
 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์  

หลกัสูตรนานาชาติ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. %&&') 
 

1. ชื+อหลกัสูตร 
  ภาษาไทย   : ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยกุต ์หลกัสูตรนานาชาติ 
  ภาษาองักฤษ  : Doctor of Philosophy in Applied Linguistics International Program 
 
2. ชื+อปริญญา 
  ภาษาไทย  : ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์ หลกัสูตรนานาชาติ 
        ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์ 
  ภาษาองักฤษ  : Doctor of Philosophy (Applied Linguistics) International Program 
        Ph.D. (Applied Linguistics) 
 
3.  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยกุต ์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) มีวตัถุประสงคเ์พืJอ

ผลิตดุษฎีบณัฑิต ทีJมีคุณสมบติั ดงันีL  

3.1 มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละลึกซึL งในทฤษฏี และสามารถประยกุตค์วามรู้ หลกัการและศาสตร์
ความรู้ต่าง ๆ ทีJเกีJยวขอ้งกบัภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการทาํวจิยัหรือปฏิบติังานในสาขาวชิาชีพได ้

3.2 มีความสามารถในการวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในดา้นสาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยกุต ์
3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 
4. หลกัสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลกัสูตรขัLนปริญญาเอกทีJมีแผนการเรียน 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ แบบ Z.[ 
ประกอบดว้ย รายวชิาทีJคิดค่าคะแนนวทิยานิพนธ์ และการสอบตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

4.1 จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  

4.1.1 จาํนวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 รวมตลอดหลกัสูตร     48  หน่วยกิต 

แบบ 2.1 รวมตลอดหลกัสูตร     48 หน่วยกิต 

(1) นกัศึกษาตอ้งผา่นเกณฑภ์าษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่นวา่
ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัทีJปรับปรุงใหม่ 

(2) นกัศึกษาทีJจะสาํเร็จการศึกษาตอ้งตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทางวชิาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 



 

5.    โครงสร้างหลกัสูตร 
 
 
 

 5.1 รายวชิา 

 5.1.1  หลกัสูตรแบบ 1.1 

    1) หมวดวชิาบังคบั 
     นกัศึกษาในหลกัสูตร อาจตอ้งเรียนรายวชิาอืJนๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
   2) ดุษฎนีิพนธ์ 
   411 997 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
    Dissertation 

 5.1.2    หลกัสูตรแบบ 2.1 

   1) หมวดวชิาบังคบั 
   นกัศึกษาตอ้งเรียนวชิาบงัคบั ` หน่วยกิต และอาจตอ้งเรียนรายวชิาอืJนๆ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

         a11 911   ทฤษฏีและหลกัการขัLนสูงดา้นภาษาศาสตร์ประยกุต ์   b (b-d-e) 
  Advanced Theories and Principles in  
  Applied Linguistics 

          a11 912  การวจิยัทางภาษาศาสตร์ประยกุต ์                  b (b-d-e) 
  Research in Applied Linguistics 
 a11 981  สมัมนาทางภาษาศาสตร์ประยกุต ์               b (b-d-e) 
   Seminar in Applied Linguistics  
    2) หมวดวชิาเลอืก 
     นกัศึกษาตอ้งเลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่  b หน่วยกิต จากรายวชิาดงัต่อไปนีL  หรือรายวชิาอื+นที+จะ

เปิดเพิ+มในภายหลงั 
                     a[[ `21   เรืJองคดัสรรดา้นการเรียนรู้ภาษาทีJสอง การสอน  b (b-d-e) 
  และการทดสอบ              
        Selected Topics in Second Language Acquisition,  
    Pedagogy and Testing 
 a[[ `22   เรืJองคดัสรรดา้นภาษาและการแปลศึกษา b (b-d-e) 
  Selected Topics in Language and Translation Studies                                  
 <)  ดุษฎนีิพนธ์  
                      a[[ ```   ดุษฎีนิพนธ์                                                         be หน่วยกิต 
                                      Dissertation 

หมวดวชิา 
จาํนวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 48 >? 
1) หมวดวชิาบงัคบั  ` 
2) หมวดวชิาเลือก - b 
3) ดุษฎีนิพนธ์ 48 36 



 

@. ตวัอย่างแผนการศึกษา 

ปีที+ C ภาคการศึกษาที+ C รายวชิา 
หน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

411 911 
ทฤษฏีและหลกัการขัLนสูงดา้นภาษาศาสตร์ประยกุต ์   
Advanced theories and principles in applied linguistics 

- b 

411 912 
การวจิยัทางภาษาศาสตร์ประยกุต ์
Research in Applied Linguistics 

- b 

411 997 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
` 

 
- 

411 999 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
- 3 

 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน ` ` 
 รวมหน่วยกิตสะสม ` ` 

ปีที+ C ภาคการศึกษาที+ % รายวชิา 
หน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

411 981 
สมัมนาทางภาษาศาสตร์ประยกุต ์
Seminar in Applied Linguistics 

- b 

411 `2x 
วชิาเลือก 
 

- b 

411 997 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

` - 

411 999 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 3 

 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน ` ` 
 รวมหน่วยกิตสะสม [n [n 

ปีที+ % ภาคการศึกษาที+ C รายวชิา 

 

หน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

411 997 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9 - 

411 999 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 

 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
 รวมหน่วยกิตสะสม 27 Z7 

        ภายในปีทีJ Z ภาคการศึกษาทีJ [ นักศึกษาตอ้งสอบวดัความรู้ (Qualifying examination) เพืJอวดัว่า
นกัศึกษามีความรู้ความสามารถทีJจะดาํเนินการวิจยัโดยอิสระ เป็นผูที้Jมีคุณสมบติัและมีสิทธิเสนอขออนุมติั
เคา้โครงวทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต (เขียนและปากเปล่า) 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ปีที+ % ภาคการศึกษาที+ % รายวชิา 
หน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

411 997 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9 - 

411 999 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 

 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
 รวมหน่วยกิตสะสม 36 be 

ปีที+ 3 ภาคการศึกษาที+ 1 รายวชิา 
หน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

411 997 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9 - 

411 999 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 

 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
 รวมหน่วยกิตสะสม 45 45 

ปีที+ 3 ภาคการศึกษาที+ 2 รายวชิา 
หน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

411 997 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

3 - 

411 999 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 3 

 รวมหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 3 
 รวมหน่วยกิตสะสม 48 48 


