
 
 

 
 
1.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)    
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 

2.   วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในทฤษฏีและสามารถประยุกต์ความรู้หลักการด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์และ

ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ในการท าวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 
2. มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.   หลักสูตร 
1.1 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  48 หน่วยกิต 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
                จ านวนหน่วยกิต  

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 48 72 
1)  หมวดวิชาบังคับ - 9 9 

2)  หมวดวิชาเลือก - 3  (ไม่นับหน่วยกิต 3 นก) 3 (ไม่นับหน่วยกิต 3 นก) 

3)  หมวดวิชาสัมมนา - 3 15 
4)  วิชาเลือกอิสระ -  - 

3)  ดุษฎีนิพนธ์ 48 36 48 
 

2. รายวิชา 
แบบ 1.1 
1) หมวดวิชาบังคับ 

**HS 177 996 ดุษฎีนิพนธ์        48 หน่วยกิต 
 

แบบ 2.1 
    1)  หมวดวิชาบังคับ 
 **HS 177 101 ทฤษฏีและหลักการขั้นสูงด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
 *HS 177 102 การวิจัยเชิงปริมาณในภาษาศาสตร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
 *HS 177 103 การวิจัยเชิงคุณภาพในภาษาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
 2) หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาในหลักสูตรต้องเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และอาจต้องเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต ์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 



 *HS 177 201 การเขียนเพ่ือการตีพิมพ์ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
 *HS 177 202 การวิจัยในชั้นเรียนทางภาษา      3(3-0-6) 
  *HS 177 203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6)  
 3) หมวดวิชาสัมมนา 
 นักศึกษาต้องเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดเพิ่มในภายหลัง  
 *HS 177 991 สัมมนาทางการรับภาษาที่สอง      3(3-0-6) 
 *HS 177 992 สัมมนาทางการสอนและการประเมินทางภาษาและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 *HS 177 993 สัมมนาทางการวิเคราะห์วาทกรรม      3 (3-0-6)  
 *HS 177 994 สัมมนาทางวจนปฏิบัติศาตร์      3(3-0-6) 
 *HS 177 995 สัมมนาทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล      3(3-0-6) 
 4) หมวดดุษฎีนิพนธ์ 
 **HS 177 998 ดุษฎีนิพนธ์        36 หน่วยกิต 
 
 แบบ 2.2 
 1) หมวดวิชาบังคับ 
 **HS 177 101 ทฤษฏีและหลักการขั้นสูงด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6)  
 *HS 177 102 การวิจัยเชิงปริมาณในภาษาศาสตร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
  *HS 177 103 การวิจัยเชิงคุณภาพในภาษาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
  2) หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาในหลักสูตรต้องเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และอาจต้องเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 *HS 177 201 การเขียนเพ่ือการตีพิมพ์ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
  *HS 177 202 การวิจัยในชั้นเรียนทางภาษา      3(3-0-6) 
 *HS 177 203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
 3) หมวดวิชาสัมมนา 
 นักศึกษาต้องเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดเพิ่มในภายหลัง  
 *HS 177 991 สัมมนาทางการรับภาษาที่สอง      3(3-0-6)  
 *HS 177 992 สัมมนาทางการสอนและการทดสอบทางภาษาและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 *HS 177 993 สัมมนาทางการวิเคราะห์วาทกรรม      3 (3-0-6)  
 *HS 177 994 สัมมนาทางวจนปฏิบัติศาตร์      3(3-0-6) 
 *HS 177 995 สัมมนาทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล      3(3-0-6) 
  3) หมวดดุษฎีนิพนธ์ 
 *HS 177  999 ดุษฎีนิพนธ์        48 หน่วยกิต 
หมายเหตุ   *รายวิชาใหม่ 
              **รายวิชาปรับปรงุ 
 



5.    ตัวอย่างแผนการศึกษา 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
          แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**HS 177 101 ทฤษฏีและหลักการขั้นสูงด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์  -  3  3 
*HS 177 102 การวิจัยเชิงปริมาณในภาษาศาสตร์ประยุกต์   -  3  3 
*HS 177 201 การเขียนเพ่ือการตีพิมพ์ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์  -  3  3 
           (ไม่นับหน่วยกิต)    (ไม่นับหน่วยกิต) 
**HS 177 996 ดุษฎีนิพนธ์      9  -  - 
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      9 นก.  9 นก.  9 นก. 
รวมหน่วยกิตสะสม       9 นก.  6 นก.  6 นก. 
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
          แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
*HS 177 103 การวิจัยเชิงคุณภาพในภาษาศาสตร์ประยุกต์  -  3  3 
**HS 177 9XX วิชาสัมมนา      -  3  6 
**HS 177 996 ดุษฎีนิพนธ์      9  -  - 
**HS 177 998 ดุษฎีนิพนธ์      -  3  - 
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      9 นก.  9 นก.  9 นก. 
รวมหน่วยกิตสะสม       18 นก.  15 นก.  15 นก. 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
          แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
HS 177 9XX วิชาสัมมนา      -  -  9 
**HS 177 996 ดุษฎีนิพนธ์      9  -  - 
**HS 177 998 ดุษฎีนิพนธ์      -  9  - 
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      9 นก.  9 นก.  9 นก. 
รวมหน่วยกิตสะสม       27 นก.  24 นก.  24 นก. 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
          แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**HS 177 996 ดุษฎีนิพนธ์      9  -  - 
**HS 177 998 ดุษฎีนิพนธ์      -  9  
*HS 177 999 ดุษฎีนิพนธ์          9 
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      9 นก.  9 นก.  9 นก. 
รวมหน่วยกิตสะสม       36 นก.  33 นก.  33 นก. 
 



 
 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
          แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ  2.2 
**HS 177 996 ดุษฎีนิพนธ์      9  -  - 
**HS 177 998 ดุษฎีนิพนธ์      -  9  - 
*HS 177 999 ดุษฎีนิพนธ์      -  -  9 
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      9 นก.  9 นก.  9 นก. 
รวมหน่วยกิตสะสม       45 นก.  42 นก.  42 นก. 
 
 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
          แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**HS 177 996 ดุษฎีนิพนธ์      3  -  - 
**HS 177 998 ดุษฎีนิพนธ์      -  6  - 
*HS 177 999 ดุษฎีนิพนธ์      -  -  9 
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      3 นก.  6 นก.  9 นก. 
รวมหน่วยกิตสะสม       48 นก.  48 นก.  51 นก. 
 
 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
          แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ  2.2 
**HS 177 996 ดุษฎีนิพนธ์      -  -  - 
**HS 177 998 ดุษฎีนิพนธ์      -  -  
*HS 177 999 ดุษฎีนิพนธ์      -  -  9 
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      -  -  9 นก. 
รวมหน่วยกิตสะสม       ส าเร็จการศึกษา   ส าเร็จการศึกษา 60 นก. 
 
 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
          แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
**HS 177 996 ดุษฎีนิพนธ์      -  -  - 
**HS 177 998 ดุษฎีนิพนธ์      -  -  
*HS 177 999 ดุษฎีนิพนธ์      -  -  12 
รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      -  -  12 นก. 
รวมหน่วยกิตสะสม       ส าเร็จการศึกษา   ส าเร็จการศึกษา 72 นก. 
 
 
 
 



6.    ค าอธิบายรายวิชา 
 **HS 177 101 ทฤษฏีและหลักการขั้นสูงด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์   3(3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
    การทบทวน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฏี และหลักการขั้นสูงด้านภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ ประเด็นปัจจุบันและข้อโต้แย้งหลักในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการท าวิจัยด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
 
  *HS 177 102 การวิจัยเชิงปริมาณในภาษาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    หลักการท าวิจัยเชิงปริมาณในภาษาศาสตร์ประยุกต์การก าหนดประเด็นวิจัย การออกแบบงานวิจัย  
การสุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือวิจัยและการเก็บ ข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลและสรุปผลวิจัย การเขียน
อธิบายผล วิจัย การพัฒนาโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 
 
  *HS 177 103 การวิจัยเชิงคุณภาพในภาษาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    หลักการท าวิจัยเชิงคุณภาพในภาษาศาสตร์ประยุกต์ การก าหนดประเด็นวิจัย การออกแบบงานวิจัย  
การสุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือวิจัยและการเก็บ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลและสรุปผลวิจัย การเขียนอธิบายผล วิจัย การ
พัฒนาโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 
 
 *HS 177 201 การเขียนเพื่อการตีพิมพ์ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    โครงสร้างและองค์ประกอบของบทความวิจัยในภาษาศาสตร์ประยุกต์ กระบวนการเขียนบทความวิจัย 
จริยธรรม การคัดลอกผลงาน การอ้างอิง กระบวนการตีพิมพ์ 
 
 *HS 177 202 การวิจัยในชั้นเรียนทางภาษา      3(3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    ค าจ ากัดความของวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยในชั้นเรียนทางภาษา ชนิดของวิจัยในชั้นเรียน การออกแบบ
วิจัยในชั้นเรียน การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในวิจัยในชั้นเรียน การเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน แนวโน้มและปัญหา
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิจัยในชั้นเรียน 
 
  *HS 177 203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3 (3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    ค าจ ากัดความภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  องค์ประกอบของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะ  การออกแบบโครงการด้านภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  แนวโน้มและปัญหาปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 
 



  *HS 177 991 สัมมนาทางการรับภาษาที่สอง      3(3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    การศึกษา การอภิปราย และการน าเสนอหัวข้อที่ส าคัญและใหม่ในด้านการเรียนรู้ภาษาที่สอง 
 
  *HS 177 992 สัมมนาทางการสอนและการทดสอบทางภาษาและเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    การศึกษา การอภิปราย และการน าเสนอหัวข้อที่ส าคัญและใหม่ในด้านการสอนและการทดสอบทาง
ภาษาและเทคโนโลยี 
 
  *HS 177 993 สัมมนาทางการวิเคราะห์วาทกรรม     3(3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    การศึกษา การอภิปราย และการน าเสนอหัวข้อที่ส าคัญและใหม่ในด้านการวิเคราะห์ วาทกรรม  
 
  *HS 177 994 สัมมนาทางวจนปฏิบัติศาตร์      3(3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    การศึกษา การอภิปราย และการน าเสนอหัวข้อที่ส าคัญและใหม่ในด้านวจนปฏิบัติศาสตร์ 
 
  *HS 177 995 สัมมนาทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล     3(3-0-6) 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
    การศึกษา การอภิปราย และการน าเสนอหัวข้อที่ส าคัญและใหม่ในด้านภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 
 
 **HS 177 996 ดุษฎีนิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
                               การท าวิจัยในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือกศึกษา เพ่ือพัฒนางานวิจัย  
ดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ 
 
            **HS 177 998 ดุษฎีนิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
                        การท าวิจัยในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือกศึกษา เพ่ือพัฒนางานวิจัยดุษฎีนิพนธ์
ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
 
             *HS 177 999 ดุษฎีนิพนธ์        48 หน่วยกิต 
     เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
    การท าวิจัยในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือกศึกษา เพ่ือพัฒนางานวิจัยดุษฎี
นิพนธ์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 



7. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา : 
 
 

8. ความร่วมมือ : 
 
 

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร :  
- ผศ.ดร.สุธิดา  โง่นค า (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)      Email: nsutid@kku.ac.th  

 


