หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
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5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12.ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ /
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
Doctor of Philosophy Program in Applied Linguistics
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
ศิลปศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

0384
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
Doctor of Philosophy Program in Applied Linguistics

2. ชื่อปริญญาและสาขา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
Doctor of Philosophy in Applied Linguistics
Ph.D. (Applied Linguistics)

:

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ 1.1 จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ปริญญาเอก แบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 เปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 122 (6/2560) วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 16
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
8.2 นักวิจัยอิสระ
8.3 นักนิตวิ ิทยาศาสตร์
8.4 นักอรรถบาบัด
8.5 พนักงานบริษัทที่มงี านด้านภาษาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กูเกิ้ล
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ที่
1

นางสาวผณินทรา ธีรานนท์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
3520100423884

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

2

นางจารุวรรณ เบญจาทิกุล

31601000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสาวเพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต

3160100254512

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
มัธยมศึกษา
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ประยุกต์
ภาษาอังกฤษ

การศึกษาบัณฑิต

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549
2544
2541
2536
2525
2513
2553
2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2547

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาที่ จ าเป็ น ต้ อ งน ามาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปี 2556 ธนาคารโลกจัดอันดับประเทศต่างๆด้วยเกณฑ์รายได้ประชาชาติต่อหัว
หรือ GNP คือ กลุ่มประเทศมี GNP ต่อหัวต่ากว่า 1,036 ดอลลาร์สหรัฐฯ เรียกว่า “กลุ่มประเทศ
รายได้ ต่ า” กลุ่ ม ประเทศมี GNP ต่ อ หั วตั้ งแต่ 1,036 ถึ ง 4,085 ดอลลาร์ ส หรัฐ ฯ เรีย กว่า กลุ่ ม
ประเทศรายได้ ป านกลางกลุ่ ม ต่ า และ กลุ่ ม ประเทศมี GNP ต่ อ หั ว ระหว่ าง 4,086 ถึ ง 12,615
ดอลลาร์สหรัฐฯ เรียกว่า กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางกลุ่มสูง ส่วน ประเทศรายได้สูงมี GNP ต่อ
หัวตั้งแต่ 12,616 ดอลลาร์สหรัฐฯขึ้นไป
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) การยกระดับ คุณ ภาพของ “ทุนมนุษย์ ” นั้น จาเป็นต้องมี
การลงทุนขนาดใหญ่เป็นเวลายาวนานในภาคการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและพัฒนา ตลอดจนมี
การเปลี่ยนแปลงในค่านิยมและวัฒนธรรมเปิดกว้าง
ประเทศไทยได้รับการวิเคราะห์จากธนาคารโลกว่า กาลังติดกับดักรายได้ปานกลาง
หรือ middle-income trap หมายถึง สภาวะที่ป ระเทศด้อยพัฒ นาสามารถยกระดับ เป็นประเทศ
รายได้ปานกลางได้ในระยะเวลาสั้น แต่หยุดชะงักไม่สามารถไปต่อถึงระดับประเทศรายได้สูงได้
(โลกวันนีว้ ันสุข, 2558; Somchai Jitsuchon, 2012)
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มุ่งเน้นการเปิดเศรษฐกิจในเวทีอาเซียน
และในเวทีโลกตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ความรู้ความสามารถที่จะเข้าสู่เวทีโลกได้ นั่นก็คือประชาชนต้องมีทักษะการสื่อสารหรือทักษะทาง
ภาษา และมี ค วามเข้าใจความหลากหลายของภาษา ที่ ผ สมผสานกั น ตลอดเวลาผ่ านสื่ อ และ
เทคโนโลยี หรือ ที่เรียกว่าสังคมพหุภาษา รวมถึงประชาชนต้องได้รับการพัฒนาทักษะการบูรณา
การ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการนาพาเศรษฐกิจไทยให้แข่งขันในระดับนานาชาติได้อันจะนามาซึ่ง
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในสังคมไทย
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ดังนั้นการเรียนภาษาต้องควบคู่ไปกับการสร้างทักษะการวิจัยและพัฒนา จึงจะเพียงพอ
ต่อการนาพาประเทศไปสู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศไทยต้องสร้างทุนมนุษย์ที่มีทักษะการ
วิจัยผ่านภาษา การเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ และการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันเชิงบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมให้นาพาเศรษฐกิจไทย และเพื่อยกระดับ
ทุนมนุษ ย์ให้มีป ระสิท ธิภาพเพีย งพอต่อการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ก ารเป็นประเทศ
รายได้สูง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากกระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละการก้ า วเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community: AEC) ของประเทศไทย ในปลายปี พ .ศ. 2558 นั้ น ได้ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจาก
จะท าให้ เกิ ด สั งคมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น พหุ ภ าษาและวัฒ นธรรม แล้ ว ยั งท าให้ เกิ ด การแข่ งขั น ทาง
เศรษฐกิจในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวินาทีอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีด้านข้อมูล
ข่าวสารที่มลี ักษณะก้าวกระโดด
ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมไทยและสังคมที่มีความเป็นพหุ
วัฒ นธรรมทางภาษาเป็นไปอย่างมีลาดับขั้นตอน คือ ทรัพยากรมนุษ ย์ของประเทศไทยต้องคิด
อย่างเป็นระบบ มีทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อ
สร้างนวัตกรรมให้นาพาเศรษฐกิจของประเทศ การวิจัยและพัฒนาด้านภาษาอย่างเป็นระบบเพื่อ
เข้าถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันไปของผู้คนในแต่ละประเทศจะเอื้อต่อ
การติ ด ต่อทางเศรษฐกิ จและการเมืองที่ ราบรื่น และที่สาคัญ ที่สุด คือ การวิจัย และพัฒ นาเชิง
บูรณาการทางภาษาเพื่อสร้างนวัตกรรมจะทาให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น
และเป็นการสร้างทุนมนุ ษย์ที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความซับซ้อนทางภาษา
วัฒนธรรม และวิถีชีวติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ
กิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เรียนเชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์เป็นนักวิชาการ
ที่มีทักษะการวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้านภาษาศาสตร์ หรือ โต้แย้ง สนับสนุน สร้าง
ทฤษฎี ใ หม่ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ สามารถบู ร ณาการวิ ช า
ภาษาศาสตร์กั บ ศาสตร์อื่ น เข้าใจและมองเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างภาษาและวั ฒ นธรรมใน
เชิงเดี่ยวไปจนถึงพหุภาษา มีความลุ่มลึกในการวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นปัญหา แก้ไขปัญ หา
ประยุกต์แนวคิดภาษาศาสตร์ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาสังคม
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักที่ต้องทาการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุก
ระดับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for
High Education) (TQF:Hed.) โดยมุ่ งเน้ น การสร้า งบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรู้ มี
ทัก ษะทางปัญ ญา มีทั ก ษะสั มพั นธ์ระหว่างบุคคล มีความรับ ผิดชอบ มีทั กษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทางานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดย
จะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ
ด้วยการจัดการศึกษา ในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้นดัง นั้นจึง
ต้ อ งสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง กลุ่ ม เป้ า หมายก่ อ นเข้ า สู่
ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงานซึ่งต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนรวมทั้ง
เนือ้ หาสาระให้ก้าวทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆด้วย
12.2.2 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้นเช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้
ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรั พยากร การ
ฟื้นฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิท ยาศาสตร์สุขภาพ
และการพั ฒ นาระบบบริก ารด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัย เพื่อพัฒ นาสังคม เป็นต้น โดย
มหาวิทยาลัย ได้ให้ค วามส าคั ญ และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานโดยควบคู่ไปกั บการวิจัยประยุกต์ใน
สาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อนาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยจะต้องสร้างผู้นา
ในการวิจัยให้สามารถดาเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสี ยง
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้
12.2.3 ด้านบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการด้านการแพทย์ และ
การสาธารณสุ ข การให้ บ ริ ก ารบางประเภท ควรจะเน้ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ของสถาบั น การศึ ก ษา
โดยเฉพาะการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ก าลั ง ซื้ อ สู ง เช่ น ภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุ ตสาหกรรมรวมทั้งควรจะต้ องมีก ารพิ จารณาเกี่ย วกั บ การลงทุนและดาเนิน งานร่วมกั บ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น
โดยการดาเนินการจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
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12.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิท ยาลัยพะเยามุ่งเน้นการผสมผสานทางวัฒ นธรรมและการมีส่วน
ร่ว มในประชาคมโลกทางด้ า นเศรษฐกิ จ โดยการทะนุ บ ารุ ง และอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
สังคมไทยอันเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็น
ไทยอย่ า งถ่ อ งแท้ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารสงวนและรัก ษาความแตกต่ า งทางประเพณี แ ละวัฒ นธรรม
ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายสาคัญที่ จะต้อง
ดาเนินการ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยพะเยา
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย คณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
ภาษาอังกฤษ
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/ รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
การบริหารจัด การหลัก สูตร อยู่ภายใต้ก ารก ากั บ ดูแลของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ประยุกต์ คณะศิลปะศาสตร์ โดยให้การ
จัดการเรียนการสอนดาเนินไปด้วยเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ภ าษาศาสตร์ กั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ สู่ ก ารสร้ างองค์ ค วามรู้ใหม่ แ ละ
นวัตกรรมในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาสังคม
1.2 ความสาคัญ
ประเทศไทยมี น โยบายขับ เคลื่ อน “เศรษฐกิจ ด้วยนวัต กรรม” เพื่ อ ท าให้ ป ระเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ และก้าวขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับสูง ซึ่ง
หมายความว่า ประชาชนในประเทศไทยจะมีความยากจนลดน้อยลง มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม นวัตกรรม จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยได้รับการพัฒ นา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ รวมถึงทักษะความสามารถใน
การสร้างสรรค์งานเชิงบูรณาการ
องค์ ค วามรู้ท างภาษาศาสตร์ระดับ ดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต ผสมผสานกั บ กระบวนการวิเคราะห์
สังเคราะห์ประมวลผลข้อมูลผ่านการโต้แย้งและพิจารณาด้วยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเห็น
ภาพเชื่อมโยงระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม
ทางภาษาศาสตร์ผา่ นงานวิจัยเชิงบูรณาการ
การเรี ย นรู้ ผ่ า นหลั ก สู ต รภาษาศาสตร์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สร้ า งคนผ่ า นกระบวนการศึ ก ษา
ภาษาศาสตร์ทาให้คนเป็นคนที่มีคุณภาพที่เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น และสร้างองค์ความรู้ใหม่
และนวั ตกรรมผ่านงานวิจัย ได้ด้วยตนเอง โดยองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่มี
มูลค่าก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปะศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มคี ุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความสามารถสร้างองค์ความรูห้ รือแนวคิดใหม่ทางภาษาศาสตร์
1.3.2 มี ค วามคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และวิ จั ย ด้ า นภาษาศาสตร์ และบู ร ณาการ
ภาษาศาสตร์กับศาสตร์อ่นื ๆ
1.3.3 มี ทั ก ษ ะใน สร้ า งท ฤษ ฎี ห รื อ องค์ ความรู้ จ าก การเชื่ อ มโยงและป ระยุ ก ต์
กระบวนการวิจัยด้านภาษาศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพทางภาษาศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รศิ ล ปะศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ มี แ ผนพั ฒ นา
ปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
2.1 พัฒนาอาจารย์ ให้เพิ่มพูน
ความรู้ แ ละประสบการณ์ ท าง
ภาษาศาสตร์ การวิ จั ย และ
เทคโนโลยีภายในปี พ.ศ. 2561

กลยุทธ์

1. สนับสนุนอาจารย์ ให้เข้าร่วมอบรม
หรือสัมมนาวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้งต่อคน
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัย อย่างน้อย
1 ปีตอ่ 1 เรื่อง
2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้
1. ประเมินความต้องการและความพึ ง
สอดคล้องกับความต้องการ
พอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิตและ
2. ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานมา
ตลาดแรงงานในปัจจุบันภายใน จากความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิตหรือ
ปี พ.ศ. 2563
ตลาดแรงงานและเทคโนโลยียุคปัจจุบัน
2.3 ปรับปรุงหลักสูตร
1. ทบทวนและประเมินหลักสูตรอย่าง
ศิลปะศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สม่าเสมอ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อ
วิชาชีพให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า
ที่ สกอ. กาหนดภายในปี พ.ศ.
2563

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการอบรมหรือ
สัมมนาวิชาการของอาจารย์
ในหลักสูตร
2.รายงานการวิจัย
1. ผลการประเมินความ
ต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

1. ผลประเมินการเรียนการ
สอนประจาภาคการศึกษา
(มคอ. 5) ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2. ผลประเมินการเรียนการ
ส อ น ป ระจ าปี (ม ค อ . 7)
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดให้มีการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม-ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน มกราคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 วุฒิการศึกษา
ปริญ ญาเอก แบบ 1.1 จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
หรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ปริญ ญาเอก แบบ 2.1 จะต้ องเป็น ผู้ส าเร็จการศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีห รือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้
ตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด หรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ไม่ เคยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาลถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ ในกรณี
ความผิดอันได้กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
2.2.4 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านการวิจัย
2.3.2 พืน้ ฐานด้านภาษาศาสตร์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับนิสิตเพื่อเสริมความรูเ้ กี่ยวกับการ
ทาวิจัยในหัวข้อต่างๆ เช่น การเขียนรายงานการวิจัย แนวโน้มการทาวิจัยด้านภาษาศาสตร์
2.4.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ภาษาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.4.3 มีการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาเทคนิคการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
และมอบหมายอาจารย์ทาหน้าที่ดูแล ให้คาแนะนาแก่นสิ ิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แบบ 1.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
10
15
15
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
หมายเหตุ เปิดรับนิสิตเมื่อมีความพร้อม

2564
5
5
5
15
5

2.5.2 แบบ 2.1
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
5
5

2564
5
5
5
15
5
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2562
3,630,000
1,089,000
2,541,000
2,651,000
619,000
726,000
726,000
580,000
2,904,000
2,904,000
605,000
9,790,000
100,000

2560
2561
2563
2564
1. งบบุคลากร
3,000,000
3,300,000
3,992,000
4,391,000
1.1 หมวดเงินเดือน
9,000,000
990,000
1,197,000
1,317,000
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2,100,000
2,310,000
2,795,000
3,073,000
2. งบดาเนินการ
2,192,000
2,411,000
2,915,000
3,207,000
2.1 หมวดค่าตอบแทน
512,000
563,000
681,000
749,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
6000,000
660,000
798,000
878,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
6000,000
660,000
798,000
878,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค 480,000
528,000
638,000
702,000
3. งบลงทุน
2,400,000
2,640,000
3,194,000
3,513,000
3.1 หมวดครุภัณฑ์
2,400,000
2,640,000
3,194,000
3,513,000
4. งบเงินอุดหนุน
500,000
550,000
665,000
131,000
รวมรายจ่าย
8,092,000
8,901,000
10,766,000
11,842,000
ค่าใช้จ่าย:หัว:ปี
100,000
100,000
100,000
100,000
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e–Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลั ก สูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกั บ ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. งานรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
แบบ 1.1
แบบ 2.1
12
6
6
48
36
(3)
(3)
48
48

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

14

147851

146700

147801
147802

147811
147821
147833
147841

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 แบบ 1.1 (ทาวิทยานิพนธ์)
1) วิทยานิพนธ์
จานวน 48 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
จานวน 48 หน่วยกิต
Dissertation
2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
3.1.3.2 แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 12 หน่วยกิต
(1.1) วิชาเอกบังคับ
จานวน 6 หน่วยกิต
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Research Methodology in Social Sciences
ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง 3 (2-2-5)
Current Issues in Advanced Linguistics and Applied Linguistics
(1.2) วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นิตสิ ัทศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ขนั้ สูง
3 (2-2-5)
Advanced Forensic Phonetics and Application
นวัตกรรมภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น
3 (2-2-5)
Innovations in Dialectolinguistics
ภาษาศาสตร์จิตวิทยากับนวัตกรรม
3 (2-2-5)
Psycholinguistics and Innovations
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
3 (2-2-5)
Critical Discourse Analysis

147852

2) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Dissertation

จานวน 36 หน่วยกิต
จานวน 36 หน่วยกิต

147800

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Studies

จานวน 3 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1.1 (ทาวิทยานิพนธ์)
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
147851
146700

วิทยานิพนธ์
Dissertation
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
รวม

8 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8 (3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
147851

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
147851

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
147851

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
147851

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
147851

วิทยานิพนธ์
Dissertation

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต
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3.1.4.2 แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)

147801
147802
146700

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Research Methodology in Social Sciences
ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขนั้ สูง
Current Issues in Advanced Linguistics and Applied Linguistics
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9 (3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
1478xx
1478xx
147852

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิทยานิพนธ์
Dissertation

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
147852

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
147852

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
147852

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
147852

วิทยานิพนธ์
Dissertation

6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็ นอย่างมีวิจารณญาณ
ต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหา
ความรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง
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

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Research Methodology in Social Sciences
เทคนิคและกลวิธีในการเก็บข้อมูลทางภาษาศาสตร์ การบันทึกข้อมูล การสังเคราะห์
ข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล เทคนิคและแนวคิดการทาวิจัยเชิงทดลองที่หลากหลาย เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยทางภาษาศาสตร์ 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

ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ขั้นสูง 3 (2-2-5)
Current Issues in Advanced Linguistics and Applied Linguistics
ประเด็นทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ป ระยุ กต์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
ทฤษฎีที่หลากหลายขั้นสูง การมองภาพเชื่อมโยง และบูรณาการระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์
ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดทฤษฎี
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
การเลื อ กสรรหั ว ข้ อ วิ จั ย และถกประเด็ น สั ท ศาสตร์ กั บ ศาสตร์ อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
วิเคราะห์คลังเสียงด้วยความรูท้ างนิติสัทศาสตร์และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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
ผ่านกระบวนการสังเคราะห์งานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น หรือ ผ่านการวิจัยเชิงทดลอง
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
การเลื อ กสรรหั ว ข้ อ วิ จั ย และการถกประเด็ น ด้ า นภาษาศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา การ
สังเคราะห์ทฤษฎี และสร้างสรรค์แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ท างภาษาศาสตร์จิตวิทยา เชื่อมโยงกับ
การประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านภาษาเด็ก การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูภ้ าษาของมนุษย์
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
การเลือกสรรหัว ข้อวิจัย การสังเคราะห์ ท ฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงวิพ ากษ์ และการ
นาไปใช้ขั้นสูง การสร้างแนวคิดใหม่ และเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันในสังคมไทย
หรือสังคมอื่น ๆ ผ่านการวิเคราะห์วาทกรรม
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
แก้ ไขปั ญ หา ในหั วข้ อที่ เกี่ ยวข้ องกั บภาษาอั ง กฤษ การสอนภาษาอั ง กฤษ 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
แก้ ไขปั ญ หา ในหั วข้ อที่ เกี่ ยวข้ องกั บภาษาอั ง กฤษ การสอนภาษาอั ง กฤษ 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. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4 หมายถึง
2.1 เลข
7 หมายถึง
2.2 เลข
8 หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
0 หมายถึง
1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
5 หมายถึง
6 หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
รายวิชาในระดับปริญญาเอก
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
กลุ่มภาษาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาภาษาถิ่น
กลุ่มภาษาศาสตร์เพื่ออรรถบาบัด
กลุ่มวาทกรรมวิเคราะห์
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ที่
1

นางสาวผณินทรา ธีรานนท์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
3520100423884

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

2

นางจารุวรรณ เบญจาทิกุล

31601000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสาวเพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต

3160100254512

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
มัธยมศึกษา
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ประยุกต์
ภาษาอังกฤษ

การศึกษาบัณฑิต

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549
2544
2541
2536
2525
2513
2553
2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2547

23

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ประชาชน
31001005xxxxx
รองศาสตราจารย์

1.

นายสรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

2.

นางสาวชมนาด อินทจามรรักษ์ 32009006xxxxx

คุณวุฒิ
อ.ด.
อ.บ.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อ.ด.
อ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี

ภาษาศาสตร์
อักษรศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548
2542

ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2546
2540
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
แผน 1.1
งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ ส าหรั บ นิ สิ ต แผน 1.1 เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ (Empirical research) ด้ า น
ภาษาศาสตร์ตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการดาเนินโครงการวิจัย มีการกาหนด
วัตถุประสงค์และ/หรือคาถามวิจัย มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการดาเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลอย่าง
ถู ก ต้ อ ง มี ก ารวิ เคราะห์ แ ละแปลผล รวมทั้ งการอภิ ป รายผล มี ข อบเขตโครงงานที่ ส ามารถท าเสร็จ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
แผน 2.1
ส่วนงานวิจัยท าในรูป แบบเดียวกั นกั บวิท ยานิพนธ์ก็ ได้ หรืออาจเป็นการสังเคราะห์ ในประเด็นที่สนใจ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามขั้นตอนของการดาเนินการวิจัยและอาจแบ่งหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิท ยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่า ซึ่งนิสิตจะต้อง
ได้รับผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงจะถือว่าสอบผ่าน และนิสิตต้องนาวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และ
เย็บเล่มเรียบร้อยแล้วมามอบให้มหาวิทยาลัย
5.2.2 สาหรับนิสิตแผน 1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่ว นหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับ การตีพิมพ์ หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ
5.2.3 ส าหรับ นิสิตแผน 2.1 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับ การตีพิมพ์ใ นวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 รายวิชา 147851 วิทยานิพนธ์
แผน 1.1
เริ่มตัง้ แต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
5.3.2 รายวิชา 147852 วิทยานิพนธ์
แผน 2.1
เริ่มตัง้ แต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
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5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 รายวิชา 147851 วิทยานิพนธ์
แผน 1.1
จานวน 48 หน่วยกิต
5.4.2 รายวิชา 147852 วิทยานิพนธ์
แผน 2.1
จานวน 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะศิ ล ปศาสตร์ เตรี ย มการให้ ค าแนะน าและช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นวิ ช าการแก่ นิ สิ ต เกี่ ย วกั บ การท า
วิทยานิพนธ์ ดังนี้
5.5.1 กาหนดตารางเวลาของคณาจารย์เพื่อให้คาปรึกษาแก่นสิ ิต
5.5.2 ให้คาแนะนาแก่นสิ ิตเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่นา่ สนใจในการทาวิทยานิพนธ์
5.5.3 แนะนาและจัดหาอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ มาให้คาปรึกษา
และแนะนาการทาวิทยานิพนธ์เรื่องนัน้ ๆ
5.5.4 จั ด ให้ มี ก ารสั ม มนาเพื่ อ รายงานความก้ า วหน้ า ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ หลั ง จากนิ สิ ต ได้ ท า
วิทยานิพนธ์ไประยะหนึ่งแล้ว โดยเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้น ๆ มาให้คาแนะนา
5.5.5 ให้คาแนะนานิสิตเกี่ยวกับการจัดทาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามเงื่อนไขการสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ มีกระบวนการประเมินดังนี้
5.6.1 การประเมินผลร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.6.2 การประเมินผลโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะศิลปศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย
5.6.3 การประเมินผลวิท ยานิพ นธ์ เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุด ท้าย โดยคณะกรรมการที่ ได้รับ การ
แต่งตัง้ จากคณะศิลปศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือและกิจกรรมของนิสิต
1.1 มีค วามสามารถในการท าวิจัย ขั้นสู ง มีการจัดการเรียนที่มีการศึกษาค้นคว้าด้ วยตนเอง
สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรม
และน าเสนอผลการศึ ก ษาค้ น คว้ามาอภิ ป รายใน
กลุ่ม กาหนดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการใน
หัวข้อต่างๆอย่างสม่าเสมอ
มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
การท าวิ จั ย และวิ ท ยากรทางภาษาศาสตร์ กั บ
เท ค โน โล ยี จ าก บ ริ ษั ท กู เกิ้ ล (ห รื อ อ งค์ ก รที่
เกี่ยวข้อง) มาบรรยาย
1.2 มีความสามารถทางการสื่อสารและ แนะน าและสนับ สนุ นให้ นิสิ ต ใช้ เทคโนโลยี ในการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ
สืบ ค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์
1.3 มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอด มี ก ารมอบหมายให้ นิ สิ ต แต่ ล ะคนได้ ข ยายองค์
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ความรู้ในลักษณะของการอภิปราย และการปฏิบัติ
จากการวางแผนและดาเนินการวิจัยหรือการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
1.4 มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใน วิ ช า ชี พ แ ล ะ กระตุ้ น และสร้ า งให้ นิ สิ ต มี ค วามภาคภู มิ ใ จและ
จรรยาบรรณนักวิจัย
รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
การพั ฒ นาการเรีย นรู้ในแต่ ล ะด้ านให้ แก่ นิ สิ ต หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาศาสตร์
ประยุกต์ มีดังต่อไปนี้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่ าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม
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3) เคารพสิท ธิ และรับ ฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
4) สามารถวินจิ ฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีการปลูกฝังให้นิสติ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
2) นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กาหนด
3) มีความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น มีการอ้างอิงผลงานของบุคคลอื่น และไม่กระทาการ
ทุจริตในการสอบ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาของนิสิต และการส่งงานที่มอบหมายตามระยะเวลาที่กาหนด
2) ประเมินจากการทางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้า โดยยึดแบบ
ธรรมเนียมจรรยาบรรณนักวิชาการ เช่น มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของ
ตนเอง
3) ประเมินความซื่อสัตย์และสุจริต สังเกตจากการทางานกลุ่มและการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ในองค์ความรูท้ ี่เป็นแก่น ในการศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวิชา
2) มีความเข้าใจเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้
3) สามารถพัฒนาวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่
4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลีย่ นแปลงในสาขาวิชาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2) ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อนาไปปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ
3) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการบูรณาการให้แก่นสิ ิตอยู่เสมอ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ประเมินจากทดสอบย่อย
2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากการจัดทารายงานการค้นคว้า
4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานการค้นคว้าหรือบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
5) ประเมินจากการทางานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญ หาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้
ใหม่อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและดาเนินการ
วิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ใช้กระบวนการสอนในลักษณะการอภิปราย โดยมีการกาหนดหัวข้ออภิปราย
2) เน้นให้มกี ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3) เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงโดยใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายเช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
ปากเปล่า การนาเสนอผลงาน เพื่อให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
2) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) กาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นรายกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผูอ้ ื่น
2) ค้นคว้าหาข้อมูลจากการให้ความร่วมมือของผู้อ่ืนหรือผูม้ ีประสบการณ์
3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการระหว่างนิสิตด้วยกัน และระหว่างนิสิตกับอาจารย์
วิท ยากร และบุ ค คลทั่ ว ไปโดยสม่ าเสมอ ทุ ก กิ จ กรรมจะด าเนิ น ภายใต้ บ รรยากาศทางวิ ช าการที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์อันดี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
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2.4.3 วิธีก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ด้านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการทากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและ
ชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) แนะน าและสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ใช้ เทคโนโลยี ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากแหล่ งข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์
2) อ่านงานวิจัยที่มีการออกแบบเชิงปริมาณเพื่อให้นิสิตคุ้นเคยกับสถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขมากขึ้น
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากการสังเกตในการนาเสนอรายงาน บทความ รายงานการวิจัย
2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ่งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษาศิลปพ
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียะและความงามแห่ง
ศิลปวัฒนธรรม
1) อาจารย์นาเสนองานจากสื่อต่างๆ เช่น เวบไซต์
2) การเรียนรูจ้ ากการออกภาคสนาม
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) นิ สิ ต สามารถวิจ ารณ์ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ถกประเด็ น ในวิช าเกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้
ภาษาศาสตร์ หรือ วิชาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมได้
2) นิสติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวติ และวัฒนธรรมที่หลากหลายในการออกภาคสนามได้
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2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
สอดแทรกสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพและสอดแทรกพฤติกรรมที่เหมาะสมด้านบุคลิกภาพและ
การแสดงออก
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
สอบถามพู ดคุ ยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพและการสังเกตพฤติก รรมการ
แสดงออก

33
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
1.คุณธรรม จริยธรรม

(2)

(3)

•

•

(4)




•

•



(3)


(4)
•

•

•



•



•



•



4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

(1)

5.ทักษะการ
7.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ส่งเสริม
ตัวเลข การ
6.
สุขภาพ และ
สื่อสาร และ สุนทรีย
พัฒนา
การใช้
ภาพ บุคลิกภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)
(1)
(1) (2)



•

2.ความรู้

รายวิชา

147801
ระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตร์
ขั้นสูง
147800
ประเด็นปัจจุบัน
ทางภาษาศาสตร์
และภาษาศาสตร์
ประยุกต์ขั้นสูง
147811
นิตสิ ัทศาสตร์กับ
การประยุกต์ใช้
ขั้นสูง

 ความรับผิดชอบรอง

(1)


(2)

(3)

(4)

(1)


(2)

•

•

•



•





(3)

•



•

•

•



•

•



•



•

•

(1)

(2)

•

•

•
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1.คุณธรรม จริยธรรม

(4)

•

•

•



•

•



•



•

•

•

•



•

•

•

•
•




•
•

•
•




•
•

•
•




2.ความรู้

รายวิชา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

(1)
147821นวัตกรรม
ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น
147833ภาษาศาสตร์
จิตวิทยากับนวัตกรรม
147841
วาทกรรมวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์
147851วิทยานิพนธ์
147852วิทยานิพนธ์

(3)


5.ทักษะการ
7.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ส่งเสริม
ตัวเลข การ
6.
สุขภาพ และ
สื่อสาร และ สุนทรีย
พัฒนา
การใช้
ภาพ บุคลิกภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)
(1)
(1) (2)


•
•

•
•

(2)

(1)


(2)

•

(4)


•





•

•





•

•
•

•
•

•
•

•
•

(3)

•
•

(3)

(4)

(1)


(2)

(3)

(1)

(2)

•

•

•

•



•

•





•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 โดยการสุ่มจากจานวนรายวิชาทั้งหมด
เป็นจานวนร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และทาการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนของ
แต่ ล ะรายวิ ช าทราบตั้ งแต่ ต้ น ภาคการศึ ก ษา จากนั้ น คณะกรรมการท าการประเมิ น การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ และรายงานผลการประเมินให้สาขาวิชาและคณะรับทราบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสิตจบการศึกษา โดยการ
ท าวิจั ย สั ม ฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชี พ ของดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ท าอย่ างต่ อ เนื่ อ งและน าผลวิจั ย ที่ ไ ด้
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณ ภาพของหลั กสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ สากล โดยการวิจัยอาจดาเนินการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ในดุษ ฎีบัณ ฑิตที่จบการศึก ษาและเข้าท างานในสถานประกอบการต่างๆ หลังจากจบการศึกษาแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี
(3) การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น
ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรูข้ องนักศึกษา
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์สาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
แบบ 1 สอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท า
วิท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่า
กว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า สอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิ ทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุด มศึก ษา เรื่อง หลั ก เกณฑ์ ก ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒ นาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาอุดมศึกษา (TQF)
1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้ งเพื่อให้คาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น
ประจาทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โครงการการจัดการการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้ าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่ งเสริ ม ให้ อ าจารย์ เข้ าร่วมการประชุ ม อบรม สั ม มนาทางวิช าการ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการทาวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ
งานวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
2.2.3 นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้
ปฏิบัติภารกิจด้านการบริก ารวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรม เพื่อ
สร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความชานาญในอาชีพ
ของการเป็นครูผสู้ อน
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางวิชาการ
2.2.5 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รโดยมี ห น้ าที่ เสนอหลั ก สู ต รใหม่ หลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง หรือเสนอปิ ด หลั ก สู ตร ตลอดจนด าเนิ นการบริห ารจัด การหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
คุณลักษณะของบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคมหรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
2.1 คณะดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เป็นประจา
ทุกปี และเสนอผลการสารวจให้คณะกรรมการประจาคณะและกรรมการสาขาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของนิสติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน
และนาข้อมูลมาเป็นพืน้ ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามทันสมัย
2.3 สาขานาข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นิสิตสังกัดอยู่ มาพิจารณาจัดทาโครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. นิสิต
การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นสิ ิต
3.1.1 สาขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆแก่นิสิตทุก
คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดเวลาในการให้คาปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อกับนิสิตในรูปแบบอื่น
โดยต้องแจ้งให้นสิ ิตในความดูแลทราบ
3.1.2 อาจารย์ผู้ส อนทุก คนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตในชั้นเรียนเข้าปรึก ษาได้ (Office
Hours) และแจ้งให้นสิ ิตทราบ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสติ
กรณี ที่นิสิตมีค วามสงสั ย เกี่ย วกั บ การประเมินในรายวิชาใดสามารถที่ จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษ คาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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4. คณาจารย์
สาขาวิชาและคณะเป็นผู้พิ จารณาและดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรตาม
เกณฑ์ สกอ. กาหนด
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือก แต่งตัง้ และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้ งผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1.1 คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของสาขา คณะ
และมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน ดาเนินการ
รับสมัคร ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกาหนดวันสอบให้ชัดเจน
4.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นดาเนินการสอบ
คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยัง
คณะ
4.1.3 มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งดาเนินการแต่งตั้ง และ
บรรจุ
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.2.1 อาจารย์ผู้สอนทุก ท่านมีสิท ธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกั บ
แผนงานด้านต่างๆ เช่นแผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้
4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและนาเสนอผลแก่ที่ประชุมสาขาเพื่อพิจารณาหาแนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธี คือจ้างรายชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้
ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะต้องนาผลการคานวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มา
พิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจาเป็นเช่นมีอาจารย์ประจาลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อทา
ผลงานทางวิชาการ หรือให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่สาขาเห็นควรทั้งนีใ้ ห้มีการขอความเห็นชอบจาก
คณะ
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตรหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 (3) หน่วยกิต
5.2 โครงสร้างหลักสูตร
5.2.1 แบบ 1.1. (ทาวิทยานิพนธ์)
วิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
5.2.2 แบบ 1.2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกบังคับ
รายวิชาเอกเลือก
วิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
5.3 การเรียนการสอน
แบบ 1.1. ทาวิทยานิพนธ์
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
8 (3)
ภาคการศึกษาปลาย
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
แบบ 1.2 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
6 (3)
ภาคการศึกษาปลาย
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย

48
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

12
6
6
36
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
8
หน่วยกิต
8
หน่วยกิต
8
หน่วยกิต
8
หน่วยกิต
8
หน่วยกิต
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 งบประมาณ
งบประมาณของสาขาวิชาคืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้โดยขึ้นกับจานวนนิสิต
ของสาขาวิชา การแบ่งส่วนงบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะโดใช้
หลักเกณฑ์ตามที่คณะเป็นผู้กาหนด
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
หนังสือ ตารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่มอี ยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะศิลปศาสตร์
ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จาแนกตามรายการดังต่อไปนี้
(1) ศูนย์บ รรณสารและสื่อการศึก ษา มี จานวนหนั งสือที่ เกี่ย วข้องกั บ ศาสตร์ของ
สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
ตาราเรียน
ภาษาไทย
378
เล่ม
ภาษาอังกฤษ
2,263
เล่ม
ภาษาญี่ปุ่น
344
เล่ม
ภาษาฝรั่งเศส
104
เล่ม
ภาษาจีน
575
เล่ม
สังคมศาสตร์
830
เล่ม
การศึกษา
320
เล่ม
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
Lexis-Nexis
DAO
Science Direct
(2) ห้องหนังสือคณะศิลปศาสตร์ มีจานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ขอสาขาวิชา
ดังต่อไปนี้
ภาษาไทย
ตาราเรียน
192 เล่ม
ภาษาอังกฤษ ตาราเรียน
41 เล่ม
ภาษาญี่ปุ่น ตาราเรียน
2 เล่ม
ภาษาฝรั่งเศส ตาราเรียน
458 เล่ม
ภาษาจีน
ตาราเรียน
6 เล่ม
สังคมศาสตร์ ตาราเรียน
171 เล่ม
การศึกษา
ตาราเรียน
2 เล่ม

40

6.2.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จาเป็นต่อนิสิตในสาขา ไปยังสาขาวิชา
เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ และสื่อที่จาเป็น
(2) สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆไปยัง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อทาการจัดซือ้
(3) คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ
6.2.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะและศูนย์บ รรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าสารวจความพึงพอใจและความ
ต้องการหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่าเสมอ และนาความคิดเห็นต่าง ๆ มา
ใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ
6.3 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.3.1 การก าหนดคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.3.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติทางาน
(1) คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา หรือ
ประชุมทางวิชาการ
(2) คณะและสาขาวิชาจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านวิชาการ การจัดการ
การสอนและวิจัย โดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญมาทาหน้าที่เป็ นวิทยากร เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์กับ
เทคโนโลยีในบริษัทกูเกิ้ล หรือ ในสภาวิจัยแห่งชาติ (หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง)
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

ปีท่ี 1

9

ปีท่ี 2

10

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5











12

12

11
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.1.1 คณะจัด ท าโครงการประเมิ น การสอนของอาจารย์ ทุ ก คน โดยนิ สิ ต เป็ น ผู้ ป ระเมิ น
จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดทาแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ
เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะทราบ
1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดทาเป็นประจาทุกปี
ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
1.1.4 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธ์ การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตโดย
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมิน
ทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ป ระเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการ
ประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
1.2.2 อาจารย์นาผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนมาปรับปรุง
ต่อไป
2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่าอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผูใ้ ช้ดุษฎีบัณฑิตและ/ หรือผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่นๆ และผูท้ รงคุณวุฒิเป็นผูป้ ระเมิน
2.2 คณะกรรมการประเมินหลัก สูตรดาเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน
เอกสารหลั ก สู ตร กระบวนการใช้หลั ก สู ตร สัม ฤทธิผลของหลัก สูต ร จากนั้น นาผลการประเมิ นมา
ประมวล และนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลัก สูตรต่อไป พร้อมกับ รับฟั งความคิดเห็นจาก
กรรมการประจาคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการ
ผูว้ ิพากษ์หลักสูตรภายนอกสถาบัน
2.3 สรุป ผลการประเมินหลัก สูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงหรือพัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์กาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้ที่
กาหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเพื่อ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จั ด ประชุม น าเสนอผลการประเมิน หลั ก สูต ร อาจารย์ป ระจาหลั ก สูต ร อาจารย์ป ระจ า
อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับ ทราบ ตรวจสอบผลการดาเนิน
หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การ
สอน
4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดทาโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติดาเนินโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร และดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
4.4 ปรับปรุง/ พั ฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ
ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิท ยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึก ษา
แห่งชาติ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

62

63

64

65

66

67

ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

68

69

70

ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

71

72

ภาคผนวก จ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

73

สรุปประเด็นความคิดเห็นในการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

74

วันจันทร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กรรมการวิพากษ์ภายนอก: รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
ลาดับที่
ความคิดเห็น/ ข้อแนะนา
1
ปรับชื่อหลักสูตร ภาษาศาสตร์เพื่อวิชาชีพ เนื่องจากชื่อยังไม่ชัดเจน ควรปรับให้ชัดเจนและมี
ความกว้าง เช่น ภาษาศาสตร์ประยุกต์ แต่หากคณะฯพิจารณาเห็นว่าชื่อหลักสูตรจะเป็นจุด
ขายก็ให้คงเดิมไว้ก่อนได้
2
หมวดที่ 1 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ให้ปรับว่ามีเกณฑ์อ่ืนๆนอกเหนือจากเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
หรือไม่
3
หมวดที่ 8 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้ควรมีการแยกอาจารย์ ข้าราชการ ออกจาก
อาชีพอื่นๆ
4
ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้เป็นความเชื่อ เพราะเขียนเหมือนวัตถุประสงค์
และปรับให้แตกต่างจากระดับดุษฎีบัณฑิต
5
หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา ควรแบ่งตามแผนการศึกษา ระบุ ก1 ให้ชัดเจน
6
หมวดที่ 3 ข้อ 2.3 ปรับปัญหาของนิสติ แรกเข้า ให้มีเรื่องเกณฑ์ภาษาอังกฤษด้วย
7
วิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยาให้เขียนคาอธิบายรายวิชาให้แตกต่างจากวิชานิติสัทศาสตร์
8
วิชาวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ ให้ยกตัวอย่างว่าเรียนแนวคิด ทฤษฎีใดบ้าง
9
วิชานิติสัทศาสตร์ ให้เขียนคาอธิบายรายวิชาให้เห็นหน้าตาที่ชัดเจนกว่านี้
10
กลุ่มวิทยาภาษาถิ่น Dialectology ให้ปรับเป็นกลุ่มวิทยาภาษาถิ่น เอาคาว่า Dialectology ออก
และเขียนคาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
11
ขยายความคาว่า อรรถบาบัด ว่าทาอย่างไร เรียนอะไร
12
วิชาการวิเคราะห์บทสนทนาควรเพิ่มว่ามีการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง-อย่างไร
13
วิชาทฤษฎีภาษาศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ ควรมีรายละเอียดชัดเจน
14
วิชาประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ไม่ชัดเจนว่าต่างจากวิชาหัวข้อคัดสรรอย่างไร
15
หน่วยกิตทั้งหมดให้มีปฏิบัติเนื่องจากเป็นภาษาศาสตร์ประยุกต์ ดังนั้นจะเปลี่ยนจาก 3(3-06) เป็น 3(3-2-5)
16
หมวดที่ 3 ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้แก้ไขเรื่องการสอบ IS ที่ไม่ตอ้ งสอบปากเปล่า
17
ผลการเรียนรู้ควรมีความชัดเจน
18
ตาราง mapping ให้ปรับใหม่ให้ตรงกับการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
19
ปรับเนื้อหา และคาอธิบายรายวิชาในระดับดุษฎีบัณฑิตให้สูงกว่าของระดับมหาบัณฑิต
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