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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Linguistics 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) 
   : ชื่อย่อ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Linguistics) 
   : ชื่อย่อ Ph.D. (Linguistics) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตส าหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1 และ
แบบ 2.1 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทุกทักษะในระดับดี 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 ก าหนดการเปิดสอน 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการในการประชุม ครั้งที ่4/2561           

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (วาระพิเศษ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ................ 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 
 อาจารย์ทางด้านภาษาศาสตร์ และการสอนภาษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 นักวิจัยหรือนักวิชาการด้านภาษาในสถาบันภาษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านภาษา 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด 

หลักสูตรนี้แล้ว 
1 นางอัญชลี วงศ์วัฒนา รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

Linguistics 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

University of Oregon  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

America 
ไทย 
ไทย 

2543 
2531 
2528 

 

 
8 

 
9 

2 นางสาวชมนาด อินทจามรรักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2546 
2540 

 
7 

9 
 

3 นางอรทัย ชินอัครพงศ์ อาจารย ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2535 
2531 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการด าเนินการที่คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- การเรียนการสอนภาคสนาม เช่น รายวิชา 209501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

(Research Methodology in Social Sciences) ด าเนินการนอกสถานที่ในแหล่งชุมชนที่มี
ความโดดเด่นทางด้านภาษาและวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรม 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกให้ความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มุ่งเน้น
นโยบายการค้าเสรี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการค้ากันอย่างกว้างขวางและทวีความรุนแรงขึ้นเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งผลก าไรอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเจริญให้กับประเทศได้ โดยเฉพาะในยุคประเทศ
ไทย 4.0 ที่เน้นการเพ่ิมรายได้ท่ีมากข้ึนจากการลงทุนที่เท่าเดิมนั้น ผู้ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า หรือมี
เครือข่ายมากกว่าจะสามารถเสนอสินค้าและบริการ และเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วกว่าท าให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ทางการค้าท่ีมากกว่า ส่งผลให้สังคมทั่วโลกให้ความส าคัญกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยตรงกับธุรกิจการค้าได้มากกว่าศาสตร์ทางด้านอื่น 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่นาไป
ใช้ประโยชน์โดยตรงในทางธุรกิจได้น้อย ท าให้คนส่วนมากเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางด้านนี้น้อยลง ทั้งท่ีใน
ความจริงแล้วการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจต้องอาศัยทุนทางสังคมและทุนมนุษย์เป็นส าคัญ ซ่ึงศาสตร์
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ช่วยธ ารงวัฒนธรรมและสังคมให้เข้มแข็งอันจะเป็น
รากฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองของประเทศชาติต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ภาษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มคน กลุ่มชาติพันธุ์ และ
ประเทศได้อย่างดียิ่ง ควรค่าแก่การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้ธ ารงอยู่ได้อย่างสวยงาม ปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ท าให้
ภาษาของกลุ่มชนต่างๆ เปลี่ยนไป ซึ่งรวมทั้งภาษาไทยด้วย หลักสูตรภาษาศาสตร์ที่เป็นการวิจัยขั้นสูง
ทางด้านหน้าที่ของภาษาจะเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยบันทึกและอธิบายปรากฏการณ์ สาเหตุ และแนวโน้ม
ของภาษา ซึ่งสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ในการช่วยป้องกันและอนุรักษ์ลักษณะทางภาษาไทยและภาษา
ต่างๆ ไว้  ในส่วนของการพัฒนาสังคมนั้น ภาษาหรือวาทกรรมการใช้ภาษาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน นอกจากนี้การใช้ภาษาที่เหมาะสมสามารถ
แก้ปัญหาของสังคมได้ โดยเฉพาะกับสังคมที่มีความแตกแยก การท าความเข้าใจซึ่งกันและกันสามารถลด
ช่องว่างลงได้ เพ่ือให้หลักสูตรได้สนองตอบต่อประเด็นดังกล่าว จึงได้มีการวางแผนและสร้างหลักสูตรที่เน้น
ทางด้านภาษาศาสตร์ที่เน้นบริบทการใช้ภาษาเป็นหลัก ซึ่งเป็นการศึกษาการใช้ภาษาในปริบทสถานการณ์ท่ี
เป็นจริง ศึกษาวาทกรรมทางภาษาต่างๆ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อ
ไวยากรณ์ภาษานอกเหนือไป จากองค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษา 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ด าเนินการโดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการปฏิรูปประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดย
ให้มีการจัดรายวิชาบังคับที่มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้หลักการที่ส าคัญทางภาษาศาสตร์ การจัดรายวิชา
เลือกที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ด้านการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ซึ่ง
เน้นให้มีการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ คติชนวิทยา มานุษยวิทยา การศึกษา การสื่อสาร จิตวิทยา และ
การแปล นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมีการก าหนดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการวิจัยขั้นสูง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ให้เกิดองค์
ความรู้ใหมท่ี่สามารถน าไปใช้ในการวิจัย การวางนโยบายด้านการศึกษา หรือการสอน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านสติปัญญาของคนในประเทศ นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดเชิงวิพากษ์เพ่ือ
การสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม เคารพและตระหนักในคุณค่าของภาษาและ
วัฒนธรรมของทุกสังคมชาติพันธุ์ และมีความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น สามารถปฏิสัมพันธ์กับคนใน
สังคมวัฒนธรรมเดียวกันและข้ามวัฒนธรรมได้ เพ่ือช่วยลบล้างอคติทางชาติพันธุ์อันเป็นรากฐานส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง 

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จะสามารถท าให้พันธกิจของคณะ
มนุษยศาสตร์บรรลุเป้าหมายได้ด้วยดี อาทิ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม การศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ฯลฯ 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (ถ้ามี) 
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 
  ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงธรรมชาติของภาษา การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ การใช้ภาษาในสังคมและ

วัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
เสริมสร้างศักยภาพของคน ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ตลอดจนความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้คน
ต่างภาษาต่างสังคมวัฒนธรรม 

 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

1) ผลิตบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้น าทางด้านภาษาศาสตร์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
บูรณาการหรือเชื่อมโยงภาษาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาและการ
เรียนการสอนภาษา และแสวงหาแนวทางหรือนวัตกรรมในการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตประชากร และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยรองรับนโยบายในการพัฒนาประเทศสู่
ยุคโมเดล “ประเทศไทย 4.0” 

2) การรองรับความต้องการก าลังคนท่ีมีคุณภาพด้านการศึกษาและวิจัย ที่สามารถประยุกต์ใช้และ
บูรณาการเชื่อมโยงภาษาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ ในการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ เพ่ือให้สังคม
มั่นคง และเสมอภาคอย่างยั่งยืน 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในหลักการและทฤษฎีส าคัญของสาขาวิชา

ภาษาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง สามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าและเป็นผู้น าทางวิชาการด้าน
การวิจัยและการเรียนการสอน 

2) มีความสามารในการวิเคราะห์และวิจัยขั้นสูงทางภาษาศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ เชื่อมโยง
และบูรณาการภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ เพ่ือพัฒนาหรือสร้างแนวทาง/นวัตกรรมในการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตประชากรในชาติได้ 

3) มีคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักวิชาการและนักวิจัยด้านภาษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าทางวิชาการ ท างานท่ามกลางความหลากหลายทางแนวคิด
ภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ และแก้ปัญหาที่เกิดได้อย่างยั่งยืน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/ปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 
ปีการศึกษา โดยปรับปรุง 
ครั้งต่อไปปี พ.ศ. 2565 

รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปีในด้าน
ความพึงพอใจของนายจ้างและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ตลอดจนส ารวจสถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต
อยู่ในระดับดีมาก 

 ความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
บัณฑิตเป็นที่น่าพึงพอใจในระดับ
ดีมาก 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการทางสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการด้านภาษาศาสตร์ของผู้ใช้
บัณฑิต 

 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต 

 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ความสามารถ
ในการท างานโดยเฉลี่ยในระดับดี 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปบริการ
วิชาการแก่สังคม 

สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่สังคม 

 ปริมาณงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิทาง
การศึกษา และ/หรือต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

 ปริมาณผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 

ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรแบบ 1.1 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 

3.50 
2) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือผลงานวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
3) มีโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรแบบ 2.1 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือทางด้านภาษาหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 

2) มีเอกสารความคิดรวบยอดวิทยานิพนธ์ (concept paper) 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่คัดเลือกได้ 
 ปัญหาส่วนตัวของผู้เรียน เช่น ปัญหาสุขภาพ 
 อ่ืนๆ ..................................... 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการวิจัย 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผนการรับนิสิต แบบ 1.1 

 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 3 - - 2 2 2 
รวม 2 4 6 6 6 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 2 2 2 

แผนการรับนิสิต แบบ 2.1 
 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 2 - 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 3 - - 3 3 3 
รวม 3 6 9 9 9 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 3 3 3 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 148,050 296,100 296,100 296,100 296,100 

รวม 148,050 296,100 296,100 296,100 296,100 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. ค่าตอบแทน - 102,750 102,750 102,750 102,750 
2. ค่าใช้สอย 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 
3. ค่าวัสดุ 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 
4. เงินอุดหนุน (โครงการ/กิจกรรม) 70,000 110,000 110,000 110,000 110,000 

รวม 145,600 288,350 288,350 288,350 288,350 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน  28,867 บาท/คน  
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

1) การจัดการศึกษาแบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
2) การจัดการศึกษาแบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายการ 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1. 
 
 

2. 
3. 

งานรายวิชา (Course Work)      ไม่น้อยกว่า 
1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาเลือก 

วิทยานิพนธ์                          ไม่น้อยกว่า 
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 
- 
- 

48 
- 

12 
- 
- 

36 
- 

- 
- 
- 

48 
3 

12 
9 
3 
36 
3 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 48 48 48 
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3.1.3 รายวิชา 
ก. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 

วิทยานิพนธ์     จ านวน  48 หน่วยกิต 
209691   วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1       6  หน่วยกิต 
  Dissertation 1, Type 1.1 
209692   วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1       6  หน่วยกิต 
  Dissertation 2, Type 1.1 
209693   วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1       9  หน่วยกิต 
  Dissertation 3, Type 1.1 
209694   วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1       9  หน่วยกิต 
  Dissertation 4, Type 1.1  
209695   วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1       9  หน่วยกิต 
  Dissertation 5, Type 1.1 
209696   วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1       9  หน่วยกิต 
  Dissertation 6, Type 1.1 
 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน  3 หน่วยกิต 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 1 
209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 2  
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 3 

 

 ข. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1  

  วิชาบังคับ     จ านวน   9 หน่วยกิต 

209611 หัวข้อคัดสรรทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา     3(2-2-5) 
 Selected Topics in Phonetics and Phonology 
209621 หัวข้อคัดสรรทางวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์     3(2-2-5)
 Selected Topics in Morphology and Syntax  
209631 หัวข้อคัดสรรทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์    3(2-2-5) 
 Selected Topics in Semantics and Pragmatics 
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 วิชาเลือก     จ านวนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
209632 หัวข้อคัดสรรทางสัมพันธสาร      3(2-2-5) 
 Selected Topics in Discourse Analysis 
209641 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ   3(2-2-5) 
 Selected Topics in Historical and Comparative Linguistics 
209642  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์และการรู้หนังสือ    3(2-2-5) 
 Selected Topics in Linguistics and Literacy 
209643  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(2-2-5) 
 Selected Topics in Southeast Asian Linguistics 
209651 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม     3(2-2-5) 
 Selected Topics in Sociolinguistics 
209652 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา    3(2-2-5) 
 Selected Topics in Linguistics and Folklore 
209654   หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนและการเรียนรู้ภาษา  3(2-2-5) 

Selected Topics in Linguistics for teaching and language learning 
209655 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เพ่ือการแปลและการเข้าใจข้ามภาษา  3(2-2-5) 

Selected Topics in Linguistics for Translation and Cross-language 
Understanding 

209656 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา     3(2-2-5) 
Selected Topics in Psycholinguistics 

 
วิทยานิพนธ์     จ านวน  36 หน่วยกิต 

209791  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1      3 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 2.1 
209792  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1      6 หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.1 
209793  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.1 
209794  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.1 
209795 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 
 Dissertation 5, type 2.1    
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วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน  3 หน่วยกิต 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 1 
209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 2 
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 3 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
209691 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1      6  หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 1.1 
       รวม   6 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
209692 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1      6  หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 1.1 
       รวม   6  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

209693 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1      9  หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 1.1 
       รวม   9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 1 (Non – Credit) 
209694 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1      9  หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 1.1 
       รวม   9  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 2 (Non – Credit) 
209695 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1      9  หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 1.1 
      รวม   9  หน่วยกิต 
    ภาคการศึกษาปลาย 
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 3 (Non – credit) 

209696 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1      9 หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 1.1 
      รวม   9 หน่วยกิต 
 

3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบ 2.1 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

209611 หัวข้อคัดสรรทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา    3(2-2-5) 
Selected Topics in Phonetics and Phonology 

209621 หัวข้อคัดสรรทางวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์    3(2-2-5) 
 Selected Topics in Morphology and Syntax  
      รวม   6  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
209631 หัวข้อคัดสรรทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์   3(2-2-5) 
 Selected Topics in Semantics and Pragmatics 
209xxx วิชาเลือก        3(x-x-x) 
 Elective Course 
209791 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1      3 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 2.1 
      รวม   9  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

209792 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1      6  หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.1 
      รวม   6 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 1 (Non – Credit) 
209793 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1      9  หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.1 
      รวม   9  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 2 (Non – Credit) 
209794 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1      9  หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.1 
      รวม   9  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)    1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 3 (Non – Credit) 
209795 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1      9  หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 2.1 
      รวม   9  หน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
209611  หัวข้อคัดสรรทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา     3(2-2-5) 
  Selected Topics in Phonetics and Phonology 
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเสียงพูด อวัยวะที่ใช้ในการพูดและการฟังเสียง การับรู้เสียง การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เสียง ทฤษฎีสัทวิทยา และการวิเคราะห์ระบบเสียง 

  Problematic issues in speech sounds, speech and hearing organs, 
perception, speech analysis and synthesis, perception, phonological theory, and 
phonological analysis. 

 

 



17 
 

209621 หัวข้อคัดสรรทางวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์    3(2-2-5) 
  Selected Topics in Morphology and Syntax  
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ โครงสร้าง และหน้าที่ของหน่วยไวยากรณ์ในระดับ
หน่วยค า  ค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความ 

  Problematic issues in the patterns, structures, and functions of grammatical 
units at morpheme, word, phrase, sentence and discourse levels. 

 

209631 หัวข้อคัดสรรทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์   3(2-2-5) 
  Selected Topics in Semantics and Pragmatics 
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความหมายในทุกลักษณะ โดยครอบคลุมถึงความหมายประจ ารูป
ค า บริเวณความหมาย ประเภทของความหมาย ความสัมพันธ์ของความหมายประเภทต่างๆ ความหมาย
ประโยคและส่วนประกอบประโยค ความหมายในการใช้หรือการสื่อสารในบริบทต่างๆ   

  Problematic issues in meaning in all aspects including word inherent 
meanings, semantic fields, types of lexical meaning, relationship of lexical meaning, 
meanings of sentences and sentence constituents, as well as meanings in language uses or 
communication in different contexts. 

 

209632 หัวข้อคัดสรรทางสัมพันธสาร       3(2-2-5) 
Selected Topics in Discourse Analysis 

  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ระดับสัมพันธสารหรือข้อความเกี่ยวเนื่อง และการ
วิเคราะห์สัมพันธสารในสถานการณ์ต่างๆ  

  Problematic issues in the grammatical unit in discourse or higher than 
sentences, and analysis of discourse communicated in different situations. 

 

209641 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ   3(2-2-5) 
  Selected Topics in Historical and Comparative Linguistics 
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ในแนวภาษาศาสตร์เชิงประวัติ การจัดกลุ่มภาษาและ
ตระกูลภาษา การสืบสร้างภาษาต้นตระกูล และการเปลี่ยนแปลงทางภาษา 

  Problematic issues in the framework of historical and comparative 
linguistics, language and language-family classification, language reconstruction, and 
language change. 
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209642 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์และการรู้หนังสือ    3(2-2-5) 
  Selected Topics in Linguistics and Literacy 
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดส าคัญทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ สัทวิทยา วจีวิภาค 
วากยสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สัมพันธสาร การออกแบบระบบการเขียนให้กับภาษาชาติพันธุ์ การจัดท าสื่อ
การสอนอ่าน การสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาศาสตร์ที่จ าเป็นให้แก่เจ้าของภาษาเป้าหมาย การ
ด าเนินกระบวนการพัฒนาภาษาได้ด้วยตนเอง 

Problematic issues in linguistic concepts; phonology, morphology, syntax, and 
discourse analysis, a writing system designed for an ethnic language, preparation of materials 
for reading instruction, equipping the target mother tongue speakers with an essential 
linguistic understanding of their language, the process of language development. 

 

209643 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(2-2-5) 
  Selected Topics in Southeast Asian Linguistics 
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษาและตระกูลภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแนว
ภาษาศาสตร์ เน้นที่การจัดกลุ่มภาษาและตระกูลภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยพิจารณาครอบคลุม
ถึงระบบเสียงและระบบไวยากรณ์  

  Problematic issues in languages and language families in a linguistic 
framework in Southeast Asia, focusing on language grouping and their relationships with 
the inclusion of their phonological and grammatical systems. 

 

209651 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม     3(2-2-5) 
  Selected Topics in Sociolinguistics  
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความหลากหลายของภาษาย่อยอันเกิดจากปัจจัยทางสังคม เช่น 
อายุ เพศ ชนชั้นทางสังคม เชื้อชาติ อาชีพ และท้องถิ่น  

  Problematic issues in intralanguage variation related to a number of social 
factors such as age, gender, social class, ethnicity, profession and locality. 

 
209652 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา   3(2-2-5) 
  Selected Topics in Linguistics and Folklore 
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา ลักษณะภาษาที่
สะท้อนให้เห็นถึงคติ ภูมิปัญญา และโลกทัศน์พ้ืนบ้าน ตลอดจนรูปแบบและวิธีการใช้ภาษาเพ่ือแสดงคติ
พ้ืนบ้าน 

Problematic issues in the relation to linguistics and folklore, language 
characteristics that reflect folk adage, wisdom and worldviews as well as language patterns 
and usage expressing folk adage. 
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209654 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เพื่อการสอนและการเรียนรู้ภาษา  3(2-2-5) 
Selected Topics in Linguistics for Teaching and Language learning 

  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ภาษาแม่และภาษาท่ีสอง และกระบวนวิธีการเรียนการ
สอนภาษาแม่และภาษาที่สองในชั้นเรียนรวมทั้งการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
  Problematic issues in theories of first and second language acquisition and 
process and methodology of first and second language teaching including the principles in 
contrastive analysis and error analysis related to foreign language learning and teaching. 
 

209655 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตรเ์พื่อการแปลและการเข้าใจข้ามภาษา  3(2-2-5) 
  Selected Topics in Linguistics for Translation and Cross-language  

Understanding 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแปล และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปล กรอบความคิดท่ีอิงวัฒนธรรม องค์กรความคิด และความคิดท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ของส านวนโวหาร  

  Study of problematic issues in translation and the relation of language and 
culture related to translation, culture-based concepts, conceptual organization, and 
concepts of idioms 

 

209656 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา   3(2-2-5) 
Selected Topics in Psycholinguistics 

  กระบวนการทางจิตของมนุษย์ในการผลิตและการเข้าใจภาษา การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ 
การรับรู้ค าพูด บทบาทของหน่วยความจ า และอิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาและทางสังคมต่อการใช้ภาษา 
  Mental processes of human beings in producing and understanding language, 
language acquisition, speech perception, roles of memory, and the influence of social and 
psychological factors on the use of language. 
 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 1 
  ประเด็นปัจจุบันและปัญหาในการวิเคราะห์และวิจัยทางภาษาศาสตร์ที่นอกเหนือจาก
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 
  Current and problematic issues in linguistic analysis and research conducting, 
which are beyond the curriculum contents. 
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209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 2 
  ประเด็นปัจจุบันและปัญหาในการวิเคราะห์และวิจัยทางภาษาศาสตร์ที่นอกเหนือจาก
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร  
  Current and problematic issues in linguistic analysis and research conducting, 
which are beyond the curriculum contents. 
 
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics 3 
  ประเด็นปัจจุบันและปัญหาในการวิเคราะห์และวิจัยทางภาษาศาสตร์ ที่นอกเหนือจาก
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 
  Current and problematic issues in linguistic analysis and research conducting, 
which are beyond the curriculum contents. 
 
วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)              จ านวน  48  หน่วยกิต 
209691 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1      6  หน่วยกิต 
  Dissertation 1, Type 1.1               

 ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 Study the elements of thesis, review literature and related research, and 
determine thesis title 

 
209692 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1      6  หน่วยกิต 
  Dissertation 2, Type 1.1               

 พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (concept paper) และจัดท า
ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 Develop concept paper and prepare the summary of literature and related 
research synthesis. 

 
209693 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1      9  หน่วยกิต 
  Dissertation 3, Type 1.1               

 พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
 Develop research instruments and research methodology, and prepare 

thesis proposal in order to present it to the committee. 
 
209694 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1       9  หน่วยกิต 
  Dissertation 4, Type 1.1               

 เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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 Collect data and report their research progress of the thesis to a 
dissertation advisor. 
 
209695 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1      9  หน่วยกิต 
  Dissertation 5, Type 1.1               

 วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
  Analyze data and prepare a draft of the thesis 
 
209696 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1      9  หน่วยกิต 
  Dissertation 6, Type 1.1               

 จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา 

 Prepare full-text thesis and research article in order to get published 
according to the graduation criteria. 
   
วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)       จ านวน   36 หน่วยกิต 
209791 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1      3  หน่วยกิต 
  Dissertation 1, Type 2.1               

 ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 Study the elements of thesis, review literature and related research, and 
determine thesis title. 
 
209792 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1      6  หน่วยกิต 
  Dissertation 2, Type 2.1               

 พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ (concept paper) และจัดท า
ผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 Develop concept paper and prepare the summary of literature and related 
research synthesis. 
 
209793 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1      9  หน่วยกิต 
  Dissertation 3, Type 2.1               

 พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
 Develop research instruments and research methodology and prepare 

thesis proposal in order to present it to the committee.  
209794 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 
  Dissertation 4, Type 2.1               

 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
 Collect data, analyze data, and prepare a draft of the thesis. 
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209795 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 
  Dissertation 5, Type 2.1 
  จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา 
  Prepare full-text thesis and research article in order to get published 
according to the graduation criteria. 
 

3.1.6    ค าอธิบายความหมายของรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชา  ประกอบด้วย   

   1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง  สาขาวิชา 
   2. เลขตัวที่ 4 แสดงถึง  ระดับปริญญาเอก 
   3. เลขตัวที่ 5 แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชาตามรายละเอียดดังนี้ 

เลข  0 หมายถึง  วิจัย 
เลข  1 หมายถึง  เสียง 
เลข  2 หมายถึง  ไวยากรณ์ 
เลข  3 หมายถึง  ความหมาย 
เลข  4 หมายถึง  ภาษาถ่ิน 
เลข  5 หมายถึง  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
เลข  6 หมายถึง  ภาษาศาสตร์เฉพาะภาษา 
เลข  7 หมายถึง  ภาษาศาสตร์ภาคสนาม 
เลข  8  หมายถึง  สัมมนา 
เลข  9 หมายถึง  วิทยานิพนธ์ 

   4. เลขตัวที่ 6 แสดงถึง  อนุกรมรายวิชา 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่ง คุณวุฒิอาจารย์ และเลขบัตรประชาชน 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด 

หลักสูตรนี้แล้ว 
1 นางอัญชลี วงศ์วัฒนา รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

Linguistics 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

University of Oregon  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

America 
ไทย 
ไทย 

2543 
2531 
2528 

 

 
8 

 
9 

2 นางสาวชมนาด อินทจามรรักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2546 
2540 

 
7 

9 
 

3 นางอรทัย ชินอัครพงศ์ อาจารย ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2535 
2531 

 
8 

9 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด 

หลักสูตรนี้แล้ว 
1 นางอัญชลี วงศ์วัฒนา รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

Linguistics 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

University of Oregon  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

America 
ไทย 
ไทย 

2543 
2531 
2528 

 

 
8 

 
9 

2 นางสาวชมนาด อินทจามรรักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2546 
2540 

 
7 

9 
 

3 นางสาวเสาวภาคย ์กัลยาณมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M.Sc. 
อ.ม. 
อ.บ. 

Linguistics  
Applied Linguistics

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ 

Georgetown University  
Georgetown University 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

America 
America 

ไทย 
ไทย 

2547 
2540 
2537 
2533 

11 11 

4 นางอรทัย ชินอัครพงศ์ อาจารย ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2535 
2531 

 
8 

9 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
นิสิตควรถือปฏิบัติตามแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพตามระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างน้อย 3 ปี และไม่เกิน 6 ปี ส าหรับการจัดการศึกษา
แบบ 1.1 และ 2.1  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักวิชาการและนักวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ 

2) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาภาษาศาสตร์รวมทั้ง
ข้อมูลทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน สามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้านภาษาและภาษาศาสตร์ รวมถึงมีทักษะและเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา 

3) สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ สังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ 
โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง และ
สามารถด าเนินการโครงการวิจัยในประเด็นที่ซับซ้อนเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

4) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ วางแผน วิเคราะห์  แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากด้วย
ตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่น
ในการเป็นผู้น าทางวิชาการและสังคมท่ีซับซ้อน 

5) สามารถคัดกรองข้อมูลทางสถิตและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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5.3 ช่วงเวลา 
 1) กรณีการจัดการศึกษาแบบ 1.1 

ระยะเวลา กิจกรรมวิทยานิพนธ์ หมายเหตุ 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
- ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
- เสนอชื่อวิทยานิพนธ์ ประธานและกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
- ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิจัยที่สนใจเพื่อเตรียมการเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิจัยที่สนใจเพื่อเตรียมการเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

- สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
- เสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

- ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
- ควรติดต่อประธานที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
- รายงานความก้าวหน้าเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

ควรบันทึกการขอเข้า
รับค าปรึกษาทุกครั้งที่
เข้ารับค าปรึกษา 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

- ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
- ควรติดต่อประธานที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
- รายงานความก้าวหน้าเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

ควรบันทึกการขอเข้า
รับค าปรึกษาทุกครั้งที่
เข้ารับค าปรึกษา 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

- สอบวิทยานิพนธ์ 
- ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

1) กรณีการจัดการศึกษาแบบ 2.1 
ระยะเวลา กิจกรรมวิทยานิพนธ์ หมายเหตุ 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

- ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการเรียน 
 

 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

- ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการเรียน 
- ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิจัยที่สนใจ 

 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

- ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
- เสนอชื่อวิทยานิพนธ์ ประธานและกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
- สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

- ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
- ควรติดต่อประธานที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
- รายงานความก้าวหน้าเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 
- เสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ควรบันทึกการขอเข้า
รับค าปรึกษาทุกครั้งที่
เข้ารับค าปรึกษา 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

- ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
- ควรติดต่อประธานที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
- รายงานความก้าวหน้าเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

ควรบันทึกการขอเข้า
รับค าปรึกษาทุกครั้งที่
เข้ารับค าปรึกษา 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

- สอบวิทยานิพนธ์ 
- ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา 

 

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

   จ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ในการจัดการศึกษาแบบต่างๆ มีดังนี้ 
1)  การจัดการศึกษาแบบ 1.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
2)  การจัดการศึกษาแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
5.5 การเตรียมการ 

นิสิตแรกเข้าจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการคอยช่วยเหลือแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเมื่อนิสิตเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว คณะกรรมการ
ดังกล่าวโดยประธานที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าในด้านกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

  1) นิสิตที่ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องผ่านการอบรมจริยธรรม
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Research Ethics) ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การอบรมจริยธรรมการ
วิจัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะมีสิทธิสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

  2) หัวหน้าภาควิชา/หวัหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร เสนอให้คณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และอาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน รวมจ านวน 3 – 6 คน เพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นประธาน กรรมการ และเลขานุการ 

  3) คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องแจ้งผลการอนุมัติพร้อมโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 ฉบับ และแนบส าเนาใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ หรือสัตว์ หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ จ านวน 1 ฉบับ ผ่านคณะมนุษยศาสตร์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพ่ืออนุมัติให้นิสิตด าเนินการท าวิจัย 

  4) หากนิสิตต้องการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย หรือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
จากหน่วยงานต่างๆ ให้นิสิตยื่นค าร้องขอหนังสือผู้เชี่ยวชาญ หรือหัวหน้าหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่อไป กรณี
เป็นการวิจัยในมนุษย์ นิสิตต้องแนบแบบอนุมัติในการท าวิจัยในมนุษย์และแบบสอบถามด้วย 

5.6.2 การขอสอบวิทยานิพนธ์ 

  1) ให้นิสิตยื่นแบบค าร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ตามจ านวนคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ พร้อมแบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์และรายงานผลการตรวจสอบการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ กรณีที่เป็นการวิจัยที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ นิสิตต้องแนบเอกสารอนุมัติให้ท าวิจัยในมนุษย์ 
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือกรณีที่เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์นิสิตต้องแนบเอกสารการพิจารณาให้การรับรองการวิจัยให้สัตว์ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 1 ชุด 

  2) ภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ส่งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ก่อนก าหนดวันสอบอย่างน้อย 30 วันท าการ ระยะเวลาการขอสอบวิทยานิพนธ์ต้องห่างจากวัน
ประกาศอนุมัติให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด าเนินการวิจัยตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

  3) นิสิตปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ แล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
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  4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก มีกรรมการสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า 
5 คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้า

มี) เป็นกรรมการ 
(3) อาจารย์ประจ าประจ าหลักสูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ 
    ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวน 1 คน 

  5) กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติและผลงานวิชาการดังนี้ 

   กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   กรณีผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

5.6.3 การสอบวิทยานิพนธ ์

(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 
รับผิดชอบในการประสานงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสอบจากคณะมนุษยศาสตร์ 

(2) คณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบตามที่ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตรขออนุมัติ 

(3) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการสอบนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนดในประกาศ 
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(4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ของนิสิต ถ้ามีเงื่อนไขท่ีนิสิตจะต้องแก้ไข ให้นิสิตแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว
น าเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(5) กรณีนิสิตสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน นิสิตมีสิทธิ์ขอยื่นสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ได้ภายหลังการสอบ
ครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทั้งนี้ การสอบต้องไม่เกิน 2 ครั้ง 

(6) ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้า
คณะกรรมการไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป และในกรณีจ าเป็นอาจขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ได้ แต่ต้องได้รับการแต่งตั้งก่อนวันสอบ อย่างน้อย 15 วันท าการ 

(7) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องรายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห ์
หลังวันสอบวิทยานิพนธ์ 

(8) การสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ 
5.6.4 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) นิสิตที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) นิสิตที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ของภาคเรียนนั้น ถือว่ายังไม่ส าเร็จการศึกษานิสิต
จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตในภาคเรียนต่อไป มิฉะนั้น จะพ้นสภาพเป็นนิสิตและหาก
ประสงค์จะส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภาคเรียนใดให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาในภาคเรียน
นั้น 

(3) นิสิตต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดย
เข้าปกแข็ง จ านวน 2 เล่ม และเย็บกี่ (เย็บด้วยเชือกไม่ต้องทางกาวที่สัน) จ านวน 1 เล่ม พร้อม
แผ่นซีดีข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม บันทึกข้อมูลจากต้นฉบับ และ Portable Document 
Format (PDF) จ านวน 1 แผ่น ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

(4) กรณีนิสิตที่จัดท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Naresuan         
E-THESIS / I-thesis) ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลง
นามเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าปกแข็ง จ านวน 2 เล่ม และแผ่นซีดีข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม บันทึก
ข้อมูลจากต้นฉบับ และ Portable Document Format (PDF) จ านวน 1 แผ่น ที่บัณฑิต
วิทยาลัย 

  กรณีมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร กรณีมิได้ท าความตกลงร่วมกัน ให้ถือว่าเป็นเจ้าของสิทธ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
ร่วมกัน 
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(2) ให้ระบุหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนไว้ในส่วนของค านิยม 
(3) การบริหารจัดการผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยนั้นให้

เป็นไปตามสัญญา หรือข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 
(4) กรณีนิสิตได้รับทุนโครงการทุนปริญญาเอกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือทุนอ่ืนๆ และยังอยู่ใน

สถานะติดพันธะสัญญาการรับทุน ให้นิสิตปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนนั้นๆ 
(5) ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

หมายเหตุ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่มีการด าเนินการหลักสูตรหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ/ระเบียบ
ตามท่ีกล่าวมานี้ ให้ผู้ใช้หลักสูตรด าเนินการไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับปัจจุบันเป็นส าคัญ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 

1) มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถท าการวิเคราะห์วิจัยที่ลึกซ้ึง และมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) 

1) จัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based) และแบบกรณีศึกษาเป็นฐาน 
(Case-based) 
2) จัดให้มีการวิเคราะห์วิจัยทุกรายวิชา 
3) จัดให้มีการสัมมนาอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการวิพากษ์บนพ้ืนฐานของ
หลักการและเหตุผล 

2) สามารถบูรณาการภาษาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอันเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 

1) จัดให้มีการออกพ้ืนที่ภาคสนามในรายวิชาเลือก
ที่เป็นการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพ่ือให้เกิด
ทักษะและประสบการณ์ของการบูรณาการอย่าง
แท้จริง 
2) จัดกิจกรรมเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสสัมผัสกับ
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ในท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย
และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ตลอดจนให้มี
โอกาสเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาใน
ชุมชนและสังคม 
3) สอดแทรกเนื้อหาเรื่องจรรยาบรรณของ
นักภาษาศาสตร์ที่พึงมีต่อภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ 
ในโลก 
4) จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโดยให้นิสิตมี
ส่วนร่วม 

3) สามารถปรับตัว มีความยืดหยุ่น และมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมทั้งที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน
และต่างวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ด้วยความตระหนักใน
คุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ทุกสังคม 
4) มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านการสื่อสาร
และความเหลื่อมล้ าในวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของคน
ในสังคมได้ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

นิสิตต้องมีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นนักวิชาการและนักวิจัยด้านภาษาศาสตร์
และมนุษยศาสตร์สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าทางวิชาการ ท างานท่ามกลางความหลากหลายทางแนวคิด
ภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ และแก้ปัญหาที่เกิดได้อย่างยั่งยืน 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
2) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
3) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วย

หลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการอ้างอิงผลงานทางวิชาการและให้การคัดลอกผลงานของผู้อื่นเป็น

การผิดจรรยาบรรณที่ร้ายแรงของนักวิชาการทุกรายวิชา 
2) ก าหนดให้นิสิตทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หลักสูตรฯ จัดให้เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตใน

ทุกภาคการศึกษา 
3) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการอภิปรายกลุ่ม เพ่ือให้นิสิตฝึกทักษะการคิดและวิเคราะห์โดย

ใช้หลักการและเหตุผล เพื่อน าไปสู่การใช้วิจารณญาณท่ีถูกต้อง 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการอ้างอิงผลงาน และการคัดลอกผลงานของผู้อื่นจากงานที่มอบหมายให้นิสิตท า 
2) ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามเวลาที่

ก าหนด และความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
3) ประเมินจากการให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตรฯ คณะ หรือ

มหาวิทยาลัย 
 

2.2 ความรู้ 
นิสิตต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา หลักการ และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์อย่าง

ของรายวิชาต่างๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง อีกท้ังยังต้องสามารถน าความรู้ทางภาษาศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในงานวิชาการหรืองานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงการศึกษา หรือใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติได้ ตามผลการเรียนรู้ต่อไปนี้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาภาษาศาสตร์รวมทั้ง

ข้อมูลทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน 
2) มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านภาษาศาสตร์ 
3) มีทักษะและเทคนิคการวิจัยอันเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้น าทางวิชาการ 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ออกแบบข้อสอบโดยเน้นการน าสาระหลัก หลักการ และทฤษฎีส าคัญทางภาษาศาสตร์ของ

รายวิชามาประยุกต์ใช้ 
2) จัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนน า

ประเด็นปัญหาที่พบมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากผลการสอบกลางภาค สอบปลายภาค หรือการทดสอบย่อย 
2) ประเมินจากผลการเรียนของรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากงานวิจัย รายงาน บทความทางวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ที่นิสิตท าในรายวิชา 
4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

นิสิตต้องมีทักษะทางปัญญาในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ อย่าง
ถ่องแท้ ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นการสาน
พลังประชารัฐที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามผลการ
เรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น

และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 
2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์โดย

บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 
3) สามารถด าเนินการโครงการวิจัยในประเด็นที่ซับซ้อนเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (problem base) หรือการสอนแบบกรณีศึกษา 

(case base) เพ่ือให้นิสิตมีทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์ และทักษะการเชื่อมโยงทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่นที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีได้อย่างถ่องแท้ 

2) จัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้นิสิตได้มีโอกาสลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงเพื่อให้นิสิตได้ประสบการณ์จริง
และน าความรู้ที่เรียนมาใช้ในการจัดการปัญหาใหม่ที่ได้พบ 

3) จัดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของภาควิชาเพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์การน า
หลักการทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับศาสตร์อื่นเพ่ือพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาที่เกิดในสังคม 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากผลการทดสอบย่อย กลางภาค หรือปลายภาค 
2) ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรืออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3) ประเมินจากผลงานที่อาจารย์มอบหมายให้ท าในรูปของงานวิจัย รายงาน บทความทางวิชาการ

หรือบทความปริทัศน์ 
4) ประเมินจากรายงานภาคสนามที่อาจารย์มอบหมายให้นิสิตท าในรูปแบบต่างๆ 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสิตของหลักสูตรสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง
ดี โดยมีลักษณะตามผลการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ วางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากด้วยตนเอง 
2) สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมท้ังที่มีวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ด้วย

ความตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ทุกสังคม 
3) กล้าแสดงออกหรือยืนยันในการสนับสนุนแนวคิดท่ีตนเองมีด้วยหลักการและเหตุผลอย่าง

เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) มอบหมายงานให้นิสิตท าโดยเน้นการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
2) จัดโครงการ/กิจกรรมที่นิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม หรือท างานร่วมกับผู้อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหา

ข้อมูลที่ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
3) จัดการเรียนการอสนในรูปแบบการอภิปรายกลุ่ม เพ่ือให้นิสิตมีความกล้าแสดงออกในการ

สนับสนุนแนวคิดท่ีตนเองมีด้วยหลักการและเหตุผล 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเป็นทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่นิสิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์จ าเป็นต้องมีเพ่ือน าไปใช้ในการบูรณาการและ
สร้างสรรค์แนวทางหรือนวัตกรรมเพื่อร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ ในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของ
รฐับาล นอกจากนี้นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาศาสตร์ควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารและการ
แก้ปัญหาด้านการสื่อสารเพ่ือขจัดความขัดแย้งหรือความเหลื่อมล้ าในสังคมและวัฒนธรรมชาติพันธุ์อัน
จะก่อให้เกิดความร่วมมือของคนกลุ่มต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
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2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 

2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่างๆ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สอดแทรกเนื้อหาและเทคนิคคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ส าคัญและเหมาะสมกับ
รายวิชาเพ่ือให้นิสิตน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประมวลผล หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 

2) มอบหมายงาน/กิจกรรมให้นิสิตน าเสนองานโดยเน้นให้มีการสื่อสารที่กระชับชัดเจน ตรง
ประเด็นเป็นขั้นเป็นตอน 

3) สอดแทรกเนื้อหาการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญและเหมาะสมกับรายวิชาเพ่ือให้
นิสิตน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประมวลผล และน าเสนองาน 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องและเหมาะสมที่ปรากฏในงานที่
มอบหมายให้นิสิตท า 

2) ประเมินจากเนื้อหาของงานวิจัย รายงาน บทความทางวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ที่นิสิตท า 
3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน การอธิบายและอภิปราย 
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดขอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
วิชาบังคับ               
209611 หัวข้อคัดสรรทางสัทศาสตร์และสทัวิทยา               
209621 หัวข้อคัดสรรทางวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์               
209631 หัวข้อคัดสรรทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร ์               

วิชาเลือก               
209632 หัวข้อคัดสรรทางสัมพันธสาร               
209641 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและ

เปรียบเทยีบ 
              

209642 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์และการ 
รู้หนังสือ 

              

209643 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้               
209651 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม               
209652 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงคติชนวิทยา               
209654 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เพื่อการสอนและการ

เรียนรูภ้าษา 
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รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดขอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
209655 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เพื่อการแปลและการเข้าใจ

ข้ามภาษา 
              

209656 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา               
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1               
209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2               
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3               

วิทยานิพนธ์               
209691 วิทยานิพนธ ์1 แบบ 1.1               
209692 วิทยานิพนธ ์2 แบบ 1.1               
209693 วิทยานิพนธ ์3 แบบ 1.1               
209694 วิทยานิพนธ ์4 แบบ 1.1               
209695 วิทยานิพนธ ์5 แบบ 1.1               
209696 วิทยานิพนธ ์6 แบบ 1.1               
209791 วิทยานิพนธ ์1 แบบ 2.1               
209792 วิทยานิพนธ ์2 แบบ 2.1               
209793 วิทยานิพนธ ์3 แบบ 2.1               
209794 วิทยานิพนธ ์4 แบบ 2.1               
209795 วิทยานิพนธ ์5 แบบ 2.1               
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
2) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
3) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วย

หลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

ความรู้ 

1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาภาษาศาสตร์รวมทั้ง
ข้อมูลทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน 

2) มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านภาษาศาสตร์ 
3) มีทักษะและเทคนิคการวิจัยอันเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้น าทางวิชาการ 

 

ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 

2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์โดย
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 

3) สามารถด าเนินการโครงการวิจัยในประเด็นที่ซับซ้อนเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ วางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากด้วยตนเอง 
2) สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมท้ังที่มีวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ด้วย

ความตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ทุกสังคม 
3) กล้าแสดงออกหรือยืนยันในการสนับสนุนแนวคิดท่ีตนเองมีด้วยหลักการและเหตุผลอย่าง

เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 

2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่างๆ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา              

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3  กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ ไม่มี
ค่าล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล 

1.1 อักษรล าดับชั้นที่มีค่าล าดับชั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น         ความหมาย    ค่าล าดับขั้น 
  A   ดีเยี่ยม  (excellent)  4.00 
  B+   ดีมาก  (very good)  3.50 
  B   ดี  (good)   3.00 
  C+   ดีพอใช้  (fairy good)  2.50 
  C   พอใช้  (fair)   2.00 
  D+   อ่อน  (poor)   1.50 
  D   อ่อนมาก (very poor)  1.00 
  F   ตก  (failed)   0.00 
 

1.2 อักษรล าดับชั้นที่ไม่มีค่าล าดับชั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

 S  เป็นที่พอใจ   (satisfactory) 
 U  ไม่เป็นที่พอใจ   (unsatisfactory) 
 W  การถอนรายวิชา  (withdrawn) 
 

1.3 อักษรล าดับชั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
  รายวิชาบังคับของสาขาวิชาภาษาศาสตร์นิสิตจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S 
มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
  รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่
นับหน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
กลุ่มวิชานั้นๆ 

2) คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยวิธีสุ่มเลือก อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

3) คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ 
4) คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลและรายงานวิทยานิพนธ์ และการได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารหรือรายงานการประชุมวิชาการต่างๆ และมีการประเมินวิทยานิพนธ์
โดยคณะกรรมการพิจารณา 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

1) ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตทีจ่บการศึกษา
และเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 หลักสูตร แบบ 1 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 
 1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2) ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3)  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4)   สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 
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5)   เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้ 

 6)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง 

 
หลักสูตร แบบ 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

 1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2) ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
 5)  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 6)   สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

7)   เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได ้
8)   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มีการควบคุมก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาภาษาศาสตร์ และเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ และ 
2.2 มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
2.3 เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง

ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

4) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ และ 
4.2 มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
4.3 เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง

ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

5) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
5.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 

5.2 ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และ 

5.3 เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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5.4 อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

6) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
6.1 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
6.2 มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
6.3 เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง

ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

7) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
7.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
7.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง 

7.3 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

8) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์จะต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
8.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

8.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

8.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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9) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาต้องเป็นวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

10) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
10.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ

ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมกันได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา 

10.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมกันได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาค
การศึกษา 

10.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งระดับ
ศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภา
สถาบันพิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นราย
กรณี 

11) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด คือ ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

12) การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 
ต้องด าเนินการทุกตัว 
 

2. บัณฑิต 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

มีหน้าที่ก ากับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการด้านภาษาศาสตร์ มีคุณลักษณะ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด บัณฑิตที่จบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตร    
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จะสะท้อนที่คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

1) คุณภาพตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิต 
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2) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต 
3) คุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา พิจารณาตามก าหนดระดับคุณภาพผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

3. นิสิต 
1) การรับนิสิต คุณสมบัติของนิสิตที่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์มีดังนี้ 
หลักสูตรแบบ 1.1 
4) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 

3.50 
5) มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือผลงานวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
6) มีโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรแบบ 2.1 

3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือทางด้านภาษาหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 

4) มีเอกสารความคิดรวบยอดวิทยานิพนธ์ (concept paper) 
2) การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

2.1 มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
2.2 มีการก ากับควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิต 
2.3 มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต และพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

4. คณาจารย ์
1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์

ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของภาควิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตร มีกลไก
การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมโปร่งใส มีระบบบริหารอาจารย์ โดยก าหนดนโยบาย แผนระยะ
ยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2) คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและเพียงพอ ท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาภาษาศาสตร์ และ
มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาได้จาก
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจ านวน
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บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3) ผลที่เกิดกับอาจารย์ อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตผ่านการรับทราบจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ 
ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ เน้น
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
2.1 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นวิชาความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่
มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการ
พัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่กระบวนการพัฒนา
หัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จ
การศึกษา 

2.3 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 มีการเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เทคนิคการสอนเน้นการวิจัยเป็นฐาน 
หรือการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

3) การประเมินผู้เรียน มีการประเมินนักศึกษา 3 ประการ คือ 
3.1 การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียน

การสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for 
learning) 

3.2 การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) 

3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(assessment of learning) 

3.4 ให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มี
คุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการ
ประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลก
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แห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้
นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อน
ระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ความส าคัญกับการ
ประเมินวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพอีกด้วย 

4) ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ร้อย
ละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละ
ปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ในแบบ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ในการด าเนินงานของหลักสูตรจะต้องประกอบด้วยปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ หลักสูตรมีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) ความพร้อมทางด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ  
2) ความพร้อมของอุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
3) ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การ

เรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ 
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานดังนี้ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
2561 2562 2563 2564 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

    

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

    

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

    

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
2561 2562 2563 2564 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

    

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปีท่ีแล้ว 

    

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

    

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

    

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

    

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

    

 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 

 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) และตัวบ่งชี้ที่ 6 – 12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
นี้ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่
ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตรที่ก าหนดในมคอ.2 จะถูกควบคุมตัวบ่งชี้ให้
บรรลุเป้าหมายโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ ดังนี้ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
2561 2562 2563 

1 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่นสิติของหลักสูตรให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
หลักสตูร 

1 1 1 

2 จ านวนผลงานทางวิชาการของนิสติที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ หรือน าเสนอในการประชุมทางวิชาการทีไ่ด้รบัมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ สกอ. 

1 1 1 
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7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ตัว

บ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
2561 2562 2563 2564 

1 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร 

  50 100 

2 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะบรูณาการศาสตร์  33.3 66.7  
3 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยท่ีมีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร ์   10 20 
4 จ านวนนวัตกรรมที่สรา้งขึ้นโดยนสิิตในระดับบณัฑิตศึกษา   1 2 
5 จ านวน start-up/ entrepreneurship     
6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน สถาน

ประกอบการ ในประเทศ และ หรอืต่างประเทศ 
1 2 3 4 

7 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรูแ้ละ
สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ และคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

1 2 3 4 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาท้ังหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาค
ธุรกิจ เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพเิศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 

10 20 30 40 50 

2 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร 

  33.3 33.3 33.3 

3 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะบรูณาการ
ศาสตร ์

10 20 30 40 50 

4 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยท่ีมีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร ์   10 20 30 
5 จ านวนวัตกรรมที่สรา้งขึ้นโดยนสิิตในระดับบณัฑิตศึกษา   1 2 3 
6 จ านวน start-up/ entrepreneurship      
7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน สถาน

ประกอบการ ในประเทศ และ หรอืต่างประเทศ 
1 2 3 4 5 

8 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้
และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และคณุภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

1 2 3 4 5 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหา    
     จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย  
     อาจารย์แต่ละท่าน 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการมอบหมายงานให้นิสิตท า 
 มีการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ีอปรับกลยุทธ์การสอนให้  
     เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ 
     การใช้สื่อในทุกรายวิชา    
 มีการทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นใน 
     หลักสูตรเดียวกัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
ให้กรรมการวิชาการประจ าภาควิชารวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ 

นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5 และ 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 

 


