
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา 



สารบัญ 
 

เรื่อง                 หน้า 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป            1 

 รหัสและชื่อหลักสูตร           1 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา          1 

 วิชาเอก            1 

 จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร         1 

 รูปแบบของหลักสูตร           1 

 ความรว่มมอืกับสถาบันอื่น          2 

 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา         2 

 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร    2 

 ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน      2 

 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศกึษา        2 

 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่ และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์ 

  ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร          3 

 สถานที่จัดการเรียนการสอน          3 

 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   3 

 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

  ของสถาบัน           5 

 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน     8 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาของหลักสูตร          9 

 ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       9 

 แผนพัฒนาปรับปรุง          10 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร   11 

 ระบบการจัดการศกึษา          11 

 การด าเนินการหลักสูตร         11 

 หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน         14 

 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา         22 

 



เรื่อง                  หน้า 

 

 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม       25 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย       25 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล     28 

 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต        28 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน        29 

แผนที่กระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   34 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต        35 

 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน      35 

 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต      35 

 เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร       35 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์         37 

 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่        37 

 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์       37 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร       38 

 การก ากับมาตรฐาน         38 

 บัณฑติ            38 

 นิสติ           38 

 คณาจารย์           39 

 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน      39 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้         40 

 ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)      41 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร     43 

 การประเมนิประสิทธิผลของการสอน        43 

 การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม        43 

 การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร      44 

 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร     44 

 

 

 



เรื่อง                  หน้า 

 

ภาคผนวก ก           45 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553  

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         46 

ภาคผนวก ข            60 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิตระดับ 

 บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559          61 

ภาคผนวก ค            66 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  67 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  68 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 73 

ภาคผนวก ง            76 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน 

 ผลการเรียนระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554      77 

ภาคผนวก จ            80 

 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร       81 

ภาคผนวก ฉ            82 

 รายงานการวิพากษ์หลักสูตร         83 

ภาคผนวก ช            86 

 ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     87 

ภาคผนวก ซ            96 

 ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร       97 

 

 

 

 

 

 

  

  



1 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  

Doctor of Philosophy Program in Thai 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ     คณะศิลปศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :    0381 

 ภาษาไทย        :    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

 ภาษาอังกฤษ       :    Doctor of Philosophy Program in Thai 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) 

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

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :    Doctor of Philosophy (Thai) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :    Ph.D. (Thai) 
 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แบบ 1.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

 แบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาเอก  3  ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

    ไม่มี 

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เปิดสอน 

    ภาคการศกึษาต้น  ปีการศึกษา 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวาระพิเศษ 

    วันที ่28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 3 /2560 วันที่ 2 มนีาคม พ.ศ. 2560 

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่1121 (5/2560) วันที ่3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

    ครั้งที ่ 4/2560 วันที ่4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

    และครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1  อาจารย์ทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาในสถาบันอุดมศกึษา 

 8.2  นักวิชาการและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

 8.3  ผูบ้ริหารและนักธุรกิจด้านการสื่อสาร 

 8.4  นักเขียนและสื่อสารมวลชน 
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 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา   

จากสถาบัน 

ป ี

1. นางดวงมน 

จิตร์จ านงค ์

39401002XXXXX ศาสตราจารย์ อ.ด. 

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2534 

2516 

2512 

2. นางสาวสุนนัท์  

อัญชลีนุกูล 

 

31017000XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

อ.ม. 

อ.บ. 

Computational 

Linguistics 

ภาษาไทย  

ภาษาไทย 

University of Paris III, France 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2536 

 

2519 

2514 

3. นายวรวรรธน์ 

ศรียาภัย 

38411001XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

สถาบันราชภฏันครศรีธรรมราช 

2552 

2545 

2542 
 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นการพัฒนาวิทยาการด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาใน

ยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อระบบคิดของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่มุ่งให้ความส าคัญใน

วิชาความรู้สมัยใหมจ่นละเลยหรือมองข้ามวิทยาการอันเป็นรากเหงา้ที่แท้จริงของชาติไทย ซึ่งบรรพบุรุษ

ได้คิดค้น สืบทอด และพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบัน นั่นคือมรดกทางภาษาไทย อันประกอบด้วยภาษา 

วรรณกรรมและคติชนวิทยา ท าให้มรดกวัฒนธรรมดังกล่าวอ่อนแอ ด ารงอยู่อย่างสั่นคลอน และขาด

ศักดิ์ศรีอันทรงเกียรติ ซึ่งหากเมื่อพินิจพิจารณาอารยประเทศแล้ว จะเห็นว่าภาษา วรรณกรรมและภูมิ

ปัญญาของชาตินั้น ล้วนด ารงอยู่อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และมีศักดิ์ศรี ซึ่งในส่วนของประเทศไทยปัจจุบัน

ก าลังต้องการวิทยาการด้านภาษาไทยขั้นสูงเพื่อเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไป

อย่างมั่งคง แต่พบปัญหาส าคัญคือการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาขั้นสูงโดยเฉพาะระดับ

ดุษฎีบัณฑติ ซึ่งเกิดจากการละเลยและมองขา้มการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าวยากต่อการ

แก้ไขใหผ้า่นพ้นไปอย่างรวดเร็วได้ 
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 อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ตระหนัก

ถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนซึ่งรวมทั้ง

สาขาวิชาภาษาไทยด้วย เช่น โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขต

พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือโครงการทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศกึษา  

 จากการส ารวจศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสถานประกอบการผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตโดยเฉพาะ

สถาบันอุดมศึกษานั้นพบว่า สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมุ่งส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร

โดยเฉพาะสายอาจารย์และนักวิชาการได้ศกึษาในระดับปริญญาเอก และยังมีบุคลากรอีกส่วนหนึ่งที่แม้

จะมิได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากต้นสังกัดแต่ก็มีความประสงค์จะศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยใช้

ทุนส่วนตัว ท าให้นักวิชาการภาษาไทยระดับดุษฎีบัณฑิตมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชนทุกแหง่จะขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาภาษาไทย  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ภาษาและวรรณกรรมไทยเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับศาสตร์ทุกแขนง ในการศึกษาศาสตร์ใดก็

ตาม ผู้ศึกษานอกจากมีความรู้ในศาสตร์นั้นแล้ว จ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นอย่างดีด้วย 

เพราะภาษาจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสื่อความคิด ความต้องการอัน

น าไปสู่การเกิดขึ้นของกิจกรรมการพัฒนาทุกด้าน ในขณะเดียวกันวรรณกรรมคือเครื่องมอืส าคัญในการ

บันทึกข้อมูล ความรู้ และภูมิปัญญาทุกด้านทุกแขนงเอาไว้อย่างหาที่สุดมิได้ ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่ง

โลกไร้พรมแดน องค์ความรูท้ั่วมุมโลกต่างก็ได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ภาษาของชาติที่

เป็นประเทศมหาอ านาจ เช่น อังกฤษ ญี่ ปุ่น จีน ต่างได้รับความสนใจเรียนรู้กันทั่วโลก แต่ใน

ขณะเดียวกันแต่ละประเทศก็จ าเป็นต้องรักษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมประจ าชาติเอาไว้ให้

เข้มแข็ง เพื่อคงไว้ซึ่งความมีศักดิ์ศรี ความเป็นชาติและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้รับการถ่ายทอดมา

เป็นเวลานานเอาไว้ ดังจะเห็นได้จากองค์การทางการศึกษาและวัฒนธรรมของนานาประเทศได้ให้

ความส าคัญและสนใจในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางภาษา วรรณกรรม 

และวัฒนธรรมประจ าชาติด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ อันเป็นความร่วมมือทาง

วัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและสังคมตอ่ไป 

 นอกจากนี้จากการส ารวจศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสถานประกอบการผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต

โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษานั้นพบว่า สถาบันการศึกษาหลายแห่งท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศและมีนักศึกษาจากชาติมาศึกษาภาษาไทยในจ านวนที่ เพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้สถาบัน 

การศึกษาของไทยต้องเร่งพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยเฉพาะที่เป็นอาจารย์ให้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาไทย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
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ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท าความรว่มมอืกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ      

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 สภาวการณ์ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน น ามาซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงอยู่ได้

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จ าเป็นต้องเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้

ควบคู่คุณธรรมและจรยิธรรม  

 สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ การสร้างหลักสูตรเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี

ความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาบุคคลให้สามารถพึ่งพา

ตนเอง จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริมให้ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ทางด้านภาษา  

วรรณกรรม วัฒนธรรมไทย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหเ้ป็นประโยชน์ต่อองค์ความรู้ อีกทั้งสามารถน า

องค์รู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะหป์ัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและประเทศชาติ  น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาให้กับประชาชนในเขต

ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและ

ประเทศ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ทั้งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสังคมศาสตร์ มีพันธกิจที่ส าคัญ 4 ด้านดังนี้ 

     12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม  

จริยธรรม ทักษะทางปัญญา  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ ความรู้ มีทักษะ

การวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแหง่ทั่ว

โลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทาง

วิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึน้  ดังนั้น
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จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

กลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน จะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทัน

การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ด้วย 

 12.2.2 ด้านการวจิัย 

       มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มี

รูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุนปัญญา

มากกว่าทุนแรงงานหรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการ

ด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ใหค้วามส าคัญและ

มุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพา

ตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้สามารถด าเนินการในลักษณะ

หุ้นส่วน  หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ

นักวิจัยใหน้ าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้   

      12.2.3 ด้านการบรกิารวชิาการ   

       มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น    

การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และ         

การสาธารณสุข การให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ

การใหบ้ริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มกี าลังซือ้สูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควร

จะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการ

วิชาการบางประเภท  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการอาจจะต้องสร้าง

ความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชนเพื่อช่วย

ในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 

      12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

       มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมใน

ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็น

รากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้ความเข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้  

เพื่อน าไปสู่การสงวน  และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน

ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด

ขึน้กับบุคคล องค์กรและสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 
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12.3 พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 

  คณะศิลปศาสตร์มพีันธกิจส าคัญ 5 ประการ ดังตอ่ไปนี้ 

      12.3.1 สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อสังคม และประเทศ

โดยยึดหลักการอยู่รว่มกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 

      12.3.2 มุ่งการวิจัยการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

      12.3.3 เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม และการจัดการศึกษา

ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และการท างานขององค์กรต่าง ๆ 

      12.3.4 ส่งเสริมคุณค่าของศลิปวัฒนธรรมล้านนา ที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุค

สมัยร่วมกับชุมชน 

      12.3.5 พัฒนาศักยภาพบคุลากร และส่งเสริมการบริหารการจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล   

          12.4 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ 

คณะศิลปศาสตร์ ในการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมขั้นสูง รวมทั้งปลูก

จติส านึกให้ดุษฎีบัณฑิตตระหนักในคุณค่าแหง่ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานส าคัญของ

ชาติ เสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการค้นคว้าและวิจัย โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีไปพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 

   12.4.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 

           1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

         มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

ด้านภาษาและวรรณกรรมไทยซึ่งเป็นรากฐานทางความคิดและภูมปิัญญาไทย   

           2) ด้านการวจิัย 

         มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ให้สามารถน าองค์ความรู้ทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทย  

ไปเสริมสรา้งการวจิัยทางภาษาไทยเพื่อพัฒนาความรูสู้่ชุมชนและสังคม 

           3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

          มุ่งพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้ว และมุ่งเน้นการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนาศักยภาพของชุมชน 
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           4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

          มุ่ งปลูกจิตส านึกให้ดุษฎีบัณฑิตตระหนักถึงคุณค่า เกิดความภาคภูมิ ใจใน

ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ

การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

   12.4.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 

   เน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษา และวรรณกรรมไทย และเสริมสร้าง

คุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหส้ร้างทรัพยากรบุคคลที่มคีุณภาพ 
 

 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน   

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น    

 ไม่ม ี

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น    

 ไม่ม ี

 13.3 การบรหิารจัดการ           

    สาขาวิชาภาษาไทยได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะ โดย

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แต่งตั้งผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา 

เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การ

จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล และมอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ควบคุม

ก ากับติดตามการด าเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  เชี่ยวชาญภาษาและวรรณกรรม  เป็นผู้น าทางวิชาการ  

        สืบสานภูมปิัญญา      รู้คุณค่าศลิปวัฒนธรรม 

 1.2 ความส าคัญ   

 ปัจจุบันและอนาคตสถาบันอุดมศึกษาไทยของรัฐและเอกชนทุกแห่งประสบปัญหาขาดแคลน

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาภาษาไทย แม้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะมีโครงการ

ต่าง ๆ เช่น โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือโครงการทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา นอกจากนั้นในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่างมุ่งส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่

บุคลากรโดยเฉพาะสายอาจารย์และนักวิชาการได้ศกึษาในระดับปริญญาเอก กอปรกับบุคลากรอีกส่วน

หนึ่งที่แม้จะมิได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากต้นสังกัดก็มีความประสงค์จะศึกษาในระดับปริญญาเอก

โดยใช้ทุนส่วนตัวศึกษาในระดับปริญญาเอก ก็มิอาจแก้ปัญหาให้หมดได้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อีกช่องทางหนึ่ง  

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสนองตอบต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) และสอดรับวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective 

Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP–One University One Province) เพื่อบริการวิชาการโดย

เน้นการใช้ปัญญารวมหมู่ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment) และเพื่อท านุ

บ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล ทั้งยังจะช่วย

กระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ 

พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย เชียงใหม ่แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย และการที่มหาวิทยาลัย

พะเยาตั้งอยู่ในเขตพื้นของอาณาจักรล้านนาไทยในอดีต ที่อุดมไปด้วยมรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมอัน

รุ่งเรืองมาตราบจนปัจจุบัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยจะช่วยสืบสานและพัฒนาต่อ

ยอดองค์ความรู้อันเป็นอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม 

องค์ความรู้ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเป็นองค์รวม

ของรากเหง้าแห่งความรู้ทางภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยากลุ่มชนไทดั้งเด ิมที่ได้รับการสืบต่อผ่านยุค

สมัยมาตราบจนปัจจุบัน ทั้งของคนไทยในไทย คนไทในจีน คนไทในเวียดนาม คนไทในลาว คนไทในกัมพูชา 
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คนไทในพม่า คนไทในอินเดีย และคนไทในมาเลเซีย นับว่าเป็นการรองรับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอีก

ทางหนึ่ง   

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

            1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาของไทย

ที่ สามารถเป็นผู้น าทางวิชาการในศาสตรภ์าษาไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 1.3.2 เพื่อสง่เสริมให้เกิดงานวิจัยและสร้างองค์ความรูใ้หมใ่นสาขาภาษาไทย 

 1.3.3 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถเป็นผูน้ าอย่างสร้างสรรค์ด้านการคิด การปฏิบัติและการ

จัดการทางภาษา 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ติดตามการเปลี่ ยนแปลงของ

สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกระทบ

ต่อหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐาน

การศกึษา 

ทบทวนหลักสูตร การจัด การ

เรียนการสอน รวมทั้งศึกษา

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ที่เป็น

ปั จจุ บั น แล ะศึ กษ าเนื้ อห า

ห ลั ก สู ต รอื่ น ที่ มี ลั ก ษณ ะ

ใกล้เคียงกัน 

1 . ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง

หน่ วยงานหรือผู้ ใ ช้ดุ ษ ฎี

บัณฑิตต่อคุณภาพของดุษฎี

บัณฑติ 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 

การพัฒนาหลักสูตร 

3 . รายงานการประชุม /

วิพากษ์หลักสูตร 

4. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ

ประเมินหลักสูตร 

5. รายงานการป ระเมิ น

หลักสูตร 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้สอด 

คล้องกับสถานการณ์ทางสังคม

ปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตร 

ฐานหลักสูตร 

จั ด สั ม ม น า /กิ จ ก ร รม เพื่ อ

พัฒนาหลักสูตร การเรียนการ

สอนและการประกันคุณภาพ 

3. ติดตามและประเมินผลการน า

หลักสูตรไปใช้ 

การประเมินผลหลักสูตรโดย

กรรมการภายในและภายนอก

และสร้างช่องทางในการรับฟัง

ความคิ ดเห็ นจากทุ กฝ่ ายที่

เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1  ระบบ 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ              

มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี
 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศกึษาต้น  เดือน สิงหาคม–ธันวาคม  

 ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม–พฤษภาคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1 วุฒิการศึกษา 

   ปริญญาเอก แบบ 1.1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือตามระเบียบ 

ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

   ปริญญาเอก แบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี

ผลการเรียนดีมากหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์             

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย      

ที่เกี่ยวข้อง 

  2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพพิากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตใ่นกรณีความผิดอัน

ได้กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

  2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

  2.2.4 ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 
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  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากระทรวง 

ศึกษาธิการ หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1 พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษ 

  2.3.2 พืน้ฐานด้านการวิจัย   
 

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

  2.4.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยลักษณะต่าง ๆ  
 

 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

  2.5.1 แบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 5 

 

 

5 

5 

5 

 

10 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

15 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 

รวม 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   5 5 5 

 

  2.5.2 แบบ 2.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 10 

 

 

10 

10 

10 

 

20 

10 

10 

10 

30 

10 

10 

10 

30 

10 

10 

10 

30 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 

รวม 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1.งานบุคลากร           

  1.1 หมวดเงินเดือน 2,558,172 2,572,172 2,752,224 2,944,880 3,151,022 

  1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 200,400 214,428 229,437 245,497 262,682 

2.งบด าเนินการ           

  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 

3.งบลงทุน           

  3.1 หมวดครุภัณฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

4.งบเงินอุดหนุน 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

         รวมรายจ่าย 3,808,572 3,836,600 4,031,661 4,240,377 4,463,704 

ค่าใช้จ่าย:หัว:ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e–Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่น ๆ (ระบุ) 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หนว่ยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. ศึกษารายวิชา                  ไม่น้อยกว่า 

   1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 

        1.1.1 วิชาเอกบังคับ   

        1.1.2 วชิาเอกเลือก 

 

 

 

 

12 

12 

6 

6 

2. วิทยานิพนธ์                  ไม่น้อยกว่า 48 36 

       รวม (หน่วยกิต) 48 48 

หมายเหตุ ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
 

3.1.3 รายวิชา  

 3.1.3.1 แบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์) 

 วิทยานิพนธ์ จ านวน   48   หนว่ยกิต 

144831  วิทยานิพนธ์        48   หนว่ยกิต 

   Dissertation 

3.1.3.2 แบบ 2.1 (ศกึษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวน    12   หน่วยกิต 

  1.1 วิชาเอกบังคับ     จ านวน    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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 1.2  วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

 144811   การสัมมนาภาษาไท-ไทย            1(0-3-2) 

          Seminar in Tai-Thai Language 

 144812   การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย        1(0-3-2) 

         Seminar in Tai-Thai literature 

 144813   การสัมมนาคติชนวิทยาไท-ไทย        1(0-3-2) 

         Seminar in Tai-Thai folklore 

 144821  ภูมปิัญญาพืน้บ้านกับการพัฒนาความรูท้างภาษาไท   3(3-0-6) 

   Tai local Wisdom and Development of Knowledge 

 144822  ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ     3(3-0-6) 

Ancient Thai languages Character and literature  

 144823  ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน     3(3-0-6) 

  Contemporary Thai languages and literature  

 144824  ภาษาไทเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

  Comparative Tai Language 

 144825  วรรณกรรมไทเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 

  Comparative Tai Literature 

 144826  คติชนไทเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

  Comparative Tai Folklore 
 

 2) วิทยานิพนธ์   

144832  วิทยานิพนธ์        36   หนว่ยกิต 

Dissertation 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 3.1.4.1 แบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์) 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

144831  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

144831  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

144831  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

144831  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

144831  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

144831  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 แบบ 2.1 (ศกึษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

144801  วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3(2-2-5) 

  Creativity and Innovation Research Methodology in Thai Language  

144XXX  วิชาเอกเลือก        3(3-0-6) 

  Major Elective 

       รวม   6  หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

144802  ภาวะผูน้ าและการจัดการทางภาษาไทย   3(3-0-6) 

   Leadership and Management in Thai Language 

เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 3 หนว่ยกิต 

144XXX  วิชาเอกเลือก        3(3-0-6) 

   Major Elective  

 หรอืเลือกเรียนวิชาเอกเลือกวิชาการสัมมนา 3 รายวิชาต่อไปนี ้  

 144811   การสัมมนาภาษาไท-ไทย 1(0-3-2) 

          Seminar in Tai-Thai Language 

 144812   การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย 1(0-3-2) 

         Seminar in Tai-Thai literature 

 144813   การสัมมนาคติชนวิทยาไท-ไทย 1(0-3-2) 

         Seminar in Tai-Thai folklore 

       รวม   6  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

144832  วิทยานิพนธ์       9  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

144832  วิทยานิพนธ์       9  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

144832  วิทยานิพนธ์       9  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

144832  วิทยานิพนธ์       9  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

144801  วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม     3(2-2-5) 

 Creativity and Innovation Research Methodology in Thai Language  

   กระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ภาษา วรรณกรรม และคติชนไทย การจัดท าเค้า

โครงการวิจัย การสังเคราะห์และสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บข้อมูลการวิจัย การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อประมวลผลและการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย การ

อภิปรายผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย การสร้างนวัตกรรมจากผลการวิจัย และการน าเสนอ

งานวิจัยในการประชุมและการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ 

  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  ภาวะผู้น าและการจัดการทางภาษาไทย       3(3-0-6) 

  Leadership and Management in Thai Language  

  แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าและการจัดการ การวางแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์งาน

ด้านภาษาไทย จัดการและพัฒนาทรัพยากรที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมทางภาษาไทย การสังเคราะห์

ประวัติและผลงานของปูชนยีบุคคลทางภาษาไทย   

  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

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นภาษาไท-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

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นวรรณกรรมไท-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

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านคติชนวิทยาที่เกี่ยวข้องภาษาและ

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 

       องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ภูมิปัญญาไท-ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญา

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  ภาษาไทเปรยีบเทยีบ                   3(3-0-6) 

         Comparative Tai Language 

         การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยเฉพาะสมัยและต่างสมัย การเปรียบเทียบภาษากลุ่ม

ชาติพันธุ์ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อนิเดีย 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  วรรณกรรมไทเปรียบเทยีบ             3(3-0-6) 

         Comparative Tai Literature 

         การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยเฉพาะสมัยและต่างสมัย การเปรียบเทียบ

วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย การ

เปรียบเทียบวรรณกรรมไทกับวรรณกรรมอื่น    

         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  
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144826  คติชนไทเปรยีบเทยีบ                3(3-0-6) 

         Comparative Tai Folklore 

         การศึกษาเปรียบเทียบคติชนวิทยาเฉพาะสมัยและต่างสมัย การเปรียบเทียบคติชน

วิทยากลุ่มชาติพันธุ์ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบคติ

ชนวิทยาของไทกับคติชนวิทยาชาติอื่น    

      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 

การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มี

คุณภาพในระดับสูง และจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

  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 

การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มี

คุณภาพในระดับสูง และจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

  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.  เลขสามล าดับแรก หมายถงึ สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถงึ ระดับบัณฑติศึกษา 

  เลข 8    หมายถงึ   รายวิชาในระดับปรญิญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถงึ  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0   หมายถงึ กลุ่มวิชาบังคับ 

  3.2 เลข 1   หมายถงึ  กลุ่มวิชาการสัมมนา 

  3.3 เลข 2   หมายถงึ กลุ่มวิชาภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

  3.4 เลข 3   หมายถงึ กลุ่มวิทยานิพนธ์ 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถงึ   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 

ป ี

1.* นางดวงมน จิตร์จ านงค ์ 39401002XXXXX ศาสตราจารย์ อ.ด. 

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย  

ภาษาไทย  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2534 

2516 

2512 

2. นางสาวร่ืนฤทัย สัจจพันธ์ุ 

 

34406001 XXXXX ศาสตราจารย์ อ.ด. 

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาไทย   

ภาษาไทย  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาฝร่ังเศส  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2534 

2516 

2514 

3.* นางสาวสุนันท์ อัญชลีนุกูล 31017000XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

อ.ม. 

อ.บ. 

Computational Linguistics 

ภาษาไทย  

ภาษาไทย  

University of Paris III, France 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2536 

2519 

2514 

4.* นายวรวรรธน ์ศรียาภัย 38411001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2552 

2545 

2542 

หมายเหต ุ *อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา ป ี

1. นางสมทรง บุรุษพัฒน ์ ศาสตราจารย ์ Ph.D. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

Linguistic 

ภาษาศาสตร ์

ภาษาองักฤษ 

1986 

2521 

2517 

2. นายบุญยงค ์เกศเทศ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

Anthropology 

ภาษาและวรรณคดีไทย 

ภาษาไทย 

1987 

2517 

2510 

3. นายปฐม หงษส์ุวรรณ ศาสตราจารย ์ อ.ด. 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2548 

2542 

2538 

4. นายวไิลศักดิ์ กิ่งค า รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

M.A. 

พธ.บ. 

Linguistic 

Linguistic 

ครุศาสตร ์

1991 

1987 

2528 

5. นายสมเกยีรติ วัฒนาพงษากุล รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาเขมร 

เขมรศึกษา 

ภาษาไทย 

2548 

2546 

2541 

6. นางเปรมจิต ชนะวงศ์ รองศาสตราจารย ์ ศศ.ม. 

นศ.บ. 

กศ.บ. 

จารึกภาษาไทย 

วิทยุกระจายเสียง

ภาษาไทย 

2523 

2532 

2512 

7. นางยุพิน จนัทรเ์รือง รองศาสตราจารย ์ ค.ม. 

กศ.บ. 

การสอนภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2530 

2515 

8. นางกัลยา กุลสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาและวรรณคดีไทย 

2553 

2540 

2523 

9. นายจักริน จุลพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

Linguistic 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2001 

2534 

2530 

10. นายบุณยเสนอ ตรีวเิศษ รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2558 

2542 

2535 
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11. นายราชันย์ นิลวรรณาภา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาตะวันออก 

ภาษาไทย 

2553 

2546 

2542 

12. นายสุทศัน ์วงศ์กระบากถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2558 

2538 

2532 

13. นายสมเกียรต ิรักษ์มณี รองศาสตราจารย ์ ศษ.ด. 

Ph.D. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

Social Science 

การสอนภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2554 

2011 

2528 

2522 

14. นายสมยั วรรณอุดร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

พธ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาไทย 

การสอนภาษาไทย 

2557 

2546 

2541 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 ไม่ม ี  
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

   5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

    5.1.1 แบบ 1.1  

       วิทยานิพนธ์เป็นผลงานคุณภาพดีมากของนิสิตที่เกิดจากการสร้างสรรค์และประมวล

ความรู้ทางทฤษฎีและแนวคิดในศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหรือผลิตผลงาน

สร้างสรรค์ในเรื่องเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาที่นิสิตสนใจ หลักการ ขั้นตอนและ

กระบวนการด าเนินการท าวทิยานพินธ์นัน้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

    5.1.2 แบบ 2.1  

       วิทยานิพนธ์เป็นผลงานคุณภาพของนิสิตที่เกิดจากการสร้างสรรค์และประมวลความรู้

ทางทฤษฎีและแนวคิดในศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศกึษาค้นคว้าหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์ใน

เรื่องเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาที่นิสิตสนใจ หลักการ ขั้นตอนและกระบวนการ

ด าเนนิการท าวิทยานพินธ์นัน้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
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      5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 5.2.1 คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่า ซึ่งนิสิต

จะต้องได้รับผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะถือว่าสอบผ่าน และนิสิตต้องน า

วิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแลว้มามอบใหม้หาวิทยาลัย 

 5.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ หรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจาก

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาแล้ว 

 

    5.3 ช่วงเวลา 

   5.3.1 รายวิชา 144831 วิทยานิพนธ์   

     แบบ 1.1 เริ่มตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น 

   5.3.2 รายวิชา 144832 วิทยานพินธ์   

     แบบ 2.1 เริ่มตัง้แตช้ั่นปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

  5.4 จ านวนหน่วยกิต   

    5.4.1 รายวิชา 144831 วิทยานิพนธ์  

      แบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต   

    5.4.2 รายวิชา 144832 วทิยานพินธ์  

       แบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต   

    5.5 การเตรยีมการ 

  คณะศิลปศาสตร์เตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางวิชาการแก่นิสิตเกี่ยวกับการท า

วิทยานิพนธ์ ดังนี้  

  5.5.1 ก าหนดตารางสอนของคณาจารย์เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นสิิต 

  5.5.2 ให้ค าแนะน าแก่นสิิตเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่นา่สนใจในการท าวิทยานิพนธ์ 

  5.5.3 แนะน าและจัดหาอาจารย์/ผูท้รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ มาให้

ค าปรึกษาและค าแนะน าการท าวิทยานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ 

  5.5.4 จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หลังจากนิสิตได้

ท าวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองไประยะหนึ่งแล้ว โดยเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผูท้รงคุณวุฒิที่มคีวามเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาให้ค าแนะน า  

  5.5.5 ให้ค าแนะนิสิตเกี่ยวกับการจัดท าบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามเงื่อนไข

การส าเร็จปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 

     การประเมนิผลการท าวิทยานิพนธ์มกีระบวนการดังนี้  

     5.6.1 การประเมินผลโครงร่างวิทยานิพนธ์ด าเนินการโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

     5.6.2 การประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ด าเนินการโดย

คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้จากคณะศลิปศาสตร์หรอืมหาวิทยาลัย 

     5.6.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ด าเนินการโดย

คณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะศลิปศาสตร์หรอืมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูง 1. จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัยแบบเข้มทางด้าน

เนื้อหาเฉพาะของศาสตร์ภาษาไทย คือ ภาษา 

วรรณกรรม และคติชน 

2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยก าหนดให้

นิสิตได้เสนอผลงานวิจัยและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

วิพากษ์ผลงาน 

3. นิสิตเข้ารับการอบรมการวิจัยซึ่งจัดโดย

หน่วยงานอื่น เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2) มีความสามารถทางการสื่อสารและการใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

1 . นิ สิ ต น า เส น อ ผ ล งาน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ

วิทยานิพนธ์ในที่ประชุมระดับชาติ โดยต้องเขียน

เป็นบทความวิจัย ซึ่งบทความวิจัยนั้นต้องเขียน

ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และค าส าคัญเป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ แล้วน าเสนอด้วยวาจาซึ่งเป็น

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดโดยสาขาวิชาและ

หนว่ยงานอื่น 

2. นิสิตต้องเข้าอบรม  INTEGRATED THESIS &  

RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM เพื่ อความ 

สะดวก ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ ซึ่ งจั ด โดย

มหาวิทยาลัยพะเยา 

(3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

1. นิสิตต้องเขียนบทความวิจัยเพื่ อน าเสนอ

ความรู้ความคิดที่ได้จากการเรียนและการท า

วิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรอืนานาชาติหรอืวารสารวิชาการ 

2. นิสิตต้องน าเสนอองค์ความรู้และความ

คิดเห็นโดยการเขียนและพูดในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(4) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจรรยาบรรณ

นักวิจัย 

1.  บูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมในการจัด 

การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในแง่เนือ้หา 

การปฏิบัติจนในช้ันเรยีนและตอ่สังคมภายนอก 

2. ตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ 

และความตรงตอ่เวลา 

3.  สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง ๆ ใน

ราย วิชาที่ เกี่ยวข้อง เช่น มีหลักธรรม เคารพ

กฎหมาย ใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชา 

การและวิชาชีพ 

 (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง  ๆ 

ขององค์กรและสังคม  

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

 (4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดงีาม 

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  อาจารย์สอดแทรกค าสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมโดยอาจใช้กรณีตัวอย่างจาก

เหตุการณ์ใกล้ตัวเช่นข่าวประจ าวัน หรือชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะนิสัยและผลของการกระท าของตัวละคร

ผ่านบทวรรณกรรมวิเคราะห์ ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยให้ความส าคัญและตรวจสอบความตรงต่อ

เวลา การเข้าช้ันเรียนและความซื่อสัตย์ และเคารพกฎเกณฑ์และสิทธิของตนเองและผู้อื่น  ให้

ความส าคัญกับการเคารพกฎเกณฑ์และสิทธิของตนเองและผู้อื่น โดยสอดแทรกเรื่องระเบียบวินัย    

การเข้าช้ันเรียน การส่งงานให้ตรงเวลา เป็นไปตามค าสั่งที่มอบหมายพร้อมทั้งมีการสรุปพฤติกรรมที่ไม่

พึงประสงค์และแนวทางแก้ไข และสอดแทรกกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม โดยมอบ 

หมายงานให้ท านอกชัน้เรียน เพื่อสังเกตพฤติกรรมการท างานรว่มกับผูอ้ื่นและให้น าเสนองานหนา้ช้ัน 
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  สอบถามนิสิตถึงความเข้าใจหรือความคิดเห็นถึงพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ

ส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม ประเมินพฤติกรรม และตรวจสอบการเข้าเรียน การส่งงาน การ

ปฏิบัติตนในช้ันเรียน การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจากความสามารถของเอง 

ไม่ควรมีการลอกเลียนแบบความคิดของผู้อื่น ประเมินจากพฤติกรรมและปฏิบัติตนในการเข้าช้ันเรียน 

ประเมินผลงานจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

 2.2 ความรู้ 

 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวิชา 

  (2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

  (3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่ 

 (4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ในรายวิชาที่เน้นทฤษฎี ต้องมอบหมายงานหรือทดสอบการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ  การ

วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของทฤษฎีที่ได้เรียนในช้ันเรียน  สอดแทรกกิจกรรมหรือ ข่าวสารอันเป็น

ประโยชน์ต่อการให้ความรู้ทางวิชาการที่ส าคัญ เช่น การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์

ของสาขาวิชา จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกิจกรรมการเชื่อมโยงบริบทของ

สาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ สอนภาษาอังกฤษที่นิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในบริบทของสาขาวิชาของ

ตนเอง และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ สอนความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยในรายวิชา

การวิจัยขั้นสูงทางภาษาไทยและฝกึปฏิบัติในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

 2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

    ทดสอบความรู้ ความ สามารถ การประยุกต์ใช้ และการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบผ่านทาง

กิจกรรม คือ การสอบข้อเขียนในการทดสอบย่อย หรือสอบกลางภาคและปลายภาค การสอบปากเปล่า ใน

รูปแบบของการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบ การจัดท ารายงาน

ผลการค้นคว้า และ/หรือผลการวิจัย การน าเสนอโครงงาน การน าเสนอผลงานทางโดยการจัดสัมมนา 

สัดส่วนการให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมข้างต้น ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชาและวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น 

การให้คะแนนควรพิจารณาการให้คะแนนเนื้อหาและวิธีการน าเสนอในสัดส่วนที่เหมาะสมกับประเภทและ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
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  2.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

แนวคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

 (2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อ

พัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

 (3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและ

ด าเนนิการวิจัย 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 ฝึกการคิดเพื่อวางแผน การแก้ไขปัญหา โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอน โดยเน้นการ

อภปิราย การวิเคราะหก์รณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง มอบหมายงานที่ต้องมกีารสืบค้น

ข้อมูล สังเคราะห์วิเคราะหข์้อมูล จัดท าเป็นรายงานผลการค้นคว้า การทดสอบหรอืการมอบ หมายงาน

ควรมีโจทย์ที่ต้องการค าตอบที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการเปรียบเทียบ มิใช่การ

ท่องจ ามาตอบเพียงอย่างเดียว จัดให้นสิิตได้ฝึกปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการ 

 2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ

ประยุกต์ใช้ การใช้หลักตรรกะ การแก้ปัญหา ในการทดสอบหรืองานที่มอบหมายให้นิสิตประเมินจาก

การฝึกงานในสถานประกอบการ 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

 (2)  สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

หรอืวิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

 (4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 มอบหมายงานกลุ่มหรอืงานที่ตอ้งมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น จัดหรอืส่งเสริม

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินกิจกรรม รวมถึงวิเคราะห์

สรุปผลการด าเนินงาน สอนเรื่องการท างานเป็นทีมเช่น มอบหมายงานกลุ่ม และให้นิสิตก าหนดบทบาท
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และหน้าที่ของทีมงานอย่างชัดเจน และให้น าเสนอผลการท างานหน้าช้ันเรียน มอบหมายงานเดี่ยวหรือ

งานกลุ่มและก าหนดโจทย์ กติกา และให้ถือปฏิบัติตาม 

 2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

 จัดสัดส่วนคะแนนใหก้ับเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการติดต่อประสานงาน ผลประเมิน การเรียน

การสอนในรายวิชา หรือผลประเมินโครงการหรือกิจกรรม จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องการท างานเป็น

ทีม ก าหนดบทลงโทษกรณีเกิดการกระท าที่ผิดกติกา เช่นการเข้าเรียนสาย การส่งงานหลังก าหนด เป็นต้น 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

   (2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ 

วิชาชีพ และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มอบหมายให้นิสิตศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการหาข้อมูล สอนสถิติและ

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐานในรายวิชาการวิจัยเบื้องต้น จัดหรือส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มอบหมายงานที่ต้องให้นิสิตต้องสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ จัด

กิจกรรมการน าเสนองานวิจัยหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากการสบืค้นขอ้มูล 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข      

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และการประเมินชิ้นงาน

ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ประเมินความถูกต้องในการใช้สถิติและการตอบโจทย์ หรือความสามารถใน

การตคีวามค่าสถิตเิบือ้งตน้ ในบทความตา่ง ๆ หรอืจากงานวจิัย ประเมินผลการน าเสนอข้อมูลที่สืบค้น 

 2.6 สุนทรียภาพ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

  (1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

  จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และของ

สากล เชน่ กิจกรรมการชมภาพยนตร ์ละคร การแสดงดนตรี  

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

  ผลประเมินในรายวิชาหรอื ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

        2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

 สอดแทรกสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ และสอดแทรกพฤติกรรมที่เหมาะสมด้าน

บุคลิกภาพและการแสดงออก 

 2.7.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ  และการสังเกต

พฤติกรรมการแสดงออก 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสรมิ

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

144801 ระเบียบวิธีวิจัยภาษาไทยขั้นสูง ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ 

144802 ภาวะผู้น าและการจัดการทางภาษาไทย ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ 

144511 การสัมมนาภาษาไท-ไทย   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 

144812 การสมัมนาวรรณกรรมไท-ไทย   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 

144813 การสัมมนคติชนวิยาไท-ไทย   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 

144821 ภูมิปัญญาพืน้บ้านกับการพัฒนาความรู้ทางภาษาไท    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ 
144822 ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ     ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ 

144823 ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ 

144824 ภาษาไทเปรียบเทียบ    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ 

144825 วรรณกรรมไทเปรยีบเทียบ    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ 

144826 คติชนไทเปรยีบเทียบ    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ 

144831 วิทยานิพนธ์     ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ 

144832 วิทยานิพนธ ์   ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

      การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบด้วยข้อเขียนหรือข้อเขียนและปากเปล่า ด าเนินการ

สอบปีละ 3 ครั้ง โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้จะประกาศผล

ภายใน 4 สัปดาห์หลังวันสอบ   

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

        การก าหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหนว่ยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   2.2.1 ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
ดุษฎบีัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

   2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง

พอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการหลังจากจบการศึกษาแล้วอย่าง

น้อย 1 ปี 

   2.2.3 การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

   2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ 

ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู ้และการพัฒนา

องค์ความรูข้องนิสติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิสติจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
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 3.1 นิสิตแบบ 1.1 

   สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ 

เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านปากเปลาขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง ซึ่ง

จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ

ฟังได้ 

  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ อย่างนอ้ย 2 เรื่อง 

 3.2 นสิิตแบบ 2.1 

    ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านปากเปลาขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตัง้ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก

สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

  1.1 จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอนและภาระงานของอาจารย์ 

  1.2 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศกึษาอุดมศกึษา (TQF)  

  1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อใหค้ าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 ส่งเสริมใหอ้าจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น

ประจ าทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการการจัดการ       

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา 

ศกึษาดูงาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

  2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอ

ผลงานทางวชิาการ ทั้งในและตา่งประเทศ  

 2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

 2.2.3 นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้

ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

สร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความช านาญในอาชีพ

ของการเป็นครูผูส้อน 

 2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพทางวชิาการ 

 2.2.5 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 2.2.6 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาศกึษาเพื่อเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ก ากับกับการด าเนินงานเปิดและปิด 

หลักสูตร และด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตร 

ฐานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตรด้าน

วิชาการ รวมทั้งก ากับ ติดตามการด าเนินงานหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนา  

ผูเ้รียน ประสานความร่วมมือจากบุคคล หนว่ยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รายบุคคลและระดับช้ัน

ปี ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร  รายงาน

ผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร 
 

2. บัณฑิต 

2.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

และทัศนคตใินการเลือกประกอบอาชีพของนสิิตในภาคการศกึษาสุดท้าย 

2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.3 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.4 มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

และความคาดหวังที่ต่อคุณลักษณะของสาขาภาษาไทยและสาขาอื่นเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับ

นิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับต่อความ

ต้องการของตลาดแรงงานได้ 
 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสติ 

 3.2 อาจารย์ทุกคนมีช่ัวโมงใหค้ าปรึกษาแก่นสิิต โดยมีการแสดงเวลาเข้าพบให้นสิิตทราบ 

 3.3 การอุทธรณ์ของนิสิต เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ของนิสิต ใน

ระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่  

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะก าหนดนโยบายและมีระบบด าเนินการสรรหาและ

คัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยจะเสนอนโยบายและความต้องการรับอาจารย์ใหม่ต่อคณบดีและการคัดเลือก

จะเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกหรอืด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  

  การติดตามและทบทวนหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ

ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจน

ปรึกษาหารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 

 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

 พิจารณาจากความเช่ียวชาญ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สาขาวิชาเห็นว่ามีความรู้

ความสามารถที่จะสอนในหัวข้อนั้นได้ โดยต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมหารือกับอาจารย์

ผูส้อน พิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นในรายวิชาที่หลักสูตรตอ้งการและขาดแคลน โดยต้องมี

การเชญิอาจารย์พิเศษล่วงหนา้ก่อนการเปิดสอนในรายวิชานั้น 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 หลักสูตร 

5.1.1 การประเมนิความคดิเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิน้ 

การฝึกงาน และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 2 

ปี และ 4 ปีตามล าดับ 

 5.1.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ท าการเรียน

การสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร 

 5.1.3 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า 

 5.1.4 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบ 

การที่รับบัณฑติที่จบเข้าไปท างาน 

5.2 การเรียนการสอน 

 5.2.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์ใน

การเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ 
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 5.2.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ

สอนในแต่ละภาคการศกึษา 

 5.2.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในและนอก

หอ้งเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ 

 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

 5.3.1 ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีคะแนนไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ ผู้สอนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรือปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุ่งหวังให้นิสิตได้ความรู้

ครบถ้วนเนื้อหา 

 5.3.2 ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่งานที่ได้รับให้

ท ามีคุณภาพไม่ดี ผู้สอนมีหน้าที่ปรับชี้แนะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นิสิตท างานเดิมอีกครั้งโดยแก้ไขหรือ

มอบหมายงานใหม ่

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 6.1 การบรหิารงบประมาณ  

  งบประมาณรายได้รับการจัดสรรจากคณะขึ้นกับจ านวนนิสิตของสาขาวิชา การแบ่งส่วน

งบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในสาขาวิชา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่  

คณะเป็นผู้ก าหนด 

  6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  

  หนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่นที่ใช้ประกอบการเรียน การ

สอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะศลิปศาสตร์ 

ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการดังตอ่ไปนี้  

 6.2.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา 

ดังตอ่ไปนี ้ 

  ต าราเรียน ภาษาไทย 1,378 เล่ม  

  ภาษาอังกฤษ 2,263 เล่ม  

  ภาษาญี่ปุ่น 344 เล่ม  

  ภาษาฝร่ังเศส 104 เล่ม  

  ภาษาจนี 575 เล่ม สังคมศาสตร์ 830 เล่ม  

  การศกึษา 320 เล่ม  

  ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้) Lexis-Nexis DAO Science Direct  
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 6.2.2 หอ้งหนังสอืคณะศลิปศาสตร์ มีจ านวนหนังสอืที่เกี่ยวข้องกับศาสตรข์อง สาขาวิชา 

ดังตอ่ไปนี ้ 

  ภาษาไทย ต าราเรียน 292 เล่ม  

  ภาษาอังกฤษ ต าราเรียน 41 เล่ม  

  ภาษาญี่ปุ่น ต าราเรียน 2 เล่ม  

  ภาษาฝร่ังเศส ต าราเรียน 458 เล่ม  

  ภาษาจนี ต าราเรียน 6 เล่ม  

  สังคมศาสตร ์ต าราเรียน 171 เล่ม  

  การศกึษา ต าราเรียน 2 เล่ม  

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

  6.3.1 อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อนิสิตในสาขา ไปยังสาขาวิชาเพื่อ 

พิจารณาจัดสรรเงนิรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซือ้หนังสอื และสื่อที่จ าเป็น  

  6.3.2 สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยัง

ศูนย์ บรรณสารและสือ่การศกึษาของมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการจัดซื้อ  

  6.3.3 คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื วารสาร และสื่อตา่ง ๆ  

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

  คณะศิลปศาสตร์และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจและ

ความต้องการ หนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าความ

คิดเห็นนั้นมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

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

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวม 9 10 11 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้น

คณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

 1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

 1.1.4 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตโดย

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะ

ของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสติเป็นผูป้ระเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้

อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.2.2 อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุง

ต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการฝึกงาน ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 

และผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นน าผลการประเมินมา

ประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจาก

กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง

ด้านคุณภาพการศกึษา และกรรมการผู้วพิากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

       คณะศลิปศาสตรก์ าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้ที่

ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเพื่อ

เสนอต่อมหาวิทยาลัย  

 4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนิน

หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติด าเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และเกณฑท์ี่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด  

4.4 ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาต ิ
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้

ภาษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

 พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 



 62 

 



 63 

 



 64 

 



 65 



 66 

 
 



 67 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรยีบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ตารางเปรยีบเทียบรายละเอียดหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

 

 
 



 68 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

ล าดับ

ที ่

รายการ เกณฑ์ สกอ. หลักสูตร

ใหม ่

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

1. งานรายวิชา                                   ไมน่้อยกวา่  12  12  12 

 1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกวา่  12  12  12 

    1.1.1 วิชาเอกบังคับ    6  6  6 

    1.1.2 วิชาเอกเลือก  6  6  6 

2. วิทยานิพนธ์                                   ไมน่้อยกวา่ 48 36 48 36 48 36 

         จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่นอ้ยกว่า 48 48 48 48 48 48 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 สาระทีป่รับปรุง 

144801 ระเบียบวิธีวิจัยภาษาไทยขั้นสูง 3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology in Thai 

Language 

        กระบวนการวิจัยขั้นสูงทางภาษาไทย การ

จั ดท า เค้ า โค รงก ารวิ จั ย  ก ารใช้ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศเพื่อประมวลผลและการสืบค้นข้อมูล 

การวิ เคราะห์ผล การเรียบเรียงและน าเสนอ

ผลการวิจัย การอภิปรายผลงานวิจัย การเขียน

บทความวิจัย และการน าเสนองานวิจัยในการ

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 

144801 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชงิสร้างสรรค์

และนวัตกรรม                              3(2-2-5) 

       Creativity and Innovation Research 

Methodology in Thai Language  

       กระบวนการวิจัย เชิ งสร้างสรรค์ ภาษา 

วรรณ กรรม  และคติชนไทย  การจัดท า เค้ า

โครงการวิจัย การสังเคราะห์และสร้างเครื่องมือ

การวิจัย การเก็บข้อมูลการวิจัย การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อประมวลผลและการวิเคราะห์

สังเคราะห์ผลการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย 

การอภิปรายผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย 

การสร้างนวัตกรรมจากผลการวิจัย และการ

น าเสนองานวิจัยในการประชุมและการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 

     Creative research methodology in Thai language, 

literature, and folklore, conducting research pro-

posal, the synthesis and creation of research 

instruments including data accumulation methods and 

research concepts, an application of information 

technology for calculating, analyzing, and synthe-

sizing 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 

ปรับชื่อวิชา, 

ค าอธิบายรายวิชา 

144802 ภาวะผู้น าและบริหารทางภาษาไทย   

                                                 3(3-0-6) 

   Leadership and Administration in Thai Language 

   แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นาและการบริหาร การ

วางแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงาน

ด้านภาษาไทย การบริหารและพัฒนาทรัพยากรท่ี

เป็นนามธรรมและรูปธรรมทางภาษาไทย การ

สังเคราะห์ประวัติและผลงานของปูชนียบุคคลทาง

ภาษาไทยดา้นภาวะผู้น าและการบรหิาร 

144802 ภาวะผู้น าและการจัดการทางภาษาไทย    

                                                 3(2-2-5) 

  Leadership and Management in Thai Language 

      แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าและการจัดการ การ

วางแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์งานด้าน

ภาษาไทย จัดการและพัฒนาทรัพยากรท่ีเป็น

นามธรรมและรูปธรรมทางภาษาไทย  การ

สังเคราะห์ประวัติและผลงานของปูชนียบุคคลทาง

ภาษาไทย   

ปรับชื่อวิชา, 

ค าอธิบายรายวิชา, 

หน่วยกิต 
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     Concepts, leadership and management theo-

ries,  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  

       Concepts, leadership and management theo- 

ries, 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 man-

agement  

 

144811 การสัมมนา 1                  1(0-3-2) 

       Seminar I 

       องค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์  การศึกษา

ภาษาไทยในประเด็นทางภาษาศาสตร์  การ

น าเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนา 

       Knowledge linguistics, Studying and resear-

ching any topic in linguistics related to Tai-Thai 

language, research presentation in a seminar 

style 

144811 การสัมมนาภาษาไท-ไทย     1(0-3-2) 

       Seminar in Tai-Thai Language 

       การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านภาษาไท-ไทย 

     Studying, Collecting data, Analyzing and synthe-

sizing, Report writing, Presenting, Discussing 

and answering question in Tai-Thai language  

ปรับชื่อวิชา, 

ค าอธิบายรายวิชา 

144812 การสัมมนา 2   1(0-3-2) 

       Seminar II 

       องค์ความรู้ทางวรรณกรรม การศึกษา

ค้นคว้าในประเด็นทางวรรณกรรมไทย การ

น าเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนา 

       Knowledge literature, studying and resear-

ching any issue in Tai-Thai literature, research 

presentation in a seminar style 

144812 การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย      1(0-3-2) 

      Seminar in Tai-Thai literature 

      การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านวรรณกรรมไท-ไทย 

     Studying, Collecting data, Analyzing and 

synthesizing, Report writing, Presenting, Discus-

sing and answering question in Tai-Thai literature 

ปรับชื่อวิชา, 

ค าอธิบายรายวิชา 

144813 การสัมมนา 3   1(0-3-2) 

       Seminar III 

       องค์ความรู้ทางคติชนวิทยา การศึกษา

ค้นคว้าในประเด็นทางคติชนวิทยาท่ีเกี่ยวข้องภาษา

และวรรณกรรมไทย การน าเสนอผลงานในรูปแบบ

ของการสัมมนา 

       Knowledge folklore, studying and 

researching any issue in folklore related to Tai-

Thai lang-uage and literature, research 

presentation in a seminar style  

 

144813 การสัมมนาคติชนวิทยาไท-ไทย 1(0-3-2) 

      Seminar in Tai-Thai folklore 

      การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้ านค ติชนวิทยา ท่ี เกี่ ย วข้ อ งภาษาและ

วรรณกรรมไท-ไทย  

     Studying, Collecting data, Analyzing and 

synthesizing, Report writing, Presenting, 

Discussing and answering question in folklore 

related to Tai-Thai language and literature 

 

ปรับชื่อวิชา, 

ค าอธิบายรายวิชา 
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144821 ภูมิปัญญาพื้ นบ้านกับการพัฒนา 

ความรู้ทางภาษาไทย              3(3-0-6) 

       Thai local Wisdom and Development 

of Knowledge 

       องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ภูมิปัญญาไทย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมปัิญญาเอเชียท่ีเกี่ยวข้อง

กับภาษา วรรณกรรม และคตชินวทิยาของไทย  

       Body of knowledge and wisdom, Tai-Thai 

intellect, local knowledge and Asian wisdom 

related  to Thai language, literature and folklore 

144821 ภูมิปัญญาพื้ นบ้านกับการพัฒนา 

ความรู้ทางภาษาไท                        3(3-0-6) 

       Tai local Wisdom and Development of 

Knowledge 

       องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ภูมิปัญญาไท-ไทย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาเอเชียท่ีเกี่ยวข้อง

กับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาของไทย 

       Body of knowledge and wisdom, Tai-Thai 

intellect, local knowledge and Asian wisdom 

related  to Thai language, literature and folklore 

ปรับชื่อวิชา, 

ค าอธิบายรายวิชา 

144822 ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ  

                        3(3-0-6) 

       Ancient Thai languages Character and 

literature  

        ลั กษณ ะเฉพาะของภาษา อักษร และ

วรรณกรรมไทยสมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา 

ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ พัฒนาการและอิทธิพล

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 

144822 ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ  

                        3(3-0-6) 

       Ancient Thai languages Character and 

literature  

        ลั กษณ ะเฉพาะของภาษา อักษร และ

วรรณกรรมไทยสมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา 

ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ พัฒนาการและอิทธิพล

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 

คงเดมิ 

144823 ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

                3(3-0-6) 

      Contemporary Thai languages and literature 

     ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทย

ปัจจุบัน พัฒนาการด้านรูปแบบ ภาษาและสารัตถะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมกับ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พลังของภาษาและ

วรรณกรรมกับการพัฒนาสังคมไทย 

      Unique features of the current Thai lang-

uage 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 

144823 ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

                3(3-0-6) 

      Contemporary Thai languages and literature 

     ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทย

ปัจจุบัน พัฒนาการด้านรูปแบบ ภาษาและสารัตถะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมกับ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พลังของภาษาและ

วรรณกรรมกับการพัฒนาสังคมไทย 

      Unique features of the current Thai lang-

uage 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 

คงเดมิ 
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144824 ภาษาไทยเปรียบเทยีบ        3(3-0-6) 

       Comparative Thai Language 

       การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยเฉพาะสมัย

และต่างสมัย การเปรียบเทียบภาษากลุ่มชาติพันธุ์

ไทยในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า 

มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบภาษาตระกูล

ไทยกับภาษาตระกูลอ่ืน    

       Comparative study of a contemporary and 

divergent period of Thai Language, Tai-Thai Lang-

uage comparison in China, Vietnam, Laos, Cambo-

dia, India, Burma, Malaysia and Thailand, compa-

rison Tai language family with other language family 

144824 ภาษาไทเปรียบเทยีบ          3(3-0-6) 

       Comparative Tai Language 

       การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยเฉพาะสมัย

และต่างสมัย การเปรียบเทียบภาษากลุ่มชาติพันธุ์

ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า 

มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบภาษาตระกูล

ไทกับภาษาตระกูลอ่ืน    

       Comparative study of a contemporary and 

divergent period of Thai Language, Tai-Thai Lang-

uage comparison in China, Vietnam, Laos, Cambo-

dia, India, Burma, Malaysia and Thailand, compa-

rison Tai language family with other language family 

ปรับชื่อวิชา, 

ค าอธิบายรายวิชา 

144825 วรรณกรรมไทยเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

       Comparative Thai Literature 

       การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมไทย

เฉพ าะสมั ย และต่ างสมั ย  การเปรียบ เทียบ

วรรณกรรมกลุม่ชาติพันธุ์ไทยในจีน เวียดนาม ลาว 

กั ม พู ช า  อิ น เดี ย  พ ม่ า  ม า เล เซี ย  แ ล ะ ไท ย           

การเปรยีบเทียบวรรณกรรมไทยกับวรรณกรรมอ่ืน    

      Comparative study of  a modern and con-

temporary 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  

144825 วรรณกรรมไทเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

       Comparative Tai Literature 

       การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมไทย

เฉพ าะสมั ย และต่ างสมั ย  การเปรียบ เทียบ

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           

การเปรยีบเทียบวรรณกรรมไทกับวรรณกรรมอ่ืน    

      Comparative study of  a modern and con-

temporary 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, 

ค าอธิบายรายวิชา 

144826  คติชนวิทยาเปรียบเทยีบ    3(3-0-6) 

       Comparative Folklore 

       การศึกษาเปรียบเทียบคติชนวิทยาเฉพาะ

สมัยและต่างสมัย การเปรียบเทียบคติชนวิทยา

กลุ่มชาติพันธุ์ไทยในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา 

อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบ

คตชินวทิยาของไทยกับคตชินวทิยาชาติอ่ืน    

       Comparative study of a modern and con-

temporary folklore, folklore comparison in China, 

Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malay-

sia and Thailand, comparison in Tai-Thai folklore 

with other folklore 

144826  คติชนไทเปรียบเทยีบ        3(3-0-6) 

       Comparative Tai Folklore 

       การศึกษาเปรียบเทียบคติชนวิทยาเฉพาะ

สมัยและต่างสมัย การเปรียบเทียบคติชนวิทยา

กลุ่มชาติพันธุ์ ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา 

อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบ

คตชินวทิยาของไทกับคตชินวทิยาชาติอ่ืน    

       Comparative study of a modern and con-

temporary folklore, folklore comparison in China, 

Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malay-

sia and Thailand, comparison in Tai-Thai folklore 

with other folklore 

ปรับชื่อวิชา, 

ค าอธิบายรายวิชา 
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144831 วิทยานิพนธ์          48  หน่วยกิต 

       Dissertation 

       การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาท่ีมีคุณภาพใน

ระดับสูง และจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

        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 หรือคติชนวิทยาท่ีมีคุณภาพใน

ระดับสูง และจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

     Doing research or producing creative work 

related to Thai language, literature or folklore 

with a high level of quality, doing a report 

systematically   

คงเดมิ 

144832 วิทยานิพนธ์       36  หนว่ยกิต 

       Dissertation 

      การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาท่ีมีคุณภาพใน

ระดับสูง และจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

     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  หนว่ยกิต 

       Dissertation 

      การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาท่ีมีคุณภาพใน

ระดับสูง และจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

     Doing   research or producing creative work 

related to Thai language, literature or folklore with 

a high level of quality, doing a report 

systematically   

คงเดมิ 
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ตารางเปรยีบเทยีบแผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

แบบ 1.1  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

รวม 8 รวม 8 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

รวม 8 รวม 8 
      

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

รวม 8 รวม 8 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

รวม 8 รวม 8 
    

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

รวม 8 รวม 8 



 75 

แบบ 2.1 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144801 

 

 

  

144XXX  

ระเบียบวิธีวิจัยภาษาไทยขั้นสูง 

Advanced Research Metho-

dology in Thai Language   

วชิาเอกเลอืก  

Major Elective  

3(2-2-5)  

 

 

 

3(3-0-6) 

144801 

 

 

  

144XXX  

144801 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทย 

เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม                                     

Creativity and Innovation Research 

Methodology in Thai Language  

วชิาเอกเลอืก  

Major Elective 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

รวม 6 รวม 6 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144802 

 

 

  

144XXX  

ภาวะผู้น าและการบริหารทาง

ภาษาไทย 

Leadership and Administration 

 in Thai Language  

วชิาเอกเลอืก  

Major Elective  

3(2-2-5)  

 

 

 

3(3-0-6) 

144802 

 

 

  

144XXX  

ภาวะผู้น าและการจัดการทาง

ภาษาไทย    

Leadership and Management 

in Thai Language 

วชิาเอกเลอืก  

Major Elective 

3(2-2-5)  

 

 

 

3(3-0-6) 

รวม 6 รวม 6 
     

 

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

รวม 9 รวม 9 

ชัน้ปีที ่2 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

รวม 6 รวม 6 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาปลาย 

ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

รวม 9 รวม 9 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติในการเทียบโอน 

ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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 80 

 



 81 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 



 82 

 



 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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 85 
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ภาคผนวก ช 
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จ านงค ์

Professor Duangmon Chitchamnong, Ph.D. 
 

ชื่อ-สกุล   ดวงมน จติรจ์ านงค์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 39401002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19  

หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   0 5446 6666 ต่อ 1323  

    08 9467 7161 

E-Mail    - 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2534 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2516  อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

     กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2512  อักษรศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

     กรุงเทพมหานคร 
 

ผลงานวิชาการ 

ดวงมน จติรจ์ านงค์. (2556). “ความส าคัญของช่างสังเกตในการวิจารณ์” ใน วารสารรูสมิแล. ปีที่ 34, 

ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556). หน้า 96-99. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี. 

ดวงมน จิตร์จ านงค์. (2559). “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต: วรรณกรรมแห่งอารมณ์อันว่าด้วยความลุ่ม

หลงและความพลักพราก” ใน วารสารปาจารยสาร. ปีที่ 40, ฉบับที่  1-2 (มกราคม-

สิงหาคม 2559). หนา้ 80-86. มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.  



 89 

ดวงมน จิตร์จ านงค์. (2559). “นี่แหละโลก: โลกที่เป็นสิ่งชี้วัดวิธีการ” ใน วารสารปาจารยสาร. ปีที่ 

39, ฉบับที่ 3 (สิงหาคม-ธันวาคม 2559). หน้า 62-69. มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.  

 

ผลงานวิจัย 

ดวงมน จิตร์จ านงค์. (2555). การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา.  รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพอ์ินทนิล. 361 หนา้.  
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ประวัติ 

ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 

Professor Ruenruthai Sujjapun, Ph.D. 
 

ชื่อ-สกุล   รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 34406001 XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก 59/185 หมูบ่้านศุภาลัย บางแวก 81 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจรญิ 

  กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศัพท์   0 5446 6666 ต่อ 1323  

E-Mail    ruenruthai@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2534 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2516  อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

     กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2514  อักษรศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส)  

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร 
 

ผลงานวิชาการ 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (2559). “พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนร่วมสมัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี. ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎร์ธานี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2559), มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สุราษฎรธ์านี. 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ .(2559). “แฟนฟิก: วรรณกรรมเลียนแบบเพื่อยกย่องหรือย่ ายีงานต้นแบบ. ใน 

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 

2559) หน้า 9-50. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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ผลงานวิจัย 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ และคนอื่นๆ. (2558). จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น 40 ปี นับจาก 14 

ตุลา 2516. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คมบาง, 759 หนา้ 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนกุูล 

Associate Professor Sunant Anchaleenukoon, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   สุนันท์ อัญชลนีุกูล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31017000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19  

หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง 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  อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

     กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2514  อักษรศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

     กรุงเทพมหานคร 
 

ผลงานวิชาการ 

สุนันท์  อัญชลีนุกูล. (2556). ระบบค าภาษาไทย . กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 195 หน้า. มิถุนายน 2556. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุนันท์ อัญชลีนุกูล. (2559). วันที่ระลึกวันทรงดนตรี : วันอังคารที่  20 กันยายน 2559 ณ 

หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

63 หนา้, กันยายน 2559.  
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ผลงานวิจัย 

ธัช มั่นต่อการ, สุนันท์ อัญชลีนุกูล, ราชันย์ นิลวรรณาภา, วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2559). “การศึกษา

ภาษาในจารึกพะเยา : กรณี ศึกษาจารึกกษัตริย์ ราชวงศ์มั งราย ” ใน รายงานการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย: ภาษา 

วรรณกรรม และคติชน. พะเยา: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. (พฤษภาคม 2559, 

หนา้ 61-73) 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย 

Assistant Professor Warawat Sriyabhaya, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   วรวรรธน์ ศรียาภัย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 38411001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19  

หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง 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  ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

     กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2542  ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 

     นครศรธีรรมราช 

ผลงานวิชาการ 

วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2560). พูดให้สัมฤทธิผล: หลักการและศิลปวิธี. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 233 หนา้, เมษายน 2560 

วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2560). การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ: หนังสือราชาการ รายงานการประชุม

ภาษาไทยและอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการและค ากล่าวในพิธี . 

นนทบุร:ี ส านักพิมพ์สัมปชัญญะ. 405 หนา้, มีนาคม 2560 
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วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2559). “ทักษะการอ่าน” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 86 หน้า, มิถุนายน 

2559.  

 

ผลงานวิจัย 

หวง เชิง เต๋อ และวรวรรธน์ ศรียาภัย. (2559). “การเปรียบเทียบค าศัพท์ที่ใช้ในอาชีพท านาในภาษาไทย

มาตรฐานกับภาษาจ้วง” ใน วารสารรมยสาร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559), 

หนา้ 85-85. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  
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ภาคผนวก ซ 
ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ สกุล ต าแหนง่และคณุวุฒขิองอาจารย์  

ล าดับ ชื่อ สกุล เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.* นางดวงมน 

 จติรจ์ านงค์ 

39401002XXXXX ศาสตราจารย์ อ.ด. 

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

420 420 420 420 420 

2. นางสาวรื่นฤทัย  

สัจจพันธุ์ 

 

34406001 XXXXX ศาสตราจารย์ อ.ด. 

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาไทย   

ภาษาไทย  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาฝรั่งเศส  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

420 420 420 420 420 

3.* นางสาวสุนันท์  

อัญชลนุีกูล 

1017000 XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

อ.ม. 

อ.บ. 

Computational Linguistics 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

University of Paris III  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

420 420 420 420 420 

4.* นายวรวรรธน์  

ศรียาภัย 

38411001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภฏันครศรีธรรมราช 

420 420 420 420 420 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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