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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา ทาพระจันทร/ คณะศิลปศาสตร/ ภาควิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร/ สาขาวิชาภาษาศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25470051100391
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Linguistics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร)
ปร.ด. (ภาษาศาสตร)
Doctor of Philosophy (Linguistics)
Ph.D. (Linguistics)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูดําเนินการสอนหลักสูตรนี้
มี ค วามตกลงร ว มมื อ กั บ THE MARCS INSTITUTE for BRAIN, BEHAVIOUR, and DEVELOPMENT
แห ง WESTERN SYDNEY UNIVERSITY และ และความรวมมือทางวิชาการกับ มหาวิท ยาลัยอื่ นๆ ใน
ตางประเทศที่มีความตกลงรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 ปรับ ปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
พ.ศ. 2554
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
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารยผูสอนดานภาษาและภาษาศาสตร
8.2 นักวิชาการและนักวิจัยดานภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต
8.3 ที่ปรึกษาและผูใหคําแนะนําดานการแกไขปญหาการใช ภาษาและการนําภาษาไปประยุกตใช
ในดานตาง ๆ
8.4 ผูประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน ตํ า แหน ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
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เลขประจําตัว
ประชาชน
1. 3100501463XXX

ลําดับ

2. 3409900943xxx

3. 3101500676xxx

4. 475235XXX

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

อ. ดร.
ความเชี่ยวชาญดาน
Laboratory Phonetics
(สัทศาสตรเชิงทดลอง),
Phonology (สัทวิทยา),
Psycholinguistics
(ภาษาศาสตรจิตวิทยา),
Computational Linguistics
(ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร)
ผศ. ดร.
ความเชี่ยวชาญดาน
Contrastive pragmatics
(วัจนปฏิบัติศาสตรเปรียบตาง),
Interactional sociolinguistics
(ภาษาศาสตรสังคมเชิงปฏิสัมพันธ),
Language and gender
(ภาษาศาสตรกับเพศ),
World Englishes
(นานาภาษาอังกฤษโลก)
รศ. ดร.
ความเชี่ยวชาญดาน
Semantics
(อรรถศาสตร),
Conitive linguistics
(ภาษาศาสตรปริชาน)

จุฑามณี ออนสุวรรณ

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

Andrew A. Jocuns

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

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

 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
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เลขประจําตัว
ประชาชน
5. 520333XXX

ลําดับ

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

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

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปการศึกษาที่จบ
 Ph.D. Cognitive Psychology,
University of Reading, 2548
 B.Sc. Psychology,
Middlesex University, 2541

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีก ารกําหนด
หลักการสําคัญในการพัฒนาประเทศขอหนึ่งคือ ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิต
และสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรูความสามารถ
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุก
ชวงวัย ให ดํารงชี วิตอยูในสัง คมอยางมี คุณ ภาพ จึง จําเป นอยางยิ่ งที่ จ ะต องพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ที่ มีค วามรู
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสวนรวม มีทัศนคติที่ดี และพรอมที่จะเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติดังกลาว
ในปจจุบันสังคมไทยกาวเขาสูโลกยุคดิจิทัลมากขึ้นทุกขณะ การเขาถึงแหลงขอมูลปริมาณ
มหาศาลผานสื่อออนไลนและสือ่ หลากรูปแบบมีมากขึ้น ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
มีการเคลื่อนตัวไปอยางรวดเร็ว มีก ารแขงขันสูง สงผลใหคุณลัก ษณะของเยาวชนและบัณฑิตของไทย
เปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลไดประกาศนโยบาย “Thailand 4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีเปาหมาย
ใหป ระเทศไทยกาวจากประเทศรายไดปานกลางไปสูป ระเทศรายไดสูง การวิจัยและใชนวัตกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูงจึงเปนความจําเปนหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศ
การที่ป ระเทศไทยจะกาวเขาสูก ารศึกษาไทยในยุค 4.0 ไดอยางยั่งยืนไดนั้น จะตองมีก าร
เชื่อมโยงในหลากหลายมิติ เพื่อใหสอดคลองตอการพัฒ นาประเทศ มุงสรางคนใหมีคุณภาพสูง เพื่อให
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เปนไปตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต การศึกษาถือเปนเครื่องมือหลักที่สําคัญอยางยิ่งใน
การยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ เพื่อกาวเขาสูเวทีเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ จําเปนอยางยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะตองพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการการศึกษามีลักษณะเปด เขาถึงไดง าย และผูเรียน
สามารถตอยอดองคความรูใ นระดับสูง และพัฒนาทักษะตาง ๆ ในระดับมหัพภาคเชิงบูรณาการณ ผูเรียน
สามารถพัฒ นาทักษะการแกไขปญ หาที่ซับ ซอน การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ทักษะทางการ
สื่อสารไดดวยตนเอง ในขณะเดียวกันยังคงสามารถดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของไทยใหคงอยูตอไป การผลิต
บุคลากรของไทยที่มีคุณภาพและสนองตอบตอนโยบายการพัฒนาประเทศ จึงถือเปนภารกิจหลักในการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรในระดับสูง
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2565 มีเปาหมายสําคัญคือ
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข งขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒ นาที่ยั่งยืน ของทองถิ่นไทยโดยใชกลไกของ
ธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ดวยเหตุนี้แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึงไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน เพื่อสรางผลผลิต ผลลัพธใหเกิดกับผูเรียนไดอยางสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะตองให
ความสําคัญกับ “การพัฒนาคน” ใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่สําคัญ
อยางยิ่งคือการพัฒนาทักษะการเรียนรู และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของ
คน โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาประยุกตใชทั้งในเชิงระบบ และโครงสรางของสังคมไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ดังนั้น ในการจัดทําแผนพัฒ นาการศึก ษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560 –
2564) จะตองคํานึงถึงสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคม
โลก ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาคนและการจัดการศึกษาของประเทศ มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนา
การศึก ษา และกําหนดแนวทางในการขับ เคลื่อนทิศทางการศึก ษาไปสูเปาหมายดังกลาวไดอยางเปน
รูป ธรรม เพื่อใหผูเรียนและผูรับบริการไดรับประโยชนที่สอดคลองกับ ทิศทางและเปาหมายการพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ปขางหนาอยางเต็มที่ ทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ 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 การผลิตบัณฑิต นักวิชาการ และนักวิจัยคุณภาพสูงที่มีความรอบรูดานภาษาศาสตร
และภาษาศาสตรประยุกตแบบบูรณาการระดับสูง จึงนับวาเปนภารกิจสําคัญของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร ดังนั้น สาขาวิชาภาษาศาสตรจึงไดป รับ เนื้อหาวิชาที่ สรางองคความรูในขั้น สูง
ทางดานภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกตในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับ
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ความรูที่ทันสมัยและลุมลึก มีศักยภาพดานภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
ผูเรียนสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนแบบบูรณาการในระดับสูงดังกลาวไปใชเพื่อ พัฒนา
ตนเอง ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลกตอไป
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร
คณะศิล ปศาสตร มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร ตระหนัก ถึง สถานการณความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น กับ
สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก ที่มีผลกระทบตอการพัฒ นาคน และการจัดการศึกษาของ
ประเทศ จึง มี เป าหมายที่ จ ะพั ฒ นาหลั ก สู ต รให เ ป น หลั ก สู ต รโท-เอก ตอ เนื่ อ ง ที่ มี เ นื้ อ หาวิช าและ
กระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณภาพเขมขนทางวิชาการ และสงเสริมขีดความสามารถในการ
แขงขันในตลาดแรงงานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก ตลอดจนมีความเขมแข็งในทักษะ
ดานภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสามารถนําวิชาความรูไปใชใน
การประกอบอาชีพและการแสวงหาความรูไดอยางยั่งยืนไมมีที่สิ้นสุด นอกจากนี้สาขาวิชาภาษาศาสตร ยัง
มีเปาหมายในการพัฒ นาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถศึก ษาตอเนื่องใน
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรประกอบดวยรายวิชาที่หลากหลายที่มีการเรียนการสอนที่เปน ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และเนนความเขมแข็งทางภาษาศาสตรทฤษฎี ดานสัทศาสตร สัทวิทยา ระบบคํา ระบบ
ประโยค ระบบความหมาย และระบบขอความ นอกจากนี้ ยัง มีร ายวิชาที่เนน การคิดวิเคราะห การ
สังเคราะห และการทดลอง เชน ภาษาศาสตรจิตวิทยา การรับภาษาที่สอง ภาษาศาสตรคลินิก รวมถึงเนน
กระบวนวิชาในเชิงประยุกตและบูรณาการกับศาสตรสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสังคมศาสตรและ
ดานการสื่อสาร เชน วัจนปฏิบัติ ภาษาศาสตรสังคม ภาษา ระบบขอความ และอัตลักษณ ภาษาศาสตร
ภาคสนาม ภาษา เพศภาวะ และเพศวิถี รวมไปถึงวิชา ที่มีการประยุกตดานการใชเทคโนโลยีตาง ๆ เชน
ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร และมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและการสื่อสารในสังคมตางวัฒนธรรม
เชน ภาษาศาสตรขามวัฒนธรรม
ขณะเดียวกัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ยังเนนเปดสอนรายวิชาดาน
สัมมนาและการวิจัย ดวยการเพิ่มวิชาสัมมนาหัวขอเฉพาะทางภาษาศาสตร และวิชาสัมมนาหัวขอเฉพาะ
ทางการประยุก ตภ าษาศาสตร เพื่อใหผู เ รียนพัฒ นาความสามารถในการคนควา หาความรู อภิป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และพัฒนาทักษะในการเขียนงานวิชาการและงานวิจัย รายวิชาตางๆ
ที่กลาวมาขางตนนี้ นอกจากจะชวยใหผูเรียนพัฒ นาความรูความสามารถทางวิชาการดานภาษาศาสตร
แลว ยังทําใหผูเรียนสามารถตอยอดไปสูก ารศึกษาขั้นสูง ซึ่งนําไปสูการใชชีวิต การประกอบอาชีพ และการ
ดํารงชีวิตในสังคม ทั้งในสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ไดตอบสนองนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตลอดจนนโยบาย
Thailand 4.0 ไดเปนอยางดี
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
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มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มี วิสั ย ทั ศ น ที่ จ ะสร างผู นํ า ด ว ยการศึ ก ษาและวิจั ย ระดั บ โลก
"Leadership through World-Class Education and Research" ดั ง ที่ แ สดงไว ในแผนยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาเผยแพร
ความรู สงเสริมและพัฒ นาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สรางงานวิจัย และองคความรู และใหบริการทาง
วิชาการ และวิชาชีพแกสังคม รวมถึงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปญญา สงเสริมและ
พัฒนาวิชาธรรมศาสตรและการเมือง เชนเดียวกับคณะศิลปศาสตรที่มีพันธกิจในการจัดการศึกษาทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยใหความสําคัญ กับการผลิต
บัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมและการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูดอยโอกาส เนนการวิจัยพัฒนา
องคความรูที่เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมทั้งใหโอกาสแกผูดอยโอกาส
และศึกษา สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย
ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร จึงไดปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและคณะศิลปศาสตร โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม และมี ค วามรู ค วามสามารถ และทั ก ษะการใช ภ าษาทั้ ง ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และ
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ใหมีประสิท ธิภาพ และสามารถประยุกตความรู ทักษะในการวิจัย
และประสบการณภาคสนาม เพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในประเทศไทย
ภูมิภาคอาเซียน และสัง คมโลกไดอยางเสรีและมีป ระสิท ธิภาพ ซึ่ง ความรู ทัก ษะ และประสบการณ
ดังกลาว นับวาเปนกําลังสําคัญในการพัฒ นาสังคม และสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในชาติและ
นานาชาติอีกทางหนึ่ง
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เชน รายวิชาที่เปด
สอนเพื่อใหบริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
- วิชาเสริมพื้นฐาน ภ.500 (ทั้งนี้ไมนับหนวยกิต)
- วิชาบังคับ ภ.600 ภ.601 ภ.602 ภ.603 ภ.690 (ทั้งนี้ไมนับหนวยกิต)
- วิชาเลือก ภ.617 ภ.618 ภ.619 ภ.627 ภ.628 ภ.629 ภ.717 ภ.718 ภ.777 ภ.778 ภ.779
ภ.787 ภ.788 ภ.789 ภ.797 และ ภ.798
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร สรางบัณฑิตที่มีความรอบรูทางดานศิลป
ศาสตรและภาษาศาสตรที่ลุมลึก เขาใจคุณคาของภาษา สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณในขั้นสูงอยาง
สรางสรรค รวมทั้งสรางองคความรูใหมใหแกวงการวิชาการ และประยุกตใชความรูในแบบบูรณาการ
ตลอดทั้ง สามารถวิเคราะหวิจารณป ระเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของอยางมีเหตุผล เพื่อใหเกิดความรูและ
แนวทางในการแกปญหาของสวนรวม มีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งในสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และ
สังคมโลกได เปนผูมีจริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย เพื่อสรางและ
ประยุกตองคความรูใหมดานภาษาศาสตร
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้
1) มีความรูและความสามารถในการวิเคราะหวิจัยดานภาษาและภาษาศาสตรขั้นสูง
2) สามารถพัฒนาองคความรูใหมทางวิชาการดานภาษาและภาษาศาสตร ตลอดทั้งการนําไป
ประยุกตใช

2. แผนพัฒนาปรับปรุง (คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายใน 5 ป)
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต รให มี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร มาตรฐานไม ต่ํ า
กวาที่ สกอ. กําหนด
2. ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ให
สอดคล องกั บ ความต องการ
ของสังคมและการเปลี่ยนแปลง
ของโลกปจจุบัน
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการ
เรี ย นการสอนและบริ ก าร
วิช าการ ให มี ป ระสบการณ
จากการนําความรูไปปฏิบัติงาน
จริง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
ตองการของผูประกอบการ

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- รายงานความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูประกอบการ

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน - ปริม าณงานบริก ารวิชาการตอ
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ อาจารยในหลักสูตร
แกองคกรภายนอก

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
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1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใช
เวลาการศึก ษา ไมนอยกวา 8 สั ป ดาห แตใหเพิ่ม ชั่วโมงการศึก ษาในแตละรายวิชาใหเทากับ ภาคปกติ
ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร ถึง วันศุกร เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทางดานภาษา ภาษาศาสตร หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
หรืออยูในดุลยพินิจของสาขาวิชา
2.2.2 ตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3.50
2.2.3 กรณี นั ก ศึ ก ษาต างชาติ ต อ งเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร ว าด ว ย
การศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2524 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการสอบตองไม
เกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับใชงานได โดยวัดจากการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ
จากสถาบันซึ่งเปนที่ยอมรับ เชน TOEFL ไดคะแนนไมนอยกวา 550 (PBT) หรือ 79 (IBT) หรือ IELTS ไมต่ํา
กวา ระดับ 6.5 หรือ TU – GET ไดคะแนนไมนอยกวา 550 คะแนน หรือเทียบเทา
2) คัดเลือกผูเขาศึกษาโดยพิจารณาจากขอเสนอหัวขอวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
และการสอบสัมภาษณ
3) เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับ บัณฑิตศึก ษา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะศิลปศาสตร
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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 ไดสงเสริมใหนัก ศึก ษาฝกวิเคราะห สังเคราะห สรุป
ประเด็น และเขียนเรียบเรียงผลที่ไดจากการศึกษาอยางเปนระบบ
3) ฝกการเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 5 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
ชั้นปที่ 1
5
5
5
5
ชั้นปที่ 2
5
5
5
ชั้นปที่ 3
5
5
รวม
5
10
15
15
คาดวาจะจบการศึกษา
5

2565
5
5
15
15
5

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินอุดหนุนระดับบัณฑิตศึก ษา สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะศิล ปศาสตร ใน
ปงบประมาณ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
36,200.00 บาท
หมวดคาใชสอย
8,972.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
10,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
55,172.00 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรหนา 10

มคอ.2

หมายเหตุ คาใชจายบางรายการ (เชน คาตอบแทนกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ) ใชจ ากงบพิเ ศษ ของ
คณะศิลปศาสตร
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 42,600 บาท ตอ ป โดยมีการบริหารจัดการเปนโครงการปกติ
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง การลงทะเบียนเรียนขามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียน
ขามสถาบัน พ.ศ.2560

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต
ระยะเวลาศึกษา
เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อยางนอย 8 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ นับ ตั้งแตวันขึ้นทะเบียน
นักศึกษา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) ดังนี้
แผนย อ ยที่ 1 สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตร ป 2555 และ 2561
1) วิชาเสริมพื้นฐาน
2) วิชาบังคับ
6 หนวยกิต
3) วิชาเลือก
6 หนวยกิต
4) วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
รวม
48 หนวยกิต
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แผนย อ ยที่ 2 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มิ ไ ด จ บสาขาวิ ช า
ภาษาศาสตร หรือ หรือผูจบสาขาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรกอนป 2555 หรือจาก
สถาบันอื่น
1) วิชาเสริมพื้นฐาน 18 หนวยกิต*
2) วิชาบังคับ
6 หนวยกิต
3) วิชาเลือก
6 หนวยกิต
4) วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
รวม
48 หนวยกิต
*ผูจบสาขาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรกอนป 2555 หรือ
จากสถาบันอื่น บางรายวิชาอาจไดรับการยกเวนตามดุลยพินิจของหลักสูตร
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ รวม 6 หนวยกิต โดยนักศึกษาตองสอบไลไดไม
ต่ํากวาระดับ B ทุกรายวิชา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลัก สูตรประกอบดวย อัก ษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมี
ความหมายดังนี้
อักษรยอ ภ./LG
หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาภาษาศาสตร

ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหนวย
เลข 0-6
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 7-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0-4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตรทั่วไป
เลข 5-6
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาที่เกี่ยวของกับภาษาศาสตร
เลข 7-9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตรประยุกต
วิชาสัมมนา การศึกษาเฉพาะดาน
การศึกษาดวยตนเอง และการวิจัย
เลขหลักรอย
เลข 5
หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน
เลข 6
หมายถึง วิชาขั้นตน
เลข 7
หมายถึง วิชาขั้นสูง
เลข 8
หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
เลข 9
หมายถึง ดุษฎีนพิ นธ
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3.1.3.2 รายวิชาและขอกําหนดของหลักสูตร
1) วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัส
รายวิชา
ภ.500
การเขียนงานทางวิชาการดานภาษาศาสตร
LG500

Academic Writing in Linguistics

ภ.600
LG600
ภ.601
LG601
ภ.602
LG602
ภ.603
LG603
ภ.690
LG690

แนวทางการศึกษาภาษาศาสตร
Approaches to Linguistics
เสียงและระบบเสียง
Phonetics and Phonology
ระบบคําและระบบประโยค
Morphology and Syntax
ระบบความหมาย
Semantics
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร
Research Methodology in Linguistics

หนวยกิต
3 (3-0-9)
(ไมนับหนวยกิต)
3 (3-0-9)
(non-credit)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หมายเหตุ
รายวิชา ภ.500 การเขียนงานทางวิชาการดานภาษาศาสตร ไมนับหนวยกิต โดยใหเปน Audit
รายวิชา ภ.600 ภ.601 ภ.602 ภ.603 และ ภ.690 นับหนวยกิต มีการวัดผลเปน P หรือ N
2) วิชาบังคับ
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับรวม 6 หนวยกิตโดยนักศึกษาตองสอบไลไดไมต่ํากวาระดับ B ทุก
รายวิชา
รหัส
รายวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ภ.881
หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎีนิพนธ 1*
3 (3-0-9)
LG881
Advanced Topics for Dissertation 1
ภ.882
หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎีนิพนธ 2**
3 (3-0-9)
LG882
Advanced Topics for Dissertation 2
หมายเหตุ
* วิชาหัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎีนิพนธ 1 มีเกณฑการสอบผานคือ ผูเรียนตองเขียนทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับ หัวขอที่ผูเรียนสนใจจะวิจัย โดยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรระดับ
ปริญญาเอก หรืออาจารยที่สอนในหลักสูตร และมีการนําเสนอแบบปากเปลา
** วิชาหัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎีนิพนธ 2 มีเกณฑการสอบผานคือ ผูเรียนตองเขียนทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับหัวขอที่ผูเรียนสนใจจะวิจัยตอเนื่องจากเนื้อหาที่ไดศึกษาไปแลวในวิชาหัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎี
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นิพนธ 1 โดยผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอก หรืออาจารยที่สอนใน
หลักสูตร และมีการนําเสนอแบบปากเปลา
*** เมื่อนักศึกษาสอบผานทั้ง 2 วิชาดังกลาวแลว นักศึกษาตองยื่นเอกสารที่ใชในการสอบ (ซึ่งแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอก หรืออาจารยที่สอนในหลักสูตร) ใหกับ
ประธานหลักสูตร ทั้งนี้เอกสารที่ยื่นทั้ง 2 รายการตองครอบคลุมเนื้อหาที่ผูเรียนสนใจทั้งในแงแนวคิด/
ทฤษฎี และแงระเบียบวิธีวิจัย
3) วิชาเลือก
นักศึกษาตองเลือกศึกษาและสอบไลไดในรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 2 วิชา รวม 6 หนวยกิต
(เปนวิชาที่ไมซ้ํากับวิชาที่เคยเรียนแลวในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร)
รหัส

รายวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)

ภ.617
LG617
ภ.618
LG618
ภ.619
LG619
ภ.627
LG627

ระบบขอความ
Discourse
วัจนปฏิบัติศาสตร
Pragmatics
ภาษาศาสตรสังคม
Sociolinguistics
ภาษาศาสตรจิตวิทยา
Psycholinguistics

ภ.628
LG628
ภ.629
LG629
ภ.717
LG717
ภ.718
LG718
ภ.777
LG777
ภ.778
LG778
ภ.779
LG779
ภ.787
LG787

การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
Language Variation and Change
ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร
Computational Linguistics
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

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)
3 (3-0-9)
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ภ.788
LG788
ภ.789
LG789
ภ.797
LG797
ภ.798
LG798
4) ดุษฎีนิพนธ
รหัส

ภาษา เพศภาวะ และเพศวิถี
3 (3-0-9)
Language, Gender and Sexuality
ภาษาศาสตรภาคสนาม
3 (3-0-9)
Linguistics Field Methods
สัมมนาหัวขอเฉพาะทางภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
Seminar in Selected Topics in Linguistics
สัมมนาหัวขอเฉพาะทางการประยุกตภาษาศาสตร 3 (3-0-9)
Seminar in Selected Topics in Applying Linguistics
รายวิชา

ภ.900
LG900

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
36 หนวยกิต

ดุษฎีนิพนธ
Dissertation

3.1.4 แผนการศึกษา
แ ผ น ย อ ย ที่ 1 สํ า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตร ป 2555 และ 2561
ปการศึกษาที่ 1
ภ. 881
วิชาเลือก

ภาคเรียนที่ 1
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต

ภ.900

ภาคเรียนที่ 1
6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ภ. 882
3 หนวยกิต
วิชาเลือก
3 หนวยกิต
เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ
รวม 6 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 2
ภ.900

ภาคเรียนที่ 2
6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3
ภ.900

ภาคเรียนที่ 1
6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต

ภ.900

ภาคเรียนที่ 2
6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 4
ภ.900

ภาคเรียนที่ 1
6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต

ภ.900

ภาคเรียนที่ 2
6 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต

แผนยอยที่ 2 สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ที่มิไดจบสาขาวิชาภาษาศาสตร หรือ
หรือผูจบสาขาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรกอนป 2555 หรือจากสถาบันอื่น
ปการศึกษาที่ 1
ภ.500
ภ.600
ภ.601
ภ.602

ภาคเรียนที่ 1
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
-

ภ.603
ภ.690
วิชาเลือก

ภาคเรียนที่ 2
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
รวม 3 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภ. 881
3 หนวยกิต
วิชาเลือก
3 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ภ. 882
3 หนวยกิต
เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ
รวม 3 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 3

ภาคเรียนที่ 1
9 หนวยกิต
รวม 9 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
9 หนวยกิต
รวม 9 หนวยกิต

ภ.900

ภ.900
ปการศึกษาที่ 4

ภ.900

ภาคเรียนที่ 1
9 หนวยกิต
รวม 9 หนวยกิต

ภ.900

ภาคเรียนที่ 2
9 หนวยกิต
รวม 9 หนวยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรหนา 16

มคอ.2

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.
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 ศาสตรและกลสัท ศาสตรของเสี ยงในภาษาตาง ๆ โดยเฉพาะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงหลักทฤษฎีทางสัทวิทยาที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหหนวยเสียง ลักษณ
ความตาง โครงสรางพยางค เสียงวรรณยุกต และทํานองเสียง
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.
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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.

วิชาบังคับ
ภ.881 หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎีนิพนธ 1
3 (3-0-9)
LG881 Advanced Topics for Dissertation 1
การคนควาแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ผูเรียนสนใจจะพัฒนาเปน
ดุษฎีนิพนธ
Research of concepts, theories and methodologies related to a chosen topic for
writing up a dissertation.
ภ.882 หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎีนิพนธ 2
3 (3-0-9)
LG882 Advanced Topics for Dissertation 2
การคนควาแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยที่ตอเนื่องจากวิชาหัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎี
นิพนธ 1
Research of concepts, theories and methodologies related to a chosen topic for
writing up a dissertation (a continuation of the course Advanced Topics for Dissertation 1
วิชาเลือก
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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
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 ธุวรรณนาเพื่อ 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
LG627 Psycholinguistics
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600

3 (3-0-9)
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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.
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
ความรูทางภาษาศาสตรเพื่อใชเปนแนวทางในการคัดกรองและบําบัดผูม ีความบกพรอง
Prerequisite: Have earned credits of LG600
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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)
ภ.718 Experimental Linguistics
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600
กระบวนการวิจัยเพื่อตอบคําถามทางภาษาศาสตรดวยกระบวนการทางการทดลอง การใช
คลังขอมูล การใชขอมูลเชิงปริมาณหรือขอมูลขนาดใหญ หรือการทดสอบดวยหลักการทางสถิติ
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 ความแตกตางระหวางการรับ ภาษาแมและ
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 การสื่อสารระหวางชนต างวัฒ 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
LG779 Spoken Interaction
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600

3 (3-0-9)
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หลักการวิเคราะหบทสนทนา โครงสราง กลไก และองคประกอบของการปฏิสัมพันธดวยการ
พูด วิธีการบันทึกและวิเคราะหขอมูลการสนทนา 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)
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
LG789 Linguistics Field Methods
วิชาบังคับกอน: สอบได ภ.600 หรือไดรับอนุมัติจากผูสอน

3 (3-0-9)
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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.
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.
ดุษฎีนิพนธ
ภ.900 ดุษฎีนิพนธ
LG900 Dissertation

36

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรหนา 23

มคอ.2

การสรางโครงการวิจัย และการดําเนินการวิจัย อัน กอให เกิดองคความรูใหมในสาขาวิช า
ภาษาศาสตร การเขียนดุษฎีนิพนธทางดานภาษาศาสตร การนําเสนอดุษฎีนิพนธ และการเผยแพรผลงาน
วิชาการอยางมีจริยธรรม
Methods in organizing and processes in doing a research project in view of
establishing a new body of knowledge in linguistics. Writing a dissertation within areas
related to linguistics. Ethics in interpreting, presenting and disseminating dissertation
findings
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน 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 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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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. 475235XXX

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
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ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
ประชาชน
6. 3100602280XXX

7. 520333XXX

8. 310220008XXX

ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ. ดร.

ผศ. ดร.

ผศ. ดร.

ชื่อ - สกุล
เมลดา สุดาจิตรอาภา

ปทมวรรณ จิมากร ซิลลิ

ภาสพงศ ศรีพิจารณ

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.A.
อ.บ.
Ph.D.
M.A.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.
ศศ.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Applied Linguistics TESOL University of Edinburgh
(Teaching English to
University of Technology
Speakers of Other
Sydney (UTS)
Languages)
ภาษาอิตาเลียน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
English Language
University of Nottingham
Teaching
Reading Instruction
Concordia University
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Applied Linguistics
University of Bermingham
Applied Linguistics
University of Bermingham
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
สาขาวิชา

ป พ.ศ.
2551
2542
2540
2550
2540
2537
2545
2540
2537
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3.2.3 อาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับ
เลขที่
ที่
บัตรประชาชน
1. 3329900348XXX

2.

3.

3100601122XXX

3369900130XXX

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รศ. ดร.

รศ. ดร.

รศ. ดร.

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ดียู ศรีนราวัฒน

Ph.D.
ค.ม.
ศศ.บ.

Applied Linguistics
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร (เกียรตินิยมดี)

ชลธิชา บํารุงรักษ

Ph.D.

Linguistics

M.A.
ศศ.บ.
Ph.D.
ศศ.บ.

Linguistics
ภาษาศาสตร (เกียรตินิยมดี)
Linguistics/Phonetics
ภาษาอังกฤษ

นันทนา รณเกียรติ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Texas at Austin
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of WisconsinMadison
University of Oregon
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of Edinburgh
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ป
2526
2519
2514
2530
2520
2516
2524
2518
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือการฝกปฏิบัติ)
รายวิช า ภ.789 ภาษาศาสตรภ าคสนาม เป น รายวิช าเลื อ ก จํ านวน 3 หน วยกิ ต สํ าหรั บ
นัก ศึกษาระดับบัณ ฑิตศึ ก ษาหลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร เพื่อใหนัก ศึก ษาได
ดําเนินงานภาคสนาม ตามวิธีการทางภาษาศาสตร
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. ขอกําหนดเกี่ยวกับหัวขอศึกษาขั้นสูงและการทําดุษฎีนิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อทําดุษฎีนิพนธ 1 และ 2 เปนการคนควาแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบ
วิธีวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ผูเรียนสนใจจะพัฒนาเปนดุษฎีนิพนธ อยางนอยหนึ่งในสองวิชานี้จะตอ งอยู
ภายใตการดูแลของผูสอนที่คาดวาจะเปนอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ
ดุษฎีนิพนธ เปนการสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมใน
สาขาวิชาภาษาศาสตร การเขียนดุษฎีนิพนธเกี่ยวกับภาษาศาสตรหรือภาษาศาสตรประยุกต และนําเสนอ
ดุษฎีนิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร
ผลงานวิชาการ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ
การทําดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)
1) การจดทะเบียนดุษฎีนิพนธ นักศึก ษาจะจดทะเบียนดุษฎีนิพนธไดตอเมื่อศึก ษารายวิชา
มาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึก ษาปกติโดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 ตลอดจน สอบวัด
คุณ สมบัติ ไดร ะดับ P (ผาน) และสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธผานแลว ศึก ษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาค
การศึกษาปกติหรือมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ P (ผาน)
2) หลั ง จากจดทะเบี ย นทํ าดุ ษ ฎี นิ พ นธแ ล ว นั ก ศึ ก ษาต อ งเสนอเค าโครงดุ ษ ฎี นิ พ นธ ต อ
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร เพื่อใหคณบดีคณะศิลปศาสตรแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ และกรรมการดุษฎีนิพนธ รวมไมนอยกวา 5 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้ง
สอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ และสอบดุษฎีนิพนธ
3) อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา ประกอบดวยคณาจารยภายในคณะ และผูท รงคุ ณ วุฒิ
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ภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ เรื่อง/ ดุษฎีนิ พนธของนั ก ศึก ษา เพื่อให คําแนะนํ า/ตรวจสอบ/
ประเมินผลการทําดุษฎีนิพนธ
4) การจัดใหมีการสัมมนาความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ (Progress Report) หลังจาก
นักศึกษาไดทําดุษฎีนิพนธไประยะหนึ่งแลว โดยเชิญ คณะกรรมการดุษฎีนิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
วิจารณและเสนอแนะเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ
การสอบวัดคุณสมบัติ
1) นักศึกษามีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา)
ไดตอเมื่อศึกษาและสอบผานวิชาบัง คับ 2 ภาคการศึก ษา รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยไดรับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
2) นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติภายใน 6 ภาคการศึกษาหลังจากขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
3) นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้น จะถูกถอนชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไวในระเบียน
4) คณบดีคณะศิลปศาสตรเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรู ความสามารถในการสรางโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัย มีผลการศึกษาใน
รูป ดุษฎีนิพนธ ซึ่งเปน ผลการศึก ษาที่ไดจะเปนองคความรูใหม ดานภาษาและภาษาศาสตร นัก ศึก ษา
สามารถนําความรูใหมไปใชประโยชนในการทํางาน การประกอบอาชีพ การสื่อสาร และการพัฒนา
5.3 ชวงเวลา
5.3.1 รายวิชา ภ.881 หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎีนิพนธ 1-2 ใชเวลา 2 ภาคการศึกษา
5.3.2 ดุษฎีนิพนธ ใชเวลา 6 ภาคการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
5.4.1 หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อทําดุษฎีนิพนธ 1-2
จํานวน
6 หนวยกิต
5.4.2 การทําดุษฎีนิพนธ
จํานวน
36 หนวยกิต
รวม
42 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
การเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษารายวิชา
ตาง ๆ ตามโครงสรางหลักสูตร การสอบวัดคุณสมบัติ และการทําดุษฎีนิพนธ มีดังนี้
5.5.1 การศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามโครงสรางหลักสูตร
1) การใหคําแนะนําและคําปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาตาง ๆ ที่เปด
สอนในหลักสูตร การเลือกรายวิชาในหมวดวิชาเลือกทั้งวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกตามความสนใจของ
นักศึกษา โดยกรรมการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร คณาจารยในสาขาวิชาและอาจารยที่
ปรึกษา
2) การแตง ตั้ ง อาจารยที่ ป รึก ษาวิช าการทั่ วไปเพื่ อทํ า หน าที่ ดู แ ลและให คํ าปรึ ก ษา
นักศึกษาแตละราย
3) ติดตามผลการศึกษาและแนะแนวทางการศึกษาของนักศึกษาตามความเหมาะสมโดย
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตรและอาจารยที่ปรึกษา
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4) จั ด ให มี ก ารบรรยายพิ เ ศษ การประชุ ม สั ม มนา เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู แ ละ
ประสบการณทางวิชาการดานภาษาและภาษาศาสตรแกนักศึกษา โดยคณาจารยในสาขาวิชา
5.5.2 การสอบวัดคุณสมบัติ
1) การให คํา แนะนํา และคํ าปรึก ษาแก นัก ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การเตรียมตั วและการวาง
แผนการสอบวัดคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการหลักสูตรปริญ ญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร อาจารยที่
ปรึกษา และอาจารยผูสอนประจํารายวิชา
2) การกระตุนใหนัก ศึกษาศึก ษาคนควาตามความสนใจในการเรียนการสอนรายวิชา
ตาง ๆ เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการสอบวัดคุณสมบัติ โดยอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน
ประจํารายวิชา
3) การจัดบรรยาย ประชุม และสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความรู และเปดโอกาส
ใหนักศึก ษาแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับ อาจารย และนัก วิชาการ ซึ่ง จะเปนประโยชนตอ
การศึกษาเฉพาะดานตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา
5.5.3 การสอบดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)
1) อาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบดุษฎีนิพนธได เมื่อสอบวัดความรูภาษาตางประเทศผานแลว
3) การสอบดุ ษ ฎี นิ พ นธ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร และการสอบดุษฎีนิพนธที่จะไดผลระดับ S (ใชได) ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทําดุษฎีนิพนธ จะดําเนินการภายใตการบริหารจัดการ และการ
ทวนสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการดุษฎีบัณ ฑิต คณะศิล ปศาสตร สนับ สนุนโดยงานบัณ ฑิตศึก ษา
สํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร โดยมีกระบวนการประเมิน และผูประเมินตามลําดับดังนี้
5.6.1 การศึกษารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
1) การประเมินผลการศึกษารายวิชา โดยอาจารยผูรับผิดชอบประจํารายวิชาตลอดภาค
การศึก ษา จากการสอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การอภิปรายในชั้นเรียน และการ
เสนอรายงาน
2) นักศึกษาตองสอบผานการศึกษารายวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรใหเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 2 ป หรือ 4 ภาคการศึกษาปกติ หลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษา
3) นักศึกษาตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาบังคับไมต่ํากวา 3.00 และคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งหมดไมต่ํากวา 3.00
5.6.2 การสอบวัดคุณสมบัติ
การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการการสอบวัดคุณสมบัติที่คณบดี
คณะศิลปศาสตรแตงตั้งซึ่งประกอบดวยคณาจารยและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน และ
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร โดยนักศึกษาจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน
6 ภาคการศึกษา
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5.6.3 ดุษฎีนิพนธ
1) การประเมิน รางเคาโครงดุษฎีนิพนธ โดยอาจารยที่ป รึก ษาซึ่งเปนอาจารยป ระจํา
ภายในสาขาวิชาภาษาศาสตร (หรืออาจารยในสาขาวิชาอื่นของคณะศิลปะศาสตรที่เปดสอนรายวิชาที่
เกี่ยวของกับภาษาศาสตร)
2) การประเมิ น ผลเค า โครงดุ ษ ฎี นิ พ นธ จ ากการสอบเค า โครงดุ ษ ฎี นิ พ นธ โดย
คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยคณาจารยและผูท รงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
3) การประเมินผลความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ จากการจัดสัมมนาการรายงาน
ความกาวหนาดุษฎีนิพนธ โดยมีคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ วิจารณและเสนอแนะเกี่ยวกับ
การทําดุษฎีนิพนธ
4) การประเมินผลดุษฎีนิพนธ โดยการสอบปองกันดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ (ราง) โดย
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ และเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมรับ ฟงดวย เพื่อประเมินผล
คุณภาพของดุษฎีนิพนธ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับแกไขดุษฎีนิพนธใหสมบูรณครั้งสุดทาย
5) การประเมินผลบทความจากดุษฎีนิพนธโดยอาจารยที่ปรึกษา กอนสงบทความตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับ ชาติ และนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 ความคิดเชิงวิเคราะห และมีหลักการ ฝ ก คิ ด วิ เ คราะห จ ากการศึ ก ษาผลงานวิ จั ย ต า ง ๆ ฝ ก
วิเคราะหขอมูลภาษา
1.2 ทักษะดานภาษาอังกฤษ

ฝกทักษะทางภาษาโดยการอานขอมูล เขียนรายงาน ฟง
การบรรยาย และพูดอภิปรายโดยใชภาษาอังกฤษ

1.3 ความเข า ใจต อ ป ญ หา รวมถึ ง การ ฝกทักษะการแกไขปญหาเฉพาะดาน ในกิจกรรมเสริมตาง ๆ
จัดการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 ความรับผิดชอบ

ฝก ใหมีความรับ ผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และสัง คม
จากงานที่ไดรับมอบหมายตาง ๆ ฝกการทํางานกลุม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่ อใหส ามารถดํารงชีวิตรวมกับ ผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้
1. มีทัศนคติที่ดีตอการงาน และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ทั้งตอตัวเองและสังคม
2. ซื่อสัตย มีวินัย เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
3. มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและสังคมมากกวาประโยชนสวน
ตน รวมถึงมีจริยธรรมในการทํางานและการดํารงชีวิต
4. มีเจตคติและทัศนคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรม เคารพศักดิ์ศรีและความเสมอภาคของ
มวลมนุษยชาติ
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. กําหนดใหมีขอตกลงระหวางอาจารยและนักศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลโดยปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามขอตกลง เชน การเขาชั้นเรียนใหตรง
เวลา แตงกายใหเหมาะสมแกกาลเทศะ มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ มอบหมายทั้งการทํางานเปน
รายบุคคลและการทํางานรวมกับผูอื่นมีความซื่อสัตยเชนไมลอกการบาน ไมทุจริตในการสอบ ไมคัดลอก
งานของผูอื่นโดยไมมีการอางอิง
2. อาจารยผูสอนสอดแทรกเรือ่ งความกตัญูกตเวที ความเสียสละ และสรางเจตคติที่ดีตอ
ภาษาและวัฒนธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเมินผลการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การกําหนดนัดพบกับอาจารย
นอกชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลา และการเขารวมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวินัย ความพรอมเพรียงของนักศึกษา
3. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
4. สังเกตจากพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของนักศึกษา
2.2 ความรู
1) ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึก ษาตองมีความรู และเขาใจในศาสตรที่เปนพื้ นฐานของชีวิตและความรูเกี่ยวกับ
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
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2. ศึกษาการนําหลักการหรือทฤษฎีแตละรายวิชาไปประยุกตใชในสถานการณจริงและใน
การประกอบอาชีพ อีกทั้งพัฒนาใหกาวทันความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เชิญ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร เพื่อใหเห็นแนวทาง การ
ประยุกตความรูและทักษะทางภาษาในการปฏิบัติงาน
4. จัดการศึกษานอกสถานที่ เชน ชุมชนทองถิ่น กลุมชาติพันธุตาง ๆ
5. มอบหมายงานใหศึกษาคนควาขอมูลหรือสัมภาษณบุคคลจากสถานการณจริง
6. สนับ สนุนใหนัก ศึก ษาฝก ภาคสนาม เพื่อนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณ จริง
รวมทั้งพัฒนาความรูและศักยภาพใหกาวหนามากยิ่งขึ้น
7. นําเสนอผลงานหรือรายงานในชั้นเรียนในรูปแบบการสัมมนาหรือการอภิปรายกลุมเพื่อ
เปนการบูรณาการวิชาตาง ๆ ที่ศึกษามา โดยใชสื่อนําเสนอขอมูล (power point) หรือสื่อสารสนเทศชนิด
อื่น ๆ
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
1. การทดสอบยอย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่มอบหมายใหนักศึกษาทํา
4. ประเมินจากโครงงานหรือกิจกรรมและรายงาานในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปญญา
1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองเพื่อใหมีศักยภาพสําหรับการประกอบวิชาชีพ และเปน
บุคคลที่มีคุณภาพของสังคมเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ดังนั้น นักศึกษาจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะ
ทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูในสาขาวิชาภาษาศาสตร การเรียนการสอนจึงตอง
เนนใหนักศึกษาคิดอยางมีระบบ และมีวิจารณญาณ สามารถเขาใจและประยุกตใชความรูและทักษะได
อยางเหมาะสม นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1. สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา
2. สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยาง
มีประสิทธิผล
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ฝ ก ฝนให นั ก ศึ ก ษาคิ ด อย างเป น ระบบ เป น เหตุ เ ป น ผล ผ านการเรี ยนและการทํ า
แบบฝกหัดประกอบรายวิชาทั้งวิชาระดับพื้นฐานและวิชาระดับสูง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหวิจารณ และ
อภิปรายไดอยางทั่วถึง เชน ตั้งประเด็นปญ หาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียน และรวมกันวิเคราะห วิจารณ
และอภิปราย เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแกไขปญหา
3. มีตัวอยางบทความ และ/หรืองานวิชาการรูปแบบอื่น ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และเปนระบบ อีกทั้งเปนตัวอยางในการประยุกตใชความรูระหวางภาษาศาสตรกับศาสตร
อื่น
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4. สงเสริมและใหความสําคัญกับการทํารายงานคนควาที่ตองใชแหลงขอมูลสารสนเทศที่
นาเชื่อถือและหลากหลาย 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 หรือกลุมบุคคลตาง ๆ จึงเปนเรื่อง
จําเปนอยางยิ่ง อีกทั้งเมื่อนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพในองคกรที่แตละองคกรมีความแตกตางกัน การ
ทําความเขาใจลักษณะเฉพาะขององคกรจะชวยทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นนักศึกษาจึง
ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและรูจกั เปนผูตามที่ดี
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับ
ผูอื่นเพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
2. จัดโครงการสงเสริมความรูที่เกี่ยวเนื่องกับรายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาตองมีสวนรวม
ในการวางแผนงานและประสานงานกับผูอื่น
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม รวมทั้งการทํางาน
รวมกลุมกับเพื่อนในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค
2. การประเมินทักษะเกี่ยวกับการจัดการวางแผนงานและประสานงานกับบุคคลอื่นใหงาน
บรรลุไดตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการสื่อสารและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอผู เรีย น เพราะจะชวยให ผู เ รียนสามารถสื่ อสารกับ บุ คคลและกลุม บุ คคลไดอ ยางมีป ระสิท ธิภ าพ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ดังนั้นนอกจากการถายทอดความรูและทักษะทางปญญาใหแกผูเรียน
แลว ผูส อนควรเนนใหผูเรียนไดฝกฝนดานการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
ผูเรียนมีทักษะ ดังนี้
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1. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
4. สามารถใชเทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัย
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากความรูและทักษะทางปญญาที่ผูเรียนพึงมีแลว ผูเรียนยังตองมีทักษะการสื่อสาร
ทั้งการพูดและการเขียน เพื่อใหสามารถสื่อสารกับบุคคลหรือกลุมบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง
ตองรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือตาง ๆ ในโลกปจจุบันอยางเหมาะสม เพื่อชวยใหการ
สื่อสารสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ในสถานการณที่หลากหลาย
2. จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
รูปแบบการสื่อสารอยางหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาที่นําเสนอ ผูฟง ตลอดจนศักยภาพของผูเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการสรุปขอมูลงานวิจัยโดย
ใชความรูสถิติขั้นพื้นฐานได
3) กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินทัก ษะการสื่อสารของผูเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
ผลงานที่ม อบหมายใหผูเรียนจัดทําขึ้น โดยใชแบบประเมินทักษะการพูดและการเขียนที่สอดคลองกับ
กิจกรรมหรือผลงานของผูเรียน
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
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3.2 ความรู
1) มีความรอบรูดานภาษาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น ๆ
2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาศาสตร ภาษาตางประเทศใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น
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
ภ.600 แนวทางการศึกษาภาษาศาสตร
ภ.601 เสียงและระบบเสียง
ภ.602 ระบบคําและระบบประโยค
ภ.603 ระบบความหมาย
ภ.690 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร
วิชาบังคับ
ภ.881 หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎีนิพนธ 1
ภ.882 หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎีนิพนธ 2

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

X ไมมี
3. ทักษะ 4. ทักษะ
ทางปญญา ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
X ไมมี
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
ภ.779 การปฏิสัมพันธดวยการพูด
ภ.787 ภาษา ระบบขอความ และอัตลักษณ
ภ.788 ภาษาเพศภาวะและเพศวิถี

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะ
ทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

ภ.789 ภาษาศาสตรภาคสนาม
ภ.797 สัมมนาหัวขอเฉพาะทางภาษาศาสตร
ภ.798 สัมมนาหัวขอเฉพาะทาง
การประยุกตภาษาศาสตร
ดุษฎีนิพนธ
ภ.900 ดุษฎีนิพนธ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
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2. ความรู

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

2
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผล ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา 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 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือ
ระดับไมต่ํากวา B เทานั้น รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ ต่ํากวา B ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชา
เลือก ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือระดับต่ํากวา B ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร
จะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไม
ต่ํากวา B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิช าที่ ได คา ระดั บ ตามความในวรรคแรกนั้ น หากเป น รายวิช าเลื อก นั ก ศึ ก ษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก
เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.4 วิชาเสริมพื้นฐาน
1.4.1 รายวิชา ภ.500 การเขียนงานทางวิชาการดานภาษาศาสตร ไมนับหนวยกิต โดยให
เปน Audit
1.4.2 รายวิชา ภ.600 ภ.601 ภ.602 ภ.603 และ ภ.690 นับหนวยกิต มีการวัดผลเปน P
หรือ N
1.5 การสอบวัดคุณสมบัติ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) และไม
นับหนวยกิต
1.6 การวัดผลดุษฎีนิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวย
กิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.7 เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประเมินจากการมีสวนรวมและพัฒนาการทาง
เรียน การสอบรายวิชา การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ การสอบปองกันดุษฎีนิพนธ
ฉบับสมบูรณ และการนําเสนอบทความทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในแตละขั้นตอน
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จะดํ า เนิ น การโดยอาจารย ป ระจํ า วิ ช า อาจารย ที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการสอบดุ ษ ฎี นิ พ นธ และ
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอย
กวา 48 หนวยกิต
3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.4 ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
3.5 ได ร ะดั บ S (ใช ได ) ในการสอบดุ ษ ฎี นิ พ นธ โดยการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดย
คณะกรรมการที่คณะศิลปศาสตรแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบัน และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และนําดุษฎีนิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว
มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.6 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรบั การตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงาน ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง หรือนําเสนอ
ตอที่ ป ระชุม วิช าการโดยบทความที่ นําเสนอฉบับ สมบู ร ณ (Full Paper) ไดรับ การตี พิม พในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
3.7 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หนาที่ของอาจารย กฎระเบียบตาง ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชนของอาจารย
2) กําหนดใหอาจารยจะตองเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและ
การประเมินผล การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม
วิชาการเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการวัดประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับ สนุนการศึกษาตอ ฝก อบรม
สัมมนา นําเสนอบทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย
3) จัดใหมีการประเมินการสอนทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษา และนําผลการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหเหมาะสม
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2.2

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม
2) มีการกระตุนอาจารยทําและเผยแพรผลงานทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรฯ ไดดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
ประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดระยะเวลาที่มกี ารจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร ดังนี้
1.1 อาจารยประจําหลัก สูตร มีคุณวุฒิป ริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กาํ หนดในการพิจารณาแตงตั้งให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยางนอย 1 รายการตอง
เปนผลงานวิจัย
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
การพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย
อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
1.3 อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญ ญาโทหรือเทียบเทาที่มีตํา แหนงรองศาสตราจารยและมีผ ลงานทาง
วิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับ การเผยแพร
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
2) อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวมที่เปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับ
อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก
สําหรับอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวมที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร ที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา 5 เรื่อง
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กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่กําหนดขางตน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัม พันธกับหัวขอดุษฎีนิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึก ษาแหงนั้น และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
1.4 อาจารยผูส อบดุษฎีนิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบตองเปน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดย
อาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
1) กรณีอาจารยป ระจําหลัก สูตร ตองมีคุณวุฒิป ริญ ญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนด ในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา 5 เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ตามที่กําหนดขางตน ผูทรงคุณ
วุฒภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัม พั น ธ กับ หั วข อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ โดยผ านความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น อุด มศึ ก ษาแห ง นั้ น และแจ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
1.5 อาจารยผูสอน ตองเป นอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่ มีคุณวุฒิป ริญ ญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาทีม่ ีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณดานการสอน และมีผลงานทาง
วิชาการ ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการ ที่ไดรับการเผยแพร
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปยอนหลัง
หลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร เปนหลัก สูตรที่ไดรับ การปรับ ปรุงให
ทันสมัย มีมาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด โดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากล เพื่อใหสอดคลอง
กับ ความตองการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกปจ จุบัน และสอดคลองกับ องคความรูใหม
ทางดานสาขาวิชาภาษาศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบัณฑิตที่มีความรอบรูทางดานศิลปศาสตรและ
ภาษาศาสตรที่ลุมลึก เขาใจมนุษยและสังคม เขาใจคุณคาของภาษา สามารถใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณใน
ขั้นสูงอยางสรางสรรค สามารถประยุกตใชความรูในแบบบูรณาการ เพื่อการดํารงชีวิตและการทํางาน
อยางมีป ระสิทธิภาพ โดยอาจารยและนักศึก ษามีความเปนผูนําในการสรางองคความรูใหม ทางดาน
สาขาวิชาภาษาศาสตร
ในกรณีรายวิชาที่สอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย ทําหนาที่ อาจารยผูส อนได
ทั้งนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ
รายวิชานั้น
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ในการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาภาษาศาสตร ดังนี้
1. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาศาสตร
ประกอบดวยประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร เปนผูควบคุมการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลใหเปนไปตามมาตรฐานและรายละเอียดขอกําหนดของหลักสูตรอยางเครงครัด
2. ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมดูแลคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชาและดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย
3. มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ
ตามรายละเอียดหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
4. มีก ารติ ดตามการดําเนิ นงานและการประเมิน มาตรฐานของหลัก สู ตรหลัก สูต รอย าง
สม่ําเสมอ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยอาจารยในหลักสูตร
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต
6. มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยหลังการดําเนินการ 5 ป
2. บัณฑิต
บัณฑิตในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร มีคุณภาพบั ณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผลลัพธการเรียนรู โอกาสในการทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ และ
การเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หลั ก สู ต รได กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ตที่ พึ ง ประสงค ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ดังนี้
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่
2) ซื่อสัตย และมีวินัย เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบัง คับขององคก รและ
สังคม
3) มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและสังคมมากกวาประโยชน
สวนตน
4) มีเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2.1.2 ความรู
1) มีความรอบรูดานภาษาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น ๆ
2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาศาสตร ภาษาตางประเทศให
เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
2.1.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา
2) สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิผล
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2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและรูจกั เปนผูตามที่ดี
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
4) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัย
2.2 ผลลัพธการเรียนรู
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ มีผลลัพธการเรียนรูในแตละดานดังนี้
2.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้
1. มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่
2. ซื่อสัตย มีวินัย เคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
3. มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและสังคมมากกวาประโยชน
สวนตน
4. มีเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรู และเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิตและความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนี้
1. มีความรอบรูดานภาษาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น ๆ
2. มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. มีความรูและความสามารถพัฒ นาความรูดานภาษาศาสตร ภาษาตางประเทศให
เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
2.2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองเพื่อใหมีศักยภาพสําหรับการประกอบวิชาชีพ และ
เปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ดังนั้น นักศึกษาจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนา
ทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูในสาขาวิชาภาษาศาสตร การเรียนการสอน
จึงตองเนนใหนักศึก ษาคิดอยางมีระบบ และมีวิจ ารณญาณ สามารถเขาใจและประยุกตใชความรูและ
ทักษะไดอยางเหมาะสม นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1. สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา
2. สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได
อยาง มีประสิทธิผล
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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 อีกทั้งเมื่อนัก ศึกษาออกไปประกอบอาชีพในองคกรที่แตละองคกรมีความ
แตกตางกัน การทําความเขาใจลักษณะเฉพาะขององคกรจะชวยทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้นนักศึกษาจึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและรูจักเปนผูตามที่ดี
2.2.5 ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการสื่อสารและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอผูเรียน เพราะจะชวยใหผูเรียนสามารถสื่อสารกับบุคคลและกลุม บุคคลไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ดังนั้นนอกจากการถายทอดความรูและทักษะทางปญญาใหแกผูเรียน
แลว ผูส อนควรเนนใหผูเรียนไดฝกฝนดานการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
ผูเรียนมีทักษะ ดังนี้
1. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
4. สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัย
2.3 ผลลัพทการเรียนรู
หลักสูตรมุงผลิตดุษฎีบัณฑิตที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติที่มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรูและความสามารถในการวิเคราะหวจิ ัยดานภาษาและภาษาศาสตรขั้นสูง
2) สามารถพัฒนาองคความรูใหมทางวิชาการดานภาษาและภาษาศาสตร ตลอดทั้งการ
นําไปประยุกตใช ผลลัพธที่ไดรับไดแกดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการสรางโครงการวิจัยและ
ดําเนินการวิจัย ที่ไดองคความรูใหมที่ทันสมัยดานภาษาและภาษาศาสตร ตลอดจนสามารถนําความรูใหม
ไปใชประโยชนในการทํางาน การประกอบอาชีพ การสื่อสาร และการพัฒนา
2.4 โอกาสในการทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระไดดังนี้
2.4.1 อาจารยผูสอนดานภาษาและภาษาศาสตร
2.4.2 นักวิชาการและนักวิจัยดานภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต
2.4.3 ที่ปรึกษาและผูใหคําแนะนําดานการแกไขปญหาการใชภาษาและการนําภาษาไป
ประยุกตใชในดานตาง ๆ
2.4.4 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.5 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
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นักศึกษาที่ตองการสําเร็จการศึกษาจะตองเผยแพรผลงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อย างน อยไดรับ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ในวารสารระดั บ ชาติห รื อนานาชาติที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา เรื่อง หลัก เกณฑก ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสํา หรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลักสูตรรับ นักศึกษาปละ 5 คน โดยรับทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวตางชาติโดยมี
กระบวนการรับนักศึกษาดังตอไปนี้
3.1.1 ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ โดยผูสมัครเขาศึกษาตองยื่นผลทดสอบ
ความรู ภ าษาอั ง กฤษ TU-GET (550) หรื อ TOEFL (550 paper-based, 213 computer-based, 79
internet based) หรือ IELTS (6.5 overall) หรือ TOEIC (750 คะแนนขึ้นไป รวมกับการสอบสัมภาษณ
เพื่อวัดความรูภาษาตางประเทศโดยชาวตางประเทศ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะหรือวิท ยาลัย
กําหนดโดยออกเปนประกาศคณะหรือวิทยาลัย) โดยผลสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันสมัคร
3.1.2 ผู เ ข า ศึ ก ษาต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ทางด า นภาษา
ภาษาศาสตร หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวของ จากสถาบันอุดมศึก ษาทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรืออยูในดุลยพินิจของหลักสูตร กรณีนักศึกษาตางชาติตองเปนไปตาม
ขอบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2524 แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
3.1.3 ผูเขาศึกษาตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3.50 หรือ
อยูในดุลยพินิจของหลักสูตร
3.1.4 ผูเขาศึกษาตองเสนอขอเสนอหัวขอวิจัยสําหรับ ดุษฎีนิพนธระดับ ดุษฎีบัณฑิตให
กรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา และสอบสัมภาษณ
3.1.5 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
3.1.6 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
สําหรับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรมีขั้นตอนในการดําเนินการ
ดังนี้
3.2.1 จัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนในหลักสูตรเพื่อเตรียมการจัด
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมดังตอไปนี้
1) การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อใหคณาจารยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรฯ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนและ
การวางแผนการศึกษาใหกับนักศึกษาใหม
2) การใหนักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษารายบุคคล เพื่อทําความรูจกั และกรอกแบบ
ประวัติ อีกทั้งรับฟงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก
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3.3 การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาดุษฎีนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา
3.3.1 จัดประชุม อาจารยป ระจําหลัก สูตรเพื่อทบทวนกระบวนการควบคุม ดูแลการให
คําปรึกษาดุษฎีนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษากอนเปดการศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1) วางแผนชวงเวลาและขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดทําดุษฎีนิพนธ
รวมกับนักศึกษา
2) ใหอาจารยที่ปรึกษาติดตามดูแลการใหคําปรึกษาอยางใกลชิด
3) ประชาสัมพันธการจัดอบรม และงานสัมมนาดานภาษาศาสตร ที่จัดโดยหนวยงาน
ตาง ๆ ใหนักศึกษาที่ไดเขารวมนําเสนอผลงาน หรือเขารวมฟงการบรรยาย
4) จั ดทํ าโครงการประชุ ม รว มกัน ของอาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ตรปริญ ญาเอกและ
นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอกทุ ก ชั้น ปเพื่ อแนะแนวทางและหารือ เกี่ยวกั บ ป ญ หาที่ จ ะเกิด ขึ้นระหวาง
การศึกษา รวมไปถึงปญหาที่เกิดขึ้นระหวางที่ทําดุษฎีนิพนธ
3.3.2 นําแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ การควบคุม ดูแลการใหคําปรึกษาดุษฎี
นิพนธในระดับบัณฑิตศึก ษาไปใชจริง หากมีนักศึก ษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดได อาจารยที่ปรึกษาจะคอยดูแลนัก ศึก ษาที่มีแนวโนมวาจะประสบปญ หา
ดังกลาว โดยเนนย้ําใหนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของทางมหาวิทยาลัย
3.4 การคงอยู
นักศึกษาสามารถคงสถานภาพนักศึกษาของหลักสูตรใน 8 ภาคการศึกษา โดยมีกระบวนการ
ใหคําแนะนําเพื่อใหนักศึกษาสามมารถสําเร็จการศึกษาไดตามเงื่อนไขของหลักสูตร
3.5 การสําเร็จการศึกษา
3.5.1 นักศึกษาตองศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอดุษฎีนิพนธและสอบ
ผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และตองเปนระบบเปด
ใหผูสนใจเขารับฟงได
3.5.2 ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ได รั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา เรื่อง หลัก เกณฑก ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการอยางนอย 2 เรื่อง หรือนําเสนอตอที่ป ระชุม วิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบั บ
สมบูร ณ (Full Paper) ได รับ การตี พิ ม พ ในรายงานสื บ เนื่อ งจากการประชุม วิชาการ (Proceedings)
ดังกลาว
3.6 ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรฯ สอบถามความพึงพอใจของนัก ศึก ษาที่มีตอหลักสูตร หากพบการรองเรียนของ
นักศึกษา หลักสูตรฯ จะนําปญหาดังกลาวเขาหารือในที่ประชุมของหลักสูตรฯ เพื่อทบทวนปญหาและหา
แนวทางแกไขรวมกันตอไป
4. อาจารย
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หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารพัฒนาอาจารยในดานระบบการรับอาจารยใหม การคัดเลือก
อาจารยที่มีคุณสมบัติ ความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และการสงเสริมความกาวหนาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการของอาจารยดังนี้
4.1 ระบบการรับอาจารยใหม
หลักสูตรฯ ไดกําหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารยไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งสอดคลองกับ
หลักเกณฑการรับสมัครอาจารยใหมที่ทางคณะฯ กําหนดดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1.1 หลักสูตรฯ จัดการประชุมเพื่อกําหนดคุณสมบัติทั้งดานคุณวุฒิและประสบการณที่
สอดคลองกับหลักสูตร
4.1.2 หลักสูตรฯ กําหนดชวงเวลาการรับสมัคร วันสอบขอเขียนและทดสอบจิตวิทยา วัน
สอบสัมภาษณและทดสอบสอน ตลอดจนวันประกาศผลสอบคัดเลือก
4.1.3 หลักสูตรฯ ทําบันทึกขอความแจงความประสงคที่จะรับสมัครอาจารยใหมไปยังคณะ
(ขอมูลในขอ 1-2)
4.1.4 คณะฯ แตงตั้ง กรรมการคัดเลือกอาจารยใหม โดยมีคณบดีเป นประธาน และมี
กรรมการอันประกอบดวย ผูบริหารที่เปนผูแทนกรรมการประจําคณะ หัวหนาหลักสูตรฯ อาจารยซึ่งเปน
ตัวแทนจากหลักสูตรฯ 2 คน
4.1.5 ฝายบุคคลของคณะฯ จัดทําประกาศรับสมัครอาจารยใหม และไดป ระชาสัมพันธ
การรับสมัครใหผสู นใจไดรับทราบผานทางชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซตของคณะ เว็บไซตประกาศรับสมัคร
งาน เปนตน
4.1.6 การพิ จ ารณาคัดเลือกอาจารยใหมป ระกอบดวย การสอบขอเขียน การทดสอบ
จิตวิทยา การสอบสัมภาษณ และการสอบสอน ทั้งนี้การสอบขอเขียนและการทดสอบจิตวิทยาจะจัดสอบ
ในวันเดียวกัน และเมื่อผูสมัครสอบผานการทดสอบทั้ง 2 แลว หลักสูตรฯ จะจัดการสอบสัมภาษณและ
การสอบสอนในลําดับถัดไป
4.1.7 คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือก โดยเลขานุการของคณะกรรมการจะ
นําผลการพิจารณาไปประกาศผลการคัดเลือกอาจารยใหมตอไป
4.2 การคัดเลือกอาจารยที่มีคุณสมบัติ ความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
หลักสูตรฯ ไดคัดเลือกอาจารยที่มีคุณสมบัติ ความรู และความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาโดยมี
ขอกําหนดดังตอไปนี้
4.2.1 คุณสมบัติทั่วไป
มีคุณสมบัติครบถวนตามความในมาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
4.2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาภาษาศาสตร จะตองสําเร็จการศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท
หรือ เอกทางดานภาษาศาสตรหรือภาษาศาสตรประยุกต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีระดับผล
การศึกษาดังตอไปนี้
หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- วุฒิปริญญาโท เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.5
- วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และไมมีเกรด F ในวิชาหลัก
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- จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
- มี ศั ก ยภาพและความพร อ มในการศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอกในสาขาวิ ช าที่
ขาดแคลน (ภาษาศาสตรเชิงทฤษฏี)
หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
- วุฒิปริญญาโท เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25
- วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และไมมีเกรด F ในวิชาหลัก
- จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
- มีศกั ยภาพและความพรอมในการสอนและการใหคําปรึกษาการทําดุษฎีนิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา
- มีทักษะรอบดานในการใชภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการเผยแพรผลงานรูปแบบ
ตาง ๆ ในระดับนานาชาติ
- หากมีประสบการณการศึกษา การวิจัย การสอน และ/หรือการเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ในกรณีผูสมัครมีระดับผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ยสะสม) ไมตรงกับที่กําหนด ตองมีประสบการณ
ความรูความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมา
แสดงดวย (ผลงานที่ ผูส มัครตองจัดทําเพื่อการสําเร็จ การศึกษาหรือ ดุษฎีนิพนธ ไมจัดเปนผลงานทาง
วิชาการที่จะนํามาใชเพื่อการนี้ได)
4.3 การสงเสริมความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย
หลักสูตรฯ มีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย โดยได
จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรฯ และไดสงเสริมอาจารยใหทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมความกาวหนาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการของอาจารย ดังนี้
4.3.1 สนับ สนุนใหอาจารยทุกคนในหลักสูตรฯ เขารวมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4.3.2 หลัก สูตรฯ จัดกิจ กรรมทางวิชาการอยางนอยปก ารศึก ษาละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒ นา
ความสามารถทางวิชาการของคณาจารย
4.3.3 หลักสูตรฯ สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาเผยแพรผลงานทางวิชาการโดยตีพิมพ
ผลงานในวารสารภาษาและภาษาศาสตรของหลักสูตรฯ รวมทั้งในวารสารอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
4.3.4 หลักสูตรฯ ประชาสัมพันธเรื่องการจัดสรรงบประมาณของคณะศิล ปศาสตรเพื่อ
สงเสริมการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
หลัก สู ตรปรัชญาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาศาสตร ไดรับ การบริห ารจัดการเพื่ อใหเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยหลักสูตรฯ มีหลักคิดในการออกแบบ การควบคุมกํากับ
การจัดทํารายวิชาและการวางระบบผูสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา และการ
ประเมินผูเรียน ดังนี้
5.1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
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เปนหลักสูตรที่มุงสรางผูมีความรูความเขาใจภาษา มุงพัฒนาและสรางสรรคทักษะในการใช
ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาองคความรูและงานวิจัยดานภาษาศาสตร โดยเนน
มุมมองดานการสื่อสาร สังคม และวัฒนธรรม เพื่อใหบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองและเปนกําลังสําคัญของ
สังคมในการสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในชาติ และสามารถใชประโยชนจากการเรียนรูภาษาได
เปนอยางดี

5.2 การควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาและการวางระบบผูสอน
หลักสูตรฯ ควบคุมการจัดทํารายวิชาและวางระบบผูสอนตามขั้นตอนตอไปนี้
5.2.1 กําหนดรายวิชาที่จะเปดสอนตามที่ระบุไวในหลัก สูตร สําหรับรายวิชาบังคับ
สําหรับรายวิชาเลือกหลักสูตรจะสอบถามนักศึกษาวาสนใจที่จะเรียนวิชาใดบาง
5.2.2 เมื่อทราบวาจะเปดสอนวิชาใดบางแลว หลักสูตรจะสงใบแสดงความจํานงไปยัง
อาจารยผูสอนในหลักสูตร เพื่อใหอาจารยผูสอนแสดงความจํานงวาประสงคจะสอนวิชาใดบางโดยใหเลือก
ภาคการศึกษาละ 3 รายวิชา
5.2.3 กรรมการตารางสอนประชุมเพื่อพิจารณาความจํานงของอาจารยแตละทาน
5.2.4 เปดสอนรายวิชาตาง ๆ ใหเหมาะสมตามวันและเวลาวางของอาจารย
5.2.5 ในกรณีที่นักศึกษามีขอ คิดเห็นอื่น ๆ หลักสูตรจะนําไปหารือในที่ป ระชุมเพื่อ
ปรับ ปรุง การจัดการเรียนการสอนของหลั ก สูต รและความเหมาะสมของตัวผูส อนในป ถัดไปและให
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น
5.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
หลักสูตรฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถึงแนวทางการกํากับการเรียนการสอน
ในดานการทําดุษฎีนิพนธของนักศึกษาโดยใหอาจารยผูสอนประจําหลักสูตรรายงานผลความกาวหนาของ
การทําดุษฎีนิพนธของนักศึกษาในที่ประชุม และสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ในสาชาวิชาที่
เกี่ยวของและการสรางเครือ ขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ ทั้ง นี้ หลัก สูตรได
ตระหนักถึงปญหาดานความรวมมือระหวางสถาบันภายนอก จึงสนับสนุนใหอาจารยเขารวมงานสัมมนา
ตาง ๆ และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย
5.4 การประเมินผูเรียน
หลักสูตรฯ ไดกํากับใหมีการประเมินผูเรียนตามสภาพจริงดวยวิธีการประเมินที่หลากหลาย
โดยหลัก สูตรมี ก ารดําเนิ นงานประเมิ นผูเ รียนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุดมศึก ษาแห งชาติ
ดังตอไปนี้
5.4.1 หลักสูตรฯ ชี้แจงใหอาจารย ผูสอนทุกทานไดดําเนินการชี้แจงแผนการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.3) และใหมีรายละเอียดเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ชัดเจนตามกรอบ
มาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ดาน
5.4.2 อาจารยผูสอนชี้แจงเกณฑการประเมินผลแกนักศึกษาในสัปดาหแรกของการ
จัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา
5.4.3 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลตามเกณฑวัดและประเมินผลการ
เรียนรู และแจงใหนักศึกษาทราบผลคะแนนตามชวงเวลาที่กําหนด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร หนา 52

มคอ.2

5.4.4 อาจารยผูสอนทุกทานประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 5
ดานดวยเครื่องมือการประเมินที่ห ลากหลาย เชน การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน การเขียนเรียงความ การทํารายงาน และการนําเสนอหนาชั้นเรียน
5.4.5 กรรมการหลักสูตรพิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) พรอม
รายงานทวนสอบรายวิชาของกรรมการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร เพื่อพิจ ารณาความผิดปกติของ
คะแนน หรือผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน และรวบรวมขอมูลเพื่อใชสําหรับในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป
ในกรณีที่มีรายวิชาที่ผูสอนประเมินผลการเรียนของนักศึกษาผิดปกติ ทางหลักสูตรมี
กระบวนการตรวจสอบการประเมินผลดังตอไปนี้
1. ผูส อนถูก กําหนดให ชี้แ จงการตั ดเกรดในกรณี ที่มี ร ายวิช าที่มี ผ ลการเรียนของ
นักศึกษาผิดปกติ 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 ไดจัดเตรียมความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งความพรอมทางกายภาพและ
ความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิง่ อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรทีเ่ อื้อตอการเรียนรู โดยมีการ
ขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล การขอรับทุนสนับสนุนจากจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนรายรับ
จากคาหนวยกิตนักศึกษา รวมไปถึงงบประมาณบางสวนสนั บสนุนจากคณะศิลปศาสตร โดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูบริหารคาใชจายในหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีดังตอไปนี้
1) มีหองบรรยาย ที่มีขนาดพอเหมาะกับจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิต พรอมสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางด านโสตทั ศ นู ป กรณ เช น เครื่ อ งขยายเสี ย ง เครื่อ งคอมพิ ว เตอร เครื่อ งฉายภาพ LCD
projector เครื่องฉายภาพเสมือนจริง เปนตน
2) มีหองสมุดที่เพียบพรอมดวยหนังสือในสาขาวิชาตามหลักสูตร มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
การศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร มีหองคอมพิวเตอร หอง Study Room และหองอานหนังสือ
เปนตน
3) จัดใหมีจุดบริก าร Internet/WiFi ตามคณะ/หนวยงาน/อาคารตาง ๆ ในมหาวิท ยาลัยที่
นักศึกษาสามารถใชบริการไดสะดวก
4) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีหนังสือและวารสารในสาขาวิชาภาษาศาสตรและ
วิชาที่สัมพันธกับภาษาศาสตร โดยประมาณดังนี้
หนังสือ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

687,635
308,664

รายการ
รายการ
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วารสาร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

1,368
2,074
43,558

รายการ
รายการ
รายการ

นอกจากนี้ภายในสาขาวิชาภาษาศาสตร ก็มกี ารจัดบริการทรัพยากรการเรียนการสอนไวดังนี้
- หองอานหนังสือภาษาศาสตรซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 5 ตึก ศูนยภาษาอังกฤษเปนแหลงรวบรวม
วารสาร หนังสือดุษฎีนิพนธ และเอกสารทางวิชาการดานภาษาศาสตรทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
- ห อ งปฏิ บั ติ ก ารด านพั ฒ นาการทางภาษา และพฤติ ก รรมของเด็ ก เล็ ก เว็ บ ไซต ของ
หองปฏิบัติการ คือ http://m.facebook.com//BabyNokHook2016
- วารสารภาษาและภาษาศาสตร
สาขาวิชาภาษาศาสตรไดจัดทําวารสารภาษาและภาษาศาสตรตั้งแต ป พ.ศ. 2526 เพื่อ
เปนแหลงเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูดานภาษาและภาษาศาสตรสําหรั บ อาจารย นักศึก ษา และ
นัก วิชาการผูส นใจโดยทั่วไป โดยไดพิ ม พเผยแพรอยางตอเนื่องมาถึง ปจ จุบัน บทความที่ ตีพิม พมีทั้ ง
ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เว็ บ ไซ ต ข อ ง ว า ร ส า ร ภ า ษ า แ ล ะ ภ า ษ า ศ า ส ต ร คื อ
http://www.tu.ac.th/journal_linguistics
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ





ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิ แห งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ ส าขา/สาขาวิช า 




(ถามี)
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบ การณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ 




เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดําเนิ นการของประสบการณ ภ าคสนาม (ถ ามี ) ตามแบบ มคอ.5





และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
จั ด ทํ ารายงานผลการดํ าเนิ นการของหลั กสู ต ร ตามแบบ มคอ.7





ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ ามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ 




รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ งการจั ดการเรี ยนการสอน กลยุ ท ธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน




ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน 
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9)
10)
11)
12)

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
การจัดการเรียนการสอน
อาจารยป ระจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒ นาทางวิชาการ และ/





หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา





วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาป สุ ด ท า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม ที่ มี ต อ


คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กลยุทธการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร เปนการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย คนควา อภิปราย ถกเถียงทางวิชาการ (Discussion)
จะดําเนินการทั้งโดยคณาจารย คณะกรรมการที่เกี่ยวของ และนักศึกษา คือ
1) การประเมินการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษา เปนการประเมินการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ดวยแบบสอบถามนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษา จากการประชุม/สัมมนา เชน การสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ปฐม/มัชฌิม/ปจฌิมนิเทศนักศึกษา เปนตน
2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารยประจําวิชา เปนการประเมิน
วา จากกลยุทธการสอนนั้น ๆ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทางการเรียนอยางไรบาง
3) การประเมินกลยุทธการสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธการสอน ผลประเมินกลยุทธการสอนนั้น ๆ รวมทั้งการการพัฒนากลยุทธการสอนใหม ๆ
เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4) การสงเสริมใหคณาจารย ไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒ นากลยุทธการสอน รวมทั้งการสงเสริมให
คณาจารยเขารวมอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับกลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินจากผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน และคูมือที่ใชในการเรียน
การสอน และแจงผลการประเมินแกผูสอน เพื่อใหมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธการสอนตอไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลัก สู ตรในภาพรวม จะดําเนินการทุก ๆ ป เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒ นา
หลักสูตร และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้
1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่
ใกลเคียงทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานสังคม
อาจมีผลกระทบตอหลักสูตร
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2) จัดสัมมนา/กิจ กรรมเพื่อพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคณาจารย นักศึกษา และผูทรงคุวุฒิภายนอก รวมทั้งสรางชองทาง
ในการรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
3) ประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอคุณภาพของมหาบัณฑิต และประสิท ธิภาพของ
มหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานในหนวยงาน เพื่อนําผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และ
พัฒนาเรียนการสอนตอไป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
เปนไปตามการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามหลักเกณฑของ สกอ.
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
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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). ปจจัยทางสังคมและ
ทัศนคติของชาวกําแพงแสนตอภาษาไทยถิ่นของตน. 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).

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร หนา 57

มคอ.2

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 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), 87106.
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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.
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,
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ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2554 กับ ฉบับ
พ.ศ. 2561
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2554
1. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร
- Doctor of Philosophy (Linguistics)
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ภาษาศาสตร)
Doctor of Philosophy
(Linguistics)
ชื่อยอ: ปร.ด. (ภาษาศาสตร)
Ph.D. (Linguistics)
2. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค
2.1 ปรัชญา
มุ ง เน น ใ ห ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต มี ค ว า ม รู
ความสามารถดานวิชาการภาษาศาสตร
ขั้นสูง อยางลุม ลึก โดยสามารถวิเคราะห
วิ จั ย ภาษาและประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ภาษาในดานต าง ๆ ซึ่ง นําไปสู ก ารสราง
องค ค วามรู แ ละแปลความหมายของ
องคค วามรูใหมท างการวิจัยที่ มีลัก ษณะ
สรางสรรค หรือการใชทฤษฎีและการวิจัย
ที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญ มีความ
รอบรู แ ละสามารถใช เ หตุ ผ ลใน การ
วิเคราะห วิจ ารณ ง านวิช าการ มี พื้น ฐาน
ทางป ญ ญา ความคิ ด และทั ศ นคติ ที่ ดี
ในการแสวงหาความรู ต ามวิ ท ยาการ
สมั ย ใหม สามารถประยุ ก ต ใ ช ค วามรู
ในการทํางานและการดํารงชีวิต ตลอดทั้ง
สามารถวิ เ คราะห วิ จ ารณ ป ระเด็ น ทาง
สั ง คมที่ เกี่ ย วข อ งอย า งมี เ หตุ ผ ลและ
สรางสรรค เพื่อใหเกิดความรูและแนวทาง

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
1. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร
- Doctor of Philosophy Program in
Linguistics
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ภาษาศาสตร)
Doctor of Philosophy
(Linguistics)
ชื่อยอ: ปร.ด. (ภาษาศาสตร)
Ph.D. (Linguistics)
2. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค
2.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาศาสตร สรางบัณ ฑิ ตที่ มีความรอบรู
ทางดานศิลปศาสตรและภาษาศาสตรที่ลุม
ลึ ก เข า ใจคุ ณ ค า ของภาษา สามารถใช
เหตุ ผ ลวิ เ คราะห วิ จ ารณ ใ นขั้ น สู ง อย า ง
สร างสรรค รวมทั้ ง สร า งองค ค วามรู ใหม
ใหแกวงการวิชาการ และประยุกตใชความรู
ใน แบ บ บู รณ าก าร ตล อดทั้ งสามารถ
วิ เ คราะห วิ จ ารณ ป ระเด็ น ทางสั ง คมที่
เกี่ยวของอยางมีเหตุผล เพื่อใหเกิดความรู
และแนวทางในการแกปญ หาของสวนรวม
มีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งในสังคมไทย
ภูมิภาคอาเซียน และสัง คมโลกได เปนผูมี
จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

สรุปการเปลี่ยนแปลง
คงเดิม

คงเดิม

ปรับแกไขปรัชญาให
เหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบัน
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ในการแกปญหาของสวนรวม และเพื่อเปน
ดุษ ฎี บั ณ ฑิ ตที่ ร อบรู มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ตอสังคม เปนผูมีจ ริยธรรม และมีม นุษย
สัมพันธที่ดี
2.2 ความสําคัญ
2.2 ความสําคัญ
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาศาสตร เปนหลัก สูตรที่เนนการวิจัย
เพื่อสรางและประยุกตองคความรูใหมดาน
ภาษาศาสตร
2.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
2.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ เพื่ อ ให ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ สํ าเร็ จ การศึ ก ษาใน
ในการวิเคราะหวิจัยดานภาษาศาสตรขั้นสูง หลักสูตรมีลักษณะดังนี้
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตที่ ส ามารถสรา งและ 1. มีความรูและความสามารถในการวิเคราะห
พัฒ นาองคความรูดานภาษาศาสตร และ วิจัยดานภาษาและภาษาศาสตรขั้นสูง
ประยุ ก ต อ งค ค วามรู เ พื่ อการพั ฒ น า 2. สามารถพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม ท าง
ประเทศ และการวิจัย
วิชาการดานภาษาและภาษาศาสตร ตลอด
3. เพื่อพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานภาษาศาสตร ทั้งการนําไปประยุกตใช
และภาษาศาสตรประยุกต
3. คุณสมบัติของผูเ ขาศึกษา
3. คุณสมบัติของผูเ ขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตาม คุณ สมบั ติข องผูเ ขาศึก ษาตองเปน ไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย ขอบังคับ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 การศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ตศึก ษา พ.ศ. 2561
ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สํ า เร็ จ ก าร ศึ ก ษ าระ ดั บ ป ริ ญ ญ า 1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
มหาบัณ ฑิตทางดานภาษาหรือสาขาวิชา ทางดานภาษา ภาษาศาสตร หรือสาขาวิชา
ที่เ กี่ย วขอ งจากสถาบั น อุด มศึ ก ษาทั้ ง ใน ที่ เ กี่ ย วข อ ง จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ใน
ป ระ เท ศแ ล ะ ต างป ระ เท ศ ซึ่ งส ภ า ป ร ะ เท ศ แ ล ะ ต า ง ป ร ะ เท ศ ซึ่ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรืออยูใน มหาวิท ยาลัยรับ รองวิท ยฐานะ หรืออยูใน
ดุลยพินิจของภาควิชา
ดุลยพินิจของสาขาวิชา
2. ตองไดรับ คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ 2. ต องได รับ คะแนนเฉลี่ย สะสมในระดั บ
ปริญ ญาโทไมนอยกวา 3.50 หรืออยูใน ปริญญาโทไมนอยกวา 3.50
ดุลยพินิจของภาควิชา
3. กรณี นั ก ศึก ษาต างชาติ ตอ งเป น ไปตาม
3. มีความรูภาษาอังกฤษในระดับใชงานได ขอบังคับ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
โด ย วั ด จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู การศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันซึ่งเปนที่ยอมรับ พ.ศ. 2524 แก ไขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง ป จ จุ บั น
เชน TOEFL ไดค ะแนนไมน อยกวา 550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527

สรุปการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มความสําคัญของ
หลักสูตร

ปรับแกไขวัตถุประสงค
ของหลักสูตรให
เหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบัน

ปรับแกไขคุณสมบัติ
ของผูเขาศึกษา และ
เพิ่มคุณสมบัตินักศึกษา
ตางชาติ
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(PBT) หรื อ 79-80 (IBT) หรือ IELTS ไม
ต่ํ ากวา ระดั บ 6 หรือ TU–GET ไม น อ ย
กวา 550 คะแนน หรือเทียบเทา
4. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1. ผู เข า ศึ ก ษ า ต อ ง ส ง ผ ล ท ด ส อ บ
ภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ
IELTS (ผลการสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึง
วันสมัคร)
2. คัดเลือกผูเขาศึก ษาโดยพิจ ารณาจาก
ข อ เสนอหั ว ข อ วิ จั ย สํ า หรั บ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ
ระดับดุษฎีบัณฑิต และการสอบสัมภาษณ
3. เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศรับ
ส มั ค ร บุ ค ค ล เข า ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และ/หรือคณะศิลปศาสตร

5. จํานวนการรับนักศึกษา
ปละ 5 คน
6. ระบบการจัดการศึกษา
1. การจั ด การเรี ย นการสอนในระบบ
ทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน
2 ภาคการศึก ษาปกติ 1 ภาคการศึก ษา
ปกติ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาไมน อ ยกวา 15
สัป ดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนได โดย
ใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัป ดาห
แต ใ ห เ พิ่ ม ชั่ ว โมงการศึ ก ษาในแต ล ะ
รายวิชา ใหเท ากับ ภาคปกติ ข อกําหนด
ต า ง ๆ ใ ห เ ป น ไป ต า ม ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
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4. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1 . ผู เข า ศึ ก ษ า ต อ ง ส ง ผ ล ท ด ส อ บ
ภาษาอังกฤษ โดยผูส มัครเขาศึกษาตองยื่น
ผลทดสอบความรู ภ าษาอั ง กฤษ TU-GET
(550) ห รื อ TOEFL (550 paper-based,
213 computer-based, 79 internet
based) ห รื อ IELTS (6.5 overall) ห รื อ
TOEIC (750 คะแนนขึ้นไป รวมกับการสอบ
สัม ภาษณเพื่อวัดความรูภาษาตางประเทศ
โดยชาวตางประเทศ ตามที่คณะกรรมการ
ประจํ า คณะหรื อ วิ ท ยาลั ย กํ า หนดโดย
ออกเปนประกาศคณะหรือวิทยาลัย) โดยผล
สอบตองมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันสมัคร
2. คั ด เลื อ กผู เ ข าศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาจาก
ขอเสนอหัวขอวิจัยสําหรับดุษฎีนิพนธระดับ
ดุษฎีบัณฑิต และการสอบสัมภาษณ
3. เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศรับ
สมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร และ/หรือ
คณะศิลปศาสตร
5. จํานวนการรับนักศึกษา
ปละ 5 คน
6. ระบบการจัดการศึกษา
1. การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค
โดย 1 ป ก ารศึ ก ษา แบ ง ออกเป น 2 ภาค
การศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ มี
ระยะเวลาศึ ก ษาไม น อ ยกว า 15 สั ป ดาห
และอาจเป ด ภาคฤดู ร อ นได โดยใช เ วลา
การศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่ม
ชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากั บ
ภาคปกติ ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ปรับแกไขการวัดผล
ความรู
ภาษาตางประเทศ โดย
เพิ่ม TOEIC

คงเดิม
แกไขใหเปนไปตาม
ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
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ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน
ในการเรียนชั้นปที่ 1 และ 2 ทั้ งนี้ขึ้นอยู
กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
3. เปนหลักสูตร แผน 2.1 ศึกษารายวิชา
และทําดุษฎีนิพนธ
7. ระยะเวลาการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาต อ งใช เ วลาเรี ย นไม เ กิ น 5 ป
การศึ ก ษา หรือ 10 ภาคการศึ ก ษาปกติ
โดยให นั บจากวั น ที่ ขึ้ น ท ะเบี ย น เป น
นักศึกษา
8. ขอกําหนดของหลักสูตรที่สําคัญ
8.1 ขอกําหนดหลักสูตร
1) การศึกษารายวิชาตาง ๆ ตาม
โครงสรางหลักสูตร
2) การทําดุษฎีนิพนธ
8.2 การทําวิทยานิพนธ (แบบ 2.1)
1) การจดทะเบียนดุษฎีนิพนธ นัก ศึก ษา
จะจดทะเบียนดุษฎีนิพนธไดตอเมื่อศึกษา
ราย วิ ช าม าแล วไม น อ ย ก ว า 2 ภ าค
การศึกษาปกติโดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 3.00 ตลอดจนสอบประมวล
ความรู สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ได ร ะดั บ P
(ผาน) และสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธผาน
แลว
2) นัก ศึกษาสามารถเลือกทําดุษฎีนิพนธ
เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีทํา
วิท ยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ตองไดรับ
อนุมัติจากคณะศิลปศาสตร
3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว
นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก
สาขาวิ ช าภาษาศาสตร เพื่ อ ให ค ณบดี
คณะศิลปศาสตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี

สรุปการเปลี่ยนแปลง

7. ระยะเวลาการศึกษา
เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลานักศึกษา
ตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อยางนอย 8 ภาคการศึกษาปกติ และอยาง
ม า ก ไม เกิ น 12 ภ า คก ารศึ ก ษ าป ก ติ
นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
8. ขอกําหนดของหลักสูตรที่สําคัญ
8.1 ขอกําหนดหลักสูตร
1) การศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามโครงสราง
หลักสูตร
2) การทําดุษฎีนิพนธ
8.2 การทําดุษฎีนพิ นธ (แบบ 2.1)
1) การจดทะเบียนดุษฎีนิพนธ นักศึกษาจะ
จดทะเบี ย นดุ ษ ฎี นิ พ นธ ได ต อ เมื่ อ ศึ ก ษา
รายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา
3.00 ตลอดจน สอบวัดคุณสมบัติไดระดับ P
(ผา น) และสอบเค าโครงดุ ษ ฎี นิ พ นธผ า น
แล วศึ ก ษามาแล ว ไม น อ ยกว า 2 ภาค
การศึกษาปกติหรือมีหนวยกิตสะสมไมนอย
กว า 12 หน ว ยกิ ต โดยได ค า ระดั บ เฉลี่ ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 และมีคุณสมบัติครบ
ตามเงื่อนไขของหลักสูตร นักศึกษาจะตอง
สอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ P (ผาน)
2) หลังจากจดทะเบี ยนทํ าดุษฎี นิพนธแล ว
นัก ศึกษาตองเสนอเค าโครงดุ ษฎี นิ พนธต อ
คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชา
ภาษาศาสตร เพื่อใหคณบดีคณะศิลปศาสตร
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ และ

ปรับแกไขระยะเวลา
การศึกษา

คงเดิม

ปรับแกไขรายละเอียด
การทําดุษฎีนิพนธให
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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วิท ยานิ พนธ และกรรมการวิท ยานิพ นธ
รวมไมนอยกวา 5 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํา
นักศึกษา รวมทั้งสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
และสอบวิทยานิพนธ
4) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

8.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
1) นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ส อบวั ด คุ ณ สมบั ติ
(ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการ
สอบปากเปลา) ไดตอเมื่อศึก ษาและสอบ
ผานวิชาบังคับ 2 ภาคการศึก ษา รวมกัน
ไม น อ ยกว า 15 หน ว ยกิ ต โดยได รั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
2) นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติภายใน
6 ภาคการศึกษาหลังจากขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษา
3) นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติ ไดระดับ
P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้น จะถูกถอน
ชื่อจากทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบ
ทุกครั้งจะบันทึกไวในระเบียน
4) คณบดีคณะศิ ล ปศาสตรเปน ผูแต งตั้ ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
กรรมการดุษฎีนิพนธ รวมไมนอยกวา 5 ทาน
ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเคา
โครงดุษฎีนิพนธ และสอบดุษฎีนิพนธ
3) อาจารยที่ป รึก ษาดุษฎีนิพนธ ใหเปนไป
ตาม เก ณ ฑ ม าต รฐาน ห ลั ก สู ตรระดั บ
บัณฑิตศึก ษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา ประกอบด ว ยคณาจารย
ภายในคณะ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มี
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ เรื่อง/ดุษ ฎีนิ พนธ
ของนักศึกษา เพื่อใหคําแนะนํา/ตรวจสอบ/
ประเมินผลการทําดุษฎีนิพนธ
4) การจัดใหมีการสัมมนาความกาวหนาใน
การทํ าดุ ษฎี นิ พ น ธ (Progress Report)
หลังจากนักศึกษาไดทําดุษฎีนิพนธไประยะ
หนึ่งแลว โดยเชิญคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ
และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อวิจารณและเสนอแนะ
เกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ
8.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
1) นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ส อ บ วั ด คุ ณ ส ม บั ติ
(ประกอบดว ยการสอบขอ เขี ย นและการ
สอบปากเปลา) ไดตอ เมื่อ ศึก ษาและสอบ
ผานวิชาบังคับ 2 ภาคการศึกษา รวมกันไม
น อ ยกว า 12 หน วยกิ ต โดยได รั บ คะแนน
เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
2) นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติภายใน 6
ภาคการศึ ก ษา หลั ง จากขึ้ น ทะเบี ย นเป น
นักศึกษา
3) นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติไดระดับ
P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้น จะถูกถอน
ชื่อจากทะเบียนนัก ศึกษา และผลการสอบ
ทุกครั้งจะบันทึกไวในระเบียน
4) คณบดี ค ณะศิ ล ปศาสตร เ ป น ผู แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ปรับแกไขจํานวน
หนวยกิตของนักศึกษา
ที่มีสทิ ธิ์สอบวัด
คุณสมบัติ

8.4 การสอบวิทยานิพนธ (แบบ 2.1)
8.4 การสอบดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)
คงเดิม
1) อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารย 1) อาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ และอาจารย
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ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นัก ศึก ษาจะสอบวิท ยานิ พนธได เมื่ อ
สอบวัดความรูภาษาตางประเทศผานแลว
3) การสอบวิท ยานิ พ นธ ให เป น ไปตาม
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ข อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร และการสอบ
วิ ท ยานิ พ นธ ที่ จ ะได ผ ลระดั บ S (ใช ได )
ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ
8.5 การสอบวัดความรูภาษาตางประเทศ
1) นั ก ศึ ก ษ ามี สิ ท ธิ์ ส อ บ วั ด ค วาม รู
ภาษาต างประเทศได ต อ เมื่ อ ศึ ก ษาและ
สอบผ า นรายวิ ช าต า ง ๆ ตามหลั ก สู ต ร
ครบถวนแลว โดยแจงความจํานงขอสอบ
วั ด ความ รู ภ าษ าต างป ระ เท ศที่ งาน
บัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร
2) นั ก ศึ ก ษาต อ งสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ไ ด
ระดับ P (ผาน)
3) คณบดีคณะศิลปศาสตรเปนผูแตงตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ วั ด ค ว า ม รู
ภาษาตางประเทศ
9. การวัดผลการศึกษา
การวั ด ผล ให เป น ไป ต าม ข อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ
2. การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะ
หน ว ยกิ ต ลั ก ษณะวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาได ค า
ระดั บ S หรื อระดับ ไมต่ํ ากว า B เท านั้ น
รายวิชาที่นักศึก ษาไดคาระดับ D หรือ F
ไม วาจะเป น รายวิช าบั ง คับ หรือ รายวิช า
เลื อ ก ให นํ า มาคํ า นวณค า ระดั บ เฉลี่ ย
สํา หรั บ ภาคการศึ ก ษานั้ น และค าระดั บ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
สรุปการเปลี่ยนแปลง
ที่ป รึก ษาดุษฎีนิพ นธ ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึก ษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบดุษฎีนิพนธได เมื่อสอบ
วัดความรูภาษาตางประเทศผานแลว
3) การสอบดุ ษ ฎี นิ พ นธ ให เ ป น ไปตาม
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ข อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และการสอบ
ดุษฎีนิพนธที่จะไดผลระดับ S (ใชได) ตองได
มติ เป น เอกฉั น ท จ ากคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ
ยกเลิกยกเลิก

9. การวัดผลการศึกษา
ก า ร วั ด ผ ล ให เป น ไป ต า ม ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ
2. การนับ หนวยกิตที่ได จ ะนับ รวมเฉพาะ
หนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ
S หรือระดับไมต่ํากวา B เทานั้น รายวิชาที่
นักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F ไมวาจะเปน
รายวิชาบัง คับ หรือรายวิชาเลือก ให นํามา
คํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษา
นั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป

ปรับแกไขใหเปนไปตาม
ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561
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เฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
3. นัก ศึกษาที่ไดร ะดับ U ระดับ D หรือ
ระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับ
ในหลั ก สู ต ร จะลงทะเบี ย นศึ ก ษาซ้ํ า ใน
รายวิ ชานั้ น ได อี ก เพี ยง 1 ครั้ ง และครั้ ง
หลังนี้จ ะตองไดคาระดับ S หรือระดับ ไม
ต่ํากวา B มิฉะนั้นจะถูก ถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
รายวิ ช าที่ ไ ด ค า ระดั บ ตามความใน
วรรคแรกนั้ น หากเป น รายวิ ช าเลื อ ก
นัก ศึ ก ษาอาจจะลงทะเบี ยนศึ ก ษาซ้ําใน
รายวิ ช านั้ น อี ก หรือ อาจจะลงทะเบี ย น
ศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา B ใน
รายวิชาใด ไมมีสิทธิจ ดทะเบียนศึก ษาซ้ํา
ในรายวิ ช านั้ น อี ก เว น แต ห ลั ก สู ต รจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น
4. การวั ด ผลดุ ษ ฎี นิ พ นธ แบ ง เป น 2
ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U
(ใชไมได) หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณ
คาระดับเฉลี่ย
5. การสอบวัด คุณ สมบัติ และการสอบ
ความรู ภ าษาต า งประเทศ แบ ง เป น 2
ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N
(ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
6. เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
10. เกณฑการสําเร็จการศึกษา
1. ไดศึกษาลัก ษณะวิชาตาง ๆ ครบตาม
โครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. ได คาระดับ P (ผ าน) ในการสอบวั ด
คุณสมบัติ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
สรุปการเปลี่ยนแปลง
3. นั ก ศึ ก ษาที่ ได ร ะดั บ U ระดั บ D หรื อ
ระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับ
ในหลั ก สู ต ร จะลงทะเบี ย นศึ ก ษาซ้ํ า ใน
รายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้
จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา B
มิ ฉ ะนั้ น จะถู ก ถอนชื่ อ ออกจากทะเบี ย น
นักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรค
แรกนั้น หากเป น รายวิ ชาเลื อก นั ก ศึก ษา
อาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก
หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือก
อื่นแทนก็ได
นัก ศึก ษาที่ไดค าระดับ ไม ต่ํ ากวา B ใน
รายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําใน
รายวิชานั้นอีก เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไว
เปนอยางอื่น
4. การวัดผลดุษฎีนิพนธ แบงเปน 2 ระดับ
คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
หนวยกิต ที่ได จ ะไมนํ ามาคํ านวณคาระดั บ
เฉลี่ย
5. การสอบวัดคุณสมบัติ แบงเปน 2 ระดับ
คือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน)
และไมนับหนวยกิต
6. เงื่อนไขอื่ น ๆ ใหเ ป นไปตามข อบั ง คั บ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
10. เกณฑการสําเร็จการศึกษา
ปรับแกไขรายละเอียด
1. ได ศึ ก ษาลั ก ษณะวิช าต า ง ๆ ครบตาม การเผยแพรผลงานทาง
โครงสรางหลัก สูตร และมีห น วยกิตสะสม วิชาการ
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
2. ไดค าระดั บ เฉลี่ย สะสมไม ต่ํ ากวา 3.00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. ได ค า ระดั บ P (ผ า น) ในการสอบวั ด
คุณสมบัติ
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4. ได ค า ระดั บ P (ผ า น) ในการสอบ
ความรู ภ าษาต า งประเทศ ตามเกณฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
5. ได ร ะดั บ S (ใช ได ) ในการสอบดุ ษ ฎี
นิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
โดยคณะกรรมการที่ ค ณะศิ ล ปศาสตร
แตงตั้ง และนําดุษฎีนิพนธที่พิมพและเย็บ
เลม เรียบรอยแลว มอบให ม หาวิท ยาลั ย
ตามระเบียบ
6. ผลงานดุษ ฎี นิ พ นธจ ะตอ งได รับ การ
ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงาน ไดรับการยอมรับ
ให ตี พิ ม พ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ ท าง
วิ ช าก ารที่ มี กรรม การภาย น อก ร ว ม
ก ลั่ น ก ร อ ง (Peer Review) ก อ น ก า ร
ตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
8. ตองปฏิ บัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ คณะ
ศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กําหนด

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
4. ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบความรู
ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เท ศ ต า ม เก ณ ฑ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
5. ได ร ะดั บ S (ใช ได ) ในการสอบดุ ษ ฎี
นิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการที่คณะศิลปศาสตรแตงตั้ง ซึ่ง
จะตองประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบั น และตอ งเปน ระบบ
เป ด ให ผู ส นใจเข า รั บ ฟ ง ได และนํ า ดุ ษ ฎี
นิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มา
มอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
6. ผลงานดุ ษ ฎี นิ พ นธ จ ะต อ งได รั บ การ
ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงาน ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศกรรมการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง
หลั ก การพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการ
สําหรับ เผยแพรผ ลงานทางวิชาการ อยาง
นอย 2 เรื่อง
7. ต อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขอื่ น ๆ ที่ ค ณะ
ศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กําหนด
11. โครงสร า งและองค ป ระกอบของ 11. โครงสร า งและองค ป ระกอบของ
หลักสูตร
หลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตร
แ ผ น 2 .1 (ศึ ก ษ า ร า ย วิ ช า แ ล ะ ทํ า แผน 2.1 ป 2558 (ศึ กษารายวิชาและทํ า
วิทยานิพนธ
ดุษฎีนิพนธ) ดังนี้

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ปรับแกไขโครงสราง
และรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยแบง
ออกเปนแผนยอย 1
และ 2
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หมวดวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
6 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
รวม
60 หนวยกิต

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
สรุปการเปลี่ยนแปลง
แผ น ย อ ย 1 สํ า เร็ จ ก า รศึ ก ษ าร ะ ดั บ
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาศาสตร มธ.
หลักสูตร ป 2555 และ 2561
หมวด
หนวยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน
วิชาบังคับ
6
วิชาเลือก
6
ดุษฎีนิพนธ
36
รวม
48
แผ น ย อ ย 2 สํ า เร็ จ ก า รศึ ก ษ าร ะ ดั บ
มหาบัณฑิต ที่มิไดจบสาขาวิชาภาษาศาสตร
หรือ หรือผูจบสาขาวิชาภาษาศาสตร มธ.
หลักสูตรกอนป 2555 หรือจากสถาบันอื่น
หมวด
หนวยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน
18 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
วิชาบังคับ
6
วิชาเลือก
6
ดุษฎีนิพนธ
36
รวม
48

รายวิชา

รายวิชา
นักศึกษาแผนยอย 2 ตองศึกษาวิชา
เสริมพื้นฐาน 18 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
ทั้ ง นี้ หากเป น นั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาใน
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ข า
ภาษ าศาส ตร แล ะนั กศึ ก ษ าที่ สํ าเร็ จ
การศึ ก ษาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาศาสตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สามารถเทียบโอนแบบไมนับหนวยกิตจาก
ปริญญาโทได
1.วิชาเสริมพื้นฐาน
แผน ย อ ยที่ 1 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มหาบัณฑิต ที่มิไดจบสาขาวิชาภาษาศาสตร
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หรื อ ผู จ บสาขาวิ ช าภาษาศาสต ร มธ.
หลักสูตรกอนป 2555 หรือจากสถาบันอื่น
ภ.500 การเขียนงานทางวิชาการดาน
เปดเพิ่ม
ภาษาศาสตร
3 (3-0-9) วิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิต)
เปดเพิ่ม
ภ.600 แนวทางการศึ ก ษาภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
ภ.601 เสียงและระบบเสียง 3 (3-0-9) ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
ภ.602 ระบบคําและระบบประโยค
ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชา
3 (3-0-9) และคําอธิบายรายวิชา
ภ.603 ระบบความหมาย
3 (3-0-9) ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา

1. วิชาบังคับ
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ 6 วิชา รวม
18 หนวยกิต ประกอบดวย
ภ.801 หัวขอศึก ษาเฉพาะดานเสียงและ
ระบบเสียง
3 (3-0-9)
ภ.802 หัวขอศึ ก ษาเฉพาะด านระบบคํ า
และประโยค
3 (3-0-9)
ภ.803 หัวขอศึกษาเฉพาะดานระบบ
ความหมายและวัจนปฏิบัติศาสตร
3 (3-0-9)
ภ.806 ระเบี ยบวิธีวิจัย ทางภาษาศาสตร ภ.690 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร
ปรับรหัสวิชาและ
3 (3-0-9)
3 (3-0-9) คําอธิบายรายวิชา
ภ.805 หั วขอศึ ก ษาเฉพาะการประยุก ต
ปด/ตัดออก
ภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
2. วิชาบังคับ
นัก ศึ ก ษาตอ งศึก ษาวิชาบั ง คับ เพื่ อการทํ า
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ 6 หน ว ยกิ ต 2 วิ ช า รวม 6
หนวยกิต ประกอบดวย
ภ.881 หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎีนิพนธ 1
3 (3-0-9)
ภ.882 หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎีนิพนธ 2
3 (3-0-9)
2. วิชาเลือก 6 หนวยกิต
3. วิชาเลือก 6 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาต อ งเลื อ กศึ ก ษารายวิ ช าจาก นั ก ศึ ก ษาต อ งเลื อ กศึ ก ษารายวิ ช าจาก
หมวดวิชาเลือก 2 วิชา รวม 6 หนวยกิต หมวดวิช าเลื อ ก 2 วิ ช า รวม 6 หน ว ยกิ ต
ในรายวิชาตอไปนี้
ในรายวิชาตอไปนี้
ภ.804 หัวขอศึกษาเฉพาะดานระบบ
ภ.617 ระบบขอความ
ขอความ
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม

ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชายายหมวดวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2554
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
ภ.803 หัวขอศึกษาเฉพาะดานระบบ
ภ.618 วัจนปฏิบัติศาสตร
3 (3-0-9)
ความหมายและวัจนปฏิบัติศาสตร
3 (3-0-9)
ภ.817 ภาษาศาสตรเชิงสังคม
ภ.619 ภาษาศาสตรสังคม
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
ภ.858 สัมมนาภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา ภ.627 ภาษาศาสตรจิตวิทยา 3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
ภ.628 การแปรและการเปลี่ยนแปลงทาง
ภาษา
3 (3-0-9)
ภ.869 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใน ภ.629 ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร
ภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
ภ.789 ภาษาศาสตรภาคสนาม 3 (3-0-9)
ภ.777 การรับภาษาที่สอง
3 (3-0-9)
ภ.778 ภาษาศาสตรขามวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
ภ.779 การปฏิสัมพันธดวยการพูด
3 (3-0-9)
ภ.787 ภาษา ระบบขอความ และอัตลักษณ
3 (3-0-9)
ภ.788 ภาษา เพศภาวะ และเพศวิถี
3 (3-0-9)
ภ.717 ภาษาศาสตรคลินิก
3 (3-0-9)
ภ.718 ภาษาศาสตรการทดลอง 3 (3-0-9)
ภ.797 สัมมนาหัวขอเฉพาะทาง
ภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
ภ.798 สัมมนาหัวขอเฉพาะทางการ
ประยุกตภาษาศาสตร
3 (3-0-9)
ภ.859 สัมมนาภาษาศาสตรเชิงประวัติ
3 (3-0-9)
ภ.867 สัมมนาภาษาศาสตรและการสอน
ภาษา
3 (3-0-9)

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชายายหมวดวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
เปดเพิ่ม

ภ.868 สัมมนาภาษาศาสตรและการแปล
3 (3-0-9)

ปด/ตัดออก

ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
เปดเพิ่ม
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2554
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
ภ.877 การศึ ก ษาเฉพาะดา นขั้ น สูง เพื่ อ
วิทยานิพนธ
3 (3-0-9)
3. วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
4.ดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต
ภ.900 วิทยานิพนธ
36
ภ.900 ดุษฎีนิพนธ
36

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปด/ตัดออก
ปรับชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
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ภาคผนวก 3 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ฉบับ
พ.ศ. 2554 กับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ฉบับ พ.ศ. 2561
1. รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง จํานวน – รายวิชา
ไมมี
2. รายวิชาที่มีการปรับปรุงแกไข จํานวน 10 รายวิชา
ลําดับ
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2554
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
1. ภ.801 หัวขอเฉพาะดานเสียงและ ภ.601 เสียงและระบบเสียง
ระบบเสียง
2. ภ.802 หัวขอศึกษาเฉพาะดาน
ภ.602 ระบบคําและระบบประโยค
ระบบคําและประโยค
3. ภ.803 หัวขอศึกษาเฉพาะดาน
ภ.603 ระบบความหมาย
ระบบความหมายและวัจนปฏิบัติ
ศาสตร
4. ภ.804 หัวขอศึกษาเฉพาะดาน
ภ.617 ระบบขอความ
ระบบ ขอความ
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ภ.803 หัวขอศึกษาเฉพาะดาน
ระบบความหมายและวัจนปฏิบัติ
ศาสตร
ภ.817 ภาษาศาสตรเชิงสังคม

ภ.618 วัจนปฏิบัติศาสตร

ภ.858 สัมมนาภาษาศาสตรเชิง
จิตวิทยา
ภ.869 สัมมนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในภาษาศาสตร
ภ.806 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ภาษาศาสตร
ภ.900 วิทยานิพนธ

ภ.627 ภาษาศาสตรจิตวิทยา

3. รายวิชาที่เปดเพิ่ม จํานวน 15 รายวิชา
ลําดับ
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2554

ภ.619 ภาษาศาสตรสังคม

ภ.629 ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร
ภ.690 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ภาษาศาสตร
ภ.900 ดุษฎีนิพนธ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชายายหมวดวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชายายหมวดวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชา-ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
ปรับรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา

สรุปการเปลี่ยนแปลง
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ลําดับ
1.

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2554

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
4. รายวิชาทีป่ ด จํานวน 5 รายวิชา
ลําดับ
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
1. ภ.805 หัวขอศึกษาเฉพาะการ
ประยุกตภาษาศาสตร
2. ภ.859 สัมมนาภาษาศาสตรเชิง
ประวัติ
3. ภ.867 สัมมนาภาษาศาสตรและ
การสอนภาษา
4. ภ.868 สัมมนาภาษาศาสตรและ
การแปล
5. ภ.877 การศึกษาเฉพาะดานขั้นสูง

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
สรุปการเปลี่ยนแปลง
ภ.500 การเขียนงานทางวิชาการ
เปดเพิ่ม
ดานภาษาศาสตร
ภ.600 แนวทางการศึกษา
เปดเพิ่ม
ภาษาศาสตร
ภ.628 การแปรและการ
เปดเพิ่ม
เปลี่ยนแปลงทางภาษา
ภ.789 ภาษาศาสตรภาคสนาม
เปดเพิ่ม
ภ.777 การรับภาษาที่สอง
เปดเพิ่ม
ภ.778 ภาษาศาสตรขามวัฒนธรรม
เปดเพิ่ม
ภ.779 การปฏิสัมพันธดวยการพูด
เปดเพิ่ม
ภ.787 ภาษา ระบบขอความ และ
เปดเพิ่ม
อัตลักษณ
ภ.788 ภาษา เพศภาวะ และเพศวิถี
เปดเพิ่ม
ภ.717 ภาษาศาสตรคลินิก
เปดเพิ่ม
ภ.718 ภาษาศาสตรการทดลอง
เปดเพิ่ม
ภ.797 สัมมนาหัวขอเฉพาะทาง
เปดเพิ่ม
ภาษาศาสตร
ภ.798 สัมมนาหัวขอเฉพาะ
เปดเพิ่ม
ทางการประยุกตภาษาศาสตร
ภ.881 หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎี
เปดเพิ่ม
นิพนธ 1
ภ.882 หัวขอศึกษาขั้นสูงเพื่อดุษฎี
เปดเพิ่ม
นิพนธ 2
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
ปด/ตัดออก
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ลําดับ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
เพื่อวิทยานิพนธ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561

สรุปการเปลี่ยนแปลง
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ภาคผนวก 4
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง 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
แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (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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