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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Linguistics 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) 
   : ชื่อย่อ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Master of Arts (Linguistics) 
   : ชื่อย่อ M.A. (Linguistics) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทุกทักษะในระดับดี 
 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 ก าหนดการเปิดสอน 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการในการประชุม ครั้งที ่4/2561           

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

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

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 

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

ทางด้านภาษา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด 

หลักสูตรนี้แล้ว 
1 นางอัญชลี วงศ์วัฒนา รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

Linguistics 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

University of Oregon  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

America 
ไทย 
ไทย 

2543 
2531 
2528 

 

 
8 

 
9 

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

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2546 
2540 

 
7 

9 
 

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

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2535 
2531 

 
8 

9 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการด าเนินการที่คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- การเรียนการสอนภาคสนาม เช่น รายวิชา 209501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

(Research Methodology in Social Sciences) ด าเนินการนอกสถานที่ในแหล่งชุมชนที่มี
ความโดดเด่นทางด้านภาษาและวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรม 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การที่รัฐบาลได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค 
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจนั้น ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปประเทศไทยครั้งส าคัญ 
ทุกภาคส่วนของประเทศ (ประชารัฐ) ถูกก าหนดให้ต้องปรับตัวเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศเพ่ือ
ตอบสนองกรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้รับการเชื่อมโยงไปสู่นโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาพ้ืนฐานของประเทศไทย ได้แก่ (1) 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (3) 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ยั่งยืน (4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (5) การเสริมสร้างความม่ังคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังอย่างยั่งยืน (6) 
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) การ
พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีนโยบายเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 (Smart Industry + Smart 
City + Smart People) ซึ่งเป็นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New engines 
of growth) ที่มีรายได้สูง รัฐบาลได้วางเป้าหมายให้เกิดขึ้นภายใน 5 – 6 ปี โดยเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันโลกที่รุนแรงมากข้ึน 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   สถานการณ์โลกในศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้สังคมโลกมีความใกล้ชิดเชื่อมโยงกันมากข้ึนจนมีสภาพไร้พรมแดน  
มีการแข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรงท าให้เกิดการไหลบ่าของสินค้า แรงงาน และวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใน
ประเทศไทย ประกอบกับนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติ
หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของไทยได้ในหลายด้าน จากการ
ที่รัฐบาลได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเพ่ือจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ท าให้มองเห็นปัญหาพ้ืนฐานส่วนหนึ่งคือ คน
ไทยมีคุณภาพต่ า ในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ นอกจากนี้สังคมไทยยังขาดคุณภาพและมีความเหลื่อม
ล้ าสูง รัฐต้องพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนควบคู่ไปด้วยกันกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม เนื่องจากทุนมนุษย์เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บรรจุให้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (2) พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (6) 
พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย และ (7) ผลักดันให้สถาบันสังคมมี
ส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   การปฏิรูปประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีส่วนส าคัญอย่างมากในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตั้งแต่การจัดรายวิชาบังคับท่ีมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้หลักการที่ส าคัญทางภาษาศาสตร์ การจัดรายวิชาเลือกที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
และการก าหนดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมและมีทักษะการวิจัย และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการสอน วางนโยบายด้านการศึกษา 
หรือวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญาของคนในประเทศ นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ที่มีความคิดเชิงวิพากษ์เพ่ือการสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เคารพและตระหนักในคุณค่าของภาษาและ
วัฒนธรรมของทุกสังคม และมีความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น สามารถปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม/
วัฒนธรรมเดียวกันและข้ามวัฒนธรรมได้ เพ่ือช่วยลบล้างอคติทางชาติพันธุ์อันเป็นรากฐานส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง  
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกพันธกิจ การผลิตบัณฑิตให้มี
คุณสมบัติตามที่กล่าวมาแล้วนอกจากจะรองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแล้วยังสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครอง
ชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการสร้างให้นิสิตและบัณฑิตมีทักษะทางด้านการวิจัยซึ่ง
เป็นทักษะส าคัญของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมได้รับการจัดให้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้แก่นิสิตของ
หลักสูตร 
 

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

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
ความเข้าใจถึงธรรมชาติของภาษา การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ การใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรม 

ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ เป็นพื้นฐานส าคัญในการเสริมสร้าง
ศักยภาพของคน ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ตลอดจนความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้คนต่างภาษาต่าง
สังคมวัฒนธรรม 

 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

1) ผลิตบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ บูรณาการ หรือ
เชื่อมโยงภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพ่ือแสวงหาแนวทางหรือนวัตกรรมในการพัฒนาคน สังคม 
เศรษฐกิจ และประเทศชาติให้เกิดความเสมอภาคและความมั่นคงอย่างยั่งยืน 

2) ผลิตบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทางแนวคิด ภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ที่
เป็นต้นเหตุของอคติและความขัดแย้งในสังคม เพ่ือรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศชาติ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ สามารถ

สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์และการวิจัย 
2) มีทักษะด้านการวิเคราะห์และวิจัยทางภาษาศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ เชื่อมโยง และบูรณา

การศาสตร์ทางภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพ่ือพัฒนาหรือสร้างแนวทาง/นวัตกรรมในการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติได้ 

3) มีคุณธรรมจรรยาบรรณในการท างาน และสามารถท างานท่ามกลางความหลากหลายทาง
แนวคิด ภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปใีห้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

รวบรวมติดตามผลการประเมนิ
คุณภาพของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี 
ในด้านความพึงพอใจ และ
ภาวะการไดง้านท าของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดบั
ปริญญาโทที่ไดง้านท าหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 
ปี 

 ร้อยละของบัณฑิตระดบั
ปริญญาโทที่ได้รบัเงินเดือน
เร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ ์

 ระดับความพงึพอใจของ
นายจา้ง ผูป้ระกอบการ และ
ผู้ใช้บัณฑิต 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของประเทศ 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ของผูป้ระกอบการ 

 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑติของ
ผู้ประกอบการ 

 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู ้
ความสามารถในการท างาน 
โดยเฉลี่ยในระดบัด ี

พัฒนาบุคคลากรทางดา้นการเรียน
การสอนให้มีคุณวุฒิทางการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงาน
ทางวชิาการในระดับทีสู่งขึ้น 

สนับสนนุและส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณวุฒิทางการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการใน
ระดับที่สงูขึ้น 

 ปริมาณของอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิทาง
การศึกษา หรือต าแหน่งทาง
วิชาการทีสู่งขึ้น 

 ปริมาณผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรแผน  ก แบบ ก 2 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2) กรณีนิสิตชาวต่างชาติต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยมีหลักฐานยืนยันจาก
ผลการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยส าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบัน
ภาษาไทยสิรินธร หรือ Chulalongkorn University Thai Proficiency Test of Thai as a 
Foreign Language (CU-TFL) หรือ หากไม่มีผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ให้
เขียนเรียงความเป็นภาษาไทยด้วยลายมือ แสดงเหตุผลที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตร ความ
ยาวประมาณ 1-3 หน้ากระดาษ A4 โดยผู้สมัครต้องลงนามรับรองว่าเป็นข้อเขียนของตนเอง
จริง และส่งมาพร้อมกับใบสมัครเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรพิจารณา 

3) มีผลการเรียนโดยรวมไม่ต่ ากว่า 2.5 
4) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่คัดเลือกได้ 
 อ่ืนๆ ..................................... 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ
การแบ่งเวลา 
 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียนงานวิชาการ 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปี ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

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

รวม 148,050 296,100 296,100 296,100 296,100 
 

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในช่วงปี 2562 – 2566 (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

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

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

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายการ 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 
1. 
 
 

2. 
3. 

งานรายวิชา (Course Work)      ไม่น้อยกว่า 
1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาเลือก 

วิทยานิพนธ ์                         ไม่น้อยกว่า 
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

12 
- 
- 

12 
- 

24 
18 
6 
12 
7 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 
 

3.1.3 รายวิชา 
วิชาบังคับ     จ านวน  18  หน่วยกิต 

209511 สัทศาสตร์และสัทวิทยา      3(3-0-6) 
  Phonetics and Phonology 

 209522   วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์              3(3-0-6) 
  Morphology and Syntax 
    209531 อรรถศาสตร์       3(3-0-6) 

Semantics  
    209532 วัจนปฏิบัติศาสตร์      3(3-0-6) 
  Pragmatics 
    209533 การวิเคราะห์สัมพันธสาร      3(3-0-6) 
  Discourse Analysis 
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    209554 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม      3(3-0-6) 
  Sociolinguistics 
 
วิชาเลือก      จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    209541 วิทยาภาษาถิ่น       3(3-0-6) 
  Dialectology 

209542 ภาษาศาสตร์และการรู้หนังสือ     3(3-0-6) 
  Linguistics and Literacy  

    209551 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
  Historical and Comparative Linguistics 
    209553 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา      3(3-0-6) 
  Psycholinguistics  
    209555 ภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา     3(3-0-6) 
  Linguistics and Folklore 
   209556 ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนและการเรียนรู้ภาษา   3(3-0-6) 

Linguistics for Teaching and Language Learning 
    209557 ภาษาศาสตร์เพ่ือการแปลและการเข้าใจข้ามภาษา   3(3-0-6) 
  Linguistics for Translation and Cross-Language Understanding 
    209558 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3(3-0-6) 
  Southeast Asian Linguistics  
    209559 ภาษาศาสตร์กับสัญญวิทยา     3(3-0-6) 
  Linguistics and Semiology  
 
วิทยานิพนธ์      จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    209595  วิทยานิพนธ์  1 แผน ก แบบ ก 2    3  หน่วยกิต 
  Thesis 1, Type A 2  
    209596  วิทยานิพนธ์  2 แผน ก แบบ ก 2    3  หน่วยกิต 
  Thesis 2, Type A 2  
    209597  วิทยานิพนธ์  3 แผน ก แบบ ก 2    6  หน่วยกิต 
  Thesis 3, Type A 2  
 
หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน  7 หน่วยกิต 
    209501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 
  Research Methodology in Social Sciences 
     209521   แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์             3(3-0-6) 

Fundamental Concepts of Linguistics 
209580 สัมมนาทางภาษาศาสตร์      1(0-3-1) 

  Seminar in Linguistics 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 

 
ชั้นปีที ่1 

ภาคการศึกษาต้น 
209511   สัทศาสตร์และสัทวิทยา                             3(3-0-6) 
  Phonetics and Phonology 
209521  แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  3(3-0-6) 

Fundamental Concepts of Linguistics (Non-Credit) 
209522  วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์     3(3-0-6) 
  Morphology and Syntax 
209531  อรรถศาสตร์                  3(3-0-6) 
  Semantics 
     รวม     9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)  3(3-0-6)  
  Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit) 
209532  วัจนปฏิบัติศาสตร์     3(3-0-6) 
  Pragmatics 
209533  การวิเคราะห์สัมพันธสาร     3(3-0-6) 
  Discourse Analysis 
209595  วิทยานิพนธ์  1 แผน ก แบบ ก 2    3  หน่วยกิต 
  Thesis 1, Type A 2  
     รวม     9 หน่วยกิต 
 
 

ชั้นปีที ่2 
ภาคการศึกษาต้น 

209554  ภาษาศาสตร์เชิงสังคม     3(3-0-6) 
  Sociolinguistics  
209XXX  วิชาเลือกด                   3(x-x-x) 

Elective Course 
209580  สัมมนาทางภาษาศาสตร์  (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1(0-3-1) 
  Seminar in Linguistics (Non-Credit) 
209596  วิทยานิพนธ์  2 แผน ก แบบ ก 2    3 หน่วยกิต 
   Thesis 2, Type A 2  
     รวม     9 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 
209XXX  วิชาเลือกด                   3(x-x-x) 
Elective Course 
209597  วิทยานิพนธ์  3 แผน ก แบบ ก 2    6 หน่วยกิต 
   Thesis 3, Type A 2  
     รวม     9 หน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
209501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
  Research Methodology in Social Sciences 
  ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนด
ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บอกภาษา การเก็บข้อมูลภาคสนาม การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช ้
จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ 
  Research definition, characteristic and goal, type and research process, 
research problem determination, variables and hypotheses, data collection from informants, 
fieldwork method, 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 อวัยวะในการรับเสียง คลื่นเสียง การใช้โปรแกรมวิเคราะห์และสังเคราะห์เสียง การ
รับรู้เสียง ทฤษฎีสัทวิทยา รวมทั้งวิธีการในการวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา  
Principles of the study of speech sound in aspects of process of speech production, inherent 
features of speech sounds, auditory organs, sound waves, program for speech analysis and 
synthesis, perception, Phonological theory, and the methodology of phonological analysis 
in a language. 
 
209521   แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์              3(3-0-6) 
Fundamental Concepts of Linguistics 
  ภูมิหลังและขอบเขตของการศึกษาภาษาศาสตร์ แนวคิดพ้ืนฐาน และวิธีวิเคราะห์ภาษาตาม
แนวคิดต่างๆ ของภาษาศาสตร์ร่วมสมัย 
  Background and scope of linguistics, empirical study, conceptual and 
methodological foundations of contemporary linguistics. 
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209522 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์      3(3-0-6) 
  Morphology and Syntax 
  โครงสร้างและหน้าที่ในระดับไวยากรณ์ของภาษา กระบวนการทางระบบหน่วยค า ระบบ
การสร้างค าในภาษาต่างๆ กฎและหลักการต่างๆ ที่ควบคุมการน าค ามาเรียงเป็นวลี ล าดับขั้นการเรียงค าท่ี
ถูกต้องทางไวยากรณ์ในระดับค า ประโยค และข้อความ หน้าที่ของวลีและประโยคในบริบทต่างๆ 
  Grammatical and functional structure of natural languages, morphological 
processes, word formation system in a variety of languages, the set of rules or principles 
that govern how words are put together to form phrases, well-formed sequences of words,  
sentences and utterances, phrasal and clausal functions in different contexts. 
 
209531 อรรถศาสตร์                                      3(3-0-6) 
Semantics  
  ความหมายที่ปรากฏในภาษาระดับค า วลี ประโยค และระดับสัมพันธสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างความหมายกับตัวภาษา สิ่งอ้างถึง และสัญลักษณ์ ประเภทของความหมายที่ปรากฏในภาษาและการ
สื่อสาร 
  Meaning existing in a language at the levels of words, phrases, sentences and 
discourses; relation between linguistic expressions, references and signs; and types of 
meaning in a language and communication. 
 
209532 วัจนปฏิบัติศาสตร์       3(3-0-6) 
  Pragmatics 
  ความหมายในการใช้ภาษาสื่อสาร หัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและบริบท
หรือสถานการณ์ท่ีใช้ภาษา บทบาทของความรู้ทางโลกต่อการตีความและการใช้ภาษา การอ้างและเจตนา
ของผู้พูด การเข้าใจของผู้ฟัง และอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังต่อการใช้ภาษา 
  Meaning in terms of language 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 intention of the speaker, inference 
of the hearer, and influence of the relationship between the speaker and the hearer on the 
uses of language. 
 
209533 การวิเคราะห์สัมพันธสาร       3(3-0-6) 
  Discourse Analysis 
  การวิเคราะห์ไวยากรณ์ระดับสัมพันธสารหรือข้อความเกี่ยวเนื่อง โครงสร้างและ
องค์ประกอบในถ้อยความระดับต่างๆ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ การเชื่อมโยงสัมพันธสาร และประเภท
ของสัมพันธสาร และการวิเคราะห์สัมพันธสารในสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ 
  Analysis of the grammatical unit in discourses or higher than sentences, 
discourse structure and elements, relation of discourse elements, coherence, and genre and 
analysis of discourses communicated in different social situations. 
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209541 วิทยาภาษาถิ่น        3(3-0-6) 
  Dialectology 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่งภาษาถ่ิน ลักษณะของภาษาถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของภาษาที่ถูกก าหนดโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ 
  Criteria and methodology for classifying dialects, features of dialects in 
Southeast Asia, and various aspects of languages determined by geographical differences. 
 
209542 ภาษาศาสตร์และการรู้หนังสือ          3(3-0-6) 
  Linguistics and Literacy 
  แนวคิดส าคัญทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ สัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์สัมพันธสาร การออกแบบระบบการเขียนให้กับภาษาชาติพันธุ์ การจัดท าสื่อการสอนอ่าน การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาศาสตร์ที่จ าเป็นให้แก่เจ้าของภาษาเป้าหมาย การด าเนินกระบวนการพัฒนา
ภาษาได้ด้วยตนเอง 
  Essential linguistic concepts; phonology, morphology, syntax, and discourse 
analysis, a writing system designed for an ethnic language, preparation of materials for 
reading instruction, equipping the target mother tongue speakers with an essentially linguistic 
understanding of their language, the process of language development. 
 
209551 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
  Historical and Comparative Linguistics 
  หลักการและวิธีการสืบสร้างเชิงเปรียบเทียบและการสืบสร้างภายใน ภาษาดั้งเดิม การจัด
กลุ่มตระกูลภาษาต่าง ๆ  การเปลี่ยนแปลงของภาษาในระดับเสียง ระดับค า ระดับไวยากรณ์ และการ
เปลี่ยนแปลงทางความหมาย 
  Principles and methods of comparative and internal reconstruction, proto-
languages, typological classification of language families, language change including sound 
change, morphological change, syntactic change, and semantic change. 
 
209553 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา       3(3-0-6) 
  Psycholinguistics  
  กระบวนการทางจิตของมนุษย์ในการผลิตและการเข้าใจภาษา การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ 
การรับรู้ค าพูด บทบาทของหน่วยความจ า และอิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาและทางสังคมต่อการใช้ภาษา 
  Mental processes of human beings in producing and understanding language, 
language acquisition, speech perception, roles of memory, and the influence of social and 
psychological factors on the use of language. 
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209554 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม       3(3-0-6) 
  Sociolinguistics 
  ภาษาในบริบททางสังคม ได้แก่ การแปรของภาษาในสังคม ตามบริบทและปัจจัยทางสังคม
ต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ชนชั้น และสถานการณ์ 
  Language in its social contexts, including such topics as language variations 
according to contexts and social factors; gender, age, profession, social class and situation. 
 
209555 ภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา      3(3-0-6) 
           Linguistics and Folklore 
  ศึกษาหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และคติชน
วิทยา ลักษณะภาษาท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคติ ภูมิปัญญา และโลกทัศน์พ้ืนบ้าน ตลอดจนรูปแบบและวิธีการใช้
ภาษาเพ่ือแสดงคติพ้ืนบ้าน 

  Study of issues in the relation to linguistics and folklore, language 
characteristics that reflect folk adage. 
 
209556 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนและการเรียนรู้ภาษา    3(3-0-6) 
Linguistics for Teaching and Language Learning 
  การรับรู้ภาษาแม่และภาษาที่สอง และกระบวนวิธีการเรียนการสอนภาษาแม่และภาษาที่
สองในชั้นเรียนรวมทั้งการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เก่ียวข้องกับการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 
  Theories of first and second language acquisition and process and 
methodology of first and second language teaching including the principles in contrastive 
analysis and error analysis related to foreign language learning and teaching. 
 
209557 ภาษาศาสตร์เพื่อการแปลและการเข้าใจข้ามภาษา    3(3-0-6) 
  Linguistics for Translation and Cross-Language Understanding 
   ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการแปลและหลักการทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ การเข้าใจใน
โครงสร้างภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะและลักษณะสากลของภาษา การ
สัมผัสภาษาและการเข้าใจข้ามภาษา 
  Relationship between translation theory and linguistic principles, including 
topics such as understanding of language structure, relation of language and culture, 
language universals  and specificity, language contact and understanding across languages. 
 
209558 ภาษาศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้     3(3-0-6)  
  Southeast Asian Linguistics 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะเด่นของภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตระกูลภาษาต่างๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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  The general knowledge of areal characteristics of Southeast Asian languages, 
language families and the relationship between language and culture in Southeast Asia. 
 
209559 ภาษาศาสตร์กับสัญญวิทยา      3(3-0-6) 
  Linguistics and Semiology  
   ทฤษฎีและการศึกษาสัญญะและสัญลักษณ์ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของภาษาหรือระบบ
การสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอรรถศาสตร์ วากยสัมพันธ์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ และสัมพันธสาร 
  Theory and study of signs and symbols, especially as elements of language 
or other systems of communication which are related to semantics, syntactics, pragmatics 
and discourse. 
 
209580 สัมมนาทางภาษาศาสตร์            1(0-3-1) 
  Seminar in Linguistics 
  สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันและปัญหาในการวิเคราะห์และวิจัยทางภาษาศาสตร์ 
  Seminar in current and problematic issues in linguistic analysis. 
 
209595  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2     3 หน่วยกิต 
  Thesis 1, Type A 2      3 credits 
  ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept 
Paper) และจัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  Study the elements of thesis or thesis examples in the related field of study, 
determine thesis title, develop concept paper, and prepare the summary of literature and 
related research synthesis. 
 
209596  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2     3 หน่วยกิต 
  Thesis 2, Type A 2      3 credits 
  พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
  Develop research instruments and research methodology and prepare thesis 
proposal in order to present it to the committee. 
 
 209597  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2     6 หน่วยกิต 
  Thesis 3, Type A 2      6 credits 
  เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
  Collect data, analyze data, prepare progress report in order to present it to 
the thesis advisor, and prepare full-text thesis and research article in order to get published 
according to the graduation criteria. 



19 
 

3.1.6 ค าอธิบายความหมายของรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชา  ประกอบด้วย   
   1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง  สาขาวิชา 
   2. เลขตัวที่ 4 แสดงถึง  ระดับปริญญาโท 
   3. เลขตัวที่ 5 แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชาตามรายละเอียดดังนี้ 

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

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

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด 

หลักสูตรนี้แล้ว 
1 นางอัญชลี วงศ์วัฒนา รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

Linguistics 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

University of Oregon  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

America 
ไทย 
ไทย 

2543 
2531 
2528 

 

 
8 

 
9 

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

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2546 
2540 

 
7 

9 
 

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

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2535 
2531 

 
8 

9 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด 

หลักสูตรนี้แล้ว 
1 นางอัญชลี วงศ์วัฒนา รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

Linguistics 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

University of Oregon  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

America 
ไทย 
ไทย 

2543 
2531 
2528 

 

 
8 

 
9 

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

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2546 
2540 

 
7 

9 
 

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

Linguistics  
Applied Linguistics

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ 

Georgetown University  
Georgetown University 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

America 
America 

ไทย 
ไทย 

2547 
2540 
2537 
2533 

11 11 

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

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2535 
2531 

 
8 

9 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย 
หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ก าหนดให้นิสิตที่เรียนหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้อง
ท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) จ านวน 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  วิทยานิพนธ์ (Thesis) หมายถึง บทนิพนธ์ หรือรายงานทางวิชาการ ที่เรียบเรียงหรือเขียน
ขึ้นโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตร
มหาบัณฑิต โดยมีลักษณะส าคัญดังนี้ 

1. เป็นบทนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ ที่นิสิตได้รับ
อนุมัติให้ท าการวิจัย และได้ด าเนินการตามกระบวนการทางวิชาการจนเสร็จสมบูรณ์ 

2. เป็นงานเขียนทางวิชาการ ซึ่งพรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัย โดยเขียนอย่างเป็น
ระบบ มีแบบแผน ตามที่ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพึงมีการอภิปรายถึงข้อเท็จจริง (Facts) 
หลักฐาน (Evidence) และหลักการ (Principle) ที่ค้นพบจากการวิจัย และมีข้อสรุปบนพื้นฐาน
ของสิ่งที่ค้นพบเหล่านั้น 

 
5.2 ผลการเรียนรู้ 

  นิสิตสามารถเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่อย่างมีอิสระ มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้ 
รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

5.3 ช่วงเวลา 
  วิทยานิพนธ์  
   - หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เริ่มตั้งแต่ ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 1 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ 
   - หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จ านวน 12 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
  การเตรียมการด้านบุคลากร 
   1) มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการแก่นิสิตที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือให้ค าแนะน า
และดูแลจัดแผนก าหนดการศึกษาของนิสิตให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกฎข้อบังคับ ก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   2) มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแนวทางและความรู้
ทางด้านวิชาการแก่นิสิตตลอดระยะที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
  การเตรียมการด้านแหล่งข้อมูล 
  มีแหล่งค้นคว้าข้อมูล เพ่ือใช้ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ได้แก่ ห้องอ่านหนังสือประจ าคณะมนุษยศาสตร์ และหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรที่บริการออนไลน์เกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลออนไลน์และการยืมหนังสือข้ามมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

  1) นิสิตที่ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว ต้องผ่านการอบรมจริยธรรมวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Research Ethics) ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การอบรมจริยธรรมการวิจัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะมีสิทธิสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

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

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

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

5.6.2 การขอสอบวิทยานิพนธ์ 

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

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

  3) นิสิตปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนรายวิชาและ
วิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร 

  4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท มีกรรมการสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน ประกอบด้วย 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธาน 
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม    

(ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
(3) อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 

คน เป็นกรรมการ 
  ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 1 คน 

5) กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติและผลงานวิชาการดังนี้ 

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

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

   กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามก าหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 
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5.6.3 การสอบวิทยานิพนธ์ 

(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธาน
หลักสูตร รับผิดชอบในการประสานงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสอบจากคณะมนุษยศาสตร์ 

(2) คณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบตามที่ประธานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตรขออนุมัติ 

(3) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการสอบนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดในประกาศ 

(4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ทดสอบความรู้ความเข้าใจและ
ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต ถ้ามีเงื่อนไขที่นิสิตจะต้องแก้ไข ให้นิสิต
แก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วน าเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

(5) กรณีนิสิตสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน นิสิตมีสิทธิ์ขอยื่นสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ได้
ภายหลังการสอบครั้งแรก ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทั้งนี้ การสอบต้องไม่เกิน 2 ครั้ง 

(6) ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมี
ผลสมบูรณ์ ถ้าคณะกรรมการไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป และในกรณีจ าเป็น
อาจขอเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ แต่ต้องได้รับการแต่งตั้งก่อนวันสอบ อย่างน้อย 
15 วันท าการ 

(7) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องรายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์ 

(8) การสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ 
5.6.4 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) นิสิตที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นซีดี
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท ารูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) นิสิตที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อม
แผ่นซีดีข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท ารูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ของภาค
เรียนนั้น ถือว่ายังไม่ส าเร็จการศึกษานิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตใน
ภาคเรียนต่อไป มิฉะนั้น จะพ้นสภาพเป็นนิสิตและหากประสงค์จะส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ภาคเรียนใดให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาในภาคเรียนนั้น 

(3) นิสิตต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงนาม
เรียบร้อยแล้ว โดยเข้าปกแข็ง จ านวน 2 เล่ม และเย็บก่ี (เย็บด้วยเชือกไม่ต้องทาง
กาวที่สัน) จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม บันทึกข้อมูล
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จากต้นฉบับ และ Portable Document Format (PDF) จ านวน 1 แผ่น ที่บัณฑิต
วิทยาลัย 

(4) กรณีนิสิตที่จัดท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Naresuan E-THESIS / I-thesis) ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าปกแข็ง จ านวน 2 
เล่ม และแผ่นซีดีข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม บันทึกข้อมูลจากต้นฉบับ และ 
Portable Document Format (PDF) จ านวน 1 แผ่น ที่บัณฑิตวิทยาลัย 

  กรณีมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร กรณีมิได้ท าความตกลงร่วมกัน ให้ถือว่าเป็นเจ้าของสิทธ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
ร่วมกัน 

(2) ให้ระบุหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนไว้ในส่วนของค านิยม 
(3) การบริหารจัดการผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยนั้นให้

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

สถานะติดพันธะสัญญาการรับทุน ให้นิสิตปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนนั้นๆ 
(5) ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 

1. มีความคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) 
เพ่ือการสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 

จัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
(problem base) หรือการสอนแบบกรณีศึกษา 
(case base) เพ่ือให้นิสิตใช้การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อฝึกทักษะในการวิพากษ์
บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล 

2. สามารถบูรณาการแนวคิดทางภาษาศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนาประเทศด้านต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า 

- จัดกิจกรรมเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสสัมผัส
กับวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างๆ ของไทย
และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ 

- สอดแทรกเนื้อหาเรื่องจรรยาบรรณของ
นักภาษาศาสตร์ที่พึงมีต่อภาษาและ
วัฒนธรรมต่างๆ ในโลกนี้ 

- จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของ
ภาควิชา 

3. มีความสามารถในการปรับตัว ยืดหยุ่น และ
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน
และข้ามวัฒนธรรมได้ด้วยความเคารพและ
ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม
ของทุกสังคม 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

นิสิตต้องมีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อรองรับการประกอบอาชีพในฐานะนักวิชาการ
ทางด้านการศึกษาและนักวิจัยเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่บุคคล องค์กร และสังคมที่เก่ียวข้อง สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน ตอบสนองปัญหาที่
เกิดข้ึนตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม โดยแสดงออกซ่ึงผลการเรียนรู้ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างานและสังคม มีจรรยาบรรณ

ของนักวิชาการเคารพกฎ ระเบียบ และกติกาขององค์กรและสังคมอย่างเคร่งครัด 
2) ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น มีความ

รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวมในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม และ
มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

3) สามารถวินิจฉัย วิเคราะห์ หรือจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมได้ตามหลักการ เหตุผล 
และค่านิยมอันดีงามได้ 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการอ้างอิงผลงานทางวิชาการและให้การคัดลอกผลงานของผู้อื่นเป็น

การผิดจรรยาบรรณที่ร้ายแรงของนักวิชาการในทุกรายวิชา 
2) ก าหนดให้นิสิตทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หลักสูตรจัดให้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตในทุก

ภาคการศึกษา  
3) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการอภิปรายกลุ่ม เพ่ือให้นิสิตฝึกทักษะการคิดและวิเคราะห์โดย

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

ก าหนด และความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
3) ประเมินจากการให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตรฯ คณะ หรือ

มหาวิทยาลัย 
 

2.2 ความรู้ 
นิสิตต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา หลักการ และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ของ

รายวิชาต่างๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตร อีกท้ังยังต้องสามรถน าความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงาน
วิชาการหรืองานวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงการศึกษา หรือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศชาติได้ ตามผลการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสาระหลัก หลักการ และทฤษฎีส าคัญทางภาษาศาสตร์ของรายวิชา

ที่เรียน 
2) สามารถน าสาระหลัก หลักการ และทฤษฎีส าคัญทางภาษาศาสตร์มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ใน

งานวิชาการหรืองานวิจัยได้ 
3) สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง และมีทักษะในการวิจัยอันเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้

ที่เรียนหลักสูตรระดับปริญญาโท 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ออกแบบข้อสอบโดยเน้นการน าสาระหลัก หลักการ และทฤษฎีส าคัญทางภาษาศาสตร์ของ

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

ประเด็นปัญหาที่พบมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 
3) มอบหมายงานในรูปแบบงานวิจัย รายงาน หรือบทความทางวิชาการเพ่ือให้นิสิตมีโอกาสศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง และฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแสดงเหตุผลในทางวิชาการ
ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการท าวิจัย 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากผลการสอบกลางภาค สอบปลายภาค หรือการทดสอบย่อย 
2) ประเมินจากผลการเรียนของรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากงานวิจัย รายงาน บทความทางวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ที่นิสิตท าในรายวิชา 
4) ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
นิสิตต้องมีทักษะทางปัญญาในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ ใน

การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นการสานพลังประชารัฐที่
เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ เพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามผลการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางภาษาศาสตร์ใน

การวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้  
2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการมาพัฒนาความคิดใหม่โดยการ 

บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมทางภาษาศาสตร์หรือกับศาสตร์อื่นๆ เพ่ือเสนอเป็นความรู้
ใหม่ 

3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมี
นัยส าคัญ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (problem base) หรือการสอนแบบกรณีศึกษา 

(case base) เพ่ือฝึกให้นิสิตมีทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์ และทักษะการเชื่อมโยงทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่นที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี 

2) จัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้นิสิตได้มีโอกาสลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงเพื่อให้นิสิตได้ประสบการณ์จริง
และน าความรู้ที่เรียนมาใช้ในการจัดการปัญหาใหม่ที่ได้พบ 

3) จัดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของภาควิชาเพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์การน า
หลักการทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับศาสตร์อื่นเพ่ือพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาที่เกิดในสังคม 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากผลการทดสอบย่อย กลางภาค หรือปลายภาค 
2) ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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3) ประเมินจากผลงานที่อาจารย์มอบหมายให้ท าในรูปของงานวิจัย รายงาน บทความทางวิชาการ 
หรือบทความปริทัศน์ 

4) ประเมินจากรายงานภาคสนามที่อาจารย์มอบหมายให้นิสิตท าในรูปแบบต่างๆ 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
นิสิตมีความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องมีความพร้อมในการท างานกับหน่วยงาน

ต่างๆ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยมีลักษณะตาม
ผลการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วย

ตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 
2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการข้อโต้แย้งและ

ปัญหาต่างๆ ได้ 
3) กล้าแสดงออกหรือยืนยันในการสนับสนุนแนวคิดท่ีตนเองมีด้วยหลักการและเหตุผลอย่าง

เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) มอบหมายงานให้นิสิตท า 
2) ออกแบบข้อสอบโดยเน้นการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
3) จัดโครงการ/กิจกรรมที่นิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม หรือท างานร่วมกับผู้อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหา

ข้อมูลที่ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
4) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้นิสิตมีความกล้าแสดงออกในการ

สนับสนุนแนวคิดท่ีตนเองมีด้วยหลักการและเหตุผล 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเป็นทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่นิสิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์จ าเป็นต้องมีเพ่ือน าไปใช้ในการบูรณาการและสร้างสรรค์
แนวทางหรือนวัตกรรมเพ่ือร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ ในการพัฒนาประเทศตามนโยลายของรัฐบาล นอกจากนี้
นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาศาสตร์ควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับกลุ่ม
คนในวงวิชาการและกับชุมชนทั่วไปในสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันและข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งใน
สังคมและก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มคนต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
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2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่างๆ 

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมทั้งทักษะการพูดและทักษะการเขียนกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและชุมชนทั่วไป 

3) มีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่างๆ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สอดแทรกเนื้อหาและเทคนิคคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ส าคัญและเหมาะสม
กับรายวิชาเพ่ือให้นิสิตน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประมวลผล หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 

2) จัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้นิสิตได้มีโอกาสลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาส
สื่อสารกับชุมชนโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมกับผู้ฟังและสถานการณ์ และเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และการร่วมมืออันดีต่อกัน 

3) มอบหมายงาน/กิจกรรมให้นิสิตน าเสนองานโดยเน้นให้มีการสื่อสารที่กระชับชัดเจน ตรง
ประเด็นเป็นขั้นเป็นตอน 

4) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการอภิปรายกลุ่ม เพ่ือให้นิสิตฝึกทักษะการสื่อสารแบบเป็น
ทางการและวิชาการ 

5) สอดแทรกเนื้อหาการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญและเหมาะสมกับรายวิชา
เพ่ือให้นิสิตน าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประมวลผล และน าเสนองาน 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องและเหมาะสมที่ปรากฏในงานที่
มอบหมายให้นิสิตท า 

2) ประเมินจากเนื้อหาของงานวิจัย รายงาน บทความทางวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ที่นิสิตท า 
3) ประเมินการน าเสนอผลงาน การอธิบายและอภิปราย 
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดขอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาบังคับ 

209511 สัทศาสตร์และสัทวิทยา                

209522 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์                

209531 อรรถศาสตร์                

209532 วัจนปฏิบัติศาสตร์                

209533 การวิเคราะห์สัมพันธสาร                

209554 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม                

วิชาเลือก 

209541 วิทยาภาษาถิ่น                

209542 ภาษาศาสตร์และการรู้หนังสือ                

209551 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ                

209553 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา                
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รหัส ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดขอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
209555 ภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา                

209556 ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนและการเรียนรู้ภาษา                

209557 ภาษาศาสตร์เพ่ือการแปลและการเข้าใจข้ามภาษา                

209558 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                

209559 ภาษาศาสตร์กับสัญญวิทยา                

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

209501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                

209521 แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์                

209580 สัมมนาทางภาษาศาสตร์                

วิทยานิพนธ์ 
209595 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2                

209596 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2                

209597 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2                
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

คุณธรรมจริยธรรม 

1) ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างานและสังคม มีจรรยาบรรณ
ของนักวิชาการเคารพกฎ ระเบียบ และกติกาขององค์กรและสังคมอย่างเคร่งครัด 

2) ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น มีความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวมในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม และ
มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

3) สามารถวินิจฉัย วิเคราะห์ หรือจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมได้ตามหลักการ เหตุผล 
และค่านิยมอันดีงามได้ 

ความรู้ 

1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสาระหลัก หลักการ และทฤษฎีส าคัญทางภาษาศาสตร์ของรายวิชา
ที่เรียน 

2) สามารถน าสาระหลัก หลักการ และทฤษฎีส าคัญทางภาษาศาสตร์มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ใน
งานวิชาการหรืองานวิจัยได้ 

3) สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง และมีทักษะในการวิจัยอันเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้
ที่เรียนหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางภาษาศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้  

2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ มาพัฒนาความคิดใหม่โดยการ 
บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมทางภาษาศาสตร์หรือกับศาสตร์อื่นๆ เพ่ือเสนอเป็นความรู้
ใหม่ 

3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมี
นัยส าคัญ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วย
ตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 

2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่างๆ ได้ 

3) กล้าแสดงออกหรือยืนยันในการสนับสนุนแนวคิดท่ีตนเองมีด้วยหลักการและเหตุผลอย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่างๆ 

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมทั้งทักษะการพูดและทักษะการเขียนกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและชุมชนทั่วไป 

3) มีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่างๆ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา              

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

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

1.2 อักษรล าดับชั้นที่ไม่มีค่าล าดับชั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

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

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

2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
กลุ่มวิชานั้นๆ 

2.1.2 คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยวิธีสุ่มเลือก อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

2.1.3 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ 
2.1.4 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลและรายงานวิทยานิพนธ์ และการได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารหรือรายงานการประชุมวิชาการต่างๆ และมีการประเมินวิทยานิพนธ์
โดยคณะกรรมการพิจารณา 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ การ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ
นั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของมหาบัณฑิตที่จบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของมหาบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

 นิสิตจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
6) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ 
7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยแนะน าให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ทุกคน 
(3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มีการควบคุมก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตาม

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

1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาภาษาศาสตร์ และเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
2) มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
3) เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง      

รองศาสตราจารย์ และ 
2) มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
3) เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.5 อาจารย์ผู้สอน  
1) ต้องเป็นเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ใน

สาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 
2) ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา และ 
3) เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
4) อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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1.6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
1) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2) มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือการรับปริญญา และ 
3) เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
1) ถ้าเป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก 
2) ถ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

3) ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

1.8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือการรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

3) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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1.9 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทาง
วิชาการ (proceedings) หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.10 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ

ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมกันได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา 

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

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

1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด คือ ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

1.12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยตัวบ่งชี้ TQF       
ข้อ 1 – 5 ต้องด าเนินการทุกตัว 

 
2. บัณฑิต 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีหน้าที่ก ากับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการด้านภาษาศาสตร์ มีคุณลักษณะ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด บัณฑิตที่จบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตร    
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จะสะท้อนที่คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

1) คุณภาพตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิต 

2) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
3) คุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา พิจารณาตามก าหนดระดับคุณภาพผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
 

3. นิสิต 
3.1 การรับนักนิสิต คุณสมบัติของนิสิตที่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์มีดังนี้  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2) กรณีนิสิตชาวต่างชาติต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยมีหลักฐานยืนยันจาก

ผลการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยส าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบัน
ภาษาไทยสิรินธร หรือ Chulalongkorn University Thai Proficiency Test of Thai as a 
Foreign Language (CU-TFL) หรือ หากไม่มีผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ให้เขียน
เรียงความเป็นภาษาไทยด้วยลายมือ แสดงเหตุผลที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตร ความยาว
ประมาณ 1-3 หน้ากระดาษ A4 โดยผู้สมัครต้องลงนามรับรองว่าเป็นข้อเขียนของตนเองจริง 
และส่งมาพร้อมกับใบสมัครเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรพิจารณา 

3) มีผลการเรียนโดยรวมไม่ต่ ากว่า 2.5 
4) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 
5) มีความพร้อมทั้งสุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้

สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

1) มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
2) มีการก ากับควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิต 
3) มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต และพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

4. คณาจารย ์
1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์

ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของภาควิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตร มีกลไก
การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมโปร่งใส มีระบบบริหารอาจารย์ โดยก าหนดนโยบาย แผนระยะ
ยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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2) คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและเพียงพอ ท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาภาษาศาสตร์ และ
มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาได้จาก
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจ านวน
บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3) ผลที่เกิดกับอาจารย์ อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตผ่านการรับทราบจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ
การเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ เน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
1) หลักสูตรให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้

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

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่กระบวนการพัฒนา
หัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จ
การศึกษา 

3) กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 มีการเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เทคนิคการสอนเน้นการวิจัยเป็นฐาน 
หรือการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

5.3 การประเมินผู้เรียน มีการประเมินนักศึกษา 3 ประการ คือ 
1) การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียน

การสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for 
learning) 
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2) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) 

3) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(assessment of learning) 

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

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ร้อยละ
ของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่
ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ในการด าเนินงานของหลักสูตรจะต้องประกอบด้วยปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ หลักสูตรมีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้ 

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

เรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ 
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานดังนี้ 

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

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   

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

   

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

   

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

   

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

   

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

   

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว 

   

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีน
การสอน 

   

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

   

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

   

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 

 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) และตัวบ่งชี้ที่ 6 – 12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง 

7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตรที่ก าหนดในมคอ.2 จะถูกควบคุมตัว

บ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมายโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ ดังนี้ 

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

1 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่นสิติของหลักสูตรให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
หลักสตูร 

1 1 1 

2 จ านวนผลงานทางวิชาการของนิสติที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ หรือน าเสนอในการประชุมทางวิชาการทีไ่ด้รบัมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1 1 1 

 

7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ตัว

บ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 

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

1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาท้ังหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ 
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพเิศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 

10 20 30 

2 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 10 20 

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

ประกอบการ ในประเทศ และ หรอืต่างประเทศ 
1 2 3 

8 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ และคณุภาพชีวิตความเปน็อยู่ของ
ประชาชน 

1 2 3 
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ค านิยาม 

พื้นที่เป้าหมาย   หมายถึง  พ้ืนที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของภาคเหนือ  ภาคเหนือ
ตอนล่าง  
 
นวัตกรรม   หมายถึง  การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้าง 
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งใหม่เพ่ือท าให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  
 
สตาร์ทอัพ (Startup)  หมายถึง  ธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมที ่
แตกต่างเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  
 
ผู้ประกอบการ  หมายถึง  บุคคลที่ท าธุรกิจ โดยมุ่งมั่นท่ีจะท าให้สิ่งที่ตนต้องการเป็นจริง  
และเม่ือต้องเผชิญกับปัญหาก็จะค้นหาหนทางเพ่ือให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจ   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

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

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ 
     การใช้สื่อในทุกรายวิชา    
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
ให้กรรมการวิชาการประจ าภาควิชารวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ 

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

 

 


