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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา ทาพระจันทร/คณะศิลปศาสตร/ภาควิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร/สาขาวิชาภาษาศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25500051109449
: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
: Master of Arts Program in Linguistics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
Master of Arts (Linguistics)
M.A. (Linguistics)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 3 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทัง้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูดําเนินการสอนหลักสูตรนีม้ ี
ความตกลงรวมมือกับ THE MARCS INSTITUTE for BRAIN, BEHAVIOUR, and DEVELOPMENT แหง
WESTERN SYDNEY UNIVERSITY และ และความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ใน
ตางประเทศทีม่ ีความตกลงรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
พ.ศ. 2555
6.1 กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม 2561)
6.2 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
6.3 ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารยดานภาษา ภาษาศาสตร และภาษาศาสตรประยุกต
8.2 นักวิชาการและนักวิจัยดานภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต
8.3 ที่ปรึกษาและผูใหคําแนะนําดานการแกไขปญหาการใชภาษาและการนําภาษาไปประยุกตใชใน
ดานตาง ๆ
8.4 ผูประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
เลขประจําตัว
ประชาชน
1. 3100501463XXX

ลําดับ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อ. ดร.
ความเชี่ยวชาญดาน
Laboratory Phonetics
(สัทศาสตรเชิงทดลอง),
Phonology (สัทวิทยา),
Psycholinguistics
(ภาษาศาสตรจิตวิทยา),

ชื่อ - สกุล
จุฑามณี ออนสุวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปการศึกษาที่จบ
 Ph.D. Linguistics, University of
Michigan, 2548
 M.A. Linguistics, University of
Michigan, 2543
 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538
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ลําดับ

เลขประจําตัว
ประชาชน

2. 3409900943xxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ
Computational Linguistics
(ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร)

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปการศึกษาที่จบ

ผศ. ดร.
ความเชี่ยวชาญดาน
Contrastive pragmatics
(วัจนปฏิบัติศาสตรเปรียบตาง),
Interactional sociolinguistics
(ภาษาศาสตรสังคมเชิงปฏิสัมพันธ),
Language and gender
(ภาษาศาสตรกับเพศ),
World Englishes
(นานาภาษาอังกฤษโลก)
รศ. ดร.
ความเชี่ยวชาญดาน
Semantics
(อรรถศาสตร),
Conitive linguistics
(ภาษาศาสตรปริชาน)

ทรงธรรม อินทจักร

 Ph.D. Linguistics, University of
London, 2544
 M.A. European Languages,
Literatures and Thought,
University of London, 2538
 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2537

ชัชวดี ศรลัมพ

4. 475235XXX

อ. ดร.
ความเชี่ยวชาญดาน
Applied linguistics
(ภาษาศาสตรประยุกต),
Critical Discourse Analysis
(การวิเคราะหวาทะกรรมเชิงวิภาค),
Linguistics landscape
(ภูมิทัศนภาษาศาสตร)

Andrew A. Jocuns

 อ.ด. ภาษาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540
 ศศ.ม. ภาษาศาสตรเอเชียอาคเนย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
 ศศ.บ. ภาษาศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523
 Ph.D. Linguistics,
Georgetown University, 2548
 M.S. Linguistics,
Georgetown University, 2546
 M.A. Anthropology,
Brandeis University, 2541
 B.A. Anthropology,
the Pennsylvania State
University, 2538

5. 520333XXX

อ. ดร.
Benjamin Clarke
ความเชี่ยวชาญดาน
Psycholinguistics
(ภาษาศาสตรจิตวิทยา):
Lexical access and retrieval
(การเขาถึงและการกูคําศัพท),
Speech production and
comprehension
(การผลิตและการเขาใจภาษา),
Gesture and speech
production
(ภาษาทาทางและการสรางคําพูด);
Word recognition
(การรูจําศัพท);

3. 3101500676xxx

 Ph.D. Cognitive Psychology,
University of Reading, 2548
 B.Sc. Psychology,
Middlesex University, 2541
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ลําดับ

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
ทางวิชาการ
bilingualism (ภาวะทวิภาษา);
Experimental pragmatics
(วัจนปฏิบัติศาสตรเชิงทดลอง)

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปการศึกษาที่จบ

ลําดับที่ 1-3 เปนอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดมีการกําหนดหลักการ
สําคัญ ในการพัฒ นาประเทศขอหนึ่ง คือ ยึด “คนเปนศูนยก ลางการพัฒ นา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและ
สุขภาวะที่ดีสําหรับ คนไทย พัฒ นาคนใหมีความเป นคนที่ส มบูร ณ มีวินัย ใฝรู มีความรูความสามารถ
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี รับ ผิดชอบตอสัง คม มีจ ริยธรรมและคุณธรรม พัฒ นาคน
ทุก ชวงวัย ใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณภาพ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒ นาบัณฑิตที่ มีความรู
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับ ผิดชอบตอสวนรวม มีทัศนคติที่ดีและพรอมที่จะเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติดังกลาว
ในปจ จุบันสังคมไทยกาวเขาสูโลกยุคดิจิทัล มากขึ้นทุก ขณะ การเขาถึงแหลง ขอมูลปริม าณ
มหาศาลผานสื่อออนไลนและสือ่ หลากรูปแบบมีมากขึ้น ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
มีการเคลื่อนตัวไปอยางรวดเร็ว มีก ารแขงขันสูง สงผลใหคุณลัก ษณะของเยาวชนและบัณฑิตของไทย
เปลี่ยนไป ประกอบกั บ รัฐบาลไดป ระกาศนโยบาย “Thailand 4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่ ง มี
เปาหมายใหประเทศไทยกาวจากประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศรายไดสูง การวิจัยและใชนวัตกรรม
ทางเศรษฐกิจ สัง คม และการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ยที่มีคุณ ภาพสูง จึ งเป นความจําเปนหลัก ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ
การที่ ป ระเทศไทยจะกาวเข าสูก ารศึก ษาไทยในยุค 4.0 ไดอยางยั่ง ยืนไดนั้ น จะต องมี ก าร
เชื่อมโยงในหลากหลายมิติ เพื่อใหสอดคลองตอการพัฒ นาประเทศ มุงสรางคนใหมีคุณภาพสูงเพื่อ ให
เปนไปตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต การศึกษาถือเปนเครื่องมือหลักที่สําคัญอยางยิ่งใน
การยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ เพื่อกาวเขาสูเวทีเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ จําเปนอยางยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะตองพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับ
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ความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการการศึกษามีลักษณะเปด เขาถึงไดงาย และผูเรียน
สามารถตอยอดองคความรูและพัฒ นาทักษะตาง ๆ นอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียน ตามความ
ตองการของผูเรียนผูเรียนสามารถพัฒ นาทัก ษะการแกไขปญ หาที่ซับ ซอน การคิดวิเคราะห ความคิด
สรางสรรค ทักษะทางการสื่อสารไดดวยตนเอง ในขณะเดียวกันยังคงสามารถดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของไทย
ใหคงอยูตอ ไปการผลิต บุค ลากรของไทยที่มีคุณ ภาพและสนองตอบต อ นโยบายการพัฒ นาประเทศ
จึงถือเปนภาระกิจหลักในการจัดการศึกษาของหลักสูตรและสถาบันตาง ๆ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2565) มีเปาหมายสําคัญ
คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มคี ุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึน้ ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูแ ละนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขง ขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับ สนุนการพัฒ นาที่ยั่งยืนของทองถิ่น ไทยโดยใชก ลไกของ
ธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ดวยเหตุนแี้ ผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึงไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน เพื่อสรางผลผลิต ผลลัพธใหเกิดกับผูเรียนไดอยางสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
การที่ จ ะพั ฒ นาประเทศไทยไปสู ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ในอนาคตนั้ น จะต อ งให
ความสําคัญกับ “การพัฒนาคน” ใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่สําคัญ
อยางยิ่งคือการพัฒนาทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของ
คน โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาประยุกตใชทั้งในเชิงระบบและโครงสรางของสังคมไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ดังนั้น ในการจัดทําแผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) จะตองคํานึงถึงสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก
ที่มีผ ลกระทบตอการพัฒ นาคนและการจัดการศึกษาของประเทศ มีการกําหนดเปาหมายการพัฒ นา
การศึก ษาและกําหนดแนวทางในการขับ เคลื่อนทิ ศทางการศึก ษาไปสูเปาหมายดังกลาวไดอยางเป น
รูป ธรรม เพื่อใหผูเรียนและผูรับบริการไดรับประโยชนที่ สอดคลองกับ ทิศทางและเปาหมายการพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ปขางหนา อยางเต็มที่ทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม และมิติการบริหารจัดการ
ใหเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด
การพั ฒ นาทั ก ษะด านภาษาและภาษาศาสตร ความรูทั้ ง ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และ
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ รวมทั้งการคิดวิเคราะหเชิงบูรณาการกับศาสตรอื่น ๆ และการคิดเชิงวิพากษกับ
บริบทแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมไทยที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก จะเปนแนวทางการ
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคนใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และสังคม
โลกตอไปในอนาคต การผลิตบั ณฑิ ต นัก วิชาการ และนัก วิจัย ที่มีความรอบรูดานภาษาศาสตร และ
ภาษาศาสตรประยุกตแบบบูร ณาการ จึงนับ วาเปนภารกิ จสําคัญ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร อีกทั้งยังเปนหนทางที่จะนําไปสูการตอยอดการศึกษาดานภาษาศาสตรในระดับ ที่
สูงขึ้นไปไดเปน อยางดี ดัง นั้น สาขาวิชาภาษาศาสตรจึง ไดป รับ เนื้อหาวิชาที่ส รางองคความรูทางดาน
ภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกตในระดับมหาบัณฑิต ที่เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาตอเนื่องในระดับ
ดุษฎีบัณฑิตตอไป
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาศาสตร ภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษและ
ภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตระหนักถึงสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาคน และการจัดการศึกษาของ
ประเทศ จึงมีเปาหมายทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรโทตอเนื่องเอก ที่มีเนื้อหาวิชาและกระบวนการ
เรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีคุณภาพเขมขนทางวิชาการ และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก ตลอดจนมีความเขมแข็งในทักษะดานภาษา
ทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ งสามารถนําวิชาความรูนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพ และการแสวงหาความรูไดอยางยั่งยืนไมที่สิ้นสุด นอกจากนี้ ห ลัก สูตรศิล ปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ยังมีเปาหมายในการพัฒนาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตเพื่อเปดโอกาสให
ผูเรียนสามารถศึกษาตอเนื่องในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิ ตหลักสูตรประกอบดวยรายวิชาที่หลากหลายที่มีการ
เรียนการสอนที่ เป นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเน นความเข ม แข็ ง ทางภาษาศาสตร ท ฤษฎี ด าน
สัท ศาสตร สัท วิท ยา ระบบคํา ระบบประโยค ระบบความหมาย และระบบขอความ นอกจากนี้ยัง มี
รายวิชาที่เนนการคิดวิเคราะห การสังเคราะห และการทดลอง เชน ภาษาศาสตรจิตวิทยา การรับภาษาที่
สอง ภาษาศาสตรคลินิก รวมถึงเนนกระบวนวิชาในเชิง ประยุก ตและบูร ณาการกับ ศาสตรส าขาอื่น ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสังคมศาสตรและดานการสื่อสาร เชน วัจนปฏิบัติ ภาษาศาสตรสังคม ภาษา ระบบ
ขอความ และอัตลักษณ ภาษาศาสตรภาคสนามภาษา เพศภาวะ และเพศวิถี รวมไปถึงวิชาที่มีการประยุกต
ดานการใชเทคโนโลยีตาง ๆ เชน ภาษาศาสตรคอมพิวเตอรและมีรายวิชาที่เกีย่ วของกับวัฒนธรรมและการ
สื่อสารในสังคมตางวัฒนธรรม เชน ภาษาศาสตรขามวัฒนธรรม
ขณะเดียวกันหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ยังเนนเปดสอนรายวิชา
ดานสัม มนาและการวิจัยดวยการเพิ่มวิชาสัมมนาหัวขอเฉพาะทางภาษาศาสตร และวิชาสัมมนาหัวขอ
เฉพาะทางการประยุกตภาษาศาสตร เพื่อใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการคนควาหาความรู อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และพัฒนาทักษะในการเขียนงานวิชาการและงานวิจัย รายวิชาตางๆ
ที่กลาวมาขางตนนี้ นอกจากจะชวยใหผูเรียนพัฒ นาความรู ความสามารถทางวิชาการดานภาษาศาสตร
แลวยังทําใหผูเรียนสามารถตอยอดไปสูการศึกษาขั้นสูงซึ่งนําไปสูการใชชีวิต การประกอบอาชีพ และการ
ดํารงชีวิตในสังคมทั้งในสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลกไดอยางมีป ระสิทธิภาพ ทั้ง นี้ หลัก สูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ไดตอบสนองนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตลอดจน
นโยบาย Thailand 4.0 ไดเปนอยางดี
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตรมี วิ สั ย ทั ศ น ที่ จ ะสร า งผู นํ า ด ว ยการศึ ก ษาและวิ จั ย ระดั บ โลก
"Leadership through World-Class Education and Research" ดั ง ที่ แ สดงไว ในแผนยุ ท ธศาสตร
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมี พั น ธกิ จ หลั ก ในการจั ด การศึก ษา
เผยแพรความรู สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สรางงานวิจัย และองคความรู และใหบริการ
ทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคม รวมถึงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปญญา สงเสริม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร หนา 6

มคอ.2

และพัฒนาวิชาธรรมศาสตรและการเมืองเชนเดียวกับ คณะศิลปศาสตรที่มีพันธกิจในการจัดการศึกษา
ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญกับการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมและการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูดอยโอกาส เนนการวิจัย
พัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ ใหบริการวิชาการแกสังคมเพือ่
สรางความเขม แข็ ง ให กั บ ชุม ชน และการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย ของประเทศ รวมทั้ ง ให โ อกาสแก
ผูดอยโอกาส และศึกษา สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
ดัง นั้นหลัก สูตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร จึง ได ป รับ ปรุงหลัก สูตรให
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและคณะศิลปศาสตร โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีความรูความสามารถและทักษะการใชภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกตความรู ทักษะในการวิจัยและ
ประสบการณภาคสนามเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตในประเทศไทย
ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลกไดอยางเสรีและมีประสิทธิภาพซึ่งความรู ทักษะ และประสบการณดังกลาว
นับวาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในชาติและนานาชาติอีก
ทางหนึ่ง
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชาอื่น (เชน รายวิชาที่
เปดสอนเพือ่ ใหบริการวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สรางบัณฑิตที่มีความรอบรูทางดานศิลปศาสตรและภาษาศาสตร เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจ
คุณคาของภาษา สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณอยางสรางสรรค สามารถประยุกตใชความรูในการ
ดํารงชีวิตและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ และความรับผิดชอบตอ
สังคม
1.2 ความสําคัญ
มุงสรางผูมีความรูความเขาใจภาษา มุงพัฒนาและสรางสรรคทักษะในการใชภาษาทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาองคความรูและงานวิจัยดานภาษาศาสตร และ
ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองและเปนกําลังสําคัญของสังคมในการสราง
ความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความรูดานทฤษฎีภาษาศาสตรและศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
2) มีความรูความเขาใจความสัมพันธระหวางภาษาศาสตร และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความรูมีความสามารถในการวิเคราะห วิจัย และคนควาวิทยาการดานภาษาศาสตรและ
ศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
4) มีความสามารถนําแนวคิดทางภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกตไปใชเพื่อประโยชนใน
การประกอบอาชีพและศึกษาตอ
2. แผนพัฒนาปรับปรุงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวน ภายใน 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
ให มี มาตรฐานไม ต่ํ ากวาที่ สกอ.
กําหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคมและ
ก ารเป ลี่ ย น แ ป ล งขอ งโล ก
ปจจุบัน
3. แผนการส ง เสริ ม การเรี ย น
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ติดตามและประเมินหลักสูตร - เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
- รา ย งาน ผ ล ก า ร ป ระ เมิ น
หลักสูตร

4. แผนการพั ฒ นาทั ก ษะการ
ส อ น /ก ารป ระ เมิ น ผ ล ขอ ง
อาจารยตามผลการเรียนรู ทั้ง 5
ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
5. พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
และวิชาการแกนักศึกษา

- สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด า นการ
เรี ย นการสอนและเผยแพ ร
ผลงานทางวิ ชาการแก อ งค ก ร
ภายนอก

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
สํา รวจตามความต อ งการของ
หน ว ยงาน องค ก ร และสถาน
ประกอบการ
- จัด กิจ กรรมเสริม หลัก สู ตรที่
เน น ทั ก ษะ ก ารเรี ย น รู เช น
สงเสริม การจัดสัม มนาวิชาการ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ

- มี ก ารจั ด สรรงบป ระม าณ
สนับ สนุ นการเดินทางไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการหรือการเขา
รวมสั ม มนาทางวิช าการทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศ

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต
- มี กิ จ กรรม/โครงการบริ ก าร
ใหแกนักศึกษา
- รายงานผลการประเมินการจัด
กิจ กรรม/โครงการบริก ารของ
ผูเรียน
- ผลงานทางวิชาการและขอมูล
การบริ ก ารวิ ช าการแก อ งค ก ร
ภายนอกของอาจารยในหลักสูตร
- ผลประเมิ นของนั ก ศึ ก ษาต อ
การสอนของอาจารย
- จํานวนงบประมาณที่ใชในการ
สนับสนุนนักศึกษา
- จํานวนผลงานทางวิ ชาการที่
ได รับ การตี พิ ม พ เ ผยแพรห รื อ
นํ า เสนอใน การป ระชุ ม ท าง
วิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ
หลัก สู ต รการศึก ษาเปน แบบแผน ก. แบบ ก 2 เป นหลั ก สูตรที่มี การศึกษารายวิชา และทํ า
วิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศผานกอนวันยื่นขอสอบวิทยานิพนธ สวนรายละเอียด
อื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศ พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
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1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร ถึง วันศุกร เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัตคิ ือเปนผูสาํ เร็จ
การศึก ษาไมต่ํ ากวาระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยไม จํากั ด สาขาวิช าจากสถาบั น การศึก ษาในประเทศหรื อ
ตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.2.2 กรณี นั ก ศึ ก ษาตา งชาติต อ งเป น ไปตามข อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร วาด ว ย
การศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2524 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
การคัดเลือกผูเขาศึกษา (นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ)
1) ใชวิธีการสอบขอเขียนและสัมภาษณตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2) ผูสมัครเขาศึกษาตองยื่นผลทดสอบความรูภาษาอังกฤษ TU-GET (550) หรือ TOEFL (550
Paper-based, 213 Computer-based, 79 Internet-based) หรือ IELTS (6.5 overall) หรือ TOEIC (750
คะแนนขึ้นไป ร วมกับ การสอบสั ม ภาษณ เพื่ อวัดความรูภาษาต างประเทศโดยชาวต างประเทศ ตามที่
คณะกรรมการประจําคณะกําหนดโดยออกเปนประกาศคณะ) โดยผลสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวัน
สมัคร
3) หากสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร โดยไดรับเกียรติ
นิยมอันดับ 1 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 จะไดรับการยกเวนการสอบขอเขียน
4) เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุ คคลเขาศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะศิลปศาสตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาบางคนมีความรูและทักษะไมเพียงพอดานการวิเคราะห การสังเคราะห การจัดระบบ
ความคิด การคิดเชิงวิพากษ และการใหเหตุผล ตลอดจนขาดทักษะดานการอานและการเขียนงานทาง
วิชาการเชิงภาษาศาสตร
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
หลักสูตรภาษาศาสตรกําหนดใหมีการแกไข ดังนี้
1) กํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า ภ.500 การเขี ย นงานทางวิ ช าการด า น
ภาษาศาสตรในภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาแรก เพื่อปูพื้นฐานดานการเขียนเอกสารทางวิชาการ
เชิงภาษาศาสตร
2) ในกระบวนการการเรียนการสอน ไดพยายามสงเสริมใหนักศึกษาฝกวิเคราะห สังเคราะห
สรุปประเด็น การเขียนเรียบเรียงผลการศึกษาใหเปนระบบและมีหลักการ
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3) กําหนดใหนักศึกษาอานเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เปนภาษาอังกฤษ
4) ฝกการเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 10 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
ชั้นปที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปที่ 2
10
10
10
10
รวม
10
20
20
20
20
คาดวาจะจบการศึกษา
10
10
10
2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร ดังนี้
หมวดคาตอบแทน
61,700.00
บาท
หมวดคาใชสอย
16,500.00
บาท
หมวดคาวัสดุ
6,000.00
บาท
หมวดครุภัณฑ
6,000.00
บาท
หมวดเงินอุดหนุน
6,006.00
บาท
รวมทั้งสิ้น
96,206.00
บาท
คาใชจายตอหัวนัก ศึก ษา 38,400 บาทตอป โดยมีก ารบริห ารจัดการเปนโครงการปกติใช
งบประมาณแผนดิน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (e-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ) แบบศึกษาวิจัยดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง การลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียน
ขามสถาบัน พ.ศ.2560
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต
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ระยะเวลาศึ ก ษา เป น หลั ก สู ต รแบบศึ ก ษาเต็ ม เวลา นั ก ศึ ก ษาต อ งใช ร ะยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อยางนอย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
1) วิชาเสริมพื้นฐาน*
3
หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
2) หมวดวิชาบังคับ**
15
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
15
หนวยกิต
4) วิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
รวม
42 หนวยกิต
* นักศึกษาทุกคนตองเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
** นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับรวม 15 หนวยกิต โดยนักศึกษาตองสอบไลไดไมต่ํากวาระดับ C ทุก
รายวิชา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมี
ความหมาย ดังนี้
อักษรยอ ภ./LG
หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาภาษาศาสตร
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหนวย
เลข 0-6
หมายถึง
เลข 7-9
หมายถึง
เลขหลักสิบ
เลข 0-4
หมายถึง
เลข 5-6
หมายถึง
เลข 7-9
หมายถึง

วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตรทั่วไป
วิชาในหมวดวิชาที่เกี่ยวของกับภาษาศาสตร
วิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตรประยุกต
วิชาสัมมนา การศึกษาเฉพาะดาน
การศึกษาดวยตนเอง และการวิจัย

เลขหลักรอย
เลข 5
หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน
เลข 6
หมายถึง วิชาขั้นตน
เลข 7
หมายถึง วิชาขั้นสูง
เลข 8
หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
3.1.3.2 รายวิชาและขอกําหนดของหลักสูตร
1) วิชาเสริมพื้นฐาน
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน 1 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้
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รหัส
ภ.500
LG500

รายวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
การเขียนงานทางวิชาการดานภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
(ไมนับหนวยกิต)
Academic Writing in Linguistics
3 (3-0-9)
(non-credit)

2) วิชาบังคับ
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับรวม 15 หนวยกิตโดยนักศึกษาตองสอบไลไดไมต่ํากวาระดับ C ทุก
รายวิชา
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ภ.600
แนวทางการศึกษาภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
LG600
Approaches to Linguistics
ภ.601
เสียงและระบบเสียง
3 (3-0-9)
LG601
Phonetics and Phonology
ภ.602
ระบบคําและระบบประโยค
3 (3-0-9)
LG602
Morphology and Syntax
ภ.603
ระบบความหมาย
3 (3-0-9)
LG603
Semantics
ภ.690
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
LG690
Research Methodology in Linguistics
3) วิชาเลือก
นักศึกษาตองเลือกศึกษาและสอบไลไดในรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ภ.617
ระบบขอความ
3 (3-0-9)
LG617
Discourse
ภ.618
วัจนปฏิบัติศาสตร
3 (3-0-9)
LG618
Pragmatics
ภ.619
ภาษาศาสตรสังคม
3 (3-0-9)
LG619
Sociolinguistics
ภ.627
ภาษาศาสตรจิตวิทยา
3 (3-0-9)
LG627
Psycholinguistics
ภ.628
LG628
ภ.629
LG629

การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
Language Variation and Change
ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร
Computational Linguistics

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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ภ.717
LG717
ภ.718
LG718
ภ.777
LG777
ภ.778
LG778
ภ.779
LG779
ภ.787
LG787
ภ.788
LG788
ภ.789
LG789
ภ.797
LG797
ภ.798
LG798
4) วิทยานิพนธ
รหัส
ภ.800
LG800

ภาษาศาสตรคลินิก
Clinical Linguistics
ภาษาศาสตรการทดลอง
Experimental Linguistics
การรับภาษาที่สอง
Second Language Acquisition
ภาษาศาสตรขามวัฒนธรรม
Linguistics across Cultures
การปฏิสมั พันธดวยการพูด
Spoken Interaction
ภาษา ระบบขอความ และอัตลักษณ
Language, Discourse and Identity
ภาษา เพศภาวะ และเพศวิถี
Language, Gender and Sexuality
ภาษาศาสตรภาคสนาม
Linguistics Field Methods
สัมมนาหัวขอเฉพาะทางภาษาศาสตร
Seminar in Selected Topics in Linguistics
สัมมนาหัวขอเฉพาะทางการประยุกตภาษาศาสตร
Seminar in Selected Topics in Applying Linguistics
รายวิชา

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
12 หนวยกิต

วิทยานิพนธ
Thesis

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภ.500

ภาคเรียนที่ 2
3 หนวยกิต
ภ.603
(ไมนับหนวยกิต) ภ.690
3 หนวยกิต
วิชาเลือก 2 วิชา
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต
รวม
ปการศึกษาที่ 2

ภ.600
ภ.601
ภ.602
รวม
ภาคเรียนที่ 1
วิชาเลือก 3 วิชา

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 2

9 หนวยกิต

ภ.800

3 หนวยกิต
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รวม

9 หนวยกิต

การเขารวมโครงการบัณฑิตสัมมนา
รวม
3 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภ.800

6 หนวยกิต

ภ.800

3 หนวยกิต

รวม

6 หนวยกิต

รวม

3 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
ภ.500 การเขียนงานทางวิชาการดานภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
(ไมนับหนวยกิต)
LG500 Academic Writing in Linguistics
(non-credit)
การเขียนสรุปเนื้อหาสําคัญของประเด็นทางภาษาศาสตร รวมทั้งการเขียนเชิงวิเคราะห การ
เขียนเชิงวิจารณ และการเขียนเชิงสังเคราะห การคนควาความรูทางภาษาศาสตรและการอางอิงเอกสาร
ประเด็นทางดานจริยธรรมในการวิจัย
Summarizing ideas in linguistic texts, including analytical, critical, and synthetic
approaches to writing in linguistics. Practices of literature search and referencing, as well
as ethical issues in research.
วิชาบังคับ
ภ.600 แนวทางการศึกษาภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
LG600 Approaches to Linguistics
แนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญทางภาษาศาสตร การวิเคราะหผลการศึกษาและการคนควาความรู
ทางภาษาศาสตรแขนงตาง ๆ
Prominent concepts and theories in linguistics. Analyses of research findings and
investigations of current issues in linguistics and related fields.
ภ.601 เสียงและระบบเสียง
3 (3-0-9)
LG601 Phonetics and Phonology
หลัก การพื้ นฐานทางสรีร สัท ศาสตรแ ละกลสัท ศาสตรของเสี ยงในภาษาต าง ๆ โดยเฉพาะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงหลักทฤษฎีทางสัทวิทยาที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหหนวยเสียง ลักษณ
ความตาง โครงสรางพยางค เสียงวรรณยุกต และทํานองเสียง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร หนา 15

มคอ.2

An introduction to articulatory and acoustic aspects of phonetics. Foundations
of phonological theory. Topics include phonemic analysis, distinctive features, syllable
structure, tone and intonation. Primary focus on English and Thai.
ภ.602 ระบบคําและระบบประโยค
3 (3-0-9)
LG602 Morphology and Syntax
หลักการและทฤษฎีภาษาศาสตรที่เกีย่ วกับการวิเคราะหหนวยคําองคประกอบของคํา การสราง
คํา ชนิดของคํา ตลอดจนโครงสรางวลีและประโยค แบบลักษณภาษาและสากลลักษณภาษา
Principles and linguistics theories related to morphological analysis, lexical
components, word formation, parts of speech, as well as syntactic analysis including
phrase and sentence structures. Language typology and language universals.

ภ.603 ระบบความหมาย
3 (3-0-9)
LG603 Semantics
แนวคิดและทฤษฎีทางความหมายในระดับคํา วลี ประโยค และขอความ ตลอดจนประเด็นที่
สัมพันธกับระบบความหมายในภาษา
Concepts and theories of semantics in words, phrases, sentences and discourse,
as well as issues related to meaning systems in language.
ภ.690 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
LG690 Research Methodology in Linguistics
ระเบี ย บวิธีวิ จั ยทางสัง คมศาสตรแ ละพฤติ ก รรมศาสตร โดยเน น การวิจั ยด านภาษาและ
ภาษาศาสตร วิธีวิจัยแบบตาง ๆ ขั้นตอนการทําวิจัยและหลักการทางสถิติเบื้องตน
Research methods in social sciences and behavioral studies as applied to
language and linguistic research. Various types of research, main steps for starting a
research project, and basic statistical concepts and analysis.
วิชาเลือก
ภ.617 ระบบขอความ
3 (3-0-9)
LG617 Discourse
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
แนวคิดและหลักการวิเคราะหภาษาระดับขอความ ความเชื่อมโยงและการจัดการขอความ ชนิด
และรูปแบบของขอความประเภทตาง ๆ แนวทางการวิเคราะหขอความ ความสัมพันธระหวางภาษาระดับ
ขอความกับสังคม ฝกการวิเคราะหขอความ มีการศึกษานอกสถานที่
Prerequisite: Have earned credits of LG600
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Concepts and principles of discourse analysis. Cohesion and discourse organization.
Genres and types of discourse. Approaches to discourse analysis. Relationship of discourse
and society. Practicing and analyzing various types of discourse. Fieldwork is required.
ภ.618 วัจนปฏิบัติศาสตร
3 (3-0-9)
LG618 Pragmatics
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
แนวคิดและหลัก การดานวัจ นปฏิบัติศาสตรทั้งในเชิงองคป ระกอบและเชิง มิติ เจตนาและ
มุมมองของผูใชภาษา เงื่อนไขและพลวัตดานบริบท และผลลัพธที่เกิดจากการสื่อเจตนาแบบตาง ๆ
Prerequisite: Have earned credits of LG600
Concepts and principles of pragmatics according to the component and
perspective views. Speakers’ intentions and viewpoints, contextual constraints and
dynamics, and effects of different types of intentionality.
ภ.619 ภาษาศาสตรสังคม
3 (3-0-9)
LG619 Sociolinguistics
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
แนวคิดและหลักการสําคัญ ของภาษาศาสตรสังคมตามแนวทางตาง ๆ ความหลากหลายของ
ภาษาตามสถานการณการใชภาษาและปจจัยทางสังคมของผูพูด ภาษากับวัฒนธรรม ภาวะสองภาษาและ
หลายภาษา การปนและการสลับ ภาษา ทั ศ นคติ ตอ ภาษา และชาติพั น ธุ วรรณนาเพื่อ การสื่ อสาร มี
การศึกษานอกสถานที่
Prerequisite: Have earned credits of LG600
Concepts, principles and approaches of sociolinguistics. Language diversity and
variation relating to speech situations and social factors of speakers. Language and
culture. Bilingualism and multilingualism. Code mixing and code switching. Language
attitudes and ethnography of communication. Fieldwork is required.
ภ.627 ภาษาศาสตรจิตวิทยา
3 (3-0-9)
LG627 Psycholinguistics
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
แนวคิดทางภาษาศาสตรจิตวิทยา ความสัมพันธระหวางภาษาศาสตร จิตวิทยา และประสาท
วิท ยา โครงสรางทางสมองที่ เกี่ ยวข องกั บ ภาษา การรูคิ ด กระบวนการรั บ ภาษาแม การผลิต ภาษา
กระบวนการรับรูและเขาใจภาษา รวมไปถึงความบกพรองทางภาษาที่เกิดขึ้น
Prerequisite: Have earned credits of LG600
Concepts in psycholinguistics exploring the interface between linguistics and
psychology, neurology, the human brain, cognition, first language acquisition, language
production and language comprehension processes, as well as language disorders.
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ภ.628 การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
3 (3-0-9)
LG628 Language Variation and Change
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
แนวคิด หลักการ และปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา โดยเนน
ประเด็นเกี่ยวกับภาษาศาสตรสังคมและภาษาศาสตรเชิงประวัติและเปรียบเทียบ
Prerequisite: Have earned credits of LG600
Concepts, principles and crucial factors of language variation and language
change by focusing on sociolinguistics and comparative-historical linguistics.

ภ.629 ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร
3 (3-0-9)
LG629 Computational Linguistics
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
แนวคิดพื้นฐานดานภาษาศาสตรคอมพิวเตอรและภาษาศาสตรคลังขอมูล หลักการและทักษะ
เบื้องตนในการใชคอมพิวเตอรในการเก็บและวิเคราะหขอมูลทางภาษาศาสตร
Prerequisite: Have earned credits of LG600
Basic concepts in computational linguistics and corpus linguistics. Principles and
skills in searching, storing, and analyzing linguistics data by computer.
ภ.717 ภาษาศาสตรคลินิก
3 (3-0-9)
LG717 Clinical Linguistics
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
ความบกพรองและความผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางภาษา รวมไปถึงการประยุกตองค
ความรูทางภาษาศาสตรเพื่อใชเปนแนวทางในการคัดกรองและบําบัดผูมีความบกพรอง
Prerequisite: Have earned credits of LG600
Disruptions and impairment in the communication chain. The use of linguistic
sciences to analyze and help screen and treat language disability.
ภ.718 ภาษาศาสตรการทดลอง
3 (3-0-9)
LG718 Experimental Linguistics
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
กระบวนการวิจัยเพื่อตอบคําถามทางภาษาศาสตรดวยกระบวนการทางการทดลอง การใช
คลังขอมูล การใชขอมูลเชิงปริมาณหรือขอมูลขนาดใหญ หรือการทดสอบดวยหลักการทางสถิติ
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Prerequisite: Have earned credits of LG600
Research methods for validating linguistic hypotheses based on a range of
experimental techniques, large-scale language corpora, big data, quantitative data and
statistical methods.
ภ.777 การรับภาษาที่สอง
3 (3-0-9)
LG777 Second Language Acquisition
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรูภาษาอื่น ความแตกตางระหวางการรับภาษาแมแ ละ
ภาษาที่สอง การถายโอนภาษา การแทรกแซงทางภาษา อันตรภาษา ตลอดทั้งการประยุกตแนวคิดการรับ
ภาษาที่สองในดานที่เกี่ยวของ
Prerequisite: Have earned credits of LG600
Concepts and theories of language learning. Differences between first and
second language acquisition, language transfer, interference, interlanguage and applications
of second language acquisition.
ภ.778 ภาษาศาสตรขามวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
LG778 Linguistics across Cultures
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
แนวคิดและงานวิจัยทางภาษาศาสตรที่ เกี่ยวของกับ การสื่อสารระหวางชนตางวัฒ นธรรม
ปญหาในการสื่อสารในมุมมองที่เกี่ยวของ วิธีการแกปญหา การเสริมสรางความเขาใจระหวางผูที่มาจาก
ตางกลุมวัฒนธรรม
Prerequisite: Have earned credits of LG600
Concepts and linguistics research in reference to intercultural communication.
Communication difficulties across cultures in related perspectives, methods of problem
solving and establishing mutual understanding in communication among people from
different cultural backgrounds.
ภ.779 การปฏิสัมพันธดวยการพูด
3 (3-0-9)
LG779 Spoken Interaction
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
หลักการวิเคราะหบทสนทนา โครงสราง กลไก และองคประกอบของการปฏิสัมพันธดวยการ
พูด วิธีการบันทึก และวิเคราะหขอมูลการสนทนา มีการศึกษานอกสถานที่
Prerequisite: Have earned credits of LG600
Principles of conversational analysis. Structure, mechanism and components of
spoken interaction. Approaches to the transcription and analysis of conversational data.
Fieldwork is required.
ภ.787

ภาษา ระบบขอความ และอัตลักษณ

3 (3-0-9)
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LG787 Language, Discourse and Identity
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
มโนทัศนและความสัมพันธระหวางภาษา วาทกรรม และอัตลักษณ บทบาทของภาษาในการ
สรางอัตลักษณ ความไดเปรียบและเสียเปรียบตออัตลักษณ โดยเนนการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
Prerequisite: Have earned credits of LG600
Concepts and relationship between language, discourse and identity. The role
of language differences in the construction of social identity, and their implications for
social advantage or disadvantage with an emphasis on intercultural communication.

ภ.788 ภาษา เพศภาวะ และเพศวิถี
3 (3-0-9)
LG788 Language, Gender and Sexuality
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
แนวคิดและหลัก การสําคัญดานการใชภาษาตามปจจัยเรื่องเพศสรีระ เพศภาวะ และเพศวิถี
อิทธิพลของภาษาศาสตรสังคมและแนวคิดสตรีนิยม พลวัตของบทบาททางเพศ อคติทางเพศ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากปจจัยดานเพศ
Prerequisite: Have earned credits of LG600
Concepts and principles of language use with regards to sex, gender and
sexuality. Influence of sociolinguistics and feminism on the study of language and
gender. Dynamics of gender roles, sexism and social change led by sex/gender issues will
also be explored.
ภ.789 ภาษาศาสตรภาคสนาม
3 (3-0-9)
LG789 Linguistics Field Methods
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600 หรือไดรับอนุมัติจากผูสอน
หลักการและวิธีการศึกษาภาษาศาสตรภาคสนามตามแนวทางชาติพันธุวรรณนา กระบวนการ
ในการเก็บและวิเคราะหขอมูลภาษา ตลอดจนจริยธรรมของผูดําเนินงานวิจัยภาคสนาม มีการศึกษานอก
สถานที่
Prerequisite: Have earned credits of LG600 or with permission from the lecturer
Principles and methodology of field linguistics with respect to ethnographic
approaches. Procedures in linguistic data collection and analysis. Ethical concerns
relevant to field researchers. Fieldwork is required.
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ภ.797 สัมมนาหัวขอเฉพาะทางภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
LG797 Seminar in Selected Topics in Linguistics
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600 หรือไดรับอนุมัติจากผูสอน
หัวขอทางภาษาศาสตรเฉพาะเรื่องหรือหัวขอที่อยูในความสนใจของผูเรียน เชน หัวขอเกี่ยวกับ
เสียง คํา ประโยค และความหมาย และ/หรือมีการศึกษานอกสถานที่
Prerequisite: Have earned credits of LG600 or with permission from the lecturer
Seminar in linguistics topics, including phonetics, phonology, morphology,
syntax and semantics related to students’ interests. Fieldwork is optional.

ภ.798 สัมมนาหัวขอเฉพาะทางการประยุกตภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
LG798 Seminar in Selected Topics in Applying Linguistics
วิชาบังคับกอน: ไดรับอนุมัติจากผูสอน
สัมมนาหัวขอทางภาษาศาสตรประยุกตเฉพาะเรื่อง เชน หัวขอเกี่ยวกับการสอนภาษา การรับ
ภาษาที่สอง การแปล ภาษาศาสตรคลินิก และการวางแผนภาษา และ/หรือการมีการศึกษานอกสถานที่
Prerequisite: With permission from the lecturer
Seminar in specific topics, including applied linguistics, language teaching,
second language acquisition, translation, clinical linguistics and language planning.
Fieldwork is optional.
3) วิทยานิพนธ
ภ.800 วิทยานิพนธ
12
LG800 Thesis
การสรางโครงการวิจัย และการดําเนินการวิจัย อัน กอให เกิดองคความรูใหมในสาขาวิช า
ภาษาศาสตร การเขียนวิท ยานิพนธท างดานภาษาศาสตร การนําเสนอวิท ยานิพนธ และการเผยแพร
ผลงานวิชาการอยางมีจริยธรรม
Methods in organizing and processes in doing a research project in view of
establishing a new body of knowledge in linguistics. Writing a thesis within areas related
to linguistics. Ethics in interpreting, presenting and disseminating thesis findings.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
ประชาชน
1. 3100501463XXX

2. 3409900943XXX

ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

อ. ดร.

จุฑามณี ออนสุวรรณ

Ph.D.
M.A.
ศศ.บ.

ผศ. ดร.

ทรงธรรม อินทจักร

Ph.D.
M.A.
ศศ.บ.

3. 3101500676XXX

รศ. ดร.

ชัชวดี ศรลัมพ

อ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

4. 475235XXX

อ. ดร.

Andrew A. Jocuns

5. 520333XXX

อ. ดร.

Benjamin Clarke

Ph.D.
M.S.
M.A.
B.A.
Ph.D.
B.Sc.

สาขาวิชา
Linguistics
Linguistics
ภาษาฝรั่งเศส
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
Linguistics
European Languages,
Literatures and Thought
ภาษาฝรั่งเศส
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ภาษาศาสตร
ภาษาศาสตรเอเชียอาคเนย
ภาษาศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
Linguistics
Linguistics
Anthropology
Anthropology
Cognitive Psychology,
Psychology

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Michigan
University of Michigan
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ป พ.ศ.
2548
2543
2538

University of London University 2544
of London
2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2537

Georgetown University
Georgetown University
Brandeis University
Pennsylvania State University
University of Reading
Middlesex University

2548
2546
2541
2538
2548
2541

2540
2525
2523

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารยประจําที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
ประชาชน
1. 3100501463XXX

2. 3409900943XXX

ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

อ. ดร.

จุฑามณี ออนสุวรรณ

Ph.D.
M.A.
ศศ.บ.

ผศ. ดร.

ทรงธรรม อินทจักร

Ph.D.
M.A.
ศศ.บ.

3. 3101500676XXX

รศ. ดร.

ชัชวดี ศรลัมพ

อ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

4. 475235XXX

อ. ดร.

Andrew A. Jocuns

5. 520333XXX

อ. ดร.

Benjamin Clarke

Ph.D.
M.S.
M.A.
B.A.
Ph.D.
B.Sc.

สาขาวิชา
Linguistics
Linguistics
ภาษาฝรั่งเศส
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
Linguistics
European Languages,
Literatures and Thought
ภาษาฝรั่งเศส
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ภาษาศาสตร
ภาษาศาสตรเอเชียอาคเนย
ภาษาศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
Linguistics
Linguistics
Anthropology
Anthropology
Cognitive Psychology,
Psychology

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปพ.ศ.
University of Michigan
2548
University of Michigan
2543
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2538
University of London University 2544
of London
2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2537

Georgetown University
Georgetown University
Brandeis University
Pennsylvania State University
University of Reading
Middlesex University

2548
2546
2541
2538
2548
2541

2540
2525
2523
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ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
ประชาชน
6. 3100602280XXX

ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

ผศ. ดร.

เมลดา สุดาจิตรอาภา

7. 520333XXX

ผศ. ดร.

ปทมวรรณ จิมากร ซิลลิ

8. 310220008XXX

ผศ. ดร.

ภาสพงศ ศรีพิจารณ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปพ.ศ.
Ph.D. M.A. Applied Linguistics TESOL University of Edinburgh
2551
(Teaching English to
University of Technology
2542
Speakers of Other
Sydney (UTS)
อ.บ.
Languages)
ภาษาอิตาเลียน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2540
Ph.D.
English Language
University of Nottingham
2550
Teaching
M.A.
Reading Instruction
Concordia University
2540
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2537
Ph.D.
Applied Linguistics
University of Bermingham
2545
M.A.
Applied Linguistics
University of Bermingham
2540
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2537
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
คุณวุฒิ

สาขาวิชา
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3.2.3 อาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับ
เลขที่
ที่
บัตรประชาชน
1. 3329900348XXX

2.

3100601122XXX

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รศ. ดร.

รศ. ดร.

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ดียู ศรีนราวัฒน

Ph.D.
ค.ม.
ศศ.บ.

ชลธิชา บํารุงรักษ

Ph.D.
M.A.
ศศ.บ.

3.

3369900130XXX

รศ. ดร.

นันทนา รณเกียรติ

Ph.D.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
Applied Linguistics
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร
(เกียรตินิยมดี)
Linguistics
Linguistics
ภาษาศาสตร
(เกียรตินิยมดี)
Linguistics/Phonetics
ภาษาอังกฤษ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.
University of Texas at Austin
2526
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2519
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2514
University of WisconsinMadison
University of Oregon
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2530

University of Edinburgh
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2524
2518

2520
2516
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
รายวิชา ภ.789 ภาษาศาสตรภาคสนามเปนรายวิชาเลือก จํานวน 3 หนวยกิต สําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร เพื่อใหนักศึกษาไดดําเนินงาน
ภาคสนามตามวิธีการทางภาษาศาสตร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาภาษาศาสตรภาคสนาม จะตองผานการศึกษาภายในชั้นเรียนและ
การฝกเก็บขอมูลนอกสถานที่ โดยจะตองนําความรูที่ไดจากการศึกษาในชั้นเรียนไปปฏิบัติในการเก็บขอมูล
ภาคสนามได ตั้ง แตก ารเลือกภาษา กลุ ม ชาติพั นธุ สถานที่ที่จ ะศึก ษา การคัดเลือกผูบ อกภาษา การ
จัดเตรียมขอมูล การเตรียมตัวดานตาง ๆ ในการเก็บขอมูล การฝกเก็บขอมูลภาคสนาม และวิเคราะห
ขอมูลภาคสนามเหลานั้น
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเวลาและตารางสอนแบบเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
วิทยานิพนธ เปนการสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัย อันกอใหเกิดองคความรูใหมใน
สาขาวิชาภาษาศาสตร การเขียนวิท ยานิพนธทางดานภาษาศาสตร การนําเสนอวิทยานิพนธ และการ
เผยแพรผลงานวิชาการอยางมีจริยธรรม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นัก ศึก ษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย อันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชา
ภาษาศาสตรและการประยุกตวิชาภาษาศาสตร การนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานผลการวิจัย
และการเรียนรูจริยธรรมในการทําวิจัยและเผยแพรผลงานวิชาการ
5.3 ชวงเวลา
ใชเวลา 3 ภาคการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อศึกษารายวิชาบังคับมาแลวไมนอยกวา
2 ภาคการศึก ษาปกติ มีห นวยกิตสะสมไมนอยกวา 15 หนวยกิต และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00
2) ในกระบวนการทําวิทยานิพนธ นักศึกษาตองเขารวมโครงการบัณฑิตสัมมนาเพื่อให
ไดมาซึ่งหัวขอวิทยานิพนธและ/หรือรายงานผลการทําวิทยานิพนธตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด
3) นักศึกษาทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
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4) หลั ง จากที่ ห ลั ก สูต รอนุมั ติหั วข อวิท ยานิ พ นธ แลว นั ก ศึก ษาตอ งเสนอเคาโครง
วิทยานิพนธตอคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร เพื่อใหคณบดีคณะ
ศิลปศาสตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 3 คน ซึ่งจะให
คําแนะนํานักศึกษา สอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
5) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
1) อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) เมื่อนั ก ศึ ก ษาสอบผานเคาโครงวิท ยานิพ นธแ ลว ใหนั ก ศึก ษาคน ควาและเขีย น
วิทยานิพนธโดยปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยสม่ําเสมอ (อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง) จึงจะมี
สิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธได
3) นัก ศึก ษาที่ป ระสงคจะสอบวิท ยานิพนธจะตองยื่นคํารองขอสอบวิท ยานิพนธตอ
คณบดีผานประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเปนชุดเดียวกันกับคณะกรรมการใน ขอ 4) ในขอ 5.5.1 ขางตน
4) นัก ศึก ษาจะตองสงรางวิทยานิพนธแกอาจารยที่ ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ
ทานละ 1 ชุด กอนหนาวันกําหนดสอบไมนอยกวา 15 วัน
ในกรณีที่เปนภาคการศึกษาสุดทายที่จะหมดสถานภาพการเปนนักศึกษา การแจงความ
จํานงสอบวิทยานิพนธ พรอมทั้งสงรางวิทยานิพนธจํานวน 5 ฉบับ เพื่อการสอบ นักศึกษาจะตองกระทํา
อยางนอย 60 วัน กอนหมดสภาพการเปนนักศึกษา
บทลงโทษ
หากนักศึกษาไมปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ของประกาศนี้โดยเครงครัด ใหการพิจารณา
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระ พ.ศ.
2559
5.6 การเตรียมการ
5.6.1 คณะกรรมการหลัก สู ตรศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาศาสตร พิจ ารณา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหคําแนะนําในการทําวิทยานิพนธแกนักศึกษา
5.6.2 เนื้อหาวิทยานิพนธเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับ ภาษาศาสตรภาษาไทยหรือภาษาศาสตร
ภาษาตางประเทศ โดยมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
5.6.3 นัก ศึก ษาจะตองทําวิท ยานิพนธโดยมีอาจารยที่ป รึกษาวิท ยานิพนธเปนผูแนะนําและ
ควบคุม และขออนุ มัติ ให คณะแตง ตั้ ง อาจารย ที่ป รึก ษาวิท ยานิ พนธ เพื่อ ทํ าหน าที่แ นะนําการเขีย น
วิทยานิพนธ
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 วิทยานิพนธ
1) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาบังคับมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ มีหนวยกิต
สะสมไมนอยกวา 21 หนวยกิต และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเขารวมโครงการบัณฑิต
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สัมมนาตามเงื่อนไขของหลักสูตรแลว สามารถดําเนินการเพื่อขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธไดตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1) นักศึกษายื่นเรื่องขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิท ยานิพนธแกป ระธานหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร พรอมทั้งเริ่มขอคําปรึกษาในการจัดทําวิทยานิพนธกับ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2) นักศึกษาเสนอหัวขอวิทยานิพนธแกประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร เพื่อใหอาจารยในสาชาวิชาฯ พิจารณา จากนั้นอาจารยในสาขาวิชา ใชเวลาในการ
พิจารณาและลงนามเห็นชอบตอหัวขอของนักศึกษา ระหวางนั้นนักศึกษาตองเขียนเคาโครงวิทยานิพนธให
แลวเสร็จ
3) นักศึกษายื่นคํารองขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธตอประธานหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
4) นัก ศึก ษายื่นเคาโครงวิท ยานิ พนธใหกั บ กรรมการสอบเคาโครงวิท ยานิ พนธ
ภายใน 14 วัน กอนวันกําหนดสอบ
5) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเสนอชื่อคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
อยางนอยอีก 2 ทาน เพิ่มเติมจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยเสนอตอประธานหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
6) นัก ศึ ก ษาสอบเค าโครงวิ ท ยานิ พ นธ แ ละส ง เคา โครงวิท ยานิ พ นธฉ บั บ แก ไข
สมบูร ณ ตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็น สมควรตอประธานหลัก สูตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาศาสตร เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
2) การสอบวิทยานิพนธ
กระทําโดยวิธีนํ าเสนอในที่ ป ระชุม และสอบปากเปลา โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเปนกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ซึ่งการแตงตั้งกรรมการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ จะกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุจําเปน
การดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ
สารนิพนธ และการคนควาอิสระ พ.ศ. 2559 โดยมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ อยางนอย 3 คน และตองมี
ผูท รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเปนกรรมการอยางนอย 1 คน และประธานคณะกรรมการตอง
ไมใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยการสอบวิทยานิพนธที่จะ
ไดรับผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความรูในเนื้อหาวิชาการทางภาษาศาสตร มีรายวิชาที่เนนเนื้อหาวิชาและทฤษฎีทางภาษาศาสตร
เชน สัทศาสตรและสัทวิทยา วากยสัมพันธ
สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยาง มี ก ารเขี ย นบทความตี พิ ม พ แ ละเผยแพร ผ ลงานเป น
นอย 1 ภาษา
ภาษาอังกฤษ
มีความสามารถในการแกไขปญหาไดอยาง มีรายวิชาที่ฝกใหนักศึกษาแกไขปญหาจากประสบการณ
สรางสรรค
จริง เชน รายวิชาภาษาศาสตรภาคสนาม
มีความเปนผูนําทางวิชาการ
ใหนัก ศึก ษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหส ามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสัง คมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้
1. มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่
2. ซื่อสัตย มีวินัย เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
3. มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและสังคมมากกวาประโยชนสวนตน
4. มีเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2) กลยุทธการสอนทีใ่ ชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. กําหนดใหมีขอตกลงระหวางอาจารยและนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลโดยปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามขอตกลง เชน การเขาชั้นเรียนใหตรง
เวลา แตงกายใหเหมาะสมแกกาลเทศะ มีความรั บผิดชอบตองานที่ไดรับ มอบหมายทั้งการทํางานเปน
รายบุคคลและการทํางานรวมกับผูอื่นมีความซื่อสัตยเชนไมลอกการบาน ไมทุจริตในการสอบ ไมคัดลอก
งานของผูอื่นโดยไมมีการอางอิง
2. อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องความกตัญูกตเวที ความเสียสละ และสรางเจตคติที่ดี
ตอภาษาและวัฒนธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเมินผลการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การกําหนดนัดพบกับอาจารย
นอกชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลา และการเขารวมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวินัย ความพรอมเพรียงของนักศึกษา
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3. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
4. สังเกตจากพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2.2 ความรู
1) ผลการเรียนรูดานความรู
นัก ศึกษาตองมีความรู และเขาใจในศาสตรที่เ ปนพื้นฐานของชีวิตและความรูเ กี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนี้
1. มีความรอบรูดานภาษาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น ๆ
2. มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาศาสตร ภาษาตางประเทศใหเพิ่มพูน
ยิ่งขึ้น
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1. ศึกษาหลักการหรือทฤษฎีของแตละวิชา เชน ระบบเสียง ระบบคํา ระบบความหมาย
ระบบขอความ เปนตน
2. ศึกษาการนําหลักการหรือทฤษฎีแตละรายวิชาไปประยุกตใชในสถานการณจริงและใน
การประกอบอาชีพ อีกทั้งพัฒนาใหกาวทันความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เชิญผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีป ระสบการณตรงมาเปนวิท ยากร เพื่อใหเห็นแนวทาง การ
ประยุกตความรูและทักษะทางภาษาในการปฏิบัติงาน
4. จัดการศึกษานอกสถานที่ทั้งที่เปนแหลงเรียนรู เชน ชุมชนทองถิ่น กลุมชาติพันธุ
ตาง ๆ
5. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาขอมูลหรือสัมภาษณบุคคลจากสถานการณจริง
6. สนับสนุนใหนัก ศึก ษาฝก ภาคสนาม เพื่อนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริง
รวมทั้งพัฒนาความรูและศักยภาพใหกาวหนามากยิ่งขึ้น
7. นําเสนอผลงานหรือรายงานในชั้นเรียนในรูปแบบการสัมมนาหรือการอภิปรายกลุมเพื่อ
เปนการบูรณาการวิชาตาง ๆ ที่ศึกษามา โดยใชสื่อนําเสนอขอมูล (power point) หรือสื่อสารสนเทศชนิด
อื่น ๆ
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
1. การทดสอบยอย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่มอบหมายใหนักศึกษาทํา
4. ประเมินจากโครงงานหรือกิจกรรมและรายงานในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปญญา
1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองเพื่อใหมีศักยภาพสําหรับการประกอบวิชาชีพ และเปน
บุคคลที่มีคุณภาพของสังคมเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ดังนั้น นักศึกษาจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะ
ทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูในสาขาวิชาภาษาศาสตร การเรียนการสอนจึงตอง
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เนนใหนักศึกษาคิดอยางมีระบบ และมีวิจารณญาณ สามารถเขาใจและประยุกตใชความรูและทักษะได
อยางเหมาะสม นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1. สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา
2. สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยาง
มีประสิทธิผล
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ฝก ฝนให นั ก ศึก ษาคิ ดอย างเป น ระบบ เป น เหตุ เป น ผล ผา นการเรีย นและการทํ า
แบบฝกหัดประกอบรายวิชาทั้งวิชาระดับพื้นฐานและวิชาระดับสูง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีใ่ หนักศึกษาไดมีสว นรวมในการคิดวิเคราะหวิจารณ และ
อภิปรายไดอยางทั่วถึง เชน ตั้งประเด็นปญ หาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียน และรวมกันวิเคราะห วิจารณ
และอภิปราย เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแกไขปญหา
3. มีตัวอยางบทความและ/หรืองานวิชาการรูปแบบอื่น ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และเปนระบบ อีกทั้งเปนตัวอยางในการประยุกตใชความรูระหวางภาษาศาสตรกับศาสตรอื่น
4. สงเสริมและใหความสําคัญกับการทํารายงานคนควาที่ตองใชแหลงขอมูลสารสนเทศที่
นาเชือ่ ถือและหลากหลาย เพื่อใหนักศึกษานําความรูและทักษะที่เรียนในชั้นเรียนไปใชในการแกไขปญหา
และเพื่อใหนักศึกษาสามารถสืบคน รวบรวม วิเคราะหขอมูล ตลอดจนนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ
รายงานไดอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดใหมีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคิด
วิเคราะห วิจารณ และรวมกันอภิปรายอยางสรางสรรค
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา เชน แบบฝกหัด แบบทดสอบ รายงาน
บทความ และการสัมมนาหัวขอตาง ๆ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งตองมีความเกี่ยวของกับบุคคลอื่น ทั้งผูบังคับบัญชา
ผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา การปรับตัวใหทํางานรวมกับบุคคล หรือกลุมบุคคลตา ง ๆ จึงเปนเรื่อง
จําเปนอยางยิ่ง อีกทั้งเมื่อนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพในองคกรที่แตละองคกรมีความแตกตางกัน การ
ทําความเขาใจลักษณะเฉพาะขององคกรจะชวยทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นนักศึกษาจึง
ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและรูจกั เปนผูตามที่ดี
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ีการทํางานกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น
เพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
2. จัดโครงการสงเสริมความรูที่เกี่ยวเนื่องกับรายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาตองมีสวนรวม
ในการวางแผนงานและประสานงานกับผูอื่น
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3) กลยุทธการประเมินผลการเรีย นรูดานทักษะความสัมพั นธระหวางบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
1. การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม รวมทั้งการทํางาน
รวมกลุมกับเพื่อนในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค
2. การประเมินทักษะเกี่ยวกับการจัดการวางแผนงานและประสานงานกับบุคคลอื่นใหงาน
บรรลุไดตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการสื่อสารและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอผู เรีย น เพราะจะชวยให ผูเ รียนสามารถสื่ อสารกับ บุ คคลและกลุม บุ คคลไดอ ยางมีป ระสิท ธิภ าพ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ดังนั้นนอกจากการถายทอดความรูและทักษะทางปญญาใหแกผูเรียน
แลว ผูส อนควรเนนใหผูเรียนไดฝกฝนดานการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
ผูเรียนมีทักษะ ดังนี้
1. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
4. สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัย
2) กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากความรูและทักษะทางปญญาที่ผเู รียนพึงมีแลว ผูเรียนยังตองมีทักษะการสือ่ สารทัง้
การพูดและการเขียน เพื่อใหสามารถสื่อสารกับบุคคลหรือกลุมบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังตอง
รูจักเลือกใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและเครื่องมือตาง ๆ ในโลกปจ จุบันอยางเหมาะสม เพื่อชวยใหการ
สื่อสารสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ในสถานการณที่หลากหลาย
2. จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
รูปแบบการสื่อสารอยางหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาที่นําเสนอ ผูฟง ตลอดจนศักยภาพของผูเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการสรุปขอมูลงานวิจัยโดย
ใชความรูสถิติขั้นพื้นฐานได
3) กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินทัก ษะการสื่อสารของผูเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
ผลงานที่ม อบหมายใหผูเรียนจัดทําขึ้น โดยใชแบบประเมินทักษะการพูดและการเขียนที่สอดคลองกับ
กิจกรรมหรือผลงานของผูเรียน
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2. ประเมินผลจากความสามารถและความเหมาะสมในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือรูปแบบการสื่อสาร เพื่อประกอบการอภิปราย การนําเสนอผลการศึกษาคนควา หรือกรณีศึกษาตาง ๆ
ในชั้นเรียน
3. ประเมินผลจากรายงานการคนควา หรือรายงานวิจัยที่มีการใชความรูทางคณิตศาสตร
และสถิติขั้นพื้นฐาน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่
2) ซื่อสัตย และมีวินัย เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
3) มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและสังคมมากกวาประโยชนสวนตน
4) มีเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
3.2 ความรู
1) มีความรอบรูด านภาษาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น ๆ
2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความรูและความสามารถพัฒ นาความรูดานภาษาศาสตร ภาษาตางประเทศใหเพิ่มพูน
ยิ่งขึ้น
3.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา
2) สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิผล
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและรูจกั เปนผูตามที่ดี
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
4) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

วิชาเสริมพื้นฐาน
ภ.500 การเขียนงานทางวิชาการดานภาษาศาสตร
วิชาบังคับ
ภ.600 แนวทางการศึกษาภาษาศาสตร
ภ.601 เสียงและระบบเสียง
ภ.602 ระบบคําและระบบประโยค
ภ.603 ระบบความหมาย
ภ.690 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

X ไมมี
3. ทักษะ
ทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

1

2

3

4





















































































































































































หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร หนา 34

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

วิชาเลือก
ภ.617 ระบบขอความ
ภ.618 วัจนปฏิบัติศาสตร
ภ.619 ภาษาศาสตรสังคม
ภ.627 ภาษาศาสตรจิตวิทยา
ภ.628 การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
ภ.629 ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร
ภ.717 ภาษาศาสตรคลินิก
ภ.718 ภาษาศาสตรการทดลอง
ภ.777 การรับภาษาที่สอง
ภ.778 ภาษาศาสตรขามวัฒนธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

X ไมมี
3. ทักษะ
ทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

ภ.779 การปฏิสัมพันธดวยการพูด
ภ.787 ภาษา ระบบขอความ และอัตลักษณ
ภ.788 ภาษาเพศภาวะและเพศวิถี
ภ.789 ภาษาศาสตรภาคสนาม
ภ.797 สัมมนาหัวขอเฉพาะทางภาษาศาสตร
ภ.798 สัมมนาหัวขอเฉพาะทางการประยุกต
ภาษาศาสตร
วิทยานิพนธ
ภ.800 วิทยานิพนธ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู
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3. ทักษะ
ทางปญญา
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+ C
D
F
คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหนวยกิตที่ได จะนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับ
ไมต่ํากวา C เทานั้น รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับต่ํากวา C ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก
ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือ ระดับต่ํากวา C ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํา
กวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือ ระดับต่ํากวา C ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษาในรายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชาเสริม พื้นฐาน และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P
(ผาน) และระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.6 เงื่อ นไขอื่ น ๆ ให เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร วา ด วยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
1) มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2) คัดเลือกรายวิชาที่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกที่คณะกรรมการ
ทดสอบกําหนด
3) คณะกรรมการตรวจผลสอบการใหคะแนนกับขอสอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรมอื่น ๆ
ที่ผูเรียนรับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
จัดใหมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
1. สํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิต
2. สํารวจความเห็นของผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและ
เขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในชวงระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 3 ปที่ 5

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร หนา 37

มคอ.2

3. สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
และเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 42
หนวยกิต
3.2 ไดคาระดับเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 รายวิชาบังคับตองสอบไลไดไมต่ํากวา C ทุกรายวิชา
3.4 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือศึกษา
และสอบผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
3.5 ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธโดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
คณะศิลปศาสตรแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ
3.6 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
3.7 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับ ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติห รือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
3.8 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่
ของอาจารย กฎระเบียบตาง ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชนของอาจารย
2) สง เสริม ให อาจารยเ พิ่ ม พู น ความรูโ ดยเข ารว มอบรมเพื่ อ พั ฒ นาการสอน การวัด และการ
ประเมินผล การทําวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และการประชุม
วิชาการเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัด
และการประเมินผล อบรมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ
2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) การใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแกชมุ ชน
2) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมดานภาษาศาสตร
3) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาศาสตร
4) สงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมทักษะปฏิบัติงานดานภาษาศาสตร
5) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
6) พัฒนาอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการและสงเสริมใหขอตําแหนงทางวิชาการ
7) สนับสนุนใหอาจารยตีพมิ พและเผยแพรผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลัก สูตรฯ ไดดําเนินการบริห ารจัด การหลัก สูตรให เปนไปตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูตรที่
ประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร ดังนี้
1.1 อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน จากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5
คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย
และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3
รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย ที่ป รึก ษาวิท ยานิ พนธรวมที่เ ปน อาจารย ป ระจํา ต องมีคุณ วุฒิ และผลงานทาง
วิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธหลัก สําหรับ อาจารยที่ปรึกษาวิท ยานิพนธรวมที่เป น
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารที่ มีชื่ ออยู ในฐานข อมู ล ที่ เป นที่ ยอมรับ ในระดั บ ชาติ ซึ่ ง ตรงหรือสมพั นธกั บ หั วข อ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง
กรณี ผูท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกที่ไมมีคุ ณ วุฒิ และผลงานทางวิชาการตามที่ กําหนดข างต น
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหง
นั้น และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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1.4 อาจารยผู ส อบวิท ยานิพ นธ ตอ งประกอบด วยอาจารย ป ระจําหลั ก สูต รและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบั น รวมไมน อยกวา 3 คน ทั้ ง นี้ ประธานกรรมการสอบต อ งไม เป น อาจารย ที่ ป รึก ษา
วิท ยานิ พนธห ลัก หรืออาจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิ พนธรวม โดยอาจารยผูส อบวิท ยานิพ นธตองมีคุณ วุฒิ
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตอง
เปนผลงานวิจัย
2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ
กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เรื่อง
กรณี ผูท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกที่ไมมีคุ ณ วุฒิ และผลงานทางวิชาการตามที่ กําหนดข างต น
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
แหงนั้น และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
1.5 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยป ระจําหรืออาจารยพิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญ ญาโทหรือ
เทียบเท า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิช าที่ สัม พัน ธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่ ส อนและตอ งมี
ประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปน
ผลงานทางวิชาการที่ไดรับ การเผยแพรตามหลัก เกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตง ตั้งใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง ทั้ง นี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอน
ไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานัน้
ในการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาภาษาศาสตร ดังนี้
1) แตง ตั้ง คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
ประกอบดวยประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร เปนผูควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลใหเปนไปตามมาตรฐานและรายละเอียดขอกําหนดของหลักสูตรอยางเครงครัด
2) ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมดูแลคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชาและดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย
3) มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ
ตามรายละเอียดหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
4) มีก ารติ ดตามการดํา เนิ น งานและการประเมิ น มาตรฐานของหลั ก สู ต รหลั ก สู ตรอยา ง
สม่ําเสมอ
5) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยอาจารยในหลักสูตร
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต
6) มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยหลังการดําเนินการ 5 ป
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2. บัณฑิต
บัณฑิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร มีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ ผลลัพธการเรียนรู โอกาสในการทํางานหรือประกอบอาชีพ
อิสระ และการเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลักสูตรไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ดังนี้
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่
2) ซื่อสัตย และมีวินัย เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
3) มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและสังคมมากกวาประโยชน
สวนตน
4) มีเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2.1.2 ความรู
1) มีความรอบรูดานภาษาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น ๆ
2) มีความรูท ี่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความรูและความสามารถพัฒ นาความรูดานภาษาศาสตร ภาษาตางประเทศให
เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
2.1.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา
2) สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิผล
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและรูจักเปนผูตามที่ดี
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
4) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัย
2.2 ผลลัพธการเรียนรู
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ มีผลลัพธการเรียนรูในแตละดาน ดังนี้
2.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้
1. มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่
2. ซื่อสัตย มีวินัย เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
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3. มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและสังคมมากกวาประโยชน
สวนตน
4. มีเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรู และเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิตและความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนี้
1. มีความรอบรูในสาขาวิชาภาษาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่นๆ
2. มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. มีความรูและความสามารถพัฒ นาความรูดานภาษาศาสตร ภาษาตางประเทศให
เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
2.2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองเพื่อใหมีศักยภาพสําหรับการประกอบวิชาชีพ และ
เปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ดังนั้น นักศึกษาจึงจําเปนตองไดรับการพัฒ นา
ทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูในสาขาวิชาภาษาศาสตร การเรียนการสอน
จึงตองเนนใหนักศึกษาคิดอยางมีระบบ และมีวิจารณญาณ สามารถเขาใจและประยุกตใชความรูและทักษะ
ไดอยางเหมาะสม นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1. สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา
2. สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได
อยาง มีประสิทธิผล
2.2.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นั ก ศึ ก ษาต อ งออกไปประกอบอาชี พ ซึ่ ง ต อ งมี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คลอื่ น ทั้ ง
ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา การปรับตัวใหทํางานรวมกับบุคคล หรือกลุมบุคคลตาง ๆ
จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง อีก ทั้งเมื่ อนักศึก ษาออกไปประกอบอาชีพในองคก รที่แตล ะองคก รมีความ
แตกตางกัน การทําความเขาใจลักษณะเฉพาะขององคกรจะชวยทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้น นักศึกษาจึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและรูจักเปนผูตามที่ดี
2.2.5 ผลลั พ ธก ารเรี ย นรูด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการสื่อสารและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญอยางยิง่
ตอ ผู เรีย น เพราะจะช วยให ผู เรี ย นสามารถสื่ อสารกับ บุ ค คลและกลุ ม บุ คคลได อ ยา งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ดังนั้นนอกจากการถายทอดความรูและทักษะทางปญ ญาใหแกผูเรียน
แลว ผูสอนควรเนนใหผูเรียนไดฝกฝนดานการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหผูเรียน
มีทักษะ ดังนี้
1. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
4. สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัย
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2.3 ผลลัพทการเรียนรู
หลั ก สู ต รมุ ง ผลิ ต ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ที่ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่มีคุณลักษณะดังนี้
2.3.1 ความรูดานทฤษฎีภาษาศาสตรและศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
2.3.2 มีความรูความเขาใจความสัมพันธระหวางภาษาศาสตร และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.3.3 มีความรูมีความสามารถในการวิเคราะห วิจัย และคนควาวิทยาการดานภาษาศาสตร
และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
2.3.4 มี ค วามสามารถนํ าแนวคิ ด ทางภาษาศาสตรแ ละภาษาศาสตร ป ระยุ ก ต ไปใช เ พื่ อ
ประโยชนในการประกอบอาชีพและศึกษาตอ
2.4 โอกาสในการทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระไดดังนี้
2.4.1 อาจารยดานภาษา ภาษาศาสตร และภาษาศาสตรประยุกต
2.4.2 นักวิชาการและนักวิจยั ดานภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต
2.4.3 ที่ป รึก ษาและผูใหคํ าแนะนําด านการแกไขป ญ หาการใชภ าษาและการนํ าภาษาไป
ประยุกตใชในดานตาง ๆ
2.4.4 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.5 การเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่ตองการสําเร็จการศึกษาจะตองเผยแพรผลงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยไดรับการยอมรับ ใหตีพิม พในวารสารระดับ ชาติหรือระดับ นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา เรื่อง หลัก เกณฑก ารพิจ ารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper)
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลักสูตรรับนักศึกษาปละ 10 คน โดยรับทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวตางชาติโดยมี
กระบวนการรับนักศึกษาดังตอไปนี้
3.1.1 ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผูสมัครเขาศึกษาตองยื่นผลทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษ TU-GET (550) หรือ TOEFL (550 paper-based, 213 computer-based, 79 internetbased) หรือ IELTS (6.5 overall) หรือ TOEIC (750 คะแนนขึ้นไป รวมกับ การสอบสัม ภาษณเพื่ อวัด
ความรูภาษาตางประเทศโดยชาวตางประเทศ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยกําหนดโดย
ออกเปนประกาศคณะหรือวิทยาลัย) โดยผลสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันสมัคร
3.1.2 ใชวิธีการสอบขอเขียนและสัมภาษณตามประกาศของมหาวิท ยาลัย อยางไรก็ตามหาก
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร โดยไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 จะไดรับการยกเวนการสอบขอเขียน
3.1.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
3.1.4 สอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร
3.1.5 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
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3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
สําหรับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรมีขั้นตอนในการดําเนินการ
ดังนี้
3.2.1 จัดประชุม อาจารยป ระจําหลัก สูตรและอาจารยผูส อนในหลัก สูตรเพื่อเตรียมการจัด
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมดังตอไปนี้
1) การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึ กษา
ตลอดจนขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรฯ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการวางแผนการศึกษา
ใหกับนักศึกษาใหม
2) การใหนักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษารายบุคคล เพื่อทําความรูจักและกรอกแบบ
ประวัติ อีกทั้งรับฟงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก
3.3 การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
3.3.1 จัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อทบทวนกระบวนการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษากอนเปดการศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1) วางแผนชวงเวลาและขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ เกี่ยวกับ การจัดทําวิท ยานิพนธ
รวมกับนักศึกษา
2) ใหอาจารยที่ปรึกษาติดตามดูแลการใหคําปรึกษาอยางใกลชิด
3) ประชาสัม พันธการจัดอบรม และงานสัม มนาดานภาษาศาสตร ที่จัดโดยหนวยงาน
ตางๆ ใหนักศึกษาที่ไดเขารวมนําเสนอผลงาน หรือเขารวมฟงการบรรยาย
4) จัดทําโครงการประชุมรวมกันของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกและนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกทุกชั้นปเพื่อแนะแนวทางและหารือเกี่ยวกับปญหาที่จะเกิดขึ้นระหวางการศึกษา รวมไป
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นระหวางที่ทําวิทยานิพนธ
3.3.2 นําแนวทางการดําเนินงานที่เ กี่ยวของกับการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
ในระดับบัณฑิตศึกษาไปใชจ ริง หากมีนัก ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดได อาจารยที่ปรึกษาจะคอยดูแลนักศึกษาที่มีแนวโนมวาจะประสบปญหาดังกลาว โดย
เนนย้ําใหนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของทางมหาวิทยาลัย
3.4 การคงอยู
นักศึกษาสามารถคงสถานภาพนักศึกษาของหลักสูตรใน 6 ภาคการศึกษา โดยมีกระบวนการให
คําแนะนําเพื่อใหนักศึกษาสามมารถสําเร็จการศึกษาไดตามเงื่อนไขของหลักสูตร
3.5 การสําเร็จการศึกษา
3.5.1 นักศึกษาตองศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการทีส่ ถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจ
เขารับฟงได
3.5.2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับ ชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับ การตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
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3.6 ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
หลัก สูตรฯ สอบถามความพึง พอใจของนัก ศึก ษาที่มีตอหลัก สูตร หากพบการรองเรียนของ
นักศึกษา หลักสูตรฯ จะนําปญหาดังกลาวเขาหารือในที่ประชุมของหลักสูตรฯ เพื่อทบทวนปญหาและหา
แนวทางแกไขรวมกันตอไป
4. อาจารย
หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารพัฒนาอาจารยในดานระบบการรับอาจารยใหม การคัดเลือก
อาจารยที่มีคุณสมบัติ ความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และการสงเสริม ความกาวหนาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการของอาจารยดังนี้
4.1 ระบบการรับอาจารยใหม
หลัก สูตรฯ ไดกําหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารยไวเปนลายลัก ษณอัก ษร ซึ่งสอดคลองกับ
หลักเกณฑการรับสมัครอาจารยใหมที่ทางคณะฯ กําหนดดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1.1 หลักสูตรฯ จัดการประชุมเพื่อกําหนดคุณสมบัติทั้งดานคุณวุฒิและประสบการณที่สอดคลอง
กับหลักสูตร
4.1.2 หลักสูตรฯ กําหนดชวงเวลาการรับสมัคร วันสอบขอเขียนและทดสอบจิตวิทยา วันสอบ
สัมภาษณและทดสอบสอน ตลอดจนวันประกาศผลสอบคัดเลือก
4.1.3 หลักสูตรฯ ทําบันทึกขอความแจงความประสงคที่จะรับสมัครอาจารยใหมไปยังคณะฯ
(ขอมูลในขอ 1-2)
4.1.4 คณะฯ แตงตั้งกรรมการคัดเลือกอาจารยใหม โดยมีคณบดีเปนประธาน และมีกรรมการ
อันประกอบดวย ผูบริหารที่เปนผูแ ทนกรรมการประจําคณะ หัวหนาหลักสูตรฯ อาจารยซึ่งเปนตัวแทนจาก
หลักสูตรฯ 2 คน
4.1.5 ฝายบุคคลของคณะฯ จัดทําประกาศรับสมัครอาจารยใหม และไดประชาสัมพันธการรับ
สมัครใหผูสนใจไดรับทราบผานทางชองทางตาง ๆ เชน เว็ บไซตของคณะ เว็บไซตประกาศรับสมัครงาน
เปนตน
4.1.6 การพิจารณาคัดเลือกอาจารยใหมประกอบดวย การสอบขอเขียน การทดสอบจิตวิทยา
การสอบสัมภาษณ และการสอบสอน ทั้ง นี้ก ารสอบขอเขียนและการทดสอบจิตวิท ยาจะจัดสอบในวัน
เดียวกัน และเมื่อผูสมัครสอบผานการทดสอบทั้ง 2 แลว หลักสูตรฯ จะจัดการสอบสัมภาษณและการสอบ
สอนในลําดับถัดไป
4.1.7 คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือก โดยเลขานุการของคณะกรรมการจะนํา
ผลการพิจารณาไปประกาศผลการคัดเลือกอาจารยใหมตอไป
4.2 การคัดเลือกอาจารยที่มีคุณสมบัติ ความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
หลัก สูตรฯ ไดคัดเลือกอาจารยที่มีคุณสมบัติ ความรู และความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาโดยมี
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
4.2.1 คุณสมบัติทั่วไป
มีคุณสมบัติครบถวนตามความในมาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
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4.2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาภาษาศาสตร จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
เอกทางดานภาษาศาสตรห รือภาษาศาสตรป ระยุก ต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวขอ ง โดยมี ระดับ ผล
การศึกษาดังตอไปนี้
หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- วุฒิปริญญาโท เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.5
- วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และไมมีเกรด F ในวิชาหลัก
- จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
- มีศักยภาพและความพรอมในการศึกษาตอระดับ ปริญ ญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
(ภาษาศาสตรเชิงทฤษฏี)
หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- วุฒิปริญญาโท เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25
- วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และไมมีเกรด F ในวิชาหลัก
- จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
- มีศัก ยภาพและความพรอมในการสอนและการใหคําปรึกษาการทําวิท ยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา
- มีทักษะรอบดานในการใชภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการเผยแพรผลงานรูปแบบตาง ๆ
ในระดับนานาชาติ
- หากมีประสบการณการศึกษา การวิจัย การสอน และ/หรือการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ในกรณี ผู ส มั ค รมี ร ะดั บ ผลการศึ ก ษา (เกรดเฉลี่ ย สะสม) ไม ต รงกั บ ที่ กํ า หนด ต อ งมี
ประสบการณ ความรูความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของมาแสดงดวย (ผลงานที่ผูสมัครตองจัดทําเพื่อการสําเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธไมจัดเปนผลงาน
ทางวิชาการที่จะนํามาใชเพื่อการนี้ได)
4.3 การสงเสริมความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย
หลักสูตรฯ มีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย โดยได
จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรฯ และไดสงเสริมอาจารยใหทํากิจกรรมเพื่อสงเสริม ความกาวหนาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการของอาจารย ดังนี้
4.3.1 สนับสนุนใหอาจารยทุกคนในหลักสูตรฯ เขารวมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
4.3.2 หลักสูตรฯ จัดกิจกรรมทางวิชาการอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการของคณาจารย
4.3.3 หลักสูตรฯ สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาเผยแพรผลงานทางวิชาการโดยตีพิมพผลงาน
ในวารสารภาษาและภาษาศาสตรของหลักสูตรฯ รวมทั้งในวารสารอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
4.3.4 หลักสูตรฯ ประชาสัมพันธเรื่องการจัดสรรงบประมาณของคณะศิลปศาสตรเพื่อสงเสริม
การผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
หลัก สูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ไดรับ การบริห ารจัดการเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยหลักสูตรฯ มีหลักคิดในการออกแบบ การควบคุมกํากับ
การจัดทํารายวิชาและการวางระบบผูสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา และการ
ประเมินผูเรียน ดังนี้
5.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่มุงสรางผูมีความรูความเขาใจภาษา มุงพัฒนาและสรางสรรคทักษะในการใช
ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาองคความรูและงานวิจัยดานภาษาศาสตร โดยเนน
มุมมองดานการสื่อสาร สังคม และวัฒนธรรม เพื่อใหบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองและเปนกําลังสําคัญของ
สังคมในการสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในชาติ และสามารถใชประโยชนจากการเรียนรูภาษาได
เปนอยางดี
5.2 การควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาและการวางระบบผูสอน
หลักสูตรฯ ควบคุมการจัดทํารายวิชาและวางระบบผูสอนตามขั้นตอนตอไปนี้
5.2.1 กําหนดรายวิชาที่จะเปดสอนตามที่ระบุไวในหลักสูตร สําหรับรายวิชาบังคับ สําหรับรายวิชา
เลือกหลักสูตรจะสอบถามนักศึกษาวาสนใจที่จะเรียนวิชาใดบาง
5.2.2 เมื่อทราบวาจะเปดสอนวิชาใดบางแลว หลักสูตรจะสงใบแสดงความจํานงไปยังอาจารย
ผูส อนในหลัก สูตร เพื่อ ใหอาจารยผูส อนแสดงความจํานงวาประสงคจ ะสอนวิชาใดบางโดยใหเ ลือ ก
ภาคการศึกษาละ 3 รายวิชา
5.2.3 กรรมการตารางสอนประชุมเพื่อพิจารณาความจํานงของอาจารยแตละทาน
5.2.4 เปดสอนรายวิชาตาง ๆ ใหเหมาะสมตามวันและเวลาวางของอาจารย
5.2.5 ในกรณีที่นักศึกษามีขอคิดเห็นอื่น ๆ หลักสูตรจะนําไปหารือในที่ประชุมเพื่อปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและความเหมาะสมของตัวผูสอนในปถัดไปและใหสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น
5.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
หลักสูตรฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถึงแนวทางการกํากับการเรียนการสอน
ในดานการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาโดยใหอาจารยผูสอนประจําหลักสูตรรายงานผลความกาวหนาของ
การทําวิทยานิพนธของนักศึก ษาในที่ป ระชุม และสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ในสาชาวิชาที่
เกี่ยวของและการสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ หลักสูตรไดตระหนัก
ถึงปญหาดานความรวมมือระหวางสถาบันภายนอก จึงสนับสนุนใหอาจารยเขารวมงานสัมมนาตาง ๆ และ
เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย
5.4 การประเมินผูเรียน
หลักสูตรฯ ไดกํากับใหมีการประเมินผูเรียนตามสภาพจริงดวยวิธีการประเมินที่หลากหลาย โดย
หลักสูตรมีการดําเนินงานประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติดังตอไปนี้
5.4.1 หลักสูตรฯ ชี้แจงใหอาจารย ผูสอนทุกทานไดดําเนินการชี้แจงแผนการจัดการเรียนการสอน
(มคอ.3) และใหมีรายละเอียดเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ
ทั้ง 5 ดาน
5.4.2 อาจารยผูสอนชี้แจงเกณฑการประเมินผลแกนักศึกษาในสัปดาหแรกของการจัดการเรียน
การสอนในแตละภาคการศึกษา
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5.4.3 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลตามเกณฑวัดและประเมินผลการเรียนรู และ
แจงใหนักศึกษาทราบผลคะแนนตามชวงเวลาที่กําหนด
5.4.4 อาจารยผูสอนทุกทานประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ดาน ดวย
เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เชน การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสัง เกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน การเขียนเรียงความ การทํารายงาน และการนําเสนอหนาชั้นเรียน
5.4.5 กรรมการหลักสูตรพิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) พรอมรายงาน
ทวนสอบรายวิชาของกรรมการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร เพื่อพิจารณาความผิดปกติของคะแนน หรือ
ผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน และรวบรวมขอมูลเพื่อใชสําหรับในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปการศึกษาตอไป
ในกรณี ที่ มี ร ายวิ ช าที่ ผู ส อนประเมิ น ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาผิ ด ปกติ ทางหลั ก สู ต รมี
กระบวนการตรวจสอบการประเมินผล ดังตอไปนี้
1. ผูส อนถูก กําหนดใหชี้แจงการตัดเกรดในกรณี ที่มีรายวิชาที่ มีผ ลการเรียนของนัก ศึก ษา
ผิดปกติ เชน นักศึกษาไดเกรด A ทุกคน หรือมีเกรด C จํานวนมาก
2. มีการติดตามใหมีการจัดทํา มคอ.5 และ 7 ใหเสร็จตามกําหนดเวลา
5.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรมีการสนับสนุนใหรายวิชาตาง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูของ
นักศึกษาเพื่อใหมีประสบการณทั้งในและนอกสถานที่
5.6 ผลการดําเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
มีการประเมินการดําเนินงานหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรฯ ไดจัดเตรียมความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทั้งความพรอมทางกายภาพและ
ความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู โดยมีการ
ขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล การขอรับทุนสนับสนุนจากจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนรายรับ
จากคาหนวยกิตนักศึกษา รวมไปถึงงบประมาณบางสวนสนับ สนุนจากคณะศิล ปศาสตร โดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูบริหารคาใชจายในหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีดังตอไปนี้
1) มีหองบรรยาย ที่มีขนาดพอเหมาะกับจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิต พรอมสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางดานโสตทัศนูปกรณ เชน เครื่องขยายเสียง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ LCD projector
เครื่องฉายภาพเสมือนจริง เปนตน
2) มีหองสมุดที่เพียบพรอมดวยหนังสือในสาขาวิชาตามหลักสูตร มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร มีหองคอมพิวเตอร หอง Study Room และหองอานหนังสือ
เปนตน
3) จัดใหมีจุดบริการ Internet/ WiFi ตามคณะ/ หนวยงาน/ อาคารตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่
นักศึกษาสามารถใชบริการไดสะดวก
4) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีหนังสือและวารสารในสาขาวิชาภาษาศาสตรและ
วิชาที่สัมพันธกับภาษาศาสตร โดยประมาณดังนี้
หนังสือ
ภาษาไทย
687,635
รายการ
ภาษาอังกฤษ
308,664
รายการ
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วารสาร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

1,368
2,074
43,558

รายการ
รายการ
รายการ

นอกจากนี้ภายในสาขาวิชาภาษาศาสตร ก็มีการจัดบริการทรัพยากรการเรียนการสอนไว ดังนี้
- หองอานหนังสือภาษาศาสตรซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 5 ตึกศูนยภาษาอังกฤษเปนแหลงรวบรวมวารสาร
หนังสือวิทยานิพนธ และเอกสารทางวิชาการดานภาษาศาสตรทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
- ห อ งปฏิ บั ติ ก ารด า นพั ฒ นาการทางภาษา และพฤติ ก รรมของเด็ ก เล็ ก เว็ บ ไซต ข อง
หองปฏิบัติการ คือ http://m.facebook.com//BabyNokHook2016
- วารสารภาษาและภาษาศาสตร
สาขาวิชาภาษาศาสตรไดจัดทําวารสารภาษาและภาษาศาสตรตั้งแต ป พ.ศ. 2526 เพื่อเปน
แหลงเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูดานภาษาและภาษาศาสตรสําหรับอาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ
ผูสนใจโดยทั่วไป โดยไดพิมพเผยแพรอยางตอเนื่องมาถึงปจจุบัน บทความที่ตีพิมพมีทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษเว็บไซตของวารสารภาษาและภาษาศาสตร คือ http://www.tu.ac.th/journal_linguistics
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย างน อยร อยละ 80 มี ส วนร วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบ การณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดํ าเนิ นการของประสบการณ ภ าคสนาม (ถ ามี ) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลั ง สิ้ นสุ ด ภาคการศึ กษาที่ เป ด สอนให ค รบทุ ก
รายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มี การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั กศึ กษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมิ นผลการเรี ย นรู จากผลการประเมิ นการดํ าเนิ นงานที่ รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุ กคน ได รับ การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน

ปที่
1

ปที่
2

ปที่
3

ปที่
4

ปที่
5
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
9)

อาจารย ป ระจํ าหลั กสูต รทุกคนได รับ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10) จํ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ ามี ) ได รั บ การพั ฒ นา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั กศึ กษาป สุ ดท าย/บั ณฑิ ตใหม ที่ มี ต อคุ ณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดั บความพึ งพอใจของผูใช บัณฑิ ต ที่ มีต อบั ณฑิ ตใหม เฉลี่ย ไมนอยกว า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่
1

ปที่
2

ปที่
3

ปที่
4

ปที่
5































หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
1.1.2 การประชุมคณาจารยในสาขาวิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา
1.1.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน
เนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรง
ตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการสอน
1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพือ่ นรวมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เชน
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
2.2 ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย
2.3 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูท รงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.4 ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมสี วนเกี่ยวของอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
เปนไปตามการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามหลักเกณฑของ สกอ.
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาสาขาวิชา
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
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ภาคผนวก 1
ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. อ. ดร.จุฑามณี ออนสุวรรณ
บทความวิจัย
ภาษาไทย
อรประพิณ กิตติเวช, จุไรรัตน ลักษณะศิริ และจุฑามณี ออนสุวรรณ. (2560). ปจจัยทางสังคมและทัศนคติ
ของชาวกําแพงแสนตอภาษาไทยถิ่นของตน. วารสาร Veridian E-Journal, 10(2), 1799-1816.
ภาษาอังกฤษ
Tantibundhit, C. & Onsuwan, C. (2015). Speech intelligibility tests and analysis of
confusions and perceptual representations of Thai initial consonants. Speech
Communication, 72, 109-125.
Ketui, N., Theeramunkong, T., & Onsuwan, C. (2015). An EDU-based approach for Thai
multi-document summarization and its application. ACM Transactions on Asian
and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP), 14(1), article 4,
4:1-4:26.
Ketui, N., Theeramunkong, T., & Onsuwan, C. (2013). Thai elementary discourse unit
analysis and syntactic-based segmentation. Information, 16(10), 7423-7436.
บทความวิชาการ
ภาษาไทย
นวศรี ชนมหาตระกูล และจุฑามณี ออนสุวรรณ. (2559). การศึกษาการเติมเสียงวรรณยุกตใหกับคํายืม
ภาษาอังกฤษแบบทับศัพท และระบบการสะกดคํายืมในภาษาไทย. วารสารศิลปศาสตร, 16(1),
71-89.
นวัตกรรม
C. Tantibundhit, S. Hemrungrojn, C. Onsuwan, K. Kosawat, K. Pornprasertsakul, Y.
Ngowjungdee, K. Pathomwattananuruk, T. Anansiripinyo, +S. Phuechpanpaisal, +A.
Korsanan, +P. Phienphanich, & +P. Sombune. Automated Analyzer of Speech
Performance: The Assessment of Alzheimer’s and Mild Cognitive Impairment for
Thai Patients. International Salon of Inventions Genève 2016, Geneva, Switzerland.
(awarded gold medal with the congratulations of the jury and R. Alekseev Award
from Nizhniy Novgorord State Technical University, Russia).
C. Tantibundit, C. Onsuwan, S. Hemrungrojn, K. Kosawat, K. Pornprasertsakul,
S. Phuechpanpaisal, Y. Ngowjungdee, K. Pathomwattananuruk, and
T. Anansiripinyo. Automated Alzheimer’s and Mild Cognitive Impairment Screening
Using Speech Analysis on Mobile Application. International Salon of Inventions
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Geneve 2017, Geneva, Switzerland. ( awarded gold medal with congratulations of
the jury).
2. ผศ. ดร.ทรงธรรม อินทจักร
หนังสือ/ตํารา
ภาษาไทย
ทรงธรรม อินทจักร. (2556). ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาศาสตร
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 192 หนา.
บทความวิจัย
ภาษาไทย
ทรงธรรม อินทจักร. (2559). การคาดการณไดและความสัมพันธเชิงบทบาทในถอยคําใหเกียรติใน
ภาษาไทย. วารสารศิลปศาสตร, 16(2), 142-17.
ทรงธรรม อินทจักร. (2558). การกลาวความจริงและการโกหกจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตรขามวัฒนธรรม.
ภาษาและภาษาศาสตร, 33, 1-24.
ทรงธรรม อินทจักร. (2557). ความสําคัญของการระงับเจตนาในความสุภาพปลดพันธนาการ.
ภาษาและภาษาศาสตร, 32, 25-50.
3. รศ. ดร.ชัชวดี ศรลัมพ
งานวิจัย
ภาษาอังกฤษ
Saralamba, C. (2013). Web Search Evaluator Project 2. Appen Butler Hill, Ridgefield.
CT. USA.
บทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ
Saralamba, C. (2016). Colors as a Conceptual Metaphors of Emotions in English and Thai:
A Cognitive Linguistics in Focus. Journal of Language and Linguistics, 33(1), 87-106.
บทความวิชาการ
ภาษาไทย
Saralamba, C. (2016). The Critical Study of the WOMEN ARE ANIMALS Conceptual
Metaphor in Thai. Journal of Liberal Arts, 17(1), 85-100.
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4. อ.ดร.Andrew A. Jocuns
บทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ
Jocuns, A. (in press). English in Thai Tourism: Global English as a Nexus of Practice. to
appear In Sandhya Rao (Ed.) Language and literature in a Glocal World, Singapore:
Springer. DOI: 10.1007/978-981-10-8468-3.
บทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษ
Jocuns, A. (2016). Discourses of tourism in Thailand: The nexus of religion,
commodification, tourism, and ‘other-ness’. Liberal Arts Journal, 16 (2), 219 -236.
Jocuns, A. (2016). Relating offline and online linguistic landscapes to language and
intercultural communication in Thailand. Proceedings of Language in the Online
and Offline World (LOOW) 5: The Amplitude. pp. 189-193. English Department,
Petra Christian University, Surabaya, Indonesia. April 19-20, 2016.
Jocuns, A., I. de Saint-Georges, N. Chonmabatrakul, and J. Angkapanichkit (2015) ‘Please
Do not Stand over the Buddha’s Head (Pay Respect)’: Mediations of Tourist and
Researcher Experience in Thailand. Languages Cultures Mediation 2:1 pp. 115-134.
5. อ. ดร.Benjamin Clarke
บทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ
Clarke, A. J. B. and Ludington, J. D. (2017). A set of 480 colour photographic pictures
standardised for Thai: A new resource for cognitive and psycholinguistic research.
[Data Collection]. Colchester, Essex: UK Data Archive. 10.5255/UKDA-SN-85250.
Clarke, A. J. B., & Ludington, J. D. (2018). Thai norms for name, image, and category
agreement, object familiarity, visual complexity, manipulability, and age of
acquisition for 480 color photographic objects. Journal of Psycholinguistic
Research. 47(3), 607-628.
Jie, S., & Clarke, A. J. B. (2017, July). The influence of English as an inter-language in
teaching Chinese as a foreign language. Proceedings of the 6th International
Graduate Conference (LITU): Corpus Linguistics for Development in ELT and ESP,
6(1), pp. 180-190, Thammasat University, Thailand.
Khaomankhong, K., & Clarke, A. J. B. (2017). Students’ opinions towards teaching styles of
NESTs and non-NESTs at a public university in Thailand. Paper presented at
Proceedings of the 6th International Graduate Conference (LITU): Corpus
Linguistics for Development in ELT and ESP, 6(1), pp. 274-282, Thammasat
University, Thailand.
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Pondee, A., & Clarke, A. J. B. (2017). Second year naval rating students’ perceptions and
opinions towards multimedia learning in the Smart Living Room. Proceedings of
the 6th International Graduate Conference (LITU): Corpus Linguistics for
Development in ELT and ESP, 6(1), pp. 21-31, Thammasat University, Thailand.
Nanjai, S., & Clarke, A. J. B. (2016). English language needs of engineers at PTT exploration
and production public company limited. Proceedings of the 5th International
Graduate Conference (LITU): Exploring the New Landscape of World Englishes,
5(1), pp. 756-768, Thammasat University, Thailand.
Rungsavang, R., & Clarke, A. J. B. (2016). Problems and needs in listening and speaking for
police at Asean Operation Center of Bangkok Metropolitan Police Bureau.
Proceedings of the 5th International Graduate Conference (LITU): Exploring the
New Landscape of World Englishes, 5(1), pp. 106-118, Thammasat University,
Thailand.
Sanjit, W., & Clarke, A. J. B. (2016). A study of English communication problems of Thai
employees in a multinational company. Proceedings of the 5th International
Graduate Conference (LITU): Exploring the New Landscape of World Englishes,
5(1), pp. 910-920, Thammasat University, Thailand.
Youngyuensin, N., Clarke, A. J. B. (2016). Needs analysis in English communication skills
among Thai employees of Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. Proceedings of the
5th International Graduate Conference (LITU): Exploring the New Landscape of
World Englishes, 5(1), pp. 396-405, Thammasat University, Thailand.
Kornharutai, C., & Clarke, A. J. B. (2015). Perceptions in English for communication
among bank tellers at Bangkok Bank. Proceedings of the 4th International
Graduate Conference (LITU): World Englishes and ASEAN Integration, 4(1), pp. 304312, Thammasat University, Thailand.
Owjariyaphithak, P., & Clarke, A. J. B. (2015). A survey of English communication
between foreign customers and employees at T24 restaurant. Proceedings of the
4th International Graduate Conference (LITU): World Englishes and ASEAN
Integration, 4(1), pp. 427-435, Thammasat University, Thailand.
Sathiansri, P., & Clarke, A. J. B. (2015). Difficulties facing science-related staff when
communicating in English with international visitors. Proceedings of the 4th
International Graduate Conference (LITU): World Englishes and ASEAN Integration,
4(1), pp. 632-641, Thammasat University, Thailand.
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ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555 กับ ฉบับ
พ.ศ. 2561
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
1. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตรเพื่อการสือ่ สาร
- Master of Arts Program in
Linguistics for Communication
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม:
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร)
Master of Arts (Linguistics for
Communication)
ชื่อยอ:
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร)
M.A. (Linguistics for
Communication)
2. ปรัชญา ความสําคัญ และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา
สรางบัณฑิตที่มีความรอบรูทางดาน
ศิลปศาสตร เขาใจมนุษยและสังคม
เขาใจในคุณ คาของภาษา สามารถ
ใช เ หตุ ผ ลวิ เ คราะห วิ จ ารณ อ ย า ง
สร า งสรรค สามารถประยุ ก ต ใ ช
ความรู ใ นการดํ า รงชี วิ ต และการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมี
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ และความ
รับผิดชอบตอสังคม
2.2 ความสําคัญ
เป น หลั ก สู ต รที่ มุ ง สร างผู มี ค วามรู
ความเข า ใจภาษา มุ ง พั ฒ นาและ
สรางสรรคทัก ษะในการใชภาษาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต า งประเทศ
รวม ทั้ งพั ฒ น าองค ค วาม รู แ ล ะ
งานวิจัยดานภาษาศาสตร โดยเนน

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
1. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร
- Master of Arts Program in
Linguistics
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม:
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาศาสตร)
Master of Arts (Linguistics)

สรุปการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนชื่อปริญญาจาก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาศาสตรเพื่อการ
สื่อสาร) เปน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาศาสตร)

ชื่อยอ:
- ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
- M.A. (Linguistics)
2. ปรัชญา ความสําคัญ และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา
สรางบัณฑิตที่มีความรอบรูทางดาน ปรับแกไขปรัชญาและ
ศิลปศาสตรและภาษาศาสตร เขาใจ ความสําคัญใหเหมาะสมกับ
มนุ ษย และสัง คม เขาใจคุ ณ ค าของ สภาวการณในปจจุบัน
ภาษา สามารถใช เหตุ ผ ลวิ เคราะห
วิจ ารณ อ ย า งสร า งสรรค สามารถ
ประยุก ตใชความรูในการดํารงชีวิต
และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
เปนผูมีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ และ
ความรับผิดชอบตอสังคม
2.2 ความสําคัญ
มุงสรางผูมีความรูความเขาใจภาษา
มุง พั ฒ นาและสรางสรรค ทั ก ษะใน
ก า ร ใ ช ภ า ษ า ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย
ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ
อื่น ๆ รวมทั้งพัฒ นาองคความรูและ
งานวิ จั ย ด า นภาษาศาสตร และ
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
มุมมองดานการสื่อสาร สังคม และ
วัฒ นธรรม เพื่ อ ให บั ณ ฑิ ตสามารถ
พัฒ นาตนเองและเปน กําลัง สําคั ญ
ของสังคมในการสรางความเขาใจอัน
ดีระหวางบุคคลในชาติ และสามารถ
ใชประโยชนจากการเรียนรูภาษาได
เปนอยางดี
2.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1. มีความรูดานทฤษฎีภาษาศาสตร
และกระบวนการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการวิเคราะห
วิ จั ย และค น คว า วิ ท ยาการด า น
ภาษาศาสตรและการสื่อสาร
3. มี ความ เข าใจ ความ สั ม พั น ธ
ระหว างภาษาศาสตร การสื่ อ สาร
และศาสตรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของ
4. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต
แนวความคิ ดทางภาษาศาสตรและ
การสื่ อ สารเพื่ อ ประโยชน ต อ การ
ประกอบอาชีพ
3. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษาทั้ ง
นักศึก ษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
ต อ ง เ ป น ไ ป ต า ม ข อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร ว าดว ย
การศึก ษาระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เปนผูสําเร็จ การศึก ษาไมต่ํา
กวาระดับ ปริญ ญาตรี โดยไมจํากัด
สาขาจากสถาบั น การศึ กษาใน
ประเทศหรื อ ต า งประเทศซึ่ ง สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
ศาสตร อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให
บั ณ ฑิ ต สามารถพั ฒ นาตนเองและ
เป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ของสั ง คมในการ
สรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคล
ในระดั บ ประเทศ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น
และสังคมโลก
2.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหมหาบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษา
ในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1. มีความรูดานทฤษฎีภาษาศาสตร
และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
2. มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ
ความสัมพันธร ะหวางภาษาศาสตร
และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. มีความรูมีความสามารถในการ
วิ เค ร า ะ ห วิ จั ย แ ล ะ ค น ค ว า
วิ ท ยาการด า นภาษาศาสตร แ ละ
ศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
4. มีความสามารถนํ าแนวคิด ทาง
ภาษาศาสตร แ ละภาษาศาสตร
ประยุกตไปใชเพื่อประโยชนในการ
ประกอบอาชีพและศึกษาตอ
3. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษาทั้ ง
นัก ศึก ษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
ต อ ง เ ป น ไ ป ต า ม ข อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว าด ว ย
การศึก ษาระดับ บัณ ฑิตศึก ษา พ.ศ.
2561 แล ะมี คุ ณ ส ม บั ติ คื อ เป น
ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ ากว า ระดั บ
ปริญ ญาตรี โดยไมจํ ากั ด สาขาวิช า
จากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศ
หรือตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัย
รับรองวิทยฐานะ
กรณี นั ก ศึ กษ าต างชาติ ต อ ง
เ ป น ไ ป ต า ม ข อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว าด ว ย

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ปรับแกไขวัตถุประสงคของ
หลักสูตรใหเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบัน

ปรับแกไขคุณสมบัติ
ของผูเขาศึกษา และเพิ่ม
คุณสมบัตินักศึกษาตางชาติ
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
การศึ ก ษาสํ า หรั บ นั กศึ ก ษาชาว
ต า งประเทศ พ.ศ. 2524 แก ไ ข
เพิ่มเติม ถึงปจ จุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2527

4. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ)
4.1 ใช วิ ธี ก ารสอบ ข อ เขี ย นและ
สั ม ภ า ษ ณ ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
มหาวิทยาลัย
4.2 ผูสมัครเขาศึกษาตองยื่นผล
ความรูภาษาอังกฤษ TU-GET (550)
หรือ TOEFL (550 Paper-based,
213 Computer-based, 79
Internet-based) หรือ IELTS (6.5
overall) โดยผลสอบตองมีอายุไม
เกิน 2 ปนับถึงวันสมัคร
4.3 เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตาม
ประกาศรั บ สมั ครบุ คคลเขาศึ ก ษา
ใ น ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือ
คณะศิลปศาสตร

4. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ)
4.1 ใช วิ ธี ก ารสอบ ข อเขี ย น แล ะ
สั ม ภ า ษ ณ ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง
มหาวิทยาลัย
4.2 ผู ส มั ค ร เข า ศึ ก ษ า ต อ ง ยื่ น
ผลทดสอบความรูภาษาอังกฤษ TUGET (550) ห รื อ TOEFL (550
Paper-based, 213 Computerbased, 79 Internet-based) ห รื อ
IELTS (6.5 overall) ห รื อ TOEIC
(750 คะแนนขึ้นไป รวมกับการสอบ
สั ม ภ า ษ ณ เ พื่ อ วั ด ค ว า ม รู
ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย ช า ว
ตางประเทศ ตามที่ ค ณะกรรมการ
ประจํ า คณะกํ า หนดโดยออกเป น
ประกาศคณะ) โดยผลสอบตองมีอายุ
ไมเกิน 2 ปนับถึงวันสมัคร
4.3 หากสําเร็จ การศึก ษาหลั ก สู ต ร
ศิ ล ป ศาส ต รบั ณ ฑิ ต ส าขาวิ ช า
ภาษาศาสตร โดยไดรับ เกียรตินิ ยม
อันดับ 1 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 3.50 จะไดรับการยกเวนการ
สอบขอเขียน
4.4 เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตาม
ประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาใน
ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือ
คณะศิลปศาสตร
5. จํานวนการรับนักศึกษา
ปละ 10 คน

5. จํานวนการรับนักศึกษา
ปละ 10 คน

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ปรับแกไขการวัดผลความรู
ภาษาตางประเทศ โดยเพิ่ม
TOEIC และใหผสู ําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร ที่
ไดรบั เกียรตินิยมอันดับ 1
หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 3.50 ไดรับการ
ยกเวนการสอบขอเขียน

คงเดิม
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6. ระบบการจัดการศึกษา
6.1 ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค
โดย 1 ป ก ารศึ ก ษาแบง ออกเปน 2
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมน อยกวา
15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอน
ไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา
8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษา
ในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ
6.2 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาเป น แบบ
แผน ก แบบ ก 2 เปนหลัก สูตรที่มี
ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย วิ ช า แ ล ะ ทํ า
วิทยานิพนธ
6.3 นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต อ ง ส อ บ
ภาษาตางประเทศผานกอนวันยื่นขอ
สอบวิท ยานิพนธ สวนรายละเอียด
อื่ น ๆ ให เป น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ
มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร ว าดว ย
การสอบภาษาต า งประเทศ พ.ศ.
2539
7. ขอกําหนดของหลักสูตรที่สําคัญ
ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ
7.1 การทําวิทยานิพนธ
1) นั ก ศึ ก ษาจะจดทะเบี ยนทํ า
วิท ยานิ พ นธได เมื่ อศึ ก ษารายวิ ช า
บั ง คั บ มาแล ว ไม น อ ยกว า 2 ภาค
การศึกษาปกติ มีหนวยกิตสะสมไม
น อ ยกว า 24 หน ว ยกิ ต และได ค า
ระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2) ในกระบวนการทําวิท ยานิพนธ
นั ก ศึ ก ษาต อ งเข า ร ว ม โครงการ
บัณฑิตสัมมนาเพื่อใหไดมาซึ่งหัวขอ
วิท ยานิพนธ และ/หรือรายงานผล
การทํ าวิ ท ยานิ พ นธ ตามเงื่อ นไขที่
ภาควิชากําหนด
3) นั ก ศึ ก ษาทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เ ป น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
6. ระบบการจัดการศึกษา
6.1 ใชระบบการศึก ษาแบบทวิภาค
โดย 1 ปก ารศึก ษา แบงออกเปน 2
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึก ษาไมนอยกวา
15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอน
ไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา
8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษา
ในแตล ะรายวิชาใหเทากับ ภาคปกติ
6.2 หลักสูตรการศึกษาเปนแบบแผน
ก. แบ บ ก 2 เป น ห ลั ก สู ต รที่ มี
ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย วิ ช า แ ล ะ ทํ า
วิทยานิพนธ
6.3 นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต อ ง ส อ บ
ภาษาตางประเทศผานกอนวันยื่นขอ
สอบวิท ยานิพ นธ สวนรายละเอีย ด
อื่ น ๆ ให เป น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว าด ว ย
การสอบภาษาต า งประเทศ พ.ศ.
2559
7. ขอกําหนดของหลักสูตรที่สําคัญ
ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ
7.1 การทําวิทยานิพนธ
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทํา
วิทยานิพนธได เมื่อศึกษารายวิชา
บังคับมาแลวไมนอยกวา 2 ภาค
การศึกษาปกติ มีหนวยกิตสะสมไม
นอยกวา 15 หนวยกิต และไดคา
ระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2) ในกระบวนการทําวิท ยานิพนธ
นักศึกษาตองเขารวมโครงการบัณฑิต
สั ม ม น า เพื่ อ ให ได ม า ซึ่ ง หั วข อ
วิท ยานิ พนธ และ/หรือ รายงานผล
การทํ าวิท ยานิ พ นธ ตามเงื่อ นไขที่
สาขาวิชากําหนด
3) นั ก ศึ ก ษาทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เ ป น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

สรุปการเปลี่ยนแปลง
คงเดิม

ปรับแกไขรายละเอียด
ขอกําหนดการทํา
วิทยานิพนธ
โดยนักศึกษาจะจด
ทะเบียนทําวิทยานิพนธได
เมื่อศึกษารายวิชาบังคับ
มาแลวไมนอยกวา 2 ภาค
การศึกษาปกติ มีหนวยกิต
สะสมไมนอยกวา 15
หนวยกิต
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4) หลังจากที่ภาควิชาอนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอ
เคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการ
โครงการป ริ ญ ญ าโท สาขาวิ ช า
ภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร เพื่อให
คณ บดี ค ณะศิ ล ปศาสตร แ ต งตั้ ง
อาจารยที่ ป รึกษาวิทยานิพนธ และ
กรรมการวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 3
คน ซึ่ ง จะให คํ า แนะนํ า นั ก ศึ ก ษา
สอบเคาโครงวิท ยานิพนธ และสอบ
วิทยานิพนธ
5) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษาของสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.2 การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก
แบบ ก 2)
1) อาจารยผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับ บัณ ฑิตศึก ษา ของสํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) เมื่อนัก ศึกษาสอบผานเคาโครง
วิทยานิพนธแลว ใหนักศึกษาคนควา
และเขียนวิทยานิพนธโดยปรึกษากับ
อาจารย ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธโ ดย
สม่ํ า เสมอ (อย า งน อ ยเดื อ นละ 1
ครั้ง) เปนเวลาไมนอยกวา 4 เดือน
จึงจะมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธได
3) นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะสอบ
วิทยานิพนธจะตองยื่นคํารองขอสอบ
วิทยานิพนธตอคณบดีผานประธาน
โ ค ร ง ก า ร ป ริ ญ ญ า โ ท ฯ โ ด ย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปน
ชุดเดียวกันกับคณะกรรมการใน ขอ
4) ในขอ 7.1 ขางตน

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
4) หลังจากที่สาขาวิชาอนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอ
เคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการ
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาศาสตร เพื่อใหคณบดี
คณะศิ ล ปศาสตร แต ง ตั้ ง อาจารย ที่
ปรึก ษาวิท ยานิพนธ และกรรมการ
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 3 คน ซึ่งจะ
ใหคําแนะนํานักศึกษา สอบเคาโครง
วิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ

สรุปการเปลี่ยนแปลง

5) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.2 การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก
แบบ ก 2)
1) อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธใ ห
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ของสํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) เมื่อนักศึก ษาสอบผานเคาโครง
วิทยานิพนธแลว ใหนักศึกษาคนควา
และเขียนวิทยานิพนธโดยปรึกษากับ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ โดย
สม่ํ า เสมอ (อย า งน อ ยเดื อ นละ 1
ครั้ง) จึงจะมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ
ได
3) นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะสอบ
วิทยานิพนธจะตองยื่นคํารองขอสอบ
วิท ยานิพนธตอคณบดีผานประธาน
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ศ า ส ต ร โด ย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปน
ชุดเดียวกันกับคณะกรรมการใน ขอ
4) ในขอ 7.1 ขางตน
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4) นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต อ ง ส ง ร า ง
วิทยานิพนธแกอาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสอบท านละ 1 ชุ ด
กอนหนาวันกําหนดสอบไมนอยกวา
15 วัน
ในกรณี ที่เป นภาคสุดท ายที่จ ะ
หมดสถานภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา
การแจงความจํานงสอบวิทยานิพนธ
พรอมทั้งสงรางวิทยานิพนธจํานวน
5 ฉบั บ เพื่ อ การสอบ นั ก ศึ ก ษา
จะต อ งกระทํ า อย า งน อ ย 60 วั น
กอ นหมดสภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา
หากพนกําหนดนี้แลว คณะ/แผนก
อิสระจะไมรับพิจารณา
8. เกณฑการสําเร็จการศึกษา
1) ไดศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบ
ตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวย
กิตสะสมไมนอยกวา 48 หนวยกิต
2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ได ค า ระดั บ P (ผ า น) ในการ
สอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือศึกษาและ
สอบผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ
1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
4) ไดร ะดับ S (ใชได ) ในการสอบ
วิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลา
ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการที่
คณะศิ ล ปศาสตร แ ต ง ตั้ ง และนํ า
วิ ท ยานิ พ นธ ที่ พิ ม พ แ ละเย็ บ เล ม
เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว ม า ม อ บ ใ ห
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
5) ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ ส ว น
หนึ่ง ของวิท ยานิพนธ ตองไดรับการ
ตี พิ ม พ หรื อ อย า งน อ ยได รั บ การ
ยอมรับ ให ตี พิ ม พ ในวารสาร หรื อ
สิ่งพิมพท างวิชาการหรือเสนอตอที่
ประชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
4) นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต อ ง ส ง ร า ง
วิทยานิพนธแกอาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสอบท านละ 1 ชุ ด
กอนหนาวันกําหนดสอบไมนอยกวา
15 วัน
ในกรณี ที่ เ ป น ภาคสุ ดท า ยที่ จ ะ
หมดสถานภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา
การแจงความจํานงสอบวิทยานิพนธ
พรอมทั้งสงรางวิทยานิพนธจํานวน 5
ฉบับ เพื่อการสอบ นักศึกษาจะตอง
กระทําอยางนอย 60 วัน กอนหมด
สภาพการเปนนักศึกษา

สรุปการเปลี่ยนแปลง

8. เกณฑการสําเร็จการศึกษา
ปรับแกไขการเผยแพร
1) ไดศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบ ผลงานทางวิชาการ
ตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวย
กิตสะสมไมนอยกวา 42 หนวยกิต
2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) รายวิชาบังคับ ตองสอบไลไดไม
ต่ํากวา C ทุกรายวิชา
4) ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบ
ภาษาต า งประเทศ ตามเกณฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือศึกษาและ
สอบผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ
1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
5) ได ร ะดั บ S (ใช ได ) ในการสอบ
วิท ยานิพนธโดยการสอบปากเปลา
ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการที่
คณะศิ ล ปศาสตร แ ต ง ตั้ ง และนํ า
วิ ท ยานิ พ นธ ที่ พิ ม พ แ ละเย็ บ เล ม
เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว ม า ม อ บ ใ ห
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
6) เสนอวิทยานิพนธและสอบผาน
การสอบปากเปล าขั้ น สุ ด ท า ยโดย
คณะกรรมการที่ส ถาบันอุดมศึกษา
นั้นแตงตั้งและตองเปนระบบเปดให
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
ประชุม (Proceedings)
6) ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่คณะศิลปศาสตร และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด

9. โครงสรางและองคประกอบของ
หลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
24 หนวยกิต
วิชาเลือก
12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
รวม
48 หนวยกิต
11. รายวิชาของหลักสูตร

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
ผูสนใจเขารับฟงได
7) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยไดรับ การยอมรับ ให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิช าการ หรื อนํ าเสนอต อที่ ป ระชุ ม
วิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสื บ เนื่ องจากการประชุ ม
วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
8) ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่คณะศิลปศาสตร และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
9. โครงสรางและองคประกอบของ
หลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
วิชาเลือก
15 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
รวม
42 หนวยกิต
11. รายวิชาของหลักสูตร
1) วิชาเสริมพื้นฐาน
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน
1 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ปรับแกไขโครงสรางและ
องคประกอบของหลักสูตร
โดยเพิ่มวิชาหนวยกิตวิชา
เสริมพื้นฐาน ลดหนวยกิต
วิชาบังคับ เพิ่มหนวยกิต
วิชาเลือก

ภ.500 การเขียนงานทางวิชาการ
เปดเพิ่ม
ดานภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
(ไมนับหนวยกิต)
1) หมวดวิชาบังคับ 24 หนวยกิต 2) หมวดวิชาบังคับ
ปรับจํานวนหนวยกิตวิชา
นัก ศึก ษาตองศึก ษาวิชาบังคับ ทั้ง 3 นัก ศึ ก ษาต อ งศึก ษาวิช าบั ง คั บ รวม บังคับ
หมวด ต อ ไปนี้ รวม 24 หน วยกิ ต 15 หนวยกิต โดยนัก ศึกษาตองสอบ
โดยนักศึกษาตองสอบไลไดไมต่ํากวา ไลไดไมต่ํากวาระดับ C ทุกรายวิชา
ระดับ C ทุกรายวิชา
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
ก. หมวดพื้นฐานดานการศึกษา
คนควาและวิจัย
ภ.600 แนวการศึกษาภาษาศาสตร
เพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-9)
ข. หมวดภาษาศาสตรดา นทฤษฎี
ภ.601 เสียงและระบบเสียง
3 (3-0-9)
ภ.602 ระบบคําและประโยค
3 (3-0-9)
ภ.603 ระบบความหมาย
3 (3-0-9)
ภ.690 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
3 (3-0-9)

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกหมวด

ภ.600 แนวทางการศึกษา
ปรับชื่อวิชา และคําอธิบาย
ภาษาศาสตร
3 (3-0-9) รายวิชา
ยกเลิกหมวด
ภ.601 เสียงและระบบเสียง
ปรับคําอธิบายรายวิชา
3 (3-0-9)
ภ.602 ระบบคําและระบบประโยค ปรับชื่อวิชา และคําอธิบาย
3 (3-0-9) รายวิชา
ภ.603 ระบบความหมาย
ปรับคําอธิบายรายวิชา
3 (3-0-9)
ภ.690 ระเบียบวิธีวจิ ัยทาง
ยกเลิกหมวดพื้นฐานดาน
ภาษาศาสตร
3 (3-0-9) การศึกษาคนควาและวิจัย
ปรับชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิกหมวด

ค. หมวดภาษาศาสตรดานการ
สื่อสาร
2) หมวดวิชาเลือก 12 หนวยกิต 3) หมวดวิชาเลือก 15 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกศึกษาและสอบไล นักศึกษาตองเลือกศึกษาและสอบไล
ไดในรายวิชาตอไปนี้
ได ในรายวิช าตอ ไปนี้ ไมน อ ยกวา 5
วิชา รวม 15 หนวยกิต
ภ.651 ระบบขอความ 3 (3-0-9) ภ.617 ระบบขอความ 3 (3-0-9) ยายจากหมวดวิชาบังคับ
เปนหมวดวิชาเลือก
ปรับรหัสวิชา วิชาบังคับ
กอน และคําอธิบาย
รายวิชา
ภ.652 วัจนปฏิบัตศิ าสตร 3 (3-0-9) ภ.618 วัจนปฏิบัติศาสตร 3 (3-0-9) ยายจากหมวดวิชาบังคับ
เปนหมวดวิชาเลือก
ปรับรหัสวิชา วิชาบังคับ
กอน และคําอธิบาย
รายวิชา
ภ.653 ภาษาศาสตรเชิงสังคม
ภ.619 ภาษาศาสตรสังคม
ยายจากหมวดวิชาบังคับ
3 (3-0-9)
3 (3-0-9) เปนหมวดวิชาเลือก
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา วิชา
บังคับกอนและคําอธิบาย
รายวิชา
ภ.725 ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา
ภ.627 ภาษาศาสตรจิตวิทยา
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชาและ
3 (3-0-9)
3 (3-0-9) คําอธิบายรายวิชา
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
ภ.628 การแปรและการ
เปลี่ยนแปลงทางภาษา 3 (3-0-9)
ภ.727 การประยุกตคอมพิวเตอรใน ภ.629 ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร
ภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
ภ.745 ภาษาศาสตรภาคสนาม
ภ.789 ภาษาศาสตรภาคสนาม
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
ภ.777 การรับภาษาที่สอง
3 (3-0-9)
ภ.779ภาษาศาสตรขามวัฒนธรรม ภ.778 ภาษาศาสตรขามวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
ภ.779 การปฏิสัมพันธดวยการพูด
3 (3-0-9)
ภ.787 ภาษา ระบบขอความ และ
อัตลักษณ
3 (3-0-9)
ภ.757 เพศภาวะและการสื่อสาร
ภ.788 ภาษา เพศภาวะ และเพศวิถี
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
ภ.717 ภาษาศาสตรคลินิก
3 (3-0-9)
ภ.718 ภาษาศาสตรการทดลอง
3 (3-0-9)
ภ.785 สัมมนาหัวขอเฉพาะทาง
ภ.797 สัมมนาหัวขอเฉพาะทาง
ภาษาศาสตร
3 (3-0-9) ภาษาศาสตร
3 (3-0-9)

สรุปการเปลี่ยนแปลง
เปดเพิ่ม
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
เปดเพิ่ม
ปรับรหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม

ปรับรหัสวิชา คําอธิบาย
รายวิชา และวิชาบังคับ
กอน
ภ.786 สัมมนาหัวขอเฉพาะทางการ ภ.798 สัมมนาหัวขอเฉพาะทางการ ปรับรหัสวิชา คําอธิบาย
ประยุกตภาษาศาสตร 3 (3-0-9) ประยุกตภาษาศาสตร 3 (3-0-9) รายวิชา และวิชาบังคับ
กอน
ภ.728 ภาษาศาสตรและการสอน
ปด/ตัดออก
ภาษา
3 (3-0-9)
ภ.756 ภาษาและสื่อสารมวลชน
ปด/ตัดออก
3 (3-0-9)
ภ.758 ภาษาในโลกปจจุบัน
ปด/ตัดออก
3 (3-0-9)
ภ.766 ภาษาศาสตรกับการแปล
ปด/ตัดออก
3 (3-0-9)
ภ.767 การวิเคราะหบทสนทนา
ปด/ตัดออก
3 (3-0-9)
ภ.768 การวิเคราะหขอความเชิง
ปด/ตัดออก
วิพากษ
3 (3-0-9)
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
ภ.787 การคนควารายบุคคล
3 (3-0-9)
3) วิทยานิพนธ
ภ.800 วิทยานิพนธ 12

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
4) วิทยานิพนธ
ภ.800 วิทยานิพนธ

12

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปด/ตัดออก
ปรับคําอธิบายรายวิชา
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ภาคผนวก 3 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรเพื่อการ
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1. รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง จํานวน – รายวิชา
ไมมี
2. รายวิชาที่มีการปรับปรุงแกไข จํานวน 16 รายวิชา
ลําดับ หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
1 ภ.600 แนวการศึกษา
ภาษาศาสตรเพื่อการสือ่ สาร
2 ภ.601 เสียงและระบบเสียง
3 ภ.602 ระบบคําและประโยค
4
5

ภ.603 ระบบความหมาย
ภ.651 ระบบขอความ

6

ภ.652 วัจนปฏิบัติศาสตร

7

ภ.653 ภาษาศาสตรเชิงสังคม

8

ภ.690 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา

9

ภ.725 ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา

10
11

ภ.727 การประยุกตคอมพิวเตอร
ในภาษาศาสตร
ภ.745 ภาษาศาสตรภาคสนาม

12

ภ.757 เพศภาวะและการสื่อสาร

13

ภ.779 ภาษาศาสตรขาม
วัฒนธรรม
ภ.785 สัมมนาหัวขอเฉพาะทาง
ภาษาศาสตร

14

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
ภ.600 แนวทางการศึกษา
ภาษาศาสตร
ภ.601 เสียงและระบบเสียง
ภ.602 ระบบคําและระบบ
ประโยค
ภ.603 ระบบความหมาย
ภ.617 ระบบขอความ

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปรับชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ปรับชื่อ และคําอธิบาย
รายวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา วิชา
บังคับกอน และ
คําอธิบายรายวิชา
ภ.618 วัจนปฏิบัติศาสตร
ปรับรหัสวิชา วิชา
บังคับกอน และ
คําอธิบายรายวิชา
ภ.619 ภาษาศาสตรสังคม
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาบังคับกอน และ
คําอธิบายรายวิชา
ภ.690 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ปรับชื่อวิชา และ
ภาษาศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ภ.627 ภาษาศาสตรจิตวิทยา
ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
และคําอธิบายรายวิชา
ภ.629 ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
ภ.789 ภาษาศาสตรภาคสนาม ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
ภ.788 ภาษา เพศภาวะ
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา
และเพศวิถี
และคําอธิบายรายวิชา
ภ.778 ภาษาศาสตรขาม
ปรับรหัสวิชา และ
วัฒนธรรม
คําอธิบายรายวิชา
ภ.797 สัมมนาหัวขอเฉพาะทาง ปรับรหัสวิชา
ภาษาศาสตร
คําอธิบายรายวิชา และ
วิชาบังคับกอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร หนา 65

มคอ.2

ลําดับ หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
15 ภ.786 สัมมนาหัวขอเฉพาะ
ทางการประยุกตภาษาศาสตร
16

ภ.800 วิทยานิพนธ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
ภ.798 สัมมนาหัวขอเฉพาะ
ทางการประยุกตภาษาศาสตร
ภ.800 วิทยานิพนธ

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปรับรหัสวิชา
คําอธิบายรายวิชา และ
วิชาบังคับกอน
ปรับคําอธิบายรายวิชา

3. รายวิชาที่เปดเพิ่ม จํานวน 7 รายวิชา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
ภ.500 การเขียนงานทางวิชาการ
ดานภาษาศาสตร
ภ.628 การแปรและการ
เปลี่ยนแปลงทางภาษา
ภ.777 การรับภาษาที่สอง
ภ.779 การปฏิสัมพันธ
ดวยการพูด
ภ.787 ภาษา ระบบขอความ
และอัตลักษณ
ภ.717 ภาษาศาสตรคลินิก
ภ.718 ภาษาศาสตรการทดลอง

สรุปการเปลี่ยนแปลง
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม

4. รายวิชาที่ตัดออก จํานวน 7 รายวิชา
ลําดับ หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
1 ภ.728 ภาษาศาสตรและการสอน
ภาษา
2 ภ.756 ภาษาและสื่อสารมวลชน
3 ภ.758 ภาษาในโลกปจจุบัน
4 ภ.766 ภาษาศาสตรกับการแปล
5 ภ.767 การวิเคราะหบทสนทนา
6 ภ.768 การวิเคราะหขอความเชิง
วิพากษ
7 ภ.787 การคนควารายบุคคล

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
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ภาคผนวก 4
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรเพื่อการ
สื่อสาร
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรือ่ ง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาขามหลักสูตร พ.ศ.2560
4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาขามสถาบัน พ.ศ.2560
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระ พ.ศ. 2559
6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2524 แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
8. สัญญาจางอาจารยประจําหลักสูตร อ.ดร. Andrew A. Jocuns
9. สัญญาจางอาจารยประจําหลักสูตร อ.ดร. Benjamin Clarke
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