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หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Arts Program in Linguistics 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) 
  : ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Arts (Linguistics)  
  : D.A. (Linguistics)    
 
3. วิชาเอก  

ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตส าหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1 และแบบ 
2.1 ไม่น้อยกว่า 72 ส าหรับแผนการศึกษาแบบ 1.2 และ 2.2 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1. รูปแบบ 
เป็นหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 
5.2. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน 

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Bi-lingual) 
  ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................  

 
5.3. การรับเข้าศึกษา 

  นิสิตไทย  
  นิสิตต่างชาติ  

 
 



2 
 

5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

 
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ ………………… 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14

เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2556 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 เดือน 

กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 180 (2/2556) เมื่อวันที่ 17 เดือน

กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 อาจารย์ทางด้านภาษาศาสตร์ และการสอนภาษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 นักวิจัยทางด้านภาษาในสถาบันภาษา สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทางด้าน

ภาษา 
 นักวิชาการด้านภาษาในกระทรวงศึกษาธิการ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ เลขที่บัตร 

ประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
1 อัญชลี  วงศ์วัฒนา XXXXXXXXXXXXX รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Linguistics) 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

University of Oregon 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ พิษณุโลก 
 

สหรัฐอเมริกา 
ไทย 
ไทย 

2543 
2531 
2528 

2 สุพัตรา จรินันทนาภรณ ์ XXXXXXXXXXXXX รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด. (ภาษาไทย) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2550 
2531 
2528 

3 ชมนาด อินทจามรรักษ ์ XXXXXXXXXXXXX อาจารย ์ อ.ด. (ภาษาศาสตร์) 
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (อังกฤษ) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2546 
2540 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษายังคงขาดผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยอย่างลึกซึ้งทางด้านภาษา โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในสังคมและสถานการณ์ต่างๆ การผลิตดุษฎี
บัณฑิตทางด้านภาษาศาสตร์ จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอาชีพนี้ได้  
 

11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ภาษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มคน กลุ่มชาติพันธุ์ และประเทศได้
อย่างดียิ่ง ควรค่าแก่การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้ธ ารงอยู่ได้อย่างสวยงาม ปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ท าให้ภาษาของ
กลุ่มชนต่างๆ เปลี่ยนไป ซึ่งรวมทั้งภาษาไทยด้วย หลักสูตรภาษาศาสตร์ที่เป็นการวิจัยขั้นสูงทางด้านหน้าที่ของ
ภาษาจะเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยบันทึกและอธิบายปรากฏการณ์ สาเหตุ และแนวโน้มของภาษา ซึ่ง
สามารถน าองค์ความรู้มาใช้ในการช่วยป้องกันและอนุรักษ์ลักษณะทางภาษาไทยและภาษาต่างๆ ไว้  ในส่วน
ของการพัฒนาสังคมนั้น ภาษาหรือวาทกรรมการใช้ภาษาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน นอกจากนี้ การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมสามารถแก้ปัญหาของสังคม
ได้ โดยเฉพาะกับสังคมที่มีความแตกแยก การท าความเข้าใจซึ่งกันและกันสามารถลดช่องว่างลงได้ เพ่ือให้
หลักสูตรได้สนองตอบต่อประเด็นดังกล่าว จึงได้มีการวางแผนและสร้างหลักสูตรที่เน้นทางด้านภาษาศาสตร์ใน
แนวหน้าที่นิยม ซึ่งเป็นการศึกษาการใช้ภาษาในปริบทสถานการณ์ที่เป็นจริง ศึกษาวาทกรรมทางภาษาต่างๆ 
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อไวยากรณ์ภาษา นอกเหนือไปจากองค์ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาแต่เพียงเท่านั้น 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1. การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มุ่งเน้นทางด้านภาษาศาสตร์ใน
แนวหน้าที่นิยม ซึ่งเป็นการศึกษาการใช้ภาษาในปริบทสถานการณ์ที่เป็นจริง ศึกษาวาทกรรมทางภาษาต่างๆ 
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อไวยากรณ์ภาษา นอกเหนือไปจากองค์ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาแต่เพียงเท่านั้น 
 

12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จะสามารถท าให้พันธกิจของคณะ
มนุษยศาสตร์บรรลุเป้าหมายได้ด้วยดี อาทิ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม การศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ฯลฯ 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่นรายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
 ไม่มี 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงธรรมชาติของภาษา การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ การใช้ภาษาในสังคมและ

วัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมวัฒนธรรม เป็นพื้นฐานส าคัญในการสร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

1.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ช่วยพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง

ลึกซึ้งถึงธรรมชาติของภาษา การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ การใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาและสังคมวัฒนธรรม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ซึ่งรวมถึงทฤษฎีภาษาศาสตร์สมัยใหม่อย่างลึกซึ้ง  
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย และบูรณาการภาษาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อน าไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางได้เป็นอย่างดี 
3) มีความสามารถน าความรู้ไปศึกษาวิจัยทางด้านภาษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม 
4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) มีคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักวิชาการและนักวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ 

 
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 
ปีการศึกษา โดยปรับปรุง 
ครั้งต่อไปปี พ.ศ.2560 

รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปีใน
ด้านความพึงพอใจของนายจ้าง 
และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ตลอดจนส ารวจสถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต
อยู่ในระดับดีมาก 

 ความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
บัณฑิตเป็นที่น่าพึงพอใจ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ของ
ผู้ประกอบการ 

 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
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แผนการพัฒนา/ปรับปรุง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างาน โดย
เฉลี่ยในระดับดี 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปบริการ
วิชาการแก่สังคม 

สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่สังคม 

 ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบทวิภาค  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน       
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน - เวลาราชการปกติ 

ภาคการศึกษาต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

 วันเสาร์ - อาทิตย์  
ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

 นอกวัน - เวลาราชการ/อ่ืนๆ 
 

2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  หลักสูตรแบบ 1.1 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
สะสมไม่น้อยกว่า 3.50 

  2)  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
  หลักสูตรแบบ 1.2 
    1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
         สะสมไม่น้อยกว่า 3.50 
    2)  มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
  หลักสูตรแบบ 2.1 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือทางด้านภาษา หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 

    2)  มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
  หลักสูตรแบบ 2.2 
   1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือทางด้านภาษา หรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 
    2)  มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
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2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  (พิจารณา) 
 อ่ืนๆ ..................................... 

 
2.4. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
  จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
  มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ 
 อ่ืนๆ ………………………………… 
 

2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 มีการรับนิสิตทั้ง 4 แบบ โดยมีจ านวนรับในภาพรวมดังนี้  
 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 
จ านวนนิสิต 5 5 5 5 5 
แบบ 1.1 
แบบ 1.2 
แบบ 2.1 
แบบ 2.2 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จ 
การศึกษา 

- 
 

- 
 

3 5 5 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1. งบประมาณ 5 ปี (ปีการศึกษา 2556-2560) 

- ประมาณการรายรับ 7,500,000 บาท (300,000 บาท/คน รับจ านวน 5 คน/ปี 
จ านวน 5 ปี) 

- ประมาณการรายจ่าย 2,698,000 บาท (107,920 บาท/คน จ านวน 5 คน/ปี 
จ านวน 5 ปี) 

2.6.2. งบประมาณรายปี 
- ประมาณการรายรับ 1,500,000 บาท (300,000 บาท/คน รับจ านวน 5 คน) 
- ประมาณการรายจ่าย 536,450 บาท (107,920 บาท/คน จ านวน 5 คน) 

2.6.3. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร เป็นจ านวน 107,920 
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ที ่

รายการ      ประมาณการรายจ่าย 

1.  ค่าตอบแทนการสอน 
- เชิญอาจารย์ภายนอก (ปีละ 15,700 x 3 ปี/5 คน) 

9,420 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (นอกเวลาราชการ) 1,000 
3. ค่าจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด (ปลีะ 5,000 x 3 ปี/5 คน) 3,000 
4. ค่าใช้จ่ายปฐมนิเทศนิสิต 1,000 
5. ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานและสัมมนา (เสริมหลักสูตร) 

(ปีละ 25,000 x 3 ปี/5 คน) 
15,000 

6. ค่าวัสดุ-ครุภัณฑ ์ 5,000 
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยานิพนธ ์

7.1  ค่าด าเนินการสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 
-  ประธาน  1,500 
         -  กรรมการ 4 คน x 1,000 บาท/คน      4,000 
         -  ค่าเดินทางกรรมการ (2 คน) 16,000 
            (ค่าที่พัก/ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่ารถ+น้ ามัน) 
7.2  ค่าด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ 
         -  ประธาน              3,000 
         -  กรรมการ 4 คน x 2,000 บาท          8,000 
         -  ค่าเดินทางกรรมการ (2 คน)           16,000 
(ค่าที่พัก/ค่าเลีย้งรับรอง/คา่รถ+น้ ามัน) 
7.3  ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
         -  ประธาน              10,000 
        -  กรรมการ 2 คน x 5,000  บาท/คน     10,000  

 
21,500 

 
 
 

27,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 

8.  ค่าสาธารณูปโภค 5,000 
           รวมประมาณการค่าใช้จ่าย/นิสิต 1 คน/หลักสูตร 107,920 

 
2.7.   ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning) 
 แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต 
 

2.8.   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑม์าตรฐาน 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554” และข้อบังคับเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัย
นเรศวร 
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3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1.   หลักสูตร 

 3.1.1.   จ านวนหน่วยกิต 
1)   การจัดการศึกษาแบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
      ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
2)   การจัดการศึกษาแบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
      ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
2) การจัดการศึกษาแบบ  2.1 ผูเ้ข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมเป็นจ านวนไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

3) การจัดการศึกษาแบบ  2.2 ผูเ้ข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รวมเป็นจ านวนไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 
3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร 

 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

แบบ 
1.1 

แบบ 
1.2 

แบบ 
2.1 

แบบ
2.2 

แบบ 
1.1 

แบบ 
1.2 

แบบ 
2.1 

แบบ
2.2 

1.  งานรายวิชา (Course Work) 
ไม่น้อยกว่า 

1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาเลือก 

2.  วิทยานิพนธ์ 
3.  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

 
- 
- 
- 

48 
- 

 
- 
- 
- 

72 
- 

 
12 
- 
- 

36 
- 

 
24 
- 
- 

48 
- 

 
- 
- 
- 

48 
3 

 
- 
- 
- 

72 
6 

 
12 
9 
3 
36 
3 

 
24 
21 
3 
48 
6 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 

48 72 48 72 48 72 48 72 

 
3.1.3. รายวิชา 

ก. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 
วิทยานิพนธ์     จ านวน  48 หน่วยกิต 

209691   วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1       8  หน่วยกิต 
  Dissertation I, Type 1.1 
209692   วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1       8  หน่วยกิต 
  Dissertation II, Type 1.1 
209693   วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1       8  หน่วยกิต 
  Dissertation III, Type 1.1 
209694   วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1       8  หน่วยกิต 
  Dissertation IV, Type 1.1  
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209695   วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1       8  หน่วยกิต 
  Dissertation V, Type 1.1 
209696   วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1       8  หน่วยกิต 
  Dissertation VI, Type 1.1 
 

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

ข. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.2 
วิทยานิพนธ์     จ านวน  72 หน่วยกิต 

209697   วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2       9  หน่วยกิต 
  Dissertation I, Type 1.2 
209698   วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2       9  หน่วยกิต 
  Dissertation II, Type 1.2 
209699   วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2       9  หน่วยกิต 
  Dissertation III, Type 1.2 
209791   วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2       9  หน่วยกิต 
  Dissertation IV, Type 1.2 
209792   วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2       9  หน่วยกิต 
  Dissertation V, Type 1.2  
209793   วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2       9  หน่วยกิต 
  Dissertation VI, Type 1.2  
209794   วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2       9  หน่วยกิต 
  Dissertation VII, Type 1.2 
209795   วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2       9  หน่วยกิต 
  Dissertation VIII, Type 1.2 
 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน  6 หน่วยกิต 
209502  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
  Research Methodology in Social Sciences 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics I 
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209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics II  
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics III 
 

 ค. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1  
  วิชาบังคับ     จ านวน   9 หน่วยกิต 
209611 หัวข้อคัดสรรทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา     3(2-2-5) 
 Selected Topics in Phonetics and Phonology 
209621 หัวข้อคัดสรรทางวากยสัมพันธ์และสัมพันธสาร    3(2-2-5)
 Selected Topics in Syntax and Discourse  
209631 หัวข้อคัดสรรทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์    3(2-2-5) 
 Selected Topics in Semantics and Pragmatics 
 
 วิชาเลือก     จ านวนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   
209641 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ   3(2-2-5) 
 Selected Topics in Historical and Comparative Linguistics 
209642  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออก    3(2-2-5) 
 Selected Topics in East Asian Linguistics 
209643  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(2-2-5) 
 Selected Topics in South-east Asian Linguistics 
209651 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์สังคมและการวางแผนภาษา   3(2-2-5) 
 Selected Topics in Sociolinguistics and Language Planning 
209652 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 Selected Topics in Anthropological Linguistics and Culture 
209653 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา    3(2-2-5) 
 Selected Topics in Linguistics and Folklore 
209654   หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์การศึกษา     3(2-2-5) 
 Selected Topics in Educational Linguistics 
209655 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เพ่ือการแปลและการเข้าใจข้ามภาษา  3(2-2-5) 

Selected Topics in Linguistics for Translation and Cross-language Understanding 
209657 ภาษาศาสตร์เพ่ือการวิจัยเชิงลึกในประชาคมอาเซียน    3(3-0-6) 
 Linguistics for ASEAN Community Research 

 
วิทยานิพนธ์     จ านวน  36 หน่วยกิต 

209796  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 
 Dissertation I, Type 2.1 
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209797  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 
 Dissertation II, Type 2.1 
209798  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 
 Dissertation III, Type 2.1 
209799  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 
 Dissertation IV, Type 2.1 
 

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

 ง. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.2  
  วิชาบังคับ     จ านวน   21 หน่วยกิต 
209511   สัทศาสตร์และสัทวิทยา       3(3-0-6) 
  Phonetics and Phonology 
209521  แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์      3(3-0-6) 

Fundamental Concepts of Linguistics 
209522  วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์       3(3-0-6) 

Morphology and Syntax 
209531  อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์      3(3-0-6) 
  Semantics and Pragmatics 
209611 หัวขอ้คัดสรรทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา     3(2-2-5) 
 Selected Topics in Phonetics and Phonology 
209621 หัวข้อคัดสรรทางวากยสัมพันธ์และสัมพันธสาร    3(2-2-5)
 Selected Topics in Syntax and Discourse  
209631 หัวข้อคัดสรรทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์    3(2-2-5) 
 Selected Topics in Semantics and Pragmatics 
 
 วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   
209641 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ   3(2-2-5) 
 Selected Topics in Historical and Comparative Linguistics 
209642  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออก    3(2-2-5) 
 Selected Topics in East Asian Linguistics 
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209643  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(2-2-5) 
 Selected Topics in South-east Asian Linguistics 
209651 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์สังคมและการวางแผนภาษา   3(2-2-5) 
 Selected Topics in Sociolinguistics and Language Planning 
209652 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 Selected Topics in Anthropological Linguistics and Culture 
209653 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา    3(2-2-5) 
 Selected Topics in Linguistics and Folklore 
209654   หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์การศึกษา     3(2-2-5) 
 Selected Topics in Educational Linguistics 
209655 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เพ่ือการแปลและการเข้าใจข้ามภาษา  3(2-2-5) 

Selected Topics in Linguistics for Translation and Cross-language Understanding 
209657 ภาษาศาสตร์เพ่ือการวิจัยเชิงลึกในประชาคมอาเซียน    3(2-2-5) 
 Linguistics for ASEAN Community Research 

 
  วิทยานิพนธ์     จ านวน  48 หน่วยกิต 
209891  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2      9  หน่วยกิต 
 Dissertation I, Type 2.2 
209892  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2      9  หน่วยกิต 
 Dissertation II, Type 2.2 
209893  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2      9  หน่วยกิต 
 Dissertation III, Type 2.2 
209894  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2      9  หน่วยกิต 
 Dissertation IV, Type 2.2 
209895 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2      12 หน่วยกิต 
 Dissertation V, Type 2.2 

 
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน  6 หน่วยกิต 

209502  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
  Research Methodology in Social Sciences 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics I 
209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics II 
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3      1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics III 
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3.1.4. แผนการศึกษา 
3.1.4.1. แผนการศึกษาแบบ 1.1 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

209691 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1     8  หน่วยกิต 
 Dissertation I, Type 1.1 
       รวม  8 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209692 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1     8  หน่วยกิต 
 Dissertation II, Type 1.1 
       รวม  8  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

209693 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1     8  หน่วยกิต 
 Dissertation III, Type 1.1 
       รวม  8 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics I (Non – Credit) 
209694 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1     8  หน่วยกิต 
 Dissertation IV, Type 1.1 
       รวม  8  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics II (Non – Credit) 
209695 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1     8  หน่วยกิต 
 Dissertation V, Type 1.1 
      รวม  8  หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics III (Non – Credit) 
209696 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1     8  หน่วยกิต 
 Dissertation VI, Type 1.1 
      รวม  8  หน่วยกิต 
 

3.1.4.2. แผนการศึกษาแบบ 1.2 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
209501 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6) 
 Research Methodology in Social Sciences (Non - Credit) 
209697 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2     9  หน่วยกิต 
 Dissertation I, Type 1.2 
       รวม  9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209698 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2     9  หน่วยกิต 
 Dissertation II, Type 1.2 
       รวม  9  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

209699 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2     9  หน่วยกิต 
 Dissertation III, Type 1.2 
       รวม  9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1(บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics I (Non – Credit) 
209791 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2     9  หน่วยกิต 
 Dissertation IV, Type 1.2 
       รวม  9  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics II (Non – Credit) 
209792 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2     9  หน่วยกิต 
 Dissertation V, Type 1.2 
      รวม  9  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics III (Non – Credit) 
209793 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2     9  หน่วยกิต 
 Dissertation VI, Type 1.2 
      รวม  9  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

209794 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2     9  หน่วยกิต 
 Dissertation VII, Type 1.2 
      รวม  9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209795 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2     9  หน่วยกิต 
 Dissertation VIII, Type 1.2 
      รวม  9  หน่วยกิต 
 

3.1.4.3. แผนการศึกษาแบบ 2.1 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
209611 หัวข้อคัดสรรทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา   3(2-2-5) 

Selected Topics in Phonetics and Phonology 
209621 หัวข้อคัดสรรทางวากยสัมพันธ์และสัมพันธสาร  3(2-2-5) 
 Selected Topics in Syntax and Discourse 
      รวม  6  หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 
209631 หัวข้อคัดสรรทางอรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติศาสตร์  3(2-2-5) 
 Selected Topics in Semantics and Pragmatics 
209xxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
 Elective Course 
      รวม  6  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

209796 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1     9  หน่วยกิต 
 Dissertation I, Type 2.1 
      รวม  9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics I (Non – Credit) 
209797 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1     9  หน่วยกิต 
 Dissertation II, Type 2.1 
      รวม  9  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics II (Non – Credit) 
209798 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1     9  หน่วยกิต 
 Dissertation III, Type 2.1 
      รวม  9  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics III (Non – Credit) 
209799 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1     9  หน่วยกิต 
 Dissertation IV, Type 2.1 
      รวม  9  หน่วยกิต 
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3.1.4.4. แผนการศึกษาแบบ 2.2 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
209501  ระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)  3(3-0-6) 
 Research Methodology in Social Sciences (non-credit) 
209511  สัทศาสตร์และสัทวิทยา     3(3-0-6) 
  Phonetics and Phonology 
209521  แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์    3(3-0-6) 

Fundamental Concepts of Linguistics 
 รวม  6  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209522  วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์     3(3-0-6) 
 Morphology and Syntax 
209531  อรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติศาสตร์    3(3-0-6) 
  Semantics and Pragmatics  
209611 หัวข้อคัดสรรทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา   3(2-2-5) 

Selected Topics in Phonetics and Phonology 
       รวม  9  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

209621           หัวข้อคัดสรรทางวากยสัมพันธ์และสัมพันธสาร  3(2-2-5) 
 Selected Topics in Syntax and Discourse 
209631 หัวข้อคัดสรรทางอรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติศาสตร์  3(2-2-5) 
 Selected Topics in Semantics and Pragmatics 
209xxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
 Elective Course 
      รวม  9  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics I (Non – Credit) 
209891 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2     9  หน่วยกิต 
 Dissertation I, Type 2.2 
      รวม  9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics II (Non – Credit) 
209892 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2     9  หน่วยกิต 
 Dissertation II, Type 2.2 
      รวม  9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3 (บงัคับไม่นับหน่วยกิต)   1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics III (Non – Credit) 
209893 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2     9  หน่วยกิต 
 Dissertation III, Type 2.2 
      รวม  9  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

209894 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2     9  หน่วยกิต 
 Dissertation IV, Type 2.2 
      รวม  9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209895 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2     12 หน่วยกิต 
 Dissertation V, Type 2.2 
      รวม  12  หน่วยกิต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

209501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 
  Research Methodology in Social Sciences 
  ความหมายลักษณะและเป้าหมายการวิจัยประเภทและกระบวนการวิจัยการก าหนดปัญหา
การวิจัย  ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงาน
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน
สังคมศาสตร์ 
  Research definition, characteristic and goal; types and research process, 
research problem determination, variables and hypothesis, data collection; data analysis, 
proposal and research report writing, research evaluation, research application, ethics of 
researchers and research techniques in social sciences. 
 
209511   สัทศาสตร์และสัทวิทยา      3(3-0-6) 
  Phonetics and Phonology 
  หลักการในการศึกษาเสียงพูดในแง่ของกระบวนการในการผลิตเสียงพูด ลักษณะทาง
ธรรมชาติของเสียงพูด อวัยวะในการรับเสียงและการรับเสียง และคลื่นเสียง รวมทั้งวิธีการในการ
วิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา  

Principles of the study of speech sound in aspects of process of speech 
production, inherent features of speech sounds, auditory organs and audition, and sound 
waves including the methodology of phonological analysis in a language. 
 
209521 แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์     3(3-0-6) 

Fundamental Concepts of Linguistics 
ภูมิหลังและขอบเขตของการศึกษาภาษาศาสตร์ ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน  

และวิธีวิเคราะห์ภาษาตามแนวคิดต่างๆ ของภาษาศาสตร์ร่วมสมัย 
Background and scope of modern linguistics, a study in empirical, conceptual  

and methodological foundations of contemporary  linguistics. 
 
209522 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์     3(3-0-6) 
  Morphology and Syntax 

โครงสร้างระดับไวยากรณ์ของภาษา ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางระบบ 
หน่วยค า ระบบการสร้างค าในภาษาต่างๆ กฎและหลักการต่างๆ ที่ควบคุมการน าค ามาเรียงเป็นวลี ล าดับขั้น
การเรียงค าที่ถูกทางไวยากรณ์ในระดับค าและประโยค 
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Grammatical structure of natural languages, study and analysis grammatical  
units: morphological processes, system of word-forming elements in a wide variety of 
languages, the set of rules or principles that govern how words are put together to form 
phrases, well formed sequences of words, and sentences. 
 
209531 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์    3(3-0-6) 

Semantics and Pragmatics 
  หลักการของความหมายภาษาในเชิงทฤษฎีเงื่อนไข ได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวภาษา 
สิ่งอ้างถึง และสัญญาณ ประเภทของความหมายค า และความหมายในระดับที่สูงกว่าค า  และหลักการของ
ความหมายภาษาในเชิงการสื่อสาร ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและปริบทหรือสถานการณ์ที่ใช้
ภาษา บทบาทของความรู้ทางโลกต่อการตีความและการใช้ภาษา การอ้างและเจตนาของผู้พูด การเข้าใจ
ของผู้ฟัง และอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังต่อการใช้ภาษา 

Principles of meaning in terms of truth condition such as relation between 
linguistic expressions, referents and signs; types of lexical meaning; meaning in higher 
grammatical levels; and principles of meaning in communication including such topics as 
relationship between language and contexts or situations; role of the knowledge of the 
world on language interpretation and uses; reference and meaning of the speaker; inference 
of the hearer, influence of the relationship between the speaker and the hearer on the uses 
of language. 

 
209611  หัวข้อคัดสรรทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา    3(2-2-5) 
  Selected Topics in Phonetics and Phonology 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเสียงพูด อวัยวะที่ใช้ในการพูดและการฟังเสียง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์กายภาพของเสียง และการวิเคราะห์ระบบเสียง 
  Study of problematic issues in speech sounds, speech and hearing organs, 
instruments used in the analysis of speech sound physical features, and phonological 
analysis. 
 
209621 หัวข้อคัดสรรทางวากยสัมพันธ์และสัมพันธสาร   3(2-2-5) 
  Selected Topics in Syntax and Discourse 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ โครงสร้าง และหน้าที่ของหน่วยไวยากรณ์
ในระดับค า กลุ่มค า ประโยค และข้อความ 
  Study of problematic issues in the patterns, structures, and functions of 
grammatical units at word, phrase, sentence and discourse levels. 
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2096331 หัวข้อคัดสรรทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์  3(2-2-5) 
  Selected Topics in Semantics and Pragmatics 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความหมายในทุกลักษณะ โดยครอบคลุมถึง
ความหมายประจ ารูปค า บริเวณความหมาย ประเภทของความหมาย ความสัมพันธ์ของความหมายประเภท
ต่างๆ ความหมายประโยคและส่วนประกอบประโยค ความหมายในการใช้หรือการสื่อสารในปริบทต่างๆ   
  Study of 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. 
 
209641 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ  3(2-2-5) 
  Selected Topics in Historical and Comparative Linguistics 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ในแนวภาษาศาสตร์เชิงประวัติและ
เปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึงการจัดกลุ่มภาษาและตระกูลภาษา และการสืบสร้างภาษาต้นตระกูล 
  Study of problematic issues in the framework of historical and comparative 
linguistics, which includes language and language-family classification and language 
reconstruction. 
 
209642 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออก   3(2-2-5) 
  Selected Topics in East Asian Linguistics 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษาและตระกูลภาษาในเอเชียตะวันออกในแนว
ภาษาศาสตร์ เน้นที่การจัดกลุ่มภาษาและตระกูลภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างกัน   โดยพิจารณาครอบคลุม
ถึงระบบเสียงและระบบไวยากรณ์  
  Study of problematic issues in languages and language families in a linguistic 
framework in the East Asian region, focusing on language family classification and their 
relationships with the inclusion of their phonological and grammatical systems. 
 
209643 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(2-2-5) 
  Selected Topics in Southeast Asian Linguistics 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษาและตระกูลภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในแนวภาษาศาสตร์ เน้นที่การจัดกลุ่มภาษาและตระกูลภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างกัน   โดยพิจารณา
ครอบคลุมถึงระบบเสียงและระบบไวยากรณ์  
  Study of 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. 
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209651 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์สังคมและการวางแผนภาษา  3(2-2-5) 
  Selected Topics in Sociolinguistics and Language Planning 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความหลากหลายของภาษาย่อยอันเกิดจากปัจจัย
ทางสังคมดังเช่นกลุ่มอายุ เพศ ชนชั้น เชื้อชาติ อาชีพ และท้องถิ่น และการวางแผนการใช้ภาษาใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาปัจจัยทางสังคมดังเช่น ศาสนา ประเพณี การเมือง การศึกษา 
และวิถีชีวิต  
  Study of problematic issues in intralanguage variation related to a number of 
social factors such as age, gender, socioeconomic class, ethnicity, profession and locality, 
and language planning at the national and local practices with a consideration for social 
factors such as religion, tradition, political condition, education, and way of life. 
 
209652 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
  Selected Topics in Anthropological Linguistics and Culture 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษาในลักษณะทางมานุษยวิทยา โดยศึกษา
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับภาษา ที่เป็นที่สนใจของนักมานุษยวิทยา ครอบคลุมถึงโลกทัศน์และลักษณะ
ไวยากรณ์ วัฒนธรรมและอรรถศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของภาษาและวัฒนธรรม 

Study of problematic issues in language in the anthropological perspectives, 
concerning language activities interested by anthropologists, covering world view  and 
grammatical features, culture and semantics, and linguistic and cultural changes. 

 
209653 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา   3(2-2-5) 
  Selected Topics in Linguistics and Folklore 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา 
ลักษณะภาษาท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคติ ภูมิปัญญา และโลกทัศน์พ้ืนบ้าน ตลอดจนรูปแบบและวิธีการใช้ภาษาเพ่ือ
แสดงคติพ้ืนบ้าน 
  Study of 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. 
 
209654 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์การศึกษา    3(2-2-5) 
  Selected Topics in Educational Linguistics 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการรับภาษาแม่และภาษาที่สอง และกระบวน
วิธีการเรียนการสอนภาษาแม่และภาษาที่สองในชั้นเรียน 
  Study of problematic issues in theories of first and second language 
acquisition and process and methodology of first and second language teaching 
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209655 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตรเ์พื่อการแปลและการเข้าใจข้ามภาษา 3(2-2-5) 
  Selected Topics in Linguistics for Translation and Cross-language  

Understanding 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแปล และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปล ซึ่งครอบคลุมถึง กรอบความคิดท่ีอิงวัฒนธรรม องค์กรความคิด และ
ความคิดท่ีเป็นพื้นฐานของส านวนโวหาร  
  Study of problematic issues in translation and the relation of language and 
culture related to translation, including culture-based concepts, conceptual organization, 
and concepts of idioms 
 
209657 ภาษาศาสตร์เพื่อการวิจัยเชิงลึกในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 
 Linguistics for ASEAN Community Research 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความม่ันคง
ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมโดยเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นเก่ียวกับภาษา
หรือความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและประชาคมอาเซียน 
 The study of general knowledge of ASEAN Community which includes ASEAN 
Political Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), and ASEAN Socio-
Cultural Community (ASCC) with the emphasis of critical analysis in the issues of languages 
and the relationship between languages and ASEAN Community. 
 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1     1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics I 
  สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันและปัญหาในการวิเคราะห์และวิจัยทางภาษาศาสตร์ที่
นอกเหนือจากรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 
  Seminar in current and problematic issues in linguistic analysis and research 
conducting, which are beyond the curriculum contents. 
 
209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2     1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics II 
  สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันและปัญหาในการวิเคราะห์และวิจัยทางภาษาศาสตร์ที่
นอกเหนือจากรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 
  Seminar in 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 III 
  สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันและปัญหาในการวิเคราะห์และวิจัยทางภาษาศาสตร์ ที่
นอกเหนือจากรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 
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  Seminar in 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      8  หน่วยกิต 
  Dissertation I, Type 1.1               

 เสนอชื่อวิทยานิพนธ์ ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษามอบหมาย 
 Propose a research topic, conduct a literature review as assigned by an 

academic adviser. 
 
209692 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1      8  หน่วยกิต 
  Dissertation II, Type 1.1               

 เสนอโครงร่างวิจัยฉบับย่อ โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและท่ีมาของการวิจัย วัตถุประสงค์ และ
ระบุข้ันตอนการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป  ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด 

Propose a research proposal draft including a research topic, description of 
the problems and purposes of the study, research procedures in brief, together with an 
extensive review of literature. 

 
209693 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1      8  หน่วยกิต 
  Dissertation III, Type 1.1               

 เสนอโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด และ
เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 Propose a complete research proposal comprising details of research 
components, designate a prospective dissertation adviser to the Graduate School, and take a 
dissertation defense.  

 
209694 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1       8  หน่วยกิต 
  Dissertation IV, Type 1.1               

 ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งจัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 Collect, analyze the data and report their research progress to a dissertation 
adviser. 

 
209695 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1      8  หน่วยกิต 
  Dissertation V, Type 1.1               

 ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเพ่ิมเติม พร้อมทั้งจัดท ารายงานความก้าวหน้า
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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  Collect, analyze additional data and report their research progress to a 
dissertation adviser. 
 
209696 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1      8  หน่วยกิต 
  Dissertation VI, Type 1.1               

 จัดท าวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ด าเนินการแก้ไข และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่
บัณฑิตวิทยาลัย 

 Write a dissertation, take a final dissertation defense, rectify the work and 
submit it to the Graduate School. 
 
วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2)       จ านวน 72 หน่วยกิต 
 
209697 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2      9  หน่วยกิต 
  Dissertation I, Type 1.2               

 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ บทความวิชาการ และ/หรือบทความวิจัยตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์มอบหมาย และสรุปส่งอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Research related documents: books, academic and/or research articles as 
assigned by an academic adviser. 
 
209698 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2      9  หน่วยกิต 
  Dissertation II, Type 1.2               

 เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด 
 Propose a research topic, and conduct an extensive review of literature. 
 

209699 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2      9  หน่วยกิต 
  Dissertation III, Type 1.2               

 เสนอโครงร่างวิจัยฉบับย่อ โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและท่ีมาของการวิจัย วัตถุประสงค์ และ
ระบุข้ันตอนการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป   

 Propose a research proposal draft including a research topic, description of 
the problems and purposes of the study, and research procedures in brief. 
 
209791 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2      9  หน่วยกิต 
  Dissertation IV, Type 1.2               

 เสนอโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด และ
เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 Propose a complete research proposal comprising details of research 
components, designate a prospective dissertation adviser to the Graduate School, and take a 
dissertation defense.  
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209792 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2      9  หน่วยกิต 
  Dissertation V, Type 1.2               

 ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งจัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 Collect, analyze the data and report their research progress to a dissertation 
adviser. 

 
209793 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2       9  หน่วยกิต 
  Dissertation VI, Type 1.2               

 ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเพ่ิมเติม พร้อมทั้งจัดท ารายงานความก้าวหน้า
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  Collect, analyze additional data and report their research progress to a 
dissertation adviser. 
 
209794 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2      9  หน่วยกิต 
  Dissertation VII, Type 1.2               

 จดัท าวิทยานิพนธ์โดยมีองค์ประกอบงานวิจัยครบถ้วนตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 Write a dissertation with all research components in the format specified by 

the Graduate School. 
 
209795 วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2      9 หน่วยกิต 
  Dissertation VIII, Type 1.2               

 สอบวิทยานิพนธ์ ด าเนินการแก้ไข และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิตวิทยาลัย 
 Take a final dissertation defense, rectify the work and submit it to the 

Graduate School. 
 
วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)       จ านวน   36 หน่วยกิต 
 
209796 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1      9  หน่วยกิต 
  Dissertation I, Type 2.1               

 เสนอโครงร่างวิจัยฉบับย่อ โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและท่ีมาของการวิจัย วัตถุประสงค์ และ
ระบุข้ันตอนการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป  ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด ตามท่ีอาจารย์ที่
ปรึกษามอบหมาย 

 Propose a research proposal draft including a research topic, description of 
the problems and purposes of the study, research procedures in brief, together with an 
extensive review of literature as assigned by an academic adviser. 
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209797 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1      9  หน่วยกิต 
  Dissertation II, Type 2.1               

 เสนอโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด และ
เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

Propose a complete research proposal comprising details of  
Research components, designate a prospective dissertation adviser to the Graduate School, 
and take a dissertation defense. 
 
209798 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1      9  หน่วยกิต 
  Dissertation III, Type 2.1               

 ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งจัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 Collect, analyze the data and report their research progress to a dissertation 
adviser. 
 
209799 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1      9 หน่วยกิต 
  Dissertation IV, Type 2.1               

 จัดท าวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ด าเนินการแก้ไข และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่
บัณฑิตวิทยาลัย 

 Write a dissertation, take a final dissertation defense, rectify the work and 
submit it to the Graduate School. 

 
วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2)       จ านวน 48 หน่วยกิต 
 
209991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2      9 หน่วยกิต 
  Dissertation I, Type 2.2               

เสนอชื่อวิทยานิพนธ์ ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษามอบหมาย 
Propose a research topic, conduct a literature review as assigned by an 

academic adviser. 
 

209892 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2      9 หน่วยกิต 
  Dissertation II, Type 2.2               

 เสนอโครงร่างวิจัยฉบับย่อ โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและท่ีมาของการวิจัย วัตถุประสงค์ และ
ระบุข้ันตอนการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป  ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด 

 Propose a research proposal draft including a research topic, description of 
the problems and purposes of the study, research procedures in brief, together with an 
extensive review of literature. 
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209893 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2      9  หน่วยกิต 
  Dissertation III, Type 2.2               

 เสนอโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด และ
เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 Propose a complete research proposal comprising details of research 
components, designate a prospective dissertation adviser to the Graduate School, and take a 
dissertation defense.  
 
209894 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2      9  หน่วยกิต 
  Dissertation IV, Type 2.2               

 ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งจัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 Collect, analyze the data and report their research progress to a dissertation 
adviser. 

 
209895 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2      12  หน่วยกิต 
  Dissertation V, Type 2.2               

 จัดท าวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ด าเนินการแก้ไข และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่
บัณฑิตวิทยาลัย 

 Write a dissertation, take a final dissertation defense, rectify the work and 
submit it to the Graduate School. 
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 3.1.6. ความหมายของเลขรหัสวิชา 
รหัสรายวิชา  ประกอบด้วย   
 เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง สาขาวิชา 

เลขตัวที่ 4 แสดงถึง ระดับบัณฑิตศึกษา 
  เลข 5 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท 
  เลข 6 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก  

 เลขตัวที่ 5 แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
 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  การสัมมนา การค้นคว้าอิสระ 
 เลข  9 หมายถึง  วิทยานิพนธ์ 

 เลขตัวที่ 6 แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่ง คุณวุฒิอาจารย์และเลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
3.2.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 นางพยุง ซีดาร ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Applied 
Linguistics)  
M.A. (English)  
 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศษ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ)  

Boston University 
 
University of 
Wisconsin-Madison 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศร ี
นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
 

2546 
 
 
2540 
2533 
2528 

XXXXXXXXXXXXX 

2 *นางสาวสุพัตรา 
จิรนันทนาภรณ ์

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด. (ภาษาไทย) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2550 
2531 
2528 

XXXXXXXXXXXXX 

3 *นางอัญชลี   
วงศ์วัฒนา 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Linguistics) 
 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

University of 
Oregon 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ พิษณุโลก 

2543 
 
2531 
2528 
 
 

XXXXXXXXXXXXX 

4 *นางสาวชมนาด  
อินทจามรรักษ์ 

อาจารย ์ อ.ด. (ภาษาศาสตร์) 
 
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (อังกฤษ) 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2552 
 
2546 
 
2540 

XXXXXXXXXXXXX 

5 นางสาวเสาวภาคย์ 
กัลยาณมิตร 

อาจารย ์ Ph.D. (Theoretical 
Linguistics) 
M.S. (Applied 
Linguistics)  
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

Georgetown 
University 
Georgetown 
University 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

2547 
 
2540 
 
2538 
 
2533 

XXXXXXXXXXXXX 

หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2. อาจารย์ประจ า 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 นางพยุง ซีดาร ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Applied 

Linguistics)  
M.A. (English)  
 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศษ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ)  

Boston University 
 
University of 
Wisconsin-Madison 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศร ี
นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
 

2546 
 
 
2540 
2533 
2528 

XXXXXXXXXXXXX 

2 *นางสาวสุพัตรา 
จิรนันทนาภรณ ์

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด. (ภาษาไทย) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) 
 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2550 
2531 
2528 

XXXXXXXXXXXXX 

3 *นางอัญชลี   
วงศ์วัฒนา 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Linguistics) 
 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

University of 
Oregon 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ พิษณุโลก 

2543 
 
2531 
2528 
 
 

XXXXXXXXXXXXX 

4 *นางสาวชมนาด  
อินทจามรรักษ์ 

อาจารย ์ อ.ด. (ภาษาศาสตร์) 
 
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
 
ศศ.บ. (อังกฤษ) 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2552 
 
2546 
 
2540 

XXXXXXXXXXXXX 

5 นางสาวเสาวภาคย์ 
กัลยาณมิตร 

อาจารย ์ Ph.D. (Theoretical 
Linguistics) 
M.S. (Applied 
Linguistics)  
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
 
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
 

Georgetown 
University 
Georgetown 
University 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

2547 
 
2540 
 
2538 
 
2533 

XXXXXXXXXXXXX 
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3.2.3. อาจารย์พิเศษ 
ที ่ รายช่ือ คุณวุฒิ 
1 ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองค า Ph.D. (Phonetics) 

M.A. (Linguistics) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

2 ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ Ph.D. (Linguistics) 
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
อ.บ. (ภาษาศาสตร์) 

3 รศ.ดร.บุญเรือง  ชื่นสุวิมล อ.ด. (ภาษาศาสตร์) 
M.A. (Applied Linguistics) 
B.A. (Linguistics and French) 

5 รศ.ดร.โสภนา     ศรีจ าปา Ph.D. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 

6 รศ.ดร.อภิลักษณ์  ธรรมทวีธิกุล Ph.D. (Linguistics) 
M.A.  (Linguistics) 
ศศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

7 รศ.ดร.ดียู   ศรีนราวัฒน์ Ph.D. (Applied Linguistics) 
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 

8 ดร.ดิษยา ศุภราชโยธิน Ph.D. (Rhetoric and Linguistics) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

9 ดร.ประกอบ   ผลงาม ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
คม. (ภาษาอังกฤษ) 

10 ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง Ph.D. (English) 
M.A. (Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1. ค าอธิบายโดยย่อ 

นิสิตควรถือปฏิบัติตามแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ (Dissertation) เพ่ือให้การศึกษา 
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างน้อย 3 ปี และไม่เกิน 6 ปี 
ส าหรับการจัดการศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 และอย่างน้อย 4 ปีและไม่เกิน 6 ปี ส าหรับการจัดการศึกษาแบบ 
1.2 และ 2.2 โดยเน้นการท าวิทยานิพนธ์เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาศาสตร์ 
 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาศาสตร์ 
2) ความสามารถในการบูรณาการภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
3) ความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าวิจัย 
4) คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักวิชาการและนักวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ 

 
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 Exam) 
- 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  
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2) กรณีการจัดการศึกษาแบบ 1.2 
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 Exam) 
- 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 

- ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
- ควรติดต่อประธานที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
- รายงานความก้าวหน้าเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

ควรบันทึกการขอเข้า
รับค าปรึกษาทุกครั้งที่
เข้ารับค าปรึกษา 

ปีที่ 4  
ภาคการศึกษาต้น 

- ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
- ควรติดต่อประธานที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
- รายงานความก้าวหน้าเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

ควรบันทึกการขอเข้า
รับค าปรึกษาทุกครั้งที่
เข้ารับค าปรึกษา 

ปีที่ 4  
ภาคการศึกษาปลาย 

สอบวิทยานิพนธ์  

 
3) กรณีการจัดการศึกษาแบบ 2.1 

ระยะเวลา กิจกรรมวิทยานิพนธ์ หมายเหตุ 
ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาต้น 

- ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิจัยที่สนใจ 

ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 

ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาปลาย 

- ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิจัยที่สนใจ 

ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 

ปีที่ 2  
ภาคการศึกษาต้น 

- ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
- เสนอชื่อวิทยานิพนธ์ ประธานและกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
- สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) 
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ระยะเวลา กิจกรรมวิทยานิพนธ์ หมายเหตุ 
- 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  

 
4) กรณีการจัดการศึกษาแบบ 2.2. 

ระยะเวลา กิจกรรมวิทยานิพนธ์ หมายเหตุ 
ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาต้น 

- ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิจัยที่สนใจ 

ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 

ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาปลาย 

- ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิจัยที่สนใจ 

ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 

ปีที่ 2  
ภาคการศึกษาต้น 

- ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิจัยที่สนใจ 

ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 

ปีที่ 2  
ภาคการศึกษาปลาย 

- ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
- เสนอชื่อวิทยานิพนธ์ ประธานและกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
- สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) 
- เสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 

ปีที่ 3  
ภาคการศึกษาต้น 

- ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
- ควรติดต่อประธานที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
- รายงานความก้าวหน้าเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

ควรบันทึกการขอเข้า
รับค าปรึกษาทุกครั้งที่
เข้ารับค าปรึกษา 

ปีที่ 3  
ภาคการศึกษาปลาย 

- ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
- ควรติดต่อประธานที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
- รายงานความก้าวหน้าเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

ควรบันทึกการขอเข้า
รับค าปรึกษาทุกครั้งที่
เข้ารับค าปรึกษา 

ปีที่ 4  
ภาคการศึกษาต้น 

- ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
- ควรติดต่อประธานที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
- รายงานความก้าวหน้าเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 

ควรบันทึกการขอเข้า
รับค าปรึกษาทุกครั้งที่
เข้ารับค าปรึกษา 

ปีที่ 4  
ภาคการศึกษาปลาย 

สอบวิทยานิพนธ์  
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5.4. จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ในการจัดการศึกษาแบบต่างๆ มีดังนี้ 
1)  การจัดการศึกษาแบบ 1.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
2)  การจัดการศึกษาแบบ 1.2 จ านวนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
3)  การจัดการศึกษาแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
4)  การจัดการศึกษาแบบ 2.2 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

5.5. การเตรียมการ 
นิสิตแรกเข้าจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการคอยช่วยเหลือแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน 

เรียนและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเม่ือนิสิตเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 
คณะกรรมการดังกล่าวโดยประธานที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าในด้านกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ 
 

5.6. กระบวนการประเมินผล 
มีการประเมินผลความพร้อมในการท าวิจัยจากการสอบวัดคุณสมบัติก่อนด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 

การประเมินผลความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษา และการประเมินผลวิทยานิพนธ์จากการสอบวิทยานิพนธ์  
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 
1) นิสิตมีความสามารถในการวิจัยและเป็น
ผู้น าทางวิชาการอย่าง 
โดดเด่น 

1) การเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและแบบ
ตั้งค าถามวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหา 
2) การมอบหมายงานกลุ่มโดยฝึกการเป็นผู้น ากลุ่ม 
3) การจัดให้มีการวิจัยทุกรายวิชา 
4) การจัดสัมมนาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
5) การก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานวิชาการ 

2) นิสิตมีความสามารถในการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1) การจัดสัมมนาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร 
2) การจัดอบรมด้านภาษาอังกฤษ 

3) นิสิตมีความมุ่งม่ันและมีจิตสาธารณะใน
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

1) การจัดให้มีประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือให้นิสิต
สามารถพิจารณาแหล่งข้อมูล และปัญหาของชุมชน 
2) การจัดโครงการบริการทางวิชาการสู่ชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์ให้นิสิต 

  
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สามารถใช้ดุลยพินิจจัดการกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนด้วยความยุติธรรม  
ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม  

2) แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับ 
 ผลกระทบ  

3) ริเริ่มชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ
ความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

4) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  
 จริยธรรมในที่ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น  
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
  2) การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา 
  3) การจัดอภิปรายแสดงความคิดเห็นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  4) การท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกด้านมนุษยสัมพันธ์ 
  5) การจัดอบรมสัมมนาทางด้านการวิจัย เพื่อฝึกการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมี 

 จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) การสังเกตพฤติกรรม 
2) การประเมินตนเองของนักศึกษา 
3) การประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม 
4) การประเมินรายงานผลการวิจัย 
 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาและภาษาศาสตร์  
2) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชา 

 ภาษาศาสตร์ รวมทั้งข้อมูลทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เป็นรากฐาน  
3) มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น  
4) มีทักษะและเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่าง 

 ชาญฉลาด ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) การจัดให้มีการวิจัยในทุกรายวิชา 
2) การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3) การสอนแบบตั้งค าถาม 
4) การสอนแบบมอบโจทย์ปัญหา 
5) การจัดอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
6) การจัดให้มีประสบการณ์ภาคสนามและการดูงานนอกสถานที่ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) สังเกตการณ์อภิปราย แสดงความคิดเห็น และตอบค าถาม 
2) การสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
3) รายงานผลการวิจัย 

 
2.3. ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะทางปัญญาที่สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหา 

 ความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนว 
 ทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ  

2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่  
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาใน
ขั้นสูง  

3) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับ 
 การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  

1)  การจัดให้มีการวิจัยในทุกรายวิชา 
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2)  การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3)  การสอนแบบตั้งค าถาม 
4)  การสอนแบบมอบโจทย์ปัญหา 
5)  การจัดอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
6) การจัดให้มีประสบการณ์ภาคสนามและการดูงานนอกสถานที่ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สังเกตการณ์อภิปราย แสดงความคิดเห็น และตอบค าถาม 
2) การสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
3) รายงานผลการวิจัย 
 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

1) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ วางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
 สูงมากด้วยตนเอง  

2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
4) สามารถแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าทางวิชาการและสังคมที่ 

 ซับซ้อน 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

1) การจัดให้มีการวิจัยในทุกรายวิชา 
2) การมอบหมายงานกลุ่ม 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

1) รายงานการวิจัย 
2) รายงานผลการท างานเป็นกลุ่ม 
 

2.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน   
 ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน  

2) สามารถสรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในสาขาวิชา  
 ภาษาศาสตร์  

3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ   
ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น ทางการ
และไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การจัดให้มีการวิจัยในทุกรายวิชา 
  2) การมอบหมายงานที่ต้องคิดค านวณ 
  3) การน าเสนอผลงานวิจัย 

4) การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1) รายงานการวิจัย 
  2) รายงานผลการมอบหมายงานที่ต้องคิดค านวณ 
  3) ผลการน าเสนอผลการวิจัย 
  4) ผลการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาระดับปริญญาโท 
ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 
          วิชาบังคับ              
209511 สัทศาสตร์และสัทวิทยา   
 

             

209521 ทฤษฎีพื้นฐานทางภาษาศาสตร ์
 

             

209522 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ ์
 

             

209531 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 

             

          รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต              

209501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์              
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาระดับปริญญาเอก 
ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
          วิชาบังคับ                   
209611 หัวข้อคัดสรรทางสัทศาสตร์และ 
            สัทวิทยา   

                  

209621 หัวข้อคัดสรรทางวากยสมัพันธ์และ 
            สัมพันธสาร 

                  

209631 หัวข้อคัดสรรทางอรรถศาสตร์และ 
            วัจนปฏิบัติศาสตร ์

                  

          วิชาเลือก                   

209641 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร ์
            เชิงประวัติและเปรียบเทียบ 

                  

209642 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เอเชีย 
            ตะวันออก 

                  

209643 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เอเชีย 
            ตะวันออกเฉียงใต้ 

                  

209651 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์สังคม 
            และการวางแผนภาษา 
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รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข สื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
209652 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร ์
            มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม 

                  

209653 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์และ 
            คติชนวิทยา 

                  

209654  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์  
            การศึกษา 

                  

209655 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์เพื่อ  
            การแปลและการเขา้ใจข้ามภาษา 

                  

          วิทยานิพนธ์                   
209691-209696    วิทยานิพนธ์แบบ 1.1                   
209697-209699    วิทยานิพนธ์แบบ 1.2 
209791-209795 

                  

209796-209799    วิทยานิพนธ์แบบ 2.1                   
209891-209894    วิทยานิพนธ์แบบ 2.2                   
          รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต                   
209681  สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1                   

209682  สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2                   

209683  สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3                   
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ผลการเรียนรู้ในตาราง 3.1 มีความหมายดังนี้ 
รายวิชาปริญญาโท 
คุณธรรมจริยธรรม 
 1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการ
กับปัญหาที่เกิดข้ึน ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหา
เหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม  

2) มีส่วนร่วมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
3) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ

จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  
4) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน

สภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
 
ความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก ทฤษฎีที่ส าคัญ  และการวิจัย ทางด้าน
ภาษาศาสตร์  และน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

2) เข้าใจถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์และต่อ
การปฏิบัติในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน 
 
ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ทาง
วิชาการและวิชาชีพ  

2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา และสามารถใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ  

3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายความสามารถโดย
ใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์  
 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใช้เทคโนโลยีและคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  
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2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
 
รายวิชาปริญญาเอก 
คุณธรรม จริยธรรม 

1) สามารถใช้ดุลยพินิจจัดการกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนด้วยความยุติธรรม ด้วย
หลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

2) แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ  
3) ริเริ่มชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไขสนับสนุน

อย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

4) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่
ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น  

 
ความรู้ 

1) มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาและภาษาศาสตร์  
2) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รวมทั้ง

ข้อมูลทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน  
3) มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น  
4) มีทักษะและเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด ทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะทางปัญญาที่สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ

วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ  
2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่ สร้างสรรค์ โดย

บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง  
3) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ วางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วย

ตนเอง  
2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  
4) สามารถแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการและสังคมที่ซับซ้อน 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหา

ที่ส าคัญและซับซ้อน  
2) สามารถสรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในสาขาวิชาภาษาศาสตร์  
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ

วิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการ 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยแบ่งการ
ก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3  กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น  
และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
 1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น ความหมาย    ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม  (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good)  3033 
    C+ ดีพอใช้ (fairly 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 าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ   (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ   (unsatisfactory) 
   W การถอนรายวิชา   (withdrawn) 

1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
  รายวิชาบังคับของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ นิสิตจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้น
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
  รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่รายวิชาที่ไม่นับหน่วย
กิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ IS 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
20101 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิตามกลุ่มวิชา  
20102 คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกท่ี 

คณะกรรมการทวนสอบก าหนด 
2.1.3 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและ

อ่ืนๆ 
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20104 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลและรายงานวิทยานิพนธ์ และการได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือรายงานการประชุมวิชาการต่างๆ และมีการประเมินวิทยานิพนธ์โดย
คณะกรรมการพิจารณา 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผลงานวิชาการหรือผลงานทางวิชาชีพทุกรอบ 5 ปี เช่น 
  -    จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 -    จ านวนรางวลัทางสังคมและวิชาชีพ 
- จ านวนกิจกรรมการกุศลหรืออาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ให้แก่สังคมและ

ประเทศชาติ 
- ทวนสอบจากผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 หลักสูตร แบบ 1 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 
 1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2) ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3)  สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4)   สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 
 5)   เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 6)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

หลักสูตร แบบ 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 
 1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2) ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
 5)  มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3033 
 6)   สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

7)   เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
8)   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 

ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที ่6. การพัฒนาอาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

2) จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยแนะน าให้ค าปรึกษา 
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 

บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรประกอบด้วยประธานและกรรมการเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ติดตามและ
รวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้มีการด าเนินงานดังนี้ 

1) จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
3) จัดแนวทางการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด ใฝ่รู้ 

และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
4) ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีคุณวุฒิ

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และมีจ านวนอาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

5) สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทางวิชาการและ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
ภาษาศาสตร์ หรือด้านที่เก่ียวข้อง 

6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรไปดูงานด้านหลักสูตรหรือการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอนที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันการศึกษาภายในหรือต่างประเทศ 

7) มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน เช่น โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน เป็นต้น 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1. การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา 

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1) ห้องเรียนที่มีการติดตั้งสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ 

พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ห้องปฏิบัติการจัดท าสื่อการเรียนการสอนพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลให้ค าแนะน าและอ านวยความ

สะดวก 
3) ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้ความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ตลอดจนมีหนังสือ ต ารา และวารสารวิชาการท้ังภาษาไทยและต่างประเทศในจ านวนที่เหมาะสม 
4) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่อาจารย์ทุกคน และนักศึกษาในส่วนรวม พร้อมโปรแกรมที่

ถูกต้องตามกฎหมายทุกเครื่อง และมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุก 4 ปี 
5) เจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลให้ความสะดวกในการจัดการการเรียนการสอนและการประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอก 
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6) มีการส ารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) การจัดห้องเรียนเพ่ิมการจัดหาจัดซื้อหนังสือ ต ารา และวารสารวิชาการท้ังภาษาไทยและ

ต่างประเทศเพ่ิมเติม 
2) การจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิคที่มีโปรแกรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านเสียงพูด 
3) การจัดหาโมเดลแสดงอวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียงพูดของมนุษย์ 
4) การจัดหาห้องปฏิบัติการภาษาศาสตร์ (linguistics laboratory)  

2.4.  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) การประเมินความเพียงพอในห้องเรียนพร้อมสื่อและอุปกรณ์ 
2) การประเมินความเพียงพอใจในหนังสือ ต ารา และวารสารวิชาการท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
ในกรณีที่อาจารย์ประจ าของหลักสูตรมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานสอนที่คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือมหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด สามารถแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกในสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือมี

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และ/หรือ 
2) ในกรณีที่วุฒิและประสบการณ์ไม่เป็นไปตามข้อ 1 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือ

หน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ให้เสนอความต้องการต่อคณะกรรมการบริการหลักสูตร เพ่ือด าเนินการเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา  
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน  
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบ 

สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม ดูงาน 
ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน  

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคนโดยนิสิตสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่

ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตรการเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ และ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา(Office Hours)เพ่ือให้นิสิตเข้า
ปรึกษาได้นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  
นิสิตมีสิทธิยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับวิชาการโดยท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงาน

บริการการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ถึงมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก เพื่อ
ศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  

- ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อน 
การปรับปรุงหลักสูตร 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2556 
ปีท่ี 1 

2557 
ปีท่ี 2 

2558 
ปีท่ี 3 

2559 
ปีท่ี 4 

7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

    

7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

    

7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ .3  และ มคอ .4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา 

    

7.4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ  .5 และ มคอ .6  ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2556 
ปีท่ี 1 

2557 
ปีท่ี 2 

2558 
ปีท่ี 3 

2559 
ปีท่ี 4 

7.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ .7  ภายใน 60  วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

    

7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ  .3 และ มคอ .4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ .7  ปีที่แล้ว 

    

7.8 อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

    

7.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

    

7.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อ
ปี 

    

7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5 จาก 
คะแนนเต็ม 5.0 

    

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อดุษฎีบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 1-12 อยู่ในระดับดีต่อเนื่องกัน 2 ปี ทั้งนี้เกณฑ์การ
ประเมินในระดับดีคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 ครบถ้วน และ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ 6-12 ที่ระบุไว้ในแต่ละปีบรรลุตามเป้าหมาย   
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หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและ

จุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 มีการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
1.2. กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อ

ในทุกรายวิชา 
 มีการทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตร

เดียวกัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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1. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 มีดังนี้ 
1.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2548 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2548 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556 

แบบ 
1.1 

แบบ 
1.2 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ 
1.1 

แบบ 
1.2 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ 
1.1 

แบบ 
1.2 

แบบ 
2.1 

แบบ 
2.2 

1. งานรายวิชา (Course Work)  
ไม่น้อยกว่า 

1.1 รายวิชาบังคับ 
1.2 รายวิชาเลือก 

2. วิทยานิพนธ ์
3. รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

 
- 
- 
- 

48 
- 

 
- 
- 
- 

72 
- 

 
12 
- 
- 

36 
- 

 
24 
- 
- 

48 
- 

 
- 
- 
- 

48 
4 

 
- 
- 
- 

72 
- 

 
18 
9 
9 
36 
4 

 
33 
24 
9 
48 
4 

 
- 
- 
- 

48 
3 

 
- 
- 
- 

72 
6 

 
12 
9 
3 
36 
3 

 
24 
21 
3 
48 
6 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่
น้อยกว่า 

48 72 48 72 48 72 54 81 48 72 48 72 
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        1.2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระในการปรับปรุง 
209502   ระเบียบวิธีวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์             3(3-0) 
   Research 
Methodology in Social 
Sciences 

209502   ระเบียบวิธีวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์           3(3-0-6) 
    Research 
Methodology in Social 
Sciences 
 

-  ปรับจ านวนชั่วโมงให้มีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองตามนโยบาย
มหาวิทยาลยั  

209511   สัทศาสตร์และสัทวิทยา
                        3(3-0) 
   Phonetics and 
Phonology 
  ศึกษาเสียงพูดของมนุษย์ 
สรีรสัทศาสตร์ อวัยวะที่ใช้ในการออก
เสียง กระบวนการเปล่งเสียง การถ่าย
ทอดเสียงและการฝึกอ่านด้วย
สัญลักษณ์ทางสทัศาสตร์ โครงสร้าง
และหน้าที่ของเสียงในภาษา และ
หลักการวิเคราะห์ระบบเสียง 
 Study of human 
speech, articulatory phonetics, 
speech organs, process of 
articulation, phonetic 
transcription and 
interpretation, sound structure 
and function within languages, 
and principles 
and techniques of 
phonological analysis. 

209511  สัทศาสตร์และสัทวทิยา      
                     3(3-0-6) 
  Phonetics and 
Phonology 
  หลักการในการศึกษา
เสียงพูดในแง่ของกระบวนการใน
การผลิตเสียงพูด ลักษณะทาง
ธรรมชาติของเสียงพูด อวัยวะใน
การรับเสียงและการรับเสียง และ
คลื่นเสียง รวมทั้งวิธีการในการ
วิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา 
             Principles of the 
study of speech sound in 
aspects of process of speech 
production, inherent features 
of speech sounds, auditory 
organs and audition, and 
sound waves including the 
methodology of 
phonological analysis in a 
language. 
 

-  ปรับจ านวนชั่วโมงให้มีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองตามนโยบาย
มหาวิทยาลยั และปรับค าอธบิาย
รายวิชา  
 

209521   วจีวิภาคและ
วากยสัมพันธ์                  3(3-0) 
    Morphology and 
Syntax 
   ศึกษาโครงสรา้งระดบัค า 
ซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะห์หน่วย
เสียง หน่วยสร้างค า ความสัมพนัธ์
ของค าที่ประกอบเป็นประโยค 
ลักษณะและการแบ่งหมวดหมู่ของ 

209521   แนวคิดพื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์                3(3-0-6) 

  Fundamental 
Concepts of Linguistics 

              ภูมิหลังและขอบเขตของ
การศึกษาภาษาศาสตร์ ศึกษาแนวคิด
พื้นฐาน และวธิีวิเคราะห์ภาษาตาม
แนวคิดต่างๆ ของภาษาศาสตรร์่วม
สมัย 

-  ปรับชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ปรับค าอธิบายรายวชิา ปรับจ านวน
ชั่วโมงให้มีการศึกษาค้นควา้ด้วย
ตนเองตามนโยบายมหาวิทยาลยั 
และปรับให้สอดคล้องกับหลักสตูร
ปริญญาโท  
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระในการปรับปรุง 
หน่วยที่ใหญ่กว่าค า เช่น วลีและ
ประโยค 
 Study of word 
structure, analysis of 
morphemes and allomorphs; 
word construction; the relation 
of words in syntactic 
structures; characteristics, 
components, and classification 
of linguistic units larger than 
words; that is, at the level of 
phrases and sentences. 
 

Background and scope 
of modern linguistics, a study 
in empirical, conceptual and 
methodological foundations of 
contemporary linguistics. 
 

 
 
 

- 
 

209522  วจีวิภาคและ
วากยสัมพันธ์               3(3-0-6) 
            Morphology and 
Syntax         

 โครงสร้างระดบัไวยากรณ์
ของภาษา ศึกษาและวิเคราะห์
กระบวนการทางระบบหน่วยค า 
ระบบการสรา้งค าในภาษาต่างๆ กฎ
และหลักการต่างๆ ที่ควบคุมการน า
ค ามาเรียงเป็นวลี ล าดับขั้นการ
เรียงค าที่ถูกทางไวยากรณ์ในระดับค า
และประโยค 

Grammatical structure 
of natural languages, study and 
analysis grammatical units: 
morphological processes, 
system of  word-forming  
elements in a wide variety of 
languages, the set of rules or 
principles that govern how 
words are put together to form 
phrases, well formed 
sequences of words, and 
sentences. 
 
 
 

-  เปิดรายวิชาใหม่ และปรับให้
สอดคล้องกับหลักสูตรปริญญาโท 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระในการปรับปรุง 
209536   วัจนปฏิบัติศาสตร์
              3(3-0) 
   Pragmatics 
             ศึกษาการใช้ภาษาในการ
สื่อสารความสัมพันธ์ระหวา่งประโยค
และปริบทและสถานการณ์ที่ใชภ้าษา 
บทบาทของความรู้ทางโลกต่อการ
ตีความและการใช้ภาษา การใชแ้ละ
การเข้าใจจุดมุ่งหมายของค าพูดของผู้
พูด อิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหว่างผู้พูดและผู้ฟงัต่อการใชภ้าษา 
              Study of the use of 
language in communication, 
the relationship between 
sentences, contexts and 
situations in which they are 
used, the role of the 
knowledge of the world on the 
interpretation and use of 
utterances, the use and the 
understanding of speech acts 
of speakers, and the influence 
of the relationship between 
the speaker and the hearer on 
the use of language 

209531     อรรถศาสตร์และ 
วัจนปฏิบัติศาสตร ์        3(3-0-6) 

     Semantics and  
Pragmatics 
     หลักการของ
ความหมายภาษาในเชิงทฤษฎี
เงื่อนไข ได้แก่ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตัวภาษา สิ่งอ้างถึง และสัญญาณ 
ประเภทของความหมายค า และ
ความหมายในระดบัที่สงูกว่าค า และ
หลักการของความหมายภาษาใน
เชิงการสื่อสาร ได้แก่ ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและปริบทหรือ
สถานการณ์ที่ใช้ภาษา บทบาทของ
ความรู้ทางโลกต่อการตีความและ
การใช้ภาษา การอ้างและเจตนา
ของผู้พูด การเข้าใจของผูฟ้ัง และ
อิทธิพลของความสัมพนัธ์ระหวา่งผู้
พูดและผู้ฟงัต่อการใช้ภาษา 
               Principles of 
meaning in terms of truth 
condition such as relation 
between linguistic expressions, 
referents and signs; types of 
lexical meaning; meaning in 
higher grammatical levels; and 
principles of meaning in 
communication including such 
topics as relationship between 
language and contexts or 
situations; role of the 
knowledge of the world on 
language interpretation and 
uses; reference and meaning of 
the speaker; inference of the 
hearer, influence of the 
relationship between the 
speaker and the hearer on the 
uses of language. 

-  ปรับรวมรายวชิา 209531 และ 
209536  และปรับจ านวนชั่วโมงให้มี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระในการปรับปรุง 
209601  ทฤษฎีภาษาศาสตร์แนว
หน้าที่นิยม           3(3-0) 
 Functional Grammar 

- -  ตัดรายวิชาออก 

209602   หัวข้อทางภาษาศาสตร์เชิง
ประวัติและเปรียบเทียบ       3(3-0)                
   Selected Topics in 
Historical and Comparative 
Linguistics 

209641   หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและ
เปรียบเทียบ          3(2-2-5) 
  Selected Topics in 
Historical and Comparative 
Linguistics 

-  ปรับรหัสวิชา และปรับให้มีชัว่โมง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย 

209603  ลักษณะสากลของภาษา 
และแบบลักษณ์ภาษา         3(3-0)   
            Language Universals 
and Linguistic Typology 

- -  ตัดรายวิชาออก 

209611  หัวข้อทางสัทศาสตร์
และสัทวิทยา              3(3-0) 
            Selected Topics in 
Phonetics and Phonology 

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

-  ปรับให้มชีั่วโมงการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองตามนโยบายมหาวทิยาลัย 

209612   หัวข้อทางสัทวิทยาภาษา
ตระกูลไท             3(3-0) 
  Selected Topics in Tai 
Phonology 

- -  ตัดรายวิชาออก 

209621   หัวข้อทางวากยสัมพันธ์
และสัมพันธสาร            3(3-0) 
   Selected Topics in 
Syntax and Discourse 

209621     หัวข้อคัดสรรทาง
วากยสัมพันธ์และสัมพันธสาร
         3(2-2-5) 
    Selected Topics in 
Syntax and Discourse 

-  ปรับชื่อภาษาไทย และ ปรับให้มี
ชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

209622   หัวข้อทางวากยสัมพันธ์
ภาษาตระกูลไท            
3(3-0) 
   Selected Topics in 
Tai Syntax 

- -  ตัดรายวิชาออก 

2096331   หัวข้อทางอรรถศาสตร์
และวัจนปฏิบัติศาสตร ์    (3-0) 
     Selected Topics in 
Semantics and Pragmatics 
    ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับความหมายในทกุ
ลักษณะ โดยครอบคลุมถึงความหมาย
ประจ ารูปค า บริเวณความหมาย 

2096331   หัวข้อคัดสรรทาง
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
          3(2-2-5) 
     Selected Topics in 
Semantics and Pragmatics 
     ศึกษาหัวข้อที่เป็น
ประเด็นปัญหาเก่ียวกับความหมาย
ในทุกลักษณะ โดยครอบคลุมถึง 

-  ปรับชื่อภาษาไทย ปรบัค าอธบิาย
รายวิชา และปรับให้มีชั่วโมง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระในการปรับปรุง 
ประเภทของความหมาย 
ความสัมพันธ์ของความหมาย
ประเภทต่างๆ ความหมายประโยค
และส่วนประกอบประโยค 
ความหมายในการใช้หรือการสือ่สาร
ในปรบิทตา่งๆ  ตลอดจนโครงสร้าง
ประโยคที่เปลี่ยนไปเนื่องจากอิทธิพล
ของปริบท 
          Study of problematic 
issues in meaning in all 
aspects. The course includes 
word inherent meanings, 
semantic fields, types of lexical 
meaning, relationship of lexical 
meaning, meanings of 
sentences and sentence 
constituents, meaning in 
language uses and 
communication in different 
contexts, and context-driven 
constructions 

ความหมายประจ ารูปค า บริเวณ
ความหมาย ประเภทของความหมาย 
ความสัมพันธ์ของความหมาย
ประเภทต่างๆ ความหมายประโยค
และส่วนประกอบประโยค 
ความหมายในการใช้หรือการสือ่สาร
ในปริบทตา่งๆ   
 Study of 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 meaning in language uses or 
communication in different 
contexts. 

 

209633   อรรถศาสตร์และวัจน
ปฏิบัติศาสตร์ภาษาตระกูลไท
                        3(3-0) 
   Tai Semantics and 
Pragmatics 

- -  ตัดรายวิชาออก 

209634   การท าพจนานุกรม
              3(2-2) 
   Lexicography 

- -  ตัดรายวิชาออก 

209641   วิธภาษาและภาษาถิ่น
                     3(3-0) 
   Language Varieties 
and Dialects 
   ศึกษาภาษาย่อยในสังคม 
ซึ่งแปรไปตามปจัจัยทางอาย ุ เพศ 
เชื้อชาติ อาชีพ และกิจกรรมเฉพาะ
ทาง และศึกษาภาษาถิน่ต่างๆ ซึ่ง
แปรไปตามภูมิประเทศ 

209641    หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและ
เปรียบเทียบ           3(2-2-5) 
   Selected Topics in 
Historical and Comparative 
Linguistics 
            ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็น 
ปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ในแนว
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและ
เปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึงการจัด 

-  ปรับชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ปรับค าอธิบายและปรับให้มีชั่วโมง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย 
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    Study of language 
varieties differentiated by 
social factors such as age, 
gender, ethnic group, 
profession, and particular 
activity and regional dialects 

กลุ่มภาษาและตระกูลภาษา และการ
สืบสร้างภาษาต้นตระกูล 
              Study of problematic 
issues in the framework of 
historical and comparative 
linguistics, which includes 
language and language-family 
classification and language 
reconstruction 

 

209642   ภาษาศาสตร์เอเชีย
ตะวันออก             3(3-0) 
 Seminar on Southeast 
Asian Linguistics 
 ศึกษาภาษาและตระกูล
ภาษาในเอเชียตะวนัออกในแนว
ภาษาศาสตร์ เน้นที่การจัดกลุ่มภาษา
และตระกูลภาษาและความสัมพันธ์
ระหว่างกัน   โดยพิจารณาครอบคลุม
ถึงระบบเสียง และ ระบบไวยากรณ์  
           Study of languages and 
language families in a linguistic 
framework, focusing on 
language grouping and their 
relationships. The 
consideration includes 
phonological and grammatical 
systems. 

209642 หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออก
             3(2-2-5) 
 Selected Topics in 
East Asian Linguistics 
 ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับภาษาและตระกูล
ภาษาในเอเชียตะวนัออกในแนว
ภาษาศาสตร์ เน้นที่การจัดกลุ่มภาษา
และตระกูลภาษาและความสัมพันธ์
ระหว่างกัน   โดยพิจารณาครอบคลุม  
ถึงระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ 
            Study of problematic 
issues in languages and 
language families in a linguistic 
framework in the East Asian 
region, focusing on language 
family classification and their 
relationships with the inclusion 
of their phonological and 
grammatical systems. 

-  ปรับชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ปรับค าอธิบายและปรับให้มีชั่วโมง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย 

209643   ภาษาศาสตร์ตระกูลไท
                     3(3-0) 
  Tai Linguistics 
  ศึกษาภาษาในตระกูลไททั้ง
ในและนอกประเทศไทย เนน้ทีก่าร
จัดกลุ่มภาษาและความสัมพนัธ์
ระหว่างกัน โดยพิจารณาครอบคลุม
ถึงระบบเสียง และ ระบบไวยากรณ์  
 

209643   หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้                     3(2-2-5) 
   Selected Topics in 
Southeast Asian Linguistics 
   ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับภาษาและตระกูล
ภาษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ใน
แนวภาษาศาสตร์ เนน้ที่การจัดกลุ่ม 

-  ปรับชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ปรับค าอธิบายและปรับให้มีชั่วโมง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย 



65 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาระในการปรับปรุง 
 Study of languages in 
the Tai family both in and out 
of Thailand, focusing on 
language grouping and their 
relationships. The 
consideration includes 
phonological and grammatical 
systems. 

ภาษาและตระกูลภาษาและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน  โดย
พิจารณาครอบคลุมถึงระบบเสียง
และระบบไวยากรณ์  
 Study of 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  ภาษาศาสตร์สังคม 
และการวางแผนภาษา     3(3-0) 
 Sociolinguistics and 
Language Planning 
 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการ
ของความหลากหลายของภาษาย่อย
อันเกิดจากปัจจัยทางสังคมดงัเชน่
กลุ่มอายุ เพศ ชนชั้น เชือ้ชาต ิ
อาชีพ และท้องถิ่น และการวาง
แผนการใช้ภาษาในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่นโดยพจิารณา
ปัจจัยทางสังคมดงัเช่น ศาสนา 
ประเพณี การเมือง การศึกษา และ
วิถีชีวิต  
           Study of theory and 
methodology of intralanguage 
variation related to a number 
of social factors such as age, 
gender, socioeconomic class, 
ethnicity, and profession and 
language planning in the 
national and local practices, 
concerning on another group 
of social factors such as 
religion, tradition, politic 

209651  หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาศาสตร์สังคมและการ
วางแผนภาษา         3(2-2-5) 
 Selected Topics in 
Sociolinguistics and 
Language Planning 
 ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของภาษาย่อยอันเกิดจากปัจจัย
ทางสงัคมดังเช่นกลุ่มอายุ เพศ ชน
ชั้น เชื้อชาติ อาชพี และท้องถิน่ 
และการวางแผนการใช้ภาษาใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
โดยพิจารณาปัจจยัทางสังคมดังเช่น 
ศาสนา ประเพณี การเมือง 
การศึกษา และวิถีชีวติ  
            Study of problematic 
issues in intralanguage 
variation related to a number 
of social factors such as age, 
gender, socioeconomic class, 
ethnicity, profession and 
locality,  and language 
planning at the national and 
local practices with a 
 

-  ปรับชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ปรับ
ค าอธิบายและปรบัให้มีชั่วโมงการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองตามนโยบาย
มหาวิทยาลยั 
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condition, education, and way 
of life. 
 

consideration for social factors 
such as religion, tradition, 
political condition, education, 
and way of life. 

 

209652    ภาษาศาสตร์
มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม
              3(3-0) 
    Anthropological  
Linguistics and Culture 
   ศึกษาภาษาในลักษณะ
ทางมานุษยวทิยา โดยศึกษากิจกรรม
ต่างๆ ที่เก่ียวกับภาษา ที่เป็นทีส่นใจ
ของนักมานุษยวทิยา ครอบคลมุถึง
โลกทัศน์และลกัษณะไวยากรณ์ 
วัฒนธรรมและอรรถศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและ
วัฒนธรรม 
            Study of language in 
the anthropological practice, 
concerning on language 
activities interested to 
anthropologists, which include 
conceptual and grammatical 
features, culture and 
semantics, and language and 
culture changes. 
 
 

209652     หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาและ
วัฒนธรรม          3(2-2-5) 
     Selected Topics in 
Anthropological  Linguistics 
and Culture 
     ศึกษาหัวข้อที่เป็น
ประเด็นปัญหาเก่ียวกับภาษาใน
ลักษณะทางมานุษยวทิยา โดยศกึษา
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับภาษา ที่เป็น
ที่สนใจของนักมานุษยวทิยา 
ครอบคลุมถึงโลกทัศน์และลักษณะ
ไวยากรณ์ วัฒนธรรมและ
อรรถศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและวฒันธรรม 
             Study of problematic 
issues in language in the 
anthropological perspectives, 
concerning language activities 
interested by anthropologists, 
covering worldview and 
grammatical features, culture 
and semantics, and linguistic 
and cultural changes. 

-  ปรับชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ปรับค าอธิบายและปรับให้มีชั่วโมง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย 

209653   ภาษาศาสตร์เชิงจติวิทยา
และการรับภาษา    3(3-0) 
   Psycholinguistics 
and Language Acquisition 
   ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยา
และประสาทวทิยาที่เก่ียวกับ
ความสามารถด้านภาษาของมนษุย์ 
และกระบวนการรับภาษาและ
ขั้นตอนของพัฒนาการด้านภาษา 
            Study of theories of 
psychology and neurology 
related to language 

209653   หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา
              3(2-2-5) 
    Selected Topics in 
Linguistics and Folklore 
    ศึกษาหัวข้อที่เป็น
ประเด็นปัญหาเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา 
ลักษณะภาษาทีส่ะท้อนให้เห็นถึงคติ 
ภูมิปัญญา และโลกทัศน์พื้นบ้าน
ตลอดจนรูปแบบและวิธีการใช้ภาษา 
เพื่อแสดงคติพื้นบา้น 

-  ปรับชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ปรับค าอธิบายและปรับให้มีชั่วโมง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย 
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competence in human and 
language acquisition process 
and development. 
 

 Study of 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. 

 

209654   ภาษาศาสตร์การศึกษา
                        3(3-0) 
   Educational 
Linguistics 
   ศึกษาทฤษฎีการรับภาษา
แม่และภาษาที่สอง และกระบวน
วิธีการเรียนการสอนภาษาแม่และ
ภาษาทีส่องในชัน้เรียน  
             Study of theories of 
first and second language 
acquisition and process and 
methodology of first and 
second language teaching. 

209654   หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาศาสตร์การศึกษา    3(2-2-5) 
   Selected Topics in 
Educational Linguistics 
   ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกบัการรับภาษาแมแ่ละ
ภาษาทีส่อง และกระบวนวิธีการ
เรียนการสอนภาษาแม่และภาษาที่
สองในชั้นเรียน 
        Study of problematic 
issues in theories of first and 
second language acquisition 
and process and methodology 
of first and second language 
teaching 

-  ปรับชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ปรับค าอธิบายและปรับให้มีชั่วโมง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย 

209655   ภาษาศาสตร์เพ่ือการ
แปลและการเข้าใจข้ามภาษา
              3(3-0) 
   Linguistics for 
Translation and Cross-
language Understanding 
   ศึกษาถึงทฤษฎีการแปล 
และความสัมพันธ์ระหวา่งภาษาและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปล ซึ่ง
ครอบคลุมถึง กรอบความคิดที่อิง
วัฒนธรรม องค์กรความคิด และ
ความคิดที่เป็นพืน้ฐานของส านวน
โวหาร  
 

209655    หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาศาสตร์เพ่ือการแปลและการ
เข้าใจข้ามภาษา            3(2-2-5) 
    Selected Topics in 
Linguistics for Translation and 
Cross-language Understanding 
   ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเดน็
ปัญหาเกี่ยวกับการแปล และ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปล ซึ่ง
ครอบคลุมถึง กรอบความคิดที่อิง
วัฒนธรรม องค์กรความคิด และ
ความคิดที่เป็นพืน้ฐานของส านวน
โวหาร  
 

-  ปรับชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ปรับค าอธิบายและปรับให้มชีั่วโมง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
นโยบายมหาวทิยาลัย 
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   Study of translation 
methodology and the relation 
of language and culture related 
to translation, including cultural 
concepts, conceptual 
organization, and concepts of 
idioms. 

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

 

209656   ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
                        3(2-2) 
   Corpus Linguistics 

- -  ตัดรายวิชาออก 

- 
 

209657   ภาษาศาสตร์เพ่ือการวิจัย
เชิงลึกในประชาคมอาเซียน           
                                3(3-0-6) 
             Linguistics for ASEAN 
Community Research 
             ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน อันได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงประชาคม
เศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมโดยเนน้การวิเคราะหเ์ชิงลึก
ในประเด็นเก่ียวกับภาษาหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ
ประชาคมอาเซียน  
             The study of general 
knowledge of ASEAN Community 
which includes ASEAN Political 
Security Community (APSC), 
ASEAN Economic Community 
(AEC), and ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC) with the 
emphasis of critical analysis 
in the issues of languages and 
the relationship between 
languages and ASEAN 
Community. 

 

-  เปิดรายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเลือก 
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209662   หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาศาสตร์ภาษาไท         3(3-0)       
   Topics in  Tai 
Linguistics 

- -  ตัดรายวิชาออก 

209691   สัมมนาภาษาศาสตร์ 
ขั้นสูง                           1(0-2) 
             Seminar in Advanced  
Linguistics   

209681   สัมมนาภาษาศาสตร์ 
ขั้นสูง 1                     1(0-2-1) 
             Seminar in Advanced  
Linguistics I 

-  ปรับรหัสวิชาและปรับ 
จ านวนชั่วโมงให้มีการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองตามนโยบายมหาวทิยาลัย 

- 209682   สัมมนาภาษาศาสตร์ 
ขั้นสูง 2                     1(0-2-1) 
             Seminar in Advanced  
Linguistics II 

-  เพิ่มรายวิชาสัมมนาให้เป็น 3 
หน่วยกิต ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

- 209683   สัมมนาภาษาศาสตร์ 
ขั้นสูง 3                      1(0-2-1) 
            Seminar in Advanced  
Linguistics III 

-  เพิ่มรายวิชาสัมมนาให้เป็น 3 
หน่วยกิต ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

209692    การศึกษาอิสระ 
                  3  หน่วยกิต 
    Independent  Study 

- -  ตัดรายวิชาออก 

209699   วิทยานิพนธ์ 
             36-54 หน่วยกิต 
   Dissertation                 
             วิทยานพินธ์ทาง
ภาษาศาสตร ์
   Dissertation in 
linguistics. 

209691    วิทยานิพนธ์ 1  
แบบ 1.1                 8  หน่วยกิต 
              Dissertation I, Type 
1.1               
               เสนอชื่อวิทยานิพนธ์ 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมาย                    
               Propose a research 
topic, conduct a literature 
review as assigned by an 
academic adviser. 

-  กระจายรายวชิาตามนโนบายของ
มหาวิทยาลยั 

 209692   วิทยานิพนธ์ 2  
แบบ 1.1                 8  หน่วยกิต 
             Dissertation II, Type 
1.1               
              เสนอโครงร่างวิจัยฉบับ
ย่อ โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและทีม่า
ของการวิจัย วัตถุประสงค์ และระบ ุ
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- ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัยโดยสังเขป  

ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวรรณกรรมโดย
ละเอียด 
              Propose a research 
proposal draft including a 
research topic, description of 
the problems and purposes of 
the study, research procedures 
in brief, together with an 
extensive review of literature. 

 

- 209693   วิทยานิพนธ์ 3  
แบบ 1.1                 8  หน่วยกิต 
             Dissertation III, Type 
1.1               
             เสนอโครงร่างงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุ
องค์ประกอบของการวิจัยโดย 
ละเอียด และเสนอชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้บัณฑติ
วิทยาลัยแตง่ตั้งและสอบโครงร่าง
วิทยานพินธ ์     
             Propose a complete 
research proposal comprising 
details of research 
components, designate a 
prospective dissertation adviser 
to the Graduate School, and 
take a dissertation defense. 

 

- 209694   วิทยานิพนธ์ 4  
แบบ 1.1                 8  หน่วยกิต 
             Dissertation IV, Type 
1.1               
              ด าเนินการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
              Collect, analyze the 
data and report their research 
progress to a dissertation 
adviser. 
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- 209695  วิทยานิพนธ์ 5  

แบบ 1.1                8  หน่วยกิต 
            Dissertation  V, Type 
1.1                 
            ด าเนินการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเพิ่มเติม 
พร้อมทั้งจัดท ารายงานความก้าวหน้า
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ ์       
            Collect, analyze 
additional data and report their 
research progress to a 
dissertation adviser. 

 

- 209696   วิทยานิพนธ์ 6  
แบบ 1.1                8  หน่วยกิต 
             Dissertation VI, Type 
1.1                 
              จัดท าวิทยานพินธ์ สอบ
วิทยานพินธ์ ด าเนินการแก้ไข และส่ง
เล่มวิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์แก่
บัณฑิตวิทยาลยั  
              Write a dissertation, 
take a final dissertation 
defense, rectify the work and 
submit it to the Graduate 
School. 

 

- 209697   วิทยานิพนธ์ 1  
แบบ 1.2                 9  หน่วยกิต 
              Dissertation  I, Type 
1.2               
              ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
หนังสือ บทความวิชาการ และ/หรือ
บทความวิจยัตามที่อาจารย์ทีป่รกึษา
วิทยานพินธ์มอบหมาย และสรุปส่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
             Research related 
documents: books, academic 
and/or research articles as 
assigned by an academic 
adviser.       
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- 209698    วิทยานิพนธ์ 2  

แบบ 1.2                 9  หน่วยกิต 
               Dissertation II, 
Type 1.2               
                เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
และทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด 
                Propose a research 
topic, and conduct an 
extensive review of literature. 

 

- 209699    วิ ทยานิพนธ์ 3  
แบบ 1.2                 9  หน่วยกิต 
               Dissertation III, 
Type 1.2               
                เสนอโครงร่างวิจัยฉบับ
ย่อ โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและทีม่า
ของการวิจัย วัตถุประสงค์ และระบุ
ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัยโดยสังเขป   
                propose a research 
proposal draft including a 
research topic, description of 
the problems and purposes of 
the study, and research 
procedures in brief. 

 

- 209791    วิทยานิพนธ์ 4  
แบบ 1.2                9  หน่วยกิต 
              Dissertation IV, 
Type 1.2               
              เสนอโครงร่างงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุ
องค์ประกอบของการวิจัยโดย
ละเอียด และเสนอชื่ออาจารย์ที่  
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้บัณฑติ
วิทยาลัยแตง่ตั้งและสอบโครงร่าง
วิทยานพินธ ์    
             Propose a complete 
research proposal comprising 
details of research 
components, designate a 
prospective dissertation adviser  
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 to the Graduate School,and take 

a dissertation defense. 
 

- 209792    วิทยานิพนธ์ 5  
แบบ 1.2                9  หน่วยกิต 
              Dissertation V, Type 
1.2               
              ด าเนินการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งจัดท า
รายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 
             Collect, analyze the 
data and report their research 
progress to a dissertation adviser. 

 

-  209793   วิทยานิพนธ์ 6  
แบบ 1.2                9  หน่วยกิต 
              Dissertation VI, Type 
1.2               
              ด าเนินการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเพิ่มเติม พร้อม
ทั้งจัดท ารายงานความก้าวหนา้เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์          
             Collect, analyze 
additional data and report their 
research progress to a 
dissertation adviser. 

 

- 209794    วิทยานิพนธ์ 7  
แบบ 1.2                9  หน่วยกิต 
              Dissertation VII, Type 
1.2               
               จัดท าวิทยานพินธ ์โดยมี
องค์ประกอบงานวิจัยครบถ้วนตาม
รูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
              Write a dissertation 
with all research components in 
the format specified by the 
Graduate School. 
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- 209795    วิทยานิพนธ์ 8  

แบบ 1.2                9  หน่วยกิต 
              Dissertation VIII, 
Type 1.2               
               สอบวิทยานิพนธ์ 
ด าเนินการแก้ไข และส่งเล่ม
วิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิต
วิทยาลัย 
                Take a final 
dissertation defense, rectify the 
work and submit it to the 
Graduate School. 

 

- 209796     วิทยานิพนธ์ 1  
แบบ 2.1                9  หน่วยกิต 
               Dissertation I, Type 
2.1               
                เสนอโครงร่างวิจัยฉบับ
ย่อ โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและทีม่าของ
การวิจัย วัตถุประสงค์ และระบุ
ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัยโดยสังเขป  
ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวรรณกรรมโดย
ละเอียด ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
มอบหมาย 
             Propose a research 
proposal draft including a 
research topic, description of the 
problems and purposes of the 
study, research procedures in 
brief, together with an extensive 
review of literature as assigned 
by an academic adviser. 

 

- 209797    วิทยานิพนธ์ 2  
แบบ 2.1                9  หน่วยกิต 
              Dissertation II, Type 
2.1               
               เสนอโครงร่างงานวจิัย
ฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุ
องค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด 
และเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
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- วิทยานพินธ์เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย

แต่งตั้งและสอบโครงร่างวิทยานพินธ์         
               Propose a complete 
research proposal comprising 
details of Research components, 
designate a prospective 
dissertation adviser to the 
Graduate School, and take a 
dissertation defense.     

 

- 209798    วิทยานิพนธ์ 3  
แบบ 2.1                9  หน่วยกิต 
              Dissertation III, Type 
2.1               
               ด าเนินการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งจัดท า
รายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์   
               Collect, analyze the 
data and report their research 
progress to a dissertation adviser. 

 

- 209799    วิทยานิพนธ์ 4  
แบบ 2.1                 9 หน่วยกิต 
              Dissertation IV, Type 
2.1               
               จัดท าวิทยานพินธ์ สอบ
วิทยานพินธ์ ด าเนินการแก้ไข และส่ง
เล่มวิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิต
วิทยาลัย        
               Write a dissertation, 
take a final dissertation defense, 
rectify the work and submit it to 
the Graduate School. 

 

- 209991    วิทยานิพนธ์ 1 
แบบ 2.2                 9 หน่วยกิต 
              Dissertation I, Type 
2.2               
               เสนอชื่อวิทยานิพนธ์ 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมาย 
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                Propose a research 

topic, conduct a literature review 
as assigned by an academic 
adviser. 

 

- 209892    วิทยานิพนธ์ 2  
แบบ 2.2                 9 หน่วยกิต 
              Dissertation II, Type 
2.2               
               เสนอโครงร่างวิจัยฉบับย่อ 
โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและที่มาของการ
วิจัย วัตถุประสงค์ และระบุขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจยัโดยสังเขป  ทั้งนี ้ให้มี
การทบทวน 
วรรณกรรมโดยละเอียด 
              Propose a research 
proposal draft including a 
research topic, description of the 
problems and purposes of the 
study, research procedures in 
brief, together with an extensive 
review of literature. 

 

- 209893    วิทยานิพนธ์ 3  
แบบ 2.2                9  หน่วยกิต 
              Dissertation III, Type 
2.2               
              เสนอโครงร่างงานวจิัยฉบับ
สมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบ
ของการวิจัยโดยละเอียด และเสนอชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ให้
บัณฑิตวิทยาลยัแต่งตั้งและสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ ์
              Propose a complete 
research proposal comprising 
details of research components, 
designate a prospective 
dissertation adviser to the 
Graduate School, and take a 
dissertation defense. 
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- 209894   วิทยานิพนธ์ 4  

แบบ 2.2                9  หน่วยกิต 
             Dissertation IV, Type 
2.2               
               ด าเนินการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งจัดท า
รายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์
              Collect, analyze the 
data and report their research 
progress to a dissertation adviser. 

 

 209895  วิทยานิพนธ์ 5  
แบบ 2.2          12 หน่วยกิต 
            Dissertation  5, Type 
2.2               
            จัดท าวิทยานพินธ์ สอบ
วิทยานพินธ์ ด าเนินการแก้ไข และส่ง
เล่มวิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิต
วิทยาลัย 
            Write a dissertation, 
take a final dissertation defense, 
rectify the work and submit it to 
the Graduate School. 
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1.3 ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
กรณีการจัดการศึกษาแบบ 1.1 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

209691  สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง            1(0-2) 
            Seminar in Advanced Linguistics 
209699  วิทยานิพนธ ์        9 หน่วยกิต 
            Dissertation 
              รวม      9(10) หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209699   วิทยานิพนธ ์                      9 หน่วยกิต 
             Dissertation 
     รวม               9 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาแบบ 1.1 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
209691  วิทยานิพนธ ์1 แบบ 1.1 8  หน่วยกิต 
            Dissertation I, Type 1.1 
              
 รวม          8  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209692  วิทยานิพนธ ์2 แบบ 1.1 8  หน่วยกิต 
            Dissertation II, Type 1.1 
              
 รวม          8  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 
209692  การศึกษาอิสระ                 3  หน่วยกิต 
            Independent Study 
209699  วิทยานิพนธ ์                    9  หน่วยกิต 
            Dissertation 
    รวม       9(12) หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209699   วิทยานิพนธ ์                   9  หน่วยกิต 
             Dissertation 
                รวม             9  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาต้น 

209693  วิทยานิพนธ ์3 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
            Dissertation III, Type 1.1 
              
 รวม           8 หน่วยกิต 
  

ภาคการศึกษาปลาย 
209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)             1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics I  
            (Non - Credit) 
209694 วิทยานิพนธ ์4 แบบ 1.1 8  หน่วยกิต 
           Dissertation IV, Type 1.1 
 รวม          8 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

209699   วิทยานิพนธ ์   9 หน่วยกิต 
             Dissertation 
               รวม                  9 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาต้น 

209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)             1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics II   
            (Non - Credit) 
209695 วิทยานพินธ ์5 แบบ 1.1 8  หน่วยกิต 
           Dissertation V, Type 1.1 
           รวม                          8 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

209699   วิทยานิพนธ ์   9 หน่วยกิต 
             Dissertation 
                 รวม              9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)             1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics III 
            (Non - Credit) 
209696 วิทยานิพนธ ์6 แบบ 1.1 8  หน่วยกิต 
           Dissertation VI, Type 1.1 
            รวม          8 หน่วยกิต 

 
กรณีการจัดการศึกษาแบบ 1(2) 

- 
แผนการศึกษาแบบ 1.2 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

209501  ระเบยีบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)           3(3-0-6) 
            Research Methodology in Social    
            Sciences (Non - Credit) 
209697  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2 9  หน่วยกิต 
           Dissertation I, Type 1.2 
        รวม          9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209698  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.2 9  หน่วยกิต 
            Dissertation II, Type 1.2 
  รวม          9 หน่วยกิต 
 

 ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาต้น 

209699  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2 9  หน่วยกิต    
            Dissertation III, Type 1.2 
         รวม          9  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)             1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics I 
            (Non - Credit) 
209791  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.2  9 หน่วยกิต 
           Dissertation IV, Type 1.2 
            รวม         9  หน่วยกิต 
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 ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาต้น 
209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2                
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)             1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics II 
            (Non - Credit) 
209792 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2 9  หน่วยกิต 
           Dissertation V, Type 1.2 
           รวม                     9  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)             1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics III 
            (Non - Credit) 
209793  วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2 9  หน่วยกิต 
           Dissertation VI, Type 1.2 
            รวม          9  หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 
209794  วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2 9  หน่วยกิต 
            Dissertation VII, Type 1.2 
            รวม  9  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

209795  วิทยานิพนธ์ 8 แบบ 1.2 9  หน่วยกิต 
            Dissertation VIII, Type 1.2 
             รวม          9  หน่วยกิต 
 

กรณีการจัดการศึกษาแบบ 2.1 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
209511  สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3(3-0) 
  Phonetics and Phonology 
209521   วจีวิภาคและวากยสมัพนัธ์    3(3-0) 
             Morphology and Syntax 
209531   อรรถศาสตร ์    3(3-0) 
             Semantics 
            รวม                            9  หน่วยกิต 
 
 

แผนการศึกษาแบบ 2.1 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
209611 หัวข้อคัดสรรทางสัทศาสตร์และสทัวิทยา  
                                                3(2-2-5) 
            Selected Topics in Phonetics and  
            Phonology 
209621  หัวข้อคัดสรรทางวากยสัมพันธ์และ 
            สัมพันธสาร                        3(2-2-5) 
            Selected Topics in Syntax and    
            Discourse 
            รวม                               6  หน่วยกิต 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
ภาคการศึกษาปลาย 

209502  ระเบยีบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร ์  3(3-0) 
            Research Methodology in Social  
            Sciences 
209536  วัจนปฏิบัติศาสตร ์         3(3-0) 
            Pragmatics 
209611  หัวข้อทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา  3(3-0) 

Selected Topics in Phonetics and  
            Phonology 
209621  หัวข้อทางวากยสัมพันธแ์ละสมัพันธสาร  
                                                     3(3-0) 
            Selected Topics in Syntax and    
            Discourse 
            รวม                       12 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209531  อรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  Semantics and Pragmatics  
209xxx   วิชาเลือก                                 3(x-x-x) 
            Elective Course 
            รวม                           6  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

209631  หัวข้อทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏบิัติศาสตร์
                         3(3-0) 
            Selected Topics in Semantics and  
            Pragmatics 
209xxx  วิชาเฉพาะเลือก  3(3-0) 
           Elective Course 
209xxx  วิชาเฉพาะเลือก  3(3-0) 
           Elective Course 
209xxx  วิชาเฉพาะเลือก  3(3-0) 
           Elective Course 
           รวม                  12 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209691  สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง  1(0-2) 
            Seminar in Advanced Linguistics 
209699  วิทยานิพนธ ์                6   หน่วยกิต 
            Dissertation 
           รวม                 6(7)   หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาต้น 

209796  วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1           9  หน่วยกิต 
            Dissertation I, Type 2.1 
           รวม                 9 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)             1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics I 
           (Non - Credit) 
209797 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1        9 หน่วยกิต 
          Dissertation II, Type 2.1 
           รวม                           9 หน่วยกิต 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 
209692  การศึกษาอิสระ              3  หน่วยกิต 
            Independent Study 
209699  วิทยานิพนธ ์                 6  หน่วยกิต 
            Dissertation 

   รวม          6 (9) หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209699  วิทยานิพนธ์                  12  หนว่ยกิต 
             Dissertation 
                รวม                     12  หน่วยกิต 
 
 

ชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาต้น 

209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)             1(0-2-1) 
           Seminar in Advanced Linguistics II 
           (Non - Credit)  
209798  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 9  หน่วยกิต 
           Dissertation III, Type 2.1 
            รวม  9  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)             1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics III 
            (Non - Credit) 
209799 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9  หน่วยกิต 
           Dissertation IV, Type 2.1 
            รวม          9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

209699   วิทยานิพนธ ์                   12 หน่วยกิต 
             Dissertation 
                รวม                       12 หน่วยกิต 
     
 ภาคการศึกษาปลาย 
209699   วิทยานิพนธ ์                   12 หน่วยกิต 
             Dissertation 
                รวม                       12 หน่วยกิต 
 

- 

กรณีการจัดการศึกษาแบบ 2(2) 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
209611  หัวข้อทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา  3(3-0) 

Selected Topics in Phonetics and  
            Phonology 
209621  หัวข้อทางวากยสัมพันธแ์ละสมัพันธสาร 
                               3(3-0) 
            Selected Topics in Syntax and  
            Discourse 
209631  หัวข้อทางอรรถศาสตร ์        3(3-0) 
            Selected Topics in Semantics and 

แผนการศึกษาแบบ 2.2 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
209502  ระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร ์
             (ไม่นับหน่วยกติ)                       3(3-0-6) 
             Research Methodology in Social  
             Sciences (non-credit) 
209511  สัทศาสตร์และสัทวิทยา         3(3-0-6) 
  Phonetics and Phonology 
209521  แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์      3(3-0-6) 
            Fundamental Concepts of Linguistics 
           รวม                             6  หน่วยกิต 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
Pragmatics 
           รวม                   9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209xxx  วิชาเฉพาะเลือก     3(3-0) 
            Elective Course 
209xxx  วิชาเฉพาะเลือก  3(3-0) 
            Elective Course 
209xxx  วิชาเฉพาะเลือก  3(3-0) 
            Elective Course 
                รวม                 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
209522   วจีวิภาคและวากยสมัพนัธ์           3(3-0-6) 
             Morphology and Syntax 
209531  อรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Semantics and Pragmatics  
209611  หัวข้อคัดสรรทางสัทศาสตร์และสัทวิทยา    
                                                        3(2-2-5) 

Selected Topics in Phonetics and 
Phonology 

           รวม                                9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

209691  สมัมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง   1(0-2) 
            Seminar in Advanced Linguistics 
209699  วิทยานิพนธ ์  6 หน่วยกิต 
            Dissertation 
                รวม                6 (7) หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209692  การศึกษาอิสระ              3  หน่วยกิต 
            Independent Study 
209699  วิทยานิพนธ ์                6  หน่วยกิต 
            Dissertation 
               รวม                6 (9) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาต้น 

209621 หัวข้อคัดสรรทางวากยสมัพันธ์และสัมพันธสาร  
                                 3(2-2-5) 
            Selected Topics in Syntax and  
            Discourse 
209631  หัวข้อคัดสรรทางอรรถศาสตร์และวัจนปฎิบตัิ  
            ศาสตร์                                 3(2-2-5) 
           Selected Topics in Semantics and   
           Pragmatics 
209xxx  วิชาเลือก             3(x-x-x) 
           Elective Course 
            รวม                9 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

209681 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 1  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)             1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics I 
            (Non - Credit) 
209891 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2      9 หน่วยกิต 
           Dissertation I, Type 2.2 
           รวม                         9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

209699   วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 
             Dissertation 
                รวม                 12 หน่วยกิต 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

209682 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 2  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)             1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics II 
           (Non - Credit) 
209892  วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2   9 หน่วยกิต 
            Dissertation II, Type 2.2 
            รวม                         9 หน่วยกิต 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ภาคการศึกษาปลาย 

209699   วิทยานิพนธ ์  12 หน่วยกิต 
             Dissertation 

 รวม             12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
209683 สัมมนาภาษาศาสตร์ขั้นสูง 3  
            (บังคับไม่นับหน่วยกิต)             1(0-2-1) 
 Seminar in Advanced Linguistics III 
           (Non - Credit) 
209893  วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2    9 หน่วยกิต 
            Dissertation III, Type 2.2 
            รวม      9 หน่วยกิต 
 

- ชั้นปีที่ 4  
ภาคการศึกษาต้น 

209894  วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2       9 หน่วยกิต 
            Dissertation IV, Type 2.2 
            รวม       9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209895  วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2     12 หน่วยกิต 
            Dissertation V, Type 2.2 
            รวม        12 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



87 

2. ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษาสูงสุด 
(สาขา) 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบนั 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ดร.พยุง ซีดาร ์
Ph.D. (Applied 
Linguistics) 

2546 Boston University 
6 3 3 6 

2 
รศ.ดร.สุพัตรา  
จิรนันทนาภรณ ์

ศศ.ด. 
(ภาษาไทย) 

2550 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
6 6 6 6 

3 รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา 
Ph.D. 
(Linguistics) 

2543 University of 
Oregon 

- 6 - 6 

4 
ดร.ชมนาด  
อินทจามรรักษ์ 

อ.ด. 
(ภาษาศาสตร์) 

2552 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- 6 - 6 

5 
ดร.เสาวภาคย์ 
กัลยาณมิตร 

Ph.D. 
(Theoretical 
Linguistics) 

2547 Georgetown 
University 9 3 6 6 
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ภาคผนวก ค 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา หนังสือของอาจารย์ประจ า 
3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์ 

Termjai, Mana & Cedar, Payung. 2013, pending. Learner Errors in Production of Subject and  
Direct Object Relative Clauses in English. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 
8 ฉบับที่ 17. 

Iemtom , Panitnan  & Cedar, Payung. 2013, pending. Refusal Strategies Used by English Major 
Students. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 17. 

Cedar, Payung. June 2013, pending. EFL Online Learning versus Classroom Learning by Thai  
Students. The Asian ESP Journal. http://www.asian-esp-journal.com e-ISSN 1833-
3001 

Cedar, Payung & Tokird , Kanokratch. 2012. American English versus British English Lexicons  
in Thailand’s National Tests and Textbooks. Journal of Teaching and Education. 
CD-ROM ISSN: 2165-6266 : 1 (3) :329-344 (2012) UniversityPublications.net pp. 329–
344. 

Xu, Wei & Cedar, Payung.  2555. Factors Contributing to Speaking-in-class Anxiety as  
Perceived by English Majors. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 7 ฉบับที ่16 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2555. 

พยุง  ซีดาร์.  2554. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของการหนุนเสริมทางการศึกษาของกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกโดยเครือข่ายสถาบันการศึกษาและ
องค์กรภาคีในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง. Proceedings การสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5. วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิษณุโลก 

Cedar, Payung. 2008. Learners’ Recognition of Thai - English idioms Counterparts.  The  
Linguistics Journal, December 2008, Volume 3, Issue 3, pp. 145-159. British Virgin 
Islands: the Linguistics Journal Press.  

Cedar, Payung. 2006. “Thai and American Responses to Compliments in English.” The 
Linguistics Journal, June 2006, Volume 1. pp. 6-18.  British Virgin Islands: the 
Linguistics Journal Press.  

Cedar, Payung. 2548. American – Thai Bicultural Life in Early Childhood.  วารสาร 
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2548 หน้า 43 – 57. 

 
เอกสารประกอบการสอนและต ารา    
Cedar, Payung. 2551. English for Tourism พิษณุโลก : เอกก๊อปปี้เซ็นเตอร์  187 หน้า 
Cedar, Payung. 2551. Professional English for Nurses พิษณุโลก : เอกก๊อปปี้เซ็นเตอร์  167 หน้า 
Cedar, Payung. 2548. Linguistics for EFL Learning. พิษณุโลก : เอกก๊อปปี้เซ็นเตอร์  214 หน้า 
 
 
 

http://www.asian-esp-journal.com/
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3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ 
“การทดลองใช้ระบบการเขียนอักษรไทยกับระบบเสียงภาษาหมู่บ้านน้ าปาน จ.น่าน” ทุนอุดหนุนงานวิจัย 
เจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สันและสมาคมสังคมศาสตร์ ปี 2533 
“การอนุรักษ์สุนทรียศาสตร์ในเพลงและการละเล่นพ้ืนบ้านฯ” ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการน้ าพระทัยจากใน
หลวง (อีสานเขียว) โครงการวิจัยร่วม ปี 2534 
“ภูมิศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย จ.น่าน” ทุนอุดหนุนวิจัยมูลนิธิ เจมส์ เอช ดับเบ้ิลยู ทอมป์สัน ปี 
2534 
“แผนที่ภาษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ทุนอุดหนุนงานวิจัยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2534 -
2537 (โครงการร่วม) 
“ภูมิศาสตร์ภาษาชนกลุ่มน้อยจังหวัดน่าน: ศึกษาการกระจายค าศัพท์กรณีถ่ินไปรและถิ่นมัล” ทุนอุดหนุน
งบประมาณแผ่นดิน ปี 2535 
“วงจรศัพท์ในวัฒนธรรมการทอผ้าของไทยพวน” ทุนส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี 2536 
“พจน -สารานุกรมภาษาและวัฒนธรรมไทยโซ่ง ” ทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์    
ปี 2545 )โครงการร่วม(  
“ภาษาและการแปรเปลี่ยนภาษา” งานวิจัยเอกสาร ทุนงบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และ
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สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์. 2547.  “ค าประสมในภาษาไทยโซ่ง”. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฉบับมกราคม –มิถุนายน 2547 
สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ และอัญชลี สิงห์น้อย .2548. “ภูมินามของหมู่บ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด

พิษณุโลก”. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์  ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ และอัญชลี สิงห์น้อย .2548 .“ภูมินามของหมู่บ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด
เพชรบูรณ์”. วารสารภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ และอัญชลี สิงห์น้อย .2548 .“ภูมินามของหมู่บ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด
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สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ และอัญชลี สิงห์น้อย .2552. “การแปรค าเรียกชื่อพืชในเขตพ้ืนที่รอยต่อ 9 จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง” .วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 ,67-84.  
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(.:J) 'V!~n~\Jl~mqJqJ1Ltln ~L.u1~n~1\l::~tl.:Jd~IL~\lm~Pin~1~~~'UmqJqJ1 

\Jl~'V!~mVl~'ULvb ~ij~"m~L~~'U~lJ1n 'V!~tlmqJqJ11'V1'V!~mVl~'ULvh \l1n~m,j''U~(;)lJ~n~1~ 

n~~'VI~1.:J~n~1fin1~~'U~tl.:J 

) l ' ... 1 .... ....I 'I.... .....1'1 ..
(1!:l lJ1.Fl~\Jlm 'VI~\Jl1lJFl1~~1n~1'tJtl.:JfIl1a-(l.:J'VI~(;) bVl\l1Fln L'"J'ULLJ;l b\m~fIJ 

' '" ..I '" ~ 'I '" ..I ...( ) 1lJ LFl ~\lnFl(;)"!!tltltl n\l1n~m'U'Um~l"ln~1 b(;)tl'UL'U tl.:JlJ1\l1nFl'"J1lJ\J~::"''l\JlGT1 

(a::) ij~1.:Jn1mL~.:JLL~.:JLL"::1JJLiJ'UhFl 'V!~tlfl11::er'ULtJ'Utl\J• G'I~~FllJitlm~~n~1 

(<r) ijFlfIJG'llJ~tl~1.:J~'U(;l1lJ~lJ'V!11'V1m~mi1'V!'U(;)• 
II .... 11_ 

"el b m~~'UL'tJ1f1ln~1 

(Ci») lJ'V!11'V1~1~~\l::Yi\l1~ru1~'U~~lJmL.u1LiJ'U-U~\Jl 1(;)~1fim~~(;)L~tln 'V!~tl"'tl'U 
" 

~roL~tln V!~tl1fi~'U1 tJl1lJ~lJ'V!11'V1~1~mh'V!'Util l(;)~\l~\J~::mflll~'VI~1'U~1.:J'V!,j1LiJ'Um1111\J 

(\!;) ~G'llJFl~~~1'Um~~(;)L~tlm.u1~n~LLlJin1~.:J~tl~"m~Pin~1tl~ lJ'V!11'V1~1~~ 
'" '" iJG CIIt.-. eli .cIII ..,,. ~ _ .., 0G,.IIQ 

\l::~'U~1 ~.:J1'Um L 'U'UG'I \Jl ~lJ tllJFlfIJG'llJ'U (;l Fl~'Um'Ufl1tJ b'U '5::~::L 1 "1 'VIlJ'V!11'VI ~1"~m'V!'U(;)• 
~el rn \J~::Lfl'VI'tJtl.:Jij~\Jl 

(Ci») ij~\JlG'l1lJqJ 'V!lJ1~5.:J -U~\Jl~ijl"JflJG'llJ,jiFl~'Ut:11'U\Jl1lJ.utl <r ;.:JlJ'V!11'V1m~~ 

~'U L.u1~n~1L~tl~'U\J~::mfll-U~,j'\Jl~,j'fIJ.n\JlPin~1 mqJqJ11'VI \J~::mfll-u~,r\Jl~,j'fIJ.n\Jli'U~.:J 'V!~tl 

mqJqJ1Ltln 

(1!:l) -U~(;l1G'11lJqJ 'V!lJ1~5.:J ij~(;l~ijl"JfIJ~lJ~1~Fl~'U\Jl1lJ.utl <r LLlJilJ'V!11'V1~1~~ 

~'UL.u1'V1(;)"tl.:J~n~1 ;.:J-U~ \Jl1G'11lJqJ\l:: L\J~ ~'U~fl1'"LtJ'U-U~(;lG'l1lJqJlJitl L~tlijl"JfIJ~lJ~Fl~'U(;l1lJ"li'tl <r 
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- GIl -

LLflt:l~-r'Ufl'YlllL~ti'llEl'U\11 nllVl11'Y1EJ1~CJ ~.:Jdil1CJ1~L~Elti1"llil1CJt tiVlii.:JtJ m1flin~n LL~t:11V11n 
il1CJ1 tiVlii.:JtJ m1flin~n ii~liliiflru~ll'li1ei.:Jl~fl1'U1il11l-nEl It: \1t:~El.:J-nti~il1."m1LtJtiij~IilVltiYl, 

II AQ" II .... .., 

"tiEl w: ti~IilL1tJti'tl11l1lVl11'Y1EmW 

llVl11'Y1EJ1~tJEl1\1-n'iil1iru1-r'Uii~1il / 'l!nflin~1i~~'UuruYililflim~n'tlEl.:JllVl11'Y1tJ1~tl 

VI~El~mutimiflin~11titlit:L'YIf'1V1~El~1.:Jtlit:L'YIf'1 LliltJ1"IXfI.:J'YIt: L;jtltiL~tltii1CJ1"111 VI~El1l1 

"hmiflin~1Fltifl11L;:m1~L~El.:J1;;{fl11lfl111lLVI1l1t:t'11l L ;lmhVlt.i1tJnIilLLflt:f.JfI miflin~11tlL tJti,11ti 

Vlii.:Jttimi;jn~11il11lVl~n~Iil1't1El.:JllVl11'Y1tl1~tl~lilti;jm~nEl~"\.;; ~.:Jm"IXLtJtiltlIil11ltlit:mf'l'tlEl.:J 
......, -=-__ 4." " ........,...., 


llVl11'Y1tJ1f1tltiLim1 m ruti~ lil"llEl.:JllVl11'Y1tl1f1 tltiL i f'l1i {flEl.:J mifl.:J'YI~L'U tltiL itlti'tl11l1lVl11'Y1 CJ1f1 tl 

VI~El~mUtimi;jn~11ti'lht:L'YIf'1V1~El~1.:Jtl1t:L'YIf'11"IXLtlti1tlIil11ltlit:mf'l'tlEl.:JllVl11'Y1tJ1~tJtiLimi 

II "SIt" 
"tiEl (;( ~L"ll1i11lf'ln~1 

llVl11'Y1EJ1~tJ81'iil-n'iil11ru1-r'U'U,flflfl~titiElmVlU El\11 nij~ IilUWYiIilfli n~;tti 

llVl11'Y1fn~fJtiLif'lT;iLtlti~L-n1~11lflin~1Ltlti'U1.:Ji1tl1'1l11~ LIJlCJflW~L~1't1El.:JVI~n~Iil1,rti1"IXfl111l 
~ ~ 

L~ti"1lEl'U LLfI~~L-u1~11l;jn~1ii~'YI~1;;-r'U1'U-r'U1El.:J1'Umiflin~11tii1CJ1'1l1,rti'l 

.uEl .0 m'IT1CJ.:J1~1LtJtiii~1Jl 
NYh;;-r'U-n'iil'J1W1~L-n1flin~11il11ltli~mf'l"tls.:JllVl11.'YIf.n~tJ 'iil~~El.:J1tli1CJ.:J1ti~1 
~ 

:4 3 .... ~ _4. .., ~....., 0 .... ~ .ell I ... J. 
L'WEl"tlti'YI~L'UtJtiLutiti~1il 1Jl11l1tiLLfI~L1f11'Y1llVl11'Y1fJ1f1t.1mwutJ 1l0~titi\1~t:l811~fI~~'YIi5 

.uEl •• 1tlLL'U'Umi~lJlmiflin~1 
~ 

llVl11'Y1EJ1~fJ ~lJlm1;jn~1LtJtii~'U'U'YI1il1flLlJltl Ii) tJmiflin~1LLU.:JElElmtJti I!:! 

il1flmi;'n~1tln~ Ii) il1flmiflin~1tln~ii1~CJ~L1f11flin~1w,jEltJn11 li)1t: ~tlIJl1~ LL~fI~ 

VI~n~IJl1El1\1~lJlmiflin~1il1flfllJl~Elti LIJlCJri1V1tilJl1~tJ~L1f11LLfI~"i11ti1tiVlt.i1tln{fl t"IXii~IJl~1ti 
~ ·I~ 

LVitJ'U LFiCJ.:Jnti1;;n'Um1;1n~1il1fltln~ 

.us .m mi~lJlmi;1n~1 LLU.:JLtJti I!:! ,tlLL'U'U ~.:Jd 
~ 

(Ii) mi;1n~1il1f"ltln~ Vl1l1tJCl.:J mi~lJlmi;1n~11tiltiL1f11i1'!lm1Ltlti'VI~n 

LlJltJri1V1tiIJl1"IXii~{fl~El.:JfI.:J'VIt:L;jCJtiLL'U'UL~llL1f11 

(I!:!) mi;1n~1il1R-nLf'I~ Vl1l1tlCl.:J m1~lJlm1;1n~1tiElm1f11i1'!lm11VlCJij~1il 

fI.:J'YI::L;jCJtiLL'U'UWL~llL1f11 
.., d _ 1 ., :" .., at oaJ .. ..,., ~ • 

m1'iillJlmif'ln~1il1fl"'Lf'I~1.VlLlJtimi\1lJlmif'ln~1'Y11l1IilQlJi~~.:JflLil"'1~L"'El 

LLnUI1!Vl1't1El.:Jtlit:L'YIf'lEl~1.:JL~.:J~1ti{fl11l·1:b.:Ji~tJ~L1f11~n1V1tilJl 

VI~n~lili11Jl~'iil~~Vlmi;1n~11il11l-nEl (l!» ~El.:J~lJlmiflin~1\Jl11l-UEl (Ii) fl1'U~ntiltl 
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- cE' 

ire! Ci>Q'l m~~(jlm~~m~nlJ}l~'Ii€l (j)\!) 1~Yhn~rullJ}l~1"111~LV!~I:;l:1~n\.JL1.IPl":;'VI~fl~IJ}~LL":; 
v Q;I A ,.- C:t, cr ~ 61 0 oJ 

l:1€l~I"1"€l~m.Jm~I"1(jl'VI\J1afllJ}~:;UU'VI1.flIR b~aR11~L'VI\J"l:J€lU"lJ€l~Rru:;m~~m~u~:;,;)IRru:;'V1 

~~m~L~a\Jm'Sl:1€l\JLL":::Rru:;fl'S~~m~'l1~:::"iiltrru;;(jl1'V1al~a 
v 1_~ 

'tie! Ci>0:: nI'SR~'VI\J1afllJ} 

«j) ~la1"l:Jl.flII"1'V1q'l:!t~ m -tlL1"IU'S'Sala'VI~€l€l1i'l1~ltJ\l'Y'VI1hhJmJfl11 (j)d: i11~~ 

1Pl€l.flll"1m~~fl'l:!tI'l1fl~ l~iiFhLvhnu (j) 'VIU1tJnl9l~:;UU'VI1.flIR 

(\!) ~ltJ1"!!I.flll"1'l1nUii m-tlL1"I~fl'VI~e!'VI(jl"€l~hj-.j'e!tJfl"h mo i11~~IPl€l.flll"1 

m'S~m~n'l1flm~iiRILVhnu (j) 'VIU1tJnlJ}'S:;UU'VI1.flIR 

(m) m~~fl~I\J'VI~€lm'S~fl.flII"1l:1\JI~ m-tlL1"I~fll~-.j'€ltJfl11 c(~ i11~~IPl€l.flll"1 

nI'S~fl'l:!tI'l1fl~ l~iiRILVhnu (j) 'VIU1tJnlJ}'S:;UU'VI1.flIR 

(0::) nI'Svi11R~~~I\J'VI~e!n'il m~~m~L~tJ\Jm~l:1€l\J~\Jl(jllJ}l~m~-rU~€lU'VI~ltJm-tl 

L1"1"';11R~~~I\J'VI~€ln';)m'S~~\J~-.j'e!tJfl"h c(~ i11~~IPl€l.flIRm'S~fl'l:!tI'l1flm~iiR1LVhnu (j) 'VIU1tJ 

nlJ}~:;uu 'VI1.flIR 

(~) m~R\J1"111Bl:1~~vI'l-tln"l~fl'l:!tlR\JR111~-.j'€ltJn"h rio i11~~IPl€l.fllflfll~~fl'l:!tl 

'l1fl~ 1~iiR'1L'vhnu (j) 'VIU1tJnlJ}'S::UU'VI1f111"1 

(0) 1'V1tJI'Q~\JG m-tlL1"I~fl'l:!tIR\J1"1111~-.j'€ltJfl11 c(d: iJ1~~IPl€l.fllRnI'S~n'l:!tl 

'l1flm~iiRILvhnu (j) 'VIU1tJnlJ}'S:;UU'VI1.flIR 

II ...... 

'tie! Ci>d:m'S"~'VI:;LUtJ\J'Slm"!!l 

~'VI11'V1 tJ1~tJ'iI:;:5'(jll~iinl'S(;1~'VI:;1.;jCl\J~1Cl1"!!11\J LLIPl(;1:;.flIR m'S~fl'l:!tl L1.(;1:;t~ijalJ) 
5€l'l1nu1iIJ}I~'Ii€lfil'V1\J(jl~~1Pl€l1'l1.Q 

«j) m;lJ}~e!~(;1~'VI:;L;jtJ\J·nCl1"l:J11J}1~1.1€l\J1"lJ fll~(;1~'VI:; L;jCl\J'SltJ1"!!1"lJ€l~ 

..I IV IVIV 

(m) ~ICl1"!!11~'VILRCll~'S:;~u<U\J B 'VI~€ll:1~fl11 'iI:;(;1~'VI:;L;jtJ\J~ICl1"!!1,r\Jslh8n1~1~ 
~ 

(c() m'S"'I'VI:;LUCl\J'SltJ1"!!11\JlJ.IPl":::.flIRm~~n'l:!tl 

(n) ija~.fllR'l1n~,;)~'I'VI:;!;:jCl\J'SltJ1"!!11~·hjLn\J (j)~ 'VIU1Cln1J}1\J.flIR 

m~~fl'\~n'l1fl~ ril'V1-rU.flIRq~rSe!\J 1~nl'V1\J(jl"ii1\J1\J'VIU1 Cln~~';):;(;1'1'V1:;L;:j Cl\JL~Cl\J1~ii~~~1\J 

LYiClULFitJ'I1~nu m~~n'l:!tI.flIR'l1fl~ 

("lJ) ija~.flll"1~Lj3\'I:!t'il:;"~'VI:;L;jCl\J'SICl1"!!11ru~Ln\J (j)\!) 'VIu1tJnlJ}1\J lJ.1Pl (;1:; 
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- cr 

(cr) nT~G'l~YI:::LtlEJ'U~~VlL1€)'u1."1J1~Ci€)';hm':m~'VI:::LtlEJ'U~'ULu'UL1JtJ::: LLG'l:::'nEJ1"!j1 

.,j .........1 1. :: "I ~ ......... 
'VIG'l~'VI:::LtJEJ'Uf:JVlL,:j€l'U "1J'U'Ub'VIbVl~tJ€ln~~ W 

('~) ija~€l1~"1J€lG'l,:j'VI:::LtlEJ'UL.v1Pim~I1~1EJ1"1J11V1'l LyJmu'Um~L~1I'"'UfOl111J-n~
I "" 

LVlEJfl111J L~'U"!j €ltJ"1J€l~€l1~1~!1~mm;1 ~,:j.Q ija~~:::~€l,:j'!h ~:::l"hfi~~1JLijEJ1J LLG'l:::1"l1'V1'l.b EJn~~1 EJ 

1"!j1~'U~11J'h:::mPl1J'VI11'V1EJ1"'EJ'UL'3P11~ L~€l,:j e1~~1ri1'ti1~•,:jLLf;'!:::Fh5~~1JLijEJ1Jm~;in~.n LLf;'!::: 

ija~~:::1.~e1n~~ S 'VI7€l U 

(Iri) ija~~~'U'VI:::LtlEJ'ULtJ'Uija~1'U~:::~tJ'uOJ;j~Pin~1"1J€l,:j1J'VI11'V1EJ1"'EJ'UL~ P11~ 
~:::~€l~G'l,:j'VI:::LtlEJ'ULLf;'!:::'lh~:::ri1fi~'31JLi1EJ1Jm'3;in~1 ~11J'lh:::mPl1J'VI11'V1EJ1"'EJ'UL'3P11~ L~€l,:j e1~~1ri1 

'ti1\,:jLLf;'!:::ri1fi~~1JL\jEJ1Jm~;in~11 

(~) ~L.v1~11J;in~1~:::f;'!,:j'VI:::LtlEJ'U~1EJ1"!j11.~Ln'U ;;, 'VI\bEJn~ 1'ULL~f;'!:::.n1fOl
" 

m~;in~11 ~~.Q ~L.v1~11J;in~I1~:::~€l~'li1~tri1fi~~1JL\jEJ1J LLf;'!:::ri1'V1'LbEJn~ ~11J'lh:::mfZl 
" 

1J'VI11Y1EJ1"'EJ'UL~fZl1~ L~€l,:j e1~~1ri1'ti1\,:jLLG'l:::ri1fi~~1JL\jEJ1Jm~;in~n n~ru~L.v1~11JLtJ'Uija~ 

1J'VI11'V1EJ1 "'EJ'UL~P11~~t1.~e1n~~ S 'VI7€l U mrutJFlFlf;'!.n1EJ'U€ln~L.v1~11J;in~1 ~:::1.~-stJltJ-stJ~€l,:j• 
1'Um~;im:~n1'U~1EJ1"!j1~'U '1 

(~) \la~L~EJ'U.v11J1J'VI11'V1EJ1'"EJ~:::f;'!,:j'VI:::LtlEJ'UL~EJ'Ul~~11J «() ~€l.:)'li1~::: 

ri1 fi~~1JL\jEJ1J LLf;'!:::ri1'V1'111EJ n~~11Jtl~ t mfZl1J'VI11Y1EJ1'"EJ'UL~fZl1~ L~€l':) e1~~1ri1'ti1 \,:j LLG'l::: 

. 
.u€l Iii)D m~LY41JLLf;'!:m1~Cl€l'U~1EJ1"!j1 

m~L~1JLLG'l:::m~Cl€l'U~1EJ1"!j1 ~t;;€l~L~-stJ€l'4iWi~1n€l1~1~!1~mn~11 LLG'ltLtJ'ULtl 

.., c'" ... '" 
~11J'VIG'lmnOJ'flVl~'U 

(GI) m~L~1J~1EJ1"1J1G11'V1-stJm~~~m~L~EJ'Um~"€l'U.n1fOltln~LLG'l:::mFl~LfZI~ ~::: 

mt'Vi11~.n1EJl'U \!) a'tlVl1";LL~m!tJ~1n1'ULtJVlmFlm~;im;1 'VI7€l.n1 EJl'UatlVI1";LL'3m!tJ~1n1'ULtJVI 

.n1Fl'l'!l~€l'U G11'V1-StJ.n1FrU n~ LLf;'!:::mFlL~EJ'Uq'!l~€l'U 

(\!)) m~Cl€l'U'31EJ1"!j1~:::mt'Vi11~.n1EJ1'Url1'V1'UVlL1f;'!11lJLn'U~:::m~L1m~€lEJG'l::: lrict 

'" '" "1J€l~L1f;'!1L~EJ'U"1J8,:j.n1Flm~;im~I1,j'U'l ,jtJ~':)LL~LtJVI.n1Flm~;jm;1 

m~Cl€l'U~1EJ1"!j11'Url1'V1'UVlL1f;'!~IL;imntJm~L~1J~1EJ1"1J1 ~t1lJtl~1n~e1n~~ W l'U 

~:::LtlEJ'Uf:Jf;'!m'3L~EJ'U LLG'ltm~Cl€l'U'31EJ1"!j1'V1"',:jrl1'V1'UVlL1f;'!1~~nfh1 ila~~:::1~-stJe1n~~ w1'U 
... ... 

~:::LtJEJ'UI\JG'lm~L~EJ'U 

(bTl) m~L~1JLLf;'!:::Cl€l'U~1EJ1"1J11~ij~'U~€l'Ul'Um~tl5~~11Jtl~tmfZl"1J€l~ 
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ltllJ~tl'\1f1. Gl(!) L~u~@~ftlu~LQ.~~L~n.LC·Ll'l.U~:;b2" ltllJ~tl'\1f1. ~w L~U~@~ft19n.M.t:L~IA.~ 

LIA.t-@ltl::~ IA.' Libib~n.~~'L"'IA.Ll'l.UIelLa.,~ (!)"Cil. 11.11." «!») • II .!. ;J',. '"'I'" ... II II 

nt-l9 ... ,.. ,. 
no • 

rt~1It~'LQ.~~L~n.Lt-Lf'l.U~::b2" M.!!LQ.~::b2"!"LULJl.~t-LIA.L~lf1.tLlIrtLtl!jl9lJ'~~@~:;b211 t-~M.LLrrul!j:: 

~9n.M.t:L~IA.~LlA!"Lu~~l91 ~~~~LUn.~'~ Lf'l.U~~LUnt:111n.r;' Cil. 11.11." (11.) 

n.Ut~l9'M.LLrrnW '" .. .,. 
:;b2'mL~!"ltlLrtrtt-@ltl:;~ Gl"(!) n.n.11:;b2" (!)"(!) n.n."rtLltlgn.M.n.L~lA.t n.t-IA ... i'1 	" _. _: ~ 

ltllJlltl'\1f1. Gl~ L~U~@~ft'Wn.M.t:L~IA.~ 

LIA.t-@ltl::~ ~lt1Libib~n.~~'L"'IA.Ll'l.UI"'La.,~ Cil."(!) 11.11." (Gl) • 	"" ;J' ,. '"'I'" ;;;; II II 

ltllJlltl'\1f1. p;!> L~ull@~ftl 

~n.M.t:L~IA.~LlAt-@~~~ 1A.1Libib81~~'Lf!~Ll'l.U~L~'~ (!)"(!) 11.11." «!») 

p.t-~ 19n.If1.LYIl~L~IA.~Llf1.rt~rtLltl~lA.brt,~~mH::t-@~:;~~11 ltllJlltl'\lf1.n.,t\ftl~l91n~rt~'n~ 
no 

~LULJl.~t-LlA.rt~W~lJLlA@~1f1. rt~'rt~'LJl.~IlL~nll~'~ll9n.If1.Ly~L@Il~L~IA.~Llf1.rt ftlf1.U.rtLtl!jl9lJ'~~@~ 

~~n.M.t:L~IA.~LlA!"Lu::Ill91~~~~LUn.~'~ Ll'l.U~~LUn.H"nr;' (!) 11.11.11 (U) 

@I!j t-~n.Jl.M.Q.LJl.tun.~b2"J;;LULJl.tun IP' ,.. ,. I=" ... I'll --,. 

Ln.tT!\~@t:!"Il~~~Lun~'1ll91 n.n.11 Cit nr;'Ll'l.LJ~~LUt-f\" u@'Libib~ltl~U~1f1. (W) 

ltllJ~tl'\1t1. ~ L~u~@~ftl t-@'nlt1llt~LXI!jn.}:ILl'l.U~~LU~t-@~~11 ~nM.t:LIlIA.~ 

LlAt-@~ftl.~l91LQ.~~L~nLt-Ll'l.U~~LUn.~'~Ll'l.U~~LUn.H'mr;' a. n.H" (11.) 

ltllJ~tl'\1f1. Gl(!) L~UIl@~ftl.U~LJl.~~L~n.Lt-Ll'l.U~t-@~:;b211 ltllJ~tl'\1f1. Gl(!) L~Ura@~ 

ft1.lfln.ra~'L~::t-~~n.M.t:LralA.~LlA~Ll'l.u~~Lunr;' Gl U n.m, (Cil.) 

19n.If1.LU Ilb2LralA.tLlf1.rtlA.rtLltlglA.brt~b2Hrtt-@lt1:;~ltl" lt1uratn.lf1.n.nrt' ral91 na.rtM. m@!.LULJl.tt-LIA. 0,.. .. f'D }" " ,. 1"1 I ~ I Alii'" K ':' f'" .. 

rt~W~lJLlA@~1f1. rt~'ll~'LJl.~raL~nra~'~ll9nIf1.LY~L@ra~LralA.~Llf1.rtral91ltllJlltl'\1f1. ~W L~ura@~ft1.Ifl 

n.r~~'L!t'~t-~~n.M.t:LralA.~~LM.m'~lA~Ll'l.U~~LUn.r;' (!) U n.n." «!» 

nt-l9 ... ,.. .. 
~nM.t:wlA.~LlA~Lu::ral91 ra~~~LUn~'~Ll'l.U~!"LUnH'mr;' U nH" (U) 

@~ nt:111 Gl nr;'Ll'l.U~~Lut-f\"I~l91 ltllJratl'\1f1. 

~w L~ura@~ftl~ltl~U~If1.l9@b2lt1rtt~lt1lJratl'\lf1.ntnL~~~t 1A.1Libib~~lt1~u~1f1. (Cil.) 

ltllJratl'\1f1. ;!>Gl L~ura@~ftl~ltl~U~If1.l9@b2ltll1l~ltllJ~tl'\lf1.ntnL~ 
no 	no 

;;:~t t-~n,ll.lt1~rn,CL~ltl,CLraQIelLU~~[l.:;b2" ltl~ru,CL~lt1,CLraQIeILU:;~[l.~ltl~U~1f1. «!» ,. 
no 

~lt1~U~If1.t-@I1.t-L~~t-!"1!j1""· @Ji' 

-~ 
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(\!) bLUU \!).\!) ~LoU1;\n'bf1~i'i1L~lil~qjqJ1lP1~ lil~~El~vi1 

1VlEnUow\J€bj,j'mm".h cE:c::i 'Vt\l".mnlPl Lbfl~;\n'bf1~1\Ji1tJ1"111Bnhl,j'mm11 \!)cE: wJ".mnlPl 

~-!l.a 1VltJ1UOW\JBIPI11JLb'UU \!).<il bLfl~bL'U'U \!).\!) lil~~El-!lii1J1IP1i~1\JbLfl~... 

... ... 
"lIEl li)W: i~tJ~b1fl1mifl1n'bf1 

(<il) i~tJ~L,)fl1mi;\n'bf1t\J'Vta'n~lPIitli~mf'\;jmrlPli,jru.fi1Pl bLfl:::th~mf'\;jtJ,jlPli 
" ,jru';lPIi\Ja~ tm-tlnfl1;\n'bf1UlLn\J Q'l tJmi~m;1

" 

... 'I .., • ~ "' .......,l'" ... ~ ......
(Q'l) i:::tJ:::b,)fl1mif'\n'bf1 L\J'Vtfln~lPIiuiCYCY1LEln ~1'Vti'U~Vl~1L~\lu~qjCY1IP1ibLfl,) 

boU1~n~n~Elt \Ji:::(f)'UtI-:Sqjqj1LElnt'v,1-tlnfl1;\n'bf1 UjLn\J c::i tJmi~n~n a,)\J~~i'i1b~\ltl-:SCYqj11Vlbb~,) 

b-n1~n'bf1~Elt \Ji:::(f)UU-:Scyty1Le,lnt m-tlnfl1~n'bf1hiLn\J b tJm~~n'bf1 

(cE:) U~IPI\l:::~El~llnfl1b~tJ\Jt\JLLt'ifl:::i1tJ1"111UhJmm11-SEltJfl~ c::io "lIEl~b1fl1L~tJ\J 

t \J.fl1Flm~~n'bf1~\J 'l ~~\l:::ll~Vl~boU1aElU 

&r) mru~llmiLVitJ'U1El\J'Vt'LhtJnlPllil1nam,j\JElIPl1J~n'bf1~\J t ~lli::: tJ::L,)fl1, 
nT~~n'bf1t\J'Vta'nalPli~LVitJ'UlEl\Jt:w,j'mm11~-!l'Vt~~"1JEl~i~tJ:::L,)fl1mi~n'bf11\J'VtanalPli 

~ " 
(b) mruvtt-tli~tJ:::nfl1mi~n'bf1~'m11~n1'Vt\JIPIt \J'Vta'nalPli t ~Flru:::Li1"1JEl-!l 

" 
'Vtan~lPIiba\JEl1J'Vt11VltJ1a'tJ~\l1iru1El~~ 

ifEl Ii)~ m~cj1tJa1"1J11"111.fl1tJt\J1J'Vt11VltJ1atJ 

m~ cj1tJa1"1J11"111t ~LtI\J'LtlIPI11JtI~:::mf'\1J'Vt11VltJ1a'tJ\JLif'\1i 111'i') tJ micj1tJ 

ifel 1£10 mii''U1El\Ju~1PI LLfl~/'Vt~El miLVitJ'U1El\J'Vt\htJnlPl\l1nam,j\J~IPI1J~m;1~\J 

m~i'ulEl\Ju!;\PI LLfl~/'Vt~Elm~LVitJulEl\J'Vt\btJn~\l1nam,j\JElIPl1J;\n'bf1~\J t ~ , 

... ...,l.I_
"lIeI I£lIi) El1\l1itJVlu~m:!n 

,jru~1PI1VltJ1a'tJ Lbt'i~~~El1\l1i6vhJ~n'bf1~La\JElllP1tJFlru:::Li1"1JEl~'VtanalPli 'Vt~ElFlru::: 
" 

~i''U~IPI'1lElulij'lPImi~n~n L~Elt ~Fi1LL\J:::U1LLfl:::IPILLfllij'lPI LL~\Jn1'Vt\JlPlm~Pin'bf1·I.IEl~U~\PIt ~aElIPIFl~El~ 
" 

tlU'Vtan~\PIiLLfl:::n~oUEl,j~FI'U riEl\J~\l~llmibLt'i~~-!lEl1\l1i6~tI~n'bf11VltJ1UOW\JB I El1\l1i6~tI~n'bf1 

103



~ ~_d 

'!ItI lEIlEI "!Itll.I.fl~':i\1"'':i1V1"!11 

(~) ':i1V1"!11~~~~ ~':i~"'':i1V1"!11I.1.fl~~~':i1v1"!11n1nul1 

(10) ':i,x"'':i1V1"!11'\.l':i::n~u~1v 

(n) 
... 

Lfl'tl m (;l11.1.':in 
... 

l.I."'fI{lf:!{I 
... 

"'1'tl11"!11 

('tl) 
... ../

Lfl'tl(;l1'Vl oc 
... 

l.I."'fI{lf:!{I ':i::~UUf:lJ9i(;l;im~n 

(FI) 
... ../

La'tl(;l1'Vl ct 
... 

l.I."'fI{lf:!{I ~2J1f1~\J1~"'1'tl11"!11 

({I) 
... ../

Lfl'tl(;l1'Vl b 
... 

l.I."'fI~f:!{I 
.. 

~~n':i2J"t!~{I':i1V1"!11 

.va lEIm n1':i1f11.1.fl::'\.h::Ii~~fln1':iPin"d1 

(lil) 2J~11'VlV1aV1~~n1':i'\.l':i::Ii~~an1':iPin"d1m.h~,j'~VI11F1m':iPin"d1fl:: ~ Flf{l 

(Itl) 2J\111'VlV1aV1'!i':i::uU':i~~ui~l.I.a::r11':i::~ui~1~n1':i1f1l.1.fl::tl':i::Ii'IJ~a 
~~mnnn':iru~~hJ;l1~n1~~fln1':i1f1l.1.fl::tI':i::Ii~~fl;i'1m)n"d':i S \1~~ U ~~ 

(n) ':i1fJ1"!11vtw,ru~'l.bvn(;l 

('tl) m':i",~utl':i::2J1flFl112J~/n1':i"'~U1f1F1f:IJ"'2JUii
'1/ , 

(FI) a2J2J~1 


({I) 1'VlV1'l"'~5/n1':iPin"d1R~¥t11~1V(;l~L~~ 

...

em) ~n"d':i LLfltll/112J",2J1V"t! ~{I n1':i11i1I.1.fl::tl ':i:: Lij~~a':i1 V1"!11~1~"~ 1~n 1"'~fI 
.,...... 

fI{I~ 

... ... ../
A \12J1Vf:!{I flLVV2J (EXCELLENT) 

... ...B+ \12J1Vf:!{I fl2J1n (VERY GOOD) 

... ... 
B ~2J1Vf:I{I fI (GOOD) 

...c+ ~1/1Vf:!{1 ;i..,~1'!i (FAIRY GOOD) 

... 
C ~2J1Vf:!{I ..,~1'!i (FAIR) 

... .D+ 'mJ1EJf:!{I ~~~ (POOR) 

...
D ~1/1Vf:!{1 ei~~2J1n (VERY POOR) 

...
F \11/1EJf:!{I (;In (FAILED) 

... t1../ 1S ~2J1EJf:!{I L ~'Vl"'~ \l (SATISFACTORY) 

U ~2J1v5{1 UJd~J~vI..,~l\l (UNSATISFACTORY) 

~2J1v5{1 n1':i1f1~fler{lUJ"'2J\l':iW (INCOMPLETE) 

P ~1/1fJCi{l n1':iL;fJ~m':i",~~er{lhi~~"'fI (IN PROGRESS), 
... ...

W \12J1fJf:!{I n1':if:!~~':i1fJ1"!11 (WITHDRAWN) 
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- ct. 

CV:; 0 :'1Q,lQI + + +
(a:::) 'St:'U'U'St:(;l'U"tJ'U mVf'U(;lLu'U\il"leJn'1;'S A, B , B, C , C, D , D LLat: F 

61i.:lUl:'l(;l~Na m'SfIi n'l!l1"tJeJ~ij~ \ilm~~'Um'Sth~Lij'Ub'ULL~a~'S1EJ1"1:11 LLadj Fi1'S~,r'U~'U~~d 
<V <V '" CIt I CV t ~ 

'S~(;l'U"1I'U A 1IF11'S~(;l'U"tJ'ULiJ'U a:::. 00 
.,... <V .cal. tV:;~B+'S~(;l'U"tJ'U 1I1"l1'S~(;l'U"tJ'ULiJ'U 1;11.d:o 

.,..,<V '" .Qf I Q.I CV U 

'S~(;l'U"1I'U B 1I1"l1'S~(;l'U"tJ'UL 'U 1;11.00 


<V ...'" 
'S~(;l'U"1I'U C+ ijFi1'S~,r'U~'ULU'U 1!:l. d:o 

., 
QI .... 

'S~(;l'U"tJ'U C ijfh'S~,r'U~'ULU'U1!:l.oo 
.., '" D+ 

_ I tV t c:: 
<V 

'S~(;l'U-U'U 1I1"l1'S~(;l'U"1I'ULiJ'U (9).d:o 

.. , Q.I ~ " '" '" '" 'S~(;l'U"1I'U D 1I1"l1'St:(;l'U"1I'ULiJ'U (9).00 
.., CIt t <11:; c::i 

'S~~'\J'ij'U F 1IF11'St:(;l'U-u'ULiJ'U 0 

(d:) elfl'l!l'S I Ul:'l(;l~";hij~t'l\til:'l1111'St'ILoV1~'Um'S1'(;lNaL'U'S1EJ1"1:11'!'UL\1',hL~"iJl:'IlI\!'SW 
\~ 1(;lEJijVfan~1'ULLl:'I(;l,r:hijLVft'l"'(;l1"'EJ'U1~tl'S:::m'S m'Sb\1'eln'l!t'S I ~eJ~\~~'UFI"J111L~'U"I:IeJ'U"iJ1n .... .. 

~ II AI-='.-:; Q,I~ Q,I I 

eJ1"iJ1'SEJ~ l:'I eJ'U LLa~n1'SeJ'411t'l"iJ1 nl"l ru'U(;l'Vl'S1 CJ1"1:11'U'Ul:'I~n (;l eJ~ 

iji;t'l~~eJ~~1Lij'Um'S-ueJ-r'Um'S1(;lLLa~tl'St:Lii'UNaL~mLl;eln'l!t'S IL\1'l:'IlI'U'SruneJ'U 
'II 

1!:l «tl(;l1~"'(;lVi'1EJ"tJmn1I"lm'Sflifl'l!l10(;l\tl Vf1n-W'Ufi1Vf'U(;l,r~mh1 1l'VI11'V1EJ1aEJ"iJ:::Ltl~EJ'Ueln'l!l'S I• 
LU'U'S~,r'U~'U F Vl7eJelfl'l!t'S U 

(b) eln'l!t'S P U"'(;l~11'S1EJ1"1l1'!tro~ijm'SL7CJ'Um'S"'eJ'U~m~eJ~eJ~ ~~wijm'S1'(;l 
LLa:;tl'S~W'UNa.fnEJL'Un1I"ln1'Sflin'l!l1via~'Vl:;L-UEJ'U .Jr~mmiL\l'W1~'U1~"l1EJ1"1:11vilJVf11'VlEJ1aEJ 
• '" tl.oJ.., 'I II", tl ~ IIQImVf'U(;l eJn'l!l':i P "il:;i)flL aEJ'UL1IeJ ~(;l'S'Um'S1(;lLLa~ 'StL1l'UNaLLa1 

'II 

(lrl) elfl'l!l'S W U"'(;l~";h 

«(9) m'Sa~'Vlt:L-UEJ'U~(;lLieJ'U1-uua:::LU'U111i1t t'l111oVeJ (9)d: (d:) 

(1!:l) iji;\il1~i)eJ'U'S1CJ1"1:11via~'Vl~L-UEJ'U t'l111LieJ'U1-uvin1V1'U(;lHt'l111oVeJ (9)b 

. ., 
(GT) iji;\ili)n"'~-wflm'Sflin~n1'Un1I"lfl1'~flin't!11'Ir'U 

'II 

(a:::) mruLVft'll:'l(;l1"'EJ attleJn \il1CJ Vf7eJlJVf11\,lCJ1aCJeJ'U~\1'i)eJ'U'Vln
<II 1: .. 1: 

....oJ ... 
'S1CJ1"1:11'Vla~Vlt:L'UEJ'U 

(~) 'S1CJ1"1:11'St:~'\J'uru~t'lflin'l!l1-uB~u~a:;l:'I1'l111"1:11 

(n) ij~t'l'S:;,rutfiqJqJ1LeJn Vf7eJ'St:~'UmqJqJ11'Vl VI'ieJ'St:~'U 

tl'S~mflliitJut'l':i,rru~t'l VI~eJ'St~'Utl'S:;mflliiEJ,rt'l'Suru~t'li'U~~ "il~~B~1~':i:;~'U~'Uw~1n11 C 

Vf1n1~~1n11d"iJt~ma~'Vl:;L-u EJ'UL7CJ'UL'U'S1EJ1"1:11'!'U~1 
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- (9)0 

("tI) "51EJ1'!111(J1 'Vnm::;'Um"5th::;uhJ~flLtJ'U8n'!;"5 S 'VI~eJ U ij~~"il::;~eJ.:J• 
1~8m~"5 S iiO::;,r'U"il::~eJ~fI.:J'YI::;LUEJ'U1'U"51EJ1'!11,r'U.J1€in"i)'UmM.t.:J1~8n'!;"5 S 

(~) 1'Umruij~~"5::~'Uuw;;~;in,!;1f1~'YI:::LU EJ'UL~EJ'U"51 EJ1'!11"5::~'U~'Y'Y1~~ 1\1 

1i"lleJU~~'U'l1~1EJm"5;i n,!;1"5::~'U~'Y'Y1~~ 1'U~1'U~LMEJ1n'Um"5f1~'YI::L U EJ'UL~EJ'U m"5L~lJLLfI::; 

(leJ'U"51Cl1'!11 m"51(J1~fI	LLfI::; m"5th::;w'U~fI ri1'V1i''U"51 Cl1'!11,r'UL(JI EJ eJ'4LfllJ 

'" ''I..! 0 0 I IIV:; .J
«(9)0) eJf1,!;"5 S, U, I, P 	 LLfI:: W"i)::LdJ(ln'U1lJ1f11'U1Wfl1"5::(JI'U"tI'Ui:I::i:llJLOflEJ

" 
" I Q O. 4V ~ .J

«(9)(9) m"5'U'U'VI'U1Eln~i:I::;i:llJ LLfI::m"5f11'U1W'VI1f11"5::;(JI'U"tI'Ui:I::i:llJLOfl EJ 

(n) m"5,j''U\i1'U1'U'VI1.i1El n~i:I::i:llJLyJeJ1\1f1"5'U'VI~ni:l~"51\1,j''ULovn::;'VI'tb EJn 
" 

~"tIeJ.:J"51Cl1'!11~i:I eJ'U1~LvhtY'U 1'Un"5ruviij~~fI.:J'YI:::LUCl'UL~Cl'U"51 EJ1'!111(J1"51Cl1'!11'V1~.:J~.nnn11'V1~~f1f.:J 
t~,j''ULo'n:::\i1'U1'U'VI'lhCln~f1f~i:I(JIvhElvith::w'U11i:1eJ'U1~ 'l111'lJf)(JILtJ'U'VItJ1Cln~i:I::i:llJLct; Cl.:J f1f.:J• 

"5::~'U ~'U"tIeJ.:J"51 El1'!11~.:J'VIlJ(JIviij~~1~fI.:J'YI::;LUCl'U1'ULLlJlfl::;.n1f1f11"5;i n,!;1 

(f1) m"5 Fi1'U1Wri1"5::~'U~'U'" ::i:llJLO~Cl 1WU1 LeJ1~flflW"tIeWil1'U1'U'V!'l11El 
" 

n~n'Uri1"5::~'U'ff'U"tIeJ.:I'YJn~ "51El1'!11~1lJ"lla \!)I;n ((9)(9)) (n) lJ1"51lJn'ULL"'1'V11"5~1Cl\i1'U1'U'VI'l11Eln~"tIa.:J 

"51t:J1'!11~.:I'VIlJ(JI t:JflL'l'Uvi"5::;'U111'U"lleJ I!:>m «(9)0) LLfI::1'Umruviii~~fI~:::LUCl'UL~t:J'U"51Cl1'!111;]-. 
.. J ,.,J:; """ '" 0 ILl ~ aI 	 II 	 I... 

"51 Cl1'!11'V1'U.:IlJ1n n11'V1'U~f1"5.:1 lJ'VI11'Y1 Cl1f1 Cl"i)::f11'U1Wf'l1"5::(JI'U"tI'Ui:I::;i:llJLOfl Cl'OJ 1n'VI'U1Cl n~LLfI:: f11 

.., : ...... ...tIII:;".eII ~ .. 
"5::(JI'U"tI'U'YI'Ui:I~fI~'YI:::L 'UCl'UL"5 t:J'UfI"5 .:Ji:I(JI'YI1C1L\1 t:J.:I f1"5.:1 L(JIt:J1• 

«(9)I!:» mruv1ii~~1~L~Cl'U"51t:J1"t111(J1v1~(JI111'U'VI~ni:l~"5i:11"t111'!11'V!~~ 
" 

LeJ'U"51t:J1'!11"r'UL"ll1111'U'VI~ni:l~"5 ~~.n "i)::;'W'l11~fllJ1fi1'U1W'VI1"5::~'U'ff'Ui:I::i:llJLO~ t:J 
" 

" ." '" 'lie Iocr m"5i:1eJ'U~1'Ufl11lJ~.n1,!;1eJ.:In~'!; 

L~eJ'U1"tIm"5i:1eJtJr:.i1'Ufl11lJf.n1,!;18.:1n~'!;1\1LtJ'U1'IJ~12J'L1 "5:: f11fflJeJ.:IlJ'VI11'V1Cl1~t:J 

.ue IDei:' m"5i:1eJ'U'lh:::lJ1f1f111lJ1 (COMPREHENSIVE EXAMINATION) LLfI::;m"5i:1a'U1(J1
" 

f'lWi:llJUii (QUALIFYING EXAMINATION)• 
«(9) ij~Pl"5::~'t:J~'Y'Y1L'YI LL~'U "tI ~a.:li:leJut.J1'lJm"5i:1a'U'IJ"5::lJ1f1f111lJf 

(COMPREHENSIVE EXAMINAllON) ~1t:J"llm;jt:J'U 'VI~eJoijm;jt:J'ULLfI:::'lJ1m'IJfi1 1'U'VI~n~~"5,r'U~ 

(l!» ij~~"5:::~'U~'Y'Y1LeJn ~eJ.:Ii:la'Ur:.i1'Uf11"5i:1a'U1(J1'"lWi:llJ~ (QUALIFYING 

EXAMINATION) tlI1t:J"llm;jt:J'U 'VI~eJoijm;jEJ'ULLfI::'lJ1m'IJfi1 t'U'VI~ni:lPl"5,r'Uq ~.:I.n ~a~f1"5i:1a'U1(J1
" I " 

fIWi:llJ~~~EN LtJ 'U~vi~1'ULflW-n.n1,!;18.:1f1n'!;v1lJ'VI11'Y1 t:J1~t:Jn1'V1'UVlLL"'1. " 	 "' 
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- (9)(9) -


lVfijn1~~1b'il'Un1~5tlu'\.J~:::3J'"JaFrn:w~ LLa:::5e.lU~i'lFlru5:WUi1 tJn1~;1mna::: m 
~ , 

'" 
Fl-S.:J li'ltlvi1LtJ'U'\.J~:::n1f11"lle.l.:J:w',n1'YltJ1atl 

n1~LL~.:J~.:JFlru:::m~:Wn1~5e.lU'\.J~::::W'JaFl'J1:W~ bLa:::5e.lU1i'lFlru5:WUi1 lVfvi1btJ'U 
~ , 

Fhi.:J"lltl.:J:w'Vt11'YltJ1atl bbm:L~e.l~1b'il'Un1~LL"'J1Vfuru;;i'l1'YltJ1atl~1t1.:J1'U~a5e.lU1Vf:w'Vt11'YlE.natI 

'Yl~1UIntl1'U a:: i'\.Ji'l1~'Yfa.:J1'U5e.lU 

..:;; 0 .r:::.. A ~«9) n1~a.:J'Yl:::bUtI'U'Yl1'J'Yltl1'U~'Ut'i 

(n) 	'il~t'l~:::~u'\.J~tyty11'Yl~tl.:Ja.:J'Yl::btltl'Uvi11'Yltl1'il~'Utt'l1:W L1e.l'U1"ll ~.:Jd 
«9) LL~'U n LLUU n (9) 1il:::~e.l.:Jvi11'YltJ1il~'Ut ~.:JijFhLYitlu1~ 

«9) LLUU (9).(9) ~::;~e.l.:Jvi11'YltJ1'il~'U5~.:JijI"i1bYitlUHih.lmwn11 

a::~ 'YfthtlAt>l LLa::LLUU (9).kl 1il::~e.l.:Jvi11'Yltl1il~'Ut~.:JiiI"i1LYitlul~b,hje.ltln11 '*' w.btlnlJ1< 

(kl) LLUU kl.(9) 1il::~e.l.:Jvi11'YltJ1'il~'Utili.:JijR1 b YltlU 'I9l13.itle.ltl n11 

Gnb 'Yf'l.btlnt'l LLa:muu kl.kl 1il::~e.l.:Jvi11'YltJ1'il~'Ut~.:JiiR1bYitlu1m3.itltltln11 a::~ 'Yf\btlnt'l 

(kl) n1~LLfi.:J~.:JenIil1~tl~mn'1!n1'Yltl1'il~'Ut 

fl1Fl1'!J1/51"ll11'!J1 b5'Ue.l~e.ltl11il1~tl~mm!f11'Yltl1'il~'Ut"llB.:J'il~t'l~ 

a.:J'Yl:::btl tI'U1'Yl tJ1il~'Utb~tlU~Btlbb"'J~1'UFlru::~i.:Jni'l b~BUru;;t'l1'Yltl1~t:J~1il1 ';j ru1vi1ri1i.:JLL~.:J~~ 
enIil1~tl~mm~n1'YltJ1'il~'Ut ~.:Jd 

"'" 1 ".1 ..I. f'!! ... ... .(n) 1'YltJ1'il~'Ut'i~:::!OlU'\.J~tyty1 'Yl :w u~:::t'i1'U'Yl1J~n'l!f1'J'YltJ1'U~'Ut'i (9) Fl'U 

LLa::;m~:Wn1~~'\.J~n'l!f11'YltJ1'il~'Ut ~n (9) - kl Fl'U 

("ll) 1'Ylt:J1'il~'Ut';j:::~U'\.J~tyty1bBn ij'\.J~::t'i1'U~'\.J~n'1!}11'Yltl1'il~'Ut (i) Fl'U 

LLa::m~:Wn1~~'\.J~n'1!}11'YltJ1il~'Ut ~n kl - mFl'U 

(bTl) n1~~1il1~tlJ11Fl';j~~1~1'Ylt:J1il~'Ut 

'il~t'l~8.:JL5'U81Fl~~~1~1'YltJ1'il~'UtfiBFlru::m~:wn1~~1il1~ru11Fl~.:J~1~ 
.cal c. .. AJ..., "" "* " .. t::Q ClI 

'Ylfl1Fl'J"/J1 I 51"ll1'J'!J1 b5'UBFlru:::'Yl5~ni'l L~8L5'U8ururnm'Yltl1at:JLLt'l~t'l.:JFlru::; n~~:w n1~ 

'\.J';j::nBU~'Jt:J '\.J~:::t'i1'U~'\.J~n'l!f11'Yltl1il~'Ut m';j:Wn1';j~'\.J~n'l!f11'YltJ1il~'Ut en~1~tluru;;IJ1Pin'1!}1 

l'U51"ll11'!J1 811il1';jtluru;;t'l~n'1!}1~~biJ'Ue7Lb'Yl'Uuru;;t'l1'Yltl1at:J ~'J:W~1'U'J'U13.i,jBtln11 ct Fl'U 
'" 
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~:::;rumq)q)1L€Jfl~1:U~1\J1\Jbj,J'e:lEJfr;h b fI\J L~m11'V1,J'1~ tJ~:::'B1\J m~:Ufl1~ I.I.~tl.~"U1'4fl1~ 

1f1~~~1~iYlfJ1ih'i\J~~€J~1~i'u fl1~€J\J:JNi'<il1 flflW:::m':i:Ufl1~ ~~d 1~flW::: m~:u fl1~U.~~f.J~ fl1':i• 
€J\J:JNi~~€J:ulf1':i~~,.:muu?t:uu~ru1~uw;;l'liYll:naCJ€J€JfltJ':i:::fl1f'l1~ij~I'1?t1:U1~(WhLij\Jfl1~i~CJ1~, ~ 

mruij~l'1tJ~q)q)1L€Jfl~€J~?t€JU~1\Jfl1~?t€JU1t'H"lrua:uU~ (QUALIFYING 

EXAMINATION) LL~1~~'<il::: L?t\Jfl1f1~~~1~iYl CJ1ij~\J§t~ 

(<t) fl1~vi1iYll:J1ij~\J~ 1~ij~I'lt'i1Lij\Jfl1~v'hiYlc.J1ij~\J~1'l1:utJ~:::fl1f'l 

:uvn1Y1fJ1aCJ\JL~f'l1~ L~€J~ LL \J1tJ~~1\Jfl1':ivi11Y1fJ1ij~\J~ 
... ... 

(tt) fl1~"iJ€J?t€JU1Y1fJ1\J~\Jti 
~ 

t~fl1f11"ll1/?t1"iJ11"ll1L?t\J€JfI ru:::m':i:Ufl1~?t€JU1Y1c.J1ij~\J~L~€Jt ~flru:::LL~::: 

Uru;;l'liYlfJ1 a CJ1~fI11:U L~\J"ll€Ju1(;)CJuru;;1'11Y1 CJ1aCJ LLtJi~~~ fI w::: m~:Ufl1':i?t€JU1Y1 CJ 1ij~\J~LL~::: 

fh~~\J(;)1\J?t€JU 

4 .alii A ... _ K' $I 'IIJ 

L:I.J€J ~.:JYI:::L U CJ\J ~1f.J1"ll1 LL~t1Y1 fJ1\J'W\J tifI':iUfI1\J 1'l1:U'VI~ fl~l'l~ 

("U) ijal'l~:::;rumty'll1L€Jfl LLUU @llL~:::U.UU \!') li~YI~~eJU 

'" ... 
'VIafl?tl'1':i aelU~1\Jfl1~a€JU1(;)flru?t:W~LL~1bj,J'€JCJfl11 @l fl1f1fl1~~m~1 Vl~ij fl1':i"iJ€J?t€JU 

~ , 
1Y1t11ij~\Jtfl~t'i1Lij\Jfl1':i1'l1:U'lI':i:::fl1f'l L~€J~ LL\JTt.l~~\Jfl1~vi11Y1CJ1ij~\J~ 

(b) flru:::m':i:Ufl1':i?t€JU1Y1l:J1ij~\Jfi 
'" (fl) uru;;1'l1'Yl fJ1aCJ LLtJi.:J;r~flrutm~:ufl1~?t€JU1Y1EJ1ij~\J~~:::;rumq) 'll1 

1YI ~1\J1\Jbj,J'€JCJfl11 tt fI\J tJ':i:::fl€JU~1CJ 

(@l) €J1'<il1~~tJ~:::~1 'VI~€J NYI~~flru1Iiilfl1CJ\Jelfl:U'VI11Y1CJ1aCJ LiJ\J 
~ .. 
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- (9)Q'l 

("IJ) ,j'ru;;~1'V1EJlcrfJ~L~~~~l"lru::n'!i)~n1'~"'m.J1'V1fJlijW'U5)~IP1t1tJ~tyt;yl 

rEIn "iil'U1'Uhh!mJnli b fPI'U tJ)::ntltl~bEJ 

«9)) m\l1)~tJ)::"iil'V1~mj''VI)~fPlru''Jv)jillfJ'Utln1J'VI11'V1EJlcrfJ dJ'U 
" " 

... ... ~ 

(crl) fl1)"'tltl"J'VIEJ1'UW'UtHL!;9~fl1))1fJ~1'U(:.jafl1)"'tltl 

L~tlij~~r.il'Ufl1)"'tltl1'V1EJlijW'Ufi1~EJfl1)"'tltltJlnLtJalLL~1 

I"lru::n'!i)~fl1)"'tltl1'V1EJ1ijW'U5\1::~tl~)1fJ~1'U(:.j!;9fl1)"'tltl~tl,j'ru;;~1'V1fJl&rfJIllfJl'U ~ atJ~1~ 
..., IV ~ ,. .. 

'VI!;9~1'U'"tltl1'V1 EJ1 'U'rI'U'5 

.. 4 "'" __.~ 

'tI8 lDmI fl1)LG'I'U8'l18LWtl"IJtltl'4~~1J)tyryi 


.::II SI .J4A. Q.# I111III A.4 V cI l' ...1'UIll fPI fl1) Flf'l'Wl '" ~'VIi fJ'VI'UG'!91 \1::\1 tI'VIan"'~) fl1) Fl n'Wl 'U"'~~ tl~ fJ'U LtJ)l EJ~l'U'VI , " 
fPll~ll\1::alLWnl)f!in'W'Witl~'VI11'V1fJ1crEJ l~fJl"l"Jl~L~'U"!Itltl"IJtl-381\1l) ~vimn'WlfllfJ1'U ~ atJ~l~ 

'l1tJ\lln1'ULtl~Illl"lfl1)f!in'tti 

i:l~~m;;-rtlfl1)L"''Utl~tlLY;tl''IJ8tl'4in~':Xl~-rtJmtytyi \I::~tl~r.il'ULitl'Ul"IJ~1-3' 

(n) ij)::fJ::L"Jalfl1)f!in'ttl(911~nl'V1'U~ 
QI,caI ~ IV 0 

("IJ) !;9-3'V1::LtJfJ'UL)EJ'UfPI)t1l9ll~'VI'VIam"\I9l)fl1'V1'U~
" 

"" ... do 4... 1.... 1(fPI) Fln~1)lfJ1"!111"l)tJm'U~1~'VIfl1'V1'U~ 'U'VIt=ln"'~) LLa::L~8'U "IJ"IJ8-3 
" 

(~) ijj:.J!;9 fl1~f!in~11;;r\1)~~t1.ff'U"'~"'~L\j~ fJ1~~1 n11 Q'l.oo 

(~) tJ~tytyl1'VI LLj:.J'U n LLtJtJ n (9) 

(n) ij)::EJ::L"Jalfl1)f!in~1I9ll~nl'V1'U~ 
...... ~ CLI Ct 

("IJ) a-3'V1::LtJfJ'UL)EJ'UfPI)t1~I~'VI'VIan"'~)n1'V1'U~
" 
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(.:I) L"''U'tl1'VlCJl'n'Vn.1i5LLG'!:::''''tlue.hum~''''tlu'\.hm'\.Ja1 

('oil) J:JG'!.:I1'U1'VlCJ1'h'l'U5'oil:::~'tl~1~i'un1~~-n1l'l,h~~'tl'tl~1~,j'tlCJ~1Lij'Um~tt1 

J:JG'!~1'U~~'tl~1'U~;i~"tl'tl ~J:JG'!~1'Ul~i'um~ CJ 'tllli'utt1~-n1l'V4''U11~"'1~~~'tlL"''U'tl~ 'tl~'\.J ~:::"lI1I1"l11m ~~ii, 

~1CJ~1'Um~'\.J~:::"q1l (Proceeding) ~iifllru:::n~~lIm~.n1CJ'U'tln~111mt'Un~'tl~ (Peer Review) n'tl'U 

m~~-nllw LLG'!:::LU'U~CJ'tllli'u t 'U"'1"tl11"l11'!'U 

"'1~i'um;\PI~:::~u'lfltyty1L'tlnmll"'1111~""'1L~'oilm~;;n~.n1~ 'tl1'oil"tl'tl;;m~n Lw'V41::: 

~:::~u'lflty t1nL'Vl1~ LIPICJ m~;;m~n'oil~~'tl~Lu'U1'\.J\PI111~"'mnru9lLLG'!~Li'tl'U1"lI"lI'tl~~'"n~\PI~~:::~u 
IV 

'lfltyty1L'Vl"'1"tl11"l11'!J'U '1 

(m) 'lfityty1L'Vl LLJ:J'U n LLuu n 1!:l 
... _ 0 

(n) 1I~:::CJ:::L1G'!1m~Mm~n\PI111m~'U1PI 
4.a cJ.., 0 

("tl) 'H'Vl:::LUCJ'UL~CJ'UflI~U\PI111'Vl~G'!n~\PI~m~'U1PI 

(flI) "''tlU~1'UflI1111i.n1,\;18~nq'l!l'\Pl111'\.J~:::mM''tl'tl.:lll~11'VltJ1'''CJ 
.. ... ., eJo .,.... eJ 1 

(~) Mn,\;1~1CJ1"l11fl1~um'U\PI111'Vlm~'U1PI b'U~G'!n~\PI~ LLG'!:::L~'tl'U "lI"lI'tl~ 

('oil)iiJ:JG'!m5;;n,\;11~f"i1'S~~~ru:"'lILw~CJ 11l~1n11 m.oo 

(w) La'U'tl1'VlCJ1ij'V4'Ut5LLG'!~'" 'tlU~1'Unl'~·"''tlu'\.J1m'\.Ja1 

("lI) J:JG'!~1'U1'VlCJ1ij'W'U 5'oil:::~'tl~1~i'um~~-nllW~~'tl'tl~1~,j'tlCJ~1Lij'Um'Stt1 

J:JG'!~1'U~~'tl~1'U~;i~"lI'tl~J:JG'!.:I1'U1~i'um'SCJ'tllli'utt1~-n1l'V4''U11'm1~ ~~'tl~.:I~lIW'Vl1~1"l11m'S~~'tl 
L"''U'tl~'tl~'\.J'S~"lI1I1"l11n1'S~ii·nm1'Um'S'\.J'S:::"lIlI (Proceedino) ~iim~lIm~.n1tJ'U'tln~111n"''Un'S'tl.:l, ,:;, 

(Peer Review) n'tl'Um~~-nllw LLG'!:::LU'U~CJ'tl1li'Ut'U"'1"tl11"l11'!'U 

"'1~i'um;\PI'S~~u'lfityty1L'tlnmu"'1111~""'1L~'oilm~Pin,\;11~ 'tl1'oil"ll'tlPin~nLw'V41::: 
'S:::~u'lfltyty11'Vl1~ lIP1CJm'SPin,\;1'oil~~'tl~L u'U 1'\.J\PI1l1~'"mnru9lLLG'!:::Li'tl'U1"lI"lI'tl~~"'n~\PI'S~~~u 

tv 

'\.J~tyty11'Vl"'1"l111"l11'1!'U '1 

(a::) 'lfityty1L'Vl LLJ:J'U "lI 
.. _ 0 

(n) 1I'SttJ~L1G'!1m";jFlm~1\P1111m~'UIPI 

(flI) "''tlU~1'UflI1111i.n1,\;1er~nq,\;\PI111'\.J~~n1F1"l1'tl~1I~11'VlCJ1'''CJ 

(\I) Pin,\;1'S1CJ1"l11fl1'SUt11'U\PI111~n1~'UIPIt'U~"'n~\PI";j LLG'!~Li'tl'U1"lI"lI'tl~ 

'" .. 
('oil) iiJ:JG'!m'SPin,\;11~f"i1~~~U;r'U"':::"'lILw~CJ 11l~1n11 m.oo 
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EXAMINATION) 

... ~. 

(n) 1J'S~~~L1l;'11nl'~fI1m~t11J11l.Jnl'Vr'\JVl 
_ 41:1 ,cJ tV 0 

("(I) l;'1.:IYI~L'U~'\Jb'S~'\Jf1'S'U1JI11J'VlVll;'1n~IJI'SmVl'\JVl 

(f1) G'I €I'U~1'\Jf1111Jf.n1,!;1ej':Jntl":!I1JI11J'tJ'S~m f'I"(I€I':)1JVlTI'Vl ~1~W 

(.:) G'I€I'U~1'\Jm'SG'I€I'U1Vlf1ruG'l1J~ (QUALIFYING EXAMINATION)• 
(iii) LG'I'\JB1'VlmU~tJ5 bbl;'1~G'lB'U~1tJm'SG'lB'U'tJ1m'tJci1 

(0) l!Jl;'1':)1tJ1'VlmU~tJ5V1~m'1'\JVlil.:)"(IB':)l!Jl;'1':)1tJ 1iI~~B.:)1~~'Um'S~-W1J~ 

VI~BB~1':),:rBCJ~1b UtJ m'S 1.~~l;'1':)1tJVI~mhwVlil.:)"(IB':)~l;'1':)1tJ1~~'Um'S~ B1J~'U1~~-w1J'Vi1tJ11'SG'l1'S VI~B 

~,:)-W1J~'Vl1.:)!hj1m'S~ljm'S1Jm'S.n1~tJBn~11JmttJmB':) (Peer Review) riBtJnl'~~-W1J~ LLl;'1~bUtJ~ 

~B1J~'U1tJG'l1"(111"(11~tJ 

(b) 	mqjqj1LBn bb'U'U 1!:l 

(n) lj'S:m~Ldl;'11m'SMn,!;11J11lJfhVltJVl 

("(I) l;'1.:)'Vl::: b;j~tJb~~tJf1'S'U1JI11J~~nG'lIJl'Sri1V1tJ~
" 

(f1) G'I Bt'~1tJf1111Jf.n1,!;1ej.:mq'l:!Wl11J'tJ'S~n 1 f'I'IlB':)1JVI11Y1 CJ 1"'V 

(.:) Mn,!;1'S1fJ1"lJ1f1'S'UchtJ\il111iltri1V1tJVlltJVI"'nG'l\il'S Lbl;'1~L~BtJ1"(I"(IB.:)
" 

(iii) il~l;'1m'SMn,!;11~1"11'S~~'U~tJG'I~G'l1JLO~fJ hl~1n11 m.oo 

(0) G'lB'U~1tJm'SG'lB'U1Vl~ruG'l1J~ (QUALIFYING EXAMINATION) 

("(I) LG'ltJB1'VlmU'VitJ5 Lbl;'1::G'lB'U~1tJm'SG'I€I'U'tJ1mtl~1 

(fIj) ~l;'1':)1tJ1'Vl~1U~tJ5V1~B~1tJVlil.:)"(IB':)l!Jl;'1':)1tJliI::~B.:)1~~'Um'S~-rl1J~ 

~BB~1.:),:rBCJ~1bUtJm'Si.~l!Jl;'1':)1tJVI~B~1'WVlil.:)"(IB':)~l;'1':)1tJ1!¥1~'Un1'SfJ€l1J~'Ui.~~-W1J~1tJ11'SG'l1'S 

VI~B~,:)-W1J~'Vl1,:)1"(11n1'S~ljm'S1Jm'S.n1fJtJBn~11Jnti'tJmB':) (Peer Review) ri€lum'S~'W1J~ bLl;'1~ 

bUtJ~CJB1J~'U1tJG'l1"(111"(11~tJ 

fa IEI~ m'SwtJG'lfl1'Vim'SLutJualJl 


UalJlliI~wtJG'lfll'Vm1'SLutJualJlL'\J mOl ~.:)lJiB1'tJ\1 


«9) 1J11CJ 


(1!:l) l;'11BBn 


(m) IBtJ1tlLu'\JualJlG'lmutJm'SMm;1~tJ 


(~) "(I1Vl~ruG'l1J~"(IB.:)m'SLutJoQa\il1J\n1'Vlm"'CJtJL'5f111'S-UBVlil':)-UB1VlIJl11J-UB &: 
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(tt') 1lJ1l1'N'VltL'liCl'UL~CJ'Ufl1C11'UL1a1v1llvn1'Vlcnawi1~'U(;) LI."tlJ1~a1~fl 

rn~~m;1mtJ1'U bl'l0 1'U -U'U~1fl1'ULiJ(;)fl1Flrn~~m51 Ll.atfl1eJ1'U (9)tt' 1'U -U'U1iJ1fl1'ULiJ(;)fl1Flq~ 

(G?) 1.~'Uii~l'lvtt~f1h~t~'U~'UatallI.Q~EJ1je)CJfll1 ~.tt'o 
(c::) L~'Uii~l'lli?11~qJvttlJi?l11l1~mtl~eJ'ULl.tla~am'Vu~'Ui?l1~qJI'l11l-oB G? (~) 

(~) 1lJ'lh~tf1h'O~~llLueJllrn~~m;1fl1C11'UL".la1v11l~11'VleJ1aeJ n1~'U(;) 

«(9)0) a1~flrn~~m;1 Ll.at/~~Ba1tJ".leJ~(;)~Bn'U l!:l mFlrn~~fl'\~ntlfl~ 1'Uu 

rn~~m;1LL~fl 1(;)tJ1lJil~\i".leJiil'li?ltall a1~-r'Uii~1'l1'U~t'U'Ufl1~~fl'I~nv1L~tJ'Uuat (9) fl1Flrn~~m~n 

t~nB l!:l mFlrn~~m~nLL~fl"llB~rn~L~tJ'U 1"'tJ1lJi1~\i".lCJiil'lati?lll 

«(9)(9) 1l~11'VltJ1atJGt~1~-w'Uafl1'Yi 'UBmWUBIiJ1fl-o[)~~flG'i1".l-o1~;{'U 

~[) IEI~ rn~"1 

fi1'O~~llLUtJ~rn~a1~flflTI~fl'I~I1'VJflmFlfl1~~fl'I~1mtJ1'U l!:l ~tl(;)1'" -U'U1iJ1fl1'ULiJ"'mFlrn~~fl'I~J1 

LLatii'W 1 'U (9) "'tJ(;)1"" -U'U1iJ1fl1'ULiJ(;)fl1Flq~~[)'U tJ flLl'UmFlfli~~fl'I~l1vtt~'li1~tfi1'O~~llLutJllrn~ 

a~'VltLUtJ'U~1tJ1'l!11'll LI.~".l 

(~) ii~l'lv1fla'U1l11.~tJ'U~a~1iJ1fla1~fl1 'll LI.~".l 1~i1i?1m'Yi fl1~L~'Uii~I'lI.Vli1[)'UriB'U 

1~-r'U[)'U~~a1~flfl1~~fl~1• 
(bl'l) ii~l'lv1tl~ta~Fi'liJta1[)[)fl~1flfl1~L~'Uii~1'l1~~'UFhiB~l"1Bll~1i'VltJ1amLat 

~t~11~v1~~11li.~-r'U[)'4~~a1BBflm~nBi1ii~I'l~·tma1BBm.r'UcJ~i1i?1m'YiL~'Uii~1'lv1liJt;{B~tl~~ 
1'l11l~tL'litJ'U~1~" "lIB~1l~11'VlcnaEJ'VJfl'll~trn~ 

~'B mo fl1~tl~n'Urlf;Ufl1'Yi~Glflal'l~
• 'II 

,j'[)tJtl~tfl[)'U~".ltJ'll~tl.~'U~Glfl ~ tl~tL~'U fi[) 

«(9) fl1~'U~~1~~Glflal'l~ 
" 

(l!:l) 'Vl'f'YitJ1fl1tl~tflB'Ufl1~L~tJ'Urn~i?lB'ULLatfl1~l-:ijtJ 

(bl'l) rn~i?I-U'Ui?I'U'ULLatfl1~1~ri1LL'Ut'l11ii~1'l• 
(~) Fl".l11l~[)~fl1~"lIml'la1'" LL~~~1'U "'~Flll LLat/~~BI"l".l11l-n~'Yi[)lliJ"I.I[)~m,j,jru;jl'l

" 
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Vlam'f~~B~1.:1~mije:WVln~ tJ
'II , 

Sf .,,,a ~AQ,I .. 

'tiel enID m~bVILnEJ~~U~~m~L~EJ'\.,U:JB~LEJCJlJ 

lJ'Vn1'V1EJ1~CJB1"il1~LnCJ~~U~~m~L~CJ'UCJB~L~CJlJbbriil~~~:::~uuruifi~Pim~n~ij 

t:4G'lm~f.jm~n1~"h~:::~u,r'U"':::"'lJLO~CJ~G'lBIiIVlan~~~ cC.oo VI~B1~-rUn1~:UIiI~'VI5U~~ VI~m)'4 
~'VI5U~~ 

1'Umrum~Pin~I1~:::~uuruifi~f.jm;~nviiju'UVinf'l11lJL;h1:UVl~elu'UVinf'l11lJ~1lJilB 

tlU",mu'Um~f.jm;1~'UVI~B'" mU'U~1.:1tl~:::b'VI 1"1 ~lJVl11'Vl EJ1 aCJG'l.:l'U1lJ~1lJtl'U 1~LtJ'U1 tl ~1lJu'UVin 

fl11lJLihhVl~Bu'UVinf'l11lJ~1lJilmr'U1 

<Uel enen t~U~~~1~:::bUtJU <UBU~~U tl~:::ml"l rh~'~ VI~ellJ~~'Utlil viL~Entluil~~~:::~u 

ut'w.fi~f.jn'li1;~elBnl~CJB~CJe)1'U1"il~1lJ-UBU.:l~UlJVl11'V1EJ1aCJ'UL~1"I1~ 11~1CJ m~f.jn'li1~:::~u 

uru,,~Pin'li1 'V'I.I"I. l!:>~cC~ ;.:I1iu.:l~uB~riB'Ul'U~Bu.:l~u.Qijt:4G'lu.:l~uti fi'.:Ifl.:l1.gu.:l~utluil~~ 
~:::~uuru;;l'lf.jn'liI~1lJ-UBU~ ~um~CJB'41G'llJ1tl'V'l!;l1~riB'UL'Vhvtl~i~VI~B u.ci.:l tlU-VBU.:l~U.a 

-VB encC 1~B5n1~u~-rm:~l1m~1~LtJ'U1tlmlJ-UBU'l~U.Q 1'Umruviij{jt\lVl1"il1nm~tlijU; 
~1lJ-VBU'l~U.QVI~B~-VelU.:lRU.am~n1V1'U1iI11 1~mi'l'U~G'lCJViil"il"/JB.:IB5n1~U~~"il:::1il:uom~'.:Im~

'\I , 

LLG'l:::1~5elbtJ'U~"'1iI, 

(P11"'~~1:u1~~ 'U1tlU.'V'I'Vl~ 1iI~.n~:::u.'" "/J'U:::1.:1f'i) 

'U1CJn"'.n1lJVl11'V1EJ1~CJ'UL~m~ 
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" 

-jl~'da f11';jfim:~n1'U';j:::~'U,jrusfli1An~n W.A.Io~~G::' 

I.Ltil"llL~:!.JL~:!.J ('il,j'U~ 10) W.A.kl~~G::' 

,:rru;JlJl~m:-n tl~,r'W €J1P1c.l'e) 1'Wl~lJll:!.JR11:!.J1 'WlJllJl';jl mail!» LL v!~'V'I';j:l';j1"t1,:rt:yt:y"'iilJVn1'Vl!:mtCJ'WL';jf'11';j 'V'I.I"1. 

l!><rmQ"l '\..h:::ntl'Un'U:!.J~i:1m:!.JVll1'VlCJ1aCJ'WL ';j1"11';j 1'WR';jl1tJ';j~"IllJR~~~ mbb(~/l!l<r<ra::) L~tl1'W~ mm, 

5'W11R:!.J l!><r<ra:: ~~1~tltln-Utl,:r~~'ULLfi1'tJL~lJL~:!.J -Utl,:r~~'U:!.JVll1'VlCJ1aCJ'WL';j1"11';j 11~1CJ m';j~mn1'W';j~I'i'U 

uru;JlJl~mn 'V'I.I"1.l!><r<ra:: HI'i~d 

-Uti m -utlU,:j~'UdL~CJn':h "-UtlU~~'U:!.JVll1'VlCJ1aCJ'WL';j1"11';j ':h~bCJ m';j~mnlu';j~I'i'U 

uru;JIJl~m.~l 'V'I.f'!.l!><r<ra:: LLti1"1lL~:!.JL~:!.J (tlu'U~ l!» 'V'I.I"1.l!><r<ra::." 

-DtI l!> -DtI,:r,:j~'U'd1i,:r~~'Un'U'u~IJl';j:::I'i'U,:rru;JlJl~m~l~Lil~m~l~~Lbl'itJm';j~mn l!><r<r<r 

I 

-DtI rn 1ViCJm~nR11:!.J1'W-utl Iri LLv!,:j-UtlU~~'U:!.JVll1'V1CJ1aCJ'WL"lf'11"l 11vl1CJ m';j~m.:n1'W"l~I'i'U 

, ,:rru;JlJl~mn 'V'I.I"1.l!><r<ra:: LLfi:::1Vl1iR11:!.J1'i,:j~tlltJdLL'Vl'U 

"-Uti \rl tJ"l:::L.fl'Vl"lJtI,:j-U~1Jl 

«(j»)-U~1Jli:11iTru Vl:!.J1CJti,:j -U~IJl~ijRrualJ'U1iR"l'UlJlllJ-DtI <r ~,:j'V11~:!.JVll1'VlCJlaCJ~'UL-Dl'" , 

~n'1:flL~tI~'U'l.b~ml"1ilCJulJl';j,:rru;JlJl~n'1!tl 'tJ~t:yt:ylt'V1 tJ"l~ml"1ilCJ,:rIJl';juru;JIJl.ff'W~~ Vl~tltJ~t:yt:ylLtln 

(l!»il~lJllaliTru Vl:!.JltJti~ ij~lJl~ijRrua:!.J~hIR"l'UlJll:!.J-DtI <r LL~lJVll1'VlCJ1aCJ 
'" '. 

~'UL-Ul'Vl~fitl~~mn ~,:jij~1Jl1a liTru \l:::LtJ~E1'Waml'ILu'Wil~lJlaliTrul'im~tlijRrualJ'U1iR';j'UlJlllJ-DtI <r LLfi::: 
'" "" 

lvl~'UR11:!.JL':;'W"t1t1'U~ln:!.JVll1'V1CJ1aCJ ~,:jdmtJ1tii\~tI'Wl'lJmtJ1'W (j) tJm"l~m.~n LL~51VllnmCJ1'W m tJ 

m"l~m~n -U~lJlijRrui:1lJ~WR"l'UlJll:!.J-DtI If \l:lWltl,:j-w'Wam'V'lm';jLtI'W-u~lJlvr'WVi L1'WLL~Rrua:!.J~L~tI,:jR11lJ1
, , 'IJ 

m'l!lTe)~n~'l!I 'lInnWLtI'W1'tJlJll:!.JLmlJ.n~lJVll1'V1CJ1aUnlVl'W~mCJl'U (j) mflm"l~n'l!ll -U~IJl\l:::Wltl~-w'Wa.fllY; 

m"lLtI'W'ualJlt~tJvr'WVi" 
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ii€l cs:: Fl11lJ~'l..I1~'l..I€lm,.,i1mnn-d' 1 ~LiJ'l..I1tl~1lJiimj'-.1Fi''UlJ'''1i'YlEJ1~EJ'l..IL'H'I1'j 11~1EJ 

rn'jflirt'l!n1'l..1'j~~'U'ururfi~flifl'~1 Y'I.9'l.I!J~~CS:: 'Ylntl'j::m'j, 

(9'l1a~'j1'.i11'j~ 'l..I1mLY'I'Yl~ 1'I'j.m~LLa "1I'l..I~1.:11"1) 


'l..I1EJna~1lJ"'1i'YlEJ1~EJ'l..IL'j9'l1'j 
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