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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0381
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
: Doctor of Philosophy Program in Thai

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)
ปร.ด. (ภาษาไทย)
Doctor of Philosophy (Thai)
Ph.D. (Thai)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เปิดสอน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวาระพิเศษ
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3 /2560 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1121 (5/2560) วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
และครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาในสถาบันอุดมศึกษา
8.2 นักวิชาการและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
8.3 ผูบ้ ริหารและนักธุรกิจด้านการสื่อสาร
8.4 นักเขียนและสื่อสารมวลชน
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9. ชื่อ นามสกุ ล เลขประจาตัวบั ต รประชาชน ต าแหน่ง และคุณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1.

นางดวงมน
จิตร์จานงค์

2.

นางสาวสุนนั ท์
อัญชลีนุกูล

3.

นายวรวรรธน์
ศรียาภัย

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
39401002XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

31017000XXXXX

รอง
ศาสตราจารย์

38411001XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
อ.ด.
อ.ม.
อ.บ.
Ph.D.
อ.ม.
อ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
Computational
Linguistics
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
จารึกภาษาไทย
ภาษาไทย

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Paris III, France

ปี
2534
2516
2512
2536

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

2519
2514
2552
2545
2542

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมาประเทศไทยเน้ น การพั ฒ นาวิ ท ยาการด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อระบบคิดของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่มุ่งให้ความสาคัญใน
วิชาความรู้สมัยใหม่จนละเลยหรือมองข้ามวิทยาการอันเป็นรากเหง้าที่แท้จริงของชาติไทย ซึ่งบรรพบุรุษ
ได้คิดค้น สืบทอด และพัฒ นามาจนถึงยุคปัจจุบัน นั่นคือมรดกทางภาษาไทย อันประกอบด้วยภาษา
วรรณกรรมและคติชนวิทยา ทาให้มรดกวัฒนธรรมดังกล่าวอ่อนแอ ดารงอยู่อย่างสั่นคลอน และขาด
ศักดิ์ศรีอันทรงเกียรติ ซึ่งหากเมื่อพินิจพิจารณาอารยประเทศแล้ว จะเห็นว่าภาษา วรรณกรรมและภูมิ
ปัญญาของชาตินั้น ล้วนดารงอยู่อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และมีศักดิ์ศรี ซึ่งในส่วนของประเทศไทยปัจจุบัน
กาลังต้องการวิทยาการด้านภาษาไทยขั้นสูงเพื่ อเป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไป
อย่างมั่งคง แต่พบปัญหาสาคัญคือการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาขั้นสูงโดยเฉพาะระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเกิดจากการละเลยและมองข้ามการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าวยากต่อการ
แก้ไขให้ผา่ นพ้นไปอย่างรวดเร็วได้
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อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ตระหนัก
ถึ งปั ญ หาดั งกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้มี โครงการต่าง ๆ เพื่ อพั ฒ นาอาจารย์สาขาขาดแคลนซึ่งรวมทั้ ง
สาขาวิชาภาษาไทยด้วย เช่น โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขต
พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือโครงการทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
จากการส ารวจศิษ ย์เก่ า ศิษ ย์ปัจ จุบัน และสถานประกอบการผู้ใช้ดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษานั้นพบว่า สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมุ่งส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร
โดยเฉพาะสายอาจารย์และนักวิชาการได้ศกึ ษาในระดับปริญญาเอก และยังมีบุคลากรอีกส่วนหนึ่งที่แม้
จะมิได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากต้นสังกัด แต่ก็มีความประสงค์จะศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยใช้
ทุนส่วนตัว ทาให้นักวิชาการภาษาไทยระดับดุษฎีบัณฑิตมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสถาบันอุด มศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทุกแห่งจะขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาภาษาไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาและวรรณกรรมไทยเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับศาสตร์ทุกแขนง ในการศึกษาศาสตร์ใดก็
ตาม ผู้ศึกษานอกจากมีความรู้ในศาสตร์นั้นแล้ว จาเป็ นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นอย่างดีด้วย
เพราะภาษาจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสื่อความคิด ความต้องการอัน
นาไปสู่การเกิดขึ้นของกิจกรรมการพัฒนาทุกด้าน ในขณะเดียวกันวรรณกรรมคือเครื่องมือสาคัญในการ
บันทึกข้อมูล ความรู้ และภูมิปัญญาทุก ด้านทุกแขนงเอาไว้อย่างหาที่สุดมิได้ ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่ง
โลกไร้พรมแดน องค์ความรูท้ ั่วมุมโลกต่างก็ได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ภาษาของชาติที่
เป็ น ประเทศมหาอ านาจ เช่ น อั ง กฤษ ญี่ ปุ่ น จี น ต่ า งได้ รั บ ความสนใจเรี ย นรู้ กั น ทั่ ว โลก แต่ ใ น
ขณะเดียวกันแต่ละประเทศก็จาเป็นต้องรักษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมประจาชาติเอาไว้ให้
เข้มแข็ง เพื่อคงไว้ซึ่งความมีศักดิ์ศรี ความเป็นชาติและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้รับการถ่ายทอดมา
เป็นเวลานานเอาไว้ ดั งจะเห็นได้จากองค์ ก ารทางการศึก ษาและวัฒ นธรรมของนานาประเทศได้ให้
ความสาคัญและสนใจในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางภาษา วรรณกรรม
และวั ฒ นธรรมประจาชาติด้ ว ยวิธี ก ารต่าง ๆ เช่น การประชุม สั มมนาทางวิชาการ การแลกเปลี่ย น
บุคลากร นัก เรียน นัก ศึก ษา และการจัดแสดงศิลปวัฒ นธรรมประจาชาติ อันเป็นความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
นอกจากนี้ จากการส ารวจศิษ ย์เก่ า ศิษ ย์ปั จจุ บัน และสถานประกอบการผู้ใช้ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษานั้นพบว่า สถาบันการศึกษาหลายแห่งทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่ า งประเทศและมี นั ก ศึ ก ษาจากชาติ ม าศึ ก ษาภาษาไทยในจ านวนที่ เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ส่ ง ผลให้ ส ถาบั น
การศึกษาของไทยต้องเร่งพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยเฉพาะที่เป็นอาจารย์ให้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาไทย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

5
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ สังคมนิ ย มเวีย ดนามและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีทาความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ การพัฒ นาหลั กสู ต รและความเกี่ยวข้อ งกั บ พันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สภาวการณ์ ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค แห่ ง การแข่ ง ขั น และการสื่ อ สารที่ ไ ร้ พ รมแดน น ามาซึ่ ง การ
เปลี่ ย นแปลงทั้ งในด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม และวัฒ นธรรม การพั ฒ นาประเทศให้ มี ค วามมั่ น คงอยู่ ได้
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จาเป็นต้องเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้
ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญ การสร้างหลักสูตรเพื่อผลิต ดุษฎีบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาบุคคลให้สามารถพึ่งพา
ตนเอง จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริมให้ ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ทางด้านภาษา
วรรณกรรม วัฒนธรรมไทย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อองค์ความรู้ อีกทั้งสามารถนา
องค์รู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองและประเทศชาติ นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขต
ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ลาปาง ลาพูน เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ประเทศ เพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี ง านท า ทั้ ง กลุ่ ม สาขาทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสังคมศาสตร์ มีพันธกิจที่สาคัญ 4 ด้านดังนี้
12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยามี ภ ารกิ จ หลั ก ที่ ต้ อ งท าการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทุ ก ระดั บ ให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ ความรู้ มีทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทางานได้ทุกแห่งทั่ว
โลก โดยจะต้องพั ฒ นาศัก ยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกั บ การพัฒ นามาตรฐานทาง
วิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึน้ ดังนั้น
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จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและ
กลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน จะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทัน
การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ด้วย
12.2.2 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มี
รูป แบบซั บ ซ้ อ นขึ้ น เช่ น การวิจั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อ อุ ต สาหกรรมสมั ย ใหม่ ที่ ใช้ ทุ น ปั ญ ญา
มากกว่าทุนแรงงานหรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญและ
มุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างแท้ จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นาในการวิจัยให้สามารถดาเนินการในลัก ษณะ
หุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
นักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้
12.2.3 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิท ยาลั ย พะเยามุ่ งเน้ น การบริก ารวิ ชาการในรูป แบบที่ ห ลากหลายมากยิ่ งขึ้ น เช่ น
การบริ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพชี วิ ต การบริ ก ารทางด้ า นการแพทย์ แ ละ
การสาธารณสุข การให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ
การให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มกี าลังซือ้ สูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควร
จะต้องมีก ารพิจารณาเกี่ ย วกั บ การลงทุน และดาเนินการร่วมกั บ ภาคเอกชนเกี่ย วกั บ การให้บ ริก าร
วิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดาเนินการอาจจะต้องสร้าง
ความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชนเพื่อช่วย
ในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
12.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยามุ่ ง พั ฒ นาการผสมผสานทางวั ฒ นธรรม และการมี ส่ ว นร่ ว มใน
ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิ จ โดยการท านุบ ารุง และอนุรัก ษ์ศิลปวัฒ นธรรมของสังคมไทยเป็ น
รากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้ความเข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้
เพื่อนาไปสู่การสงวน และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด
ขึน้ กับบุคคล องค์กรและสังคม โดยเป็นเป้าหมายสาคัญที่จะต้องดาเนินการ
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12.3 พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์มพี ันธกิจสาคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
12.3.1 สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อสังคม และประเทศ
โดยยึดหลักการอยู่รว่ มกันในสังคมอย่างมีความสุข
12.3.2 มุ่งการวิจัยการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
12.3.3 เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม และการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และการทางานขององค์กรต่าง ๆ
12.3.4 ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยร่วมกับชุมชน
12.3.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมการบริหารการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
12.4 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์
หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎีบัณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทยตอบสนองพั นธกิจของมหาวิท ยาลัย และ
คณะศิ ล ปศาสตร์ ในการผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ความรู้ท างภาษาและวรรณกรรมขั้น สู ง รวมทั้ งปลู ก
จิตสานึกให้ดุษฎีบัณฑิตตระหนักในคุณค่าแห่งภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสาคัญของ
ชาติ เสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการค้นคว้าและวิจัย โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีไปพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
12.4.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
ด้านภาษาและวรรณกรรมไทยซึ่งเป็นรากฐานทางความคิดและภูมปิ ัญญาไทย
2) ด้านการวิจัย
มุ่งผลิตดุ ษฎีบัณ ฑิต ให้สามารถนาองค์ความรู้ท างด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
ไปเสริมสร้างการวิจัยทางภาษาไทยเพื่อพัฒนาความรูส้ ู่ชุมชนและสังคม
3) ด้านการบริการวิชาการ
มุ่ ง พั ฒ นาเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้ว และมุ่งเน้นการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน
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4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มุ่ ง ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปั ญญาท้องถิ่น รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ต่อ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
12.4.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์
เน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษา และวรรณกรรมไทย และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สร้างทรัพยากรบุคคลที่มคี ุณภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิชาภาษาไทยได้ ก าหนดนโยบายให้จั ดการเรีย นการสอนหมวดวิชาเฉพาะ โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แต่งตั้งผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา
เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการพิจารณาข้อกาหนดรายวิชา การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล และมอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ควบคุม
กากับติดตามการดาเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรม
เป็นผู้นาทางวิชาการ
สืบสานภูมปิ ัญญา
รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบั นและอนาคตสถาบั นอุ ดมศึ กษาไทยของรัฐและเอกชนทุ กแห่ งประสบปั ญหาขาดแคลน
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาภาษาไทย แม้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะมีโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือโครงการทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา นอกจากนั้นในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่างมุ่งส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่
บุคลากรโดยเฉพาะสายอาจารย์และนักวิชาการได้ศกึ ษาในระดับปริญญาเอก กอปรกับบุคลากรอีกส่วน
หนึ่งที่แม้จะมิได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากต้นสังกัดก็มีความประสงค์จะศึกษาในระดับปริญญาเอก
โดยใช้ทุนส่วนตัวศึกษาในระดับปริญ ญาเอก ก็มิอาจแก้ปัญหาให้หมดได้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อีกช่องทางหนึ่ง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสนองตอบต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) และสอดรับวัตถุประสงค์ของ
มหาวิ ทยาลั ยพะเยา โดยเฉพาะวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อท าการวิจั ยที่ เน้ นการสร้ างปั ญ ญารวมหมู่ (Collective
Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP–One University One Province) เพื่อบริการวิชาการโดย
เน้ นการใช้ปั ญ ญารวมหมู่ เพื่ อพั ฒนาความเข้ มแข็ งของชุ มชน (Community Empowerment) และเพื่ อท านุ
บ ารุ งภู มิ ปั ญ ญา ศิ ลปะ วั ฒ นธรรม และสิ่ งแวดล้ อมของท้ องถิ่ น (Local Wisdom) สู่ สากล ทั้ งยั งจะช่ วย
กระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่
พะเยา แพร่ น่าน ลาปาง ลาพูน เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย และการที่มหาวิทยาลัย
พะเยาตั้งอยู่ในเขตพื้นของอาณาจักรล้านนาไทยในอดีต ที่อุดมไปด้วยมรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมอัน
รุ่งเรืองมาตราบจนปัจจุบัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยจะช่วยสืบสานและพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้อันเป็นอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม
องค์ความรู้ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเป็นองค์รวม
ของรากเหง้าแห่งความรู้ทางภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยากลุ่มชนไทดั้งเดิมที่ได้รับการสืบต่อผ่านยุค
สมัยมาตราบจนปัจจุบัน ทั้งของคนไทยในไทย คนไทในจีน คนไทในเวียดนาม คนไทในลาว คนไทในกัมพูชา
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คนไทในพม่า คนไทในอินเดีย และคนไทในมาเลเซีย นับว่าเป็นการรองรับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอีก
ทางหนึ่ง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มคี วามเชี่ยวชาญด้านภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาของไทย
ที่ สามารถเป็นผู้นาทางวิชาการในศาสตร์ภาษาไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.3.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในสาขาภาษาไทย
1.3.3 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถเป็นผูน้ าอย่างสร้างสรรค์ด้านการคิด การปฏิบั ติและการ
จัดการทางภาษา
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกระทบ
ต่ อหลั ก สู ต ร และเกณฑ์ ม าตรฐาน
การศึกษา

กลยุทธ์
ทบทวนหลักสูตร การจัด การ
เรี ย นการสอน รวมทั้ ง ศึ ก ษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่เป็น
ปั จ จุ บั น แล ะศึ ก ษ าเนื้ อ ห า
ห ลั ก สู ต ร อื่ น ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
ใกล้เคียงกัน
2. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อด จั ด สั ม ม น า /กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ
คล้ อ งกั บ สถานการณ์ ทางสั ง คม พัฒนาหลักสูตร การเรียนการ
ปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตร สอนและการประกันคุณภาพ
ฐานหลักสูตร
3. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการน า การประเมิ น ผลหลั ก สู ตรโดย
หลักสูตรไปใช้
กรรมการภายในและภายนอก
และสร้างช่องทางในการรับฟั ง
ความคิ ดเห็ นจากทุ กฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้อง

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง
หน่ วยงานห รื อ ผู้ ใ ช้ ดุ ษ ฎี
บัณฑิตต่อคุณภาพของดุษฎี
บัณฑิต
2. คาสั่งแต่งตั้ งคณะกรรม
การพัฒนาหลักสูตร
3. รายงานก ารป ระชุ ม /
วิพากษ์หลักสูตร
4. ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ประเมินหลักสูตร
5. รายงาน ก ารป ระเมิ น
หลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 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 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทหรือเทียบเท่ า
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด หรือตามระเบียบ
ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ปริญญาเอก แบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี
ผลการเรี ย นดี ม ากหรื อ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด หรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอัน
ได้กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
2.2.4 ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากระทรวง
ศึกษาธิก าร หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ บัณ ฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 พืน้ ฐานด้านการวิจัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.4.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยลักษณะต่าง ๆ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แบบ 1.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
10
15
15
15
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
5
2.5.2 แบบ 2.1
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560 2561 2562 2563 2564
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
30
30
30
10

10

10
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

2,944,880

3,151,022

1.งานบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา

2,558,172

2,572,172 2,752,224

200,400

214,428

229,437

245,497

262,682

2.1 หมวดค่าตอบแทน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2.2 หมวดค่าใช้สอย

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2.3 หมวดค่าวัสดุ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

2.4 หมวดสาธารณูปโภค

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

2.งบดาเนินการ

3.งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4.งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่าย:หัว:ปี

3,808,572 3,836,600 4,031,661
100,000 100,000
100,000

4,240,377 4,463,704
100,000 100,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e–Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบั งคั บของมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้ วย การศึ กษาระดับ บั ณฑิ ตศึกษา พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

หมวดวิชา
1. ศึกษารายวิชา
ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
1.1.1 วิชาเอกบังคับ
1.1.2 วิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
รวม (หน่วยกิต)

แบบ 1.1

แบบ 2.1
12
12
6
6

48
48

36
48

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 แบบ 1.1 (ทาวิทยานิพนธ์)
วิทยานิพนธ์ จานวน 48 หน่วยกิต
144831
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
3.1.3.2 แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน
12
หน่วยกิต
1.1 วิชาเอกบังคับ
จานวน
6
หน่วยกิต
144801
วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3(2-2-5)
Creativity and Innovation Research Methodology in Thai Language
144802
ภาวะผูน้ าและการจัดการทางภาษาไทย
3(2-2-5)
Leadership and Management in Thai Language
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144811
144812
144813
144821
144822
144823
144824
144825
144826

1.2 วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
การสัมมนาภาษาไท-ไทย
Seminar in Tai-Thai Language
การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย
Seminar in Tai-Thai literature
การสัมมนาคติชนวิทยาไท-ไทย
Seminar in Tai-Thai folklore
ภูมปิ ัญญาพืน้ บ้านกับการพัฒนาความรูท้ างภาษาไท
Tai local Wisdom and Development of Knowledge
ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ
Ancient Thai languages Character and literature
ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
Contemporary Thai languages and literature
ภาษาไทเปรียบเทียบ
Comparative Tai Language
วรรณกรรมไทเปรียบเทียบ
Comparative Tai Literature
คติชนไทเปรียบเทียบ
Comparative Tai Folklore

2) วิทยานิพนธ์
144832
วิทยานิพนธ์
Dissertation

6

หน่วยกิต
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

36

หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1.1 (ทาวิทยานิพนธ์)
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
144831
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
144831

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

144831

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

144831

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

144831

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

144831

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
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3.1.4.2 แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)

144801
144XXX

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(2-2-5)
Creativity and Innovation Research Methodology in Thai Language
วิชาเอกเลือก
3(3-0-6)
Major Elective
รวม
6
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
144802
ภาวะผูน้ าและการจัดการทางภาษาไทย
Leadership and Management in Thai Language
เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต
144XXX
วิชาเอกเลือก
Major Elective
หรือเลือกเรียนวิชาเอกเลือกวิชาการสัมมนา 3 รายวิชาต่อไปนี้
144811
การสัมมนาภาษาไท-ไทย
Seminar in Tai-Thai Language
144812
การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย
Seminar in Tai-Thai literature
144813
การสัมมนาคติชนวิทยาไท-ไทย
Seminar in Tai-Thai folklore
รวม
6

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
144832

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
144832

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
144832

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
144832

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

19
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
144801

วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3(2-2-5)
Creativity and Innovation Research Methodology in Thai Language
กระบวนการวิ จั ย เชิ ง สร้ า งสรรค์ ภ าษา วรรณกรรม และคติ ช นไทย การจั ด ท าเค้ า
โครงการวิจัย การสั งเคราะห์และสร้างเครื่องมื อการวิจัย การเก็ บ ข้อมู ลการวิจัย การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อประมวลผลและการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ผ ลการวิจัย การนาเสนอผลการวิจัย การ
อภิ ป รายผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย การสร้างนวัตกรรมจากผลการวิจัย และการนาเสนอ
งานวิจัยในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Creative research methodology in Thai language, literature, and folklore, conducting
research proposal, the synthesis and creation of research instruments including data accumulation
methods and research concepts, an application of information technology for calculating, analyzing,
and synthesizing the research findings, a research result presentation and discussion, research
article writing, an application of research results to create innovation, and a research presentation
in conference and journal publication
144802

ภาวะผู้นาและการจัดการทางภาษาไทย
3(3-0-6)
Leadership and Management in Thai Language
แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นาและการจัดการ การวางแผนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์งาน
ด้านภาษาไทย จัดการและพัฒนาทรัพยากรที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมทางภาษาไทย การสังเคราะห์
ประวัติและผลงานของปูชนียบุคคลทางภาษาไทย
Concepts, leadership and management theories, planning and preparing a strategic
plan in Thai language, An abstract and concrete Thai resource management and development in
Thai related to synthesis of Thai precursors’ personal data and works in term of leadership and
management
144811

การสัมมนาภาษาไท-ไทย
1(0-3-2)
Seminar in Tai-Thai Language
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ
นาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านภาษาไท-ไทย
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Studying, Collecting data, Analyzing and synthesizing, Report writing, Presenting,
Discussing and answering question in Tai-Thai language
144812

การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย
1(0-3-2)
Seminar in Tai-Thai literature
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ
นาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านวรรณกรรมไท-ไทย
Studying, Collecting data, Analyzing and synthesizing, Report writing, Presenting,
Discussing and answering question in Tai-Thai literature
144813

การสัมมนาคติชนวิทยาไท-ไทย
1(0-3-2)
Seminar in Tai-Thai folklore
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ
นาเสนอ การอภิป ราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านคติชนวิท ยาที่เกี่ย วข้องภาษาและ
วรรณกรรมไท-ไทย
Studying, Collecting data, Analyzing and synthesizing, Report writing, Presenting,
Discussing and answering question in folklore related to Tai-Thai language and literature
144821

ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการพัฒนาความรู้ทางภาษาไท
3(3-0-6)
Tai local Wisdom and Development of Knowledge
องค์ค วามรู้ด้านภูมิ ปัญ ญา ภูมิ ปัญ ญาไท-ไทย ภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น และภู มิปัญ ญา
เอเชียที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาของไทย
Body of knowledge and wisdom, Tai-Thai intellect, local knowledge and Asian
wisdom related to Thai language, literature and folklore
144822

ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ
3(3-0-6)
Ancient Thai languages Character and literature
ลักษณะเฉพาะของภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยสมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา
ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ พัฒนาการและอิทธิพลต่อภาษา อักษร และวรรณกรรมยุคหลัง
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Unique physiognomies of Thai language, characters and literature before Sukhothai,
Sukhothai, Ayatthaya, Thonburi, Rattanakosin periods, development and an influence on language,
characters and literature in the later period
144823

ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Thai languages and literature
ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน พัฒนาการด้านรูปแบบ ภาษา
และสารัตถะ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พลังของ
ภาษาและวรรณกรรมกับการพัฒนาสังคมไทย
Unique features of the current Thai language and literature, development of
pattern, language and essence, the relationship between language and literature economy, society
and culture, the power of language and literature with the development of Thai society
144824

ภาษาไทเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Tai Language
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยเฉพาะสมัยและต่างสมัย การเปรียบเทียบภาษากลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบภาษาตระกูล
ไทกับภาษาตระกูลอื่น
Comparative study of a contemporary and divergent period of Thai Language,
Tai-Thai Language comparison in China, Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and
Thailand, comparison Tai language family with other language family
144825

วรรณกรรมไทเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Tai Literature
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวรรณกรรมไทยเฉพาะสมั ย และต่ า งสมั ย การเปรี ย บเที ย บ
วรรณกรรมกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทในจี น เวี ย ดนาม ลาว กั ม พู ช า อิ น เดี ย พม่ า มาเลเซี ย และไทย การ
เปรียบเทียบวรรณกรรมไทกับวรรณกรรมอื่น
Comparative study of a modern and contemporary period of Thai literature, TaiThai literature comparison in China, Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and
Thailand, comparative study of Tai-Thai literature with other literatures
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144826

คติชนไทเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Tai Folklore
การศึกษาเปรียบเทียบคติชนวิท ยาเฉพาะสมัยและต่างสมัย การเปรียบเทียบคติชน
วิทยากลุ่มชาติพันธุ์ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบคติ
ชนวิทยาของไทกับคติชนวิทยาชาติอ่นื
Comparative study of a modern and contemporary folklore, folklore comparison in
China, Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and Thailand, comparison in Tai-Thai
folklore with other folklore
144831

วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกั บภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มี
คุณภาพในระดับสูง และจัดทารายงานอย่างเป็นระบบ
Doing research or producing creative work related to Thai language, literature or
folklore with a high level of quality, doing a report systematically
144832

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกั บภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มี
คุณภาพในระดับสูง และจัดทารายงานอย่างเป็นระบบ
Doing research or producing creative work related to Thai language, literature or
folklore with a high level of quality, doing a report systematically
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
เลข 8
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
3.1 เลข 0
หมายถึง
3.2 เลข 1
หมายถึง
3.3 เลข 2
หมายถึง
3.4 เลข 3
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6
หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาเอก
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาการสัมมนา
กลุ่มวิชาภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา
กลุ่มวิทยานิพนธ์
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อ.ด.
อ.ม.
อ.บ.
อ.ด.
อ.ม.
อ.บ.

1.*

นางดวงมน จิตร์จานงค์

39401002XXXXX

ศาสตราจารย์

2.

นางสาวรื่นฤทัย สัจจพันธุ์

34406001 XXXXX

ศาสตราจารย์

3.*

นางสาวสุนันท์ อัญชลีนุกูล

31017000XXXXX

รองศาสตราจารย์

4.*

นายวรวรรธน์ ศรียาภัย

38411001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Ph.D.
อ.ม.
อ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
Computational Linguistics
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
จารึกภาษาไทย
ภาษาไทย

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2534
2516
2512
2534
2516
2514

University of Paris III, France
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

2536
2519
2514
2552
2545
2542
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1.

นางสมทรง บุรุษพัฒน์

ศาสตราจารย์

2.

นายบุญยงค์ เกศเทศ

รองศาสตราจารย์

3.

นายปฐม หงษ์สุวรรณ

ศาสตราจารย์

4.

นายวิไลศักดิ์ กิ่งคา

5.

นายสมเกียรติ วัฒนาพงษากุล รองศาสตราจารย์

6.

นางเปรมจิต ชนะวงศ์

รองศาสตราจารย์

7.

นางยุพิน จันทร์เรือง

รองศาสตราจารย์

8.

นางกัลยา กุลสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9.

นายจักริน จุลพรหม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10.

นายบุณยเสนอ ตรีวเิ ศษ

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
กศ.บ.
อ.ด.
อ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.
พธ.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
นศ.บ.
กศ.บ.
ค.ม.
กศ.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา
Linguistic
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
Anthropology
ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
Linguistic
Linguistic
ครุศาสตร์
ภาษาเขมร
เขมรศึกษา
ภาษาไทย
จารึกภาษาไทย
วิทยุกระจายเสียง
ภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาและวรรณคดีไทย
Linguistic
จารึกภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ปี
1986
2521
2517
1987
2517
2510
2548
2542
2538
1991
1987
2528
2548
2546
2541
2523
2532
2512
2530
2515
2553
2540
2523
2001
2534
2530
2558
2542
2535

25
11.

นายราชันย์ นิลวรรณาภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12.

นายสุทศั น์ วงศ์กระบากถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13.

นายสมเกียรติ รักษ์มณี

รองศาสตราจารย์

14.

นายสมัย วรรณอุดร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศ.ด.
ศศ.ม.
กศ.บ.
ศศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
ศษ.ด.
Ph.D.
ศศ.ม.
กศ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
พธ.บ.

ภาษาไทย
จารึกภาษาตะวันออก
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
หลักสูตรและการสอน
Social Science
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
จารึกภาษาไทย
การสอนภาษาไทย

2553
2546
2542
2558
2538
2532
2554
2011
2528
2522
2557
2546
2541

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.1.1 แบบ 1.1
วิทยานิพ นธ์เป็นผลงานคุณภาพดีมากของนิสิตที่เกิดจากการสร้างสรรค์และประมวล
ความรู้ท างทฤษฎีและแนวคิ ด ในศาสตร์ต่ าง ๆ มาประยุ ก ต์ ใช้ในการศึ ก ษาค้น คว้าหรือผลิ ตผลงาน
สร้างสรรค์ ในเรื่อ งเกี่ ย วกั บ ภาษา วรรณกรรม และคติ ชนวิท ยาที่ นิ สิต สนใจ หลัก การ ขั้น ตอนและ
กระบวนการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์นนั้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
5.1.2 แบบ 2.1
วิทยานิพนธ์เป็นผลงานคุณภาพของนิสิตที่เกิดจากการสร้างสรรค์และประมวลความรู้
ทางทฤษฎีและแนวคิดในศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์ใน
เรื่อ งเกี่ ย วกั บ ภาษา วรรณกรรม และคติ ช นวิ ท ยาที่ นิ สิ ต สนใจ หลั ก การ ขั้ น ตอนและกระบวนการ
ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์นนั้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
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5.2 มาตรฐานการเรียนรู้
5.2.1 คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่า ซึ่งนิสิต
จะต้ อ งได้ รับ ผลการสอบตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดจึ งจะถื อ ว่า สอบผ่ าน และนิ สิ ต ต้ อ งน า
วิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้วมามอบให้มหาวิทยาลัย
5.2.2 ผลงานวิท ยานิ พ นธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้ องได้รับ การตีพิ มพ์ หรือ ได้ รับ การ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิ มพ์ ท างวิชาการที่มหาวิท ยาลัย ยอมรับ หรือเสนอต่อที่
ประชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม (Proceeding) ซึ่ งผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองคุ ณ ภาพจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาแล้ว
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 รายวิชา 144831 วิทยานิพนธ์
แบบ 1.1 เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
5.3.2 รายวิชา 144832 วิทยานิพนธ์
แบบ 2.1 เริ่มตัง้ แต่ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 รายวิชา 144831 วิทยานิพนธ์
แบบ 1.1 จานวน 48 หน่วยกิต
5.4.2 รายวิชา 144832 วิทยานิพนธ์
แบบ 2.1 จานวน 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะศิลปศาสตร์เตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางวิชาการแก่นิสิตเกี่ยวกับการทา
วิทยานิพนธ์ ดังนี้
5.5.1 กาหนดตารางสอนของคณาจารย์เพื่อให้คาปรึกษาแก่นสิ ิต
5.5.2 ให้คาแนะนาแก่นสิ ิตเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่นา่ สนใจในการทาวิทยานิพนธ์
5.5.3 แนะนาและจัดหาอาจารย์/ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ มาให้
คาปรึกษาและคาแนะนาการทาวิทยานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ
5.5.4 จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หลังจากนิสิตได้
ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ด้ ว ยตนเองไประยะหนึ่ ง แล้ ว โดยเชิ ญ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มคี วามเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาให้คาแนะนา
5.5.5 ให้คาแนะนิสิตเกี่ยวกับการจัดทาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามเงื่อนไข
การสาเร็จปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
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5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์มกี ระบวนการดังนี้
5.6.1 การประเมิ น ผลโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ด าเนิ น การโดยคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
5.6.2 การประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ดาเนินการโดย
คณะกรรมการทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ จากคณะศิลปศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย
5.6.3 การประเมิ น ผลวิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น การสอบปากเปล่ า ขั้น สุ ด ท้ าย ด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ จากคณะศิลปศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความสามารถในการทาวิจัยขั้นสูง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. จัดอบรมเกี่ย วกับการวิจัยแบบเข้มทางด้าน
เนื้อหาเฉพาะของศาสตร์ภาษาไทย คือ ภาษา
วรรณกรรม และคติชน
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยกาหนดให้
นิสิตได้เสนอผลงานวิจัยและเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์ผลงาน
3. นิ สิ ต เข้ า รั บ การอบรมการวิ จั ย ซึ่ ง จั ด โดย
หน่วยงานอื่น เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2) มีความสามารถทางการสื่อสารและการใช้ภาษา 1. นิ สิ ต น า เส น อ ผ ล งา น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
ต่างประเทศ
วิทยานิพนธ์ในที่ประชุมระดับชาติ โดยต้องเขียน
เป็นบทความวิจัย ซึ่งบทความวิจัยนั้นต้องเขียน
ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และคาสาคัญเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ แล้วนาเสนอด้วยวาจาซึ่งเป็น
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ จัดโดยสาขาวิชาและ
หน่วยงานอื่น
2. นิ สิ ต ต้ อ งเข้าอบรม INTEGRATED THESIS &
RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM เพื่ อความ
ส ะด วก ใน ก ารท าวิ ท ยานิ พ น ธ์ซึ่ งจั ด โด ย
มหาวิทยาลัยพะเยา
(3) มี ค วามสามารถในการถ่ ายทอดความรู้ แ ละ 1. นิ สิ ต ต้ อ งเขี ย นบทความวิ จั ย เพื่ อ น าเสนอ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ความรู้ความคิดที่ได้จากการเรียนและการท า
วิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ เผยแพร่ ในที่ ป ระชุ ม วิช าการ
ระดับชาติหรือนานาชาติหรือวารสารวิชาการ
2. นิ สิ ต ต้ อ งน าเสนอองค์ ค วามรู้ แ ละความ
คิดเห็นโดยการเขียนและพูดในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
(4) มี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณ 1. บูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมในการจัด
นักวิจัย
การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในแง่เนือ้ หา
การปฏิบัติจนในชั้นเรียนและต่อสังคมภายนอก
2. ตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์
และความตรงต่อเวลา
3. สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชี พ ต่ าง ๆ ใน
ราย วิ ชาที่ เกี่ ย วข้ อง เช่ น มี ห ลั ก ธรรม เคารพ
กฎหมาย ใช้หลักธรรมาภิบาล
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชา
การและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
อาจารย์ ส อดแทรกค าสอนเรื่อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมโดยอาจใช้ ก รณี ตั ว อย่ า งจาก
เหตุการณ์ใกล้ตัวเช่นข่าวประจาวัน หรือชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะนิสัยและผลของการกระทาของตัวละคร
ผ่านบทวรรณกรรมวิเคราะห์ ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยให้ความสาคัญและตรวจสอบความตรงต่อ
เวลา การเข้ า ชั้ น เรี ย นและความซื่ อ สั ต ย์ และเคารพกฎเกณฑ์ แ ละสิ ท ธิ ข องตนเองและผู้ อื่ น ให้
ความส าคั ญ กั บ การเคารพกฎเกณฑ์และสิ ท ธิของตนเองและผู้อื่น โดยสอดแทรกเรื่องระเบีย บวินั ย
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานให้ตรงเวลา เป็นไปตามคาสั่งที่มอบหมายพร้อมทั้งมีการสรุปพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์และแนวทางแก้ไข และสอดแทรกกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการทางานเป็นทีม โดยมอบ
หมายงานให้ทานอกชัน้ เรียน เพื่อสังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกับผูอ้ ื่นและให้นาเสนองานหน้าชั้น
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอบถามนิ สิต ถึ งความเข้าใจหรือความคิ ดเห็น ถึงพฤติ ก รรมหรือ แนวปฏิบั ติ ที่ ดีเพื่ อ
ส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม ประเมินพฤติกรรม และตรวจสอบการเข้าเรียน การส่งงาน การ
ปฏิบัติตนในชั้นเรียน การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจากความสามารถของเอง
ไม่ควรมีการลอกเลียนแบบความคิดของผู้อื่น ประเมินจากพฤติกรรมและปฏิบัติตนในการเข้าชั้นเรียน
ประเมินผลงานจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ในองค์ความรูท้ ี่เป็นแก่นในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่
(4) มี ค วามเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ เปลี่ ย นแปลงในสาขาวิ ช าทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ในรายวิชาที่เน้นทฤษฎี ต้องมอบหมายงานหรือทดสอบการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ การ
วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของทฤษฎีที่ได้เรียนในชั้นเรียน สอดแทรกกิจกรรมหรือ ข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์ต่อการให้ความรู้ทางวิชาการที่สาคัญ เช่น การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
ของสาขาวิ ช า จั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ผ่ า นกิ จ กรรมการเชื่ อ มโยงบริ บ ทของ
สาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ สอนภาษาอังกฤษที่นิสิตสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในบริบทของสาขาวิชาของ
ตนเอง และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้กาหนดไว้ สอนความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยในรายวิชา
การวิจัยขั้นสูงทางภาษาไทยและฝึกปฏิบัติในรายวิชาวิทยานิพนธ์
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ทดสอบความรู้ ความ สามารถ การประยุกต์ใช้ และการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบผ่านทาง
กิจกรรม คือ การสอบข้อเขียนในการทดสอบย่อย หรือสอบกลางภาคและปลายภาค การสอบปากเปล่า ใน
รูปแบบของการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบ การจัดทารายงาน
ผลการค้ นคว้า และ/หรือผลการวิจัย การน าเสนอโครงงาน การนาเสนอผลงานทางโดยการจั ดสั มมนา
สัดส่วนการให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมข้างต้น ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชาและวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น
การให้คะแนนควรพิจารณาการให้คะแนนเนื้อหาและวิธีการนาเสนอในสัดส่วนที่เหมาะสมกับประเภทและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาทฤษฎีที่ศึก ษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญ หาและพัฒ นา
แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อ
พัฒนาความรูใ้ หม่อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและ
ดาเนินการวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ฝึกการคิดเพื่อวางแผน การแก้ไขปัญหา โดยจัดรูป แบบการเรียนการสอน โดยเน้นการ
อภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จาลอง มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้น
ข้อมูล สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาเป็นรายงานผลการค้นคว้า การทดสอบหรือการมอบ หมายงาน
ควรมีโจทย์ที่ต้องการค าตอบที่ เป็นผลจากการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ หรือการเปรียบเทีย บ มิใช่ก าร
ท่องจามาตอบเพียงอย่างเดียว จัดให้นสิ ิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การใช้หลักตรรกะ การแก้ปัญหา ในการทดสอบหรืองานที่มอบหมายให้นิสิตประเมินจาก
การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
มอบหมายงานกลุ่มหรืองานที่ตอ้ งมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น จัดหรือส่งเสริม
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้นิสิตมีส่วนร่ วมในการวางแผน ดาเนินกิจกรรม รวมถึงวิเคราะห์
สรุปผลการดาเนินงาน สอนเรื่องการทางานเป็นทีมเช่น มอบหมายงานกลุ่ม และให้นิสิตกาหนดบทบาท
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และหน้าที่ของทีมงานอย่างชัดเจน และให้นาเสนอผลการทางานหน้าชั้นเรียน มอบหมายงานเดี่ยวหรือ
งานกลุ่มและกาหนดโจทย์ กติกา และให้ถือปฏิบัติตาม
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัม พันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการติดต่อประสานงาน ผลประเมิน การเรียน
การสอนในรายวิชา หรือผลประเมินโครงการหรือกิจกรรม จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องการทางานเป็น
ทีม กาหนดบทลงโทษกรณีเกิดการกระทาที่ผิดกติกา เช่นการเข้าเรียนสาย การส่งงานหลังกาหนด เป็นต้น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิเ คราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ
วิชาชีพ และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ ด้ านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายให้นิสิตศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการหาข้อมูล สอนสถิติและ
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐานในรายวิชาการวิจัยเบื้องต้น จัดหรือส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มอบหมายงานที่ต้องให้นิสิตต้องสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ จัด
กิจกรรมการนาเสนองานวิจัยหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากการสืบค้นข้อมูล
2.5.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และการประเมินชิ้นงาน
ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ประเมินความถูกต้องในการใช้สถิติและการตอบโจทย์ หรือความสามารถใน
การตีความค่าสถิตเิ บือ้ งต้น ในบทความต่าง ๆ หรือจากงานวิจัย ประเมินผลการนาเสนอข้อมูลที่สืบค้น
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
จัด กิ จกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้ านศิลปวัฒ นธรรมของชาติ และของ
สากล เช่น กิจกรรมการชมภาพยนตร์ ละคร การแสดงดนตรี
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ผลประเมินในรายวิชาหรือ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
สอดแทรกสุ ขนิสั ย ที่ดีในการดูแลสุขภาพ และสอดแทรกพฤติก รรมที่เหมาะสมด้าน
บุคลิกภาพและการแสดงออก
2.7.3 วิธีการวั ดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่ งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
สอบถามหรือ พู ด คุ ย เพื่ อแสดงความคิ ดเห็ นในด้านการดูแลสุขภาพ และการสั งเกต
พฤติกรรมการแสดงออก
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

144801 ระเบียบวิธีวิจัยภาษาไทยขั้นสูง
144802 ภาวะผู้นาและการจัดการทางภาษาไทย
144511 การสัมมนาภาษาไท-ไทย
144812 การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย
144813 การสัมมนคติชนวิยาไท-ไทย
144821 ภูมิปัญญาพืน้ บ้านกับการพัฒนาความรู้ทางภาษาไท

144822 ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ
144823 ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
144824 ภาษาไทเปรียบเทียบ
144825 วรรณกรรมไทเปรียบเทียบ
144826 คติชนไทเปรียบเทียบ
144831 วิทยานิพนธ์
144832 วิทยานิพนธ์

 ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

(1)

(2) (3)

(4)

(1)

(2) (3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

⚫
⚫












⚫
⚫












⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫


⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫















⚫













⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫


⚫
⚫
⚫
⚫
⚫





⚫
⚫


⚫
⚫








 ⚫
 ⚫

(2)
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. สุนทรีย
และการใช้เทคโนโลยี
ภาพ
สารสนเทศ

7. ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

⚫
⚫














⚫
⚫
⚫






⚫
⚫















⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫



⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

















⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การสอบวัด คุณ สมบัติเป็นการสอบด้วยข้อเขีย นหรือข้อเขียนและปากเปล่า ดาเนินการ
สอบปีละ 3 ครั้ง โดยทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้วให้จะประกาศผล
ภายใน 4 สัปดาห์หลังวันสอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพ ของดุ ษ ฎีบัณ ฑิ ตที่ ท าอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัย ที่ ได้ย้อนกลับ มาปรับ ปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้ งานท าของดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่น ที่ จ บ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
ดุษฎีบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง
พอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการหลังจากจบการศึกษาแล้วอย่าง
น้อย 1 ปี
2.2.3 การประเมิ น จากดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้อ มและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรูข้ องนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิสติ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
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3.1 นิสิตแบบ 1.1
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านปากเปลาขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุ ด มศึก ษา เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
3.2 นิสิตแบบ 2.1
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นปากเปลาขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตัง้ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัด โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่ อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลัก สู ตร การเป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์
1.2 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒ นาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาอุดมศึกษา (TQF)
1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้ งเพื่อให้คาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่ จัดเป็น
ประจ าทุ ก ปี เช่ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการสอนโดยเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ โครงการการจั ด การ
การเรียนรู้เพื่อพั ฒ นาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่ งเสริม ให้ อ าจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สั ม มนาทางวิช าการ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการทาวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ
งานวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
2.2.3 นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้
ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม เพื่อ
สร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ไ ด้เพิ่มพูนความชานาญในอาชีพ
ของการเป็นครูผสู้ อน
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางวิชาการ
2.2.5 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.6 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูท้ างวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่กากับกับการดาเนินงานเปิดและปิด
หลักสูตร และดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตร
ฐานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตรด้าน
วิชาการ รวมทั้งก ากั บ ติด ตามการด าเนิน งานหลั ก สูต ร ส่งเสริม และสนับ สนุน การพั ฒ นาบุ คลากร
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่าง
มีป ระสิท ธิภาพ ส่งเสริมและสนับ สนุนการวิจัย เกี่ยวกับ การพัฒ นาหลัก สูตรและกระบวนการเรีย นรู้
ติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รายบุคคลและระดับชั้น
ปี ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร รายงาน
ผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 มีการสารวจความพึงพอใจของนิสิ ตต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
และทัศนคติในการเลือกประกอบอาชีพของนิสิตในภาคการศึกษาสุดท้าย
2.2 มี ก ารส ารวจความพึ งพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี ห ลั งส าเร็จการศึ ก ษา เพื่ อ น าข้อ มู ล ไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2.3 การส ารวจภาวะการมี งานท าของบั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี ห ลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ น าข้ อ มู ล ไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2.4 มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความคาดหวังที่ต่อคุณลักษณะของสาขาภาษาไทยและสาขาอื่นเพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับ
นิสิตให้ส อดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับ ต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานได้
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสติ
3.2 อาจารย์ทุกคนมีชั่วโมงให้คาปรึกษาแก่นสิ ิต โดยมีการแสดงเวลาเข้าพบให้นสิ ิตทราบ
3.3 การอุท ธรณ์ ของนิสิต เป็นไปตามประกาศหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารอุท ธรณ์ ของนิสิต ใน
ระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา
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4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รจะก าหนดนโยบายและมี ระบบด าเนิ น การสรรหาและ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยจะเสนอนโยบายและความต้องการรับอาจารย์ใหม่ต่อคณบดีและการคัดเลือก
จะเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน
การติ ด ตามและทบทวนหลั ก สู ต รอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ
ประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มไว้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิ จ ารณาจากความเชี่ ย วชาญ คุ ณ วุ ฒิ และประสบการณ์ ที่ ส าขาวิ ช าเห็ น ว่ า มี ค วามรู้
ความสามารถที่จะสอนในหัวข้อนั้นได้ โดยต้องมีอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบรายวิชาร่วมหารือกั บ อาจารย์
ผูส้ อน พิจารณาความเหมาะสมและความจาเป็นในรายวิชาที่หลักสูตรต้องการและขาดแคลน โดยต้องมี
การเชิญอาจารย์พิเศษล่วงหน้าก่อนการเปิดสอนในรายวิชานั้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิน้
การฝึกงาน และศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 2
ปี และ 4 ปีตามลาดับ
5.1.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ทาการเรียน
การสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร
5.1.3 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า
5.1.4 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบ
การที่รับบัณฑิตที่จบเข้าไปทางาน
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 การประชุม ร่ว มกั น ของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่ อ แลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น ในเรื่อ ง
กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ แต่ละคน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์ใน
การเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ
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5.2.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา
5.2.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการทากิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีคะแนนไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ผู้สอนมีหน้าที่ป รับกลยุท ธ์ในการสอน หรือปรับ เกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุ่งหวังให้นิสิตได้ความรู้
ครบถ้วนเนื้อหา
5.3.2 ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่งานที่ได้รับให้
ทามีคุณภาพไม่ดี ผู้สอนมีหน้าที่ปรับชี้แนะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นิสิตทางานเดิมอีกครั้งโดยแก้ไขหรือ
มอบหมายงานใหม่
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณรายได้รับการจัดสรรจากคณะขึ้นกับจานวนนิสิตของสาขาวิชา การแบ่งส่วน
งบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในสาขาวิชา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
คณะเป็นผู้กาหนด
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือ ตารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่นที่ใช้ ประกอบการเรียน การ
สอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะศิลปศาสตร์
ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จาแนกตามรายการดังต่อไปนี้
6.2.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา
ดังต่อไปนี้
ตาราเรียน ภาษาไทย 1,378 เล่ม
ภาษาอังกฤษ 2,263 เล่ม
ภาษาญี่ปุ่น 344 เล่ม
ภาษาฝรั่งเศส 104 เล่ม
ภาษาจีน 575 เล่ม สังคมศาสตร์ 830 เล่ม
การศึกษา 320 เล่ม
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้) Lexis-Nexis DAO Science Direct
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6.2.2 ห้องหนังสือคณะศิลปศาสตร์ มีจานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ สาขาวิชา
ดังต่อไปนี้
ภาษาไทย ตาราเรียน 292 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
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จาเป็นต่อนิสิตในสาขา ไปยังสาขาวิชาเพื่อ
พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซือ้ หนังสือ และสื่อที่จาเป็น
6.3.2 สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยัง
ศูนย์ บรรณสารและสือ่ การศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการจัดซื้อ
6.3.3 คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะศิล ปศาสตร์และศูนย์บ รรณสารและสื่ อการศึกษาจัดท าสารวจความพึ งพอใจและ
ความต้องการ หนังสือ วารสาร และสื่อ ต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสิต อย่างสม่าเสมอ และนาความ
คิดเห็นนั้นมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ
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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)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวม

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.1.1 คณะจัดทาโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้น
คณะแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดทาแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ
เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะทราบ
1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดทาเป็นประจาทุกปี
ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
1.1.4 วิเคราะห์จุด อ่อนจุด แข็งของนิสิตเพื่ อปรับ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนให้ เหมาะสมกั บ นิสิตโดย
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 คณะจัดทาโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะ
ของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสติ เป็นผูป้ ระเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้
อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
1.2.2 อาจารย์นาผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุง
ต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการฝึกงาน ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
และผูท้ รงคุณวุฒิเป็นผูป้ ระเมิน
2.2 คณะกรรมการประเมินหลั ก สูตรดาเนินการประมวลหลัก สูตรทั้งระบบโดยการประเมิน
เอกสารหลั ก สู ตร กระบวนการใช้หลั ก สู ตร สั มฤทธิผลของหลั ก สู ตร จากนั้น นาผลการประเมิน มา
ประมวล และนาไปประกอบการพิจารณาปรับ ปรุงหลัก สูตรต่อไป พร้อมกับ รับฟังความคิดเห็นจาก
กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจาคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง
ด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วพิ ากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.3 สรุป ผลการประเมินหลั กสู ตรในภาพรวมและให้ข้ อเสนอแนะในการปรับ ปรุงหรือพัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์กาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิ ตศึกษา และตัวบ่งชี้ที่
กาหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเพื่อ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัด ประชุมนาเสนอผลการประเมิน หลัก สูตร อาจารย์ป ระจาหลั ก สูตร อาจารย์ป ระจา
อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการดาเนิน
หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดทาโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติดาเนินโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร และดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
4.4 ปรับปรุง/ พั ฒนาหลั กสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ
ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิท ยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึก ษา
แห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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สาระทีป่ รับปรุง

144801 ระเบียบวิธีวิจัยภาษาไทยขั้นสูง 3(2-2-5)
Advanced Research Methodology in Thai
Language
กระบวนการวิจัย ขั้น สูงทางภาษาไทย การ
จั ด ท าเค้ าโค รงก ารวิ จั ย ก ารใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศเพื่ อประมวลผลและการสืบค้น ข้อมู ล
การวิ เ คราะห์ ผ ล การเรี ย บเรี ย งและน าเสนอ
ผลการวิ จั ย การอภิ ป รายผลงานวิจั ย การเขีย น
บทความวิ จั ย และการน าเสนองานวิ จั ย ในการ
ประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Advanced research in Thai language and
preparation of research proposal, application of
information technology and computer for data
processing and retrievals, data analysis, research
writing, Presenting and discussion, article writing,
research presentation in conference and journal
publication

ปรับชื่อวิชา,
144801 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
3(2-2-5) คาอธิบายรายวิชา
Creativity and Innovation Research
Methodology in Thai Language
กระบวนการวิ จั ย เชิ ง สร้ า งสรรค์ภาษา
วรรณ กรรม และคติชนไทย ก ารจั ด ท าเค้า
โครงการวิจัย การสังเคราะห์แ ละสร้างเครื่องมื อ
การวิจัย การเก็บข้อมูลการวิจัย การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ ประมวลผลและการวิ เ คราะห์
สั งเคราะห์ ผ ลการวิจั ย การน าเสนอผลการวิ จั ย
การอภิปรายผลงานวิจัย การเขี ย นบทความวิจัย
การสร้ า งนวั ต กรรมจากผลการวิ จั ย และการ
นาเสนองานวิจัย ในการประชุมและการตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ
Creative research methodology in Thai language,
literature, and folklore, conducting research proposal, the synthesis and creation of research
instruments including data accumulation methods and
research concepts, an application of information
technology for calculating, analyzing, and synthesizing the research findings, a research result
presentation and discussion, research article
writing, an application of research results to
create innovation, and a research presentation
in conference and journal publication

144802 ภาวะผู้นาและบริหารทางภาษาไทย
3(3-0-6)
Leadership and Administration in Thai Language
แนวคิ ด ทฤษฎีภ าวะผู้ น าและการบริห าร การ
วางแผนและจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์เกี่ ย วกั บงาน
ด้านภาษาไทย การบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่
เป็ น นามธรรมและรู ป ธรรมทางภาษาไทย การ
สังเคราะห์ประวัติและผลงานของปูชนียบุคคลทาง
ภาษาไทยด้านภาวะผู้นาและการบริหาร

ปรับชื่อวิชา,
144802 ภาวะผู้นาและการจัดการทางภาษาไทย
3(2-2-5) คาอธิบายรายวิชา,
หน่วยกิต
Leadership and Management in Thai Language
แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นาและการจัดการ การ
วางแผนและจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ง านด้ า น
ภาษาไทย จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรที่ เ ป็ น
นามธรรมและรู ป ธรรมทางภาษาไทย ก าร
สังเคราะห์ประวัติและผลงานของปูชนียบุคคลทาง
ภาษาไทย
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Concepts, leadership and management theories, planning and preparing a strategic plan in
Thai language, An abstract and concrete Thai
resource management and development in Thai
related to synthesis of Thai precursors’ personal
data and works in term of leader-ship and
management
144811 การสัมมนา 1
1(0-3-2)
Seminar I
องค์ ค วามรู้ ท างภาษาศาสตร์ การศึ ก ษา
ภาษาไทยในประเด็ น ทางภาษาศาสตร์ การ
นาเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนา
Knowledge linguistics, Studying and researching any topic in linguistics related to Tai-Thai
language, research presentation in a seminar
style
144812 การสัมมนา 2
1(0-3-2)
Seminar II
องค์ ค วามรู้ ท างวรรณ กรรม การศึ ก ษา
ค้ น คว้ า ในประเด็ น ทางวรรณ กรรมไทย การ
นาเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนา
Knowledge literature, studying and researching any issue in Tai-Thai literature, research
presentation in a seminar style
144813 การสัมมนา 3
1(0-3-2)
Seminar III
องค์ ค วามรู้ ท างคติ ช นวิ ท ยา การศึ ก ษา
ค้นคว้าในประเด็นทางคติชนวิทยาที่เกี่ยวข้องภาษา
และวรรณกรรมไทย การนาเสนอผลงานในรูปแบบ
ของการสัมมนา
Knowledge folklore, studying and
researching any issue in folklore related to TaiThai lang-uage and literature, research
presentation in a seminar style

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระทีป่ รับปรุง

Concepts, leadership and management theories, planning and preparing a strategic plan in
Thai language, An abstract and concrete Thai
resource management and development in Thai
related to synthesis of Thai precursors’ personal
data and works in term of leadership and management
ปรับชื่อวิชา,
144811 การสัมมนาภาษาไท-ไทย 1(0-3-2)
คาอธิบายรายวิชา
Seminar in Tai-Thai Language
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ
การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็ น
ทางด้านภาษาไท-ไทย
Studying, Collecting data, Analyzing and synthesizing, Report writing, Presenting, Discussing
and answering question in Tai-Thai language
ปรับชื่อวิชา,
144812 การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย 1(0-3-2)
คาอธิบายรายวิชา
Seminar in Tai-Thai literature
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ
การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็ น
ทางด้านวรรณกรรมไท-ไทย
Studying, Collecting data, Analyzing and
synthesizing, Report writing, Presenting, Discussing and answering question in Tai-Thai literature
ปรับชื่อวิชา,
144813 การสัมมนาคติชนวิทยาไท-ไทย 1(0-3-2)
คาอธิบายรายวิชา
Seminar in Tai-Thai folklore
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ
การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็ น
ทางด้ า น ค ติชนวิ ท ย าที่ เกี่ ย วข้ อ งภาษ าแล ะ
วรรณกรรมไท-ไทย
Studying, Collecting data, Analyzing and
synthesizing, Report writing, Presenting,
Discussing and answering question in folklore
related to Tai-Thai language and literature
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144821 ภู มิ ปั ญ ญ าพื้ น บ้ า นกั บ การพั ฒ นา
ความรู้ทางภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai local Wisdom and Development
of Knowledge
องค์ ค วามรู้ด้ า นภู มิ ปั ญ ญา ภู มิ ปั ญ ญาไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมปิ ัญญาเอเชียที่เกี่ยวข้อง
กับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาของไทย
Body of knowledge and wisdom, Tai-Thai
intellect, local knowledge and Asian wisdom
related to Thai language, literature and folklore
144822 ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ
3(3-0-6)
Ancient Thai languages Character and
literature
ลั ก ษณ ะเฉพ าะของภาษา อั ก ษร และ
วรรณกรรมไทยสมั ย ก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา
ธนบุ รี และรัตนโกสินทร์ พัฒ นาการและอิทธิพ ล
ต่อภาษา อักษร และวรรณกรรมยุคหลัง
Unique physiognomies of Thai language,
characters and literature before Sukhothai,
Sukhothai, Ayatthaya, Thonburi, Rattanakosin periods,
development and an influence on language,
characters and literature in the later period
144823 ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Thai languages and literature
ลั กษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทย
ปัจจุบัน พั ฒนาการด้านรูปแบบ ภาษาและสารัตถะ
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งภาษาและวรรณกรรมกั บ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พลังของภาษาและ
วรรณกรรมกับการพัฒนาสังคมไทย
Unique features of the current Thai language and literature, development of pattern,
language and essence, the relationship between
language and literature economy, society and
culture, the power of language and literature
with the development of Thai society
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ปรับชื่อวิชา,
144821 ภู มิ ปั ญ ญ าพื้ น บ้ า นกั บ การพั ฒ นา
ความรู้ทางภาษาไท
3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชา
Tai local Wisdom and Development of
Knowledge
องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ภูมิปัญญาไท-ไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาเอเชียที่เกี่ยวข้อง
กับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาของไทย
Body of knowledge and wisdom, Tai-Thai
intellect, local knowledge and Asian wisdom
related to Thai language, literature and folklore
คงเดิม
144822 ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ
3(3-0-6)
Ancient Thai languages Character and
literature
ลั ก ษณ ะเฉพ าะของภาษา อั ก ษร และ
วรรณกรรมไทยสมัย ก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา
ธนบุ รี และรัตนโกสินทร์ พัฒ นาการและอิทธิพ ล
ต่อภาษา อักษร และวรรณกรรมยุคหลัง
Unique physiognomies of Thai language,
characters and literature before Sukhothai,
Sukhothai, Ayatthaya, Thonburi, Rattanakosin periods,
development and an influence on language,
characters and literature in the later period
คงเดิม
144823 ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Thai languages and literature
ลั กษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทย
ปัจจุบัน พั ฒนาการด้านรูปแบบ ภาษาและสารัตถะ
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งภาษาและวรรณกรรมกั บ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พลังของภาษาและ
วรรณกรรมกับการพัฒนาสังคมไทย
Unique features of the current Thai language and literature, development of pattern,
language and essence, the relationship between
language and literature economy, society and
culture, the power of language and literature
with the development of Thai society
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144824 ภาษาไทยเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Thai Language
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยเฉพาะสมัย
และต่างสมัย การเปรียบเทียบภาษากลุ่มชาติพันธุ์
ไทยในจี น เวี ย ดนาม ลาว กั ม พู ช า อิ น เดี ย พม่ า
มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทีย บภาษาตระกู ล
ไทยกับภาษาตระกูลอื่น

ปรับชื่อวิชา,
144824 ภาษาไทเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
คาอธิบายรายวิชา
Comparative Tai Language
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยเฉพาะสมัย
และต่างสมัย การเปรียบเทียบภาษากลุ่มชาติพันธุ์
ไทในจี น เวี ย ดนาม ลาว กั ม พู ช า อิ น เดี ย พม่ า
มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทีย บภาษาตระกู ล
ไทกับภาษาตระกูลอื่น

Comparative study of a contemporary and
divergent period of Thai Language, Tai-Thai Language comparison in China, Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and Thailand, comparison Tai language family with other language family

Comparative study of a contemporary and
divergent period of Thai Language, Tai-Thai Language comparison in China, Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and Thailand, comparison Tai language family with other language family

144825 วรรณกรรมไทยเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
Comparative Thai Literature
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวรรณ กรรมไทย
เฉ พ าะสมั ย และต่างสมั ย ก ารเปรี ย บเทีย บ
วรรณกรรมกลุม่ ชาติพันธุ์ไทยในจีน เวียดนาม ลาว
กั ม พู ช า อิ น เดี ย พ ม่ า ม า เล เซี ย แ ล ะ ไท ย
การเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยกับวรรณกรรมอื่น
Comparative study of a modern and contemporary period of Thai literature, Tai-Thai
literature comparison in China, Vietnam, Laos,
Cambodia, India, Burma, Malaysia and Thailand,
comparative study of Tai-Thai literature with
other literatures
144826 คติชนวิทยาเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
Comparative Folklore
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บคติ ช นวิ ท ยาเฉพาะ
สมั ย และต่ า งสมั ย การเปรี ย บเที ย บคติ ช นวิ ท ยา
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไทยในจีน เวีย ดนาม ลาว กั ม พู ช า
อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทีย บ
คติชนวิทยาของไทยกับคติชนวิทยาชาติอื่น
Comparative study of a modern and contemporary folklore, folklore comparison in China,
Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and Thailand, comparison in Tai-Thai folklore
with other folklore

ปรับชื่อวิชา,
144825 วรรณกรรมไทเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
คาอธิบายรายวิชา
Comparative Tai Literature
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวรรณ กรรมไทย
เฉ พ าะสมั ย และต่างสมั ย ก ารเปรี ย บเทีย บ
วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทในจีน เวียดนาม ลาว
กั ม พู ช า อิ น เดี ย พ ม่ า ม า เล เซี ย แ ล ะ ไท ย
การเปรียบเทียบวรรณกรรมไทกับวรรณกรรมอื่น
Comparative study of a modern and contemporary period of Thai literature, Tai-Thai
literature comparison in China, Vietnam, Laos,
Cambodia, India, Burma, Malaysia and Thailand,
comparative study of Tai-Thai literature with
other literatures
ปรับชื่อวิชา,
144826 คติชนไทเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
คาอธิบายรายวิชา
Comparative Tai Folklore
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บคติ ช นวิ ท ยาเฉพาะ
สมั ย และต่ า งสมั ย การเปรี ย บเที ย บคติ ช นวิ ท ยา
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไทในจี น เวี ย ดนาม ลาว กั ม พู ช า
อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทีย บ
คติชนวิทยาของไทกับคติชนวิทยาชาติอื่น
Comparative study of a modern and contemporary folklore, folklore comparison in China,
Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and Thailand, comparison in Tai-Thai folklore
with other folklore
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144831 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มีคุณภาพใน
ระดับสูง และจัดทารายงานอย่างเป็นระบบ
Doing research or producing creative work
related to Thai language, literature or folklore
with a high level of quality, doing a report
systematically
144832 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
การวิจัย หรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มีคุณภาพใน
ระดับสูง และจัดทารายงานอย่างเป็นระบบ
Doing research or producing creative work
related to Thai language, literature or folklore with
a high level of quality, doing a report
systematically

144831 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มีคุณภาพใน
ระดับสูง และจัดทารายงานอย่างเป็นระบบ
Doing research or producing creative work
related to Thai language, literature or folklore
with a high level of quality, doing a report
systematically
144832 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
การวิจัย หรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มีคุณภาพใน
ระดับสูง และจัดทารายงานอย่างเป็นระบบ
Doing research or producing creative work
related to Thai language, literature or folklore with
a high level of quality, doing a report
systematically

คงเดิม

คงเดิม
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
144831
วิทยานิพนธ์
8
144831
Dissertation
รวม
8
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
144831
วิทยานิพนธ์
8
144831
Dissertation
รวม
8
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
8
Dissertation
รวม
8
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
8
Dissertation
รวม
8

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
144831
วิทยานิพนธ์
8
144831
Dissertation
รวม
8
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
144832
วิทยานิพนธ์
9
144832
Dissertation
รวม
8

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
8
Dissertation
รวม
8
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
9
Dissertation
รวม
8

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
144831
วิทยานิพนธ์
8
144831
Dissertation
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
144831
วิทยานิพนธ์
8
144832
Dissertation
รวม
8

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
8
Dissertation
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
8
Dissertation
รวม
8
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แบบ 2.1
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยภาษาไทยขั้นสูง 3(2-2-5) 144801
Advanced Research Methodology in Thai Language
วิชาเอกเลือก
Major Elective
3(3-0-6) 144XXX

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
144801 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทย 3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
144832
วิทยานิพนธ์
9
144832
Dissertation
รวม
9
ชัน้ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
144832
วิทยานิพนธ์
9
144832
Dissertation
รวม
6

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
9
Dissertation
รวม
9
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
9
Dissertation
รวม
6

รหัสวิชา
144801

เชิ งสร้ างสรรค์ แ ละนวั ต กรรม
Creativity and Innovation Research
Methodology in Thai Language

วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
6
รวม
6
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
144802
ภาวะผู้นาและการบริหารทาง 3(2-2-5) 144802 ภาวะผู้นาและการจัดการทาง 3(2-2-5)
ภาษาไทย
ภาษาไทย
Leadership and Administration
Leadership and Management
in Thai Language
in Thai Language
144XXX
วิชาเอกเลือก
3(3-0-6) 144XXX
วิชาเอกเลือก
3(3-0-6)
Major Elective
Major Elective
รวม
6
รวม
6
144XXX
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รหัสวิชา
144832

รหัสวิชา
144832

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
9
144832 วิทยานิพนธ์
9
Dissertation
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
9
144832 วิทยานิพนธ์
9
Dissertation
9
รวม
9
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ภาคผนวก ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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80

81

ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

82

83

ภาคผนวก ฉ
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ช
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จานงค์
Professor Duangmon Chitchamnong, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ดวงมน จิตร์จานงค์
39401002XXXXX
ศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19
หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19
หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 1323
08 9467 7161
E-Mail
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2516
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2512
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิชาการ
ดวงมน จิตร์จานงค์. (2556). “ความสาคัญของช่างสังเกตในการวิจารณ์” ใน วารสารรูสมิแล. ปีที่ 34,
ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556). หน้า 96-99. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี.
ดวงมน จิตร์จานงค์. (2559). “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต: วรรณกรรมแห่งอารมณ์อันว่าด้วยความลุ่ม
หลงและความพลั ก พราก” ใน วารสารปาจารยสาร. ปี ที่ 40, ฉบั บ ที่ 1-2 (มกราคมสิงหาคม 2559). หน้า 80-86. มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.
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ดวงมน จิตร์จานงค์. (2559). “นี่แหละโลก: โลกที่เป็นสิ่งชี้วัดวิธีการ” ใน วารสารปาจารยสาร. ปีที่
39, ฉบับที่ 3 (สิงหาคม-ธันวาคม 2559). หน้า 62-69. มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.
ผลงานวิจัย
ดวงมน จิตร์จานงค์. (2555). การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์อินทนิล. 361 หน้า.
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ประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
Professor Ruenruthai Sujjapun, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
34406001 XXXXX
ศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19
หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก 59/185 หมูบ่ ้านศุภาลัย บางแวก 81 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 1323
E-Mail
ruenruthai@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2516
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2514
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิชาการ
รื่นฤทัย สัจจพั นธุ์. (2559). “พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนร่วมสมัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี. ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี . ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2559), มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี.
รื่น ฤทั ย สั จ จพั น ธุ์ .(2559). “แฟนฟิ ก : วรรณกรรมเลี ย นแบบเพื่ อ ยกย่อ งหรือ ย่ ายี งานต้ น แบบ. ใน
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน
2559) หน้า 9-50. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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ผลงานวิจัย
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ และคนอื่นๆ. (2558). จิตวิญ ญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้ น 40 ปี นับ จาก 14
ตุลา 2516. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์คมบาง, 759 หน้า
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนกุ ูล
Associate Professor Sunant Anchaleenukoon, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

สุนันท์ อัญชลีนุกูล
31017000XXXXX
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19
หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19
หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 1323
08 6908 0234
E-Mail
nanpat7576@yahoo.co.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2536
Doctor of Philosophy (Computational Linguistics) University of Paris
III, France
พ.ศ. 2519
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2514
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิชาการ
สุ นั น ท์ อั ญ ชลี นุ กู ล . (2556). ระบบค าภาษาไทย. กรุ ง เทพฯ: คณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 195 หน้า. มิถุนายน 2556. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุ นั น ท์ อั ญ ชลี นุ กู ล . (2559). วั น ที่ ร ะลึ ก วั น ทรงดนตรี : วั น อั ง คารที่ 20 กั น ยายน 2559 ณ
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
63 หน้า, กันยายน 2559.
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ผลงานวิจัย
ธัช มั่นต่อการ, สุนันท์ อัญ ชลีนุกูล, ราชันย์ นิลวรรณาภา, วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2559). “การศึกษา
ภาษาในจารึ ก พะเยา: กรณี ศึ ก ษาจารึ ก กษั ต ริ ย์ ร าชวงศ์ มั ง ราย ” ใน รายงานการ
ประชุม สั ม มนาวิช าการระดั บ ชาติเรื่อ ง “พลั งปั ญ ญาเพื่ อ ขับเคลื่ อนสั งคมไทย: ภาษา
วรรณกรรม และคติชน. พะเยา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. (พฤษภาคม 2559,
หน้า 61-73)
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย
Assistant Professor Warawat Sriyabhaya, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

วรวรรธน์ ศรียาภัย
38411001XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19
หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19
หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 1323
08 9409 7535
E-Mail
waaraathaanaa@yahoo.co.th
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
มหาสารคาม
พ.ศ. 2545
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร,
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช,
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