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Curriculum content 
Master of Arts in Linguistics 
Curriculum Revision 2017 

 
Institution  Payap University 

Department/College/Faculty Linguistics, International College 

 

Section 1 : General Information 
1. Code and Title of Program 

Program code 25520531108398 
Thai:   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์   
English:   MASTER OF ARTS PROGRAM IN LINGUISTICS  

 
2. Title of Degree and Major Field 

Full Name (Thai):   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) 
Initial (Thai):  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
Full Name (English):  Master of Arts (Linguistics) 
Initial (English):   M.A. (Linguistics) 

 
3. Major Field (If any) 

 No 
 Yes, please specify 

 
4. Total Credits 
 No less than 42 credits 

 
5. Type of Program 

5.1 Level 
 Master’s Degree 
 Doctoral Degree 
 Other:……………………. 
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5.2 Medium of Instruction 
 Thai Program 
 English Program  
 Thai and Foreign Language (specify) Program 
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5.3 Admissions 
 Thai students only 
 International students only 
 Thai and international students 
 Other: 

 
5.4 Collaboration  with Other Institutions 

 This University only 
 This program is in cooperation with another institution 

 - Name of the Institution: SIL International (Summer Institute of Linguistics 
International) 

 - Type of the cooperation 
SIL International contributes to the Linguistics Department by providing staff, 
some teaching materials, and curriculum planning. SIL also recruits students and 
gives scholarships, provides research funding and assists the department in other 
ways. 

 This curriculum in conjunction with another institution (together with) 
 - Name of Institution       Country       
 - Type of connection 

 The institution awards the degree 
 The other institution awards the degree 
 The students receive degrees from 2 institutions (or more than 2)  

 
5.5 Type of Conferred Degree 

 One degree 
 More than one degree (for example combined MA and Ph.D.) (specify)       
 Other (specify)       

 
6. Program Status and Endorsement/Approval 
  Revised curriculum 2016 
  Open in semester 1 academic year 2017 
  Approved by the Academic Affairs Curriculum Reviewing Committee on October 19th, 

2016 
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  Approved by the Linguistics Department Curriculum Development Committee in the meeting 
on November 11th, 2016 

  Approved by the Graduate Studies Committee in the 8/2559 meeting on 17 November 
2016. 

  Approved by the Academic Committee of the Board of Trustees in the 8/2559 meeting 

on December 14th, 2016. 
  Approved by the Board of Trustees, Payap University in the …………(name & No. of the 

meeting)…… on (date) 
 
7. Expected Year of Program Registration 
 2561 
 
8. Professions/Careers after Graduation 

1) Asia Language research and language development 
2) Writer/Translator/Interpreter 
3) Staff of government organization  
4) Staff of private organization 
5) Teacher or professor at various levels 

 
9. Faculty Members Responsible for the Program 

No. Name ID No./Passport 
No. 

Academic 
Rank 

Degree 
 

Major Institution Year 
 

1.  Mr. Thomas M. Tehan 71068XXXX 
USA 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Education (minor 
in Linguistics) 

University of 
Kansas, USA 

2529 

    M.A. Applied 
Linguistics 

University of 
Kansas, USA 

2523 

    B.A. History 
(minor in 

Languages & 
Anthropology) 

Wright State 
University, USA 

2514 

2.  Miss Phinnarat 
Akharawatthanakun 

341990031XXXX  Assistant 
Professor 

Ph.D. Linguistics Chulalongkorn 
University 

2547 

    M.A. Linguistics Chulalongkorn 
University 

2541 
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No. Name ID No./Passport 
No. 

Academic 
Rank 

Degree 
 

Major Institution Year 
 

    B.E. 
(with 

highest 
honors) 

Elementary 
Education 

Srinakharinwirot, 
Mahasarakham 

Campus 
 

2535 

3.  Mrs. Sigrid Lew C4KLZXXXX 
GERMANY 

Instructor Ph.D. General 
Linguistics 

Christian-
Albrechts 
University, 
GERMANY 

2536 
 

    M.A. General 
Linguistics, 

Phonetics and 
Historical 
Linguistics 

Christian-
Albrechts 
University, 
GERMANY 

2531 

10. Instructional Venue 
 Payap University, Amphur Muang Chiangmai 
11. External Contexts or Development Affecting Program Planning 

11.1 Economic Context or Development 
Countries in Asia have seen significant economic development during the previous decades. 
The development of many minority communities, however, has not necessarily developed 
at the same pace. The Kingdom of Thailand has made commendable progress in the 
support of minority communities and their languages, whereas the socio-economic situation 
of similar groups in other Asian countries is not necessarily as well developed. Many 
minorities have scarce educational opportunities, worsened by the fact that they often have 
a low proficiency in the national languages. Consequently they tend to be limited in their 
access to various professions and career opportunities. 
Language development aims at communities being able to integrate and contribute to the 
life of their nation more effectively. Therefore the Linguistics Department seeks to develop 
students’ knowledge, ability and skills, so that they are able to assist heritage language 
communities develop their own languages within the national context. One of the core 
skills necessary to take part in this endeavour is linguistic research which firstly lays the 
foundation for further language development in these communities, and secondly provides 
the academic community with access to information on languages which are otherwise 
under-documented.  
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Countries in Asia have seen significant economic development during the previous decades. 
The development of many minority communities, however, has not necessarily developed 
at the same pace. One major reason is that speakers of minority languages have either a 
very low or, especially for women and children, no proficiency in the respective national 
language. This hinders them from attending or successfully completing governmental 
school programs. Consequently they tend to be limited in their access to various 
professions and career opportunities. 
11.2 Social and Cultural Context or Development 
Most Asian countries have minority groups that have their own distinct language and 
culture. In this time of globalization it is imperative that languages and cultures are 
documented adequately. 
The Linguistics department seeks to train students who through their research would 
support these language communities in preserving and developing their own linguistic and 
cultural heritage. 

12. Impacts of Item 11.1 and 11.2 on Program Development and Relationship to Payap 
University Mission 

12.1 Impacts on Program Development 
The MA Linguistics program seeks to develop linguists who have an understanding of 
the structure of languages in general, and also have a commitment to use this 
understanding to support language communities throughout Asia and beyond. 

12.2 Relationship to PYU Mission 
The mission of the MA Linguistics program is consistent with the mission of Payap 
University. The program is committed to providing tuition which meets international 
academic standards. The goal is to ensure that graduates are competent 
academically and are also intentional in their support and development of the 
societies of Asia. 

13. Relationships (if any) with Other Programs Offered by Faculties/Departments within 
Payap University  

 No relationships 
 We have the following relationships 

 
No. Courses Faculty/Department 
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Section 2: Program Specific Information 
1. Philosophy, Significance and Objectives of Program 
 

1.1 Philosophy (Mission statement) 
Linguistic knowledge applied to research and language documentation, leading to the 
development and maintenance of heritage languages and cultures, is a key tool in the 
development of local, regional and international social and economic life. 

 

1.2 Objectives 
 Higher relations in line with national development plans 
 Consistent with the philosophy of education 
 Consistent with the philosophy of Payap University 
 Consistent with standard academic disciplines for linguistics 
 In accordance with Thai occupational requirements 
 Focuses on producing graduates with these qualities: 

1. Have the knowledge, ability and skill to apply linguistic theory to research, 
language description and language documentation. 

2. Have a general knowledge, ability and skill in methods of language study, 
and language analysis. 

3. Have knowledge, ability and skill in translating, and who can examine and 
assess translated documents and adapt them for correct communication. 

4. Have knowledge, ability and skill to assist heritage language communities to 
wisely cultivate and develop their own languages within the national 
language context. 

 Other (specify) 
 
2. Program Improvement and Modification Plan 

Plan for development/change Strategy Evidence/Indicators 
Standards of the curriculum  The administration evaluates the 

curriculum by consulting 
stakeholders and experts in the 
field to ensure the curriculum 
meets the standards on the 
mandated cycle (every 5 years) 

- The curriculum evaluation report 
- The revised curriculum 
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Teaching and learning - Provide qualified ajarns for 
Master’s degree program 

- Provide books, journals, and 
electronic media about 
linguistics every year so that 
students have access to 
knowledge in the subject area. 

- Number of qualified ajarns 
responsible for the curriculum 
corresponds to the Program 
Standard Criteria 

- The ajarns’ responsibilities 
correspond to the Program Standard 
Criteria 

- Number of books, journals, and 
electronic media in linguistics  

Student Activities Arrange New Student Orientation 
and Graduates Speeches activities 

Number of students attended. 

Research Promote and support core 
curriculum ajarns to do academic 
research in Linguistics and publish 
the results 

Number of core curriculum ajarns who 
do research and publish the results.  

Professional Development Encourage and support the core 
curriculum ajarns to attend 
training events, e.g. workshops 
and seminars, and present at 
conferences. 

- Number of core curriculum ajarns 
who attend training 

- Number of core curriculum ajarns 
who present at conferences 

Academic Services to Society Encourage and support core 
curriculum ajarns to contribute to 
society, e.g. in workshops, 
consulting and other language 
development projects. 

Number of core curriculum ajarns who 
give academic services to society. 
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Section 3: Educational Management System, Implementation  
and Curriculum Structure 

 

1. Educational Management system 
1.1 System 
Payap University has established an academic calendar consisting of 2 terms of 15 weeks in 
length. 
1.2 Summer Session 

The summer term is not required. It is not less than 5 weeks in length and courses have 
the same number of class hours as during a regular semester. 

 We have __#___ of summer courses 
 We do not have regular summer courses, but we may arrange them sometimes. 
 We have no summer courses 

1.3 Credit equivalent to Semester System in case of trimester system  
We do not have a trimester system. 

2. Program Implementation 
2.1 Study Period 
 2.1.1 Academic Calendar 

Semester Time period Number of weeks 
Semester 1 August-December 15 
Semester 2 January-May 15 

Summer semester June-July 5 

 2.1.2. Day-Time 
 Regular weekdays 
 Not regular weekdays (please specify) 

 
2.2 Admission requirements 

2.2.1. Qualifications for applicants 
A. General requirements 

 Bachelor’s degree or equivalent from an institution accredited by the 
Ministry of Education, Thailand. 
 A person of good character (behavior) 

B. Specific qualifications 
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 Additional Qualifications (please specify) 
 Applicants must have an undergraduate grade point average (GPA) of 

not lower than 3.00 on a 4.00 point scale. Applicants with an 
undergraduate grade point average between 2.50 and 3.00 may be granted 
probationary admission, subject to the condition that they earn no grade 
lower than a 3.00 during their first 9 credits of graduate study. 

 Work experience …..x…. year. 
 Department Specific Requirements 

 Applicants must have at least 9 credits of university level courses in 
Phonetics, Phonology and Grammar, subject to approval by the Curriculum 
Administrative Committee. A GPA of 3.00 or higher, or equivalent, must 
have been obtained in these courses. 
Applicants lacking the required credits in linguistics may be granted 
admission with the condition that they complete the Certificate Course(s) 
offered by the Linguistics Department with a High Pass in each course. 

 Foreign Language Requirement 
Students must demonstrate proficiency in at least two living languages, 
one of which must be English. Each student whose mother-tongue is not 
English must demonstrate their proficiency in English in any of the 
following ways: 

a) A TOEFL score (internet) of at least 79 or a TOEFL score 
(computer) of at least 211, or 

b) by passing the International English Language Test (IELTS) with a 
score of 6.5 or greater, or 

c) by gaining an equivalent score on a similar test if acceptable to 
the admissions committee. 

 
Applicants whose knowledge of English is judged to be insufficient may be 
granted admission status. Various probationary conditions may be required 
of the student in the area of their English ability 
 
Students whose mother-tongue is English must demonstrate their 
proficiency in another language in any of the following ways: 
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a) Have taken undergraduate or graduate courses in another language 
(not English) totaling not less than 12 credits and received a grade 
point average of not less than 3.00. These courses must have been 
taken not more than 5 years previous to beginning a Master’s 
degree at Payap University. 

b) Pass the P6 Thai examination of the Ministry of Education. 
c) Pass a foreign language examination with a score equivalent to a 

2+ on the ILR (Interagency Language Roundtable) scale. 
d) Provide documentation proving that they have been educated 

(secondary or post-secondary) in a language other than English. 
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2.2.2 Admissions 
 Selection based on the criteria of Payap University 
 Other:  (specify) 
The Department’s Administrative Committee’s decision on acceptance  

a. The Head of Department will request the Department’s 
Administrative Committee to review the application.  

b. If necessary, the Department’s Administrative Committee can request 
an interview with the prospective student.  

c. After reviewing the application the Department’s Administrative 
Committee will decide on whether or not the applicant is accepted. 
The Committee will take meeting minutes stating the decisions.  

d. The Head of Department will fill out the Acceptance Notification 
form indicating whether or not the applicant is accepted and any 
conditions. The applicant is also notified of the Department’s 
Administrative Committee’s decision.  

 
Payap International College Admissions approval of acceptance 

Following the decision of the Department’s Administrative Committee, Payap 
International College Admissions processes the application materials and sends 
an email/letter of acceptance to the applicant with a student ID number.  

2.3 Problems of new students 
1. Insufficient English skills to study the subject at the MA level. 
2. Insufficient background in linguistics 
3. Difficulties in adapting to local culture 
4. Different educational styles in different countries. 
 

2.4 Strategies to fix the problems and overcome student limitations in 2.3 
1. Encourage students to study English in order to improve their English ability. 
2. Offer a certificate course to provide the needed linguistic background. 
3. Address cultural issues in student orientation. 
4. Address critical thinking in student orientation. 

2.5 5 year plan for accepting students and graduating 
Year of study Number of students in each year 



17 
 

2560 2561 2562 2563 2564 

Year 1 15 15 15 15 15 

Year  2 - 14 14 14 14 

Year  3 - - 10 10 10 

Year  4 - - - 5 5 

Total 15 29 39 44 44 
Number expected to 

graduate 
- - 4 9 14 

2.6 Budget 
2.6.1. Income (Baht) 

Income Budget Year 
2560 2561 2562 2563 2564 

Course Fees 1,080,000.00 2,088,000.00 2,808,000.00 3,168,000.00 3,528,000.00 
Tuition Fees 415,500.00 803,300.00 1,080,300.00 1,218,800.00 1,357,300.00 
Administration Fees 217,500.00 420,500.00 565,500.00 638,000.00 710,500.00 
Fees 15,000.00 29,000.00 39,000.00 44,000.00 49,000.00 
Additional Fees 39,000.00 75,400.00 101,400.00 114,400.00 127,400.00 
Thesis/IS Proposal Defense 
and Oral Defense Fees 

- - 46,000.00 149,500.00 310,500.00 

Total 1,767,000.00 3,416,200.00 4,640,200.00 5,332,700.00 6,082,700.00 

2.6.2. Expenses (Baht) 
Categories Budget Year 

2560 2561 2562 2563 2564 
Salary 709,200.00 709,200.00 709,200.00 709,200.00 709,200.00 
Administrative Position Payment 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 
Academic Rank Holding Payment 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 
Administration Costs 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 
Office Tools and Maintenance 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 
Health Care? 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
Budget for attending/presenting 
at a conference inside/outside of 
Payap University 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

Students Activities Budget 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 
Total 922,650.00 922,650.00 922,650.00 922,650.00 922,650.00 

2.7 Education system 
 Classroom 
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 Remote mainly through publications 
 Remote via broadcast 
 E-Learning 
 Remotely via the internet 
 Other (please specify) 

 
 
2.8 Transfer of credits 

Payap University accepts transfer students from other institutions for admission in 
various courses following the rules for transfer in the Graduate Programs Regulations from 2548 
(2005) Chapter 10 Teaching and Evaluation criteria and Chapter 12 Student Admission and 
Termination (Appendix A) 
3. Curriculum and Faculty Members 

3.1 Curriculum  
3.1.1 Number of credits: No less than 42 credits 
3.1.2 Curriculum structure 

The curriculum has 2 plans: Plan A2 and Plan B 
 Plan A2  Coursework   30 Credits 

    Thesis   12 Credits 
 Plan B  Foundation Courses 0 Credits 

    Coursework   36 Credits 
    Independent Study  6 Credits 
 Plan A2 Thesis Plan B Independent Study 

Required courses 18 18 
Elective courses No less than 12 No less than 18 
Thesis/Independent study 12 6 
   Total No less than 42 No less than 42 

3.1.3 Course Codes 
3.1.3.1 Meaning of course codes 

1) Letters  
AL stands for Master of Arts Linguistics 
 
2) Numbers 
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All courses in the MA Linguistics department are graduate level courses. 
The numbers in the hundreds place indicate that: 

2.1)  Hundred Numbers 
6 - an introductory course.  
7 - a more advanced course 

2.2)  The numbers in the tens group the courses into 
concentrations.  

0-1 courses dealing with field linguistics and research. 
2 - courses focused on translation.  
3 - courses focused on language development.  
4-5 more advanced or specialized courses. 

2.3) The numbers in the digits place indicate the order of 
courses 

797 Independent study 
799 Thesis 

After the number of course credits determining the number of credits in 
the course (number of lecture hours, number of lab/practice hours, 
number of self-study hours) 

3.1.3.2 Prerequisite courses 
If a course has prerequisite courses, the student must pass the 
prerequisite course before enrolling in the course with the prerequisite. 
They must earn a grade of A, B+, B, C+, or C or a letter of P, CE or CS to 
be considered to have passed the prerequisite course. 

Courses in the curriculum 
1. Core Courses 
All students must complete the following six (6) core courses, for a total of 18 credits.  
AL 603 Phonological Analysis      3 (3-0-9) credits 
AL 605 Grammatical Analysis     3 (3-0-9) credits 
AL 607 Semantics                                            3 (3-0-9) credits 
AL 608 Sociolinguistics                                  3 (3-0-9) credits  
AL 704 Field Methods in Linguistics              4 (2-4-10) credits 
Pre: AL 603, AL 605 
AL 706 Linguistic Data Management        2 (1-2-5) credits 
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Pre: AL 603, AL 605 
 
2. Elective Courses 
Students following Plan A2 must choose at least four (4) elective courses, for a total of at least 
twelve (12) credits. Students following Plan B must select at least six (6) elective courses, for a 
total of at least eighteen (18) credits. 
Students will select electives appropriate to their program of study in consultation with their 
faculty advisor. Each student must take: 

1) at least three (3) credits from group 1 general electives and  
2) at least three (3) credits from group 2 advanced electives and 
3) any remaining elective credits coming from group 1 and/or group 2 

and/or any graduate level course offered by an accredited Payap 
University graduate program with the approval of the Department Head. 

Group 1: General Electives  
Every student must take a minimum of three (3) credits of these courses) 
AL 703 Linguistic Description     3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 603, AL 605 
AL 710 Historical and Comparative Linguistics  3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 603, AL 605 
AL 711 Endangered Language Documentation  3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 704, AL 706 
AL 720 Text Analysis      3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 605 
AL 722 Linguistic Principles of Translation   3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 605 
AL 730 Lexicography      3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 605, AL 607 
AL 732 Principles of Literacy     3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 603 
AL 740 Phonetics for Field Linguistics    3 (2-2-8) credits 
AL 741 Anthropological Linguistics    3 (3-0-9) credits 
AL 742 Language Survey     3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 603, AL 605, AL 608 
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AL 751 Current Issues in Linguistics    3 (3-0-9) credits 
AL 753 Linguistic Applications     3 (3-0-9) credits 
Group 2: Advanced Electives 
Every student must take a minimum of three (3) credits of these courses. 
AL 712 Advanced Grammatical Analysis   3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 605 
AL 715 Seminar on Mainland Southeast Asian Language Typology  
Pre: AL 603, AL 605       3 (3-0-9) credits  
AL 723 Translation Practicum     3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 607, AL 722 
AL 725 Seminar on Translation and Communication  3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 607, AL 722 
AL 733 Language Development Methods   3 (2-2-8) credits 
Pre: AL 608 
AL 735 Seminar on Language Planning and Language Policy  
        3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 608          
AL 744 Advanced Phonology     3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 603 
AL 746 Advanced Semantic Analysis    3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 607 
AL 748 Seminar on Text Analysis    3 (3-0-9) credits 
Pre: AL 720 
AL 750 Selected Topics in Linguistics    3 (3-0-9) credits 
AL 752 Directed Reading     3 (3-0-9) credits 
 
3. Thesis 
AL 799 Thesis (Plan A2)              12 (0-0-36) credits 
 
4. Independent Study 
AL 797 Independent Study (Plan B)    6 (0-0-18) credits  

 
3.1.4 Study Plan 
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 3.1.4.1 Study Plan for Plan A2 Thesis 
YEAR SEMESTER 1 CREDITS SEMESTER 2 CREDITS 

1 AL 603  PHONOLOGICAL ANALYSIS 3 (3-0-9) AL 704 FIELD METHODS IN 
LINGUISTICS 

4 (2-4-10) 

 AL 605 GRAMMATICAL ANALYSIS 3 (3-0-9) AL 706 LINGUISTIC DATA 
MANAGEMENT 

2 (1-2-5) 

 AL 607 
or 
AL 608 

SEMANTICS 
 
SOCIOLINGUISTICS 

3 (3-0-9)  ELECTIVES 6 

  SEMESTER 1 TOTAL 9  SEMESTER 2 TOTAL 12 
2 AL 608 

or  
AL 607 

SOCIOLINGUISTICS 
 
SEMANTICS 
 
ELECTIVES 

3 (3-0-9) 
 
 
 
6 

AL 799 THESIS 
(RESEARCH PROPOSAL & 

ETHICS 
WRITING LITERATURE 

REVIEW  
DATA COLLECTION) 

12 (0-0-36) 
 
 
 

  SEMESTER 3 TOTAL 9  SEMESTER 4 TOTAL 12 
3 AL 799 THESIS Continuing AL 799 THESIS Continuing 

  (ANALYZING DATA 
WRITING DATA ANALYSIS 
WRITING ARTICLE FOR 

PUBLICATION) 

 
 

 (WRITING INTRODUCTION 
& CONCLUSION 

THESIS DEFENSE 
PREPARATION 

FORMATTING & 
PUBLISHING) 

 

  SEMESTER 5 TOTAL 0   0 

 
 3.1.4.2 Study Plan for Plan B Independent Study 

YEAR SEMESTER 1 CREDITS SEMESTER 2 CREDITS 
1 AL 603  PHONOLOGICAL 

ANALYSIS 
3 (3-0-9) AL 704 FIELD METHODS IN 

LINGUISTICS 
4 (2-4-10) 

 AL 605 GRAMMATICAL ANALYSIS 3 (3-0-9) AL 706 LINGUISTIC DATA 
MANAGEMENT 

2 (1-2-5) 

 AL 607 
or 
AL 608 

SEMANTICS 
 
SOCIOLINGUISTICS 

3 (3-0-9)  ELECTIVES 6 

  SEMESTER 1 TOTAL 9  SEMESTER 2 TOTAL 12 
2 AL 608 SOCIOLINGUISTICS 3 (3-0-9) AL 797 INDEPENDENT STUDY 6 (0-0-18) 
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or  
AL 607 

 
SEMANTICS 
 

 (RESEARCH PROPOSAL & 
ETHICS* 

WRITING LITERATURE 
REVIEW*) 

 

 
 

  ELECTIVES 6  ELECTIVE 3 
  SEMESTER 3 TOTAL 9  SEMESTER 4 TOTAL 9 
3 Al 797 INDEPENDENT STUDY 

(DATA COLLECTION 
DATA ANALYSIS 
WRITING DATA ANALYSIS) 
 
ELECTIVE 

Continuing 
 
 
 
 
3 
 

Al 797 INDEPENDENT STUDY 
(WRITING INTRODUCTION 

& CONCLUSION 
IS PROJECT DEFENSE 

PREPARATION 
FORMATTING & 

PUBLISHING) 

Continuing 
 

  (ORAL COMPREHENSIVE 
EXAMINATION**) 

    

  SEMESTER 5 TOTAL 3   0 
 

*The cumulative time spent is 18 hours per week, 9 hours for the Research Proposal and Ethics, 
and 9 hours for Writing the Literature Review. 
**Oral Comprehensive Examination requires 3 hours per week of study. 

 
3.1.5 Course Description 

Please see Appendix B 
 
 
 
 
 
 

3.2 Faculty Members 
3.2.1 Curriculum Core Faculty Members 

No. Name ID No./Passport 
No. 

Academic 
Rank 

Degree 
 

Major Institution Year 
 

1.  Mr. Thomas M. Tehan* 71068XXXX 
USA 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Education (minor 
in Linguistics) 

University of 
Kansas, USA 

2529 
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No. Name ID No./Passport 
No. 

Academic 
Rank 

Degree 
 

Major Institution Year 
 

    M.A. Applied 
Linguistics 

University of 
Kansas, USA 

2523 

    B.A. History 
(minor in 

Languages & 
Anthropology) 

Wright State 
University, USA 

2514 

2.  Miss Phinnarat 
Akharawatthanakun* 

341990031XXXX  Assistant 
Professor 

Ph.D. Linguistics Chulalongkorn 
University 

2547 

    M.A. Linguistics Chulalongkorn 
University 

2541 

    B.E. 
(with 

highest 
honors) 

Elementary 
Education 

Srinakharinwirot, 
Mahasarakham 

Campus 
 

2535 

3.  Mrs. Sigrid Lew* C4KLZXXXX 
GERMANY 

Instructor Ph.D. General 
Linguistics 

Christian-
Albrechts 
University, 
GERMANY 

2536 
 

    M.A. General 
Linguistics, 

Phonetics and 
Historical 
Linguistics 

Christian-
Albrechts 
University, 
GERMANY 

2531 

Note  * Faculty members responsible for the curriculum 
Academic research or textbooks and courses taught by the regular core curriculum ajarns in the 
Linguistics department 
(Appendix C) 
4. Field Experience components (if you have any) 

None 

5. Project or Research Requirements 
5.1 Thesis 

5.1.1 Course description 
A more comprehensive research study in the topics on linguistics in order to 
discover and apply the new knowledge. 

5.1.2 Standard Learning Outcomes 
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1. Ethics and morals  
4) Able to judge, solve, and summarize ethical and moral problems in 

linguistics based on good values, academic principles and/or ethics in 
linguistics. 

5) Be a leader or initiator in raising awareness of ethical and moral problems 
in linguistics, as well as supporting other people to follow ethical 
principles/norms in communities and societies so that any remaining 
ethical problems will be reviewed and solved 

    2. Knowledge  
1) Have a deep knowledge and understanding in academic principles and 

core theories in linguistics. 
2) Able to use these principles/theories in analyzing problems in linguistics 

and apply them in academic research. 
3) Able to use these principles/theories in linguistic research and work in 

order to create new knowledge in linguistics, and/or able to apply it. 
4) Have knowledge, understanding, and awareness of theoretical 

developments in the field of linguistics, including keeping current with 
academic progress and understanding trends which may occur in the 
future. 

    3. Intellectual skills  
1) Able to use knowledge in linguistics to solve new social problems. 
2) Able to develop original and creative ideas by using linguistic skills in 

order to respond to related issues and problems. 
3) Able to use good judgment systematically in decision-making in situations 

in which there is not enough information. 
4) Able to evaluate, investigate, interpret, synthesize, and use the results of 

research and academic printed materials, and to develop new ideas by 
integrating with former knowledge or presenting as new challenging 
knowledge. Able to collect, study, analyze, and synthesize complicated 
issues or problems in linguistics creatively, including developing 
conclusions and recommendations that are related to the field of study. 

    4. Interpersonal skills and responsibility  
1) Able to solve complicated or difficult problems in linguistics by oneself. 
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2) Able to make his/her own decisions and self-evaluation. This includes 
planning how to adjust oneself to have high effectiveness in work. 

3) Take responsibility for one’s own work and cooperate with others in 
solving conflicts related to linguistics appropriately. 

4) Able to present issues and ways of solving difficult and complicated 
personal and public problems by having points of general agreement that 
are appropriate to the occasions and situations to increase the 
effectiveness of the group’s work. 

   5. Quantitative analysis, communication and use of information technology  
1) Have skills in selecting information and statistics in various fields, 

particularly in linguistics, in order to analyze and do research in 
problematic issues in linguistics to reach creative conclusions and 
suggestions. 

 5.1.3   Time frame  
5.1.3.1 Students can request the thesis proposal defense when: 

      have completed 30 credits of course work 
      have passed all of the core courses 
     have a GPA of at least 3.00 
     Other: (please specify) 

5.1.3.2 Students can request the thesis defense when: 
      have passed all 30 credits of course work 
      have a GPA of at least 3.00 
     have the approval of the thesis main advisor 
     have the approval of the Dean of the Faculty 
     Other: (please specify) 
5.1.4 Number of credits 

12 credits 
5.1.5 Preparation 

The university prepares the following things to assist the students:  
5.1.5.1 Thesis manual 
5.1.5.2 Appoint the thesis main advisor and thesis proposal defense committee 

to help the students in preparing their thesis 
5.1.5.3 Provide resources for the students to do the research 
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5.1.5.4 Provide software for data management and statistical analysis. 
5.1.5.5 Provide tutorials for research and academic writing 

5.1.6 Evaluation Process 
The University has a process for evaluating and verifying the results of the thesis 
as follows: 
5.1.6.1 The student must orally defend the completed Thesis before the Thesis 

defense committee comprise at least three members consisting of 
Program Faculty members and external expert(s).  The chair of the 
committee must not be the major adviser or co-adviser (if any). They 
must have a degree, qualifications and publications according to the 
Graduate Program Standard Criteria.  

5.1.6.2 The University will establish a student’s thesis defense and oral 
presentation. The final oral defense is open to the public. 

5.1.6.3 Grades for the oral defense of the Thesis will be: EP, P or NP. 
5.1.6.4 The Thesis must be published or, at a minimum, the results or a part of 

the results must be accepted for publishing in a national or international 
journal in accordance with OHEC’s Regulations on Criteria for Selection of 
Academic Journals for Publication of Academic Works or have presented 
it at a conference and the full paper published in the proceedings. 

5.1.6.5 The department will establish a committee to validate the academic 
standards of the thesis by considering the following points: research 
methodology and the acknowledgement of previous research. The 
committee may also interview the student. 

5.2 Independent Study 
5.2.1 Course Description 

Independent research work in topics, specialized issues or problems related to 
linguistics in order to discover and apply new knowledge 

 5.1.2 Standard Learning Outcomes 
1. Ethics and morals  

1) Able to judge, solve, and summarize ethical and moral problems in 
linguistics based on good values, academic principles and/or ethics in 
linguistics. 
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2) Be a leader or initiator in raising awareness of ethical and moral problems 
in linguistics, as well as supporting other people to follow ethical 
principles/norms in communities and societies so that any remaining 
ethical problems will be reviewed and solved 

    2. Knowledge  
1) Have a deep knowledge and understanding in academic principles and 

core theories in linguistics. 
2) Able to use these principles/theories in analyzing problems in linguistics 

and apply them in academic research. 
3) Able to use these principles/theories in linguistic research and work in 

order to create new knowledge in linguistics, and/or able to apply it. 
4) Have knowledge, understanding, and awareness of theoretical 

developments in the field of linguistics, including keeping current with 
academic progress and understanding trends which may occur in the 
future. 

    3. Intellectual skills  
1) Able to use knowledge in linguistics to solve new social problems. 
2) Able to develop original and creative ideas by using linguistic skills in 

order to respond to related issues and problems. 
3) Able to use good judgment systematically in decision-making in situations 

in which there is not enough information. 
4) Able to evaluate, investigate, interpret, synthesize, and use the results of 

research and academic printed materials, and to develop new ideas by 
integrating with former knowledge or presenting as new challenging 
knowledge. Able to collect, study, analyze, and synthesize complicated 
issues or problems in linguistics creatively, including developing 
conclusions and recommendations that are related to the field of study. 

    4. Interpersonal skills and responsibility  
1) Able to solve complicated or difficult problems in linguistics by oneself. 
2) Able to make his/her own decisions and self-evaluation. This includes 

planning how to adjust oneself to have high effectiveness in work. 
3) Take responsibility for one’s own work and cooperate with others in 

solving conflicts related to linguistics appropriately. 
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4) Able to present issues and ways of solving difficult and complicated 
personal and public problems by having points of general agreement that 
are appropriate to the occasions and situations to increase the 
effectiveness of the group’s work. 

   5. Quantitative analysis, communication and use of information technology  
1) Have skills in selecting information and statistics in various fields, 

particularly in linguistics, in order to analyze and do research in 
problematic issues in linguistics to reach creative conclusions and 
suggestions. 

5.2.3 Time Frame 
5.2.3.1 Students can request the independent study topic defense when they: 

      have completed 30 credits of course work 
      have passed all of the core courses 
     have a GPA of at least 3.00 
      Other: (please specify) 

5.2.3.2 Students can request to present and defend the Independent Study 
when they: 

 have passed all of the course work 30 credits 
 have a GPA of at least 3.00 
 have passed the Oral Comprehensive Exam 
 have presented an article that is part of the independent study to 
the advisor  
 have the approval of the independent study main advisor 
 have the approval of the Dean of the Faculty 
 Other: (please specify) 

5.2.4 Number of credits 
6 Credits 

5.2.5 Preparation 
The university prepares necessary helps to assist the students in the same as for 
thesis preparation (see 5.1.5) 

5.2.6 Evaluation Process 
The University has a process for evaluating and verifying the results of the 
independent study as follows: 
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5.2.6.1 The student must orally defend the completed independent study 
before the independent study defense committee comprise at least 3 
members consisting of Program Faculty members and external expert(s).  
The chair of the committee must not be the major adviser or co-adviser 
(if any). They must have a degree, qualifications and publications 
according to the Graduate Program Standard Criteria.  

5.2.6.2 The University will establish a student’s independent study defense and 
oral presentation. The final oral defense is open to the public. 

1.2.6.3 Grades for the oral defense of the independent study will be: EP, P or NP 
5.2.6.4 The independent study must be published or accepted for publication, 

at a minimum, the results or a part of the results must be published in 
any retrievable form. 

5.2.6.5 The department will establish a committee to validate the academic 
standards of the independent study by considering the following points: 
research methodology and the acknowledgement of previous research. 
The committee may also interview the student. 
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Section 4 : Learning Outcomes, Teaching and Evaluation Strategies 
 

1. Development of Students’ Special Characteristics 
Students’ Special Characteristics Strategy  

1. Skilled in doing linguistic research, especially 
on lesser known languages of Asia 

1. Encourage students to conduct research 
on lesser known of Asia in order to support 
these language communities 

 
2. Development of Learning Outcomes in Domains of Learning 

1. Ethics and Morals   
Expectation Teaching 

Methodology 
Evaluation 

1.1 Able to judge, solve, and summarize ethical and moral 
problems in linguistics based on good values, academic 
principles and/or ethics in linguistics.  
1.2 Be a leader or initiator in raising awareness of ethical 
and moral problems in linguistics, as well as supporting 
other people to follow ethical principles/norms in 
communities and societies so that any remaining ethical 
problems will be reviewed and solved. 

1. Lecture/Discussion  
2. Final Project 
3. Practical Exercises  
4. Homework 
Assignments  
5. Group Work 
6. Others: (please 
specify) 

1. Class Attendance & 
Participation 
2. Tests/Exams  
3. Exercises/Assignments  
4. Oral presentations 
5. Written 
Reports/Projects 
6. In-class Observation 
7. Other: (please specify) 

2. Knowledge   
Expectation Teaching 

Methodology 
Evaluation 

2.1 Have a deep knowledge and understanding in 
academic principles and core theories in linguistics.  
2.2 Able to use these principles/theories in analyzing 
problems in linguistics and apply them in academic 
research. 
2.3 Able to use these principles/theories in linguistic 
research and work in order to create new knowledge in 
linguistics, and/or able to apply it. 
2.4 Have knowledge, understanding, and awareness of 
theoretical developments in the field of linguistics, 
including keeping current with academic progress and 
understanding trends which may occur in the future. 

1. Lecture/Discussion  
2. Final Project 
3. Practical Exercises  
4. Homework 
Assignments  
5. Group Work 
6. Others: (please 
specify) 

1. Class Attendance & 
Participation 
2. Tests/Exams  
3. Exercises/Assignments  
4. Oral presentations 
5. Written 
Reports/Projects 
6. In-class Observation 
7. Other: (please specify) 

3. Intellectual Skills   
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Expectation Teaching 
Methodology 

Evaluation 

3.1 Able to use knowledge in linguistics to solve new 
social problems.  
3.2 Able to develop original and creative ideas by using 
linguistic skills in order to respond to related issues and 
problems.  
3.3 Able to use good judgment systematically in decision-
making in situations in which there is not enough 
information.  
3.4 Able to evaluate, investigate, interpret, synthesize, and 
use the results of research and academic printed 
materials, and to develop new ideas by integrating with 
former knowledge or presenting as new challenging 
knowledge. Able to collect, study, analyze, and synthesize 
complicated issues or problems in linguistics creatively, 
including developing conclusions and recommendations 
that are related to the field of study. 
3.5 Able to conduct research or other academic research 
projects by oneself using both theoretical and practical 
knowledge. This includes the use of research techniques 
in linguistics and providing complete conclusions and 
recommendations to be significantly used in solving 
former problems in linguistics. 

1. Lecture/Discussion  
2. Final Project 
3. Practical Exercises  
4. Homework 
Assignments  
5. Group Work 
6. Others: (please 
specify) 

1. Class Attendance & 
Participation 
2. Tests/Exams  
3. Exercises/Assignments  
4. Oral presentations 
5. Written 
Reports/Projects 
6. In-class Observation 
7. Other: (please specify) 

4. Interpersonal Skills and Responsibility  
Expectation Teaching 

Methodology 
Evaluation 

4.1 Able to solve complicated or difficult problems in 
linguistics by oneself. 
4.2 Able to make his/her own decisions and self-
evaluation. This includes planning how to adjust oneself 
to have high effectiveness in work.  
4.3 Take responsibility for one’s own work and cooperate 
with others in solving conflicts related to linguistics 
appropriately.  
4.4 Able to present issues and ways of solving difficult and 
complicated personal and public problems by having 
points of general agreement that are appropriate to the 

1. Lecture/Discussion  
2. Final Project 
3. Practical Exercises  
4. Homework 
Assignments  
5. Group Work 
6. Others: (please 
specify) 

1. Class Attendance & 
Participation 
2. Tests/Exams  
3. Exercises/Assignments  
4. Oral presentations 
5. Written 
Reports/Projects 
6. In-class Observation 
7. Other: (please specify) 
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occasions and situations to increase the effectiveness of 
the group’s work. 

5. Quantitative analysis, communication and use of information technology 
Expectation Teaching 

Methodology 
Evaluation 

5.1 Have skills in selecting information and statistics in 
various fields, particularly in linguistics, in order to analyze 
and do research in problematic issues in linguistics to 
reach creative conclusions and suggestions. 
5.2 Able to communicate effectively in speaking and 
writing that is appropriate to various groups of people 
both in academic and general communities. This includes 
various ways of presentation that are formal and informal 
and/or contributions as academic and vocational printed 
materials, including theses or important research projects. 

1. Lecture/Discussion  
2. Final Project 
3. Practical Exercises  
4. Homework 
Assignments  
5. Group Work 
6. Others: (please 
specify) 

1. Class Attendance & 
Participation 
2. Tests/Exams  
3. Exercises/Assignments  
4. Oral presentations 
5. Written 
Reports/Projects 
6. In-class Observation 
7. Other: (please specify) 

 
3. Curriculum Mapping 

Curriculum Mapping 
 taught and evaluated      taught but not evaluated    -  NA (not taught, not 

evaluated) 

 

Course 

1. Ethics 
and 

morals 

2. Knowledge 3.  Intellectual skills 4. Interpersonal 
skills and 

responsibility 

5. Quantitative 
Analysis, 

communication 
and use of 
information 
technology 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

1. Core Courses (Plan A2 and Plan B) 
AL 603 PHONOLOGICAL 
ANALYSIS 

⚫ - ⚫ ⚫ ⚫ -  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   - - ⚫ 

AL 605 GRAMMATICAL 
ANALYSIS 

- ⚫  ⚫ ⚫ -   ⚫  ⚫ ⚫    - ⚫ 

AL 607 SEMANTICS ⚫ - ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫     ⚫ 

AL 608 SOCIOLINGUISTICS ⚫   ⚫  - ⚫  ⚫  ⚫    ⚫  ⚫ 

AL 704 FIELD METHODS IN 
LINGUISTICS 

⚫ - ⚫ ⚫     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  -  

AL 706 LINGUISTIC DATA 
MANAGEMENT 

⚫  -  ⚫ - - - - ⚫  ⚫ - - - ⚫  
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Course 

1. Ethics 
and 

morals 

2. Knowledge 3.  Intellectual skills 4. Interpersonal 
skills and 

responsibility 

5. Quantitative 
Analysis, 

communication 
and use of 
information 
technology 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

2. Electives Courses (Plan A2 and Plan B) 
Group 1 : General Electives 
AL 703 LINGUISTIC 
DESCRIPTION 

⚫ - ⚫ ⚫ ⚫ -    ⚫      - ⚫ 

AL 710 HISTORICAL AND 
COMPARATIVE LINGUISTICS 

⚫ - ⚫ ⚫  -  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  - - ⚫ 

AL 711 ENDANGERED 
LANGUAGES 
DOCUMENTATION 

 ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫ - ⚫ 

AL 720 TEXT ANALYSIS ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫     ⚫ 

AL 722 LINGUISTIC 
PRINCIPLES OF 
TRANSLATION 

⚫ - ⚫ ⚫  -   ⚫  ⚫ ⚫   - - ⚫ 

AL 730 LEXICOGRAPHY ⚫ - ⚫ ⚫ ⚫ -   ⚫     ⚫ - - ⚫ 

AL 732 PRINCIPLES OF 
LITERACY 

⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ 

AL 740 PHONETICS FOR 
FIELD LINGUISTICS 

⚫ -  ⚫ ⚫ ⚫ - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    -  ⚫ 

AL 741 ANTHROPOLOGICAL 
LINGUISTICS 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ -  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   - ⚫ 

AL 751 CURRENT ISSUES IN 
LINGUISTICS 

⚫ -  ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  

AL 753 LINGUISTIC 
APPLICATIONS 
 

⚫ - ⚫ ⚫      ⚫  ⚫   - - ⚫ 

Group 2 : Advanced Electives 
AL 712 ADVANCED 
GRAMMATICAL ANALYSIS 

⚫ - ⚫ ⚫ ⚫ -   ⚫   ⚫    - ⚫ 

AL 715 SEMINAR ON 
MAINLAND SOUTHEAST 
ASIAN LANGUAGE 
TYPOLOGY 

⚫ - ⚫ ⚫  -   ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ 

AL 723 TRANSLATION 
PRACTICUM 

⚫ - ⚫ ⚫  -   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  - ⚫ 

AL 725 SEMINAR ON 
TRANSLATION AND 
COMMUNICATION 

⚫ - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 
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Course 

1. Ethics 
and 

morals 

2. Knowledge 3.  Intellectual skills 4. Interpersonal 
skills and 

responsibility 

5. Quantitative 
Analysis, 

communication 
and use of 
information 
technology 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 

AL 733 LANGUAGE 
DEVELOPMENT METHODS 

⚫  - -  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    - -  

AL 735 SEMINAR ON 
LANGUAGE PLANNING AND 
LANGUAGE POLICY 

⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      

AL 742 LANGUAGE SURVEY ⚫ - ⚫ ⚫ ⚫ -   ⚫   ⚫   - - ⚫ 

AL 744 ADVANCED 
PHONOLOGY 

⚫ - ⚫ ⚫ ⚫ -   ⚫   ⚫   - - ⚫ 

AL 746 ADVANCED 
SEMANTIC ANALYSIS 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫     ⚫ 

AL 748 SEMINAR ON TEXT 
ANALYSIS 

⚫ - ⚫ ⚫      ⚫     - - ⚫ 

AL 750 SELECTED TOPICS 
IN LINGUISTICS 

⚫ - ⚫ ⚫      ⚫     - - ⚫ 

AL 752 DIRECTED READING ⚫ - ⚫ ⚫ ⚫ -   ⚫   ⚫    - ⚫ 

Thesis and Independent Study 
AL 797 INDEPENDENT 
STUDY (Plan B) 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

AL 799 THESIS (Plan A) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

 

 
 
Learning Outcomes for Master of Arts in Linguistics 

1. Ethics and morals  
1.1 Able to judge, solve, and summarize ethical and moral problems in linguistics based 

on good values, academic principles and/or ethics in linguistics. 
1.2 Be a leader or initiator in raising awareness of ethical and moral problems in 

linguistics, as well as supporting other people to follow ethical principles/norms in 
communities and societies so that any remaining ethical problems will be reviewed 
and solved. 

2. Knowledge  
2.1 Have a deep knowledge and understanding in academic principles and core theories 

in linguistics. 
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2.2 Able to use these principles/theories in analyzing problems in linguistics and apply 
them in academic research. 

2.3 Able to use these principles/theories in linguistic research and work in order to 
create new knowledge in linguistics, and/or able to apply it. 

2.4 Have knowledge, understanding, and awareness of theoretical developments in the 
field of linguistics, including keeping current with academic progress and 
understanding trends which may occur in the future. 

3. Intellectual skills  
3.1 Able to use knowledge in linguistics to solve new social problems. 
3.2 Able to develop original and creative ideas by using linguistic skills in order to 

respond to related issues and problems. 
3.3 Able to use good judgment systematically in decision-making in situations in which 

there is not enough information. 
3.4 Able to evaluate, investigate, interpret, synthesize, and use the results of research 

and academic printed materials, and to develop new ideas by integrating with 
former knowledge or presenting as new challenging knowledge. Able to collect, 
study, analyze, and synthesize complicated issues or problems in linguistics 
creatively, including developing conclusions and recommendations that are related 
to the field of study. 

3.5 Able to conduct research or other academic research projects by oneself using both 
theoretical and practical knowledge. This includes the use of research techniques in 
linguistics and providing complete conclusions and recommendations to be 
significantly used in solving former problems in linguistics. 

4. Interpersonal skills and responsibility  
4.1 Able to solve complicated or difficult problems in linguistics by oneself. 
4.2 Able to make his/her own decisions and self-evaluation. This includes planning how 

to adjust oneself to have high effectiveness in work. 
4.3 Take responsibility for one’s own work and cooperate with others in solving conflicts 

related to linguistics appropriately. 
4.4 Able to present issues and ways of solving difficult and complicated personal and 

public problems by having points of general agreement that are appropriate to the 
occasions and situations to increase the effectiveness of the group’s work. 

5. Quantitative analysis, communication and use of information technology  
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5.1 Have skills in selecting information and statistics in various fields, particularly in 
linguistics, in order to analyze and do research in problematic issues in linguistics to 
reach creative conclusions and suggestions. 

5.2 Able to communicate effectively in speaking and writing that is appropriate to 
various groups of people both in academic and general communities. This includes 
various ways of presentation that are formal and informal and/or contributions as 
academic and vocational printed materials, including theses or important research 
projects. 
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Section 5: Student Evaluation Criteria 
1. Regulations and Criteria for Allocation and Distribution of Grades 

The grades have the following meaning: 
Grade Numerical value Meaning 

A 4.0 Excellent 
  B+ 3.5 Very good 
B 3.0 Good 

  C+ 2.5 Fairly good 
C 2.0 Fair 

  D+ 1.5 Poor 
D 1.0 Very poor 
F 0 Fail 

 
Also have these possible grades 

Grade        Meaning 
I Incomplete 

W Withdrawn 
U Audit 
P Pass 

NP Not Pass 
IP Grading in Progress 
CE Credits from Examination 
CS Credits from Standard Test 

 
2. Verification Process of Student Achievements 

2.1 Verification of Student Achievements while Studying 
2.1.1 Assessed learning outcomes for each course for each student at the end of 

each semester. 
2.1.2 Every student must write a thesis or an independent study. 
2.1.3 Students in Plan A2 must undergo an oral defense of their thesis by the 

examination committee including internal and external experts. 
2.1.4 Students in Plan B must undergo an oral defense of their independent study 

by the examination committee including internal and external experts and 
pass the oral comprehensive exams. 
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2.1.5 Have a verification committee to ensure that the learning outcomes for each 
course were met following the system and mechanism of the university.  

2.2 Verification of Students Achievements after Graduation 
2.2.1 Survey the graduates’ careers. 
2.2.2 Survey the satisfaction of the employers of the graduates. 
2.2.3 Establish an evaluation of curriculum quality every academic year. 
2.2.4 Use the results from the verification of student achievements while studying 

and after graduation as well as the results of the evaluation of curriculum 
quality to improve the teaching and learning process and the curriculum 
within time frame of curriculum revision.  

3. Graduation Requirements  
In order to graduate from the Master of Arts in Linguistics a student must complete the 
following requirements: 
1.1 Has completed the total number of credits of the curriculum and obtained a 

cumulative grade point average of at least 3.00. 
1.2 Plan A Thesis 

Plan A2 
 Has passed the thesis defense and oral presentation with the approval of the 
committee assigned by the university. The final oral defense must be open to 
the public. 
 The thesis must be published or, at a minimum, the results or a part of the 
results must be accepted for publishing in a national or international journal 
in accordance with OHEC’s Regulations on Criteria for Selection of Academic 
Journals for Publication of Academic Works or have presented it at a 
conference and the full paper published in the proceedings. 
 Language of the thesis 

 Thai 
 English 
 Thai or English 

 Others: (please specify) 
1.3 Plan B Independent Study 

 Has passed the written comprehensive examination. 
 Has passed the oral comprehensive examination. 
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 Has passed the independent study defense and oral presentation with the 
approval of the committee appointed by the university. The final oral defense 
must be opened to the public. 
 Language of the independent study 

 Thai 
 English 
 Thai or English 

 Others: (please specify) 
1.4 Has no outstanding debt with the university. 
1.5 Has been completely qualified as specified in the rules and regulations of the university. 
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Section 6: Faculty Development 
1. Preparation of New Faculty Members 

 Have orientation and teaching professional development training for new instructors in 
order that the new instructors have knowledge and understand the roles and 
responsibilities as well as the policies of the university, the faculty, and the program. 
 Arrange supervision of new instructors in the department. 
 Have a Faculty Handbook and/or documents to orient new instructors. 

2. Professional development for Ajarns 
2.1 Development of Teaching Skills Measurement and Evaluation 

 Support academic training, academic and professional work in various organizations,   
conference attendance (in Thailand and/or internationally). Give leave to gain 
experience. 

2.2 Other academic and professional development 
 Participate in activities providing academic service to society. 
 Stimulate the instructors to have academic production in linguistics studies. 
 Promote research to gain new knowledge, improve teaching and professional expertise. 
 Partner with SIL International to fund research. 
 Provide opportunity for all instructors to join a research group organized at the 
department/faculty level. 
 Provide opportunities for all instructors to participate in activities in academic service  
organized at the department/faculty level. 
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Section 7: Program Quality Assurance 

1. Standard Control 
Administration of the program follows the regulations of the Commission for Higher 

Education Qualifications Framework for teaching and curriculum management.  
The guidelines are as follows:  
1.1 Choose three people from the Program Faculty Members Committee (five ajarns) to be 

Faculty Members Responsible for the Curriculum. Their responsibilities are to manage 
and develop the curriculum and the standard of teaching. They must have a Ph.D. 
degree or equivalent, or a Master’s degree with an academic rank of at least Associate 
Professor. They also have to have at least three academic publications within the past 
five years, with the same standard as for submission for academic rank, and one of 
them must be a funded research publication. 

1.2 Have a plan for curriculum development and evaluation within the required period. 
Complete the curriculum report (TQF7) by the end of each academic year and collect 
useful information for curriculum development when needed or at least every five 
years. 

1.3 Program performance is in compliance with the Thai Qualifications Framework. The 
TQF7 indicators 1-5 are achieved. 
1.3.1 At least 80% of the Faculty Members Responsible for the Curriculum participate 

in meetings to set up plans to evaluate and revise the curriculum. 
1.3.2 The program curriculum complies to the TQF2 which is associated with the Thai 

Qualifications Framework or the standards of the program (if any). 
1.3.3 The program has course specifications according to the TQF3 before a semester 

begins. 
1.3.4 Instructors submit TQF5 course reports within 30 days after the end of the 

semester. 
1.3.5 Instructors produce program reports according to TQF7 within 60 days after the 

end of the academic year. 
2. Graduates 

2.1 Able to judge, solve, and summarize ethical and moral problems in linguistics based on 
good values, academic principles and/or ethics in linguistics. 

2.2 Able to use these principles/theories in analyzing problems in linguistics and apply them 
in academic research. 
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2.3 Able to evaluate, investigate, interpret, synthesize, and use the results of research and 
academic printed materials, and to develop new ideas by integrating with former 
knowledge or presenting as new challenging knowledge. Able to collect, study, analyze, 
and synthesize complicated issues or problems in linguistics creatively, including 
developing conclusions and recommendations that are related to the field of study. 

2.4 Take responsibility for one’s own work and cooperate with others in solving conflicts 
related to linguistics appropriately. 

2.5 Have skills in selecting information and statistics in various fields, particularly in 
linguistics, in order to analyze and do research in problematic issues in linguistics to 
reach creative conclusions and suggestions. 

3. Students 
3.1 Admissions Process 

A. General requirements 
 Bachelor’s degree or equivalent from an institution accredited by the 
Ministry of Education, Thailand. 
 A person of good character (behavior) 

B. Specific qualifications 
 Additional Qualifications (please specify) 

 Applicants must have an undergraduate grade point average (GPA) of 
not lower than 3.00 on a 4.00 point scale. Applicants with an 
undergraduate grade point average between 2.50 and 3.00 may be granted 
probationary admission, subject to the condition that they earn no grade 
lower than a 3.00 during their first 9 credits of graduate study. 

 Work experience …..x…. year. 
 Department Specific Requirements 

 Applicants must have at least 9 credits of university level courses in 
Phonetics, Phonology and Grammar, subject to approval by the Curriculum 
Administrative Committee. A GPA of 3.00 or higher, or equivalent, must 
have been obtained in these courses. 
Applicants lacking the required credits in linguistics may be granted 
admission with the condition that they complete the Certificate Course(s) 
offered by the Linguistics Department with a High Pass in each course. 

 Foreign Language Requirement 
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Students must demonstrate proficiency in at least two living languages, 
one of which must be English. Each student whose mother-tongue is not 
English must demonstrate their proficiency in English in any of the 
following ways: 

a) A TOEFL score (internet) of at least 79 or a TOEFL score 
(computer) of at least 211, or 

b) by passing the International English Language Test (IELTS) with a 
score of 6.5 or greater, or 

c) by gaining an equivalent score on a similar test if acceptable to 
the admissions committee. 

Applicants whose knowledge of English is judged to be insufficient may be 
granted admission status. Various probationary conditions may be required 
of the student in the area of their English ability. 
 
Students whose mother-tongue is English must demonstrate their 
proficiency in another language in any of the following ways: 

e) Have taken undergraduate or graduate courses in another language 
(not English) totaling not less than 12 credits and received a grade 
point average of not less than 3.00. These courses must have been 
taken not more than 5 years previous to beginning a Master’s 
degree at Payap University. 

f) Pass the P6 Thai examination of the Ministry of Education. 
g) Pass a foreign language examination with a score equivalent to a 

2+ on the ILR (Interagency Language Roundtable) scale. 
h) Provide documentation proving that they have been educated 

(secondary or post-secondary) in a language other than English. 
Acceptance 

New students are accepted according to the decision of the Program 
Faculty Members Committee. 

 
3.2 Students Preparations 

The Linguistics Department Program Faculty Committee has a system and mechanism 
for student preparation. The Department encourages students to study English in order to 
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improve their English ability. They offer a certificate course to provide the needed linguistic 
background. They also address cultural issues and critical thinking during the student 
orientation. 

3.3 Academic advising, general advising, retention of students and graduation 

Appointment of Program Advisor  

Faculty Members Responsible for the Curriculum create a system and mechanism for 
appointing program advisor(s) for students. 

Student Advising  

Program advisors are responsible to take care of students’ issues. Major issues will be 
forwarded to the Payap University Students Development Office. 

Appointment of Thesis Advisor  

The student discusses possible topics for his/her thesis with his/her program advisor and 
instructors during his/her coursework. 

When the student has identified a thesis topic, or thesis topics, s/he talks to an instructor / 
instructors recommended by the program advisor and/or the Head of Department to reach an 
agreement of whom s/he would like to work with and who is able to work with him/her. The 
decision of main advisor depends on two criteria: 

o The instructor’s formal qualifications and specialization 

o The instructor’s field and teaching experience 

Thesis student advising  

The advisor works with the student regularly, in the beginning preferably on a bi-weekly 
basis. 

o The instructor informs the Head of Department about the student’s progress three 
times per semester: once at the beginning of the semester, once at midterm exams, and 
once at the end of the semester. 

o The advisor is responsible to inform the Head of Department of any problems related 
to working with the student, and/or with his/her progress. 

o The advisor is responsible for ensuring that the student has published a peer-reviewed 
article relating to his/her thesis research, as per the thesis publication requirement. The 
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advisor assists the student to publish a peer-reviewed article on his/her thesis research. 
This student can publish in national or international peer-reviewed journals, or in the 
Payap University Symposium publication. 

o The advisor is responsible for ensuring that the student is prepared for his/her thesis 
defence. This includes checking the thesis defence presentation. 

Student Academic Consulting  

Program advisors are responsible to provide opportunities for students to make 
appointments in order to consult about study-related issues. 

Students and Advisors’ Communication  

By appointment 
 
3.4 Student Satisfaction and Complaints 
 Students can voice their opinions about the teaching and learning quality and/or 

methods to the Head of Department. The Head of Department will take discuss these issues 
with the Program Faculty Members Committee in order to find a solution. 
4. instructors  

System and Mechanism for Recruiting New Instructors 
There are 2 ways for new staff to be recruited and hired in the Linguistics Department of 

Payap University. 

1) Full-time teaching faculty (hired by the university) 

A new staff is recruited in accordance with Payap University criteria by the following 
procedures. 
a. The department does a survey of the number of current instructors in the 

department, the resigned instructors, and the retired instructors. 
b. The department does a survey of the courses in the curriculum and the number 

of current students. 
c. If there is a vacant position or the number of the Faculty Members Responsible 

for the Curriculum is not sufficient according to the Graduate Program Standard 
Criteria or the proportion of the instructors and the students is not proper and a 
new instructor is needed, the department head will have to submit the request 
for recruiting a new staff following the university procedure. 
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d. If the department’s request for recruiting a new staff gets approval, the 
department head has to collaborate with the Human Resources department to 
carry out the process which includes announcement release, application, 
selection, testing and/or interview in order to have a qualified staff following the 
regulations of the university and the Graduate Program Standard Criteria B.E. 2558. 

e. Assign the new staff to attend the training and orientation. 
f. The department has a system and mechanism for mentoring, giving guidance, and 

supervising new staff in all dimensions related to works until s/he passes the 
probationary period.  

2) Full-time teaching faculty (volunteer) 

The M.A. Linguistics Department instructors are primarily volunteers working under a 
Memorandum of Understanding between Payap University and SIL International. New 
faculty members are usually recommended by SIL to the department, followed by 
review by the Curriculum Administrative Committee. Their qualification will be reviewed 
according to the Graduate Program Standard Criteria and they will then be 
recommended to the university for approval according to university regulations. 

System and Mechanism for Faculty Development 
A Faculty development plan is put together by the Faculty Members Responsible for 

the Curriculum which includes: 

- New faculty orientation 

- Training on research and academic work 

- All faculty members must have their own development plan and the Faculty 
Members Responsible for the Curriculum have to encourage them to follow the plan 

3) Faculty Members Responsible for the Curriculum 

o The Academic committee first considers which faculty member would be 
qualified for the position.  

o The faculty member is then informed of the necessary requirements and 
responsibilities. Their supervisors outside of Payap University are also included in 
the discussion. 

o If the faculty member is willing to receive the position, Payap University is 
informed of the Committee’s decision along with the necessary documentation. 

5. Curriculum, Teaching and Learning, Student Evaluation 
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Curriculum design In order to revise the curriculum, the Linguistics Department 
conducts surveys and collects information about the current economic, social and cultural 
issues. The expectations of stakeholders and the satisfaction of the current year’s graduates are 
also surveyed. 

Instructors for each course and teaching and learning methodology Student 
plans will be reviewed by the Program Faculty Members Committee in order to plan for 
upcoming courses, and to provide instructors for these courses. 

Students Evaluation  The Linguistics Department has a system and mechanism for 
evaluating students’ outcomes in accordance with the Thai Qualifications Framework or the 
standards of the program which are found in the Guidelines for the Assessment and 
Qualifications Framework and the Evaluation Handbook. The Program Faculty Members 
Committee is responsible for managing and evaluating the teaching and the curriculum. 

The Linguistics Department has a system and mechanism by which the Program Faculty 
Members Committee supervises and evaluates the teaching and in accordance with the Thai 
Qualifications Framework. 

Instructors of each course are responsible to submit the TQF5 document within 30 days 
after the semester ends. This document will be reviewed by the Linguistics Faculty Members 
Responsible for the Curriculum. 

6. Facilities 
Faculty Members Responsible for the Curriculum and the Program Faculty Members 

Committee will meet and consider what facilities are needed. Based on this discussion a 
request will be submitted to the Faculty or to any departments involved. 

7.  Key Performance Indicators 

Key Performance Indicators 
Academic Year 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. At least 80% of Faculty Members Responsible for the 
Curriculum are involved in the planning, following up and 
reviewing of the program performance. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. The Program Specification (TQF 2 Form) in accordance with 
the Thai Qualification Frameworks for Higher Education is 
provided. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. The Course Specification (TQF 3 Form) and the Field 
Experience Specification (TQF 4 Form) (if any) of all courses are 
provided before the semester begins. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Key Performance Indicators 
Academic Year 

2560 2561 2562 2563 2564 
4. The Course Report (TQF 5 Form) and the Field Experience 
Report (TQF 6 Form) (if any) of all courses are completed within 
30 days after the semester ends. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. The Program Report (TQF 7 Form) is completed within 60 
days after the academic year ends. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. The students’ learning achievements according to the 
learning outcomes specified in the TQF 3 and TQF 4 (if any) of 
at least 25% of the courses offered in each academic year are 
verified. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. The teaching and learning process, the teaching strategies or 
the evaluation strategies are developed/improved according to 
the performance evaluation reported in the TQF 7 of the 
previous year. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. All new faculty members (if any) are given orientation or 
advice on teaching and learning. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. All full-time faculty members participate in academic and/or 
professional development programs at least once a year. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. At least 50% of support staff participate in academic and/or 
professional development programs each year. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. The average level of satisfaction of fourth-year 
students/new graduates with the quality of the program is at 
least 3.5 out of 5.0. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

12. The average level of satisfaction of employers with new 
graduates is at least 3.5 out of 5.0. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

13. At least 50% of all graduates’ thesis/independent study 
topics are on under-documented languages of Asia.  

- - ✓ ✓ ✓ 

 



50 
 

Section 8: Program Evaluation and Improvement 
1. Evaluation of Teaching Effectiveness 

1.1 Evaluation of Teaching Strategies 
1) Peer evaluation by other Linguistics Department instructors: Department Staff 

meetings to exchange ideas and seek advice from ajarns knowledgeable in teaching 
strategies. 

2) Student course evaluation form: Evaluation of effectiveness of student learning from 
methods used by course evaluation form and discussion with students throughout 
the semester. 

3) Evaluation of students: Evaluation from Testing, observation of student behavior, 
discussion and student questions. 

4) Self-evaluation: The department encourages ajarns to do self-evaluation of their 
teaching strategies. 

5) Final project/exam and Grade defenses: Department organizes final project / final 
exam and grade defenses based on university requirements. 

1.2 Evaluation of Faculty Members’ Skills in Using Teaching Strategies 
 Course evaluations from students 
 Self-evaluation 
 Evaluation by the ajarn responsible for evaluation/department head 
 Other (please specify)       

2. Overall Program Evaluation 
2.1 Evaluation of the entire program is requested from the last year students in the last 

semester before graduation. The evaluation is done by either questionnaires or by the 
student representatives meeting with instructor representatives. 

2.2 A meeting to review the curriculum by the outside examiner, Faculty members, alumni, 
stakeholders and recent graduates. 

2.3 Report evaluating the curriculum by the outside examiners and/or evaluators. 
2.4 Summary of the above evaluations as part of the 5 years curriculum revision process. 

3. Evaluation of Program Performance 
An annual evaluation of the quality of the education provided by the program following the 
regulations of Article 7 Section 7 by the evaluation committee appointed by the university 
composed of at least three members of the curriculum administrative committee and one 
expert in the field. 
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4. Review of Program Evaluation and Improvement Plan 
4.1 The course instructor evaluates the effectiveness of the teaching in the courses for the 

semester and works to improve the teaching strategies. At the end of each semester a 
report is made to the department head. 

4.2 The Curriculum Administrative Committee monitors the implementation of the 
indicators according to Chapter 7 Section 7 of the Internal Quality Assessment Program. 

4.3 The Curriculum Administrative Committee is responsible for the results of the 
evaluation and prepares a report to present to the department head at the end of each 
year. 

4.4 The Curriculum Administrative Committee and the instructors meet to review the report 
on the performance of the curriculum and the opinions of the outside expert. Input 
from the instructors is gathered and an improvement plan for the next academic year is 
also made. The report on the performance of the curriculum is submitted to the Dean. 

4.5 The entire curriculum is revised every 5 years in order to modernize the curriculum and 
meet the needs of graduates’ stakeholders. 
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Detail of the revision 
(Comparison Table) 

1. Major Changes 
1.1 Objectives of the program (วัตถุประสงค์ของหลักสูตร) 

Curriculum: 2012 revision Curriculum: 2017 revision Reasons of the 
revision 

Aim to prepare graduates who 
เน้นการผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะ ดังนี ้
1) have the knowledge, ability and skill to 
apply linguistic theory to research, language 
description and language documentation. 
1) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประยุกต์
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ในการทำวิจัย การพรรณนา
เกี่ยวกับภาษา และการจดัระบบเอกสารข้อมลูภาษา 

Aim to prepare graduates who 
เน้นการผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะ ดังนี ้
1) have the knowledge, ability and skill 
to apply linguistic theory to research, 
language description and language 
documentation. 
1) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ประยุกต์ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ในการทำวิจัย 
การพรรณนาเกีย่วกับภาษา และการจัดระบบ
เอกสารข้อมลูภาษา 

No change (คงเดมิ) 

2) have a general knowledge, ability and 
skill in methods of language study, and 
language analysis. 
2) มีความรู้ ความสามารถและทักษะทั่วไปเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการศึกษาและการวเิคราะห์ภาษา 

2) have a general knowledge, ability and 
skill in methods of language study, and 
language analysis. 
2) มีความรู้ ความสามารถและทักษะทั่วไป
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาและการวิเคราะห์
ภาษา 

No change (คงเดมิ) 

3) have knowledge, ability and skill in 
translating, and who can examine and 
assess translated documents and adapt 
them for correct communication. 
3) มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการแปล       
การตรวจสอบงานแปล และสามารถนำไปปรับใช้
เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง 

3) have knowledge, ability and skill in 
translating, and who can examine and 
assess translated documents and adapt 
them for correct communication. 
3) มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการ
แปล       การตรวจสอบงานแปล และสามารถ
นำไปปรับใช้เพื่อการสื่อสารที่ถูกตอ้ง 

No change (คงเดมิ) 
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Curriculum: 2012 revision Curriculum: 2017 revision Reasons of the 
revision 

4) have knowledge, ability and skill to assist 
heritage language communities to wisely 
cultivate and develop their own languages 
within the national language context.  
4) มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนที่มีภาษาเป็นมรดกให้สามารถปรับปรุง และ
พัฒนาภาษาของตนเองภายใต้บรบิทของภาษา
ประจำชาต ิ

4) have knowledge, ability and skill to 
assist heritage language communities to 
wisely cultivate and develop their own 
languages within the national language 
context.  
4) มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชนที่มีภาษาเป็นมรดกให้สามารถ
ปรับปรุง และพัฒนาภาษาของตนเองภายใต้
บริบทของภาษาประจำชาต ิ

No change (คงเดมิ) 
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1.2   Core Courses (หมวดวิชาบังคับ) 
Curriculum: 2012 revision Curriculum: 2017 revision Reasons of the 

revision 
Core Courses 
All students must complete the following 
six (6) core courses, for a total of 18 credits.  
รายวิชาบังคับ  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้ 
6 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 18 หน่วยกิต 

Core Courses 
All students must complete the 
following six (6) core courses, for a total 
of 18 credits.  
รายวิชาบังคับ  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ
ต่อไปนี้ 6 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 18 หน่วยกิต 

No change (คงเดมิ) 

AL 603 PHONOLOGICAL ANALYSIS 
3 (3-0-9) credits 

The principles and methods for the analysis 
of linguistic sound systems, utilizing data 
from a variety of languages. 
AL 603 การวิเคราะหส์ัทวิทยา        
                                   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
หลักการและวิธีการวเิคราะห์ระบบเสียงในภาษา 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาษาต่างๆ  

AL 603 PHONOLOGICAL ANALYSIS 
3 (3-0-9) credits 

The principles and methods for the 
analysis of linguistic sound systems, 
utilizing data from a variety of languages. 
AL 603 การวิเคราะหส์ัทวิทยา          
                                   3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
หลักการและวิธีการวเิคราะห์ระบบเสียงในภาษา 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาษาต่างๆ  

No change (คงเดมิ) 

AL 605 GRAMMATICAL ANALYSIS 
3 (3-0-9) credits 

The principles and methods for the analysis 
of grammatical structures, both 
morphological and syntactic. 
AL 605 การวิเคราะหไ์วยากรณ์       
                                   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
หลักการและวิธีการวเิคราะห์โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์  ทัง้ในระดับโครงสร้างคำและโครงสร้าง
ประโยค 

AL 605 GRAMMATICAL ANALYSIS 
3 (3-0-9) credits 

The principles and methods for the 
analysis of grammatical structures, both 
morphological and syntactic. 
AL 605 การวิเคราะหไ์วยากรณ์        
                                   3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
หลักการและวิธีการวเิคราะห์โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์  ทั้งในระดับโครงสร้างคำและ
โครงสร้างประโยค 

No change (คงเดมิ) 



55 
 

Curriculum: 2012 revision Curriculum: 2017 revision Reasons of the 
revision 

AL 607 SEMANTICS           3 (3-0-9) credits 
The relationship between form and 
meaning at various levels of language. 
AL 607 อรรถศาสตร์          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปและความหมายในระดับ
ต่าง ๆ  ของภาษา 

AL 607 SEMANTICS           3 (3-0-9) 
credits 
The relationship between form and 
meaning at various levels of language. 
AL 607 อรรถศาสตร์          3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปและความหมายใน
ระดับต่าง ๆ  ของภาษา 

No change (คงเดมิ) 

AL 608 SOCIOLINGUISTICS          
                                   3 (3-0-9) credits 
The structure and use of language in its 
social and cultural contexts with focus on 
multilingual situations. 
AL 608 ภาษาศาสตรส์ังคม   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
โครงสร้างและการใช้ภาษาในบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยเน้นท่ีสถานการณพ์หุภาษา 

AL 608 SOCIOLINGUISTICS           
                                    3 (3-0-9) 
credits 
The structure and use of language in its 
social and cultural contexts with focus 
on multilingual situations. 
AL 608 ภาษาศาสตรส์ังคม 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
โครงสร้างและการใช้ภาษาในบริบททางสังคม
และวัฒนธรรม โดยเน้นท่ีสถานการณ์พหภุาษา 

No change (คงเดมิ) 

AL 701 FIELD METHODS IN LINGUISTICS 
3 (2-2-7) credits 

(Pre: AL 603, AL 605)  
Methods for collecting and analyzing 
language data in order to formulate 
hypotheses and then refine them in light of 
available data. 
AL 701 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์                    
3 (2-2-7) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)  
ระเบียบวิธีวิจยัในการเก็บข้อมลูและการวเิคราะห์
ข้อมูลภาษา เพื่อนำไปสู่การตั้งสมมติฐานและพิสูจน์
ทราบสมมติฐานโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ 

 Deleted AL 701 
and added AL 704 
(ยกเลิกรายวิชา AL 
701 เพิ่มรายวิชาใหม่  
AL 704) 



56 
 

Curriculum: 2012 revision Curriculum: 2017 revision Reasons of the 
revision 

AL 702 LINGUISTIC DATA MANAGEMENT 
3 (2-2-7) credits 

(Pre: AL 603, AL 605) 
Methods for managing, organizing, and 
presenting language data using 
computational tools. 
AL 702 การจัดการข้อมูลทางภาษาศาสตร ์                        
3 (2-2-7) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605) 
วิธีการจัดการ จดัระเบียบ และนำเสนอข้อมูลภาษา
โดยใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร ์

 Deleted AL 702 
and added AL 706 
(ยกเลิกรายวิชา AL 
702 เพิ่มรายวิชาใหม่ 
AL 706) 

 AL 704 FIELD METHODS IN LINGUISTICS 
4 (2-4-10) credits 

(Pre: AL 603, AL 605)  
Methods for collecting and analyzing 
language data in order to formulate 
hypotheses and then refine them in 
light of available data. 
AL 704 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามทาง
ภาษาศาสตร์                  4 (2-4-10) หน่วย
กิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)  
ระเบียบวิธีวิจยัในการเก็บข้อมลูและการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาษา เพื่อนำไปสูก่าร
ตั้งสมมติฐานและพิสูจน์ทราบสมมติฐานโดยใช้
ข้อมูลที่มีอยู ่

Added new 
course, revised 
from AL701 (เพิ่ม
รายวิชาใหม่ ซึ่ง
ปรับปรุงมาจาก 
AL701 โดยเพิ่ม
จำนวนหน่วยกิตให้
สอดคล้องกับลักษณะ
การเรยีนการสอน) 
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 AL 706 LINGUISTIC DATA MANAGEMENT 
2 (1-2-5) credits 

(Pre: AL 603, AL 605) 
Methods for managing, organizing, and 
presenting language data using 
computational tools. 
AL 706 การจัดการข้อมูลทางภาษาศาสตร์
                        2 (1-2-5) หน่วย
กิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605) 
วิธีการจัดการ จดัระเบียบ และนำเสนอข้อมูล
ภาษาโดยใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร ์

Added new 
course, revised 
from AL702 (เพิ่ม
รายวิชาใหม่ ซึ่ง
ปรับปรุงมาจาก 
AL702 โดยลด
จำนวนหน่วยกิตให้
สอดคล้องกับลักษณะ
การเรยีนการสอน) 

 
1.3   Elective Courses (หมวดวชิาเลือก) 

Curriculum: 2012 revision Curriculum: 2017 revision Reasons of the 
revision 

Elective Courses 
Students following Plan A2 must choose 
four (4) elective courses, for a total of 
twelve (12) credits. Students following Plan 
B must select six (6) elective courses, for a 
total of eighteen (18) credits. 
Students will select electives appropriate to 
their program of study in consultation with 
their faculty advisor. Each student must 
take a minimum of at least three (3) credits 
from group 1 general electives and at least 
three (3) credits from group 2 advanced 
electives, with any remaining elective 
credits coming from: 
หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเลือก 4 รายวิชา รวมทั้งสิน้ 12 หน่วยกิต      
นักศึกษาแผน ข  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก 
6 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 18 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกรายวิชาเลือกทีเ่หมาะกับแผนการ

Elective Courses 
Students following Plan A2 must choose 
at least four (4) elective courses, for a 
total of at least twelve (12) credits. 
Students following Plan B must select at 
least six (6) elective courses, for a total 
of at least eighteen (18) credits. 
Students will select electives 
appropriate to their program of study in 
consultation with their faculty advisor. 
Each student must take: 
 
1. at least three (3) credits from group 

1 general electives and  
2. at least three (3) credits from group 

2 advanced electives and 
3. any remaining elective credits 

coming from group 1 and/or group 2 
and/or any graduate level course 
offered by an accredited Payap 

Clarified wording  
(ปรับข้อความให้
กระชับ) 
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เรียนของตนโดยขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกจำนวน
อย่างน้อย 3 หน่วยกิตจากกลุ่ม 1: รายวิชาเลือก
ทั่วไป และจำนวนอย่างน้อย 3 หน่วยกิตจากกลุม่ 2: 
รายวิชาเลือกขั้นสูง และรายวิชาเลือกอื่น ๆ เพื่อให้
หน่วยกิตครบตามที่กำหนด ดังนี้: 
 

University graduate program with 
the approval of the Department 
Head. 

 
หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 รายวชิา รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต      
นักศึกษาแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เลือกไม่น้อยกว่า 6 รายวิชา รวมทัง้สิ้นไม่น้อย
กว่า 18 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกรายวิชาเลือกทีเ่หมาะกับ
แผนการเรียนของตนโดยขอคำแนะนำจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และต้องลงทะเบียนเรียน ดังนี ้
1. เลือกเรยีนจากกลุม่ 1 รายวิชาเลือกทั่วไป 

อย่างน้อย 3 หน่วยกิต และ 
2. เลือกเรยีนจากกลุม่ 2 รายวิชาเลือกขั้นสูง 

อย่างน้อย 3 หน่วยกิต และ 
3. เลือกเรยีนจากกลุม่ 1 และ/หรือ กลุ่ม 2 

และ/หรือ รายวิชาใด ๆ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนโดยหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ โดย
นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาศาสตร ์

a) any Group 1 or Group 2 electives offered 
by the Linguistics Department, or 
ก) รายวิชาเลือกกลุม่ 1 หรือกลุ่ม 2 ซึ่งจัดการเรยีน
การสอนโดยสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือ 
b) any graduate level course offered by an 
accredited Payap University graduate 
program with the approval of the 
Department Head. 
ข) รายวิชาใด ๆ  ในระดับบณัฑิตศึกษาที่เปิดสอน
โดยหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาของมหาวิทยาลัย
พายัพ โดยนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าสาขาวิชาฯ 

Group 1: General Electives  
Every student must take a minimum of 
three (3) credits of these courses) 
กลุ่ม 1 รายวิชาเลือกทั่วไป 
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรยีนอย่างน้อย 3      
หน่วยกิต 

Group 1: General Electives  
Every student must take a minimum of 
three (3) credits of these courses) 
กลุ่ม 1 รายวิชาเลือกทั่วไป 
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรยีนอย่างน้อย 3      
หน่วยกิต 

No change (คงเดมิ) 

AL 703 LINGUISTIC DESCRIPTION 
3 (3-0-9) credits 

(Pre: AL 603, AL 605) 
The application of analysis and 
argumentation to linguistic data. Practice in 
describing, discussing, and reporting on the 

AL 703 LINGUISTIC DESCRIPTION 
3 (3-0-9) credits 

(Pre: AL 603, AL 605) 
The application of analysis and 
argumentation to linguistic data. Practice 
in describing, discussing, and reporting 

No change (คงเดมิ) 
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findings of research in one or more specific 
languages. 
AL 703 การพรรณนาทางภาษาศาสตร ์  

 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับกอ่น: AL 603, AL 605) 
การประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และถกประเด็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับข้อมูลทางภาษาศาสตร์ ฝกึพรรณนา 
อภิปราย และรายงานผลงานวิจัยในภาษาตามที่
กำหนดอย่างน้อย  1 ภาษา 

on the findings of research in one or 
more specific languages. 
AL 703 การพรรณนาทางภาษาศาสตร ์  

 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605) 
การประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และถกประเด็น
โต้แย้งเกี่ยวกับข้อมลูทางภาษาศาสตร์ ฝึก
พรรณนา อภิปราย และรายงานผลงานวิจัยใน
ภาษาตามที่กำหนดอย่างน้อย  1 ภาษา 

AL 710 HISTORICAL AND COMPARATIVE 
LINGUISTICS                    3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 603, AL 605) 
The theoretical analysis of language change 
and methods for linguistic reconstruction 
with a focus on Asian languages. 
AL 710 ภาษาศาสตรเ์ปรียบเทียบและเชิงประวตัิ 

 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605) 
การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลง
ของภาษา และวิธีการสืบสร้างภาษาโดยมุ่งเน้น
ภาษาในภูมิภาคเอเชีย 

AL 710 HISTORICAL AND COMPARATIVE 
LINGUISTICS                    3 (3-0-9) 
credits 
(Pre: AL 603, AL 605) 
The theoretical analysis of language 
change and methods for linguistic 
reconstruction with a focus on Asian 
languages. 
AL 710 ภาษาศาสตรเ์ปรียบเทียบและเชิง
ประวัต ิ

 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605) 
การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลง
ของภาษา และวิธีการสืบสร้างภาษาโดยมุ่งเน้น
ภาษาในภูมิภาคเอเชีย 

No change (คงเดมิ) 

AL 711 ENDANGERED LANGUAGE 
DOCUMENTATION            3 (3-0-9) credits  
(Pre: AL 701, AL 702) 
The issues and methods of documenting 
endangered languages, including the use of 
technology, and ethics related to 
conducting research with human subjects. 
AL 711 การจัดเก็บข้อมูลภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต                            
3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 701, AL 702) 
ประเด็นปัญหาและวิธีการในการจดัเก็บข้อมูลภาษา
ที่อยู่ในภาวะวิกฤต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี และ

AL 711 ENDANGERED LANGUAGE 
DOCUMENTATION            3 (3-0-9) 
credits  
(Pre: AL 704, AL 706) 
The issues and methods of documenting 
endangered languages, including the use 
of technology, and ethics related to 
conducting research with human 
subjects. 
AL 711 การจัดเก็บข้อมูลภาษาที่อยู่ในภาวะ
วิกฤต                            3 (3-0-9) หน่วย
กิต 

Change the 
prerequisite 
courses according 
to revision of the 
courses (เปลี่ยนรหสั
รายวิชาบังคับก่อน
ตามการปรับปรุง)  
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หลักจรยิธรรมเกี่ยวกับการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย ์

(รายวิชาบังคับก่อน: AL 704, AL 706) 
ประเด็นปัญหาและวิธีการในการจดัเก็บข้อมูล
ภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยี และหลักจริยธรรมเกีย่วกับการทำ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย ์

AL 720 TEXT ANALYSIS     3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 605) 
Linguistic analysis of the structure of texts, 
including cohesion, coherence, prominence 
and other topics. 
AL 720 การวิเคราะห์ตัวบท  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605) 
การวิเคราะห์โครงสร้างตัวบทตามแนวภาษาศาสตร์ 
รวมทั้งการเช่ือมโยงข้อความ การเกาะเกี่ยวความ  
ความเด่นชัดของข้อความ และประเด็นอื่น ๆ  

AL 720 TEXT ANALYSIS     3 (3-0-9) 
credits 
(Pre: AL 605) 
Linguistic analysis of the structure of 
texts, including cohesion, coherence, 
prominence and other topics. 
AL 720 การวิเคราะห์ตัวบท  3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605) 
การวิเคราะห์โครงสร้างตัวบทตามแนว
ภาษาศาสตร์ รวมทั้งการเช่ือมโยงข้อความ การ
เกาะเกี่ยวความ  ความเด่นชัดของข้อความ และ
ประเด็นอื่น ๆ  

No change (คงเดมิ) 

AL 722 LINGUISTIC PRINCIPLES OF 
TRANSLATION                  3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 605) 
Theory and practice of using linguistic 
principles for translation, resulting in 
translated texts that are characterized by 
clarity, accuracy, and naturalness. 
AL 722 หลักการทางภาษาศาสตร์เกี่ยวกับการแปล                            
3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605) 
ทฤษฎีและการฝึกปฏบิัติเกี่ยวกับการใช้หลักทาง
ภาษาศาสตร์ในการแปลเพื่อใหไ้ดผ้ลงานแปลที่มี
ความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นธรรมชาต ิ

AL 722 LINGUISTIC PRINCIPLES OF 
TRANSLATION                3 (3-0-9) credits 
Theory and practice of using linguistic 
principles for translation, resulting in 
translated texts that are characterized 
by clarity, accuracy, and naturalness. 
AL 722 หลักการทางภาษาศาสตร์เกี่ยวกับการ
แปล                             3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
ทฤษฎีและการฝึกปฏบิัติเกี่ยวกับการใช้หลักทาง
ภาษาศาสตร์ในการแปลเพื่อใหไ้ดผ้ลงานแปลที่มี
ความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นธรรมชาต ิ

Cancelled Pre: AL 
605 
Background in  
Grammatical 
Analysis is not 
needed for taking 
this course. (ยกเลิก
รายวิชาบังคับก่อน 
AL 605 เนื่องจาก
นักศึกษาไม่
จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
ด้านการวิเคราะห์
ไวยากรณ์ในการเรียน
รายวิชานี้) 

AL 730 LEXICOGRAPHY     3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 605, AL 607) 
The principles and methods necessary for 
the production of dictionaries, including the 

AL 730 LEXICOGRAPHY     3 (3-0-9) 
credits 
(Pre: AL 605, AL 607) 
The principles and methods necessary 

No change (คงเดมิ) 



61 
 

Curriculum: 2012 revision Curriculum: 2017 revision Reasons of the 
revision 

use of pertinent computer software tools. 
AL 730 การทำพจนานุกรม  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605, AL 607) 
หลักการและวิธีการที่จำเป็นต่อการจัดทำ
พจนานุกรม รวมทั้งการใช้เครื่องมอืคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมในการผลิตพจนานุกรม 

for the production of dictionaries, 
including the use of pertinent computer 
software tools. 
AL 730 การทำพจนานุกรม  3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605, AL 607) 
หลักการและวิธีการที่จำเป็นต่อการจัดทำ
พจนานุกรม รวมทั้งการใช้เครื่องมอืคอมพิวเตอร์
ที่เหมาะสมในการผลติพจนานุกรม 

AL 732 PRINCIPLES OF LITERACY   
                                     3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 603) 
The linguistic and sociolinguistic factors 
required to support the use of written 
communication in a community.  
AL 732 หลักการรู้หนังสือ    3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603) 
ปัจจัยทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์สังคมที่
จำเป็นต่อการสนับสนุนการใช้ระบบการเขียนใน
ชุมชน 

AL 732 PRINCIPLES OF LITERACY   
                         3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 603) 
The linguistic, sociolinguistic and 
educational factors required to support 
reading and writing in a language 
community.  
AL 732 หลักการรู้หนังสือ     
                         3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603) 
ปัจจัยทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม และ
ทางการศึกษาท่ีจำเป็นต่อการสนบัสนุนการอ่าน
และการเขียนในชุมชนภาษา 

Clarified the 
course description 
(ปรับคำอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น) 

- AL 740 PHONETICS FOR FIELD 
LINGUISTICS                    3 (2-2-8) 
credits 
Overview of speech sounds in languages 
of the world with special focus on the 
languages of Asia. Practice in the 
identification, pronunciation and 
transcription of speech sounds. 
Discussion of articulatory phonetics and 
basic acoustic phonetics and their 
application in descriptive linguistics. 
AL 740 สัทศาสตรส์ำหรับภาษาศาสตร์
ภาคสนาม 
                                   3 (2-2-8) หน่วย

Added new 
course 
Students need 
more background 
in phonetics (เพิ่ม
รายวิชาใหม่ เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้แก่
นักศึกษาท่ีสนใจ
ทางด้านสัทศาสตร์ 
และการเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้าน
สัทศาสตร์) 
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กิต 
ภาพรวมเกีย่วกับเสยีงพูดในภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก 
โดยเน้นภาษาในเอเชีย การฝึกการระบเุสียงพูด 
การออกเสียง และการถ่ายถอดเสยีง การ
อภิปรายเกีย่วกับสรีรสัทศาสตร์ และกล
สัทศาสตร์เบื้องต้น รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางสัทศาสตร์ทั้งสองด้านในภาษาศาสตร์
วรรณนา                                                   

AL 741 ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS 
                                    3 (3-0-9) credits 

The interaction and influence of language 
and culture on each other, including the 
effect of world views in matters relating to 
language and culture. 
AL 741 ภาษาศาสตรม์านุษยวิทยา    
                                   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
ปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมที่มี
ต่อกัน รวมถึงผลกระทบจากมุมมองของโลกในแง่มุม
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม 

AL 741 ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS 
                                    3 (3-0-9) 

credits 
The interaction and influence of 
language and culture on each other, 
including the effect of world views in 
matters relating to language and culture. 
AL 741 ภาษาศาสตรม์านุษยวิทยา    
                                   3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
ปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรม
ที่มีต่อกัน รวมถึงผลกระทบจากมมุมองของโลก
ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวฒันธรรม 

No change (คงเดมิ) 

AL 742 LANGUAGE SURVEY          
                                     3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 603, AL 605, AL 608) 
The theory and methodology for 
conducting language survey, including 
criteria for defining language and dialect 
boundaries, determining ethnolinguistic 
identity, and measuring levels of 
bilingualism as well as mutual intelligibility. 
AL 742 การสำรวจภาษา    3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605, AL 608) 
ทฤษฎีและวิธีการดำเนินการสำรวจภาษา รวมทั้ง
เกณฑ์ในการกำหนดขอบเขตของภาษาและภาษาถิ่น 
การตัดสิน  อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ และการวดั
ระดับของภาวะสองภาษาและระดบัความเข้าใจ

AL 742 LANGUAGE SURVEY          
                                     3 (3-0-9) 
credits 
(Pre: AL 603, AL 608) 
The theory and methodology for 
conducting language survey, including 
criteria for defining language and dialect 
boundaries, determining ethnolinguistic 
identity, and measuring levels of 
bilingualism as well as mutual 
intelligibility. 
AL 742 การสำรวจภาษา     3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 608) 
ทฤษฎีและวิธีการดำเนินการสำรวจภาษา 

Cancelled Pre: AL 
605 
Background in  
Grammatical 
Analysis is not 
needed for taking 
this course. (ยกเลิก
รายวิชาบังคับก่อน 
AL 605 เนื่องจาก
นักศึกษาไม่
จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
ด้านการวิเคราะห์
ไวยากรณ์ในการเรียน
รายวิชานี้) 
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ภาษาของกันและกัน รวมทั้งเกณฑ์ในการกำหนดขอบเขตของภาษา
และภาษาถิ่น การตัดสิน  อัตลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ และการวัดระดับของภาวะสองภาษา
และระดับความเข้าใจภาษาของกันและกัน 

AL 751 CURRENT ISSUES IN LINGUISTICS 
3 (3-0-9) credits 

Recent trends in linguistics that are likely to 
influence the future development of the 
discipline, including evaluating differing 
theoretical perspectives. 
AL 751 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์          

3 (3-0-9) หน่วยกิต 
แนวโน้มปัจจุบันทางภาษาศาสตรท์ี่อาจมีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาภาษาศาสตร์ในอนาคต รวมทั้งการ
ประเมินแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ  ดา้นภาษาศาสตร ์

AL 751 CURRENT ISSUES IN LINGUISTICS 
3 (3-0-9) credits 

Recent trends in linguistics that are likely 
to influence the future development of 
the discipline, including evaluating 
differing theoretical perspectives. 
AL 751 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ 
                        3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
แนวโน้มปัจจุบันทางภาษาศาสตรท์ี่อาจมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาภาษาศาสตร์ในอนาคต 
รวมทั้งการประเมินแนวคดิทฤษฎตี่าง ๆ  ด้าน
ภาษาศาสตร ์

No change (คงเดมิ) 

AL 753 LINGUISTIC APPLICATIONS  
                                    3 (3-0-9) credits 
The application of linguistics to another 
academic domain, such as EthnoArts, 
Language Acquisition, Psychology, 
Neuroscience, Acoustics, Anthropology, 
Biology, Computer Science, Human 
Anatomy, Philosophy, Sociology, or Speech-
Language Pathology. 
AL 753 การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์   
                                   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์ในศาสตร์แขนงอื่น ๆ  
ตัวอย่างเช่น ศิลปะชาติพันธ์ุ การเรียนรูภ้าษา 
จิตวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ สวนศาสตร์ 
มานุษยวิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ปรัชญา สงัคมวิทยา หรือ
พยาธิวิทยาด้านความผิดปกติทางภาษาและการพูด 

AL 753 LINGUISTIC APPLICATIONS  
                                     3 (3-0-9) 
credits 
The application of linguistics to other 
academic domains. 
AL 753 การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์    
                                   3 (3-0-9) หนว่ย
กิต 
การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์ในศาสตร์แขนงอื่น 
ๆ   

Changed in order 
to make the 
description more 
concise. (ปรับ
คำอธิบายรายวิชาให้
กระชับมากขึ้น) 

Group 2: Advanced Electives 
Every student must take a minimum of 

Group 2: Advanced Electives 
Every student must take a minimum of 

No change (คงเดมิ) 
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three (3) credits of these courses. 
กลุ่ม 2 รายวิชาเลือกขั้นสูง 
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรยีนอย่างน้อย 3       
หน่วยกิต 

three (3) credits of these courses. 
กลุ่ม 2 รายวิชาเลือกขั้นสูง 
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรยีนอย่างน้อย 3       
หน่วยกิต 

AL 712 ADVANCED GRAMMATICAL ANALYSIS                        
3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 605) 
Advanced linguistic theory and its 
application to the morphological and 
syntactic structure of languages. 
 
 
AL 712 การวิเคราะหไ์วยากรณ์ขัน้สูง  
                                   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605) 
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ในการศึกษาโครงสร้างของหน่วยคำและโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ของภาษา 

AL 712 ADVANCED GRAMMATICAL 
ANALYSIS                       3 (3-0-9) 
credits 
(Pre: AL 605) 
Advanced linguistic theory and its 
application to the morphological and 
syntactic structure of languages. 
 
 
AL 712 การวิเคราะหไ์วยากรณ์ขัน้สูง  
                                   3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605) 
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีในการศึกษาโครงสร้างของหน่วยคำและ
โครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษา 

No change (คงเดมิ) 

AL 715 SEMINAR ON MAINLAND SOUTHEAST 
ASIAN LANGUAGE TYPOLOGY       
                                     3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 603, AL 605) 
Typological characteristics and distribution 
of linguistic structures in Mainland 
Southeast Asia. 
AL 715 สัมมนาแบบลักษณ์ภาษาภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้              3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605) 
ลักษณะของแบบลักษณ์ภาษาและการกระจายของ
โครงสร้างทางภาษาในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้

AL 715 SEMINAR ON MAINLAND 
SOUTHEAST ASIAN LANGUAGE 
TYPOLOGY       
                                    3 (3-0-9) 
credits 
(Pre: AL 603, AL 605) 
Typological characteristics and 
distribution of linguistic structures in 
Mainland Southeast Asia. 
AL 715 สัมมนาแบบลักษณ์ภาษาภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้            3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605) 
ลักษณะของแบบลักษณ์ภาษาและการกระจาย
ของโครงสร้างทางภาษาในภมูิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

No change (คงเดมิ) 
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AL 723 TRANSLATION PRACTICUM 
3 (3-0-9) credits 

(Pre: AL 607, AL 722) 
The application of translation methods, 
with practice in translating as well as 
checking and correcting translated material. 
AL 723 การฝึกปฏิบัติการแปล          
                                   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722) 
การประยุกต์ใช้วิธีการแปลโดยฝึกปฏิบัติด้านการ
แปล การตรวจสอบ และแกไ้ขเอกสารแปล 

AL 723 TRANSLATION PRACTICUM 
3 (3-0-9) credits 

(Pre: AL 607, AL 722) 
The application of translation methods, 
with practice in translating as well as 
checking and correcting translated 
material. 
AL 723 การฝึกปฏิบัติการแปล          
                                  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722) 
การประยุกต์ใช้วิธีการแปลโดยฝึกปฏิบัติด้านการ
แปล การตรวจสอบ และแกไ้ขเอกสารแปล 

No change (คงเดมิ) 

AL 725 SEMINAR ON TRANSLATION AND 
COMMUNICATION            3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 607, AL 722) 
The theory of translation and 
communication, as built on insights derived 
from linguistics and related disciplines. 
AL 725 สัมมนาการแปลและการสื่อสาร 

  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722) 
ทฤษฎีการแปลและการสื่อสารในมุมมองที่ลึกซึ้ง
ทางด้านภาษาศาสตร์และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง 

AL 725 SEMINAR ON TRANSLATION AND 
COMMUNICATION            3 (3-0-9) 
credits 
(Pre: AL 607, AL 722) 
The theory of translation and 
communication, as built on insights 
derived from linguistics and related 
disciplines. 
AL 725 สัมมนาการแปลและการสื่อสาร 

  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722) 
ทฤษฎีการแปลและการสื่อสารในมุมมองที่ลึกซึ้ง
ทางด้านภาษาศาสตร์และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง 

No change (คงเดมิ) 

AL 733 LANGUAGE DEVELOPMENT 
METHODS                      3 (2-2-7) credits 
(Pre: AL 608) 
Methods and factors that impact the ability 
of language communities to facilitate, 
manage and sustain their own language 
development programs. 
AL 733 ระเบียบวิธีในการพัฒนาภาษา 

  3 (2-2-7) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608) 
ระเบียบวิธีและปัจจัยที่มผีลกระทบต่อความสามารถ

AL 733 LANGUAGE DEVELOPMENT 
METHODS                       3 (2-2-8) 
credits 
(Pre: AL 608) 
Methods and factors that impact the 
ability of language communities to 
facilitate, manage and sustain their own 
language development programs. 
AL 733 ระเบียบวิธีในการพัฒนาภาษา 

  3 (2-2-8) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608) 

Adjusted the 
credit numbering 
(ปรับจำนวนช่ัวโมง
ศึกษาด้วยตนเอง ตาม
หลักเกณฑ์การ
คำนวณ) 
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ของชุมชนภาษา ในการส่งเสรมิ จดัการ และดำรงไว้
ซึ่งโครงการตา่ง ๆ ในการพัฒนาภาษาของตน 

ระเบียบวิธีและปัจจัยที่มผีลกระทบต่อ
ความสามารถของชุมชนภาษา ในการส่งเสริม 
จัดการ และดำรงไว้ซึ่งโครงการต่าง ๆ ในการ
พัฒนาภาษาของตน 

AL 735 SEMINAR ON LANGUAGE PLANNING 
AND LANGUAGE POLICY                  
                                     3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 608) 
Practical social and linguistic issues relating 
to language development programs in 
multilingual societies. 
AL 735 สัมมนาการวางแผนภาษาและนโยบาย
ภาษา                            3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608) 
ประเด็นทางสังคมเชิงปฏิบตัิและทางภาษาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาภาษาในสังคม   พหุ
ภาษา 

AL 735 SEMINAR ON LANGUAGE 
PLANNING AND LANGUAGE POLICY                  
                                     3 (3-0-9) 
credits 
(Pre: AL 608) 
Practical social and linguistic issues 
relating to language development 
programs in multilingual societies. 
AL 735 สัมมนาการวางแผนภาษาและนโยบาย
ภาษา                            3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608) 
ประเด็นทางสังคมเชิงปฏิบตัิและทาง
ภาษาศาสตร์ที่เกีย่วข้องกับโครงการพัฒนาภาษา
ในสังคม   พหุภาษา 

No change (คงเดมิ) 

AL 744 ADVANCED PHONOLOGY    
                                     3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 603) 
Issues related to the advanced analysis of 
sound systems in languages, including 
current theories of phonology. 
AL 744 สัทวิทยาข้ันสูง       3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603) 
ประเด็นเกี่ยวกับการการวิเคราะหข์ั้นสูงในระบบ
เสียงภาษาต่าง ๆ  รวมถึงทฤษฎีทางสัทวิทยาใน
ปัจจุบัน 

AL 744 ADVANCED PHONOLOGY    
                                     3 (3-0-9) 
credits 
(Pre: AL 603) 
Issues related to the advanced analysis 
of sound systems in languages, including 
current theories of phonology. 
AL 744 สัทวิทยาข้ันสูง       3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603) 
ประเด็นเกี่ยวกับการการวิเคราะหข์ั้นสูงในระบบ
เสียงภาษาต่าง ๆ  รวมถึงทฤษฎีทางสัทวิทยาใน
ปัจจุบัน 

No change (คงเดมิ) 
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AL 746 ADVANCED SEMANTIC ANALYSIS 
3 (3-0-9) credits 

(Pre: AL 607) 
Advanced theory and analysis of semantic 
units and their relationships, including 
current developments in semantic theory. 
AL 746 การวิเคราะห์อรรถศาสตร์ขั้นสูง 

  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607) 
ทฤษฎีและการวเิคราะห์หน่วยความหมายและ
ความสัมพันธ์ของหน่วยความหมายขั้นสูง รวมถึง
พัฒนาการของทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ในปัจจุบัน 

AL 746 ADVANCED SEMANTIC ANALYSIS 
3 (3-0-9) credits 

(Pre: AL 607) 
Advanced theory and analysis of 
semantic units and their relationships, 
including current developments in 
semantic theory. 
AL 746 การวิเคราะห์อรรถศาสตร์ขั้นสูง 

  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607) 
ทฤษฎีและการวเิคราะห์หน่วยความหมายและ
ความสัมพันธ์ของหน่วยความหมายขั้นสูง 
รวมถึงพัฒนาการของทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ใน
ปัจจุบัน 

No change (คงเดมิ) 

AL 748 SEMINAR ON TEXT ANALYSIS 
3 (3-0-9) credits 

(Pre: AL 720) 
Advanced analysis of the structure of texts 
at all levels of hierarchy. 
AL 748 สัมมนาการวิเคราะหต์ัวบท   
                                   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 720) 
การวิเคราะห์โครงสร้างตัวบทข้ันสงูในระดับขั้นต่าง 
ๆ  ทุกระดับ 

AL 748 SEMINAR ON TEXT ANALYSIS 
3 (3-0-9) credits 

(Pre: AL 720) 
Advanced analysis of the structure of 
texts at all levels of hierarchy. 
AL 748 สัมมนาการวิเคราะหต์ัวบท   
                                   3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 720) 
การวิเคราะห์โครงสร้างตัวบทข้ันสงูในระดับขั้น
ต่าง ๆ  ทุกระดับ 

No change (คงเดมิ) 

AL 750 SELECTED TOPICS IN LINGUISTICS 
3 (3-0-9) credits 

Readings and discussion of selected 
linguistic topic(s), for example, a series of 
special topics by visiting lecturers, or 
deeper study into particular areas of 
interest. 
AL 750 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร ์

  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
การอ่านและการอภิปรายเกีย่วกับหัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาศาสตร์ ตัวอยา่งเช่น หัวข้อพิเศษท่ีจัดสอนโดย

AL 750 SELECTED TOPICS IN LINGUISTICS 
3 (3-0-9) credits 

Readings and discussion of selected 
linguistic topic(s), for example, a series 
of special topics by visiting lecturers, or 
deeper study into particular areas of 
interest. 
AL 750 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร ์

  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
การอ่านและการอภิปรายเกีย่วกับหัวข้อคัดสรร
ทางภาษาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น หัวข้อพิเศษท่ีจัด

No change (คงเดมิ) 
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Curriculum: 2012 revision Curriculum: 2017 revision Reasons of the 
revision 

อาจารย์อาคันตุกะ หรือหัวข้อตามความสนใจที่มี
เนื้อหาวิชาลงลึกมากขึ้น 

สอนโดยอาจารย์อาคันตุกะ หรือหวัข้อตามความ
สนใจที่มีเนื้อหาวิชาลงลึกมากขึ้น 

AL 752 DIRECTED READING  
                                     3 (3-0-9) credits 
Guided independent readings of a special 
linguistic topic. 
AL 752 การอ่านตามกำหนด   
                                   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
การอ่านอิสระที่มีการชี้แนะเกี่ยวกบัหัวข้อพิเศษทาง
ภาษาศาสตร ์

AL 752 DIRECTED READING           
                                     3 (3-0-9) 
credits 
Guided independent readings of a 
special linguistic topic. 
AL 752 การอ่านตามกำหนด            
                                   3 (3-0-9) หน่วย
กิต 
การอ่านอิสระที่มีการชี้แนะเกี่ยวกบัหัวข้อพิเศษ
ทางภาษาศาสตร ์

No change (คงเดมิ) 

 
1.4   Thesis (วิทยานิพนธ์) 

Curriculum: 2012 revision Curriculum: 2017 revision Reasons of the 
revision 

AL 799 THESIS                12 (0-0-36) credits 
A more comprehensive research study in 
the topics on linguistics in order to discover 
and apply the new knowledge. 
AL 799 วิทยานิพนธ ์         12 (0-0-36) หน่วยกิต 
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางภาษาศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถ
นำไปประยุกตไ์ด ้

AL 799 THESIS            12 (0-0-36) credits 
A more comprehensive research study in 
the topics on linguistics in order to 
discover and apply the new knowledge. 
AL 799 วิทยานิพนธ ์     12 (0-0-36) หน่วยกิต 
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางภาษาศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อคน้พบองค์ความรู้ที่
สามารถนำไปประยุกต์ได ้

No change (คงเดมิ) 

 
1.5 Independent study (การค้นคว้าอิสระ) 

Curriculum: 2012 revision Curriculum: 2017 revision Reasons of the 
revision 
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Curriculum: 2012 revision Curriculum: 2017 revision Reasons of the 
revision 

AL 797 INDEPENDENT STUDY       
                                     6 (0-0-18) credits 
Independent research work in topics, 
specialized issues or problems related to 
linguistics in order to discover and apply 
new knowledge. 
AL 797 การค้นคว้าอิสระ      6 (0-0-18) หน่วยกิต 
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทาง
ภาษาศาสตร์ในประเด็นปัญหาที่นกัศึกษาสนใจ เพื่อ
ค้นพบความรู้ และสามารถนำไปประยุกตไ์ด้  
 

AL 797 INDEPENDENT STUDY       
                                6 (0-0-18) credits 
Independent research work in topics, 
specialized issues or problems related 
to linguistics in order to discover and 
apply new knowledge. 
AL 797 การค้นคว้าอิสระ 6 (0-0-18) หน่วยกิต 
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทาง
ภาษาศาสตร์ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจ 
เพื่อค้นพบความรู้ และสามารถนำไปประยุกตไ์ด้  
 

No change (คงเดมิ) 
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โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

 
โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

จำนวนหน่วยกิตรวม      
ตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 (Plan A2) 
1. หมวดวิชาบังคับ  

 
 

 
จำนวน        18 หน่วยกิต  

 
จำนวน      18 หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จำนวน        12 หน่วยกิต  จำนวน      12 หน่วยกิต  

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

แผน ข (Plan B) 
1. หมวดวิชาบังคับ  

 
- 

 
จำนวน         18 หน่วยกิต 

 
จำนวน      18 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเลือก  - ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  

3. หมวดการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต               
และไม่เกิน 6 หน่วยกิต  

จำนวน          6 หน่วยกิต จำนวน       6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต  

 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี) 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ 

วันที่ ……… เดือน…………………….พ.ศ………… 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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Appendix A 
2548 Payap University Regulations for Graduate Programs 
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Appendix B 
Course Descriptions 

1. หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้ 6 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 18 หน่วยกิต 
AL 603 PHONOLOGICAL ANALYSIS      3 (3-0-9) credits 
The principles and methods for the analysis of linguistic sound systems, utilizing data from a 
variety of languages. 
AL 603 การวิเคราะห์สัทวิทยา               3 (3-0-9) หน่วยกิต 
หลักการและวิธีการวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาษาต่าง ๆ  
AL 605 GRAMMATICAL ANALYSIS      3 (3-0-9) credits 
The principles and methods for the analysis of grammatical structures, both morphological and 
syntactic. 
AL 605 การวิเคราะห์ไวยากรณ์             3 (3-0-9) หน่วยกิต 
หลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์  ทั้งในระดับโครงสร้างคำและโครงสร้างประโยค 
AL 607 SEMANTICS                           3 (3-0-9) credits 
The relationship between form and meaning at various levels of language. 
AL 607 อรรถศาสตร์                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปและความหมายในระดับต่าง ๆ  ของภาษา 
AL 608 SOCIOLINGUISTICS                3 (3-0-9) credits 
The structure and use of language in its social and cultural contexts with focus on multilingual 
situations. 
AL 608 ภาษาศาสตร์สังคม                 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
โครงสร้างและการใช้ภาษาในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นที่สถานการณ์พหุภาษา 
AL 704 FIELD METHODS IN LINGUISTICS     4 (2-4-10) credits 
(Pre: AL 603, AL 605)  
Methods for collecting and analyzing language data in order to formulate hypotheses and then 
refine them in light of available data. 
AL 704 ระเบยีบวิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์      4 (2-4-10) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605)  
ระเบียบวิธีวิจัยในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาษา เพ่ือนำไปสู่การตั้งสมมติฐานและพิสูจน์ทราบ
สมมติฐานโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ 
AL 706 LINGUISTIC DATA MANAGEMENT     2 (1-2-5) credits 
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(Pre: AL 603, AL 605) 
Methods for managing, organizing, and presenting language data using computational tools. 
AL 706 การจัดการข้อมูลทางภาษาศาสตร์      2 (1-2-5) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605) 
วิธีการจัดการ จัดระเบียบ และนำเสนอข้อมูลภาษาโดยใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ 
 
 
2. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต      
นักศึกษาแผน ข  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 รายวิชา รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกรายวิชาเลือกที่เหมาะกับแผนการเรียนของตนโดยขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และต้อง
ลงทะเบียนเรียน ดังนี้ 
1. เลือกเรียนจากกลุ่ม 1 รายวิชาเลือกทั่วไป อย่างน้อย 3 หน่วยกิต และ 
2. เลือกเรียนจากกลุ่ม 2 รายวิชาเลือกขั้นสูง อย่างน้อย 3 หน่วยกิต และ 
3. เลือกเรียนจากกลุ่ม 1 และ/หรือ กลุ่ม 2 และ/หรือ รายวิชาใด ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนโดยหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ 
 
กลุ่ม 1 รายวิชาเลือกทั่วไป นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
AL 703 LINGUISTIC DESCRIPTION      3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 603, AL 605) 
The application of analysis and argumentation to linguistic data. Practice in describing, 
discussing, and reporting on the findings of research in one or more specific languages. 
AL 703 การพรรณนาทางภาษาศาสตร์      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605) 
การประยุกต์เพ่ือการวิเคราะห์และถกประเด็นโต้แย้งเก่ียวกับข้อมูลทางภาษาศาสตร์ ฝึกพรรณนา อภิปราย และ
รายงานผลงานวิจัยในภาษาตามท่ีกำหนดอย่างน้อย  1 ภาษา 
AL 710 HISTORICAL AND COMPARATIVE LINGUISTICS                              3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 603, AL 605) 
The theoretical analysis of language change and methods for linguistic reconstruction with a 
focus on Asian languages. 
AL 710 ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบและเชิงประวัติ     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
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(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605) 
การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา และวิธีการสืบสร้างภาษาโดยมุ่งเน้นภาษาในภูมิภาค
เอเชีย 
AL 711 ENDANGERED LANGUAGE DOCUMENTATION                       3 (3-0-9) credits  
(Pre: AL 704, AL 706) 
The issues and methods of documenting endangered languages, including the use of 
technology, and ethics related to conducting research with human subjects. 
AL 711 การจัดเก็บข้อมูลภาษาท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 704, AL 706) 
ประเด็นปัญหาและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี และหลัก
จริยธรรมเกี่ยวกับการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
AL 720 TEXT ANALYSIS                     3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 605) 
Linguistic analysis of the structure of texts, including cohesion, coherence, prominence and 
other topics. 
AL 720 การวิเคราะห์ตัวบท                  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605) 
การวิเคราะห์โครงสร้างตัวบทตามแนวภาษาศาสตร์ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อความ การเกาะเกี่ยวความ  ความ
เด่นชัดของข้อความ และประเด็นอื่น ๆ  
AL 722 LINGUISTIC PRINCIPLES OF TRANSLATION                                     3 (3-0-9) credits 
Theory and practice of using linguistic principles for translation, resulting in translated texts that 
are characterized by clarity, accuracy, and naturalness. 
AL 722 หลักการทางภาษาศาสตร์เกี่ยวกับการแปล           3 (3-0-9) หน่วยกิต 
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักทางภาษาศาสตร์ในการแปลเพ่ือให้ได้ผลงานแปลที่มีความชัดเจน 
ถูกต้อง และเป็นธรรมชาติ 
AL 730 LEXICOGRAPHY                     3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 605, AL 607) 
The principles and methods necessary for the production of dictionaries, including the use of 
pertinent computer software tools. 
AL 730 การทำพจนานุกรม                  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605, AL 607) 
หลักการและวิธีการที่จำเป็นต่อการจัดทำพจนานุกรม รวมทั้งการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการผลิต
พจนานุกรม 
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AL 732 PRINCIPLES OF LITERACY       3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 603) 
The linguistic, sociolinguistic and educational factors required to support reading and writing in 
a language community.  
AL 732 หลักการรู้หนังสือ                  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603) 
ปัจจัยทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์สังคม และทางการศึกษาท่ีจำเป็นต่อการสนับสนุนการอ่านและการเขียนใน
ชุมชนภาษา 
AL 740 PHONETICS FOR FIELD LINGUISTICS                                           3 (2-2-8) credits 
Overview of speech sounds in languages of the world with special focus on the languages of 
Asia. Practice in the identification, pronunciation and transcription of speech sounds. Discussion 
of articulatory phonetics and basic acoustic phonetics and their application in descriptive 
linguistics. 
AL 740 สัทศาสตร์สำหรับภาษาศาสตร์ภาคสนาม                                 3 (2-2-8) หน่วยกิต 
ภาพรวมเก่ียวกับเสียงพูดในภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเน้นภาษาในเอเชีย การฝึกการระบุเสียงพูด การออกเสียง 
และการถ่ายถอดเสียง การอภิปรายเกี่ยวกับสรีรสัทศาสตร์ และกลสัทศาสตร์เบื้องต้น รวมทั้งการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางสัทศาสตร์ทั้งสองด้านในภาษาศาสตร์วรรณนา                                                   
AL 741 ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS      3 (3-0-9) credits 
The interaction and influence of language and culture on each other, including the effect of 
world views in matters relating to language and culture. 
AL 741 ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา         3 (3-0-9) หน่วยกิต 
ปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมที่มีต่อกัน รวมถึงผลกระทบจากมุมมองของโลกในแง่มุมที่
เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม 
AL 742 LANGUAGE SURVEY               3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 603, AL 608) 
The theory and methodology for conducting language survey, including criteria for defining 
language and dialect boundaries, determining ethnolinguistic identity, and measuring levels of 
bilingualism as well as mutual intelligibility. 
AL 742 การสำรวจภาษา                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 608) 
ทฤษฎีและวิธีการดำเนินการสำรวจภาษา รวมทั้งเกณฑ์ในการกำหนดขอบเขตของภาษาและภาษาถิ่น การตัดสิน  
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการวัดระดับของภาวะสองภาษาและระดับความเข้าใจภาษาของกันและกัน 
AL 751 CURRENT ISSUES IN LINGUISTICS     3 (3-0-9) credits 
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Recent trends in linguistics that are likely to influence the future development of the discipline, 
including evaluating differing theoretical perspectives. 
AL 751 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์               3 (3-0-9) หน่วยกิต 
แนวโน้มปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ที่อาจมีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาษาศาสตร์ในอนาคต รวมทั้งการประเมินแนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ  ด้านภาษาศาสตร์ 
AL 753 LINGUISTIC APPLICATIONS       3 (3-0-9) credits 
The application of linguistics to other academic domains. 
AL 753 การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์        3 (3-0-9) หน่วยกิต 
การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์ในศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ   
 
กลุ่ม 2 รายวิชาเลือกขั้นสูง นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
AL 712 ADVANCED GRAMMATICAL ANALYSIS     3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 605) 
Advanced linguistic theory and its application to the morphological and syntactic structure of 
languages. 
AL 712 การวิเคราะห์ไวยากรณ์ข้ันสูง       3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 605) 
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการศึกษาโครงสร้างของหน่วยคำและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ของภาษา 
AL 715 SEMINAR ON MAINLAND SOUTHEAST ASIAN LANGUAGE TYPOLOGY 3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 603, AL 605) 
Typological characteristics and distribution of linguistic structures in Mainland Southeast Asia. 
AL 715 สัมมนาแบบลักษณ์ภาษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603, AL 605) 
ลักษณะของแบบลักษณ์ภาษาและการกระจายของโครงสร้างทางภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
AL 723 TRANSLATION PRACTICUM      3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 607, AL 722) 
The application of translation methods, with practice in translating as well as checking and 
correcting translated material. 
AL 723 การฝึกปฏิบัติการแปล               3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722) 
การประยุกต์ใช้วิธีการแปลโดยฝึกปฏิบัติด้านการแปล การตรวจสอบ และแก้ไขเอกสารแปล 
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AL 725 SEMINAR ON TRANSLATION AND COMMUNICATION   3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 607, AL 722) 
The theory of translation and communication, as built on insights derived from linguistics and 
related disciplines. 
AL 725 สัมมนาการแปลและการสื่อสาร      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607, AL 722) 
ทฤษฎีการแปลและการสื่อสารในมุมมองที่ลึกซ้ึงทางด้านภาษาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
AL 733 LANGUAGE DEVELOPMENT METHODS     3 (2-2-8) credits 
(Pre: AL 608) 
Methods and factors that impact the ability of language communities to facilitate, manage and 
sustain their own language development programs. 
AL 733 ระเบียบวิธีในการพัฒนาภาษา      3 (2-2-8) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608) 
ระเบียบวิธีและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถของชุมชนภาษา ในการส่งเสริม จัดการ และดำรงไว้ซึ่ง
โครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาภาษาของตน 
AL 735 SEMINAR ON LANGUAGE PLANNING AND LANGUAGE POLICY  3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 608) 
Practical social and linguistic issues relating to language development programs in multilingual 
societies. 
AL 735 สัมมนาการวางแผนภาษาและนโยบายภาษา     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 608) 
ประเด็นทางสังคมเชิงปฏิบัติและทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาภาษาในสังคมพหุภาษา 
AL 744 ADVANCED PHONOLOGY         3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 603) 
Issues related to the advanced analysis of sound systems in languages, including current 
theories of phonology. 
AL 744 สัทวิทยาขั้นสูง                        3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 603) 
ประเด็นเก่ียวกับการการวิเคราะห์ขัน้สูงในระบบเสียงภาษาต่าง ๆ  รวมถึงทฤษฎีทางสัทวิทยาในปัจจุบัน 
 
 
 
AL 746 ADVANCED SEMANTIC ANALYSIS     3 (3-0-9) credits 
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(Pre: AL 607) 
Advanced theory and analysis of semantic units and their relationships, including current 
developments in semantic theory. 
AL 746 การวิเคราะห์อรรถศาสตร์ขั้นสูง      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 607) 
ทฤษฎีและการวิเคราะห์หน่วยความหมายและความสัมพันธ์ของหน่วยความหมายขั้นสูง รวมถึงพัฒนาการของ
ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ในปัจจุบัน 
AL 748 SEMINAR ON TEXT ANALYSIS      3 (3-0-9) credits 
(Pre: AL 720) 
Advanced analysis of the structure of texts at all levels of hierarchy. 
AL 748 สัมมนาการวิเคราะห์ตัวบท        3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(รายวิชาบังคับก่อน: AL 720) 
การวิเคราะห์โครงสร้างตัวบทขั้นสูงในระดับขั้นต่าง ๆ  ทุกระดับ 
AL 750 SELECTED TOPICS IN LINGUISTICS     3 (3-0-9) credits 
Readings and discussion of selected linguistic topic(s), for example, a series of special topics by 
visiting lecturers, or deeper study into particular areas of interest. 
AL 750 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
การอ่านและการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น หัวข้อพิเศษท่ีจัดสอนโดยอาจารย์
อาคันตุกะ หรือหัวข้อตามความสนใจที่มีเนื้อหาวิชาลงลึกมากข้ึน 
AL 752 DIRECTED READING                3 (3-0-9) credits 
Guided independent readings of a special linguistic topic. 
AL 752 การอ่านตามกำหนด                 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
การอ่านอิสระที่มีการชี้แนะเกี่ยวกับหัวข้อพิเศษทางภาษาศาสตร์ 
 
3. วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
AL 799 THESIS                              12 (0-0-36) credits 
A more comprehensive research study in the topics on linguistics in order to discover and apply 
the new knowledge. 
AL 799 วิทยานิพนธ์                       12 (0-0-36) หน่วยกิต 
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางภาษาศาสตร์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ 
 

4. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
AL 797 INDEPENDENT STUDY            6 (0-0-18) credits 
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Independent research work in topics, specialized issues or problems related to linguistics in 
order to discover and apply new knowledge. 
AL 797 การคน้คว้าอิสระ                   6 (0-0-18) หน่วยกิต 
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางภาษาศาสตร์ในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือค้นพบความรู้ 
และสามารถนำไปประยุกต์ได้
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Appendix C  
Academic research or textbooks and courses  

taught by the regular core curriculum ajarns in the Linguistics department 
 

1. Asst. Prof. Dr. Thomas M. Tehan 
ภาระการสอน 

AL 605 Grammatical Analysis 
AL 607 Semantics 
AL 608 Sociolinguistics 
AL 720 Text Analysis 
AL 722 Linguistic Principles of Translation 
AL 741 Anthropological Linguistics 
AL 742 Language Survey 
AL 748 Seminar on Text Analysis 
AL 750 Selected Topics in Linguistics 
AL 751 Current Issues in Linguistics 
AL 752 Directed Reading 
AL 753 Linguistic Applications 

 
ผลงานทางวิชาการ  
Forthcoming: Tehan, Thomas. 2017. Kriang clause structure: Active (dynamic) events. Proceeding 

of Payap University Research Symposium 2017. 
Tehan, Thomas. 2015. Storyline and Information in English Ballad Lord Randall. Payap Journal, 

Vol.26, No.2 (July-December 2016), pp. 185-202. 
 
ผลงานวิจัย 
Tehan, Thomas M., and Markowski, Linda (2017). An evaluation of Sô language vitality in 

Thailand.  Journal of the Southeast Asian Linguistics Society 10.1, 45-
66.  http://hdl.handle.net/10524/52397 

http://hdl.handle.net/10524/52397
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2. ผศ. ดร. พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล 
ภาระการสอน 

AL 603 Phonological Analysis 
AL 608 Sociolinguistics 
AL 704 Field Methods in Linguistics 
AL 710 Historical and Comparative Linguistics  
AL 715 Seminar on Mainland Southeast Asian Language Typology 
AL 730 Lexicography 
AL 740 Phonetics for Field Linguistics 
AL 750 Selected Topics in Linguistics 
AL 751 Current Issues in Linguistics 
AL 752 Directed Reading 
AL 753 Linguistic Applications 
 

ผลงานทางวิชาการ  
Akharawatthanakun, Phinnarat. 2014. Some linguistic characteristics of Khün: A hypothesis on 

language mixture. Journal of Letters, Faculty of Arts, Chulalongkorn University. 43.2, 105-
171. (in Thai) http://www.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/48900  

Akharawatthanakun, Phinnarat. 2013. Lexical loss in progress: A hypothesis on lexical change in 
Tai dialects spoken in Nan province. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social 
Sciences. 2.1, 31-106. (in Thai) 

 
ผลงานวิจัย 
Akharawatthanakun, Phinnarat. 2012. Lexical and phonological variation and change in Tai 

dialects spoken in Nan province. Granted by the Thailand Research Fund. Research 
Report submitted to the Commission on Higher Education and the Thailand Research 
Fund. (in Thai) 

 

http://www.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/48900
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3. Dr. Sigrid Lew 
ภาระการสอน 

AL 603 Phonological Analysis  
AL 607 Semantics  
AL 704 Field Methods in Linguistics 
AL 710 Historical and Comparative Linguistics  
AL 711 Endangered Language Documentation 
AL 722 Linguistic Principles of Translation  
AL 725 Seminar on Translation and Communication 
AL 740 Phonetics for Field Linguistics 
AL 744 Advanced Phonological Analysis 
AL 750 Selected Topics in Linguistics 
AL 751 Currents Issues in Linguistics 
AL 752 Directed Reading 
AL 753 Linguistic Applications 
 
ผลงานทางวิชาการ  
Forthcoming: Ikeda, Elissa and LEW, SIGRID. 2016. The Case for Alveolar Fricative Rhotics with 

Evidence from Nusu. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 40.1, 1-37. 
Ikeda, Elissa and LEW, SIGRID. 2015. Fricative Rhotics in Nusu. Proceedings of the 18th 

International Congress of Phonetic Sciences 10-14. August 2015, SECC Glasgow, Scotland, 
UK. Paper number 0426, 1-5. Retrieved from 
http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers/ICPHS0426.pdf 

Lew, Sigrid. 2014. A linguistic analysis of the Lao writing system and its suitability or minority 
language orthographies. Writing Systems Research, 6.1, 25-40.  
http://dx.doi.org/10.1080/17586801.2013.846843 

Tebow, Thomas Charles II and LEW, SIGRID. 2013. A phonological description of Western Bru, 
Sakon Nakhorn, Thailand. Mon-Khmer Studies Journal 42, 127-139. 
http://www.mksjournal.org/mks42tebow.pdf 

 
ผลงานวิจัย 

http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers/ICPHS0426.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/17586801.2013.846843
http://www.mksjournal.org/mks42tebow.pdf
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LEW, SIGRID and Gruber, James F. 2016. An acoustic analysis of Louma Oeshi phonation. 
Proceedings of the Linguistic Society of America 1, Article 33:1-14. 
http://dx.doi.org/10.3765/plsa.v1i0.3740 

 
 

 

http://dx.doi.org/10.3765/plsa.v1i0.3740
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Appendix D  
2557 Announcement of Payap University  

regarding systems and mechanisms for curriculums 
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Appendix E 
Number of books, journals, newspapers, etc. in the library  

 

1. Number of books, journals, newspapers, etc. in the library 
Number of Resources 

Name of 
the 

Library 

Number of books 
Number of 

Journal article 
(Title) 

Number of 
Journals 

Number of 
Newspaper 

(Title) 

Number of Audiovisuals 
(Title) 

Thai English Thai English Thai English Thai English CD, DVD 
Payap 
University 
Library 

197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8 3 1,565 

          
Total 197,964 80,118 287 132 5,137 3,074 8 3 1,565 

As of May 2015 
 

2. Names of electronic databases available in the library 

No. Databases Contents 

1 Academic Search Complete  ฐานข้อมูลฉบับเตม็ทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณคา่และ
ครอบคลมุ  โดยมสีิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 รายการ ซึ่ง
รวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคณุวุฒิมากกว่า 6,100 
รายการ นอกจากข้อมลูฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารกว่า 11,200 รายการและสิ่งพิมพ์มากกว่า 
11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการ
ประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนีม้ีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี 
ค .ศ . 1887 โดยส่วนใหญ่เป็นช่ือเรือ่งฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF 
(ที่สามารถสืบค้นได้( มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่สืบค้นได้สำหรบั
วารสารมากกว่า 1,300 รายการดว้ย 

2 CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเตม็ของวารสารการพยาบาล & สหเวชศาสตร์ที่
ครอบคลมุเนื้อหา  มีฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 750 รายการ  เปน็
เครื่องมือการวิจัยที่น่าเชื่อถือสำหรับงานเขียนด้านการพยาบาลและสห
เวชศาสตร์ทุกสาขา 
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No. Databases Contents 

3 Computers & Applied Sciences 
Complete 

ครอบคลมุขอบเขตการวจิัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่ง
อ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรที่หลากหลายมากกว่า 2,000 
รายการ นอกจากน้ี ยังให้บริการขอ้มูลฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 
950 ฉบับ 

4 Education Research Complete  เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ท่ีน่าเช่ือถือสำหรับงานวิจัยด้าน
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกีย่วกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่
ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอดุมศึกษา  และความชำนาญพิเศษ
ทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศกึษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และ
การทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะ
เรื่องมากกว่า 500 รายการ 

5 ScienceDirect ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเตม็ )Full-text) จากวารสาร
ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย วารสารด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   วิทยาศาสาตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมลูย้อนหลังตั้งแต่ปี   ค .ศ. 1995 – ปัจจุบัน 
โดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา 
Health Science 

6 Business Source Complete  ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เช่ือถือได้  ซึ่งให้สารสนเทศดา้น
บรรณานุกรมและข้อมลูฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนี
และสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สำคญัที่สดุตั้งแต่ปีค  .ศ.  
1886  นอกจากนี ้ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 
1,300 ฉบับ 

7 Communication & Mass Media 
Complete  

ฐานข้อมูลวิชาการด้านนเิทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้สารสนเทศ
ข้อมูลฉบับเตม็ที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขป
วารสารด้านดา้นนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ 

8 MEDLINE Complete  เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมทีสุ่ดในโลก โดย
ให้บริการวารสารฉบับเตม็มากกว่า 1,450 ฉบับซึ่งจัดทำดัชนีไว้
ใน MEDLINE ในจำนวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า 
1,430 รายการซึ่งจัดทำดัชนีไว้ในMEDLINE และเป็นวารสารที่ไม่ใช่
ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับในรูปแบบใดๆ จาก Academic 
Search Health Source หรือ Biomedical Reference Collection 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
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9 Hospitality & Tourism  ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่เกีย่วข้องในสาขา
การจัดการและการโรงแรม ซึ่งมีทรัพยากรมากมายถึง 828,000 
รายการ ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1965 มัเอกสารฉบับเตม็จาก
สำนักพิมพ์กว่า 490 แห่ง ท่ีมีทั้งวารสาร รายงานจากบริษัทจาก
ประเทศต่างๆ และหนังสือ  

10 Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจ
ประจำภูมิภาค Regional Business News กว่า 80 ช่ือ ที่ตีพิมพ์ใน
สหรัฐอเมริกา  

11 PubMed   เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นได้ฟรี พัฒนาขึ้นโดย the National 
Center for Biotechnology Information (NCBI), ที่ the U.S. 
National Library of Medicine (NLM) ภายใต้ the National 
Institutes of Health (NIH). ที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม บทคัดยอ่
และเอกสารตัวเต็มของบทความในวารสารจากท่ัวโลก มากกว่า 22 
ล้านบทความ มเีนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ 
สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่รวม
ข้อมูลจากฐานข้อมลู Medline (ทางการแพทย์โดยเฉพาะ) และ
บทความทางด้านวิทยาศาสตรส์ิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจาก Medline 
นอกจากน้ี ยังให้บริการ website และ link ไปยังแหล่งข้อมลูที่
เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย 

12 Matichonelibrary ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ -รณ์วิจา  รายงาน 
หรือข้อเขียนอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง
บุคคลสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท จากหนังสือพิมพ์ จาก
หนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์ กว่า 20 ช่ือเรื่อง 

13 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบบัเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูลหลากหลาย
ในสหสาขาวิชา เช่นศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล 

14 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ท่ีเสนอข้อมูลในรูปของ Port สำหรับ
นักดนตรี วง Orchestra 

15 Thai Farmers Research Center เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาค
เศรษฐกิจระดับจลุภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร ในขณะนั้น นอกจากนี้ ยัง
ประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน 
ตลอดจนภาวะเงินตราตา่งประเทศ 

16 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection  ให้บริการสืบค้นฐานขอ้มลู
เอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา 
โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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17 Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่ง
จัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ 
อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว 

18 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นคำพิพากษาและ
คำสั่งคำร้องศาลฎีกา 

จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ศาลฎีกา สำหรับ
สืบค้นคำพิพากษา คำสั่งร้อง คดีความ สามารถค้นหาได้จากชื่อคดี
ความ หมายเลขคำพิพากษา ช่วงเวลา โดยค้นได้ทั้งฉบับย่อและฉบับ
เต็ม 

19 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ฐานข้อมูลสำหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึง
ประกาศพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ และการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น 
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Appendix F  
2550 Announcement of Regulations of Payap University  

concerning practices related to exams and how to postpone an exam 
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Appendix G 
Payap University order number 410/2559 

Master of Arts in Linguistics Curriculum Development Committee 
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Appendix H 
Master of Arts in Linguistics  

Curriculum Development Committee meeting minutes 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา เศวตมาลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประธาน
คณะกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
3. Assistant Professor Dr. Thomas M. 

Tehan 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ 

กรรมการ 

4. Ajarn Dr. Sigrid Lew อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ 

กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิณรัตน์        
อัครวัฒนากุล 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ 

กรรมการและ
เลขานุการ 

6. Ajarn Carlos M. Benitez-Torres รักษาการหัวหน้า
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

ผู้สังเกตการณ์ 

 
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะที่สังกัด

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้มีโอกาสอ่านและแสดงความเห็น

เกี่ยวกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงทั้งฉบับร่างและฉบับที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยผ่าน  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารประจำหลักสูตรฯ ได้เห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 

เสนอการปรับปรุงแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 หน้า 4 ข้อ 9 ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:   

- ในรายชื่อลำดับที่ 1 คอลัมน์ที่ 6 “สาขาวิชา” ให้แก้ไข “minor” เป็น “Minor” 

- เติมชื่อ Dr. Christopher P. Wilde และข้อมูลเกี่ยวกับ Dr. Christopher P. Wilde     เป็นลำดับ

ที่ 4 ในตาราง 

1.2 หน้า 5 ตารางต่อจากหน้า 4: เติมหัวตาราง (repeat header row) 

http://ic.payap.ac.th/wp-content/uploads/linguistics_staff/Carlos_Benitez-Torres2016.pdf
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1.3 หน้า 5 ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
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1.3.1 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

- เติมข้อความให้เห็นชัดเจนว่า จุดเน้นของหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาศาสตร์จะมี         

ความเชื่อมโยงอย่างไรกับการที่คนในชุมชนชาติพันธุ์ถูกจำกัดด้านการประกอบอาชีพและ

โอกาสต่าง ๆ ในการทำงาน 

- ในย่อหน้าที่ 2 อาจเติมข้อความให้เห็นว่า นอกจากการช่วยให้ชุมชนเป้าหมายเข้าถึงข้อมูล

เกี่ยวกับภาษาต่าง ๆ แล้ว ควรเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป (ไม่ใช่เฉพาะชุมชนเป้าหมาย) ได้มี

โอกาสเข้าถึงข้อมูลด้วย (หมายเหตุ: การปรับแก้ไขส่วนนี้ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทาง

สาขาวิชาฯ ว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ทางสาขาวิชาฯ ต้องการหรือไม่) 

1.3.2 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

- เติมข้อความให้ชัดเจนและเชื่อมโยงให้เห็นจุดเน้นของหลักสูตรฯ และสถานการณ์หรือการ

พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

2. หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

- หน้า 7 ข้อ 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: บรรทัดที่ 6–14 ด้านล่างนี้ 

 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
5. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ในการทำวิจัย การ

พรรณนาเกี่ยวกับภาษา และการจัดระบบเอกสารข้อมูลภาษา 

6. มีความรู้ ความสามารถและทักษะทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาและการวิเคราะห์

ภาษา 

7. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการแปล การตรวจสอบงานแปล และสามารถนำไป

ปรับใช้เพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้อง 

8. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพ่ือช่วยเหลือชุมชนที่มีภาษาเป็นมรดก ให้สามารถ

ปรับปรุง และพัฒนาภาษาของตนเองภายใต้บริบทของภาษาประจำชาติ 

หากเป็นไปได้ควรนำข้อความที่ซ้ำกันในข้อ 1–4 มาเขียนรวมไว้ในบรรทัดที่ 6 ตัวอย่างเช่น 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ คือ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการประยุกต์ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ในการทำวิจัย การพรรณนาเกี่ยวกับภาษา      

และการจัดระบบเอกสารข้อมูลภาษา 

2. ด้านระเบียบวิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ภาษา 

3. ด้านการแปล การตรวจสอบงานแปล และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง 
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4. ด้านการช่วยเหลือชุมชนที่มีภาษาเป็นมรดก ให้สามารถปรับปรุง และพัฒนาภาษาของ

ตนเองภายใต้บริบทของภาษาประจำชาติ 

(หมายเหตุ: หากข้อความในบรรทัดที่ 6 เป็นรูปแบบที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มจากฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพายัพ ก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยน) 

3. หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

- หน้า 17 ตารางในข้อ 3.1.4.2 แผน ข: ชั้นปีที่ 2 คอลัมน์ที่ 4 “ภาคการเรียนที่ 2” แก้ไข “Electives” 

เป็น “ELECTIVES” และ “Independent Study” เป็น “INDEPENDENT STUDY” 

- หน้า 18 ข้อ 3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์: ในตารางรายชื่อและข้อมูล      เกี่ยวกับ

อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เติมชื่อ Dr. Christopher P. Wilde และข้อมูลเกี่ยวกับ    Dr. Christopher 

P. Wilde เป็นลำดับที่ 4 

4. หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

- หน้า 30 ข้อ 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด): ในตารางแสดงอักษรระดับ

คะแนน แต้มระดับคะแนน และระดับการเรียน ให้ตรวจสอบว่า ระดับคะแนน     4.0 3.0 2.0 และ 1.0 

จำเป็นต้องมี .0 กำกับด้วยหรือไม่  

(หมายเหตุ: หากการระบุตัวเลขดังกล่าวเป็นรูปแบบที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มจากฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพายัพ ก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยน)  

5. หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

- หน้า 37 หัวข้อ “การดูแลนักศึกษาวิทยานิพนธ์”: ในย่อหน้าที่ 3 มีข้อความดังนี้ 

“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรอืระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ (Payap 
University Symposium)” 

ควรเติมข้อความท้ายย่อหน้าดังกล่าวให้เห็นว่า นอกจากการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University Symposium) แล้ว นักศึกษาสามารถไปนำเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการท่ีอ่ืน ๆ ก็ได้  
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- หน้า 39 หัวข้อ “การประเมินผู้เรียน”: ในย่อหน้าที่ 3 ข้อความสุดท้ายในบรรทัดที่ 6 ให้เติมข้อความ 

“ของสาขาวิชาภาษาศาสตร์” ท้ายข้อความ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” เป็น “อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรของสาขาวิชาภาษาศาสตร์” 

- หน้า 40 ข้อ 7 ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators): ในตารางแสดงดัชนีบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน ดัชนีข้อ 13 มีข้อความ “ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหัวข้อวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาในเอเชียที่ยังไม่ค่อยมีการ

ศึกษาวิจัยมากนัก” ให้ปรับข้อความให้เป็นภาษาทางการมากข้ึน ดังนี้ 

“ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาใน
หลักสูตรทั้งหมด เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาในเอเชียที่มีคนศึกษาค่อนข้างน้อย” 

6. รายการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

- หน้า 45, 49, 50: ในคอลัมน์สุดท้าย “เหตุผลประกอบ” ทุกท่ีที่มีการยกเลิกรายวิชาและใช้คำ

ภาษาอังกฤษว่า “Deleted” ให้เปลี่ยนเป็น “Cancelled”  

- หน้า 53: ในคอลัมน์สุดท้าย “เหตุผลประกอบ” ในรายวิชา AL733 ให้แก้ไขคำภาษาอังกฤษจาก 

“Corrected”เป็น “Adjusted” 

7. ภาคผนวก ค 

- หน้า 66 ข้อ 3: ชื่อ “Ajarn Dr. Sigrid Lew” ตัดคำว่า “Ajarn” หน้า “Dr.” ออกเพราะไม่ใช่ระบบของ

ภาษาอังกฤษ 

- หน้า 67: เพ่ิมชื่อและข้อมูลของ Dr. Christopher Wilde 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

(ผศ. ดร. พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล) 
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 


