
             

 

                                                                                

   

มคอ. 2 

 

 

 

หมวดวิชาโท  

สาขาวิชาภาษาศาสตร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



หมวดวิชาโทภาษาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
 

สารบัญ 

 

หมวดที่ หนา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 

1. ช่ือหลักสูตร 1 

2. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

3. รูปแบบของหลักสูตร 1 

4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 2 

5. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

6. อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 2 

7. ช่ือ นามสกลุ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตาํแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย  

   ผูรับผดิชอบหลักสูตร 

2 

8. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 3 

9. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 

10. ผลกระทบจาก ขอ 9.1 และ 9.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

3 

11. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 4 

  

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 5 

1. ความสําคญั และวัตถุประสงคของหลักสูตร 5 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 5 

  

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 6 

1. ระบบการจัดการศึกษา 6 

2. การดําเนินการของหลักสูตร 6 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 7 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 15 
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สารบัญ (ตอ) 

 

หมวดที่ หนา 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 16 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 16 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 18 

  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 22 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 22 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 22 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 22 

  

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 23 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 23 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 23 

  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 24 

1. การบริหารหลักสูตร 24 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 24 

3. การบริหารคณาจารย 25 

4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนนุการเรียนการสอน 25 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนาํนิสิต 26 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 26 

7. ตัวบงช้ีการดําเนนิงาน  26 

  

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 28 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 28 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 28 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 28 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 29 
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สารบัญ (ตอ) 

 

ภาคผนวก หนา 

ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

                  พ.ศ. 2548 

ภาคผนวก ข  สําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุงหลักสูตร  

ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

ภาคผนวก ง  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

30 

 

48 

51 

59 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   รายละเอียดของหมวดวิชาโท 
สาขาวชิาภาษาศาสตร 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ คณะมนุษยศาสตร 

 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อหมวดวชิา 
ภาษาไทย :  หมวดวิชาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร 

ภาษาอังกฤษ :  Minor in Linguistics 

 
2. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 
3. รูปแบบของหลักสูตร 

3.1 รูปแบบ  
หมวดวิชาโท  
3.2 ภาษาที่ใช 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.3 การรบัเขาศึกษา 
นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไมจํากัดสาขา 
3.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
ไมมี 
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4. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลกัสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหมวดวิชาโทภาษาศาสตร พ.ศ. 2548 โดยจะยอนใชหลักสูตรนี้ในภาค 

การศึกษาที่ 1 ของปการศึกษา 2555  

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมคร้ังที ่7/2557 

เมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2557 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที ่4/2557 เมื่อวันที่ 13 เดือนสิงหาคม  

พ.ศ. 2557 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที ่8/2557 เมือ่วันที่ 5 เดือนกันยายน 

พ.ศ. 2557  
5. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใน 

ปการศึกษา 2557 

 

6. อาชีพทีป่ระกอบไดหลงัสําเรจ็การศกึษา 
รายวิชาในหมวดวิชาโทภาษาศาสตรสามารถใชเปนความรูพื้นฐานดานภาษาและทักษะการส่ือสาร 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

7. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ญาณิสา 

บูรณะชัยทวี 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2522 

Diploma of Teaching English 

as a Second Language ,1985 

กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาศาสตร 

การศึกษา, 2538 

 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Victoria University of 

Wellington, New Zealand 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 
3-1015-00932-79-9 
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2 ผศ.วรรณกานต 

ลิขิตรัตนพร 

ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)2524  

Diploma of Teaching English 

as a Second Language, 1988 

ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 

สาขาภาษาศาสตรประยุกต, 

2535  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

Victoria University of 

Wellington, New Zealand 

สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

3-5402-00053-26-4 

 
8. สถานที่จดัการเรยีนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 
9. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 

9.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) ทําใหเกิดความรวมมือและการแขงขันดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวในระดับชาติและระดับกลุมอาเซียน 

จึงมีความจําเปนที่จะตองเตรียมพรอมทักษะดานภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอาเซียนใหแกผูเรียน เพื่อ

รองรับการพัฒนาในบริบทการติดตอส่ือสารทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และเปนการพัฒนาศักยภาพ

บัณฑิตไทยใหมีความรูความสามารถพรอมรับจากเคล่ือนยายแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเชียน 
9.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

        การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสงผลใหเกิดการโยกยายถิ่นฐานของ

ประชากร ระหวางประเทศหรือจากตางจังหวัดเขาสูเมืองหลวง ตลอดจนสงผลใหเกิดความหลากหลายของภาษา

และวัฒนธรรม รวมทั้งการไมคํานึงถึงภาษาถ่ินและภาษากลุมชาติพันธุเปนสาเหตุหนึ่ง ซึ่งกอใหเกิดความขัดแยง

ในสังคม ปญหาสังคมเมือง การขาดความสมานฉันทของคนในชาติ การไมตระหนักถึงคุณคาของภาษาถ่ิน และ

การไมเคารพศักด์ิศรีของผูใชภาษาถิ่น 
10. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกิจของ
สถาบัน 

10.1 การพัฒนาหลกัสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรมุงเนนคุณภาพวิชาการใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สถานการณความรวมมือดานนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในกลุมอาเซียน รวมทั้งดานสังคมและวัฒนธรรม  

สงผลใหสังคมอาเซียนเปล่ียนแปลงจากเอกภาษา (Monolingual) เปนพหุภาษา (Multilingual) มากข้ึน  

ภาควิชาภาษาศาสตร เห็นความสําคัญในการเตรียมผูเรียนใหพรอมรับความเปล่ียนแปลงดังกลาว และ

กําหนดใหรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพรอมทักษะดานภาษาอังกฤษ  
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ภาษาไทย และภาษาอาเซียนใหแกนิสิต เพื่อใหมีองคความรูและตระหนักถึงความเหมือนและความแตกตางของ

ภาษา รวมถึงเขาใจภาษาและวัฒนธรรมอยางลุมลึก 

 
10.2 ความเกีย่วของกับพนัธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีผลตอทิศทางการกําหนด

พันธกิจของมหาวิทยาลัยตอสังคมในการจัดการศึกษาและใหบริการทางวิชาการ รวมทั้งเขาไปมีสวนรวมกับ

สังคมในการสืบสานและสรางเสริมภูมิปญญาใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ โดยยึดหลัก

จริยธรรมทางวิชาการ 

 
11. ความสัมพันธกับหลกัสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 

ไมมี 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ความสําคัญ 
      ภาษาศาสตร คือ พื้นฐานของการศึกษาภาษาและทักษะส่ือสาร 
1.2 วัตถุประสงค 

เพื่อใหนิสิตมทีักษะส่ือสารและสามารถใชภาษาในสังคมพหุภาษาไดอยางประสิทธภิาพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/ 
แผนการเปลีย่นแปลง 

กลยทุธ ตัวบงชี ้

การพัฒนาหลักสูตร 
 ปรับปรุงหมวดวิชาโท  

ตามกรอบเวลาท่ี สกอ. กําหนด 

 

 ผูมีสวนไดสวนเสียประเมิน
หมวดวิชาโท 

 

 

 รายงานสรุปผลการ
ประเมินจากผูมีสวนได

สวนเสีย 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
 พัฒนาคณาจารยดานการจดัการ
เรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และเนนการศึกษาอยางยั่งยนื 

 
 กําหนดใหอาจารยพฒันา

ตนเองดานวชิาการและ

เทคนิคการสอน การวัดผล

ประเมินผลการศึกษาทกุป 

 สงเสริมใหคณาจารยและ

นิสิตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียน 

และสืบคน 

 
 รอยละของอาจารย

ประจําทีพ่ัฒนาตนเอง 

 

 

 มคอ. 3, มคอ. 5 

 โครงงาน/รายงานของ

นิสิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน 
ไมมี 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
การเทยีบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 

2. การดําเนนิการหลักสตูร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
          ภาคตน     เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 

          ภาคปลาย เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
2.2 คุณสมบติัของผูเขาศกึษา 

นิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เรียนในชัน้ปที ่2 เปนตนไป ทุกสาขาวิชา  
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

นิสิตมีความรูพื้นฐานทางดานภาษาศาสตรไมเทาเทยีมกัน 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสติในขอ 2.3 

กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาภาษาและภาษาศาสตร 
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 2 ป 

จํานวนรับไมเกิน 80 คน/ป 
2.6 งบประมาณตามแผน 
ใชงบประมาณประจําปของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

  อ่ืนๆ 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขามมหาวทิยาลยั 
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 
3. หลกัสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลกัสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตรวม กาํหนดใหศึกษา ไมนอยกวา  18  หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
 

หมวดวชิา หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาโทบังคับ 6 

ข. หมวดวิชาโทเลือก* 12 

รวมไมนอยกวา 18 
*หมายเหตุ สําหรบันิสิตหลักสตูร กศ.บ. ศึกษาหมวดวิชาโทเลือก 18 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาโทบังคับ 6 หนวยกิต ดังนี ้

ภษ  311  ภาษาและภาษาศาสตร 3 (3-0-6) 

LI  311  Language and Linguistics 

ภษ  341  ภาษาเพือ่การส่ือสารขามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

LI  341  Language for Cross-cultural Communication 

 

2. หมวดวิชาโทเลือก ใหนสิิตเลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวชิาตอดังนี ้

ภษ  312  สัทศาสตร 3 (2-2-5) 

LI  312  Phonetics 

ภษ  313  สัทวทิยา 3 (2-2-5) 

LI  313  Phonology  

ภษ  314  ระบบหนวยคํา 3 (2-2-5) 

LI  314  Morphology  

ภษ  315  วากยสัมพันธ 3 (2-2-5) 

LI  315  Syntax 

ภษ  316  ภาษาและความหมาย 3 (3-0-6) 

LI  316  Language and Meaning 
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ภษ  317  ภาษาอาเซียน 3 (3-0-6) 

LI  317  ASEAN Languages 

ภษ  321  ปริจเฉทวิเคราะห 3 (3-0-6) 

LI  321  Discourse Analysis 

ภษ  342  ภาษาและสังคม 3 (3-0-6) 

LI  342  Language and Society 

ภษ  343  การใชภาษาในบริบท 3 (3-0-6) 

LI  343  Language Use in Context 

ภษ  344  ภาษาและส่ือสารมวลชน 3 (3-0-6) 

LI  344  Language and Mass Media 

ภษ  417  ภาษาศาสตรและการแปล 3 (3-0-6) 

LI  417  Linguistics and Translation 

ภษ  418  ภาษากบัความคิด 3 (3-0-6) 

LI  418  Language and Thought 

ภษ  422  การวเิคราะหขอผิดพลาดทางภาษา 3 (3-0-6) 

LI  422  Error Analysis 

ภษ  423  การวเิคราะหหนังสือ 3 (3-0-6) 

LI  423  Text Analysis 

ภษ  424  ภาษาศาสตรเชิงประวติั 3 (3-0-6) 

LI  424  Historical Linguistics 

ภษ  431  การรับภาษา 3 (3-0-6) 

LI  431  Language Acquisition 

ภษ  432  วิธีสอนภาษา 3 (2-2-5) 

LI  432  Methods of Language Teaching 

ภษ  433  การพฒันาส่ือเพื่อการสอนภาษา 3 (2-2-5) 

LI  433  Material Development for Language Teaching 

ภษ  445  ภาษาและอินเทอรเนต็ 3 (3-0-6) 

LI  445  Language and Internet 

ภษ  446  ภาษามอื 3 (3-0-6) 

LI  446  Sign Language  
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ภษ 451 การผลิตสารคดีภาษา 3 (2-2-5) 

LI 451 Language Documentary Production 

ภษ  452  การศึกษาเฉพาะเร่ือง 3 (2-2-5) 

LI  452  Selected Topic  
 

ความหมายของรหัสวชิา 
1) รหัสตัวอักษร 

ภษ (LI)  หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาภาษาศาสตร  (Linguistics) 
 

2) รหัสตัวเลข 
- ตัวเลขแรก หมายถงึ ชั้นป 

3 หมายถงึ ปริญญาตรี  ป 3 

4 หมายถงึ ปริญญาตรี  ป 4 

ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง 

   เลข  1  หมายถงึ เสียง  คํา  ไวยากรณ  ความหมาย 

   เลข  2  หมายถงึ การวิเคราะห 

   เลข  3  หมายถงึ การเรียนการสอนภาษา 

   เลข  4  หมายถงึ สังคม  วัฒนธรรม  และการส่ือสาร 

   เลข  5  หมายถงึ การศึกษาอิสระ 

- ตัวเลขทาย หมายถงึ ลําดับที่รายวิชาตามตัวเลขกลาง 
 

3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจาํนวนหนวยกิต 
 เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถงึ จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา 

 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถงึ จํานวนช่ัวโมงทฤษฎี 

 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถงึ จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถงึ จํานวนช่ัวโมงที่ศึกษาดวยตนเอง 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
วิชาโทภาษาศาสตรรับนิสิตทุกสาขาวิชา ในระดับชั้นปที่ 2 – 4 เขาศึกษา การจัดแผนการเรียน เปนไป

ตามความสนใจของนิสิต หรือนิสิตสามารถเลือกแผนการเรียนตามที่ ภาควิชาฯ กาํหนด ดังนี ้ 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของการศึกษา  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วิชาโทบังคับ 3 หนวยกิต 

ภษ 311 ภาษาและภาษาศาสตร 3 

วิชาโทเลือก 3 หนวยกิต 

เลือก 1 วิชา จากหมวดวิชาโทเลือก 3 

 รวม 6 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของการศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
วิชาโทบังคับ 3 หนวยกิต 

ภษ 341 ภาษาเพื่อการส่ือสารขามวัฒนธรรม 3 

วิชาโทเลือก 3 หนวยกิต 

เลือก 1 วิชา จากหมวดวิชาโทเลือก 3 

 รวม 6 

 
ภาคการศึกษาท่ี 3 ของการศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
วิชาโทเลือก 6 หนวยกิต 

เลือก 2 วิชา จากหมวดวิชาโทเลือก 6 

 รวม 6 

*หมายเหตุ สําหรับนิสิตหลักสูตร กศ.บ. ศึกษาหมวดวชิาโทเลือก 18 หนวยกิต ตามขอกําหนดของ

วิชาเอก 

 
3.1.5 คําอธบิายรายวชิา 

ภษ 311             ภาษาและภาษาศาสตร 3 (3-0-6) 

LI  311              Language and Linguistics 

ลักษณะของภาษา นยิามและขอบเขตของภาษาศาสตร แนวคิดพืน้ฐานการวิเคราะหระบบ

เสียงระบบคํา ระบบประโยค ระบบความหมายตามหลักการทางภาษาศาสตร 
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ภษ 312            สัทศาสตร  3 (2-2-5) 

LI 312               Phonetics   

พื้นฐานการออกเสียง ลักษณะทางกายภาพของเสียง ระบบสัทสัญลักษณและการถายถอด

เสียง การฝกฟงและการฝกออกเสียง ฝกถอดเสียงภาษาไทยและภาษาตางประเทศดวยสัทอักษร  

ภษ 313             สัทวิทยา 3 (2-2-5) 

LI 313                Phonology  

หลักการและวิธีวิเคราะหระบบเสียงจากขอมูลภาษา ปรากฏการณภาษาดานระบบเสียง กฎ

การเปล่ียนแปลงเสียง  

ภษ 314             วทิยาหนวยคํา 3 (2-2-5) 

LI 314                Morphology 

คําและองคประกอบของคํา รวมทัง้ความสัมพันธระหวางคําและไวยากรณในภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

ภษ 315             วากยสัมพนัธ 3 (2-2-5) 

LI 315               Syntax 

โครงสรางทางไวยากรณในระดับคํา วลี และประโยคโดยเนนการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางโครงสรางทางไวยากรณและความหมายในภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ภษ 316             ภาษาและความหมาย 3 (3-0-6) 

LI 316               Language and Meaning 

ความหมายในภาษาและวิเคราะหความหมายของคํา ประโยค และขอความตอเนื่อง  

ความหมายทีใ่ชในการสื่อสารทั้งทางตรงและทางออม 

ภษ 317             ภาษาอาเซียน 3 (3-0-6) 

LI 317               ASEAN Languages 

ระบบเสียง คํา ประโยค และความหมาย ของขอมูลภาษาในกลุมประเทศอาเซียน 

ภษ 321            ปริจเฉทวเิคราะห 3 (3-0-6) 

LI 321               Discourse Analysis 

มโนทัศนพื้นฐานทางปริจเฉท  บทบาทและอิทธพิลของผูสงสารและผูรับสารในการสนทนา  

ความตอเนื่องและการเช่ือมโยงความในปริจเฉท  การวิเคราะหผลัดในการสนทนา 
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ภษ 341             ภาษาเพื่อการส่ือสารขามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

LI 341               Language for Cross-cultural Communication 

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของกับการใชภาษาในวัฒนธรรม การเปรียบเทยีบความเหมือน

ความตางของการใชภาษาตางวัฒนธรรมทั้งดานวัจนภาษาและอวัจนภาษา อุปสรรคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การใชภาษาในการสนทนา 

ภษ 342             ภาษาและสังคม 3 (3-0-6) 

LI 342               Language and Society 

ความสัมพันธของภาษากับสังคม การแปรของภาษาตามปจจัยทางภาษาและสังคม ปจจัยที่

ทําใหภาษาเปล่ียนแปลง ความสัมพันธระหวางการแปรของภาษากับการเปล่ียนแปลงของภาษา 

ภษ 343             การตีความภาษาในบริบท 3 (3-0-6) 

LI 343               Interpretation of Language in Context 

มโนทัศนพื้นฐานดานวัจนปฏิบัติศาสตร ทฤษฎีวัจนกรรม หลักการใหความรวมมือในการ

สนทนา  ความสุภาพ  การใชภาษาในบริบททางสังคม 

ภษ 344             ภาษาและสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 

LI 344               Language and Mass Media 

การเปรียบเทยีบภาษาที่ใชในส่ือมวลชนไทยกับส่ือตะวนัตก ความสัมพันธระหวางส่ือสาร 

มวลชนกับปจจัยทางสังคม  ผลกระทบของอินเทอรเน็ตทีม่ีตอส่ือสารมวลชน ความสัมพันธระหวาง

ส่ือสารมวลชนกับการโฆษณาและโฆษณาชวนเช่ือ  

ภษ 417            ภาษาศาสตรและการแปล 3 (3-0-6) 

LI 417               Linguistics and Translation 

การประยุกตหลักการและแนวคิดทางภาษาศาสตรดานระบบเสียง คํา ประโยค ความหมาย  

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมกับการแปล 

ภษ 418            ภาษากับความคิด 3 (3-0-6) 

LI 418               Language and Thought 

ความสัมพันธระหวางภาษากับความคิดของมนษุย ทฤษฎีตนแบบ แบบจําลองทางความคิด  

การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตรปริชานในการอธิบายระบบความคิดที่สะทอนจากการใชภาษา  

ภษ 422             การวิเคราะหขอผิดพลาดทางภาษา 3 (3-0-6) 

LI 422               Error Analysis 

แนวคิดขอบกพรองทางภาษา ลักษณะขอบกพรองดานระบบเสียง คํา ประโยค  ความหมาย  

สาเหตุของขอบกพรองทางภาษา และแนวทางแกไข 
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ภษ 423            การวเิคราะหหนังสือ 3 (3-0-6) 

LI 423              Text Analysis 

องคประกอบพื้นฐานของหนังสือ การออกแบบหนงัสือตามแนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษา 

ดานจุดประสงค เนื้อหาทางภาษา ความตอเนื่องของเนือ้หา วัจนลีลา รูปแบบภาษาโดยใชหลักภาษาศาสตร

ดานเสียง คํา ประโยค ความหมาย และบริบท 

ภษ 424             ภาษาศาสตรเชิงประวัติ 3 (3-0-6) 

LI 424               Historical Linguistics 

การสืบสรางภาษาตนแบบ การเปล่ียนแปลงของภาษา รูปแบบของการเปล่ียนแปลงทีพ่บใน

ภาษา และการอธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลง 

ภษ 431             การรับภาษา 3 (3-0-6) 

LI 431               Language Acquisition 

ทฤษฎีและกระบวนการเรียนรูภาษา ความแตกตางในการรับภาษาทีห่นึง่และการเรียนภาษาที่

สอง  การวเิคราะหกระบวนการเรียนภาษา ปจจัยทีม่ีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของผูเรียนภาษา 

ภษ 432             วธิีสอนภาษา 3 (2-2-5) 

LI 432                Methods of Language Teaching 

แนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูที่นํามาประยุกตในการสอนภาษา  

วิเคราะหขอดี ขอดอยของวิธีสอนภาษาที่สองจากกรณีศึกษา และการฝกทดลองสอนภาษาในหองเรียน 

ภษ 433             การพัฒนาส่ือเพื่อการสอนภาษา 3 (2-2-5) 

LI 433               Material Development for Language Teaching 

ศึกษาประเภทของส่ือ หลักการสรางส่ือการเรียนการสอนภาษา การสรางและพฒันาส่ือการ

สอนภาษา และการประเมนิคุณภาพส่ือ 

ภษ 445             ภาษาและอินเทอรเน็ต 3 (3-0-6) 

LI 445               Language and Internet 

ลักษณะเฉพาะของภาษาที่ใชในอินเทอรเน็ต ปญหา บทบาทและความสําคัญของภาษา

อินเทอรเน็ตในการส่ือสาร  และผลกระทบตอการส่ือสาร 

ภษ 446             ภาษามือ 3 (3-0-6) 

LI 446               Sign Language  

วิธีส่ือความหมายของผูที่มคีวามพิการทางโสต และสอนภาษามือใหกับคนหหูนวก 
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ภษ 451            การผลิตสารคดีภาษา 3 (2-2-5) 

LI 451               Language Documentary Production 

ศึกษาสารคดีที่เกีย่วของกับภาษา การรับภาษา ภาษาถิน่ ภาษาแสลง ภาษากับเพศ เชื้อชาติ

และชนช้ัน ภาษากับการเมือง การโฆษณาและการโฆษณาชวนเช่ือ  และการฝกผลิตสารคดีภาษาในหัวขอที่

สนใจ 

ภษ 452            การศึกษาเฉพาะเร่ือง 3 (2-2-5) 

LI 452              Selected Topic 

หัวขอทางภาษาศาสตรที่อยูในความสนใจของผูเรียนรายบุคคลหรือกลุม 

 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลกัสูตร 
 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ
คณาจารย 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1* ผศ.ญาณิสา 

บูรณะชัยทวี 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2522 

Diploma of Teaching English as a 

Second Language, 1985 

กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาศาสตร 

การศึกษา, 2538 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Victoria University of 

Wellington, New Zealand 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

3-1015-00932-79-9 

2* ผศ.วรรณกานต 

ลิขิตรัตนพร 

ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต), 2524  

Diploma of Teaching English as a 

Second Language, 1988 

ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 

สาขาภาษาศาสตรประยุกต, 2535  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

Victoria University of 

Wellington, New Zealand 

สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 

3-5402-00053-26-4 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยประจํา 
 

ลําดับที่ รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปที่จบ 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

1 ผศ.ญาณิสา บูรณะชัยทวี กศ.ม. (ภาษาศาสตรการศึกษา, 

2538 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ผศ.วรรณกานต ลิขิตรัตนพร ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต), 

2535 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

3 ผศ. ดร.สุกัญญา  เรืองจรูญ Ph.D. (Linguistics), 2548 University of British Columbia, 

Canada 

4 ผศ. ดร.ศิริพร  ปญญาเมธีกุล อ.ด. (ภาษาศาสตร), 2546 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5 อ. ดร.ณัฐยา  พิริยะวิบูลย Ph.D. (Linguistics), 2553 University of Toronto,  

Canada 

6 อ. ดร.นันทนา  วงษไทย ปร.ด. (ภาษาศาสตร), 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

7 อ. ดร.อรรถสิทธิ์  บุญสวัสด์ิ ปร.ด. (ภาษาศาสตร), 2555 มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 อ.Nicole Lasas M. A. (Applied Linguistics), 

2001 

University of Massachusetts, 

Boston 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

ไมมี 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ไมมี 
4.2 ชวงเวลา 
ไมมี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ไมมี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต  
คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธการสอนและการประเมินผล 

มีความรูและความเขาใจในแนวคิดและหลักการ

ทางภาษาศาสตร 

รายวิชาตางๆ ในหลักสูตรเนนความรูดานทฤษฏี

ภาษาศาสตร และการประยุกต 

สามารถประยกุตความรูดานภาษาศาสตรกับ

ปรากฏการณทางภาษาในสังคม และบูรณาการ

กับศาสตรที่เกีย่วของ 

มีการแกโจทยปญหาจากขอมูลภาษา การเก็บ

ขอมูลภาคสนาม รวมทัง้การทําโครงงาน 

สามารถวิเคราะหและอธิบายปรากฏการณทาง

ภาษาโดยใชแนวคิดและหลักการทางภาษาศาสตร 

ทุกรายวิชาตองมีกิจกรรมการเรียนการตัง้คําถามใน

ระดับวิเคราะห สังเคราะห การนาํไปใช มกีารฝกต้ัง

ขอโตแยงอยางมีเหตุผล 

  
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม  
ผลการเรียนรูดาน 
คุณธรรมจริยธรรม 

กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย

สุจริต  และมีจติอาสา 

กําหนดเกณฑการประเมนิไว

ในมคอ.3 

 กําหนดใหนิสิตจัดกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการแก

สังคม 

การพิจารณาผลงานของนิสิต

ตามเกณฑทีก่าํหนด 

 การประเมนิจากกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการแก

สังคม 

2.  มวีินยั ตรงตอเวลา มีความ

รับผิดชอบ และปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขอบังคับของสังคม 

สรางขอตกลงในช้ันเรียน เร่ือง

การตรงตอเวลา วนิัย ความ

รับผิดชอบ ฯลฯ 

การประเมนิจากการเขาช้ัน

เรียนตรงเวลาและการสงงาน

ตามกําหนดเวลาที่ไดรับ

มอบหมาย 

 
2.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรูดานความรู กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีความรูและความเขาใจใน

แนวคิดและหลักการทาง

ภาษาศาสตร 

บรรยาย  อภิปราย รวมกนั

ระหวางอาจารยกับนิสิต 

 วิเคราะหขอมลูภาษา 

แบบฝกแกโจทยปญหาขอมูล

ภาษา 

 การสอบยอย 
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2. สามารถประยุกตความรูดาน

ภาษาศาสตรกับปรากฏการณ

ทางภาษาในสังคม  และบูรณา

การกับศาสตรที่เกีย่วของ 

กําหนดใหนิสิตศึกษาคนควา

เรียนรูดวยตนเองในหัวขอที่

สนใจ  และนาํมารายงานใน

หองเรียน 

การสอบกลางภาค และปลาย

ภาค 

 การทาํโครงงาน/รายงาน 

 การนาํเสนอผลงาน 

 
2.3 ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูดาน 
ทักษะทางปญญา 

กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  สามารถคิดวิเคราะหอยางมี

เหตุผลและเปนระบบ 

จัดกิจกรรมการสอนแบบ 

Task-based, Problem-

based  และ Project-based 

การประเมนิจากช้ินงาน  

โครงงาน  และการอภิปรายใน

ชั้นเรียน 

2.  สามารถวิเคราะหและอธบิาย

ปรากฏการณทางภาษาโดยใช

แนวคิดและหลักการทาง

ภาษาศาสตร 

ทําแบบฝกแกโจทยปญหา

โจทยภาษา 

แบบฝกหัดและขอสอบ 

 
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูดาน 

ความสมัพันธระหวางบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. ตระหนักในบทบาท  หนาที่  

และความรับผิดชอบของตนเอง

ในการทํางาน 

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน

การทาํงานเปนกลุมและ

สอดแทรกเร่ืองความ

รับผิดชอบเพื่อใหนิสิตตระหนกั

ถึงบทบาท  หนาที่ของตนเอง

ในการทํางาน 

การสังเกตพฤติกรรม 

 การสงงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนได  

มีมนุษยสัมพนัธที่ดีในการอยู

รวมกัน  เพื่อใหงานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

มอบหมายงานกลุมในนิสิตฝก

ทักษะการมมีนุษยสัมพนัธและ

เขาใจการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

การสังเกตพฤติกรรม 

 การประเมนิจากการอภิปราย
รวมกันในชัน้เรียน 

 
 



หมวดวิชาโทภาษาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 18 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรูดานทักษะใน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช

เทคโนโลย ี

กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.  สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูล

และการนาํเสนอรายงาน 

ใหนิสิตศึกษาคนควาดวย

ตนเอง โดยอาจารยเสนอ

แหลงขอมูลคนควาแตละ

รายวิชาผาน Links 

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน 

 มอบหมายใหนิสิตสงงานและ
แสดงความคิดเห็นผาน 

Blogs และ Forum 

การประเมนิจากสถิติการใช 

E-learning courseware 

2.  สามารถใชตรรกะในการ

ส่ือสารและการนําเสนอรายงาน

อยางมีลําดับข้ันตอน 

การอภิปราย สัมมนา 

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

 การนาํเสนอรายงาน 

 การกําหนดเกณฑการ
นําเสนอผลงาน 

การประเมนิตามแบบประเมนิ

การนาํเสนอ 

 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวชิา 
(Curriculum Mapping) 

มาตรฐานผลการเรียนรู ควรสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคได ประกอบดวย 
3.1  คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ซื่อสัตยสุจริต และมีจิตอาสา 

(2) มีวินยั  ตรงตอเวลา  มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสังคม 
3.2 ความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจในแนวคิดและหลักการทางภาษาศาสตร 

(2) สามารถประยุกตความรูดานภาษาศาสตรกับปรากฏการณทางภาษาในสังคม และบูรณา

การกับศาสตรที่เกีย่วของ 
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3.3 ทักษะทางปญญา 
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและเปนระบบ 

(2) สามารถวิเคราะหและอธบิายปรากฏการณทางภาษาโดยใชแนวคิดและหลักการทาง

ภาษาศาสตร 
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ตระหนักในบทบาท  หนาที ่ และความรับผิดชอบของตนเองในการทํางาน 

(2) สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนได  มีมนุษยสัมพนัธที่ดีในการอยูรวมกนั เพื่อใหงานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูลและการนาํเสนอรายงาน 

(2) สามารถใชตรรกะในการส่ือสารและการนําเสนอรายงานอยางมีลําดับข้ันตอน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสตูรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวชิา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ภษ 311  ภาษาและภาษาศาสตร           

ภษ 312  สัทศาสตร           

ภษ 313  สัทวทิยา           

ภษ 314  ระบบหนวยคํา           

ภษ 315  การศึกษาโครงสรางไวยากรณ           

ภษ 316  ภาษาและความหมาย           

ภษ 317  ภาษาอาเซียน           

ภษ 321  ปริจเฉทวิเคราะห           

ภษ 341  ภาษาเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม           
ภษ 342  ภาษาและสังคม           

ภษ 343  การใชภาษาในบริบท           
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รายวชิา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ภษ 344  ภาษาและสื่อสารมวลชน           

ภษ 417  ภาษาศาสตรและการแปล           

ภษ 418  ภาษาศาสตรและความคิด           

ภษ 422  การวิเคราะหขอผิดพลาดทางภาษา           

ภษ 423  การวิเคราะหหนังสือ           

ภษ 424  ภาษาศาสตรเชิงประวัติ           

ภษ 431  การรับภาษา           

ภษ 432  วธิีสอนภาษา           

ภษ 433  การพัฒนาสื่อเพื่อการสอนภาษา           

ภษ 445  ภาษาและอินเทอรเน็ต           
ภษ 446 ภาษามือ           

ภษ 451  การผลิตสารคดีภาษา           

ภษ 452  การศึกษาเฉพาะเรื่อง           
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

ภาควิชาฯ กําหนดใหมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามที่กําหนดไวในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของทุกรายวิชา และนําเสนอรายงานสรุปผลการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตอคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ เพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะตอไป 
 

3. เกณฑการสําเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 
     1. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ของ

แตละวิชาเอก 

     2. นิสิตจะเรียนหมวดวิชาโทภาษาศาสตรครบหลักสูตร ดังนี ้

          2.1 ไดรับอนุมัติใหเรียนวชิาโทภาษาศาสตรจากภาควิชาฯ  

          2.2 สอบไดครบตามโครงสรางหลักสูตรไมนอยกวา 18 หนวยกติ หรือไมนอยกวา 24 หนวย

กิตสําหรับนิสิตหลักสูตร กศ.บ. 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 การปฐมนเิทศอาจารยใหมตามระเบียบของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

1.2 ภาควิชาฯ ชี้แจงเปาหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดของหมวดวิชาโท 

1.3 ภาควิชาฯ กําหนดใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของคณาจารยในภาควชิาฯ  

1.4 มีระบบอาจารยพี่เล้ียงเพื่อแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกอาจารยใหม  
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) สงเสริมใหคณาจารยเขารวมการอบรม การสัมมนา  และการฝกปฏิบัติที่เกี่ยวกบัการ

จัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล และการวิจัย 

2) สงเสริมและสนนับสนนุใหอาจารยทาํงานวิจัย และงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย 2ป/เร่ือง 

2) สนับสนนุการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน เพือ่เพิ่มพนูความรูและประสบการณของคณาจารย

และนําความรูที่ไดมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และการวจิยั 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

1) มหาวทิยาลัย  บัณฑิตวทิยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนนุใหคณาจารยทําวจิัย เพื่อ

สรางองคความรู พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และตอบสนองความตองการของสังคม 

2) ภาควิชาฯ สงเสริมใหคณาจารยเขารวมและนําเสนอผลงานวิจยัในการประชุมหรือการ

สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

3) คณะสงเสริมใหคณาจารยแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการและทําวจิัยรวมกับคณาจารยจาก

สถาบันอ่ืนทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

4) คณะสงเสริมใหคณาจารยเพิ่มพนูความรูในระดับที่สูงข้ึน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน ติดตาม

และรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.2 มีการจัดทาํรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

1.3 มีการจัดทาํรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด

ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

1.4 มีการจัดทาํรายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุด

ปการศึกษา 

1.5 มีการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
2.1.1 วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงนิรายไดในแตละป โดยจัดโครงการ/กจิกรรมใหกับนิสิต 

2.1.2 จัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงนิรายไดในการเชญิอาจารยพิเศษ/วทิยากร/

ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขามาบรรยาย 

2.1.3 จัดซื้อวสัดุครุภัณฑเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนทกุปการศึกษา 
 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

2.2.1 สถานที่และอุปกรณการสอน 
ใชอาคารสถานท่ีของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.2.2  หองสมุด 
มหาวิทยาลัยมีแหลงความรูที่สนับสนุนดานวิชาการ คือ สํานักหอสมุดกลางและศูนยการเรียนรู

ดวยตนเอง (Self-access Learning Center) มีหนังสือดานภาษาศาสตร จํานวน 2,454 เลม และมี

วารสารดานภาษาศาสตร จํานวน 5 ฉบับ ไดแก  

Journal of Language and Linguistics 

English Language Teaching Journal 
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Language Learning 

Language Teaching 

Applied Linguistics 

สํานักหอสมุดกลางมีฐานขอมูลออนไลน เชน ThaiLIS, EDS, Scopus, ISI, SJR  เปนตน 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ภาควิชาฯ กาํหนดใหทุกรายวิชามีแหลงสืบคนออนไลนเปนแหลงความรูเพิ่มเติมใหนิสิตผาน E-

learning courseware 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 

2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน 

2.4.2 ประเมนิความพอเพยีงของทรัพยากรการเรียนการสอนทกุรายวิชา 

2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  คณะและภาควิชาที่ผูสอนและ

ผูเรียนสามารถใชบริการได 

 
3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรบัอาจารยใหม 
การรับอาจารยใหมใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเร่ืองหลักเกณฑ วิธีสรรหา 

การจาง การบรรจุแตงต้ัง การทําสัญญาจาง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2553 
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

3.2.1 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ประชุมทุก 2 เดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจําป

และติดตามทบทวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 

3.2.2 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ นําขอมูลที่ไดจากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา

ปรับปรุงแตละรายวิชา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอไป 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหนง 
4.1.1 ภาควิชาฯ กําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ

กอนการรับเขาทํางาน 

4.1.2 บุคลากรตองผานการสอบแขงขัน  ซึ่งประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบ

สัมภาษณ โดยใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และการมีทัศนคติที่ดีตอ

การใหบริการแกอาจารยและนิสิต 
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4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอนดําเนนิการตามกฎระเบียบในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลสนับสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

4.2.1 ภาควิชาฯ สนับสนุนใหบุคลากรฝกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคลองกับงานที่รับผิดชอบ 

4.2.2 ภาควิชาฯ ใหบุคลากรรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูน

ทักษะดานการใหบริการ 

 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนสิติ 
ภาควิชาฯ ใหคําแนะนําดานวิชาการ ระเบียบและขอกาํหนดของมหาวทิยาลัย 
5.2 การอุทธรณของนสิิต 
ในกรณีทีน่ิสิตมีขอสงสัยเกีย่วกับผลคะแนนและเกรด สามารถย่ืนคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา และ

อาจารยผูสอน ตอหัวหนาภาควิชาฯ เพื่อขอใหพิจารณาและชี้แจงรายละเอียดคะแนนแกนิสิต นิสิต

สามารถดําเนนิการอุทธรณได ในกรณีทีม่ขีอสงสัยตางๆ เปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรอืความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

นําผลการประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียมาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาโทใหสอดคลองกับความ

ตองการของสังคมและตลาดแรงงานทุก 5 ป 

 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อ

ติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติตอไป ทั้งนี้ เกณฑการประเมินผาน คือ มีการ

ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนนิงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา

ใหครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถา

มี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด

ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรูที่กาํหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธ

การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน

การดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําทกุคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา 

รอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพงึพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

- - - -  

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม

เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

(13) มีการพฒันาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป      
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 กอนการสอน 
อาจารยในภาควิชาฯ ประชุมรวมกนักอนเปดภาคเรียน เพื่อพิจารณาโครงการสอนของ

รายวิชาที่จะเปดสอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและขอคําแนะนําเพื่อนําไปวางแผนกล

ยุทธการสอนสําหรับรายวิชาที่อาจารยแตละคนรับผิดชอบ 
1.1.2 ระหวางสอน 
อาจารยผูสอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเขาใจ สอบถามจากนิสิตถงึประสิทธิผล

ของการเรียนรูจากวธิีการสอน ดวยการสัมภาษณ การสนทนาหรือใชแบบสอบถาม 
1.1.3 หลงัการสอน 
อาจารยผูสอนประเมินการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การทาํกิจกรรม

แบบฝกหัด และผลการสอบ ผลที่ไดจากการประเมินจะมานํามาพฒันาประสทิธิภาพกลยุทธการสอน

ประกอบกับการปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและวิธีสอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารยในทกุดาน เชน กลวธิีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจง

เปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชส่ือการสอน โดยใชแบบ

ประเมิน 

1.2.2 การประเมินการสอนเปนแบบครบวงจร ไดแก การประเมินตนเอง การประเมินจาก

เพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน ส่ือการสอน กิจกรรม/งานทีม่อบหมายแกนิสิต 

และความสอดคลองกับโครงการสอน 

1.2.3  คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ประชุมพิจารณาความสอดคลองระหวางประสิทธิภาพ

ของกลยทุธการสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต 

 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

การทาํวิจยัเพือ่ประเมินคุณภาพหมวดวชิาโท โดยสอบถามจากอาจารยผูสอน และนิสิต 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําทกุป  ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7  โดยคณาจารย

ผูรับผิดชอบหมวดวิชาโทและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 
4.1 อาจารยประจําวิชารายงานผลการดําเนินการรายวิชา(มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา และนําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ 

4.2 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ เสนอผลการดําเนินการของหมวดวิชาโท (มคอ.7) ตอหัวหนา

ภาควิชาฯ  เพื่อนําเขาการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะทุกปการศึกษา 

4.3 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จาก

การประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

4.4 อาจารยประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานที่ไดจากการประเมินในขอ 2 และขอ 3  

และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรทุก 5 ป 

 
เอกสารแนบ 

 ตามภาคผนวกดังแนบ 
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ภาคผนวก ก   
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 

------------------------------- 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒวาดวย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ใหมีความเหมาะสม   และเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2541  สภามหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ขอบังคบันี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวาดวย  การศึกษาระดับ    

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548”  

ขอ 2  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3  ใหยกเลกิขอบังคับมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2543 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คาํสั่ง หรือประกาศ หรือมติอ่ืนใดในสวนทีก่ําหนดไวแลวใน 

ขอบังคับนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ  4  ในขอบังคับนี ้  

  “มหาวิทยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

    “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวชิาการมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                

ตามขอบังคับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543                                                    

   “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

                        “คณะ” หมายความวา  คณะซึ่งเปนสวนราชการ  ตามมาตรา 8  แหงพระราชบญัญัติ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541  และใหหมายความถึง  สวนงานในกาํกับของมหาวทิยาลัย  

ตามระเบียบมหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ วาดวย สวนงานในกํากับของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2543  ดวย 
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  “ภาควิชา หรือ สาขาวิชา”  หมายความวา  ภาควิชา หรือ สาขาวิชา ของมหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  ซึง่เปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวทิยาลัย 

  “คณบดี”  หมายความวา  คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทียบเทา ซึง่เปนสวนราชการของ

มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ และใหหมายความถงึบคุคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือ

ตําแหนงทีเ่ทียบเทาของสวนงานในกาํกับของมหาวทิยาลัยดวย 

ขอ 5    ใหอธกิารบดีรักษาการตามขอบังคบันี ้

 

 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ขอ 6  ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี ้

6.1  การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ปการศึกษามีระยะ 

เวลาการศึกษาไมนอยกวา 30 สัปดาห 

6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี ้

      6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา 

ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

      6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา 

ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

     6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษา 

ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

                   ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได  

                   6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา 

โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห 

                   จํานวนชัว่โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่โมง     

การเรียนตามที่กําหนดไวตามขอ 8 

                   ในการจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System)  ซึง่เปนการจัดการเรียน 

การสอนเปนชวงเวลาชวงละหนึง่รายวิชาหรือหลายรายวชิาก็ได 
      ใหแตละหลักสูตรกาํหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการศึกษาแบบใด 

ขอ 7  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชระบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิต ตองจัดการเรียน 

การสอนไมนอยกวา 15 ชัว่โมง การจัดการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้
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7.1  การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค 

การศึกษาไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกนิ 22 หนวยกติ ยกเวนในกรณีที่นิสิตมหีนวยกิตที่เหลือสําหรับ

ลงทะเบียนตามหลักสูตรนอยกวา 9 หนวยกิต 

7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบยีนรายวิชา ไมเกิน 9    

หนวยกิต                 

สําหรับหลักสตูรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค  ใหเทยีบ

จํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

ขอ  8  หนวยกติ  หมายถึงการกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาทีน่ิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี

หนวยกิตกําหนดไว ดังนี ้

8.1  รายวชิาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรอือภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไม

นอยกวา 15 ชัว่โมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.2  รายวชิาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถงึ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 

30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวภิาค 

8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก 3 ถงึ 9 ชัว่โมงตอสัปดาห หรือไมนอย

กวา 45 ถึง 135 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวภิาค 

8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัตติามคลินิก ที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถงึ 12 

 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอภาคการศกึษาปกติใหมคีาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ที่ใชเวลาศึกษาดวยตนเองจากสื่อการเรียนตามที่

อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 15 ถงึ 30 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ตามขอ 6.2 เทียบคา

หนวยกิตกับช่ัวโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

 

 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

 

ขอ 9  จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี ้

9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลา 

ศึกษาไมเกนิ 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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9.2   หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใช  

เวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศกึษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษา

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

9.3  หลักสูตรปริญญาตรี ( ไมนอยกวา 6 ป)  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180     

หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศกึษาสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ป

การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

9.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  มีจาํนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72  หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมเกนิ 6 ปการศึกษา

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ง)  จะตองถอืเปนสวนหนึง่ของหลักสูตรปริญญาตรีและ

จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุคําวา 

“ตอเนื่อง” ไวในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

9.5  หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) มจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา 120      

หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกนิ 8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ป

การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู) สามารถเทียบหนวยกิตตามประสบการณหรือ  

ตามความรูของผูเรียนได โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบที่มหาวทิยาลัยกาํหนด  

 ขอ 10 การนับเวลาการศึกษา ใหนบัจากวนัที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาใน 

หลักสูตรนัน้ 

ขอ 11  โครงสรางหลกัสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชา

เลือกเสรี   โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี ้

                    11.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

11.2  หมวดวชิาเฉพาะ  หมายถงึ  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน วิชาพืน้ฐานวิชาชพี และ

วิชาชพี ใหมีจาํนวนหนวยกติรวม ดังนี ้

11.2.1 หลักสตูรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84 หนวยกติ 

11.2.2 หลักสตูรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 114 หนวยกติ 

11.2.3 หลักสตูรปริญญาตรี (6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 144 หนวยกติ 

11.2.4 หลักสตูรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 42 

หนวยกิต 

11.2.5 หลักสตูรปริญญาตรี (เทียบความรู) ใหมีจาํนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 84  

หนวยกิต 
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หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวชิาเอกและวิชาโท  

ก็ได  โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต  และวิชาโทตองมจีํานวนหนวยกิตไม

นอยกวา 15 หนวยกิต   ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจาํนวนหนวยกติ ของวิชาเอกอีกไม

นอยกวา 30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

11.3  หมวดวชิาเลือกเสรี หมายถงึ  รายวชิาใดๆ ที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยใหมจีาํนวนหนวยกติรวมไมนอยกวา  6  หนวยกติ 

11.4  หมวดกจิกรรม หมายถึง การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวทิยาลยั โดยไมนับ  

หนวยกิต 

  

   

หมวด 3 
การรับเขาเปนนิสิต 

 

ขอ 12 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

12.1  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 

12.2  สําเร็จการศึกษา  ข้ันอนุปริญญาหรือเทียบเทาสาํหรับ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

12.3  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 13  การรบัเขาเปนนิสิต ใชวิธีดงัตอไปนี ้

13.1  สอบคัดเลือก 

13.2  คัดเลือก 

13.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

13.4  รับเขาตามขอตกลงของมหาวทิยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

ขอ 14  การขึน้ทะเบียนเปนนิสิต  ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐาน    

ที่มหาวทิยาลยักําหนด โดยชําระเงนิคาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามวัน เวลา  และสถานทีท่ี่มหาวทิยาลยั

กําหนด 

ขอ 15  ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตที่ไมอาจมารายงานตวัเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่

มหาวิทยาลยักําหนด  เปนอันหมดสทิธิท์ีจ่ะเขาเปนนิสิต  เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัย

ทราบเปนลายลักษณอักษรในวนัทีม่หาวทิยาลัยกาํหนดใหรายงานตัว  และเมื่อไดรับอนมุัติ ตองมา

รายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด 4 
การลงทะเบียน 

 

ขอ 16  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  

16.1 กําหนดวนัและวิธกีารลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

16.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ

มหาวิทยาลยัเรียบรอยแลว ภายในกาํหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตผูใดลงทะเบยีนเรียน 

หรือ ชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  ภายหลังวนัที่มหาวทิยาลัยกําหนด  จะตองถูกปรับตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การเก็บเงนิคาธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี 

16.3  ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตใหมในภาคการศึกษาใด  ตองลงทะเบียนเรียนในภาค 

การศึกษานัน้ 

16.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนโดยสมบรูณในภาคการศึกษาใด ภายในกาํหนดเวลาตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย ไมมีสิทธิเ์รียนในภาคการศึกษานัน้ เวนแตจะไดรับอนุมตัิเปนกรณีพิเศษจาก

คณบดี  ทัง้นี ้นิสิตตองลงทะเบียนเรยีนรายวิชาไวถูกตองแลว ภายใน 2 สัปดาห นับจากวนัเปดภาค

การศึกษา 

         16.5  รายวิชาใดทีห่ลกัสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอืน่กอนหรือมีบุรพวชิา นิสิตตอง

เรียนรายวิชาดังกลาวมากอน  จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได 

ขอ 17  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได 

17.1  นิสิตเตม็เวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบทวิภาค

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต  ในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไมเกนิ 10 

หนวยกิต  สําหรับนิสิตสภาพรอพินจิใหลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ 

17.2 นิสิตไมเต็มเวลาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาตามระบบ      

ทวิภาค  ไมเกนิ 9 หนวยกิต  ในภาคฤดูรอนลงทะเบยีนเรียนรายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต 

17.3 นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดี  เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกวาที่

กําหนดไว  ทั้งนี้ ตองไมเกิน 3 หนวยกิต 

17.4  นิสิตทีจ่ะสําเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจาํนวนหนวยกิตต่ํา      

กวาเกณฑที่กาํหนดไวในขอ 17.1 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจํานวนหนวยกิตที่เหลือได 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอืน่ที่ไมใชระบบทวิภาคใหเปนไปตามเกณฑของ

ระบบทวิภาค 

ขอ 18  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
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18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก

อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร  

18.2  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมหนวย

กิตสะสม 

18.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่ต่ํา

สุดแตไมเกินจาํนวนหนวยกติสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา    

18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับเปนหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอย

กวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไมตองสอบ 

18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนมุัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ

หนวยกิต  แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่มหาวทิยาลยัเหน็สมควร  และจะตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  

  ขอ 19  การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห      

โดยการอนมุัตจิากคณบด ี
 

 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

  ขอ 20  นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ  ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน  

ของรายวิชานัน้ ๆ  จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวน กรณีการจัดการศึกษา แบบ

การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) 

ขอ 21  การประเมินผลการศึกษา 

21.1  การประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับข้ัน  ดงันี ้
                                     

 ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 

             A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
             B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
             B ดี (Good) 3.0 
             C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
             C พอใช (Fair) 2.0 
             D+ ออน (Poor) 1.5 
             D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
             E ตก (Fail) 0.0 
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21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ใหประเมนิผลใช

สัญลักษณ ดังนี ้   

                           

 สัญลักษณ                  ความหมาย 

 S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/เปนทีพ่อใจ 

 U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ 

 AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit) 

 I การประเมนิผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

 W การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 

 IP ยังไมประเมนิผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In progress)     
 

 21.3 การให  E  นอกจากขอ 21.1  แลว  สามารถกระทาํไดในกรณีตอไปนี้ 

                 21.3.1  นิสิตสอบตก 

21.3.2 ขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

21.3.3 มีเวลาเรยีนไมครบตามเกณฑในขอ 20 

21.3.4  ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

21.3.5  เปล่ียนจากสัญลักษณ  I  เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 21.6 

21.4 การให  S  หรือ  U  จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิต แต

คณะเห็นวาไมสมควรประเมนิผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ัน หรือการประเมินผลการฝกงาน  

ที่มิไดกําหนดเปนรายวิชาใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี ในกรณีที่ได U นิสิตจะตองปฏิบัติงาน

เพิ่มเติมจนกวาจะไดรับความเหน็ชอบใหผานได จงึจะถอืวาไดศึกษาครบถวนตามทีก่ําหนดไวใน

หลักสูตร    

21.5 การให  I   จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

21.5.1 นิสิตมเีวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 20 แตไมไดสอบเพราะปวย  หรือ  

เหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

21.5.2 ผูสอนและหัวหนาภาควิชาเหน็สมควรใหรอผลการศึกษา  เพราะนิสิตยัง

ปฏิบัติงานซึง่เปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไมสมบูรณ 

21.6 การดําเนินการแก  I   นิสิตจะตองดาํเนนิการแกสัญลักษณ  I  ใหเสร็จส้ินภายใน 4  

สัปดาห เพื่อใหผูสอนแกสัญลักษณ   I  หากพนกําหนดดังกลาวผูสอนจะเปลีย่นสัญลักษณ  I  เปนคา

ระดับข้ัน  E  ทันท ี
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21.7 นิสิตที่มผีลการเรียนตัง้แตระดับ D ข้ึนไป ถือวาสอบไดในรายวชิานัน้ ยกเวน

รายวิชาในหลกัสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น 

21.8  การให  W  จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

21.8.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวชิานัน้ตามขอ 19 

21.8.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักตามขอ 27 

21.8.3 นิสิตถกูสั่งพกัการเรียนในภาคการศึกษานั้น 

21.8.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนจากสัญลกัษณ  I  เนื่องจากการปวย  

หรือเหตุอันสุดวิสัยยงัไมส้ินสดุ 

21.9 การให AU จะกระทําในกรณีทีน่ิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ 

โดยไมนับหนวยกิต ตามขอ 18 

21.10  การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทาํงานตอเนื่องกันเกนิกวา  1   

ภาคการศึกษา 

21.11  ผลการสอบตองสงผานความเห็นชอบของคณบดีประจําคณะกอนสงกองบรกิาร

การศึกษา 

                   21.12 การแสดงผลการศึกษาและคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมสําหรับนิสิตทีรั่บโอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอืน่ เมื่อสําเร็จการศึกษาใหดําเนนิการดังนี ้

21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไวสวนหนึ่ง

ตางหากพรอมทั้งระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานัน้ไวดวย 

21.12.2 คํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของมหาวทิยาลัย 

ขอ 22  การเรยีนซ้าํหรือเรียนแทน 

22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได  E  ในวิชาบังคับนิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเลือก

รายวิชาอื่นที่มลัีกษณะเนื้อหาคลายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก

หัวหนาภาควชิาหรือหัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตร ที่รายวิชานั้นสงักัด และไดรับอนุมัติจากคณบดี  

ที่รายวิชานั้นสงักัด 

ในกรณีที่ไมใชวิชาบงัคับ หากไดผลการเรียนเปน E ไมตองเรียนซ้ําในรายวิชาดงักลาวได 

22.2  ในกรณทีี่นิสิตยายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท  รายวชิาที่สอบได  E  ใน

วิชาบงัคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะตองเรยีนซ้าํหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอกใหม

หรือวิชาโทใหมแทนกันได ในการเลือกเรียนแทนนี้ตองไดรับความเหน็ชอบจากหัวหนาภาควิชา หรือ

หัวหนาสาขาวชิา หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหม  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
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ของคณะที่วิชาเอกใหมหรือวิชาโทใหมสังกัด วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้จะไมนับหนวยกิตในหมวดวชิาเอก

ใหมหรือหมวดวิชาโทใหม 

ขอ 23  การนบัหนวยกิตและการคํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ย 

23.1  การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย  ใหนับจาก

รายวิชาทีม่ีการประเมินผลการศึกษาเปนคาระดับข้ัน   A,  B+,  B,  C+,  C,  D+,  D  และ  E 

                   23.2  การนับจํานวนหนวยกติสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํหนดในหลกัสูตรใหนับ

เฉพาะหนวยกติของรายวิชาที่สอบได ตั้งแตระดับ D ข้ึนไปเทานั้น   

23.3  คาระดบัข้ันเฉลี่ยรายภาคการศึกษา  ใหคํานวณจากผลการเรียนในภาคการศึกษา

นั้นโดยเอาผลรวมของผลคณูระหวางจาํนวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาเปนตวัตั้งหาร

ดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานัน้ 

23.4  คาระดบัข้ันเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตัง้แตเร่ิมเขาเรียน

จนถงึภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตลงทะเบยีนเรียน  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิต

กับคาระดับข้ัน ของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 

23.5 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคาํนวณ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติ ภาคเรยีนที่ 2 

ที่นิสิตลงทะเบยีนเรียน 

23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได  IP  รายวชิาใด ไมตองนํารายวิชานัน้มาคํานวณคา

ระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคการศกึษานั้น  แตใหนาํไปคํานวณในภาคการศึกษาที่ไดรับการประเมนิผล 

ขอ 24  การทจุริตในการสอบและการทุจริตใด ๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษา  

นิสิตที่เจตนาทุจริตหรือทาํการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกบัการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับ

โทษดังนี ้

24.1 ตกในรายวิชานัน้ หรือ 

24.2  ตกในรายวิชานัน้ และใหพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเลื่อน 

การเสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา หรือ 

24.3 พนจากสภาพนิสิต 

การพิจารณาการทุจริตดังกลาวใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก 

 

ขอ  25  สถานภาพนิสิต เปนดังนี ้

25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้
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25.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแกนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเตม็เวลา                

25.1.2 นิสิตไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแกนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

25.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา 

25.2.1 นิสิตสามัญ ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของ

มหาวิทยาลยัและเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

25.2.2 นิสิตสมทบ ไดแก นสิิตและนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ ๆ ที่ไดรับ

อนุมัติจากมหาวทิยาลยัใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่

ตนสังกัด 

25.2.3 นิสิตทีเ่ขารวมศึกษา ไดแกบุคคลภายนอกที่ไดรับการอนุมัติจาก

มหาวิทยาลยัใหเขารวมศกึษาในรายวิชา โดยอาจเทยีบโอนหนวยกิตได เมื่อไดรับการคัดเลือกเขาเปน

นิสิตสามัญ 

ขอ 26  การจาํแนกสภาพนิสิต 

        สภาพนสิิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ และสภาพรอพนิิจ 

26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ  ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศกึษาแรก  หรือนิสิต

ที่สอบไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 

26.2 นิสิตสภาพรอพนิิจ  ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต  1.50 - 1.99  

แตยังไมพนสภาพนิสิต  ภายใตขอ 29.3.5  และ 29.3.6  

การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อส้ินภาคการศึกษาที่ 2 นับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา 

นิสิตเต็มเวลาที่เรียนภาคฤดรูอนใหนาํผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่

ลงทะเบียนเรียน 

ขอ 27  การลาพักการเรียน 

27.1 นิสิตอาจยื่นคํารองลาพกัการเรียนได  ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอไปนี ้

27.1.1  ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการหรอืไดรับหมายเรียกเขารับ

การตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล 

27.1.2  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวางประเทศ หรือทนุอื่นใดที่

มหาวิทยาลยัเห็นควรสนับสนุน            

27.1.3  เจ็บปวยจนตองรกัษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรอง

แพทย 

27.1.4  มีเหตุจําเปนสวนตัว  อาจยื่นคาํรองขอลาพกัการเรียนได  ถามสีภาพนิสิต

มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 
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27.2  การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่คํารองภายใน 4  สัปดาหนบัจากวนัเปดภาคเรียน  

และจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานัน้ และใหคณบดีเปนผูพจิารณาอนมุัติการ    

ลาพักการเรียน 

27.3 การลาพกัการเรียน  ใหอนุมัติครั้งละ  1  ภาคการศึกษา  ถานิสิตยังมีความจาํเปนที่

จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก  ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 27.2 

27.4  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 

ขอ 28  การลาออก 

นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนสิิตของมหาวทิยาลยั  ใหยืน่คํารองตอคณะที่นิสิต

ศึกษาอยูและใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนมุัติ   

ขอ 29  การพนจากสภาพนสิิต 

นิสิตตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอไปนี ้

29.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติปริญญาตามขอ 39 

29.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก ตามขอ 28 

29.3  ถูกคัดชือ่ออกจากมหาวทิยาลยัในกรณีดังตอไปนี้ 

29.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตใหม  

ยกเวน   กรณีตามขอ 27.1.1,  27.1.2,  27.1.3 

29.3.2 ไมชําระเงนิคารักษาสถานภาพนิสิตตามขอ 27.2 

29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 12 

29.3.4  เมื่อคาระดับข้ันเฉลีย่สะสมต่ํากวา 1.50           

29.3.5  เปนนสิิตสภาพรอพนิิจทีม่ีคาระดบัข้ันเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  เปนเวลา 

2  ภาคการศึกษาตอเนื่องกนั 

29.3.6  เปนนสิิตสภาพรอพนิิจครบ  4  ภาคการศึกษาตอเนื่องกนั 

29.3.7  ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในกาํหนดระยะเวลาตามขอ 9  หรือได 

คาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.00 

29.3.8  ทาํการทุจริตในการสอบและถูกสัง่ใหพนจากสภาพนิสิต 

29.3.9  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

29.3.10 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลยัอยางรายแรง   

29.3.11 ถูกพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา  เวนแตความผิดโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 

29.4 ถึงแกกรรม 
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หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต 

 

ขอ 30  การเปลี่ยนสถานภาพ 

30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตเปลี่ยน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ

และระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชาํระคาธรรมเนยีมการศึกษา ในการเปลีย่นสภาพใหถูกตอง 

30.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได จะตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไม

นอยกวา 1 ปการศึกษา และตองลงทะเบยีนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอน

สําเร็จการศึกษา 

ขอ 31  การยายคณะ 

31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตยาย

คณะไดทั้งนีน้สิิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทัง้ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใน

การยายคณะให เรียบรอย 

31.2  นิสิตตองยื่นคาํรองในการขอยายคณะไมนอยกวา  60  วนักอนการลง ทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาที่ประสงคจะยาย  การพิจารณาอนุมัติใหอยูในดุลพินิจของคณบดีที่เกี่ยวของและ

เปนไปตามระเบียบของคณะนั้น ๆ  การยายคณะจะมีผลสมบูรณตอเมื่อ  ไดรับอนมุัติจากคณบดีใน

คณะที่จะยายไปศึกษา  

31.3 รายวิชาตาง ๆ ทีน่ิสิตยายคณะไดเรียนมา ใหนาํมาคํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสม

ดวย 

31.4 ระยะเวลาการศึกษาใหนับต้ังแตเร่ิมเขาเรียนในคณะแรกที่เขาเรียน 

ขอ 32  การเปลี่ยนวชิาเอกและวิชาโท 

นิสิตสามารถเปลี่ยนวชิาเอกและวิชาโทได โดยไดรับอนุมัติจากหวัหนาภาค หรือหวัหนา

สาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวของ และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

ขอ 33  การคนืสภาพนิสิต 

สภาวิชาการมอํีานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควร

อยางยิ่งเทานัน้ และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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ขอ 34  การลงทะเบียนเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ 

34.1 สถาบันอุดมศึกษาอืน่ที่นิสิตประสงคจะลงทะเบียนเรียน  ตองเปนสถาบัน 

อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  ทั้งนี้ โดยความเหน็ชอบของหวัหนาภาควิชา หรือ 

หัวหนาสาขาวชิา หรือประธานหลักสูตร  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

34.2  การโอนหนวยกิตและการเทยีบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอืน่ตามขอ 34.1 ใหเปนไปตามขอ 36        

34.3  ผลการศึกษาที่ไดรับ  ตองปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี 

มหาวิทยาลยัจะยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  และหากไมมกีาร

เทียบโอนรายวิชาตามขอ 34.2  จะถือวาเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร 

ขอ 35  การรบัโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน                      

35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศกึษาจากสถาบันอดุมศึกษาอืน่ทีม่ี 

วิทยฐานะเทียบเทามหาวทิยาลัยได  โดยมเีงื่อนไขและวธิกีารตามที่สภาวิชาการกาํหนด 

35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตอง

ยอมรับการเทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับขอ 36 

35.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป

การศึกษาแตตองไมเกิน 2 เทาของกําหนดเวลาที่ตองศกึษาเพื่อใหไดจํานวนหนวยกิตที่เหลือ  และตอง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมแตละหลักสูตร จึงจะมีสิทธิสํ์าเร็จ

การศึกษา แตไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิม 

ขอ 36  การโอนหนวยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดบัอุดมศึกษา  ใหใชเกณฑ ดงันี ้

36.1  เปนรายวิชาในหลกัสตูรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

36.2  เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคยีงกันไดหรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอย

กวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ 

36.3  เปนรายวิชาที่ไดศกึษามาแลวไมเกนิ  5  ป  นับถงึวนัที่ขอเทียบรายวิชา 

36.4  รายวชิาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป และหมวดวิชาเลอืกตองไดระดับข้ัน  C   หรือ  

คาระดับข้ันเฉลี่ย  2.00  หรือเทียบเทา 

36.5  รายวชิาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  วชิาเอก  วชิาแกน  หรือวิชาชพี  ตองสอบได     

ไมต่ํากวาระดับข้ัน  B  หรือคาระดับข้ันเฉลี่ย 3.00 หรือเทียบเทา และเปนไปตามเกณฑและขอกําหนด

เพิ่มเติมของคณะที่รับเทยีบโอน 

36.6 การโอนหนวยกิตและการเทยีบรายวิชา ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาหรือ

สาขาวิชาทีน่ิสิตขอโอนหนวยกิตและเทยีบรายวิชา  และไดรับอนุมัติจากคณบดี 
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36.7 การโอนหนวยกิตและการเทยีบรายวิชา  ใหกระทาํไดไมเกินกึง่หนึง่ของจาํนวน

หนวยกิตรวมตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลัย 

36.8 ในกรณีจําเปนที่ไมอาจอนุโลมตามเกณฑการเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิตนี้    

ไดทั้งหมดที่มิไดระบุไวในประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ ใหอธกิารบดีพิจารณาใหความเห็นชอบเปน  

ราย ๆ ไป 

ขอ 37  การเทยีบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต 

มหาวิทยาลยัอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  

หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนสิิตที่มคีวามรูความสามารถ ที่สามาถวัดมาตรฐานได 

ทั้งนี้ นิสิตตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตทีก่ําหนดไวในหลักสตูรและเปนไปตามหลกัเกณฑการ 

เทียบโอนของมหาวิทยาลยั 
 
 

หมวด 8 
การขอรับและการใหปริญญา 

 
ขอ 38  การขอรับปริญญา 

ในภาคการศึกษาใดทีน่ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  ใหแสดงความจาํนงขอรับปริญญา

ตอมหาวิทยาลัยกอนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดทาย  1  เดือน 

ขอ 39  การใหปริญญา 

                     มหาวิทยาลยัจะพิจารณานสิิตที่ไดแสดงความจาํนงขอรับปริญญา  และมีความประพฤติ

ดี  เสนอชื่อตอสภามหาวทิยาลัยเพื่ออนุมตัิปริญญาบัณฑิต  หรือปริญญาบัณฑิตเกยีรตินิยมตามเกณฑ

ตอไปนี้ 

39.1  ปริญญาบัณฑิต 

ผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิต  ตองมีคณุสมบัติดงันี ้

39.1.1 สอบไดจาํนวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  และมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ

ของมหาวทิยาลัย 

39.1.2 ไดรับการประเมินผล  S  ในรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต หรือการประเมินรวบ

ยอด  สําหรับหลักสูตรที่มกีารกําหนดไว 

39.1.3 ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 

ทั้งนี้หากมกีารใชระบบการวดัผลและการศึกษาที่แตกตางไปจากนี้ จะตองกําหนด ใหมี

คาเทียบเคียงกันได โดยการอนุมัติของสภามหาวทิยาลยั 
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39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตนิิยมอนัดับสอง 

ผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิมอันดับสอง  ตองเปนนิสิตเต็มเวลา   

และมีคุณสมบัติดังนี ้

39.2.1  มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1  และขอ 39.1.2 

39.2.2  มีระยะเวลาเรยีนไมเกินจาํนวนภาคการศึกษาทีก่ําหนดไวในหลักสูตรทั้งนี้ 

ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพกัการเรียน 

39.2.3 ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.25  ข้ึนไป 

                                39.2.4 ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา  C 

39.3  ปริญญาบัณฑิตเกยีรตินิยมอนัดับหนึ่ง 

ผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง  ตองเปนนิสิตเต็มเวลา และ  

มีคุณสมบัติดังนี ้

39.3.1  มีคุณสมบัติครบตามขอ 39.1.1  และขอ 39.1.2 

                               39.3.2  มีระยะเวลาเรียนไมเกนิจํานวนภาคการศึกษาตามที่กาํหนดไวในหลักสูตร

ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน 

39.3.3  ไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต  3.60  ข้ึนไป 

39.3.4  ไมมีผลการเรียนรายวิชาใดต่ํากวา  C   

 

 

หมวด 9  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ขอ 40 ทุกหลกัสูตรจะตองกาํหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย

จะตองประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเดน็ คือ 

40.1 การบริหารหลักสูตร 

40.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

40.3 การสนบัสนุนและการใหคําแนะนาํนสิิต 

40.4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

ขอ 41 ใหทกุหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรใหทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนมีาตรฐานและ

คุณภาพการศกึษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมนิเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

ทุก 5 ป 
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ขอ 42 หลักสตูรที่จะเปดใหมหรือหลกัสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลกัสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้ ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลกัสูตรจะตองมี

คุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับสาขาที่เปดสอน และในจาํนวนนี้ตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย 2 คน ทัง้นี้

อาจารยประจําในแตละหลกัสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไมได  

อาจารยประจาํหลักสูตร หมายถงึบุคลากรของมหาวทิยาลัยที่มหีนาที่หลักทางดานการ

สอนและการวจิัย และปฏิบตัิหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลกัสูตรที่เปดสอน 

ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบนัหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน 

อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมอืนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา 

ขอ 43 ใหทกุหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จาํนวนไมนอยกวา 3 คน โดยอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

การพัฒนาหลกัสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

   

 

บทเฉพาะกาล 
 

ในกรณีที่มีขอความใดของขอบังคับนี้ขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ฉบับกอน  โดยที่ขอความเดมิเอื้อประโยชนแกนิสิตที่เขาศึกษาในขณะที่ขอบังคับฉบับนั้นมีผลบังคบัใช  

ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาใชขอบังคับเดิมได  จนกวานิสิตนัน้จะพนสภาพนิสิต 

  

ประกาศ  ณ  วันที่   25  เมษายน  พ.ศ.  2548        

 

 

 

 (ศาสตราจารย ดร.เกษม  สวุรรณกุล) 

         นายกสภามหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข  
 สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 
 

                         คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์ 
                                 ที่ ๗๔/๒๕๕๗ 
             เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการจัดทํา  มคอ.๒  หมวดวิชาโทภาษาศาสตร์   
                                                        ----------------  
         เพ่ือใหก้ารดําเนินโครงการจัดทํา  มคอ.๒  หมวดวิชาโทภาษาศาสตร์  ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ  ดังนี้ 

  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา  เรืองจรูญ   ประธาน 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิสา  บูรณะชัยทวี   กรรมการ 
  ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร   กรรมการ 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  ปัญญาเมธีกุล   กรรมการ 
  ๕.  อาจารย์สพัุตรา    ทองกัลยา   กรรมการ 
  ๖.  อาจารย์นันทนา    วงษ์ไทย   กรรมการ 
  ๗.  อาจารย์ณฐัยา    พิริยะวิบูลย์   กรรมการ 
  ๘.  อาจารย์นิโคล    ลาซัส    กรรมการ 
  ๙.  อาจารย์อรรถสิทธ์ิ   บุญสวัสด์ิ   กรรมการ 
 ๑๐.  นางสาวพรทิพย์    งามเจริญสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้าที่   ๑.  วางแผนการดําเนินงานโครงการ 
      ๒.  กําหนดวัน  เวลา  ติดต่อสถานที่จัดโครงการ 
      ๓.  แจ้งวันเวลาและสถานที่จัดโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ 
      ๔.  นําอาจารย์ในภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการฯ 
      ๕.  กํากับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
      ๖.  จัดทําแบบประเมินผล  และสรุปผลการประเมินโครงการ 
      ๗.  รายงานผลการจัดโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และนําเข้าวาระพิจารณา 

 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ 
 

สั่ง   ณ   วันที ่  ๑๗   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗                                                           
 
 
                                                   

 
 
                     (อาจารย์วาณี  อรรจน์สาธิต)               
                คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  
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                       คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์ 

                  ที่  ๑๑๖/๒๕๕๗ 
                              เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาศาสตร์                                     

       ----------------                   
            เพ่ือให้การบริหารภาควิชาภาษาศาสตร์  ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอํานาจตามความใน 
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๔๑  แต่งต้ังคณะทํางาน  ดังนี้  

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิสา   บูรณะชัยทวี   ประธาน 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกานต์  ลิขิตรัตนพร   กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา    เรืองจรูญ   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร   ปัญญาเมธีกุล   กรรมการ 
5.  อาจารย์สุพัตรา    ทองกัลยา   กรรมการ 
6.  อาจารย์นันทนา    วงษ์ไทย   กรรมการ 
7.  อาจารย์ณัฐยา     พิริยะวิบูลย์   กรรมการ 
8.  อาจารย์นิโคล     ลาซัส    กรรมการ  
9.  อาจารย์อรรถสิทธ์ิ    บุญสวัสด์ิ   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่    ๑. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของภาควิชาฯ  
 ๒. ประสานงานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา 
 3. ดูแลหมวดวิชาโทภาษาศาสตร์ 
 4. เข้าร่วมประชุม กิจกรรม/โครงการ ของคณะและภาควิชาฯ 
 

                          สั่ง   ณ   วันที่  ๑๔  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗               
                                                                                                

                                                                            
                         (อาจารย์วาณี  อรรจน์สาธิต)               
             คณบดีคณะมนุษยศาสตร์         
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ชื่อ-นามสกุล  ญาณิสา  บูรณะชัยทว ี

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัด ภาควิชาภาษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

E-mail yanisa@swu.ac.th    
สาขาที่เชีย่วชาญ 

ภาษาศาสตรจิตวิทยา (Psycholinguistics) ภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistics) การสอนภาษา 

(Language Pedagogy)  

 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดรับ สถานทีศ่ึกษา ปที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาโท กศ.ม. (ภาษาศาสตรการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 

ประกาศนียบัตร Dip. TESL Victoria University of Wellington, New 

Zealand 

2528 

ปริญญาตร ี ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)(เกียรติ

นิยมอันดับสอง)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2522 

 
ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัย 
ญาณิสา บูรณะชัยทว.ี  (2549).  การศึกษารูปแบบการเรียนรู (Learning Styles) ของนิสิตวิชาโท

ภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร.  วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน.  28: 81-97. 

ญาณิสา บูรณะชัยทว.ี  (2553). เร่ืองสภาพการสื่อสารในคณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ. 

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยัและพัฒนา.  5: 31-40. 
 บทความวิชาการ 

ญาณิสา บูรณะชัยทวี.  (2554). เร่ือง กลวิธีการสื่อสาร (Communication Strategies) กับการสอน

ภาษาตางประเทศ วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน.  32: 17-36.   
งานวจิัย  (ผูรวมวจิัย) 

คณะกรรมการวิจัย  คณะมนุษยศาสตร.  (2548).  การศึกษาสภาพการสรางงานวิจยัและผลงานวชิาการของ

คณาจารยคณะมนุษยศาสตร มศว: ปจจัยเอ้ือ อุปสรรค และแนวทางพัฒนา.  เอกสาร 

อัดสําเนา. 
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บรรณาธิการ 
ฝายวิจยัและพัฒนา  คณะมนุษยศาสตร มศว.  ผลงานวิจัยคณาจารยคณะมนษุยศาสตร มศว พ.ศ. 2543-

2545. บรรณาธิการ; ญาณิสา บูรณะชัยทว.ี 

 
ทุนวิจัย 
1. งานวิจัย  เร่ืองสภาพการสือ่สารในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดรับทุน

สนับสนนุจากงบประมาณรายไดคณะมนษุยศาสตร  ประจําป 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. งานวิจัย เร่ืองการวิเคราะหวาทกรรมเศรษฐกิจพอเพยีงในส่ือมวลชนไทย (An Analysis of 

Discourse within a Framework of the “Sufficiency Economy” in the Thai Media) ทุนงบประมาณ

แผนดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: วิถีการเล้ียงดูสูวถิีความพอเพยีง 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

3. งานวิจัย เร่ืองการวิเคราะหระบบหนวยเสียงและโครงสรางพยางคในการใชภาษาไทยและภาษาถ่ิน

ของชนกลุมนอยชาวกะหราง ทุนงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใตโครงการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4. งานวิจัย  เร่ืองการศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปแบบของความเชื่อทางการจูงใจและความผูกพนัใน

การสอนในชวงเวลาการฝกประสบการณวิชาชพีครูและปแรกของการปฎิบัติงานวิชาชีพ (A Pattern of 

change of teachers’ motivation beliefs and commitment to teaching during teaching professional 

practicum and the first year of practical professional work)  ไดรับทุนสนับสนนุจากงบประมาณเงนิ

รายไดคณะมนุษยศาสตร  ประจําป 2552  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5.  การศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปแบบของความเชื่อทางการจูงใจและความผูกพนัในการสอน ในชวง

เวลาการฝกประสบการณวชิาชีพครูและปแรกของการปฎิบัติงานวิชาชีพ (A pattern of change of teachers’ 

motivation beliefs and commitment to teaching during teaching professional practicum and the 

first year of practical professional work)ไดรับทุนสนบัสนุนจากงบประมาณเงินรายไดคณะมนษุยศาสตร  

ประจําป 2553  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

6. งานวิจัย เร่ือง การศึกษาการเปล่ียนแปลงตัวสะกดทีพ่บในโฆษณาจากพ.ศ. 2388 – 2553 (The 

Study of orthography change in advertisement from 2388 to 2553 B.E.) ภายใตแผนงานวิจยั เร่ือง การ

วิเคราะหลักษณะภาษาที่พบในส่ือโฆษณา (A Linguistic Analysis of Language Use found in 

Advertisements) ไดรับทุนสนับสนนุจากงบประมาณรายไดคณะมนษุยศาสตร ประจําป 2554 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ   
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7. งานวิจัยเร่ือง การศึกษาทัศนคติตอการเรียนการสอนวิชา LI 331 ผานระบบ A Tutor (A study of 

attitude towards teaching and learning LI 331 through A Tutor) ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได

คณะมนุษยศาสตร ประจําป 2556 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 

ตํารา / เอกสารคําสอน / เอกสารประกอบการสอน (ออนไลน) 
- ระดับปริญญาตรี 

เอกสารประกอบการสอนออนไลน ภษ 331 หลักการเรียนรูภาษา 

เอกสารประกอบการสอนออนไลน ภษ 312  ความตางทางภาษา 

เอกสารประกอบการสอนออนไลน ภษ 425  วิทยาหนวยคํา 
 

- ระดับปริญญาโท 
เอกสารประกอบการสอนออนไลน  ภษ 661 สัมมนาการสอนภาษา 

 

ประสบการณการสอน 
- ระดับปริญญาตรี 

ภษ 331 หลักการเรียนรูภาษา  

ภษ 312 ความตางทางภาษา 

ภษ 341 ภาษาและวัฒนธรรม 

ภษ 315 การศึกษาความหมาย 
- ระดับปริญญาโท 

ภษ 661  สัมมนาการสอนภาษา 

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 ภษ 431 การรับภาษา 

 ภษ 342 ภาษาและสังคม 
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ชื่อ-นามสกุล วรรณกานต  ลิขิตรัตนพร 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัด ภาควิชาภาษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
เบอรติดตอ 02 260 1770-7 ตอ 6263 
E-mail wannaka@swu.ac.th  
สาขาที่เชีย่วชาญ  

ภาษาศาสตรทั่วไป (General Linguistics) และภาษาศาสตรประยุกต (Applied linguistics) 

เชน วิธีสอนภาษา การวิเคราะหและเปรียบเทียบภาษา การวิเคราะหขอบกพรองทางภาษา 

 การวิเคราะหหนังสือ การพัฒนาส่ือเพื่อการสอนภาษา 
 
ประวัติการศกึษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีไดรับ สถานทีศ่ึกษา ปที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  

สาขาภาษาศาสตรประยุกต 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

2535 

ประกาศนียบัตร Diploma of Teaching English 

as a Second Language 

Victoria University of 

Wellington, New Zealand 

2531 

ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

คณะครุศาสตร   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2524 

 
ผลงานทางวชิาการ 
1.  การนําเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  
    วรรณกานต ลิขิตรัตนพร.  (2555).  การศึกษากระบวนการคิดของนิสิตวชิาโทภาษาศาสตรตอสื่อ 

        โฆษณาผลิตภัณฑอาหารเสริมลดนํ้าหนักโดยใชกิจกรรมอภิปราย.  ในการ 

          ประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพฒันาดานวิจัยอยางยั่งยืน  วนัที ่25-26 มกราคม 2555  

      Wannakarn Likitrattanaporn.  (2014).  Teaching Phonological Accuracy and Communicative  

          Fluency at Thai Secondary Schools. Printed in e-Version in English Language  

          Teaching Vol. 7, No 2, 2014, Pages 1-10  

วรรณกานต  ลิขิตรัตนพร.  (2552). การวเิคราะหลักษณะประเภทแบบฝกหัดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา.  ใน งานประชุมศรีนครินทรวิโรฒวชิาการ คร้ังที ่3 ประจําป 2552   
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วรรณกานต  ลิขิตรัตนพร.  (2545).  การวิเคราะหขอบกพรองทางไวยากรณภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 3 

วิชาเอกการบัญชี การตลาด คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ใน การประชุม

วิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2545   
 

2.  บทความวิชาการ 
     จรรยาลักษณ คันธะวงศ, ผกาศรี  เยน็บุตร, วรรณกานต  ลิขิตรัตนพร (2553, ภาคเรียนที ่1).   การแปร

ของภาษายองของบุคคลสามระดับอายุทีพู่ดส่ือสารกันในอําเภอปาซาง  จงัหวัดลําพูน.  วารสาร

มนุษยศาสตรปริทรรศน.  32: 65 – 82. 

วรรณกานต  ลิขิตรัตนพร.  (2548, ภาคเรียนที่ 1).  ภาษาศาสตรประยุกต : ทฤษฎีไวยากรณโครงสรางกับ

การสอนภาษาตางประเทศ.  วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน.  27: 36-44. 

วรรณกานต  ลิขิตรัตนพร.  (2545, ภาคเรียนที่ 1).  ผลการวิเคราะหขอบกพรองทางไวยากรณ

ภาษาอังกฤษตอแนวทางการแกไขปญหาการเรียนการสอน.  วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน.  24: 

80-90. 

 
3.  หนังสือ ตํารา 

 - ระดับปริญญาตรี 
เอกสารประกอบการสอนวิชา ภษ 311 ภาษาและภาษาศาสตร 

เอกสารประกอบการสอนวิชา ภษ 422 การเปรียบตางทางภาษา 

เอกสารคําสอนวิชา ภษ 332 วิธีสอนภาษา 

เอกสารประกอบการสอนออนไลนวิชา ภษ 311 ภาษาและภาษาศาสตร 

เอกสารประกอบการสอนออนไลนวิชา ภษ 332 วิธีสอนภาษา 
- ระดับปริญญาโท 

เอกสารประกอบการสอนวิชา ภษ 512 ภาษาศาสตรและการประยุกตในการเรียนการสอนภาษา 

เอกสารประกอบการสอนออนไลน ภษ 512  ภาษาศาสตรและการประยุกตในการเรียนการสอน 

ภาษา 

เอกสารคําสอนวิชา ภษศ 521  วิธีสอนภาษาที่สอง 

 
ตํารา 
การสอนภาษาตามแนวทางภาษาศาสตร     
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4. งานวิจัย / ทุนวิจยัที่ไดรบั 
1. งานวิจัย  เร่ือง  การวเิคราะหลักษณะประเภทแบบฝกหัดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา  ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย  ประจําป 2550.   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. งานวิจัย เร่ือง การวิเคราะหวาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในส่ือมวลชนไทย (An Analysis of 

Discourse within a Framework of the “Sufficiency Economy” in the Thai Media) ทุนงบประมาณ

แผนดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: วิถีการเล้ียงดูสูวิถีความพอเพียง  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

3. งานวิจัย เร่ือง การวิเคราะหระบบหนวยเสียงและโครงสรางพยางคในการใชภาษาไทยและภาษา

ถิ่นของชนกลุมนอยชาวกะหราง ทนุงบประมาณแผนดิน มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4. งานวิจัย เร่ือง การศึกษากระบวนการคิดของนิสิตวิชาโทภาษาศาสตรตอส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ

อาหารเสริมลดน้ําหนกัโดยใชกิจกรรมอภิปราย (A Study of the Linguistics  Minor Students‘ Thinking 

Process  Revealed through Discussion Activity towards Supplementary Weight  Reduction 

Products) ภายใตแผนงานวจิัย เร่ือง การวเิคราะหลักษณะภาษาที่พบในส่ือโฆษณา (A Linguistic Analysis 

of Language Use found in Advertisements) ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายไดคณะมนุษยศาสตร 

ประจําป 2554 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 5. งานวิจยั เร่ือง การศึกษาผลการสอนบทเรียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดทางภาษาศาสตร (A Study 

on the Effects of Applying Linguistic Principles in Teaching English) ไดรับทุนสนับสนนุจาก

งบประมาณรายไดมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2557  
 
 ภาระงานสอนท่ีมีอยูเดิม หลักสูตรวชิาโทภาษาศาสตร พ.ศ. 2548 

ระดับ รายวชิา 
ปริญญาตร ี ภษ 311 ภาษาและภาษาศาสตร 

ภษ 332 วิธีสอนภาษา 

ภษ 422 การเปรียบตางทางภาษา 
 

บัณฑิตศกึษา ภษ 511 ภาษาศาสตรและการวิเคราะหภาษา 

ภษ 512 ภาษาศาสตรและการประยุกตในการเรียนการสอนภาษา 

ทย 513 ภาษาศาสตรประยุกต 

ภต 503 กลวิธีและกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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ภษศ 511 ภาษาศาสตรสําหรับครู 

ภษศ 521  วิธีสอนภาษาที่สอง 

 
 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรวิชาโทภาษาศาสตร หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

ลําดับที ่ รายวชิา 
1 ภษ 311 ภาษาและภาษาศาสตร 

2 ภษ 422 การวเิคราะหขอผิดพลาดทางภาษา 

3 ภษ 423 การวเิคราะหหนงัสือ 

4 ภษ 432 วิธีสอนภาษา 

5 ภษ 433 การพัฒนาส่ือเพื่อการสอนภาษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดวิชาโทภาษาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 59 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร  

ชื่อหลักสูตรเดิม   หมวดวิชาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 

ชื่อหลักสูตรปรับปรุง  หมวดวิชาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 เร่ิมเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 การปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้ไดปรับเปล่ียนรายวิชาใหทันสถานการณและสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรูความเขาใจรอบดานในสังคม โดยเฉพาะการเพิ่มเนื้อหา

ความรู ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ปลูกฝงความใฝรูและทักษะส่ือสารที่จําเปน

ตอบัณฑิตและใหสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานการอุดมศึกษา เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 
เปรีบเทียบโครงสรางหลกัสูตร  

หมวดวชิาโท หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

1.หมวดวิชาโทบังคับ 9 หนวยกิต 6 หนวยกิต 

2.หมวดวิชาโทเลือก  9 หนวยกิต 12 หนวยกิต 

หนวยกิตรวม 18 หนวยกิต 18 หนวยกิต 
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รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 
จํานวน 18 รายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
จํานวน 24 รายวิชา  

หมายเหต ุ

ภษ 311 ภาษาและภาษาศาสตร 3(3-0)  
ศึกษาธรรมชาติของภาษา จุดประสงคและกลไลใน

การใชภาษา นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร 

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับทฤษฏีทางภาษาศาสตร

และการประยุกต 

ภษ 311 ภาษาและภาษาศาสตร 3 (3-0-6)  
ลักษณะของภาษา นิยามและขอบเขตของ

ภาษาศาสตร แนวคิดพื้นฐานการวิเคราะหระบบ

เสียงระบบคํา ระบบประโยค ระบบความหมาย

ตามหลักการทางภาษาศาสตร 

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 

ภษ 312 ความแตกตางในภาษา 3(3-0)  
ศึกษาการแปรของภาษาและการใชภาษาในบริบท

ตางๆ อันเปนผลเก่ียวเนื่องกับพื้นฐานทางสังคมของ

บุคคลและวัฒนธรรม 

ภษ 342 ภาษาและสังคม 3 (3-0-6)  
ความสัมพันธของภาษากับสังคม การแปรของ

ภาษาตามปจจัยทางภาษาและสังคม  ปจจัยที่ทํา

ใหภาษาเปล่ียนแปลง ความสัมพันธระหวางการ

แปรของภาษากับการเปล่ียนแปลงของภาษา 

เปล่ียนรหัส,ชื่อ

วิชาและ

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 

ภษ 313 การศึกษาโครงสรางไวยากรณ 3(3-0) 
ศึกษาโครงสรางทางไวยากรณในระดับคําวลี และ

ประโยคโดยเนนการวิเคราะห ความสัมพันธระหวาง

โครงสรางทางไวยากรณและความหมาย 

ภษ 315 วากยสัมพันธ 3 (2-2-5) 
โครงสรางทางไวยากรณในระดับคํา วลี  และ

ประโยคโดยเนนการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางโครงสรางทางไวยากรณและความหมาย

ในภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

เปล่ียนรหัส,ชื่อ

วิชาและ

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 

ภษ 314  ภาษาและความหมาย 3(3-0)  
ศึกษาความหมายของภาษาและการวิเคราะห

ความหมายของคํา ประโยค และขอความตอเนื่อง 

(ปริจเฉท) รวมทั้งศึกษาการส่ือสารดวยภาษาท้ัง

ทางตรงและทางออม  

ภษ 316  ภาษาและความหมาย 3 (3-0-6) 
ความหมายในภาษาและวิเคราะหความหมาย

ของคํา ประโยค และขอความตอเนื่อง  

ความหมายที่ใชในการส่ือสารทั้งทางตรงและ

ทางออม 

เปล่ียนรหัส

วิชาและ

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 

ภษ 315  สัทศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0)  
ศึกษาสัทศาสตรพื้นฐานในเร่ืองการออกเสียงและ

เปลงเสียง (สรีรสัทศาสตร) กายภาพของเสียงหรือ

คล่ืนเสียง (กลสัทศาสตร) และการไดยินและรับรู

เสียง (โสตสัทศาสตร) รวมทั้งการถายทอด

พยัญชนะและสระดวยสัทอักษร 

ภษ 312  สัทศาสตร 3 (2-2-5) 
พื้นฐานการออกเสียง ลักษณะทางกายภาพของ

เสียง ระบบสัทสัญลักษณและการถายถอดเสียง 

การฝกฟงและการฝกออกเสียง ฝกถอดเสียง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศดวยสัทอักษร 

เปล่ียนรหัส,ชื่อ

วิชาและ

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 

ภษ 321 สัทวิทยาเบ้ืองตน 3(3-0)  
ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะหระบบเสียงจาก

ขอมูลเพื่อหาเสียง หนวยเสียง รวมทั้งศึกษากฏของ

การเปล่ียนแปลงเสียง 

ภษ 313 สัทวิทยา 3 (2-2-5)  
หลักการและวิธีวิเคราะหระบบเสียงจากขอมูล

ภาษา ปรากฏการณภาษาดานระบบเสียง  กฏ

การเปล่ียนแปลงเสียง 

เปล่ียนรหัส,ชื่อ

วิชาและ

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 

 ภษ  317  ภาษาอาเซียน 3 (3-0-6) รายวิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 
จํานวน 18 รายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
จํานวน 24 รายวิชา  

หมายเหต ุ

การศึกษาและวิเคราะหระบบเสียง คํา ประโยค 

และความหมาย ของขอมูลภาษาในกลุมประเทศ

อาเซียน 

 ภษ 321 ปริจเฉทวิเคราะห 3 (3-0-6) 
มโนทัศนพื้นฐานทางปริจเฉท  บทบาทและ

อิทธิพลของผูสงสาร-ผูรับสารในการสนทนา 

ความตอเนื่องและการเชื่อมโยงความในปริจเฉท  

การวิเคราะหผลัดในการสนทนา 

รายวิชาใหม 

 ภษ 343 การตีความภาษาในบริบท 3 (3-0-6) 
มโนทัศนพื้นฐานดานวัจนปฏิบัติศาสตร  

ทฤษฎีวัจนกรรม  หลักการใหความรวมมือในการ

สนทนา  ความสุภาพ  การใชภาษาในบริบททาง

สังคม 

รายวิชาใหม 

 ภษ 418  ภาษากับความคิด 3 (3-0-6) 
ความสัมพันธระหวางภาษากับความคิดของ

มนุษย  ทฤษฎีตนแบบ  แบบจําลองทางความคิด  

การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตรปริ

ชานในการอธิบายระบบความคิดที่สะทอนจาก

การใชภาษา 

รายวิชาใหม 

 ภษ 422 การวิเคราะหขอผิดพลาดทางภาษา 
3 (3-0-6) 
การศึกษาแนวคิดและวิเคราะหขอบกพรองทาง

ภาษา  ลักษณะขอบกพรองดานระบบเสียง คํา 

ประโยค  ความหมาย  สาเหตุของขอบกพรอง

ทางภาษา และแนวทางแกไข 

รายวิชาใหม 

 ภษ 424  ภาษาศาสตรเชิงประวัติ 3 (3-0-6) 
การสืบสรางภาษาตนแบบ  การเปล่ียนแปลงของ

ภาษา  รูปแบบของการเปล่ียนแปลงที่พบใน

ภาษา และการอธิบายสาเหตุของการ

เปล่ียนแปลง 

รายวิชาใหม 

ภษ 331 หลักการเรียนภาษา 3(3-0) 
 ศึกษาหลักการเรียนภาษาของมนุษยศาสตร ความ

แตกตางในการเรียนภาษาที่หนึ่งและภาษาท่ีสอง 

วิเคราะหกระบวนการเรียนภาษาและปจจัยที่มี

ภษ 431 การรับภาษา 3 (3-0-6)  
ทฤษฎีและกระบวนการเรียนรูภาษาความ

แตกตางในการรับภาษาที่หนึ่งและการเรียน

ภาษาที่สอง  การวิเคราะหกระบวนการเรียน

เปล่ียนรหัส,ชื่อ

วิชาและ

ปรับปรุง

คําอธิบาย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 
จํานวน 18 รายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
จํานวน 24 รายวิชา  

หมายเหต ุ

ผลกระทบตอความสําเร็จและความลมเหลวของ

ผูเรียนภาษา รวมทั้งศึกษาลักษณะของผูมี

ความสามารถพิเศษทางภาษาและผูที่มีความ

บกพรองทางภาษา 

ภาษา  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและความ

ลมเหลวของผูเรียนภาษา 

รายวิชา 

ภษ 332 วิธีการสอนภาษา 3(3-0) 
ศึกษาแนวคิดและเทคนิควิธีสอนภาษาแบบตางๆ 

โดยใชหลักการทางภาษาศาสตร  

ภษ 432 วิธีสอนภาษา 3 (2-2-5) 
แนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร ทฤษฎีจิตวิทยาการ

เรียนรูที่นํามาประยุกตในการสอนภาษา  

วิเคราะหขอดี ขอดอยของวิธีสอนภาษาที่สองจาก

กรณีศึกษา  และการฝกทดลองสอนภาษาใน

หองเรียน 

เปล่ียนรหัส

วิชาและ

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 

 ภษ 433 การพัฒนาส่ือเพ่ือการสอนภาษา  
3 (2-2-5) 
การศึกษาประเภทของส่ือ หลักการสรางส่ือการ

เรียนการสอนภาษา  การสรางและพัฒนาส่ือการ

สอนภาษา และการประเมินคุณภาพส่ือ 

รายวิชาใหม 

ภษ 341 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0)  
ศึกษาแนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวของกับการใช

ภาษาในวัฒนธรรมตางๆ เปรียบเทียบความเหมือน

ความตางของการใชภาษาตางวัฒนธรรมทั้งดานวัจ

นภาษาและอวัจนภาษา อุปสรรคและปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการใชภาษาในการสนทนา 

ภษ 341 ภาษาเพ่ือการส่ือสารขามวัฒนธรรม 
3 (3-0-6)  
แนวคิดและหลักการที่เก่ียวของกับการใชภาษา

ในวัฒนธรรม การเปรียบเทียบความเหมือนความ

ตางของการใชภาษาตางวัฒนธรรมทั้งดานวัจ

นภาษาและอวัจนภาษา  อุปสรรคและปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการใชภาษาในการสนทนา 

เปล่ียนรหัส,ชื่อ

วิชาและ

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 

ภษ 416 ภาษาศาสตรและการแปล 3(3-0)  
ศึกษาหลักการและแนวคิดทางภาษาศาสตรเพื่อ

นํามาประยุกตในการแปล 

ภษ 417 ภาษาศาสตรและการแปล 3 (3-0-6) 
การประยุกตหลักการและแนวคิดทาง

ภาษาศาสตรดานระบบเสียง คํา ประโยค 

ความหมาย บริบททางสังคมและวัฒนธรรมกับ

การแปล 

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 

ภษ 422 การเปรียบตางทางภาษา 3(3-0)  
ศึกษาวิธีการเปรียบเทียบภาษาเพื่อวิเคราะหความ

คลายคลึงและความแตกตางระหวางภาษาในระบบ

เสียง ระบบคํา โครงสราง และความหมาย 

 ยกเลิกรายวิชา  

ภษ 423 ภาษาและสื่อสารมวลชน 3(3-0) ศึกษา

และวิเคราะหภาษาที่ใชในส่ือสารมวลชนโดยใช

หลักการทางภาษาศาสตร 

ภษ 344 ภาษาและสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 
การเปรียบเทียบภาษาที่ใชในส่ือมวลชนไทยกับ

ส่ือตะวันตก ความสัมพันธระหวางส่ือสารมวลชน

เปล่ียนรหัส

และปรับปรุง

คําอธิบาย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 
จํานวน 18 รายวิชา 
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หมายเหต ุ

กับปจจัยทางสังคม  ผลกระทบของอินเทอรเน็ตที่

มีตอส่ือสารมวลชน ความสัมพันธระหวาง

ส่ือสารมวลชนกับการโฆษณาและโฆษณาชวน

เช่ือ 

รายวิชา 

ภษ 424 การวิเคราะหหนังสือ 3(3-0)  
ศึกษาและวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานของ

หนังสือดานจุดประสงค เนื้อหา การลําดับเนื้อหา 

วิเคราะหรูปแบบภาษาโดยหลักภาษาศาสตรดาน

โครงสราง ความหมายและวัจนลีลา 

ภษ 423 การวิเคราะหหนังสือ 3 (3-0-6) 
การศึกษาและวิเคราะหองคประกอบพื้นฐานของ

หนังสือ การออกแบบหนังสือตามแนวคิดและ

ทฤษฎีการสอนภาษา ดานจุดประสงค เนื้อหา

ทางภาษา  ความตอเนื่องของเนื้อหา วัจนลีลา 

รูปแบบภาษาโดยใชหลักภาษาศาสตรดานเสียง 

คํา ประโยค ความหมาย  และบริบท 

เปล่ียนรหัส

วิชาและ

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 

ภษ 425 การศึกษาคําและระบบคํา  3(3-0) 
ศึกษาหลักการ วิธีการวิเคราะหคําและองคประกอบ

ของคํา รวมทั้งศึกษาหลักการของความสัมพันธ

ระหวางคําและไวยากรณ 

ภษ 314 วิทยาหนวยคํา 3 (2-2-5) 
การวิเคราะหคําและองคประกอบของคํา  รวมท้ัง

ความสัมพันธระหวางคําและไวยากรณใน

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

เปล่ียนรหัส,ชื่อ

วิชาและ

ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 

ภษ 426 ภาษาและอินเตอรเน็ต 3(3-0)  
ศึกษาการใชภาษาและบทบาทของภาษาในการ

ส่ือสารทางอินเตอรเน็ต ตลอดจนผลกระทบของการ

ส่ือสารทางอินเตอรเน็ตตอภาษา 

ภษ 445 ภาษาและอินเทอรเน็ต 3 (3-0-6) 
การศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาที่ใชใน

อินเทอรเน็ต ปญหา บทบาทและความสําคัญของ

ภาษาอินเทอรเน็ตในการส่ือสาร และผลกระทบ

ตอการส่ือสาร 

เปล่ียนรหัส

และปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 

ภษ 433 การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
3(3-0)  
ศึกษาเทคนิควิธีการเรียนการสอนภาษาตาง 

ประเทศเพื่อส่ือสาร ฝกการสรางบทเรียน โดย

กําหนดจุดประสงค เนื้อหา นวัตกรรมในการเรียน

การสอน ตลอดจนการประเมินผล 

 ยกเลิกรายวิชา 

ภษ 434 ภาษามือ 3(3-0)  
ศึกษาวิธีส่ือความหมายของผูที่มีความพิการทาง

โสต และสอนภาษามือใหกับคนหูหนวก  

ภษ 446 ภาษามือ  3 (3-0-6)  
การศึกษาวิธีส่ือความหมายของผูที่มีความพิการ

ทางโสต และสอนภาษามือใหกับคนหูหนวก 

เปล่ียนรหัส

วิชา 

 ภษ 451 การผลิตสารคดีภาษา 3 (2-2-5) 

การศึกษาตัวอยางสารคดีที่เก่ียวของกับภาษา 

การรับภาษา ภาษาถ่ิน ภาษาแสลง ภาษากับเพศ 

เช้ือชาติและชนช้ัน ภาษากับการเมือง การ

รายวิชาใหม  
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จํานวน 18 รายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
จํานวน 24 รายวิชา  

หมายเหต ุ

โฆษณาและการโฆษณาชวนเช่ือ  และการฝก

ผลิตสารคดีภาษาในหัวขอที่สนใจ 

ภษ 451 การศึกษาเฉาะเรื่อง 3(3-0)  
Directed Studies 
ศึกษาเปนรายบุคคลหรือกลุมในเนื้อเร่ืองที่อยูใน

ความสนใจของผูเรียนภายใตความเห็นชอบของ

อาจารยในภาควิชา 

ภษ 452 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 (2-2-5) 
Selected Topics  
การศึกษารายบุคคลหรือกลุมในหัวขอทาง

ภาษาศาสตรที่อยูในความสนใจของผูเรียน 

เปล่ียนรหัส ชื่อ

ภาษาอังกฤษ

และปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




