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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

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

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
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. 2552 
 

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

5.3 การรับเข้าศึกษา  
 นิสิตไทย  
 นิสิตต่างชาติ  
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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 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551  

 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 
 สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมื่อวันที่.....เดือน......ปี.... 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 อาจารย์ทางด้านภาษาศาสตร์ และการสอนภาษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 นักวิจัยทางด้านภาษาในสถาบันภาษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน

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. (ภาษาอังกฤษ) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2546 
2540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกให้ความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ 

มุ่งเน้นนโยบายการค้าเสรี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการค้ากันอย่างกว้างขวางและทวีความรุนแรงขึ้น
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลก าไรอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเจริญให้กับประเทศได้ ผู้ที่มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า หรือมีเครือข่ายมากกว่าจะสามารถเสนอสินค้าและบริการ และเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็ว
กว่าท าให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการค้าท่ีมากกว่า ส่งผลให้สังคมทั่วโลกให้ความส าคัญกับองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรงกับธุรกิจการค้าได้มากกว่าศาสตร์
ทางด้านอ่ืน  
   โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่
น าไปใช้ประโยชน์โดยตรงในทางธุรกิจได้น้อย ท าให้คนส่วนมากเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางด้านนี้น้อยลง ทั้งที่
ในความจริงแล้วการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจต้องอาศัยทุนทางสังคม และทุนมนุษย์ถึง 4 ส่วน ในขณะที่
อาศัยทุนทางกายภาพและทุนทางการเงินเพียง 2 ส่วนเท่านั้น แท้จริงแล้วศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ช่วยธ ารงวัฒนธรรมและสังคมให้เข้มแข็งซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการปกครองของประเทศชาติ 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
ในสถานการณ์ปัจจุบันอิทธิพลของระบบทุนนิยมที่แข่งขันทางการค้าอย่างเสรีได้ 

ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างมาก อีกท้ังความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีท าให้ปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนท าให้วัฒนธรรมข้ามชาติที่ถ่ายทอดผ่านสื่อ
แทรกซึมไปสู่คนทุกระดับและทุกท้องถิ่นในสังคมไทย ส่งผลให้ผู้คนจ านวนมากในสังคมไทยสูญเสียความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง โดยเห็นว่าประเพณีและวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมา
ช้านานเป็นสิ่งที่ล้าสมัยถ้าปฏิบัติหรือท าตามแล้วน่าอาย แต่กลับให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมข้ามชาติที่รับมา
ตามสื่อต่างๆ แทน ขณะเดียวกันก็น ามาซึ่งค่านิยมที่มุ่งวัตถุ มุ่งความสะดวกสบายรวดเร็ว ท าให้ชุมชนขาด
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองไม่ได้ หากสังคมไทยปราศจากภูมิคุ้มกันที่ดีจะก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทาง
วัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ต่อไป 

การแก้ปัญหาในจุดนี้ คือ ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักรู้ในคุณค่าของภูมิปัญญาและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองโดยอาศัยบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมคอย
ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจและคอยชี้น า อันจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันแก่คนไทยในการรับมือกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งรู้จักน าศักยภาพของตนที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เป็น
ประโยชน์จนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อันจะน าไปสู่การแก้ปัญญาหาและพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกอันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมดังท่ีกล่าวมาแล้วนี้ ส่งผลให้สาขาวิชาภาษาศาสตร์จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพัฒนาหลักสูตรให้สนองตอบต่อความจ าเป็น
ในการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ อีกท้ังให้มีความ
ทันสมัยต่อภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีศักยภาพในการบูรณาการความรู้ทางภาษาศาสตร์กับ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์ด้านอื่นๆ เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย ถ่ายทอดความรู้ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสามารถบูรณาการความรู้ทางภาษาศาสตร์กับองค์ความรู้ด้านอ่ืนๆ ในการพัฒนาหรือต่อ
ยอดองค์ความรู้เก่าหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือตอบสนองสภาวการณ์ปัจจุบัน 
และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และ
เก่งพิชิตปัญหา เนื่องจากการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศ และการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านสื่อ
ทางช่องทางต่างๆ อาจส่งผลให้ค่านิยม และพฤติกรรมของนิสิตเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้น
และส่งเสริมให้นิสิตตระหนักรู้ในคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันในการ
รับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมและไม่ตกเป็นทาสของกระแสทุนนิยม 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน (ถ้ามี)    
   ไม่มี 

13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ   
 ไม่มี 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (ระบุให้สอดคล้องกับปรัชญาของการ

อุดมศึกษา/ปรัชญาของสถาบัน และมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
และความรู้ความสามารถอย่างไร) 
1.1 ปรัชญา 

 ภาษาศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ศึกษาโครงสร้างของภาษาตามแนววิทยาศาสตร์ ธ ารงไว้ซึ่งการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มคนต่างภาษาและวัฒนธรรม 
 

1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้: 
  1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้บนพื้นฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรม 
  3) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนทางด้าน
ภาษาศาสตร์ และสามารถน ามาแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม 
  4) สามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระในการคิดพิจารณาใช้เหตุผล รวมทั้งจัดการและแก้ไข
ปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ โดยไม่ตกเป็นทาสของบุคคล หรือวัตถุใด 
  5) สามารถน าความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
ตามแนวนโยบายของชาติ และสามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
  6) สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณค่าการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นผู้น าในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้ท้ังในระดับองค์กรและระดับท้องถิ่น 
 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ศธ. 
ก าหนด 

รวบรวมติดตามผลการประเมนิ QA 
ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ีในด้าน
ความพึงพอใจ และภาวะการไดง้าน
ท าของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญา
โทที่ไดง้านท าและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน  1 ป ี

 ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญา
โท ที่ได้รบัเงินเดือนเร่ิมต้น
เป็นไปตามเกณฑ ์

 ระดับความพงึพอใจของนายจา้ง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใชบ้ัณฑิต 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกบั
ความต้องการทางสังคม และการ

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการด้านมนุษยศาสตร์และ

 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี สังคมศาสตร์ของผูป้ระกอบการ ผู้ประกอบการ 
 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจใน

ด้านทักษะ ความรู ้
ความสามารถในการท างาน โดย
เฉลี่ยในระดับด ี

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปบริการ
วิชาการแก่สังคม 

สนับสนนุบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการวชิาการแก่
สังคม 

 ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
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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  
  หลักสูตร แผน  ก แบบ ก 2 

 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา 
     ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 2. มีผลการเรียนโดยรวมไม่ต่ ากว่า 2.5 
 3. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด   

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  (พิจารณา) 
 อ่ืนๆ ..................................... 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมแ่นะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน  
        มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ 
  อ่ืนๆ ………………………………… 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
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 

ประมาณการรายรับจากแผน ก แบบ ก 2 ในช่วงปีการศึกษา 2556 – 2560 คิดเป็น 2,800,000 
บาท (80,000 บาทตลอดหลักสูตรต่อ 10 คน + 100,000 บาทตลอดหลักสูตรต่อ 20 คน)    

 2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในช่วงปี 2556 – 2560 
ประมาณการรายรับจากแผน ก แบบ ก 2 ในช่วงปีการศึกษา 2556 – 2560 คิดเป็น 1,338,750 

บาท (ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 53,550 บาท ต่อนิสิต 25 คน)    
 2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  

 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตเท่ากับ 53,550 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ 
ประมาณการรายจ่าย 

จ านวนเงิน/ป ี รวม/คน/หลักสูตร 
1. ค่าตอบแทนการสอน 

- เชิญอาจารยภ์ายนอก (ปีละ 15,700 x 2 ปี เป็นเงิน 1, 570 
บาท/คน/ 2 ปี) 

- ค่าสอนเกิน (10 วิชา x 45 ชม. X 450 บาท/10 คน เป็นเงิน 
24,300 บาท/หลักสูตร เป็นเงิน 24,300 บาท/หลักสูตร เป็น
เงิน 2,430/คน/หลักสตูร) รวมเปน็เงินนิสิต/หลักสูตร 15,700 
+ 24,300 = 40,000 บาท 

 
785 

 
2,430 

4,000 
(785 x 2 ปี = 1,570 

+ 2,430 x 2ปี = 
4,000 บาท) 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน (นอกเวลาราชการ) 500 1,000 
3. ค่าจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด (ปลีะ 5,000 x 2 ปี) 10,000 2,000 
4. ค่าใช้จ่ายปฐมนิเทศนิสติ 500 1,000 
5. ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานและสัมมนา (เสริมหลักสูตร) 2,500 5,000 
6. ค่าวัสด-ุครุภณัฑ ์ 2,500 5,000 
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยานิพนธ ์

     7.1 ค่าด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
- ประธาน                                                    500 
- กรรมการ 4 คน x 500 บาท                          2,000 
- ค่าเดินทางกรรมการ (1 คน)                          8,000 

(ค่าท่ีพกั/ค่าเลีย้งรับรอง/คา่รถ + น้ ามัน) 
     7.2 ค่าด าเนินการสอบวิทยานพินธ์ 

- ประธาน                                                 2,000 

 
10,550 

 
 
 
 

16,000 
 

30,550 
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ที ่ รายการ 
ประมาณการรายจ่าย 

จ านวนเงิน/ป ี รวม/คน/หลักสูตร 
- กรรมการ 4 คน x 1,500 บาท                        6,000 
- ค่าเดินทางกรรมการ (1 คน)                           8,000 

(ค่าท่ีพัก/ค่าเลีย้งรับรอง/คา่รถ + น้ ามัน) 
     7.3 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 

- ประธาน                                                  2,000 
- กรรมการ 2 คน x 1,000 บาท                        2,000 

 
 
 

4,000 

8. ค่าสาธารณูปโภค 2,500 5,000 
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย/นิสิต 1 คน/หลักสูตร 53,550 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 -  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา   
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต          

       หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายการ 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2548 หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2556 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 

1. 
 
 

2. 
3. 

งานรายวิชา (Course Work)      ไม่น้อยกว่า 
1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาเลือก 

วิทยานิพนธ์                          ไม่น้อยกว่า 
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

24 
- 
- 

12 
- 

24 
18 
6 
12 
4 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 36 36 
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3.1.3 รายวิชา 
วิชาบังคับ        จ านวน  18 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 

    209533 การวิเคราะห์สัมพันธสาร      3(2-2-5) 
   Discourse Analysis 

    209558 ภาษาศาสตร์เพ่ือการวิจัยในประชาคมอาเซียน   3(2-2-5) 
   Linguistics for ASEAN Community Research 
 

วิชาเลือก      จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
209523 วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์เชิงหน้าที่แบบลักษณ์ภาษาขั้นต้น 3(3-0-6) 

   Introductory Functional-Typological Syntax and Semantics 
209524 วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์เชิงหน้าที่แบบลักษณ์ภาษาขั้นสูง 3(3-0-6) 

   Advanced Functional-Typological Syntax and Semantics 
    209541 วิทยาภาษาถิ่น       3(3-0-6) 

   Dialectology 
    209551 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 

   Historical and Comparative Linguistics 
    209552 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและข้อผิดพลาด   3(2-2-5) 

   Contrastive and Error Analysis      
    209553 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา      3(3-0-6) 

   Psycholinguistics  
    209554 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม      3(3-0-6) 

   Sociolinguistics 
    209555 ภาษาศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา     3(3-0-6) 

   Anthropological Linguistics 
209556 ภาษาศาสตร์ปริชาน      3(3-0-6) 

   Cognitive Linguistics 
    209557 ภาษาศาสตร์กับการแปล      3(3-0-6) 

   Linguistics and Translation 
    209559 สัญญวิทยากับภาษาศาสตร์     3(3-0-6) 

   Semiology and Linguistics  
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    209569 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์     3(2-2-5) 
   Selected Topics in Linguistics 

    209571 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม           3(2-2-5) 
   Field Methods in Linguistics 

  
วิทยานิพนธ์      จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

    209595  วิทยานิพนธ์  1 แผน ก แบบ ก 2    3  หน่วยกิต 
   Thesis I, Type A 2  

    209596  วิทยานิพนธ์  2 แผน ก แบบ ก 2    3  หน่วยกิต 
   Thesis II, Type A 2  

    209597  วิทยานิพนธ์  3 แผน ก แบบ ก 2    6  หน่วยกิต 
   Thesis III, Type A 2  

 
หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน  4 หน่วยกิต 

    209590 สัมมนาทางภาษาศาสตร์      1(0-3-1) 
   Seminar in Linguistics 

    209501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 
   Research Methodology in Social Sciences 
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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                  3(3-0-6) 
Fundamental Concepts of Linguistics 

209522  วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์     3(3-0-6) 
   Morphology and Syntax 
     รวม     9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)  3(3-0-6)  

   Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit) 
209531  อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์                3(3-0-6)   

Advanced Syntax and Semantics          
209533  การวิเคราะห์สัมพันธสาร                               3(2-2-5) 

   Discourse Analysis 
209595  วิทยานิพนธ์  1 แผน ก แบบ ก 2    3  หน่วยกิต 

   Thesis I, Type A 2  
     รวม     9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่2 
ภาคการศึกษาต้น 

209558  ภาษาศาสตร์เพ่ือการวิจัยในประชาคมอาเซียน  3(2-2-5) 
   Linguistics for ASEAN Community Research 

209XXX  วิชาเลือกด                   3(x-x-x) 
Elective Course 

209590  สัมมนาทางภาษาศาสตร์  (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1(0-3-1) 
   Seminar in Linguistics (Non-Credit) 

209596  วิทยานิพนธ์  2 แผน ก แบบ ก 2    3 หน่วยกิต 
   Thesis II, Type A 2  
     รวม     9 หน่วยกิต 
 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
209XXX  วิชาเลือกด                   3(x-x-x) 

Elective Course 
209597  วิทยานิพนธ์  3 แผน ก แบบ ก 2    6 หน่วยกิต 

   Thesis III Plan, Type A 2  
     รวม     9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 
209501  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
  Research Methodology in Social Sciences 
  ความหมาย  ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย  ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนด
ปัญหาการวิจัย  ตัวแปรและสมมุติฐาน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนโครงร่างและ
รายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะ
ทางด้านสังคมศาสตร์ 
  Research definition, characteristic and goal; type and research process, 
research problem determination, variables and hypotheses, 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 และวิธีวิเคราะห์

ภาษาตามแนวคิดต่างๆ 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 าดับ
ขั้นการเรียงค าท่ีถูกทางไวยากรณ์ในระดับค าและประโยค 

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. 
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209523   วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์เชิงหน้าที่แบบลักษณ์ภาษาขั้นต้น  3(3-0-6) 
  Introductory Functional-Typological Syntax and Semantics  

ไวยากรณ์ภาษาเชิงหน้าที่แบบลักษณ์ภาษา โดยพิจารณาถึงโครงสร้าง ความสัมพันธ์ทาง
ไวยากรณ ์และความสัมพันธ์ทางความหมายขององค์ประกอบในหน่วยไวยากรณ์หนึ่งๆ ซึ่งมีเนื้อหาได้แก ่ค า
ไวยากรณ์ชนิดต่างๆ  ประโยคเดี่ยวความเดียว: การประกอบภาคกริยาและการก หน่วยค าบ่งการก ล าดับ
เรียง หน่วยค าบ่งกาล กาลลักษณะ และทัศนภาวะ การปฏิเสธ หน่วยค าแทนนามและความสอดคล้อง 
หน่วยค าบ่งการชี้เฉพาะและการอ้างถึง และข้อมูล-รูปแบบปริบทที่เก่ียวข้อง  
  Grammatical study and analysis in a functional-typological approach 
concerning patterns, structures, grammatical relation and semantic relation of grammatical 
units in languages involving topics such as word classes, simple sentences: predications 
and case-roles, case-marking: subject, object and transitivity, word order, tense-aspect-
modality, negation, pronouns and grammatical agreement, definiteness and referentiality, 
and information-theoretic preliminaries to discourse pragmatics.  
 
209524   วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์เชิงหน้าที่แบบลักษณ์ภาษาขั้นสูง  3(3-0-6) 

Advanced Functional-Typological Syntax and Semantics         
ไวยากรณ์ภาษาเชิงหน้าที่แบบลักษณ์ภาษา โดยพิจารณาถึงโครงสร้าง ความสัมพันธ์ทาง

ไวยากรณ ์และความสัมพันธ์ทางความหมายขององค์ประกอบในหน่วยไวยากรณ์หนึ่งๆ ซึ่งมีเนื้อหาได้แก ่
นามวลี กริยาเติมเต็ม วาจกและการลดภาวการณ์ถ่ายโยง คุณานุประโยค หน่วยสร้างเน้นส่วนและเน้นเรื่อง 
หน่วยสร้างเน้นเรื่อง  วัจนกรรมที่นอกเหนือจากบอกเล่า และการเชื่อมโยงในประโยค  
  Grammatical study and analysis in a functional-typological approach 
concerning patterns, structures, grammatical relation and semantic relation of grammatical 
units in languages involving topics such as noun phrases, verbal complements, voice and 
de-transitivization, relative clauses, contrastive focus and marked-topic constructions, non-
declarative speech-acts, and interclausal coherence. 
 
209531 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์                                    3(3-0-6) 

Semantics and Pragmatics 
  หลักการของความหมายภาษาในเชิงทฤษฎีเงื่อนไข ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
ภาษา สิ่งอ้างถึง และสัญญาณ ประเภทของความหมายค า และความหมายในระดับที่สูงกว่าค า  และ
หลักการของความหมายภาษาในเชิงการสื่อสาร ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและปริบทหรือ
สถานการณ์ที่ใช้ภาษา บทบาทของความรู้ทางโลกต่อการตีความและการใช้ภาษา การอ้างและเจตนา
ของผู้พูด การเข้าใจของผู้ฟัง 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; 
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inference of the hearer, influence of the relationship between the speaker and the hearer 
on the uses of language. 

 
209533 การวิเคราะห์สัมพันธสาร       3(2-2-5) 
  Discourse Analysis 
  การวิเคราะห์ไวยากรณ์ในระดับถ้อยความเกี่ยวเนื่องโดยเน้นที่โครงสร้างและ
องค์ประกอบในถ้อยความระดับต่างๆ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ การเชื่อมโยงถ้อยความ และประเภท
ของถ้อยความ และการวิเคราะห์สัมพันธสารที่สื่อสารในสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ หรือวาทกรรม 

Analysis of the grammatical unit higher than sentences, focusing on 
discourse structure and elements, relation of discourse elements, coherence, and genre 
and analysis of discourses communicated in different social situations. 
 
209541 วิทยาภาษาถิ่น        3(3-0-6) 
  Dialectology 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่งภาษาถิ่น ลักษณะของภาษาถิ่น และความแตกต่างใน
ด้านต่าง ๆ ของภาษาที่ถูกก าหนดโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ 
 

Criteria and methodology for classifying dialects, features of dialects,  
and various aspects of language determined by geographical differences. 
 
209551 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
  Historical and Comparative Linguistics 
  หลักการและวิธีการในการสืบสร้างเชิงเปรียบเทียบและการสืบสร้างภายใน ภาษาดั้งเดิม
และตระกูลภาษาต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงของภาษาในเรื่องของระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค  
  Principles and methods of comparative and internal reconstruction, 
protolanguages and language families, and typological change in phonology, morphology 
and syntax. 
 
209552 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและข้อผิดพลาด    3(2-2-5) 
  Contrastive and Error Analysis      
  หลักการด้านทฤษฎีและปฏิบัติของการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด ในฐานะที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

Theoretical and practical principles in Contrastive Analysis and Error Analysis 
related to foreign language learning and teaching. 
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209553 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา       3(3-0-6) 
  Psycholinguistics  
  กระบวนการทางจิตของมนุษย์ในการผลิตและการเข้าใจภาษา การเรียนรู้ภาษาของมนุษย ์การ
รับรู้ค าพูด บทบาทของหนว่ยความจ 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. 
 
209554 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม       3(3-0-6) 
  Sociolinguistics 
  ภาษาในปริบททางสังคม ได้แก ่การเปลี่ยนแปลงของภาษา การแปรเปลี่ยนภาษาในสังคม
และท้องถิ่น นโยบายและการวางแผนทางภาษา และความหลากหลายของภาษาต่อการถ่ายทอดการรู้
หนังสือ 

Language in its social contexts, including such topics as language change, 
social and regional variations, language policy and planning, and the implications of 
language variety for the transmission of literacy. 

 
209555 ภาษาศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา      3(3-0-6) 
  Anthropological Linguistics 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และมานุษยวิทยาที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม และวิถีชีวิตที่สะท้อนออกมาในรูปของการใช้ภาษา 

Approach and theory in the relationship between linguistics and anthropology 
which involve cultures, traditional practices, beliefs, rites, and ways of life that are reflected 
in the uses of language. 

 
209556 ภาษาศาสตร์ปริชาน       3(3-0-6) 
  Cognitive Linguistics 
  การรับรู้ของมนุษย์สัมพันธ์กับการใช้ภาษาของมนุษย์ สามารถน าไปสู่การค้นคว้าเชิง
ประจักษ์ได้โดยการศึกษาผ่านทางระบบมโนทัศน์ การรับรู้ และการสร้างความหมายในภาษา 

Human cognition associates with human language use which draws upon 
empirical findings from the study of conceptual system, human cognition and general 
meaning construction. 
 
209557 ภาษาศาสตร์กับการแปล       3(3-0-6) 
  Linguistics and Translation   
   ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการแปลและหลักการทางภาษาศาสตร์ ได้แก ่การเข้าใจใน
โครงสร้างภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะและสากลของภาษา และการ
สัมผัสภาษาและการเข้าใจข้ามภาษา 



19 
 

Relationship between translation theory and linguistic principles, including 
topics such as understanding of language structure, relation of language and culture, 
language universals  and specificity, and language contact and understanding across 
languages. 
 
209558 ภาษาศาสตร์เพื่อการวิจัยในประชาคมอาเซียน    3(2-2-5) 
  Linguistics for ASEAN Community Research   
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการวิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับภาษาหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับประชาคมอาเซียน 

The general knowledge of ASEAN Community which includes ASEAN 
Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), and ASEAN Socio-
Cultural Community (ASCC), with critical analysis in the issues of languages and the 
relationship between languages and ASEAN Community. 
 
209559 สัญญวิทยากับภาษาศาสตร์      3(3-0-6) 
  Semiology and Linguistics  
   ทฤษฎีและการศึกษาสัญญะและสัญลักษณ์ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของภาษาหรือระบบ
การสื่อสารอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับอรรถศาสตร์ วากยสัมพันธ์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ และวาทกรรม 

Theory and study of signs and symbols, especially as elements of language 
or other systems of communication and related to semantics, syntactics, pragmatics and 
discourse.  
 
209569 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์      3(2-2-5) 
  Selected Topics in Linguistics 
  ปัญหาและประเด็นในปัจจุบันของภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีหรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ในภาษา
คัดสรรภาษาใดภาษาหนึ่งที่เป็นความสนใจของนิสิต 

Current topics in theoretical or applied linguistics in a selected language 
which are of interest to students.  

 
209571 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม            3(2-2-5) 
  Field Methods in Linguistics 
  หลักการท างานภาคสนาม การเข้ามีส่วนร่วมในชุมชน วิธีการเก็บข้อมูลทางภาษาจากผู้บอก
ภาษา เทคนิคในการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาได้ 

Principles in linguistic field work, including such topics as community 
participation, methods of eliciting linguistic data from an informant, techniques of data 
handing and analyzing of data. 
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209590 สัมมนาทางภาษาศาสตร์            1(0-3-1) 
  Seminar in Linguistics 
  สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันและปัญหาในการวิเคราะห์และวิจัยทางภาษาศาสตร์ที่
นอกเหนือจากรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

Seminar in current and problematic issues in linguistic analysis and research 
conducting, which are beyond the curriculum contents. 

 
209595  วิทยานิพนธ์  1 แผน ก แบบ ก 2     3  หน่วยกิต 
  Thesis I, Type A 2 
  เสนอโครงร่างวิจัยฉบับย่อ โดยระบุหัวข้อ ปัญหาและท่ีมาของการวิจัย วัตถุประสงค์ 
ทบทวนวรรณกรรม และระบุขั้นตอนการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป  
  Propose a research proposal draft including a research topic, description of 
the problems and purposes of the study, a literature review, and research procedures in 
brief. 
 
209596  วิทยานิพนธ์  2 แผน ก แบบ ก 2     3  หน่วยกิต 
  Thesis II, Type A 2 
  เสนอโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้บัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  Propose a complete research proposal, designate a prospective thesis 
advise to the Graduate School, and take a thesis defense. 
 
 
 209597  วิทยานิพนธ์  3 แผน ก แบบ ก 2     6  หน่วยกิต 
  Thesis III, Type A 2 
  ด าเนินการวิจัย เขียนและสอบวิทยานิพนธ์ ด าเนินการแก้ไข และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์แก่บัณฑิตวิทยาลัย 
  Conduct the research, write a thesis and take a final thesis defense, rectify 
the work and submit it to the Graduate School. 
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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  9 หมายถึง  การสัมมนา และวิทยานิพนธ์ 

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

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 *นางอัญชลี วงศ์วัฒนา   รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Linguistics) 
ศศ.ม. )ภาษาศาสตร์(  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

University of Oregon 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ พิษณุโลก 
 

2543 
2531 
2528 

 

XXXXXXXXXXXXX 

2 *นางสาวสุพัตรา  
จิรนันทนาภรณ์ 

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2550 
2531 
2528 

XXXXXXXXXXXXX 

3 นางสาวแกว้ตา สาลีโภชน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2542 
2537 

XXXXXXXXXXXXX 

4 นางศิริพร มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
เอเชียอาคเนย)์ 
ศศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ พิษณุโลก 

2536 
 

2531 
 
 

XXXXXXXXXXXXX 

5 *นางสาวชมนาด  
อินทจามรรักษ ์

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2546 
2540 

XXXXXXXXXXXXX 

หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 *นางอัญชลี วงศ์วัฒนา   รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Linguistics) 
ศศ.ม. )ภาษาศาสตร์(  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

University of Oregon 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ พิษณุโลก 
 

2543 
2531 
2528 

 

XXXXXXXXXXXXX 

2 *นางสาวสุพัตรา  
จิรนันทนาภรณ์ 

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2550 
2531 
2528 

XXXXXXXXXXXXX 

3 นางสาวแกว้ตา สาลีโภชน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2542 
2537 

XXXXXXXXXXXXX 

4 นางศิริพร มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
เอเชียอาคเนย)์ 
ศศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ พิษณุโลก 

2536 
 

2531 
 
 

XXXXXXXXXXXXX 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

5 *นางสาวชมนาด  
อินทจามรรักษ ์

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2546 
2540 

XXXXXXXXXXXXX 

6 นางสาวมณทิรา ตาเมือง อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2546 
2542 

XXXXXXXXXXXXX 

7 นางอรทัย ชินอัครพงศ์ อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2535 
2531 

XXXXXXXXXXXXX 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขา 

1 นางธีระพันธ์ เหลืองทองค า ศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M.A. 
อ.บ. 

Phonetics 
Linguistics 
ภาษาอังกฤษ 

2 นางอมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ ศาสตราจารย ์ Ph.D. 
อ.ม. 
อ.บ. 

Linguistics 
ภาษาศาสตร ์
ภาษาศาสตร ์

3 นายบุญเรือง ช่ืนสุวิมล รองศาสตราจารย ์ อ.ด. 
M.A. 
B.A. 

ภาษาศาสตร ์
Applied Linguistics 

Linguistics and French 
4 นางอภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

M.A. 
อ.บ. 

Linguistics 
Linguistics 
คณิตศาสตร ์

5 นางดียู ศรีนราวัฒน ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
ค.ม. 
ศศ.บ. 

Applied Linguistics 
การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาศาสตร ์
6 นางสาวดิษยา ศุภราชโยธิน อาจารย ์ Ph.D. 

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

Rhetoric and Linguistics 
ภาษาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

7 นายประกอบ ผลงาม อาจารย ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ค.ม. 

ภาษาศาสตร ์
ภาษาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

8 นายพงษ์เทพ บุญเรือง อาจารย ์ Ph.D. 
M.A. 
ศศ.บ. 

English 
Linguistics 

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ก าหนดให้นิสิตที่เรียนหลักสูตรแผน ก 
แบบ ก 2 ต้องท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) จ านวน 12 หน่วยกิต 
  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  (1) วิทยานิพนธ์ 

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 และมีข้อสรุป บนพื้นฐาน
ของสิ่งที่ค้นพบเหล่านั้น 

       
5.2 ผลการเรียนรู้  

  นิสิตสามารถเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
5.3 ช่วงเวลา 
  วิทยานิพนธ์  

   - หลักสูตรแบบ แผน ก แบบ ก 2 เริ่มตั้งแต่ ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 1 
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  

  วิทยานิพนธ์ 
   - หลักสูตรแบบ แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 12 หน่วยกิต 
    

5.5 การเตรียมการ  
  การเตรียมการด้านบุคลากร 
   (1) มีอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือให้ค าแนะน าและดูแลจัด
แผนก าหนดการศึกษาของนิสิตให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกฎข้อบังคับ ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
   (2) มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท าหน้าที่ให้
ค าแนะน าแนวทางและความรู้ทางด้านวิชาการแก่นิสิตตลอดระยะที่นิสิตท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  
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  การเตรียมการด้านแหล่งข้อมูล 
   มีแหล่งค้นคว้าข้อมูล เพ่ือใช้ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ได้แก่ ห้องอ่านหนังสือประจ าคณะมนุษยศาสตร์ และหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

 5.6.1 กระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
  1. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  ภาควิชาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อย
แล้วผ่านคณะที่สังกัด เพ่ือบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยระดับ
ปริญญาโท มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก 1 – 2 คน 
  2. การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  นิสิตต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างที่ภาควิชาเสนอ
คณะที่สังกัดแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง จ านวนไม่น้อย
กว่า 5 คน ท าหน้าที่เป็นประธาน กรรมการ และเลขานุการ โครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการฯ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผลการอนุมัติพร้อมโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยไว้
เป็นหลักฐาน 
  3. การขอสอบวิทยานิพนธ์ 

นิสิตปริญญาโทแผน ก แบบ ก 2 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนรายวิชาและ
วิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
  ภาควิชาเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพ่ือให้คณะและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และก าหนดวันสอบ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย 

1) อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
2) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ 

  3) อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็นกรรมการ 
  5. การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผลการสอบ 
  การสอบวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพิจารณาความสามารถของนิสิต สาระส าคัญ 
คือ ความสามารถในการท าวิจัย โดยเฉพาะเรื่องที่นิสิตท าวิจัย ความสามารถในการน าเสนอผลงานทั้งในด้าน
การพูดและการเขียน ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการวิจัย ความสามารถเชิงความรู ้ความเข้าใจ 
ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบค าถาม เมื่อนิสิตผ่านการสอบวิทยานิพนธ์โดยการ
สอบปากเปล่าแล้วคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะต้องรายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยใน 2 
สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 
1. ด้านบุคลิกภาพ -  มีการสอดแทรกความรู้เรื่องการแต่งกาย การเข้า

สังคม วิธีการใช้ภาษาในการเจรจาสื่อสารให้
เหมาะสมกับคุณวุฒิและวัยวุฒิ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี และการวางตัวในการท างาน ในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

 - มอบหมายงานเพ่ือฝึกให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง น าประเด็นหรือปัญหาที่พบมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน และฝึกให้นิสิตมี
ทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแสดง
เหตุผลในเชิงวิชาการ เพ่ือให้นิสิตมีบุคลิกภาพและ
กล้าแสดงออกในเชิงวิชาการ 

2. ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ ตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

-  ก าหนดให้บางรายวิชานิสิตต้องท ารายงานเป็น
กลุ่ม และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน
ตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น า 
อีกท้ังรู้จักแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ การ
สื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนรู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
-  มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความ
รับผิดชอบ 

 - มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

1. ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการฝึกทักษะด้านวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
คอยก ากับดูแลให้ผู้เรียนตระหนักถึงจรรยาบรรณ
ทางวิชาการอย่างจริงจัง ให้เกิดเป็นนิสัย 

2. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้นิสิตตระหนักถึงความส าคัญ
ของภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ อีกท้ังให้นิสิตมีความ
ภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย และรู้ส านึกใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 (1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับ เพียงพอที่จะ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนอง
ปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม  

(2) มีส่วนร่วมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
(3) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ

จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  
(4) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน

สภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น

เรียนและการส่งงานให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
(2) ใช้การสอนที่เน้นการอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อให้นิสิตฝึกคิดและวิเคราะห์โดยใช้หลักการและ

เหตุผล เพ่ือน าไปสู่การมีวิจารณญาณที่ถูกต้อง และมีจรรยาบรรณในการท างาน อีกท้ังฝึกให้นิสิตกล้า
แสดงออกซ่ึงความคิดของตนและยอมรับฟังความคิดที่แตกต่างอย่างยุติธรรม ฝึกวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานและเหตุผล  

(3) ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา เน้นให้นิสิตมี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าทุจริตในการสอบหรือลอกงานของผู้อ่ืน  

(4) มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการ
เป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและ

นอกชั้นเรียน 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 (1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก ทฤษฎีที่ส าคัญ  และการวิจัย ทางด้าน
ภาษาศาสตร์  และน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ  

(2) เข้าใจถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์และต่อ
การปฏิบัติในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
(1) ให้ความรู้ผู้เรียนในเนื้อหาสาระและทฤษฎีทางด้านภาษาศาสตร์ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม  
(2) จัดล าดับรายวิชาให้มีเนื้อหาสอดคล้องต่อเนื่องกัน ให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้และทักษะทาง

ปัญญาที่สูงขึ้นตามระดับชั้นปี  
(3) มีการทดลองปฏิบัติยืนยันหลักการหรือทฤษฎีทางภาษาศาสตร์อันจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้จริง 

ท าให้ทักษะทางปัญญาเกิดขึ้นต่อเนื่องจากความรู้  
(4) มอบหมายงานเพื่อฝึกให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง น าประเด็นหรือปัญหาที่พบมาอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน และฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห ์การสังเคราะห์ และการแสดง
เหตุผลในเชิงวิชาการ  

(5) ฝึกทักษะด้านวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงาน งานวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่นิสิตจัดท า 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
(5) ประเมินจากจ านวนบทความหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) สามารถใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่
ทางวิชาการและวิชาชีพ  

(2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา และสามารถใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ  

(3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายความสามารถ
โดยใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
(1) จัดให้มีรายวิชาที่ให้นิสิตฝึกปฏิบัติจริงเก่ียวกับกระบวนการท าวิจัยตั้งแต่การเก็บข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูล จนถึงสรุปผลและอภิปราย 
(2) มอบหมายงานให้นิสิตเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทรรศน์ 
(3) จัดกิจกรรมลงพ้ืนที่เพ่ือให้นิสิตวิเคราะห์สถานการณ์จริงเพ่ือให้มองเห็นปัญหาเกี่ยวกับภาษา

และวัฒนธรรมในชุมชน และหาแนวทางแก้ไขโดยน าหลักการทางภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 
(4) ฝึกให้ทบทวนวรรณกรรมที่มีความหลากหลายทางแนวคิดทฤษฎีแล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห ์

เพ่ือน าความรู้ดังกล่าวมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่ผลงานของตน 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) ประเมินจากผลงาน การปฏิบัติงาน วิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาในระหว่างท างาน/กิจกรรมของนิสิต 
(2) ประเมินจากผลงานที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นองค์ความรู้ใหม่   
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  
(1) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน

การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้  
(2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ

โต้แย้งและปัญหาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  
(1) ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร 

หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(2) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(4) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(6) มีภาวะผู้น า 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  
(2) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง

ประเด็นของข้อมูล 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 (1) สามารถใช้เทคโนโลยีและคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า ประมวลผล และน าเสนองาน 

(2) มอบหมายงานให้นิสิตฝึกและน าเสนองานโดยเน้นให้มีการสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น 
เป็นขั้นเป็นตอน 
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(3) จัดกิจกรรมลงพ้ืนที่เพ่ือให้นิสิตฝึกสื่อสารกับชุมชนในสภาพแวดล้อมจริงโดยให้นิสิตฝึกใช้ภาษา
ในการสื่อสารกับชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การสื่อสารและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงานโดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
(3) หลักสูตรมีข้อก าหนดให้ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์

ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceeding) โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะมีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์ 
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 

รหัส 

 
 
 

ชื่อวิชา 

 
 
 

1  .คุณธรรมจริยธรรม  

 
 
 

2 .ความรู้ 

 
 
 

3  .ทักษะทางปัญญา  

 
4 .ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5 .ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 
209501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์               
209511 สัทศาสตร์และสัทวิทยา              
209521 ทฤษฎีพื้นฐานทางภาษาศาสตร์              
209522 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์              
209523 วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์เชิงหน้าท่ีแบบลักษณ์

ภาษาขั้นต้น 
             

209524 วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์เชิงหน้าท่ีแบบลักษณ์
ภาษาขั้นสูง 

             

209531 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์              
209533 การวิเคราะห์สัมพันธสาร              
209541 วิทยาภาษาถิ่น               
209551 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ              
209552 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและข้อผิดพลาด              
209553 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา              
209554 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม              
209555 ภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา              
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รหัส 

 
 
 

ชื่อวิชา 

 
 
 

1  .คุณธรรมจริยธรรม  

 
 
 

2 .ความรู้ 

 
 
 

3  .ทักษะทางปัญญา  

 
4 .ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5 .ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 
209556 ภาษาศาสตร์ปริชาน              
209557 ภาษาศาสตร์กับการแปล              
209559 สัญญวิทยากับภาษาศาสตร์              
209569 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์              
209571 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม              

209595-7 วิทยานิพนธ์ 1-3 แผน ก แบบ ก 2              
209599 สัมมนาทางภาษาศาสตร์              
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 
 1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับ เพียงพอที่จะจัดการ
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) เข้าใจถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์และต่อการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน 
ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ทาง
วิชาการและวิชาชีพ  

2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา และสามารถใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ  

3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายความสามารถโดย
ใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้  

2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใช้เทคโนโลยีและคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3  กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ ไม่มีค่า
ล 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 (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 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) 
  
  รายวิชาบังคับของสาขาวิชาภาษาศาสตร์นิสิตจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้น
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
  รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่นับหน่วย
กิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
20101 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิตามกลุ่มวิชา  
20102 คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกท่ี 

คณะกรรมการทวนสอบก าหนด 
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  2.1.3 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและ
อ่ืนๆ 
  20104 คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลและรายงานวิทยานิพนธ์ และการได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือรายงานการประชุมวิชาการต่างๆ และมีการประเมินวิทยานิพนธ์โดย
คณะกรรมการพิจารณา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ 
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  20201 ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
  20202 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
  20203 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
  20204 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
  20205 การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตรวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
  20206 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนิสิตในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

                       การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ0ศ0 2554 

หลักสูตร แผน  ก แบบ ก 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 
 นิสิตจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
30 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
 50 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3033 
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 60 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
70 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ 
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยแนะน าให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ทุกคน 
(3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

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

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 
 การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชามีหน้าที่พิจารณาให้
ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด/ปิด  การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา และรับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  คอยก ากับดูแลให้หลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.  ดูแลการปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ 
  ความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม 
3.  จัดให้มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โดยคณะกรรมการ    

 ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
4.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย  

 ยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้บุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอกมีส่วนร่วมในการเรียนการ  
 สอน 

5.  จัดท าแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
6.  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้แก่นิสิต 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

2.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต ทั้งนี้เป็นไปตามแนว
ทางการบริหารงบประมาณของคณะ  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  (1) ห้องเรียนที่มีการติดตั้งสื่อและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแผ่น
ทึบ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) ห้องปฏิบัติการจัดท าสื่อการเรียนการสอนพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลให้ค าแนะน าและ 
อ านวยความสะดวก 

(3) ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้ความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนมีหนังสือ ต ารา และวารสารวิชาการทั้งภาษาไทยและต่างประเทศในจ านวนที่เหมาะสม 
  (4) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่อาจารย์ทุกคน และนักศึกษาในส่วนรวม พร้อม 
โปรแกรมท่ีถูกต้องตามกฎหมายทุกเครื่อง และมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุก 4 ปี 
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(5) เจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลให้ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอก 

(6) มีการส ารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและความ 
พึงพอใจในการใช้บริการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  (1) จัดห้องเรียนเพิ่ม 
  (2) จัดหาจัดซื้อหนังสือ ต ารา และวารสารวิชาการท้ังภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ิมเติม 
  (3) จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิคที่มีโปรแกรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านเสียงพูด 
  (4) จัดหาโมเดลแสดงอวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียงพูดของมนุษย์ 
     2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  (1) มีการประเมินความเพียงพอในห้องเรียนพร้อมสื่อและอุปกรณ์ 
  (2) มีการประเมินความเพียงพอในหนังสือ ต ารา และวารสารวิชาการท้ังภาษาไทยและ
ต่างประเทศ 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี 
วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามท่ีคณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ 

สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
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 โดยคณะกรรมการ 

คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน  
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบ 

สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม ดูงาน 
ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน  

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษากับ 

อาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนส าหรับ
อาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) 
เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่
นิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  
นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง

ลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานบริการการศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(1) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก เพื่อ
ศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  

(2) ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
2556 
ปีท่ี 1 

2557 
ปีท่ี 2 

2558 
ปีท่ี 3 

7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X 
 

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

X X 
 

7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X 
 

7.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 

X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
2556 
ปีท่ี 1 

2557 
ปีท่ี 2 

2558 
ปีท่ี 3 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
7.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X 
 

7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

X X 
 

7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 

 X 
 

7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X 
 

7.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X 
 

7.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X 
 

7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X 
 

7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 X 

 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ถ้า
ผลการประเมินการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ 1 – 12 อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เกณฑ์การประเมิน
ในระดับดี คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 – 5 ครบถ้วน และตัวบ่งชี้ที่ 6 – 12 ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ถูกประเมิน 
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หมวดที ่8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและ

จุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ

นิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อ

ในทุกรายวิชา 
 
1. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
2. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
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 ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
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สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร 
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

1.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

รายการ 

เกณฑ์ ศธ.  
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2551 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556 

แผน ก 
แบบ ก 

1 

แผน ก 
แบบ ก 

2 

แผน 
ข 

แผน ก 
แบบ ก 

1 

แผน ก 
แบบ ก 

2 

แผน ข แผน ก แบบ ก 2 

 
1 

งานรายวิชา 
(Course work) ไม่น้อยกว่า 

 
- 

 
24 

 
30-33 

 
- 

 
24 

 
30 

 
24 

1.1 วิชาบังคับ - - - - 18 24 18 
1.2 วิชาเลือก - - - - 6 6 6 

2 วิทยานิพนธ ์ 36 12 - 36 12 - 12 
3 การค้นคว้าอิสระ - - 3-6 - - 6 - 
4 รายวิชาบังคับไม่นับ    

หน่วยกิต 
- - - 3 3 3 4 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 

36 36 36 36 36 36 36 

 
1.2  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 สาระในการปรับปรุง 
1. งานรายวิชา 
-  จํานวน   24 หน่วยกิต 

1. งานรายวิชา 
-  จํานวน    24  หนว่ยกิต 

- 

1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 
-  จํานวน   3 หน่วยกิต 
209501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์                        3(3-0)     
           

 - ตัดหมวดรายวิชา 
พ้ืนฐานออก 
- ย้ายรายวิชา  
209501 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ ไปอยู่
ในหมวดรายวิชาบังคับไม่
นับหน่วยกิต 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   1.2.1 วิชาเอกบังคับ 
-  จํานวน    55 หน่วยกิต 
209511 สัทศาสตร์และสัทวิทยา                           
                                        3(3-0) 
209521 วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
ขั้นต้น                                3(3-0) 
 

 
1.1 วิชาบังคับ 
-  จํานวน  58 หน่วยกิต 
209511 สัทศาสตร์และสัทวิทยา        
                                   3(3-0-6) 
209521 แนวคิดพ้ืนฐานทาง
ภาษาศาสตร์                    3(3-0-6) 
 

 
- เพ่ิมจํานวนชั่วโมง
การศึกษาด้วยตนเองทุก
รายวิชาจาก  3 (3-0 ) เป็น 
3(3-0-6) และ )2-2-5( 
- เปลี่ยนรายวิชาบังคับ 
20952 5 เป็น แนวคิด
พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 สาระในการปรับปรุง 
209522 วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
ขั้นสูง                                 3(3-0) 
209531 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์                               3(3-0) 
209533 การวิเคราะห์สัมพันธสาร         
                                        3(3-0) 
 

209522 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์                                         
                                   3(3-0-6)  
209531 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์                           3(3-0-6) 
209533 การวิเคราะห์สัมพันธสาร       
                                   3(2-2-5) 
209558 ภาษาศาสตร์เพ่ือการวิจัยใน
ประชาคมอาเซียน              3(2-2-5) 

และ  209522 เป็น      
วจีวิภาคและ
วากยสัมพันธ์ 
- ย้ายรายวิชา 209521 
วากยสัมพันธ์และ
อรรถศาสตร์ขั้นต้น และ 
209522 วากยสัมพันธ์
และอรรถศาสตร์ขั้นสูง 
ไปอยู่ในหมวดรายวิชา
เลือก และเปลี่ยนชื่อ
รายวิชาทั้งสองเป็น 
209523 วากยสัมพันธ์
และอรรถศาสตร์เชิง
หน้าที่แบบลักษณ์ภาษา
ขั้นต้น และ 209524 
วากยสัมพันธ์และ
อรรถศาสตร์เชิงหน้าที่
แบบลักษณ์ภาษาข้ันสูง 
- เพ่ิมรายวิชาบังคับ 
อีก 1 รายวิชาคือ 
209558 ภาษาศาสตร์
เพ่ือการวิจัยในประชาคม
อาเซียน 

   1.2.1 วิชาเอกเลือก 
- จํานวน    6 หนว่ยกิต 
209512 สัทวิทยาอัตภาค         3(3-0) 
209523  ไวยากรณ์หน่วยสร้างบูรณา
การ                                   3(3-0) 
 
 
 
 
209532  อรรถศาสตร์ปริชาน     3(3-0) 
209541  วิทยาภาษาถิ่น           3(3-0) 
209551  ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและ
เปรียบเทียบ                         3(3-0) 
 

   1.2 วิชาเลือก 
-  จํานวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 
209523 วากยสัมพันธ์และ
อรรถศาสตร์เชิงหน้าที่แบบลักษณ์
ภาษาข้ันต้น                     3(3-0-6) 
209524 วากยสัมพันธ์และ
อรรถศาสตร์เชิงหน้าที่แบบลักษณ์
ภาษาข้ันสูง                      3(3-0-6) 
 
209541  วิทยาภาษาถิ่น      3(3-0-6) 
209551  ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและ
เปรียบเทียบ                     3(3-0-6) 
 

- เพ่ิมจํานวนชั่วโมง
การศึกษาด้วยตนเอง
หน่วยทุกรายวิชาจาก 
3(3-0) เป็น 3(3-0-6) 
และ 3)2-2-5( 
- เพ่ิมจํานวนรายวิชาเอก
เลือก 4 รายวิชา คือ  
1( 209523 วากยสัมพันธ์
และอรรถศาสตร์เชิง
หน้าที่แบบลักษณ์ภาษา
ขั้นต้น 
2( 209524 วากยสัมพันธ์
และอรรถศาสตร์เชิง
หน้าที่แบบลักษณ์ภาษา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 สาระในการปรับปรุง 
209552  การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
และข้อผิดพลาด                    3(3-0) 
209553  ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา     
                                        3(3-0) 
209554  ภาษาศาสตร์เชิงสังคม  
                                        3(3-0) 
209555  ภาษาศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา 
                                        3(3-0) 
209556  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานภาษาศาสตร์                    3(3-0) 
209557  ภาษาศาสตร์กับการแปล                                                                                
                                        3(3-0) 
 
 
209569  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์                         
                                        3(3-0) 
209571  ภาษาศาสตร์ภาคสนาม    
                                        3(3-0) 

209552  การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
และข้อผิดพลาด                3(2-2-5)  
209553  ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา              
                                   3(3-0-6) 
209554  ภาษาศาสตร์เชิงสังคม  
                                   3(3-0-6) 
209555  ภาษาศาสตร์เชิง
มานุษยวิทยา                    3(3-0-6) 
209556  ภาษาศาสตร์ปริชาน  
                                   3(3-0-6) 
209557  ภาษาศาสตร์กับการแปล  
                                   3(3-0-6) 
209559  สัญญวิทยากับภาษาศาสตร์ 
                                   3(3-0-6) 
209569  หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาศาสตร์                    3(2-2-5) 
209571  ภาษาศาสตร์ภาคสนาม          
                                   3(2-2-5) 

ขั้นสูง 
3) 209559 สัญญวิทยา
กับภาษาศาสตร์ 
4( 209556 ภาษาศาสตร์
ปริชาน 
- ตัดรายวิชา 4 รายวิชา
5( 209512 สัทวิทยาอัต
ภาค 
2( 209523 ไวยากรณ์
หน่วยสร้างบูรณาการ 
3( 209532 
อรรถศาสตร์ปริชาน 
4( 209556 การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในงานภาษาศาสตร์     
               

2. วิทยานิพนธ์ 
-  จํานวน    52 หน่วยกิต 
209599 วิทยานิพนธ์ 

2. วิทยานิพนธ์ 
-  จํานวน    52 หน่วยกิต 

209595 วิทยานิพนธ์  5 แผน ก  
แบบ ก 2   3 หน่วยกิต 
209596 วิทยานิพนธ์  2 แผน ก  
แบบ ก 2  3  หน่วยกิต 
209597 วิทยานิพนธ์  3 แผน ก  
แบบ ก 2  6  หน่วยกิต 

- กระจายรายวิชา
วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ 
ก 2 ออกเป็น 3 รายวิชา
ย่อย 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
- จํานวน   3 หนว่ยกิต 
205500  ภาษาอังกฤษสําหรับระดับ
ปริญญาโท                           3(3-0) 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
-  จํานวนไม่น้อยกว่า     4 หน่วยกิต 
209501  ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์                    3(3-0-6) 
209590 สัมมนาทางภาษาศาสตร์ 
                                   1(0-3-1) 

- เพ่ิมจํานวนรายวิชาจาก 
1 วิชา เป็น 2 วิชา 
- เปลี่ยนรายวิชา 
205500 ภาษาอังกฤษ
สําหรับปริญญาโท เป็น 
209501  ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ และ
เพ่ิมรายวิชา 209590 
สัมมนาทางภาษาศาสตร์ 

 



47 
 

1.3 ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

205500 ภาษาอังกฤษสําหรับระดับปริญญาโท 
                                     3)3-0( 
209555 สัทศาสตร์และสัทวิทยา                 3)3-0( 
209525  วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ขั้นต้น 
                                                    3)3-0( 
209535 อรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติศาสตร์   3)3-0( 
รวม        9 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
209555 สัทศาสตร์และสัทวิทยา              3)3-0-6( 
209525  แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์    3)3-0-6( 
209522 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์  3)3-0-6(
รวม          9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
209505 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3)3-0( 
209522  วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ขั้นสูง  
                                                  3)3-0(  
209533  การวิเคราะห์สัมพันธสาร               3)3-0( 
209XXX วิชาเอกเลือกด                   3)3-0( 
รวม         12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
209505 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  3)3-0-6( 
209535  อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
                                               3)3-0-6( 
209533  การวิเคราะห์สัมพันธสาร            3)2-2-5( 
209595 วิทยานิพนธ์  5 แผน ก แบบ ก 2  
                                                  3 หน่วยกิต 
รวม         12 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

209XXX วิชาเอกเลือก                            3)3-0( 
209599  วิทยานิพนธ์                    6 หน่วยกิต 
รวม          9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

209558 ภาษาศาสตร์เพ่ือการวิจัยในประชาคม
อาเซียนด                                     3(2-2-5) 
209XXX วิชาเลือกด                           3)x-x-x( 
209590 สัมมนาทางภาษาศาสตร์             5)0-3-5( 
209596 วิทยานิพนธ์  2 แผน ก แบบ ก 2 
                                                  3 หน่วยกิต 
รวม          9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
209599  วิทยานิพนธ์          6 หน่วยกิต 
รวม          6 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
209XXX วิชาเลือกด                          3)x-x-x( 
209597 วิทยานิพนธ์  3 แผน ก แบบ ก 2 
                                                  6 หน่วยกิต 
รวม          9 หน่วยกิต 
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2. ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ
การศึกษาสูงสุด 

(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบนั 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 
รศ.ดร.อัญชลี  
วงศ์วัฒนา 

Ph.D. 
(Linguistics) 

University of 
Oregon 

2543 
- 6 - 6 

2 
รศ.ดร.สุพัตรา 
จิรนันทนาภรณ ์

ศศ.ด. 
)ภาษาไทย( 

มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2543 
6 6 6 6 

3 ผศ.แก้วตา สาลโีภชน ์
ศศ.ม. 

)ภาษาศาสตร์( 
มหาวิทยาลยัมหิดล 2545 

- 6 - 6 

4 ผศ.ศิริพร มณีชูเกต ุ
ศศ.ม. 

)ภาษาศาสตร์( 
มหาวิทยาลยัมหิดล 2536 

9 - 9 6 

5 
ดร.ชมนาด  
อินทจามรรักษ์ 

อ.ด. 
)ภาษาศาสตร์( 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2552 
- 6 - 6 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ า 
 

3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา 
จุมพล ฉายวัฒนา และอัญชลี สิงห์น้อย .2551 .“หน่วยสร้างแยกส่วนกริยากรรมในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์

รายวัน”. Proceedings นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4: การบริหารนวัตกรรม 28-29 กรกฎาคม 2551, 
198-205. 

นุชธิดา ฝอยทอง และ อัญชลี สิงห์น้อย .2551. “ลักษณะคําศัพท์ในภาษาไทยที่ปรากฏใช้ในปัจจุบัน” .
Proceedings นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4: การบริหารนวัตกรรม 28-29 กรกฎาคม 2551, 206-214. 

สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ และอัญชลี สิงห์น้อย .2548. “ภูมินามของหมู่บ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด
พิษณุโลก”. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์  ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 2 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

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

สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ และอัญชลี สิงห์น้อย .2548 .“ภูมินามของหมู่บ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด
อุตรดิตถ์”. วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2,  29-44.  .มหาวิทยาลัยนเรศวร  

สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ และอัญชลี สิงห์น้อย .2552. “การแปรคําเรียกชื่อพืชในเขตพ้ืนที่รอยต่อ 9 จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง” .วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับท่ี 2 ,67-84.  

อัญชลี สิงห์น้อย .2537. สัทศาสตร์. เอกสารประกอบการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

อัญชลี สิงห์น้อย .2537. แนวคิดเชิงไวยากรณ์: การศึกษาเชิงวิวัฒนาการ. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

อัญชลี สิงห์น้อย .2538. “ระบบเสียงภาษาถ่ิน (ปรัย) : การเสนอระบบตัวเขียนด้วยอักษรไทย” . วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3, 25-39. มกราคม-มิถุนายน มหาวิทยาลัยนเรศวร . 

อัญชลี สิงห์น้อย .2545 .“สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย: ภาษาส่องวัฒนธรรม.” วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 3 มกราคม-มิถุนายน  .มหาวิทยาลัยนเรศวร  

อัญชลี สิงห์น้อย .2548 .ค านามประสม: ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างค าไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
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อัญชลี สิงห์น้อย .2549. “วัจนปฏิบัติศาสตร์และคํานามประสมไทย” .พลวัตของภาษาไทยปัจจุบัน. ชุดรวม
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อัญชลี สิงห์น้อย .2551 .“คํานาม คําบ่งกลุ่มนาม และคําลักษณนาม: หมวดหมู่ที่แตกต่าง ทับซ้อน และไล่

เหลื่อม”. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 2 มกราคม-มิถุนายน 2551. คณะศิลป
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อัญชลี สิงห์น้อย .2551 .“คําประสมไทย: หมวดหมู่ที่ปรับเปลี่ยน ทับซ้อน และสับสน”.  วารสารภาษาและ
วัฒนธรรม  ปีที่ 27 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2551 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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Singnoi, Unchalee. 2001. “Discourse functions of Thai demonstratives: a case on pragmatically 
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Singnoi, Unchalee. 2002. “Passive Constructions in Thai”. The High Desert Linguistics 
Society (HDLS): Proceedings of the 2nd Student Conference in Linguistics, March 
1999. New Mexico: University of New Mexico Press. 69-86. 
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Singnoi, Unchalee. 2008. “On the functions of marked clausal constructions in Thai”, 
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3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ 
“การทดลองใช้ระบบการเขียนอักษรไทยกับระบบเสียงภาษาหมู่บ้านน้ําปาน จ.น่าน” ทุนอุดหนุนงานวิจัย 
เจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สันและสมาคมสังคมศาสตร์ ปี 2533 
“การอนุรักษ์สุนทรียศาสตร์ในเพลงและการละเล่นพ้ืนบ้านฯ” ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการน้ําพระทัยจากใน
หลวง (อีสานเขียว) โครงการวิจัยร่วม ปี 2534 
“ภูมิศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย จ.น่าน” ทุนอุดหนุนวิจัยมูลนิธิ เจมส์ เอช  ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน ปี 
2534 
“แผนที่ภาษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ทุนอุดหนุนงานวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2534 -
2537 (โครงการร่วม) 
“ภูมิศาสตร์ภาษาชนกลุ่มน้อยจังหวัดน่าน: ศึกษาการกระจายคําศัพท์กรณีถ่ินไปรและถิ่นมัล” ทุนอุดหนุน
งบประมาณแผ่นดิน ปี 2535 
“วงจรศัพท์ในวัฒนธรรมการทอผ้าของไทยพวน” ทุนสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี 2536 
“พจน -สารานุกรมภาษาและวัฒนธรรมไทยโซ่ง ” ทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์ ปี 
2545 (โครงการร่วม)  
“ภาษาและการแปรเปลี่ยนภาษา” งานวิจัยเอกสาร ทุนงบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปี 2545 
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“ระบบไวยากรณ์ในภาษาไทยโซ่ง” ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณรายได้ คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2546 
(โครงการร่วม)  

“ภูมินามของหมู่บ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดอุตรดิตถ์  ,พิษณุโลก ,เพชรบูรณ์ ” ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2547 (โครงการร่วม)  
 
สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์. 2547. “คําประสมในภาษาไทยโซ่ง” วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

พิษณุโลก” วารสารภาษาและภาษาศาสตร์  ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 2 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

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

สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ และอัญชลี สิงห์น้อย .2548 .“ภูมินามของหมู่บ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด
อุตรดิตถ์” วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ,29-44.  

สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ และอัญชลี สิงห์น้อย .2552. “การแปรคําเรียกชื่อพืชในเขตพ้ืนที่รอยต่อ 9 จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง” .วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 ,67-84.  

 
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วตา สาลีโภชน์ 

“โครงการปริทัศน์เพลงกล่อมเด็กภาษาเวียดนาม” แผนงานวิจัยปริทัศน์เพลงกล่อมเด็กไทย กลุ่มชาติพันธุ์ และ
นานาชาติ  ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
แก้วตา สาลีโภชน์. )2550(. ระบบเสียงภาษาไทยถิ่นหมู่บ้านปลวกง่าม ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัด

พิษณุโลก. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพิเศษ )กันยายน-ธันวาคม( หน้า 55-72.  
แก้วตา สาลีโภชน์. )2549(. ระบบหน่วยค า แนวไวยากรณ์โครงสร้าง Structural Morphology. สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
 

3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ 
ศิริพร มณีชูเกตุ. (2552). ภาวะการเปลี่ยนภาษาและการธํารงภาษาไทยถิ่นเหนือพลัดถิ่นกับการสลายเส้นแบ่ง

และการลากเส้นแบ่งใหม่ . วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 3 หน้า 87-506. 
ศิริพร มณีชูเกตุ. (2550). วาทศิลป์กับภาพลักษณ์ของตัวละครเกาหลีเรื่องซอดองโย . วารสารมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพิเศษ หน้า 9-32. 
ศิริพร มณีชูเกตุ. (2549. ความรู้ อํานาจ และภาษา: มายาคติของผู้บริหาร . วารสารมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 3 หน้า 49-63. 
ศิริพร มณีชูเกตุ. (2548). วจนปฏิบัติศาสตร์กับภารดรภาพ: การใช้ภาษาในกระดานข่าว . วารสาร

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 2 หน้า 55-28. 
วนิดา บํารุงไทย, ศิริพร มณีชูเกตุ. (2546). ธรรมชาติของภาษาและลักษณะภาษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฉบับ ม .ค.-มิ.ย.  2546, หน้า 29-40. 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=76967
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=76967
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=76967
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=76967
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ศิริพร มณีชูเกตุ. (2543). การวิเคราะห์หน่วยคํา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ฉบับ ก.ค.-ธ.ค. 2543 หน้า 7-16. 

ศิริพร มณีชูเกตุ. (2541). พิธีกรรมงานศพของชาวม้งที่บ้านป่าคา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฉบับ ก.ค.-ธ.ค. 2541 หน้า 78-85 ภาพประกอบ. 

ศิริพร มณีชูเกตุ. (2541). สูตรการอ่านภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม  ฉบับ
ก.ค.-ธ.ค.  2541 หน้า 111-115. 

ศิริพร มณีชูเกตุ. (2540). ชนเผ่าดายัคบาซับแห่งบูกิทฮันตู. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฉบับ ม.ค.-มิ.ย. 2540 หน้า 83-88 ภาพประกอบ. 

ศิริพร มณีชูเกตุ. (2539). ระบบเสียงภาษามลายูถิ่นนครศรีธรรมราชที่ตําบลโพธิ์ทอง. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฉบับ ก .ค. -ธ.ค. 2539, หน้า 24-34. 

 
3.5 ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ 

“การแปรและการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ภาษาตระกูลไทที่พูดในจังหวัดแพร่” )2 สิงหาคม 2553-5
สิงหาคม 2554( กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
“การแปรและการเปลี่ยนแปลงของสระและวรรณยุกต์ภาษากะเหรี่ยงโปบ้านค้างใจ ตําบลแม่เกิ๋ง อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร่ตามตัวแปรอายุ: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์” โครงการย่อยภายใต้โครงการ “ภาษาศาสตร์ภาษา
กะเหรี่ยง” )มิถุนายน 2553 – ธันวาคม 2555( สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย )สกว.( 
  
ชมนาด อินทจามรรักษ์. 2554. การแปรและการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ภาษาตระกูลไทท่ีพูดในจังหวัด

แพร่. พิษณุโลก: รายงานการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
Intajamornrak, Chommanad. 2011. Tonal variation and change in Tai Lue spoken in Phrae 

Province. In Seino van Breugel (ed), Proceedings of the Thammasat International 
Symposium on Language and Linguistics (ISLL 2011), Department of Linguistics, 
Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Bangkok, Thailand, pp. 4-22.  

Intajamornrak, Chommanad. To appear. Variation and change of the Phrae Pwo Karen vowels 
and tones induced by language contact with the Tai languages. Manusya Special 
Issue. 

Intajamornrak, Chommanad. 2010. Tai loanwords in Mal: a minority language of Thailand. 
Mon-Khmer Studies 39: 123-136. 

Intajamornrak, Chommanad. 2009. Fundamental frequencies of Tai Yuan tones spoken by 
Lua Mal speakers of Ta Luang village of Pua District, Nan Province. Manusya Special 
Issue 17: 20-33. 

Intajamornrak, Chommanad. 2009. Acoustical investigation of pitch patterns in Ta Luang Mal: 
Implications for tonal evolution. In Minegishi, Makoto, Kingkarn Thepkanjana, Wirote 
Aroonmanakun and Mitsuaki Endo (eds.), Proceedings of the Chulalongkorn-Japan 
linguistics symposium. Tokyo: CbLLE Tokyo University of Foreign Studies. pp. 203-
212. 
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II .... .... "" .... 
tyJv'U~fI'UlIVl11'V1t:.11f1 £I'Ub'if11'i 

11;t1t:.1 n1'iftm~1'i~~uuru;;\9lftn'tj1 

L~elt ~fl1~;in"ent 'U~~~'U'lJru.;jl'l;im;1"l1el.:l1J'\t111'VH:J1"'eJ'UL~1"11~ L;]'U1t1fl1 eJFl111J L~eJ'U~eleJ 

1i1J11'1~~1'UU.~~Flrufl1Vi l:IelVlFl~e>.:In'UtI~~fl1l"1m~'VI~1.:1;in~n5fl1~ L~el.:l Lnru']1J1!J1~~1'U... . ... 
'VI"'nl:l!J1~~~~'U'lJru.;j!J1;in~n Vi.I"1. ~<t<td 

" 
\l~~'U m;reJti1'U1~1'I11JFlI11Jt 'U1J11'1~1 (i)<t (~) U.'IA.:IVi~~~1"1l,jqjqj"i1J'VI11'V1EJ1c;rtJ'UL~1"11~ 

'i'" ...... ttl::.! ( ) ..... .1Vi.I"1. ~<tGOQ'l u.~~ ~{;JeJ1Jl'Il:Ifl11J'VI11'V1EJ1~tJ 'UFI~11 ~~"Il1JFI~.:I'VI (i)O(i) cd1!:><t<t<t We>1'U'VI• 
(i)<t: "fI'l'hUl1F11J I!:l<t<t<t ~.:Ih~el el n-ne>,j.:lfl'U11~.:I~ell t1il 

'" 4fa &i) -ne>,j.:lfl'U;:AL~eJn11 "';el,j.:lfl'U1J'VI11'V1EJ1c;rEJ'UL~1"11~ "hfl1EJ fl1~Pin'ht1~~~'U 

,jru';;!J1;in'ht1 "fl. 1"1. ~<t:<t:<t" 

4ft) lr:J -ne>,j.:lfl'U'Q1mi,j.:lfl'Un'U'ii~!J1~~~'U,jru.;j!J1;in'ht1~ij~~l:ItI~~~1~1~'U~'Ufll EJ <t:<t 

LtJ'U~'Ulti 

4fa GO t ~,jru.;j1'l1'V1m"'tJFl1'UFl1JFlrufl1ViU.~~ti1'U1EJR1~Pin'ht11'U~~~'U,jru.;j!J1Pin'ht1 
II .., w ~ 

!J111J"lIe>'U.:IFI'U'U 

4fa <C 'VI"'nl:l!J1~~~~'U,jru';;l'I;in~n
" 

elfl1JPin'ht1 t1i'''Iln 11"tJ el.:l1J'VI11'V1EJ1~EJ'UL~1"11~ u.a:~1J1I'1~~1'U1"1l1fl1~LL~~1"1l1;jVi LU'Ufl1~~~'U1."1;:: ... 

,jn1"1l1fl1~ u.~~,jn1"1l1;jVil~iJFn11J'th'U1ty1'Ua1'(n1"1l1L\lVi1~ L~ell~1iFl111JfFlI11J1.~EJI"1l1qj 

l:I11J1~t1t1llUii"1'Ulfl~~.:I~'U LL~~L;]'U'VI~n~!J1~fl1~;in,\;1~1i~m;~Lt1{;JLl:I~~1'U~1Le>.:I 
eli'i" ~ri1L~~fl1~;in'htTI~~'UtI~~ml"1ijtJ,j!J1~,jru.;j1'l '1!1m-n1;in'ht1~8~~~'U

" 
t1~qjqj1t'YIt'Ul:I1'!J11"1l1L~mn'U'VI~tll:l1"tJ11"1l1~~1J~'UGn'U l~LiiiEJ'Ute>'U'VI,l1tJfil'll~·b.iLfi'U~e>eJ~~ <to 

(I!:» 'VIc;rn~l'I~mCYqj1t'VIu.~~mCYqj1Le>n *1~1iFl111J~1J~'UGl:Iel{;JFI~e>.:In'U 

u.j:.J'U~'ll'U1fl1~;in'ht1~~~'U~fl1JPim;1"l1e>.:I"Il1~ t1i'''Ilqj1"l1e>.:Ifl1~~{;J1J;in'ht1 t1i'''Ilqj1''tJa.:l1J'VI11'Y1tJ1~eJ 

'UL~1"11~ LLa ~1J11'1~~1'U1"1l1fl1 ~LLa~1"1l1;j"fl~L;]'Ul:I1na Lu'Ufl1~~'ll'U1,jn1"1l1 fl1~ LLa~,jn... 
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1"!!1;i~~ijFl'"J1lJ~Fl'"J1lJ~1lJ1~m~I~\J'N1'U~1·tJ11"!!1~1.:J" 1(;)~m~1~~L~tl1~~1lJ1~(l'Un L -Un LL~1.:J'V!1 
'\I '\I I .. 

Fl11lJTI'V!lJ1~tl~1.:J€i~~:: ~1lJ~.:JijFl11lJ~1lJ1~(l1'U m~~~1.:J~~~rl\l~~1".:JFl11lJn11'V!,j1'V11.:J1"!!1m~
" 

(n) 'V!~n~lJmJ~~mfll-umj'\Jl~,j'flJ9i\Jl ~L.u1Pin~1\l::~tl.:Jd1L~\lm~Pin~1 
" " 

.... CIt. .cIII dI q I ...... ~ .... .... 

~::(;)'U\J~qJ qJ1(;l~'V!~ tl L'VI~'UL'VI 1 \l1n~m'U'U ~(;)lJfIl n~1'V1 m~'VI~1.:JfIln~l'Bm~~'U~tl.:J 

('tJ) 'V!~n~\Jl~\J~~mfll-u~,j'(;l~,j'flJ9i\Jli'U~.:J ~L.u1~n~1\l~~tl.:Jd1L~\l 
" " " 

m~Pin~1~~~'UmqJqJ11'VI'V!~mVI ~'ULvb \l1n~m,j''U~(;)lJ~n~1~ m~'VI~1.:J~n~1fim~-s'U~tl.:J 

(Fl) 'V!~n~(;l~mqJqJ11 'VI ~L.u1Pin~1\l~~tl.:Jd1L~\lm~Pin~1~::~'UmqJqJ1 
Q dI.cIII I .... _ ~ _ Q. .... 

(;l~'V!~m 'VI ~'UL'VI 1 \l1n~m'U'Utl(;)lJfIln~1'V1 m::'VI~1.:JfIl n~1'Bm~~'U~m• 
(.: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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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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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 
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~ ~_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 
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(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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