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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/ วิทยาลัย                           ศลิปศาสตร์  

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร   :       0384 

ภาษาไทย                  :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ              :  Doctor of Philosophy Program in Applied Linguistics 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขา 

ชื่อเตม็ (ไทย)     : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) 

ชื่อย่อ  (ไทย)  : ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 

          ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :    Doctor of Philosophy in Applied Linguistics 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :     Ph.D. (Applied Linguistics) 

 

3. วิชาเอก            

     ไม่ม ี  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 ปริญญาเอก แบบ 1.1   จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หนว่ยกิต  

 ปริญญาเอก แบบ 2.1  จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี    

       5.2 ภาษาที่ใช ้

               ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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   5.3 การรับเข้าศึกษา 

        รับนิสติไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

         5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

                ไม่ม ี

       5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560  เปิดสอนภาคการศกึษาปลาย  ปีการศกึษา 2560 

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร ์เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม      

คณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร ์วาระพิเศษ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

6.3 คณะกรรมการวชิาการ  มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม   

    ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

           ครั้งที ่122 (6/2560) วันที ่24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 16  

     เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

        หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่  คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

    8.1 บุคลากรทางการศกึษา พนักงานราชการ  

    8.2 นักวิจัยอิสระ 

    8.3 นักนิตวิิทยาศาสตร์ 

    8.4 นักอรรถบ าบัด  

  8.5 พนักงานบริษัทที่มงีานด้านภาษาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เชน่ กูเกิ้ล 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษา 

    ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 ที่ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1 นางสาวผณินทรา ธีรานนท์ 3520100423884 รองศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 

2544 

2541 

2 นางจารุวรรณ เบญจาทิกุล 31601000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

มัธยมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

2536 

2525 

2513 

3 นางสาวเพ็ญนภา คล้ายสงิห์โต  3160100254512 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2549 

 

2547 



10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

   มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร  

  11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

        ในปี 2556 ธนาคารโลกจัดอันดับประเทศต่างๆด้วยเกณฑ์รายได้ประชาชาติต่อหัว 

หรือ GNP คือ กลุ่มประเทศมี GNP ต่อหัวต่ ากว่า 1,036 ดอลลาร์สหรัฐฯ เรียกว่า “กลุ่มประเทศ

รายได้ต่ า” กลุ่มประเทศมี GNP ต่อหัวตั้งแต่ 1,036 ถึง 4,085 ดอลลาร์สหรัฐฯ เรียกว่า กลุ่ม

ประเทศรายได้ปานกลางกลุ่มต่ า และ กลุ่มประเทศมี GNP ต่อหัวระหว่าง 4,086 ถึง 12,615 

ดอลลาร์สหรัฐฯ เรียกว่า กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางกลุ่มสูง ส่วน ประเทศรายได้สูงมี GNP ต่อ

หัวตั้งแต ่12,616 ดอลลารส์หรัฐฯขึ้นไป 

        ประเทศไทยมี GNP ต่อหัวเท่ากับ 5,340 ดอลลาร์ จัดเป็น ประเทศรายได้ปานกลาง

กลุ่มสูง เงื่อนไขการยกระดับไปสู่ “ประเทศรายได้สูง” คือ อุตสาหกรรมของประเทศต้องส่งออกไป

แข่งขันในตลาดโลกโดยก่อให้เกิดรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเป็น

เวลาหลายปีจนสามารถดึงให้เศรษฐกิจหลุดจากกลุ่ม “รายได้ปานกลาง” กลายเป็น “ประเทศ

รายได้สูง” ในที่สุด แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นจริงได้ ต้องใช้เทคโนโลยีและความรู้เข้มข้น คุณภาพ

ของแรงงานที่จะต้องมีทักษะ ความรู้ ยืดหยุ่นปรับตัวได้ หรือคือ สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

เรียกว่า “ทุนมนุษย์” (Human Capital) การยกระดับคุณภาพของ “ทุนมนุษย์” นั้น จ าเป็นต้องมี

การลงทุนขนาดใหญ่เป็นเวลายาวนานในภาคการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและพัฒนา ตลอดจนมี

การเปลี่ยนแปลงในค่านิยมและวัฒนธรรมเปิดกว้าง  

         ประเทศไทยได้รับการวิเคราะหจ์ากธนาคารโลกว่า ก าลังตดิกับดักรายได้ปานกลาง 

หรือ middle-income trap หมายถึง สภาวะที่ประเทศด้อยพัฒนาสามารถยกระดับเป็นประเทศ

รายได้ปานกลางได้ในระยะเวลาสั้น แต่หยุดชะงักไม่สามารถไปต่อถึงระดับประเทศรายได้สูงได้  

(โลกวันนีว้ันสุข,  2558; Somchai Jitsuchon, 2012)  

         นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มุ่งเน้นการเปิดเศรษฐกิจในเวทีอาเซียน

และในเวทีโลกตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ความรู้ความสามารถที่จะเข้าสู่เวทีโลกได้ นั่นก็คือประชาชนต้องมีทักษะการสื่อสารหรอืทักษะทาง

ภาษา และมีความเข้าใจความหลากหลายของภาษา ที่ผสมผสานกันตลอดเวลาผ่านสื่อและ

เทคโนโลยี หรือ ที่เรียกว่าสังคมพหุภาษา รวมถึงประชาชนต้องได้รับการพัฒนาทักษะการบูรณา

การ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการน าพาเศรษฐกิจไทยให้แข่งขันในระดับนานาชาติได้อันจะน ามาซึ่ง

การมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นในสังคมไทย  
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  ดังนั้นการเรียนภาษาต้องควบคู่ไปกับการสร้างทักษะการวิจัยและพัฒนา จึงจะเพียงพอ

ต่อการน าพาประเทศไปสู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศไทยต้องสร้างทุนมนุษย์ที่มีทักษะการ

วิจัยผ่านภาษา การเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ และการเชื่อมโยงองค์

ความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันเชิงบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมให้น าพาเศรษฐกิจไทย และเพื่อยกระดับ

ทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การเป็นประเทศ

รายได้สูง 

  11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

        จากกระแสโลกาภิวัตน์และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) ของประเทศไทย ในปลายปี  พ .ศ . 2558 นั้น  ได้ส่ งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจาก

จะท าให้เกิดสังคมที่มีลักษณะเป็นพหุภาษาและวัฒนธรรม แล้วยังท าให้เกิดการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวินาทีอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีด้านข้อมูล

ข่าวสารที่มลีักษณะก้าวกระโดด  

        ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมไทยและสังคมที่มีความเป็นพหุ

วัฒนธรรมทางภาษาเป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอน คือ ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยต้องคิด

อย่างเป็นระบบ มีทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อ

สร้างนวัตกรรมให้น าพาเศรษฐกิจของประเทศ การวิจัยและพัฒนาด้านภาษาอย่างเป็นระบบเพื่อ

เข้าถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันไปของผู้คนในแต่ละประเทศจะเอื้อต่อ

การติดต่อทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ราบรื่น และที่ส าคัญที่สุด คือ การวิจัยและพัฒนาเชิง

บูรณาการทางภาษาเพื่อสร้างนวัตกรรมจะท าให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น

และเป็นการสร้างทุนมนุษย์ที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความซับซ้อนทางภาษา 

วัฒนธรรม และวิถีชีวติ 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ

กิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

       การพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เรียนเชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์เป็นนักวิชาการ

ที่มีทักษะการวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาศาสตร์ หรือ โต้แย้ง สนับสนุน สร้าง

ทฤษฎีใหม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมระดับชาติและนานาชาติ  สามารถบูรณาการวิชา

ภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่น เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมใน

เชิงเดี่ยวไปจนถึงพหุภาษา มีความลุ่มลึกในการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นปัญหา แก้ไขปัญหา 

ประยุกต์แนวคิดภาษาศาสตร์ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาสังคม 
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน  

 12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุก

ระดับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for 

High Education) (TQF:Hed.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มี

ทักษะทางปัญญา มีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดย

จะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ

ด้วยการจัดการศึกษา ในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้นดังนั้นจึง

ต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้ งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่

ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงานซึ่งต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนรวมทั้ง

เนือ้หาสาระให้ก้าวทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆด้วย 

12.2.2 ด้านการวิจัย 

                     มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้นเช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้

ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การ

ฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เป็นต้น โดย

มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานโดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ใน

สาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยจะต้องสร้างผู้น า

ในการวิจัยให้สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรอืการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียง 

ทั้งในและตา่งประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้ 

12.2.3 ด้านบริการวิชาการ 

                              มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมาก

ยิ่งขึ้นการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการด้านการแพทย์ และ

การสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา 

โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่ม เป้าหมายที่มีก าลั งซื้อสู ง เช่น ภาคธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนและด าเนินงานร่วมกับ

ภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น 

โดยการด าเนินการจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน

และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสรา้งจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป    
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        12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                              มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วน

ร่วมในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทะนุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ

สังคมไทยอันเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็น

ไทยอย่างถ่องแท้เพื่อน าไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม 

ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้อง

ด าเนนิการ 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ / สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย คณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น  

           ภาษาอังกฤษ 

           13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 ไม่ม ี

13.3 กลุ่มวิชา/ รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 ไม่ม ี

13.4 การบรหิารจัดการ 

 การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปะศาสตร์ โดยให้การ

จัดการเรยีนการสอนด าเนนิไปด้วยเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

          บูรณาการองค์ความรู้ภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ สู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และ

นวัตกรรมในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาสังคม 

     1.2 ความส าคัญ 

          ประเทศไทยมีนโยบายขับเคลื่อน “เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” เพื่อท าให้ประเทศไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ และก้าวขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับสูง ซึ่ง

หมายความว่า ประชาชนในประเทศไทยจะมีความยากจนลดน้อยลง มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรม จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยได้รับการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ รวมถึงทักษะความสามารถใน

การสร้างสรรค์งานเชงิบูรณาการ   

องค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ระดับดุษฎีบัณฑิต ผสมผสานกับ กระบวนการวิเคราะห ์

สังเคราะห์ประมวลผลข้อมูลผ่านการโต้แย้งและพิจารณาด้วยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเห็น

ภาพเชื่อมโยงระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม

ทางภาษาศาสตร์ผา่นงานวิจัยเชงิบูรณาการ 

การเรียนรู้ผ่านหลักสูตรภาษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสร้างคนผ่านกระบวนการศึกษา

ภาษาศาสตร์ท าให้คนเป็นคนที่มีคุณภาพที่เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น และสร้างองค์ความรู้ใหม่

และนวัตกรรมผ่านงานวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่มี

มูลค่าก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมทั้งระดับชาติหรอืนานาชาติ   

  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปะศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลติดุษฎีบัณฑิตให้มคีุณลักษณะดังนี้ 

1.3.1 มคีวามสามารถสร้างองค์ความรูห้รอืแนวคิดใหม่ทางภาษาศาสตร์   

1.3.2 มีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และวิจัยด้านภาษาศาสตร์ และบูรณาการ

ภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 

1.3 .3 มี ทั กษะในสร้างทฤษฎีห รือองค์ ความรู้ จาก การเชื่ อม โยงและประยุ กต์

กระบวนการวิจัยด้านภาษาศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพทางภาษาศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปะศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มีแผนพัฒนา

ปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะ

ด าเนนิการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2.1 พัฒนาอาจารย์ ให้เพิ่มพูน  

ความรู้และประสบการณ์ทาง

ภาษาศาสตร์  การวิจัย  และ

เทคโนโลยีภายในปี พ.ศ. 2561 

1. สนับสนุนอาจารย์ ใหเ้ข้าร่วมอบรม

หรอืสัมมนาวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้งต่อคน 

2. ส่งเสริมใหอ้าจารย์ท าวิจัย อย่างน้อย 

1 ปีตอ่ 1 เรื่อง  

1. รายงานผลการอบรมหรือ

สัมมนาวิชาการของอาจารย์

ในหลักสูตร 

2.รายงานการวิจัย 

2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ 

สอดคล้องกับความตอ้งการ 

ของผู้ใชบ้ัณฑติและ 

ตลาดแรงงานในปัจจุบันภายใน

ปี พ.ศ. 2563 

1. ประเมินความต้องการและความพึง

พอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพื้นฐานมา

จากความต้องการของผูใ้ช้บัณฑติหรอื

ตลาดแรงงานและเทคโนโลยียุคปัจจุบัน 

1. ผลการประเมินความ

ต้องการและความพึงพอใจ

ของผู้ใชบ้ัณฑติ   

2.3 ปรับปรุงหลักสูตร 

ศลิปะศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตรเ์พื่อ 

วิชาชีพให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า 

ที่ สกอ. ก าหนดภายในปี พ.ศ.  

2563  

1. ทบทวนและประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

  

1. ผลประเมินการเรียนการ

สอนประจ าภาคการศกึษา 

(มคอ. 5) ภายใน 30 วัน

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  

2. ผลประเมินการเรียนการ

สอนป ระจ าปี  (มคอ . 7) 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดให้มีการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา

แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 

สัปดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

    ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

          ภาคการศกึษาต้น   เดือน สิงหาคม-ธันวาคม  

  ภาคการศกึษาปลาย  เดือน มกราคม-พฤษภาคม  

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1 วุฒิการศึกษา 

                ปริญญาเอก แบบ 1.1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

หรอืตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

                ปริญญาเอก แบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้

ตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด หรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง 

        2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ในกรณี

ความผิดอันได้กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

        2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

        2.2.4 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา  

  2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

               2.3.1 พืน้ฐานดา้นการวิจัย  

               2.3.2 พืน้ฐานดา้นภาษาศาสตร์ 

  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

               2.4.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยใหก้ับนิสิตเพื่อเสริมความรูเ้กี่ยวกับการ

ท าวิจัยในหัวข้อตา่งๆ เชน่ การเขียนรายงานการวิจัย แนวโน้มการท าวจิัยด้านภาษาศาสตร์ 

               2.4.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ภาษาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

                2.4.3 มีการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าเทคนิคการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 

และมอบหมายอาจารย์ท าหนา้ที่ดูแล ให้ค าแนะน าแก่นสิิต    

 

  2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

       2.5.1 แบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 5 

- 

- 

5 

5 

5 

- 

10 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

15 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 

รวม 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   5 5 5 

หมายเหตุ เปิดรับนิสิตเมื่อมีความพร้อม 

 

        2.5.2 แบบ 2.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 5 

- 

- 

5 

5 

5 

 

10 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

15 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 

รวม 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   5 5 5 
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 2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงนิเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

3,000,000 

9,000,000 

2,100,000 

3,300,000 

990,000 

2,310,000 

3,630,000 

1,089,000 

2,541,000 

3,992,000 

1,197,000 

2,795,000 

4,391,000 

1,317,000 

3,073,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

2,192,000 

512,000 

6000,000 

6000,000 

480,000 

2,411,000 

563,000 

660,000 

660,000 

528,000 

2,651,000 

619,000 

726,000 

726,000 

580,000 

2,915,000 

681,000 

798,000 

798,000 

638,000 

3,207,000 

749,000 

878,000 

878,000 

702,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

2,400,000 

2,400,000 

2,640,000 

2,640,000 

2,904,000 

2,904,000 

3,194,000 

3,194,000 

3,513,000 

3,513,000 

4. งบเงินอุดหนุน 500,000 550,000 605,000 665,000 131,000 

รวมรายจ่าย 8,092,000 8,901,000 9,790,000 10,766,000 11,842,000 

ค่าใช้จ่าย:หัว:ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 2.7 ระบบการศึกษา 

         แบบช้ันเรยีน 

         แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

         แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

         แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e–Learning) 

         แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

         อื่นๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. งานรายวิชา - 12 

   หมวดวิชาเฉพาะ - - 

    1.1 กลุ่มวชิาบังคับ - 6 

    1.2 กลุ่มวชิาเลอืก - 6 

2. วิทยานพินธ ์ 48 36 

3. รายวิชาบังคบัไม่นบัหน่วยกติ (3) (3) 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 48 48 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา  กรณกีารทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา          

เร่ือง  การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  ระดับบัณฑิตศกึษา  พ.ศ. 2559  
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

3.1.3.1 แบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์)  

    1) วิทยานิพนธ์         จ านวน 48 หนว่ยกิต    

147851 วิทยานิพนธ์      จ านวน 48 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

                2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน 3 หนว่ยกิต     

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies  

     3.1.3.2 แบบ 2.1 (ศกึษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

                  1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    จ านวน  12 หน่วยกิต

                       (1.1) วิชาเอกบังคับ      จ านวน   6 หน่วยกิต 

147801  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรข์ั้นสูง    3 (2-2-5) 

  Advanced Research Methodology in Social Sciences  

147802 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง 3 (2-2-5)

 Current Issues in Advanced Linguistics and Applied Linguistics  

         (1.2) วิชาเอกเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 

147811 นิตสิัทศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ขัน้สูง        3 (2-2-5) 

 Advanced Forensic Phonetics and Application 

147821       นวัตกรรมภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น     3 (2-2-5) 

                   Innovations in Dialectolinguistics 

147833  ภาษาศาสตร์จิตวทิยากับนวัตกรรม    3 (2-2-5) 

Psycholinguistics and Innovations 

147841  วาทกรรมวเิคราะหเ์ชงิวิพากษ์     3 (2-2-5) 

Critical Discourse Analysis 

 

                   2) วิทยานิพนธ์   จ านวน 36 หนว่ยกิต  

147852 วิทยานิพนธ์      จ านวน 36 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 

                   3) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต   จ านวน 3 หนว่ยกิต  

147800   ภาษาอังกฤษส าหรับระดับบัณฑติศกึษา    3 (3-0-6) 

English for Graduate Studies  
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3.1.4 แผนการศึกษา 

  3.1.4.1 แบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์)  

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

147851  วิทยานิพนธ์                          8 หนว่ยกิต 

 Dissertation 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies            (ไม่นับหน่วยกิต) 

                                                   รวม                                     8 (3) หนว่ยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

147851  วิทยานิพนธ์                            8   หนว่ยกิต 

 Dissertation 

    รวม                                       8   หนว่ยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

147851  วิทยานิพนธ์                                   8 หนว่ยกิต 

    Dissertation 

                 รวม                                           8  หนว่ยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

147851  วิทยานิพนธ์                                8 หนว่ยกิต 

 Dissertation 

    รวม                                            8 หนว่ยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

147851  วิทยานิพนธ์                               8 หนว่ยกิต 

 Dissertation 

                 รวม                                            8 หนว่ยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

147851  วิทยานิพนธ์                                 8 หนว่ยกิต 

 Dissertation 

    รวม                                            8 หนว่ยกิต 
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   3.1.4.2 แบบ 2.1 (ศกึษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

147801  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรข์ั้นสูง    3 (2-2-5) 

  Advanced Research Methodology in Social Sciences  

147802    ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขัน้สูง 3 (2-2-5)

  Current Issues in Advanced Linguistics and Applied Linguistics 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา           3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies            (ไม่นับหน่วยกิต) 

    รวม                            9 (3) หนว่ยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

1478xx วิชาเอกเลือก                    3 (2-2-5) 

 Major Elective  

1478xx วิชาเอกเลือก                    3 (2-2-5) 

 Major Elective  

147852     วิทยานิพนธ์                    3 หนว่ยกิต 

  Dissertation 

    รวม                                   9 หนว่ยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

147852  วิทยานิพนธ์                    9 หนว่ยกิต 

   Dissertation 

        รวม                                 9  หนว่ยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

147852   วิทยานิพนธ์                     9 หนว่ยกิต 

 Dissertation 

        รวม                                   9  หนว่ยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

147852  วิทยานิพนธ์                    9 หนว่ยกิต 

  Dissertation 

        รวม                                   9 หนว่ยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

147852 วิทยานิพนธ์                        6 หนว่ยกิต 

 Dissertation 

        รวม                                    6 หนว่ยกิต 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา   3 (3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies  

  ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอา่นและการเขียนเชงิวิเคราะห์และ 

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ

ต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหา

ความรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างอิง 

Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, 

paragraph writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through 

speaking and writing, using technology and electronic data base, citation system, and writing 

citation 

 

147801   ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง 3 (2-2-5) 

       Advanced Research Methodology in Social Sciences  

  เทคนิคและกลวิธีในการเก็บข้อมูลทางภาษาศาสตร์ การบันทึกข้อมูล การสังเคราะห์

ข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล เทคนิคและแนวคิดการท าวิจัยเชิงทดลองที่หลากหลาย เทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยทางภาษาศาสตร์ และการตีความข้อมูลเชิงลึก การสัมมนาและการเขียน

รายงานวิจัย 

Techniques and strategies for different research methods in linguistics: recording, 

eliciting and archiving data. Several experimental techniques and approaches. Technologies 

related to linguistics research methods and critical data interpretation. Seminar and research 

methods and critical data interpretation. Seminar and research paper writing. 

 

147802  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง 3 (2-2-5)

 Current Issues in Advanced Linguistics and Applied Linguistics 

 ประเด็นทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

ทฤษฎีที่หลากหลายขั้นสูง การมองภาพเชื่อมโยง และบูรณาการระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์

ต่างๆ เพื่อสร้างสรรคแ์นวคิดทฤษฎี  

Discussion on advanced linguistics and applied linguistics and related fields using 

various theories, integration and connection between linguists and its related fields for 

theoretical contribution 
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147811  นิติสัทศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ขั้นสูง                3 (2-2-5) 

       Advanced Forensic Phonetics and Application 

การเลือกสรรหัวข้อวิจัยและถกประเด็นสัทศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆที่ เกี่ยวข้อง 

วิเคราะหค์ลังเสียงด้วยความรูท้างนติิสัทศาสตร์และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง  

Selected issues and discussion on forensic and its related fields, analysis of data 

using advanced forensic linguistic and advanced computer skills   

 

147821  นวัตกรรมภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น          3 (2-2-5) 

             Innovations in Dialectolinguistics 

แนวคิดภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น การสร้างแผนที่ภาษา การประยุกต์ใช้แผนที่ภาษากับ

ศาสตร์ต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว หรือ ภูมิศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสร้างนวัตกรรม

ผา่นกระบวนการสังเคราะหง์านวิจัยด้านภาษาศาสตรภ์าษาถิ่น หรอื ผา่นการวิจัยเชิงทดลอง 

Theory and practice of variety of regional language and dialectological research, 

methods of constructing language map and its application to tourism or geography, 

construction new concepts or innovations through related research synthesis or through 

experimental research 

 

147833  ภาษาศาสตร์จิตวิทยากับนวัตกรรม         3 (2-2-5) 

      Psycholinguistics and Innovations  

 การเลือกสรรหัวข้อวิจัยและการถกประเด็นด้านภาษาศาสตร์จิตวิทยา การ

สังเคราะห์ทฤษฎี และสร้างสรรค์แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ทางภาษาศาสตร์จิตวิทยา เชื่อมโยงกับ

การประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านภาษาเด็ก การสรา้งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูภ้าษาของมนุษย์ 

 Selected issues and discussion on psycholinguistics, synthesis on theory and 

practice of psycholinguistics related to child language, innovations for human language 

learning and acquisition 
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147841  วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์          3 (2-2-5) 

Critical Discourse Analysis  

การเลือกสรรหัวข้อวิจัย การสังเคราะห์ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงวิพากษ์ และการ

น าไปใช้ขั้นสูง การสร้างแนวคิดใหม่ และเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันในสังคมไทย

หรอืสังคมอื่น ๆ ผา่นการวิเคราะหว์าทกรรม 

Selected issues and synthesis critical approaches to discourse analysis and its 

advanced application, constructing new concepts and proposing new angles for current 

situations in Thai society or other societies 

 

147851  วิทยานิพนธ์                     48 หน่วยกิต  

 Dissertation  

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพในระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การ

แก้ไขปัญหา ในหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วรรณกรรม และ

ภาษาศาสตร์   

Constructing new knowledge with a high level of quality by systematic research 

methodology, problem solving, English teaching, literature, and linguistics  

 

147852 วิทยานิพนธ์                  36 หน่วยกิต  

  Dissertation  

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพในระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การ

แก้ไขปัญหา ในหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วรรณกรรม และ

ภาษาศาสตร์   

 Constructing new knowledge with a high level of quality by systematic research 

methodology, problem solving, English teaching, literature, and linguistics  
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่   4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1  เลข     7  หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

  2.2  เลข     8   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่  5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

   0      หมายถึง    กลุ่มวชิาพืน้ฐาน 

                                 1      หมายถึง    กลุ่มวชิาเฉพาะด้านบังคับ 

  2      หมายถึง     กลุ่มภาษาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

                                 3      หมายถึง     กลุ่มวทิยาภาษาถิ่น 

   4      หมายถึง    กลุ่มภาษาศาสตรเ์พื่ออรรถบ าบัด 

   5 หมายถึง    กลุ่มวาทกรรมวิเคราะห์ 

   6 หมายถึง    วิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 4. เลขในล าดับที่  6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

                3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 ที่ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1 นางสาวผณินทรา ธีรานนท์ 3520100423884 รองศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 

2544 

2541 

2 นางจารุวรรณ เบญจาทิกุล 31601000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

มัธยมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

2536 

2525 

2513 

3 นางสาวเพ็ญนภา คล้ายสงิห์โต  3160100254512 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2549 

 

2547 
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  3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ป ี

1. นายสรบุศย์ รุ่งโรจนส์ุวรรณ 31001005xxxxx รองศาสตราจารย์ อ.ด. 

อ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

อักษรศาสตร์  

ภาษาญี่ปุ่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2548 

2542 

2. นางสาวชมนาด อินทจามรรักษ์ 32009006xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ อ.ด. 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

  ไม่ม ี

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

      แผน 1.1 

  งานวิจัยวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตแผน 1.1 เป็นงานวิจัย เชิงประจักษ์  (Empirical research) ด้ าน

ภาษาศาสตร์ตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการด าเนินโครงการวิจัย มีการก าหนด

วัตถุประสงค์และ/หรือค าถามวิจัย มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลอย่าง

ถูกต้อง มีการวิเคราะห์และแปลผล รวมทั้งการอภิปรายผล มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

  แผน 2.1 

  ส่วนงานวิจัยท าในรูปแบบเดียวกันกับวิทยานิพนธ์ก็ได้ หรืออาจเป็นการสังเคราะห์ในประเด็นที่สนใจ

ประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยและอาจแบ่งหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 5.2.1 คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่า ซึ่งนิสิตจะต้อง

ได้รับผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงจะถือว่าสอบผ่าน และนิสิตต้องน าวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และ

เย็บเล่มเรียบร้อยแลว้มามอบใหม้หาวิทยาลัย  

 5.2.2 ส าหรับนิสิตแผน 1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

ได้รับการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ  

 5.2.3 ส าหรับนิสิตแผน 2.1 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

 5.3 ช่วงเวลา 

        5.3.1 รายวิชา 147851 วิทยานิพนธ์   

  แผน 1.1 

  เริ่มตัง้แตช้ั่นปีที่ 1  ภาคการศกึษาต้น 

       5.3.2 รายวิชา 147852 วิทยานิพนธ์   

  แผน 2.1 

      เริ่มตัง้แตช้ั่นปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 
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   5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  5.4.1 รายวิชา 147851 วิทยานพินธ์   

                  แผน 1.1       จ านวน 48 หนว่ยกิต  

  5.4.2 รายวิชา 147852 วิทยานิพนธ์   

         แผน 2.1       จ านวน 36 หนว่ยกิต  

 5.5 การเตรยีมการ 

คณะศิลปศาสตร์เตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิตเกี่ยวกับการท า

วิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

 5.5.1 ก าหนดตารางเวลาของคณาจารย์เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นสิิต 

 5.5.2 ให้ค าแนะน าแก่นสิิตเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่นา่สนใจในการท าวิทยานิพนธ์ 

 5.5.3 แนะน าและจัดหาอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ มาให้ค าปรึกษา

และแนะน าการท าวิทยานิพนธ์เรื่องนัน้ ๆ  

 5.5.4 จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์  หลังจากนิสิตได้ท า

วิทยานิพนธ์ไประยะหนึ่งแล้ว โดยเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน

เรื่องนั้น ๆ มาให้ค าแนะน า 

 5.5.5 ให้ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับการจัดท าบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามเงื่อนไขการส าเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย  

  5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมนิผลการท าวิทยานิพนธ์ มีกระบวนการประเมินดังนี้ 

 5.6.1 การประเมินผลร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 5.6.2 การประเมินผลโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากคณะศลิปศาสตร์หรอืมหาวิทยาลัย 

    5.6.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่ได้รับการ

แตง่ตัง้จากคณะศลิปศาสตร์หรอืมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืและกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูง

สร้างองค์ความรู้ใหม ่หรอื นวัตกรรม         

มีการจัดการเรียนที่มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้ามาอภิปรายใน

กลุ่ม ก าหนดใหม้ีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการใน

หัวข้อตา่งๆอย่างสม่ าเสมอ 

มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การท าวิจัย และวิทยากรทางภาษาศาสตร์กับ

เทค โน โลยี จากบ ริษั ท กู เกิ้ ล  (ห รืออ งค์ ก รที่

เกี่ยวข้อง) มาบรรยาย 

1.2 มีความสามารถทางการสื่อสารและ

ใช้ภาษาต่างประเทศ 

แนะน าและสนับสนุนให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการ

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ เชน่ ฐานขอ้มูลออนไลน์ 

1.3 มีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรูแ้ละเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

มีการมอบหมายให้นิสิตแต่ละคนได้ขยายองค์

ความรู้ในลักษณะของการอภปิราย และการปฏิบัติ

จากการวางแผนและด าเนินการวิจัยหรอืการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.4 มี จ ร รย าบ ร รณ ใน วิ ช า ชีพ แล ะ

จรรยาบรรณนักวิจัย 

กระตุ้นและสร้างให้นิสิตมีความภาคภูมิใจและ

รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ 

     

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ประยุกต์ มีดังต่อไปนี ้

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

          2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

 2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร

และสังคม 
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    3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ เป็น

มนุษย์ 

             4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

 1) มีการปลูกฝังให้นิสติมรีะเบียบวินัยและความรับผดิชอบ โดยเน้นการเข้าช้ันเรยีนใหต้รงเวลา  

  2) นสิิตตอ้งมีความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายใหเ้สร็จตามเวลาที่ก าหนด  

 3) มีความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น มีการอ้างอิงผลงานของบุคคลอื่น และไม่กระท าการ

ทุจรติในการสอบ  

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

  1) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาของนสิิต และการส่งงานที่มอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 

                  2) ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้า โดยยึดแบบ

ธรรมเนียมจรรยาบรรณนักวิชาการ เช่น มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของ

ตนเอง 

  3) ประเมินความซื่อสัตย์และสุจริต สังเกตจากการท างานกลุ่มและการสอบ 

    2.2 ความรู้ 

       2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่น ในการศกึษาค้นคว้าใน

สาขาวิชา 

 2) มีความเข้าใจเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

         3) สามารถพัฒนาวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่ 

 4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลีย่นแปลงในสาขาวิชาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 1) มีการจัดการเรยีนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

                 2) ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใชท้ฤษฎีเพื่อน าไปปฏิบัติในสถานการณต์่าง ๆ 

       3) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการบูรณาการใหแ้ก่นสิิตอยู่เสมอ 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

                   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนิสติในด้านต่าง ๆ ดังนี้        

        1) ประเมนิจากทดสอบย่อย 

                  2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

                  3) ประเมินจากการจัดท ารายงานการค้นคว้า 

                  4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานการค้นคว้าหรอืบทความวิจัยหรือบทความวชิาการ 

                  5) ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมายในช้ันเรยีน 
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    2.3 ทักษะทางปัญญา 

           2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

      1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค ์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

    2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้

ใหม่อย่างสรา้งสรรค ์

      3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและด าเนินการ

วิจัย 

           2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

                    1)  ใช้กระบวนการสอนในลักษณะการอภปิราย โดยมีการก าหนดหัวข้ออภิปราย 

     2)  เน้นให้มกีารศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

    3)  เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 

            2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

     ประเมินตามสภาพจริงโดยใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายเช่น การสอบข้อเขียน การสอบ

ปากเปล่า การน าเสนอผลงาน เพื่อให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรยีน 

      2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

     2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

     3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

     4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ           

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

    1) ก าหนดกิจกรรมใหม้ีการท างานเป็นรายกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผูอ้ื่น  

    2) ค้นคว้าหาข้อมูลจากการให้ความร่วมมือของผู้อื่นหรอืผูม้ีประสบการณ์   

    3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการระหว่างนิสิตด้วยกัน และระหว่างนิสิตกับอาจารย์ 

วิทยากร และบุคคลทั่วไปโดยสม่ าเสมอ ทุกกิจกรรมจะด าเนินภายใต้บรรยากาศทางวิชาการที่ก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์อันดี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรยีนและนอกห้องเรียน 

 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

  1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไข

ปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

  2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและ

ชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

            2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    1) แนะน าและสนับสนุนให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เชน่ ฐานขอ้มูลออนไลน์   

    2) อ่านงานวิจัยที่มีการออกแบบเชิงปริมาณเพื่อให้นิสิตคุ้นเคยกับสถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณและ

การวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขมากขึ้น  

           2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    1) ประเมินจากการสังเกตในการน าเสนอรายงาน บทความ รายงานการวิจัย 

    2) ประเมินจากการสบืค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.6 สุนทรียภาพ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

   1) มคีวามรู ้ความเข้าใจและซาบซึ่งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษาศลิปพ 

           2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีะและความงามแห่ง

ศิลปวัฒนธรรม 

   1) อาจารย์น าเสนองานจากสื่อต่างๆ เชน่ เวบไซต์  

   2) การเรียนรูจ้ากการออกภาคสนาม 

         2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

  1) นิสิตสามารถวิจารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถกประเด็นในวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้

ภาษาศาสตร์ หรอื วิชาเกี่ยวกับการสรา้งนวัตกรรมได้ 

   2) นิสติสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับวิถีชีวติและวัฒนธรรมที่หลากหลายในการออกภาคสนามได้ 
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2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

            2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   1) มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

            2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

    สอดแทรกสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพและสอดแทรกพฤติกรรมที่เหมาะสมด้านบุคลิกภาพและ

การแสดงออก 

            2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

     สอบถามพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพและการสังเกตพฤติกรรมการ

แสดงออก 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก       ความรบัผดิชอบรอง 

 

 

รายวิชา 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพ และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

147801 

ระเบียบวธีิวิจัย

ทางสังคมศาสตร์

ขั้นสูง 

 •    • • •  •  •   •  •    

147800 

ประเด็นปัจจุบัน

ทางภาษาศาสตร์

และภาษาศาสตร์

ประยุกตข์ั้นสูง 

•     • •   • • •  • •  •  •  

147811 

นติสิัทศาสตร์กับ

การประยุกตใ์ช้

ขั้นสงู 

 • •    •  •  •  •  •  •   • 
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รายวิชา 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพ และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

147821นวัตกรรม

ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น 

 •     •   • • • •  •  • •   

147833ภาษาศาสตร์

จิตวทิยากับนวัตกรรม 

 •    •  •  •  •  • •  •    

147841  

วาทกรรมวเิคราะห์เชงิ

วพิากษ ์

 •    • •   • • • • •  • • •   

147851วิทยานพินธ์ • • • • • • • • • • •  • •  • •    

147852วทิยานพินธ์ • • • • • • • • • • •  • •  • •    
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

       การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 โดยการสุ่มจากจ านวนรายวิชาทั้งหมด 

เป็นจ านวนร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และท าการแจง้ให้อาจารย์ผู้สอนของ

แต่ละรายวิชาทราบตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา จากนั้นคณะกรรมการท าการประเมินการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ และรายงานผลการประเมินให้สาขาวิชาและคณะรับทราบ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตจบการศึกษา โดยการ
ท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจด าเนินการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้

(1) ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ

ในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการต่างๆ หลังจากจบการศึกษาแล้ว

อย่างนอ้ย 1 ปี 

(3) การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น
ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 

ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ

การพัฒนาองค์ความรูข้องนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑส์ าเร็จการศกึษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท า

วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ อย่างนอ้ย 2 เรื่อง 

แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า

กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศกึษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศกึษาอุดมศกึษา (TQF)  

1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อใหค้ าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น

ประจ าทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โครงการการจัดการการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

 2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอ

ผลงานทางวชิาการ ทั้งในและตา่งประเทศ  

 2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

 2.2.3 นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้

ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

สร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความช านาญในอาชีพ

ของการเป็นครูผูส้อน 

 2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพทางวชิาการ 

 2.2.5 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรโดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา 

   

2. บัณฑิต 

  คุณลักษณะของบัณฑิตสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานสังคมหรือความพึงพอใจ

ของผู้ใชดุ้ษฎีบัณฑติ  

2.1 คณะด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑติ เป็นประจ า

ทุกปี และเสนอผลการส ารวจให้คณะกรรมการประจ าคณะและกรรมการสาขาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพของนิสติให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน 

และน าข้อมูลมาเป็นพืน้ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย 

2.3 สาขาน าข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นิสิตสังกัดอยู่  มาพิจารณาจัดท าโครงการและ

กิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 

3. นิสิต 

 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นสิิต 

  3.1.1 สาขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆแก่นิสิตทุก

คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อกับนิสิตในรูปแบบอื่น 

โดยต้องแจง้ให้นสิิตในความดูแลทราบ  

  3.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตในช้ันเรียนเข้าปรึกษาได้  (Office 

Hours) และแจ้งให้นสิิตทราบ 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสติ  

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษ ค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี ้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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4. คณาจารย์ 

 สาขาวิชาและคณะเป็นผู้พิจารณาและด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม

เกณฑ ์สกอ. ก าหนด 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่   

             การคัดเลือก  แตง่ตัง้ และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้งผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 4.1.1 คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของสาขา คณะ

และมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน ด าเนินการ

รับสมคัร ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งก าหนดวันสอบใหชั้ดเจน 

 4.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นด าเนินการสอบ 

คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน  การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์  รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยัง

คณะ 

 4.1.3 มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งด าเนินการแต่งตั้ง และ

บรรจ ุ

    4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

 4.2.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีสิทธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ

แผนงานด้านต่างๆ เชน่แผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้ 

 4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและน าเสนอผลแก่ที่ประชุมสาขาเพื่อพิจารณาหาแนวทางใน

การปรับปรุงหลักสูตรรว่มกัน 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธี คือจ้างรายช่ัวโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้ 

ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จะต้องน าผลการค านวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มา

พิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจ าเป็นเช่นมีอาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อท า

ผลงานทางวิชาการ หรอืใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมที่สาขาเห็นควรทั้งนีใ้หม้ีการขอความเห็นชอบจาก

คณะ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  

 5.1 หลักสูตรหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48 (3) หน่วยกิต 

5.2 โครงสร้างหลักสูตร 

            5.2.1 แบบ 1.1. (ท าวิทยานิพนธ์) 

       วิทยานิพนธ์     48  หนว่ยกิต  

     รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต    3 หนว่ยกิต 

       5.2.2 แบบ 1.2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

     หมวดวิชาเฉพาะด้าน   12 หนว่ยกิต 

      วิชาเอกบังคับ    6 หนว่ยกิต 

      รายวิชาเอกเลือก   6 หนว่ยกิต 

     วิทยานิพนธ์     36 หนว่ยกิต 

     รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต   3  หนว่ยกิต 

 5.3 การเรียนการสอน 

  แบบ 1.1. ท าวิทยานิพนธ์ 

   ช้ันปีที่ 1  ภาคการศกึษาต้น  8 (3) หนว่ยกิต 

     ภาคการศกึษาปลาย   8 หนว่ยกิต 

   ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น   8 หนว่ยกิต 

     ภาคการศกึษาปลาย   8 หนว่ยกิต 

   ช้ันปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น   8 หนว่ยกิต 

     ภาคการศกึษาปลาย   8 หนว่ยกิต 

  แบบ 1.2 ศกึษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ 

   ช้ันปีที่ 1  ภาคการศกึษาต้น  6 (3) หนว่ยกิต 

     ภาคการศกึษาปลาย   9 หนว่ยกิต 

   ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น   9 หนว่ยกิต 

     ภาคการศกึษาปลาย   9 หนว่ยกิต 

   ช้ันปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น   9 หนว่ยกิต 

     ภาคการศกึษาปลาย   6 หนว่ยกิต 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 งบประมาณ 

       งบประมาณของสาขาวิชาคืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้โดยขึ้นกับจ านวนนิสิต

ของสาขาวิชา การแบ่งส่วนงบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะโดใช้

หลักเกณฑ์ตามที่คณะเป็นผู้ก าหนด 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

       6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอียู่เดิม 

       หนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการ

สอนส่วนใหญ่มอียู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา หอ้งหนังสอืคณะศลิปศาสตร์ 

ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการดังตอ่ไปนี ้ 

           (1) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ

สาขาวิชา ดังตอ่ไปนี ้

ต าราเรียน  

 ภาษาไทย    378   เล่ม                

 ภาษาอังกฤษ  2,263   เล่ม  

 ภาษาญี่ปุ่น   344     เล่ม  

 ภาษาฝร่ังเศส   104     เล่ม  

 ภาษาจนี   575     เล่ม  

 สังคมศาสตร์   830    เล่ม  

 การศกึษา   320    เล่ม  

ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 Lexis-Nexis 

 DAO 

 Science Direct 

     (2) หอ้งหนังสอืคณะศลิปศาสตร์ มีจ านวนหนังสอืที่เกี่ยวข้องกับศาสตรข์อสาขาวิชา 

ดังตอ่ไปนี ้

 ภาษาไทย ต าราเรียน   192  เล่ม                

 ภาษาอังกฤษ ต าราเรียน    41  เล่ม  

 ภาษาญี่ปุ่น ต าราเรียน     2  เล่ม  

 ภาษาฝร่ังเศส ต าราเรียน  458  เล่ม  

 ภาษาจนี ต าราเรียน      6  เล่ม  

 สังคมศาสตร์ ต าราเรียน   171   เล่ม  

 การศกึษา ต าราเรียน     2  เล่ม  
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       6.2.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

           (1) อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อนิสิตในสาขา ไปยังสาขาวิชา

เพื่อพิจารณาจัดสรรเงนิรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื และสื่อที่จ าเป็น 

      (2) สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆไปยัง

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อท าการจัดซือ้ 

          (3) คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื วารสาร สื่อตา่งๆ 

       6.2.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

                    คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจและความ

ต้องการหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าความคิดเห็นต่าง ๆ มา

ใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ 

 6.3 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  6.3.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  6.3.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติท างาน 

   (1) คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา หรือ

ประชุมทางวชิาการ 

   (2) คณะและสาขาวิชาจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านวิชาการ การจัดการ

การสอนและวิจัย โดยเชิญผู้เช่ียวชาญมาท าหน้าที่เป็นวิทยากร เช่น ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์กับ

เทคโนโลยีในบริษัทกูเกิ้ล หรอื ในสภาวิจัยแห่งชาติ (หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง)  
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที ่5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที ่5 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน 

จากนั้นคณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

 1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

 1.1.4 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตโดย

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมิน

ทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการ

ประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.2.2 อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนมาปรับปรุง

ต่อไป 

 

2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่าอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผูใ้ช้ดุษฎีบัณฑิตและ/ หรอืผูม้ีสว่นได้เสียอื่นๆ และผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นน าผลการประเมินมา

ประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟั งความคิดเห็นจาก 

กรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเองดา้นคุณภาพการศึกษา และกรรมการ

ผูว้ิพากษ์หลักสูตรภายนอกสถาบัน 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

       คณะศิลปศาสตรก์ าหนดใหใ้ช้ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ในการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้ที่

ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเพื่อ

เสนอต่อมหาวิทยาลัย  

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนิน

หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การ

สอน  

4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติด าเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด  

4.4 ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาต ิ
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรูภ้าษาอังกฤษของนสิิต  

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน 

ผลการเรียนระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาคผนวก จ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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สรุปประเด็นความคิดเห็นในการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
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วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

กรรมการวิพากษ์ภายนอก: รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา และ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ 

ล าดับที่ ความคดิเห็น/ ข้อแนะน า 

1 ปรับชื่อหลักสูตร ภาษาศาสตร์เพื่อวิชาชีพ เนื่องจากชื่อยังไม่ชัดเจน ควรปรับให้ชัดเจนและมี

ความกว้าง เช่น ภาษาศาสตรป์ระยุกต์ แต่หากคณะฯพิจารณาเห็นว่าชื่อหลักสูตรจะเป็นจุด

ขายก็ให้คงเดิมไว้ก่อนได้ 

2 หมวดที่ 1 ขอ้ 5.3 การรับเข้าศกึษา ให้ปรับว่ามีเกณฑ์อื่นๆนอกเหนอืจากเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

หรอืไม่  

3 หมวดที่ 8 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้ควรมกีารแยกอาจารย์ ข้าราชการ ออกจาก

อาชีพอื่นๆ 

4 ปรับปรัชญาของหลักสูตรใหเ้ป็นความเช่ือ เพราะเขียนเหมอืนวัตถุประสงค์  

และปรับใหแ้ตกต่างจากระดับดุษฎีบัณฑิต 

5 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา ควรแบ่งตามแผนการศกึษา ระบุ ก1 ใหชั้ดเจน 

6 หมวดที่ 3 ข้อ 2.3 ปรับปัญหาของนิสติแรกเข้า ให้มีเรื่องเกณฑ์ภาษาอังกฤษด้วย 

7 วิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยาให้เขียนค าอธิบายรายวิชาใหแ้ตกต่างจากวิชานติิสัทศาสตร์ 

8 วิชาวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ ให้ยกตัวอย่างว่าเรียนแนวคิด ทฤษฎีใดบ้าง 

9 วิชานิติสัทศาสตร์ ให้เขียนค าอธิบายรายวิชาให้เห็นหน้าตาที่ชัดเจนกว่านี้ 

10 กลุ่มวทิยาภาษาถิ่น Dialectology ให้ปรับเป็นกลุ่มวิทยาภาษาถิ่น เอาค าว่า Dialectology ออก 

และเขียนค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

11 ขยายความค าว่า อรรถบ าบัด ว่าท าอย่างไร เรียนอะไร 

12 วิชาการวิเคราะหบ์ทสนทนาควรเพิ่มวา่มีการประยุกต์ใชศ้าสตรท์ี่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง-อย่างไร  

13 วิชาทฤษฎีภาษาศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ ควรมรีายละเอียดชัดเจน 

14 วิชาประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ไม่ชัดเจนว่าต่างจากวิชาหัวข้อคัดสรรอย่างไร 

15 หนว่ยกิตทั้งหมดให้มีปฏิบัติเนื่องจากเป็นภาษาศาสตร์ประยุกต์ ดังนั้นจะเปลี่ยนจาก 3(3-0-

6) เป็น 3(3-2-5) 

16 หมวดที่ 3 ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้แก้ไขเรื่องการสอบ IS ที่ไม่ตอ้งสอบปากเปล่า 

17 ผลการเรียนรู้ควรมีความชัดเจน 

18 ตาราง mapping ให้ปรับใหม่ให้ตรงกับการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

19 ปรับเนื้อหา และค าอธิบายรายวิชาในระดับดุษฎีบัณฑิตให้สูงกว่าของระดับมหาบัณฑติ 
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ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณนิทรา  ธีรานนท์ 

Associate Professor Phanintra Teeranon , Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   รองศาสตราจารย์ ดร.ผณนิทรา  ธีรานนท์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3520100423884 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1684 

     081-796-3312 

Email    tphanintra@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา   

   พ.ศ. 2549 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   พ.ศ. 2544 อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

   พ.ศ. 2541 เศรษฐศาสตรบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  

ผลงานวิชาการ   

Phanintra Teeranon. 2015-2017. Thai Tone Application on Mobile with license no.327679 

(รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2016 และ 2017). Thai 

Pronunciation &Writing Application license no.348488 (รางวัลเหรียญเงินระดับนานาชาติจาก 

World Intellectual Property).  
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ผลงานวิจัย   

Phanintra Teeranon (2015)  Tonal evolution from the influence of initial consonant clusters in Mon 

language family:  An acoustic study.  VACANA Journal of Language and Linguistics 

3(1). January-June, 2015, 35-54. 

Phanintra Teeranon (2015) An acoustic analysis of Thai tones produced by normal and hearing loss 

children.  Journal of Liberal Arts 15(2) .  Thammasat University, July-December, 2015, 

213-231. 

Phanintra Teeranon.  ( 2016) .  Tonal evolution from initial consonant clusters in Thai and Mon 

Language:  Its possibility and evidence from acoustic analysis.  Humanities and Social 

Sciences Journal 13(2). Naraesuan University, May-August, 2016, 65-86. 

Phanintra Teeranon (2016) An acoustic analysis and a perceptual study of Thai tones: Produced by 

Vietnamese and Khmer. Language and Culture 35 (1). November 2016, 1-20. 

Klaisingto, Pennapha, Phanintra Teeranon, Darinthorn Intapthim, and Poonpong Ngamkasem (2017) 

A development of Thai pronunciation and critical writing in Betty Dumen Patrol Border 

School using storytelling. Kasesart Journal of Humanities 24 (2). July-December. 116-

136. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  เบญจาทิกุล 

Assistant Professor Charuwan Benjathikul , Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  เบญจาทิกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31601000xxxxx  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1691 

     086-117-5756 

Email    charuwan.be@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา   

   พ.ศ. 2536 อ.ด.(ภาษาศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   พ.ศ. 2525 ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

   พ.ศ. 2513 กศ.บ.(มัธยมศึกษา) วทิยาลัยวิชาการศกึษา 

 

ผลงานวิจัย   

ผศ.ดร.จารุวรรณ เบญจาทิกุล (2558) พฤติกรรมการใช้พจนานุกรมในการเขียนสะกดค าของนสิิตคณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2, ประจ าเดือน ธันวาคม 

2558, 11-26. 

ชากุล สิงห์เสนาการ และจารุวรรณ  เบญจาทิกุล (2558) ค าบุรุษสรรพนามของชาวไทยพวนภาค

อีสาน. วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1, หน้า 67-88. 

ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558, 67-88. 

กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิชและจารุวรรณ  เบญจาทิกุล (2560) การใช้ค าบุรุษสรรพนามของชาวไทยพวน

ภาคอีสาน. วารสารรมยสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2, ประจ าเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560, 

107-113. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต 

Assistant Professor Phennapha Klaisingto, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3160100254512  
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตารจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1689 

Email    offy49@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2553 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   พ.ศ. 2549 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 พ.ศ. 2547 การศกึษาบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผลงานวิจัย 

เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต (2558) ภาษากับอุดมการณ์: วาทกรรมนมแม่ในสังคมออนไลน์. วารสารภาษา

และวัฒนธรรม. 35 (ฉบับพิเศษ). มหาวิทยาลัยมหิดล, 167-184. 

Klaisingto, P and Rhekhalilit, K.  ( 2013)  Stylistic Variation in Thai Facebook Status Posting. 

Presented in international conference, The 23rd annual meeting of the southern Asian 

linguistics society, Bangkok, Thailand. Thursday, May 30, 2013, 53. 

Klaisingto, Pennapha, Phanintra Teeranon, Darinthorn Intapthim, and Poonpong Ngamkasem (2017) 

A development of Thai pronunciation and critical writing in Betty Dumen Patrol Border 

School using storytelling. Kasesart Journal of Humanities 24 (2). July-December. 116-

136. 
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ภาคผนวก ช  ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ป ี

ภาระการสอน ชม./ปีการศกึษา 

2554 2555 2556 2557 

1. นางสาวผณินทรา 

ธีรานนท์ 

35201004xxxxx รองศาสตราจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 

2544 

2541 

30 90 90 90 

2. นางจารุวรรณ 

เบญจาทิกุล 

31601000xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

อ.ด, 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

มัธยมศกึษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยวชิาการศึกษา 

2549 

2544 

2541 

30 90 90 90 

    

3. 

นางสาวเพ็ญนภา 

คล้ายสิงโต 

31601002xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

อ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2549 

2547 

30 90 90 90 
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