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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

Doctor of Philosophy Program in English 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ     คณะศิลปศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :    0383 

 ภาษาไทย        :    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ภาษาอังกฤษ       :    Doctor of Philosophy Program in English   
 

2. ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

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

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :    Doctor of Philosophy (English) 

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

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาเอก  3  ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติ 



2 

 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

           ไม่มี 

    5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

          ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2556  

    เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวาระพิเศษ  

     ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่3/ 2560 วันที ่2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 121 (5/2560) วันที ่3 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 

    วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

    และครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา  2561 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

  8.1  อาจารย์หรอืบุคลากรทางการศึกษาทางดา้นภาษาอังกฤษ 

  8.2  นักวิชาการและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

  8.4  นักเขียน 

  8.5  ลา่ม นักแปล 

  8.6  พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ 

  8.7  อาชีพอิสระที่ใชท้ักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ

ระดับ 

อุดมศกึษา 

 

สาขาวิชา 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา  

ป ี

1. นายคมกฤช  

     ตาชม 
35507000xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตรา 

จารย์ 

Ph.D. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

Applied Linguistics 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton,  

United Kingdom 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2557 

 

2543 

2540 

2. นางสาวจิตติมา  

     กาวีระ  

36399000xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตรา 

จารย์ 

ศศ.ด. 

 

ศศ.ม 

ศศ.บ  

ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย                                                               

เทคโนโลยสีุรนารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                                                          

2551 

 

2546 

2542 

 

3. นางสาวสกุัญญา    

  เกาะวิวัฒนากุล 

 

31006003xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตรา 

จารย์ 

Ph.D. 

 

M.A. 

 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

Applied Linguistics 

 

Applied Linguistics 

 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton,  

United Kingdom  

University of Southampton,  

United Kingdom 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2551 

 

2548 

 

2543 

2540 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

       ในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community) ซึ่งในช่วงเวลาที่ผา่นมาประเทศไทยได้เน้นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ก้าวกระโดดด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปิดเสรีดังกล่าว ส่งผล

กระทบต่อการพัฒนาระบบพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ ภาษาต่างประเทศ 

ถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร

กับประเทศต่าง ๆ  ภาษาอังกฤษถือเป็นเครื่องมืออันส าคัญอย่างหนึ่งในการติดต่อหรือสร้าง

ความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ การผลิตบุคลากรทางการศึกษาในระดับสูงทางภาษาอังกฤษจึงเป็น

การสรา้งโอกาสการเพิ่มพูนทักษะ และความรูท้างภาษาได้เป็นอย่างดี 

 



4 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

        การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นสิ่งที่นานาประเทศให้ความส าคัญ อีกทั้ง ประเทศ

ไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหา

ความรู้ เป็นช่องทางในการเรียนรู้ความรู้ในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางอาชีพ

ในอนาคต เพื่อน าพาประเทศชาติเข้าสู่การพัฒนาในเวทีระดับสากล  ยังรวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูล 

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทย ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้

เป็นอย่างด ี

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ      

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

       ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน และน ามา

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงอยู่ได้

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จ าเป็นต้องเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้

ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม  

      สถาบันการศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บ่มเพาะ และผลิตบุคลากรที่ส าคัญต่อการ

พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในยุคแห่งการเปิดการค้าเสรีดังกล่าวข้างต้น การสร้างหลักสูตรเพื่อผลิต

ดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาบุคคลให้

สามารถพึ่งพาตนเอง  จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริมให้ดุษฎีบัณฑิตมี

ความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อองค์ความรู้  อีก

ทั้งสามารถน าองค์ความรู้ที่มีประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี

วิจารณญาณ  รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ  

น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

        การให้บริการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้ เรียน และสร้างโอกาสทาง

การศึกษาถือเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน 

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความ

ต้องการของท้องถิ่น ภูมภิาคและประเทศ  

     12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

           มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตใหม้ีคุณธรรม  
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จริยธรรม ทักษะทางปัญญา  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ ความรู้ มีทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่ง

ทั่วโลก  โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทาง

วิชาการด้วย  การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น  

ดังนั้นจงึต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน  ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน  รวมทั้งเนื้อหาสาระให้

เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาต่างๆ ด้วย 

 12.2.2 ด้านการวจิัย 

                มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งส่งเสริมการวิจัย  และพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุน

ปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  การฟื้นฟูและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบ

บริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้

ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน  โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ  เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตลอดจนเพิ่มขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว  โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้

สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน  หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยใหน้ าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้   

      12.2.3 ด้านการบรกิารวชิาการ   

                 มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการ

สาธารณสุข การให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการ

ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควร

จะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการ

วิชาการบางประเภท  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง 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
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ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด

ขึน้กับบุคคล  องคก์รและสังคม  โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

12.3 พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 

       คณะศิลปศาสตร์มพีันธกิจส าคัญ 5 ประการ ดังตอ่ไปนี้ 

        12.3.1 สร้างบัณฑิตให้มีความรู ้ทักษะและจรยิธรรมเพื่อตอบสนองต่อสังคม และประเทศ

โดยยึดหลักการอยู่รว่มกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 

        12.3.2 มุ่งการวิจัยการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

        12.3.3 เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม  และการจัด

การศกึษาต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  และการท างานขององค์กรต่างๆ 

        12.3.4 ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ

ยุคสมัยร่วมกับชุมชน 

        12.3.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมการบรหิารการจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล   

          12.4 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์  

       หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษตอบสนองพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและ คณะศิลปศาสตร์ ในการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษขั้นสูง 

เสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการค้นคว้าและวิจัย โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีไปพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 

   12.4.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 

           1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

         มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

ด้านภาษาอังกฤษ 

           2) ด้านการวจิัย 

         มุ่งสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพื่อ เสริมสร้างการวิจัยทาง

ภาษาอังกฤษ  
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                      3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

          นอกจากจะมุ่งพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผูเ้รียน เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้ว ยังมุ่งเน้นการบริการวิชาการสู่ชุมชน  เพื่อประโยชน์ใน

การพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

           4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

          มุ่งปลูกจิตส านึกให้ดุษฎีบัณฑิตตระหนักถึงคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจใน

ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ

การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

   12.4.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 

   เน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษและเสริมสร้างคุณธรรม  

จรยิธรรมเพื่อใหส้ร้างทรัพยากรบุคคลที่มคีุณภาพ 
 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

           13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น    

 ไม่ม ี

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น    

 ไม่ม ี

 13.3 การบรหิารจัดการ           

    สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะ โดย

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร ผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มวิชา อาจารย์

ผูส้อนและนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล และ

มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงาน กระบวนการเรียน

การสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2    

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     1.1  ปรัชญา 

 ก้าวหน้าด้วยทักษะภาษาอังกฤษ ก้าวไกลด้วยการวิจัยสูส่ากล ก้าวล้ าด้วยนวัตกรรม 

 1.2 ความส าคัญ 

  การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษและการวิจัยในระดับสูง กอปรกับองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยจะเป็น

เครื่องมือให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงวิชาการ วิชาชีพ และการคิดค้นทางด้าน

ทฤษฎี องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมด้านภาษา

และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับชุมชนระดับท้องถิ่นและชุมชนในระดับสากล  พร้อมกับการพัฒนาให้

ผูเ้รียนมีความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีคุณธรรม จรยิธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม   

 1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร 

 หลกัสูตรศลิปศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลติดุษฏีบัณฑติ

ให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

 1.3.1 มีความรูแ้ละทักษะในการใชภ้าษาอังกฤษขั้นสูงในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง

กับวัฒนธรรมทางภาษาและเทคโนโลยี 

  1.3.2 มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยในระดับสูงด้านภาษาอังกฤษ 

  1.3.3 สามารถคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆ หรอืสร้างนวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ  
   

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด

ของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชีก้ารพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 

5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2.1 พัฒนาอาจารย์ ใหเ้พิ่มพูน  

ความรูแ้ละประสบการณท์าง

ภาษาอังกฤษและการวิจัย

ภายในปี พ.ศ. 2560 

2.1.1 สนับสนุนอาจารย์ ให้เข้าร่วม

อบรมหรือสัมมนาวิชาการ อย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครั้งตอ่คน 

(1) รายงานผลการอบรม

หรอืสัมมนาวิชาการของ

อาจารย์ในหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและ

ตีพมิพ์ อย่างนอ้ย 1 เรื่องต่อสาขา 

(2)ราย งานก ารวิ จั ย แล ะ

ตีพมิพ์ 

 

2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ 

สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้ใชดุ้ษฏบีัณฑติและ 

ตลาดแรงงานในปัจจุบันภายใน

ปี พ.ศ. 2564 

2.2.1 ประเมินความตอ้งการและความ

พึงพอใจของผูใ้ช้ดุษฏบีัณฑิต 

2.2.2 ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

มาจากความต้องการของผูใ้ช้ดุษฏี

บัณฑติหรอืตลาดแรงงานและ

เทคโนโลยียุคปัจจุบัน 

(1) ผลการประเมินความ

ต้องการและความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ดุษฏีบัณฑิตอยู่ใน

ระดับดี   

2.3 ปรับปรุงหลักสูตร 

ศลิปศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้มี 

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  

ก าหนดภายในปี พ.ศ. 2564 

2.3.1 ทบทวนและประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

2.3.2 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

หลักสูตร 

  

(1) ผลประเมินการเรียนการ

สอนประจ าภาคการศกึษา 

(มคอ. 5) ภายใน 30 วัน

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  

(2) ผลประเมินการเรยีนการ

สอนประจ าปี (มคอ. 7) 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1  ระบบ 

 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 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 าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีผลการ

สอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรอืตามระเบียบ ประกาศ และ

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

   ปริญญาเอก แบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี

ผลการเรียนดีมากหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์             

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย      

ที่เกี่ยวข้อง 

  2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอัน

ได้กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

  2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

  2.2.4 ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรอืภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

หรอื ตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

  2.3.1 พืน้ฐานด้านการวิจัย   

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยลักษณะต่าง ๆ  ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 

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 

 

หมายเหตุ เปิดรับนิสติเมื่อมีความพรอ้ม 

 

  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 

2560 2561 2562 2563 2564 

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 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 48 หนว่ยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

         โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตร  

พ.ศ. 2556 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

1. ศึกษารายวิชา               

   1.1 หมวดวิชาเฉพาะดา้น ไมน่อ้ยกว่า 

        1.1.1 วชิาเอกบังคับ   

        1.1.2 วิชาเอกเลือก 

 

 

 

12 

 

 

  

12 

6 

6 

  

12 

6 

6 

2. วิทยานพินธ์              ไมน่อ้ยกว่า 48 36 48 36 48 36 

       รวม (หน่วยกิต)        ไมน่อ้ยกว่า 48 48 48 48 48 48 

 

หมายเหตุ    ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

        มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.  

   2559   

 

3.1.3 รายวิชา  

 3.1.3.1 แบบ 1.1  

 วิทยานิพนธ์              จ านวน   48    หนว่ยกิต 

146855  วิทยานิพนธ์        48   หนว่ยกิต 

   Dissertation 

3.1.3.2 แบบ 2.1  

1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวน    12   หน่วยกิต 

  1.1 วิชาเอกบังคับ     จ านวน    6   หน่วยกิต 

146811  ระเบียบวิธีวิจัยทางดา้นภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

  Research Methodology in English Language Studies 
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146812  นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

   Innovations in English Language Studies 

   

1.2  วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

 นิสติสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

 

  กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ 

 146823   การสอนทางภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล    2(2-0-4)

   Teaching English as an International Language   

 146824         ประเด็นปัจจุบันด้านการวัดและการประเมินผล   2(1-2-3) 

                             Current Issues in Assessment and Evaluation  

 146851  สัมมนา 1        2(1-2-3) 

   Seminar I  

 

  กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 146821 ทักษะการสื่อสารทางวิชาการขั้นสูง    2(1-2-3) 

   Advanced Academic Communication Skills  

 146822 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม     2(1-2-3) 

        Intercultural communications 

 146852  สัมมนา 2        2(1-2-3) 

   Seminar II  

 

  กลุ่มวรรณคดี 

146831        วรรณคดีสากล       2(2-0-4) 

Global Literary Works   

 146832 วรรณคดีวิจารณ์       2(1-2-3) 

 Literary Criticism  

 146853  สัมมนา 3        2(1-2-3) 

   Seminar III 
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                    กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

146841 มุมมองทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   2(2-0-4)

 Pedagogical Perspectives of English for Specific Purposes 

146842        การวิเคราะหว์าทกรรมในภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  2(2-0-4) 

 Discourse Analysis in English for Specific Purposes 

 146854  สัมมนา 4        2(1-2-3) 

   Seminar IV  
 

 2) วิทยานิพนธ์   

146856  วิทยานิพนธ์        36   หนว่ยกิต 

Dissertation 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 3.1.4.1 แบบ 1.1  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146855  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

146855  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

146855  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

146855  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

 

ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

146855  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

146855  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 แบบ 2.1  
 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146811  ระเบียบวิธีวิจัยทางดา้นภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

  Research Methodology in English Language Studies 

1468xx  วิชาเอกเลือก        2  หนว่ยกิต 

   Major Elective 

1468xx  วิชาเอกเลือก        2  หนว่ยกิต 

   Major Elective 

 

       รวม   7  หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

146812  นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

   Innovations in English Language Studies 

1468xx  วชิาเอกเลือก        2  หนว่ยกิต 

   Major Elective  

       รวม   5  หน่วยกิต 

 

 

 

ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

146856  วิทยานิพนธ์       9  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

146856  วิทยานิพนธ์       9  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

146856  วิทยานิพนธ์       9  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

146856  วิทยานิพนธ์       9  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

146811  ระเบียบวิธีวจิัยทางด้านภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

              Research Methodology in English Language studies 

  ความหมาย  เหตุผลและประเภทการวิจัย  การออกแบบการวิจัยขั้นสูง การตรวจสอบ

เอกสาร  เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย การวเิคราะหแ์ละ

แปลความหมายข้อมูล การเขียนบทความและรายงานการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ การวิจารณ์

งานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 

  Meaning, reason and type of research, design an advanced research, literature 

review, sampling technique, research tool development and improvement, data analysis and 

interpretation, research report and article writing in English language studies, research critique in 

English language studies  

 

146812           นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

           Innovations in English Language Studies  

          ความหมาย ชนิด และความส าคัญของการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษใน

บริบทวิชาชีพ กระบวนการสร้าง การตรวจสอบเครื่องมือ การทดลองใช้และการน านวัตกรรมไปใช้จริง 

ขั้นตอนการประเมนิผลนวัตกรรม และกระบวนการให้ผลสะท้อน  

Meaning, types and significance of innovations in English language studies in  

professional contexts, construction process, instrument evaluation and assessment, experiment and 

implementation, process of responding 

 

146821           ทักษะการสื่อสารทางวิชาการขั้นสูง    2(1-2-3) 

  Advanced Academic Communication Skills   

   ทักษะการเขียนเชิงวิชาการขั้นสูงส าหรับการน าเสนอ การพูดเพื่อการน าเสนอ วิธีการ

น าเสนอ ทักษะการโต้แย้ง กลยุทธ์การประณีประนอม ทักษะการรู้สารสนเทศ การสื่อสารข้อเท็จจริง

และความคิดเห็น ทักษะการอภิปราย การตั้งค าถาม การขยายความ การแสดงออกอย่างเหมาะสม 

การให้ขอ้มูลย้อนกลับในการน าเสนองาน 

Academic writing skills for presentation, oral presentation, presentation methods,  

argumentation skills, negotiation strategies, information literacy skills, communicating facts and 

opinions, discussion skills, questioning, clarification, assertiveness, presentation feedback 
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146822 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม     2(1-2-3) 

  Intercultural Communications 

   ความสามารถในการโต้ตอบระหว่างวัฒนธรรม การตระหนักรู้ระหว่างวัฒนธรรม 

หลักการสื่อสารในบริบททางด้านวิชาชีพและวัฒนธรรม ความต้องการด้านการสื่อสารที่ก าหนดโดย

วัฒนธรรม รูปแบบการสื่อสาร อัตลักษณ์ทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ความ

สุภาพ ความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรมและระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรม 

Intercultural interaction competence, intercultural awareness, principles of  

communication in professional and cultural contexts, culturally determined communication needs, 

communication styles, language identity, relationship between language and culture, politeness, 

multilingualism,  cultural and research methods, analysis in intercultural communications 

  

146823          การสอนทางภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล  2(2-0-4)            

           Teaching English as an International Language   

   หลักสูตรและบทบาทของภาษาอังกฤษในบริบทสากล การตระหนักถึงความ

หลากหลายของภาษาอังกฤษในบริบทสากล หลักการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล รูปแบบ

และวิธีการจัดการการเรียนการสอน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาสากล 

   Curriculum and role of English as an international language, awareness of English 

variety in global context, principles of teaching English as an international language, patterns and 

methods of teaching, research related to the field of teaching English as an international language 

146824  ประเด็นปัจจุบันด้านการวัดและการประเมินผล  2(1-2-3) 

Current Issues in Assessment and Evaluation  

                    ความส าคัญของการวัดและประเมินผลทางภาษาอังกฤษ กระบวนการสร้างและ

ประเมินผลตามสภาพจริง ประเด็นปัจจุบันด้านการวัดผลทักษะการฟัง  พูด อ่านและเขียน การวัดการ

คิดเชงิวิเคราะหว์ิจารณ ์

                    Significance of language assessment and evaluation, stages of construction and 

evaluation authentic assessment, current issues in assessing listening, speaking, reading, and 

writing skills, critical thinking assessment 
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146831    วรรณคดสีากล      2(2-0-4) 

  Global Literary Works   

วรรณกรรมของโลกที่โดดเด่นในยุคต่างๆ ตั้งแตอ่ดีตถึงปัจจุบัน ภาษาและวัฒนธรรม 

ความเชื่อของคนกลุ่มต่างๆ สตรี ชนกลุ่มน้อย ความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรม ผลกระทบของปัจจัย

ต่างๆที่มตี่องานเขียนในประเด็นด้านการย้ายถิ่น สัญชาติ ชนช้ัน เชื้อชาติ เพศ วัย และศาสนา  

                      Works of prominent world literature from antiquity to modernity, language, culture 

and ideology of mainstream, feminism, minority, literary movements, impact of various factors on 

literary works including migration, nationality, class, race, gender, generation, and religion 

 

146832  วรรณคดวีิจารณ์      2(1-2-3) 

  Literary Criticism  

  หลักทฤษฎีของการวิจารณ์วรรณคดีตั้งแต่ สตรีนิยม มาร์กซิสม์ จิตวิเคราะห์ รูปแบบ

นิยม โครงสร้างนิยม  หลังโครงสร้างนิยม  หลังการล่าอาณานิคม และคตินิยมหลังสมัยใหม่ ไปจนถึง

แนวโน้มของทฤษฎีใหม่ๆ งานของนักวิจารณ์วรรณกรรมที่ส าคัญ ตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่ 19 จนถึง

สมัยปัจจุบัน เขียนเรียงความวิจารณ์วรรณคด ีท าวิจัยทางดา้นวรรณคดีอังกฤษ 

  Major theories of literary criticism from feminism, Marxism, psychoanalysis, 

formalism, structuralism, post structuralism, post colonialism, and postmodernism, to more recent 

theoretical trends, works of major literary critics from the mid-19th century to present, writing 

critical essay and research on English literature   
 

146841  มุมมองทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  2(2-0-4) 

Pedagogical Perspectives of English for Specific Purposes  

ความหมายและแนวคิดของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ความสัมพันธ์ 

ระหว่างภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักการสอน การ

ออกแบบหลักสูตร การเตรียมเนื้อหา การวัดและประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพและ

ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ  

Meaning and concepts of English for Specific Purposes (ESP), the relationship  

between ESP and development of English language skills, principles of teaching and designing an 

ESP curriculum, preparing contents, assessment and evaluation in English for Occupational 

Purposes (EOP) and English for Academic Purposes (EAP)  
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146842 การวเิคราะห์วาทกรรมในภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 2(2-0-4)  

Discourse Analysis in English for Specific Purposes   

ความหมายและแนวคิดของการวิเคราะหว์าทกรรมการเขียน วาทกรรมการพูด และ 

วาทกรรมในสื่อดจิทิัลในบริบทของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การน าผลการวิเคราะหว์าท

กรรมไปใช้ประโยชน์ในการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพและภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

 Meaning and concepts of discourse analysis of written, spoken, and digital 

discourses in the context of English for Specific Purposes, pedagogical implications of discourse 

analysis in teaching English for Occupational Purposes (EOP) and English for Academic Purposes 

(EAP) and the usage of English for such purposes 

 

146851 สัมมนา 1       2(1-2-3) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นการสอนภาษาอังกฤษ 

 Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in English language teaching  

 

146852 สัมมนา 2       2(1-2-3) 

 Seminar II  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in English communication  

 

146853 สัมมนา 3       2(1-2-3) 

 Seminar III 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นวรรณคดี 

 Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in literature   
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146854 สัมมนา 4       2(1-2-3) 

 Seminar IV 

 การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

 Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in English for specific purposes  

 

146855 วิทยานิพนธ์                 48  หน่วยกิต  

 Dissertation 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพในระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไข

ปัญหา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วรรณกรรม และภาษาศาสตร์   

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

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

 

146856 วิทยานิพนธ์                 36  หน่วยกิต  

 Dissertation 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การศกึษา 

เหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะหแ์ละวิเคราะหง์านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ วรรณคดี ภาษาศาสตร์ การเขียนรายงานการวิจัย 

Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving,  

studying reason and theory, analysis and  synthesis of research on the topic related to English 

language, teaching English as a foreign language, literature, linguistics, research report writing  
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ค าอธิบายระบบรหัสวิชา     

 รหัสวิชาของหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หมวดวิชาเฉพาะด้าน)   

ประกอบด้วย ตัวเลข 6 หลัก แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มคีวามหมายดังนี้ 

- เลขสามตัวแรก   มีความหมายดังนี้   

  146         หมายถึง    วิชาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

  - เลขสามตัวหลัง  มีความหมายดังนี้ 

   เลขตัวแรก (หลักร้อย)   หมายถึง  ระดับบัณฑติศกึษา 

    เลข 8        หมายถึง  รายวิชาในระดับปริญญาเอก

       เลขตัวกลาง (หลักสิบ) 

 0 หมายถึง กลุ่มวชิาทักษะพืน้ฐาน 

  1   หมายถึง กลุ่มวชิาการวิจัยและนวัตกรรม 

2 หมายถึง กลุ่มวชิาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร 

  3 หมายถึง กลุ่มวิชาวรรณคดี วรรณกรรม 

   4 หมายถึง กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 

      เฉพาะและหัวข้อคัดสรร 

  5 หมายถึง กลุ่มสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 

    

        เลขตัวสุดท้าย (หลักหน่วย)   หมายถึง อนุกรมของรายวิชาในกลุ่ม 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ

ระดับ 

อุดมศกึษา 

 

สาขาวิชา 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา  

ป ี

1. นายคมกฤช  

     ตาชม* 
35507000xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตรา 

จารย์ 

Ph.D. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

Applied Linguistics 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton,  

United Kingdom 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2557 

 

2543 

2540 

2. นางสาวจิตติมา  

     กาวีระ*  

36399000xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตรา 

จารย์ 

ศศ.ด. 

 

ศศ.ม 

ศศ.บ  

ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย                                                               

เทคโนโลยสีุรนารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                                                          

2551 

 

2546 

2542 

3. นางสาวสกุัญญา    

  เกาะวิวัฒนากุล* 

 

31006003xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตรา 

จารย์ 

Ph.D. 

 

M.A. 

 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

Applied Linguistics 

 

Applied Linguistics 

 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton,  

United Kingdom 

University of Southampton,  

United Kingdom 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2551 

 

2548 

 

2543 

2540 

4. นางสาวรัตนา  

    ยาวิเลิง 

35603003XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

ศศ.ม. 

ค.บ. 

 

Education  

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of New South 

Wales, Australia   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2556 

 

2545 

2542 

5. นายสิงห์ค า  

      รักป่า 

35701016xxxxx อาจารย์ Ph.D. 
กศ.ม 

ศศ.ม 

 

M.A. 

 

B.A. 

English 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาและวรรณกรรม

ล้านนา 

Buddhist Studies 

 

Buddhist Thoughts 
 

University of Pune, India 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

Buddhist and Pali University 

of Sri Lanka ,Sri Lanka 

Buddhist and Pali University 

of Sri Lanka ,Sri Lanka 

2552 

2543 

2543 

 

2535 

 

2534 
 

 

หมายเหต ุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ

ระดับ 

อุดมศกึษา 

สาขาวิชา 
สถาบันท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ป ี

1. นายพงศกร เมธี

ธรรม 

36405004xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตรา 

จารย์ 

Ph.D. 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

Composition and 

TESOL  

ภาษาศาสตร์ประยุกต ์

ภาษาอังกฤษ 

Indiana University of 

Pennsylvania 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2552 

 

2544 

2540 

2. นางสาวสุดสรวง  

     ยุทธนา 

39098005xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตรา 

จารย์ 

ศศ.ด. 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

มหาวิทยาลัย                                                               

เทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาลัยโยนก 

2549 

 

2543 

2538 

 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 ไม่ม ี  
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

   5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

    แบบ 1.1 งานวิจัยวิทยานิพนธ์ เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research) ที่มีคุณภาพสูง

ด้านภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการด าเนินโครงการวิจัย 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ/หรือค าถามวิจัย มีการศึกษาทฤษฎีหรอืแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย 

มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และ

แปรผล รวมทั้งการอภิปรายผล มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการท าวทิยานพินธ์นัน้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

    แบบ 2.1 งานวิจัยวิทยานิพนธ์ เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research) ด้านภาษาอังกฤษ

ตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการด าเนินโครงการวิจัย มีการก าหนด

วัตถุประสงค์และ/หรือค าถามวิจัย มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการวิจัยและเก็บ

ข้อมูลอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และแปรผล รวมทั้งการอภิปรายผล มขีอบเขตโครงงานที่สามารถท า

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์นั้น ให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
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       5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  5.2.1 คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่า ซึ่ง

นิสิตจะต้องได้รับผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะถือว่าสอบผ่าน และนิสิตต้องน า

วิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแลว้มามอบใหม้หาวิทยาลัย 

  5.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

      5.3 ช่วงเวลา  

     1) แบบ 1.1 รายวิชา 146855 วิทยานิพนธ์   

      เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น 

     2) แบบ 2.1 รายวิชา 146856 วิทยานิพนธ์   

      เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

   5.4 จ านวนหน่วยกิต   

     1) แบบ 1.1 รายวิชา 146855 วิทยานิพนธ์  จ านวน   48   หน่วยกิต   

     2) แบบ 2.1 รายวิชา 146856 วิทยานิพนธ์  จ านวน   36   หน่วยกิต    

     5.5 การเตรยีมการ 

  คณะศลิปศาสตร์เตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางวิชาการแก่นิสิตเกี่ยวกับการท า

วิทยานิพนธ์ ดังนี้  

  5.5.1 ก าหนดตารางสอนของคณาจารย์เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นสิิต 

  5.5.2 ให้ค าแนะน าแก่นสิิตเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่นา่สนใจในการท าวิทยานิพนธ์ 

  5.5.3 แนะน าและจัดหาอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มคีวามเชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ มาให้

ค าปรึกษาและค าแนะน าการท าวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นๆ 

  5.5.4 จัดใหม้ีการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หลังจากนิสิตได้

ท าวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองไประยะหนึ่งแล้ว โดยเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผูท้รงคุณวุฒิที่มคีวามเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ มาให้ค าแนะน า  

  5.5.5 ให้ค าแนะนิสิตเกี่ยวกับการจัดท าบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามเงื่อนไข

การส าเร็จปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย 

  5.6 กระบวนการประเมินผล 

     การประเมนิผลการท าวิทยานิพนธ์มกีระบวนการดังนี้  

     5.6.1 การประเมินผลโครงร่างวิทยานิพนธ์ด าเนินการโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 
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     5.6.2 การประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ด าเนินการโดย

คณะกรรมการทีไ่ดรับการแตง่ตัง้จากคณะศิลปศาสตร์หรอืมหาวิทยาลัย 

     5.6.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ด าเนินการโดย

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะศิลปศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การด าเนินการให้เป็นไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูง 1. จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการท าวิจัย

ขั้นสูง การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยที่มีคุณภาพ

รวมถึงจัดอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดใน

การท าวิจัยที่ทันสมัย โดยเน้นการประยุกต์ใช้

ทฤษฎีเพื่อน าไปปฏิบัติในสถานการณต์่าง ๆ  

(2) มี ค วามสามารถทางก ารสื่ อ ส ารและใช้

ภาษาต่างประเทศ 

1. จัดกิจกรรมการน าเสนอความก้าวหน้า

งานวิจัยและจัดการอภิปรายกลุ่มโดยก าหนดให้

มีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ

เป็นภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ 

(3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการ

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เช่น 

ฐานขอ้มูลออนไลน์   

(4) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ 

จรรยาบรรณนักวิจัย 

1.  สอดแทรกเนื้อหาหลักคุณธรรม จริยธรรม

และหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการ

สอนรายวิชาต่างๆ 

2. กระตุ้นให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

โยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์ โดยตรวจสอบ

จากการอ้างอิงผลงานของผู้อื่นในการเขียน

รายงานการวิจัย 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
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 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

     2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

       มีการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้

ตรงเวลา มีการสอดแทรกค าสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาต่างๆ ให้ความส าคัญและ

ตรวจสอบความตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียนและความซื่อสัตย์ โดยไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น  ตลอดถึง

การอ้างอิงผลงานของบุคคลอื่นอย่างถูกต้อง และไม่กระท าการทุจริตในการสอบ มคีวามรับผดิชอบใน

การท างานที่ได้รับมอบหมายใหเ้สร็จตามเวลาที่ก าหนด 

                2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

                         ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาของนิสิต และการส่งงานที่มอบหมายตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้า 

โดยยึดแบบธรรมเนียมจรรยาบรรณนักวิชาการ เช่น มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และไม่น าผลงานของ

ผูอ้ื่นมาอ้างว่าเป็นของตนเอง ประเมินความซื่อสัตย์และสุจริต สังเกตจากการท างานกลุ่มและการสอบ 

2.2 ความรู้ 

                2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่น  ในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่  

(4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา           

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

                 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    มีการจัดการเรยีนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี และ 

ภาคปฏิบัติ ส่งเสริมให้มีการการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อน าไปปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ  และมีการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้แก่นิสิตอยู่เสมอ อาทิเช่น เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา

บรรยายผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และ

การน าโปรแกรมส าเร็จรูปที่ทันสมัยมาใช้ 

   2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนสิิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้        

(1) ประเมินจากทดสอบย่อย 

(2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากการจัดท ารายงานการค้นคว้า 
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(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานการค้นคว้าหรอืบทความวจิัยหรอืบทความ

วิชาการ 

(5) ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมายในช้ันเรยีน 

          2.3  ทักษะทางปัญญา 

   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

แนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค ์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

   (2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี

เพือ่พัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

    (3) สามารถพัฒนาองค์ความรูห้รอืปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ

และด าเนินการวิจัย 

     2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

      ใช้กระบวนการสอนในลักษณะการอภิปราย โดยมีการก าหนดหัวข้ออภปิราย เน้น

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 

   2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

        ประเมินตามสภาพจริงโดยใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายเช่น การสอบ

ข้อเขียน การสอบปากเปล่า การน าเสนอผลงาน เพื่อให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรยีน 

   2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการหรอืวิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

    (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

                2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

  ก าหนดกิจกรรมใหม้ีการท างานเป็นรายกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผูอ้ื่น  

ค้นคว้าหาข้อมูลจากการให้ความร่วมมือของผู้อื่นหรือผู้มีประสบการณ์  จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะ

ทางวิชาการระหว่างนิสิตด้วยกัน และระหว่างนิสิตกับอาจารย์ วิทยากร และบุคคลทั่วไปโดยสม่ าเสมอ 

ทุกกิจกรรมจะด าเนนิภายใต้บรรยากาศทางวิชาการที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  
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   2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

   สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ทั้งในห้องเรยีนและนอก 

หอ้งเรียน 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ

แก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 (2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

                2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนะน าและสนับสนุนให้นสิิตใชเ้ทคโนโลยีในการสบืค้นขอ้มูลจากแหล่งข้อมูล 

ต่าง ๆ  เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์  อ่านงานวิจัยที่มีการออกแบบเชิงปริมาณเพื่อให้นิสิตคุ้นเคยกับสถิติ

วิเคราะหเ์ชงิปริมาณและการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขมากขึ้น  

 2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข      

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากการสังเกตในการน าเสนอรายงาน บทความ รายงานการวิจัย  

ประเมินจากการสบืค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.6 สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษาศลิปะและวัฒนธรรม 

 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

  จัดกิจกรรมหรอืส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และของ

สากล เชน่ กิจกรรมการชมภาพยนตร์ ละคร การแสดงดนตรี  

 2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

   ผลประเมินในรายวิชาหรอื ผลประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 

       2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

       2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 
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         (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

                 2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

     สอดแทรกสุขนิสัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพ และสอดแทรกพฤติกรรมที่เหมาะสม

ด้านบุคลิกภาพและการแสดงออก 

                 2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

      สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ  และ      

การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง   

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะ

การ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุน

ทรีย 

ภา

พ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 
146811 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน

ภาษาอังกฤษ                     

146812 นวัตกรรมทางด้าน

ภาษาอังกฤษ         
            

146821 ทักษะการสื่อสารทางวชิาการ

ขั้นสูง         
            

146822 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม                     
146823 การสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาสากล         
            

146824 ประเด็นปัจจบุันด้านการวัด

และการประเมินผล         
            

146831 วรรณคดีสากล                     

146832 วรรณคดีวิจารณ์                     
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะ

การ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุน

ทรีย 

ภา

พ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 
146841 มุมมองทางการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ                     

146842 การวิเคราะห์วาทกรรมใน

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ                     

146851 สัมมนา 1                     

146852 สัมมนา 2                     

146853 สัมมนา 3                     

146854 สัมมนา 4                     

146855 วิทยานิพนธ ์                     
146856 วิทยานิพนธ ์                     
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

         การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบด้วยข้อเขียนหรือข้อเขียนและปากเปล่า ด าเนินการ

สอบปีละ 3 ครั้ง โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้ประกาศผล

ภายใน 4 สัปดาห์หลังวันสอบ   

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

         การก าหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   2.2.1 ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
ดุษฎีบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

   2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ

พึงพอใจในดุษฎีบัณฑติที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการต่างๆ หลังจากจบการศึกษา

แล้วอย่างนอ้ย 1 ปี 

   2.2.3 การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

   2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์

พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ

การพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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 ปริญญาเอก 

 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท า

วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น

แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้

ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ อย่างนอ้ย 2 เรื่อง 

 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่

ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์

หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

  1.1 มีการจัดการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ ใหม่ ในด้านความเข้าใจเรื่องหลักสูตร 

บทบาทภาระหน้าที่ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ครูผู้สอน  และในฐานะบุคลากรของคณะ  ตลอดจนถึง

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดให ้

 1.2 จัดโครงการอบรม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานการศกึษาอุดมศกึษา (TQF) ให้กับคณาจารย์ 

 1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อใหค้ าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการนเิทศ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่

จัดเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาการสอนและการวิจัยด้านการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษตามทักษะหรือแนวที่ตนเองถนัด เป็นต้น รวมไปถึงสนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้และ

ทักษะในการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

         2.2 การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

               สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อรับรู้แนวคิด 

เทคนิค กลยุทธ์ใหม ่ๆ  ในสถาบันการสอนภาษามาตรฐานทั้งในและตา่งประเทศ อย่างนอ้ย ปีละ 1 ครั้ง 

  2.3 พัฒนาประสบการณ์การเรียนการสอนระดับสากล 

               คณะและสาขามีโครงการท าความตกลงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันด้านการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์

ให้กับอาจารย์ในรายวิชาที่เชียวชาญ 

2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

 2.4.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอ

ผลงานทางวชิาการ ทั้งในและตา่งประเทศ 

 2.4.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียนต ารา

ในวิชาที่ช านาญ โดยการสนับสนุนทีมผู้เช่ียวชาญให้กับคณาจารย์โดยเฉพาะ อย่างน้อยคณาจารย์จะ

ผลิตผลงานได้ปีละ 1 ชิ้น  และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระงานวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์ของ

คณะและมหาวิทยาลัย 
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 2.4.3 สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ปฏิบัติภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ได้แก่ 

การบริการวิชาการสู่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน

นอกเหนอืไปจากภาระงานสอนและภาระงานวิจัย 

 2.4.4  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

และสนับสนุนผู้เชียวชาญเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ที่มีความพร้อม เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการให้

เป็นรูปธรรม 

 2.4.5 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่จะอ านวย

ประโยชน์ตอ่การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ก ากับกับการด าเนินงานเปิดและปิด

หลักสูตร และด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตร

ด้านวิชาการ รวมทั้งก ากับ ติดตามการด าเนินงานหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียน ประสานความร่วมมอืจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อใหก้ารใช้หลักสูตรเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายบุคคลและ

ระดับช้ันปี ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

2.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ และทัศนคตใินการเลือกประกอบอาชีพของนสิิตในภาคการศกึษาสุดท้าย 

2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.3 การส ารวจภาวะการมีงานท าของดุษฎีบัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.4 มีการศกึษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

และความคาดหวังต่อคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อน ามาใช้ในการวาง

แผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับ

ต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานได้ 
 

3. นิสิต 

  3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

3.1.1 สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่

นิสิตทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อกับนิสิตใน

รูปแบบอื่น โดยต้องแจง้ให้นสิิตในความดูแลทราบ  
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3.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตในช้ันเรียนเข้าปรึกษาได้  (Office 

Hours) และแจ้งให้นสิิตทราบ 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

  กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมนิในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู 

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

       การคัดเลือก  แต่งตั้ง และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้งผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 4.1.1 คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผูส้มัครตามนโยบายของสาขา คณะ 

มหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ หลักฐานประกอบ 

การสมัครให้ชัดเจน ด าเนินการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  พร้อมทั้ง

ก าหนดวันสอบใหชั้ดเจน 

 4.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น  ด าเนินการสอบ

คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยัง

คณะ 

 4.1.3 มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งด าเนินการแต่งตั้งและบรรจุ 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

4.2.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีสิทธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ

แผนงานด้านต่างๆ เชน่แผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้ 

4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียน    

การสอน ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอผลแก่ที่ประชุมสาขา เพื่อพิจารณาหา

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรรว่มกัน 

 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2558 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 หลักสูตร 

5.1.1 การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้น 

การฝึกงาน และศษิย์เก่าที่ส าเร็จการศกึษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากดุษฎบีัณฑิตที่จบการศกึษาไปแล้ว 2 

ปีและ 4 ปีตามล าดับ 
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5.1.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ท าการ 

เรียนการสอนตลอดหลักสูตร 

5.1.3 ประเมินความคดิเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า 

5.1.4 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถาน 

ประกอบการที่รับดุษฎบีัณฑติที่จบเข้าไปท างาน 

5.2 การเรียนการสอน 

5.2.1 การประชุมรว่มกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แตล่ะคน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์ 

ในการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชาที่แตล่ะคนรับผิดชอบ 

5.2.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิน้สุดการเรียน 

การสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

5.2.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในและ 

นอกห้องเรยีน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ 

5.3 การประเมินผูเ้รียน 

5.3.1 ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่มคีะแนนไม่ 

เป็นไปตามเกณฑ ์ผู้สอนมหีน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรอืปรับเกณฑ์ แตต่้องยังคงมุง่หวังให้นสิิตได้ 

ความรูค้รบถ้วนเนื้อหา 

5.3.2 ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสติส่วนใหญ่ท างานที่ 

ได้รับให้ท ามีคุณภาพไม่ด ีผู้สอนมีหน้าที่ปรับชีแ้นะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นสิิตท างานเดิมอกีครั้งโดย

แก้ไขหรอืมอบหมายงานใหม่ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

        6.1 การบรหิารงบประมาณ 

       งบประมาณรายได้รับการจัดสรรจากคณะขึ้นกับจ านวนนิสิตของสาขาวิชา การแบ่งส่วน

งบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในสาขาวิชา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่

คณะเป็นผู้ก าหนด  

 

 

 

 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
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 หนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเรียน     

การสอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะศิลปศาสตร ์

ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการดังตอ่ไปนี ้ 

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 

6.2.2 หอ้งหนังสอืคณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ 

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  

 สังคมศาสตร์ ต าราเรียน   171  เล่ม  

 การศกึษา ต าราเรียน     2  เล่ม  

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

       6.3.1 อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อนิสิตในสาขา ไปยังสาขาวิชาเพื่อ

พิจารณาจัดสรรเงนิรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื และสื่อที่จ าเป็น 

 6.3.2 สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆ ไปยังศูนย์

บรรณสารและสื่อการศกึษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อท าการจัดซือ้ 

 6.3.3 คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื วารสาร สื่อตา่งๆ 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

      คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจและความต้องการ

หนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าความคิดเห็นต่างๆ มาใช้ใน  

การปรับปรุงการให้บริการ 
 

 

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) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ      
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมินผลและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน 

จากนั้นคณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

 1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

 1.1.4 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตโดย

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะ

ของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมิน

ให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.2.2 อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุง

ต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และ

ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

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 

       คณะศิลปศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผล

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้

ที่ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้ าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

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 ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผา่นความรูภ้าษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติในการ 

      เทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ง  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง 

           พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2556 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. ศึกษารายวิชา               

   1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 

        1.1.1 วิชาเอกบังคับ   

        1.1.2 วิชาเอกเลือก 

 

 

 

12 

 

 

  

12 

6 

6 

  

12 

6 

6 

2. วิทยานิพนธ์              ไม่น้อยกว่า 48 36 48 36 48 36 

       รวม (หน่วยกิต)        ไม่น้อยกว่า 48 48 48 48 48 48 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 สาระทีป่รับปรุง 

146811 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง    3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology  

          ความหมาย  เหตุผลและประเภท

การวิจัย  การออกแบบการวิจัยขั้นสูง การ

ตรวจสอบเอกสาร  เทคนิคการสุ่มกลุ่ม

ตั วอย่ าง การสร้างและการตรวจสอบ

เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์และแปล

ความหมายข้อมูล การเขียนบทความและ

รายงานการวิจัย  

การวิจารณ์งานวิจัย 

 Meaning, reason and type of 

research, design an advanced research, 

literature review, sampling technique, 

research tool development and 

improvement, data analysis and 

interpretation, research report and article 

writing, research critique  

146811 ระเบียบวิธีวิจัยทางดา้น

ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

Research Methodology in English 

Language Studies 

           ความหมาย  เหตุผลและประเภท

การวิจัย  การออกแบบการวิจัยขั้นสูง การ

ตรวจสอบเอกสาร  เทคนิคการสุ่มกลุ่ม

ตั วอย่ าง การสร้างและการตรวจสอบ

เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์และแปล

ความหมายข้อมูล การเขียนบทความและ

รายงานการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ การ

วิจารณ์งานวิจัยทางดา้นภาษาอังกฤษ 

 Meaning, reason and type of 

research, design an advanced research, 

literature review, sampling technique, 

research tool development and 

improvement, data analysis and 

interpretation, research report and article 

writing in English language studies, 

research critique in English language 

studies 

ปรับชื่อรายวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/

ปรับค าอธิบาย

รายวชิาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

 146812  นวัตกรรมทางดา้นภาษาอังกฤษ 

 3(2-2-5) 

Innovations in English Language 

Studies 

          ความหมาย ชนิด และความส าคัญ

ข อ งก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ที่ เกี่ ย ว กั บ

ภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ กระบวนการ

สร้าง การตรวจสอบเครื่องมอื การทดลองใช้

และการน านวัตกรรมไปใช้จริง ขั้นตอนการ

ประเมินผลนวัตกรรม และกระบวนการ 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 สาระทีป่รับปรุง 

 ให้ผลสะท้อน  

Meaning, types and significance of  

innovations in English language studies in  

professional contexts, construction process, 

instrument evaluation and assessment, 

experiment and implementation, process of 

responding 

 

146821 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์

 3(3-0-6) 

          Semantics and Pragmatics 

  ท ฤ ษ ฎี ร ะ บ บ ค ว า ม ห ม า ย 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับความหมาย 

ทฤษฏีหลักการทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ การ

ตีความหมายในระดับค า วลี ประโยค ตาม

หลักอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร ์

 Semantics theory, relationship 

between form and meaning, pragmatic 

theory, interpretation of words, phrases, 

and sentences according to semantics and 

pragmatics theory 

 ปิดรายวชิา 

 146821  ทักษะการสื่อสารทางวิชาการขั้นสูง

 2(1-2-3) 

 Advanced Academic 

Communication Skills   

  ทักษะการเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง

ส าหรับการน าเสนอ การพูดเพื่อการน าเสนอ 

วิธีการน าเสนอ ทักษะการโต้แย้ง กลยุทธ์

การประณีประนอม ทักษะการรู้สารสนเทศ 

การสื่อสารข้อเท็จจริงและความคิดเห็น 

ทักษะการอภิปราย การตั้งค าถาม การขยาย

ความ การแสดงออกอย่างเหมาะสม การให้

ข้อมูลย้อนกลับในการน าเสนองาน 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 สาระทีป่รับปรุง 

 Academic writing skills for  

presentation, oral presentation, 

presentation methods, argumentation 

skills, negotiation strategies, information 

literacy skills, communicating facts and 

opinions, discussion skills, questioning, 

clarification, assertiveness, presentation 

feedback 

 

146822  ท ฤ ษ ฎี ภ าษ าศ าส ต ร์ กั บ ก า ร

ประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 

Linguistics Theories and  

Application 

  มโนทัศนแ์ละพัฒนาการของทฤษฎี

ภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ภาษาตามแนว

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ การประยุกต์ใชห้ลักการ

ทางภาษาศาสตร์กับ การสอน การแปล และ

ด้านอื่นๆ 

           Concept and development of 

linguistics theories, analysis of language 

based on linguistic theory frameworks in 

each theory, application of linguistics 

frameworks with teaching, translation, and 

other disciplinaries.  

 ปิดรายวชิา 

 146822    การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

     2(1-2-3) 

     Intercultural Communications 

      ความสามารถในการโต้ตอบ

ระหว่างวัฒนธรรม การตระหนักรู้ระหว่าง

วัฒนธรรม หลักการสื่อสารในบริบททางดา้น

วิชาชีพและวัฒนธรรม ความต้องการด้าน

การสื่อสารที่ก าหนดโดยวัฒนธรรม รูปแบบ 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 สาระทีป่รับปรุง 

 ก า ร สื่ อ ส า ร  อั ต ลั ก ษ ณ์ ท า ง ภ า ษ า 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 

ความสุภาพ ความหลากหลายทางภาษา 

วัฒนธรรมและระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

Intercultural interaction  

competence, intercultural awareness, 

principles of communication in professional 

and cultural contexts, culturally determined 

communication needs, communication 

styles, language identity, relationship 

between language and culture, politeness, 

multilingualism,  cultural and research 

methods, analysis in intercultural 

communications   

 

146823   หลักสูตรและการสอนทาง

ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

   Curriculum and Instruction in 

English Language Studies 

     หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ความหมายของหลักสูตร หลักการและแบบ

แผนของหลักสูตร รูปแบบและวธิีการ

จัดการ  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อกลุ่มผู้เรยีน

ที่หลากหลาย การวพิากษ์หลักสูตร

ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ทฤษฎีการสอนและ

การน าไปใช้ 

  English curriculum, meaning of 

curriculum, principles and patterns of 

curriculum, forms and ways of organizing 

curriculum, development of curriculum for 

different groups of learners, current 

criticisms of curriculum, instructional theory  

146823  การสอนทางภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาสากล   2(2-0-4)            

            Teaching English as an 

International Language   

     ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง

ภาษาอังกฤษในบริบทสากล การตระหนักถึง

ความหลากหลายของภาษาอังกฤษในบริบท

สากล หลักการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาสากล รูปแบบและวิธีการจัดการการ

เรียนการสอน งานวิจัยที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ

ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาสากล 

   Curriculum and role of English as 

an international language, awareness of 

English variety in global context, principles 

of teaching English as an international 

language, patterns and methods of  

ปรับชื่อรายวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับหนว่ยกิต/

ปรับค าอธิบาย

รายวชิาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 
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and its practice   teaching, research related to the field of 

teaching English as an international 

language 

 

146824  การวัดและประเมินผลทาง

ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

English Language Assessment and  

Evaluation 

           ความหมายและความส าคัญของ

การวัดและประเมินผลทางภาษาอังกฤษ 

กระบวนการสร้าง และตรวจสอบเครื่องมือ

และการเตรียมการ การด าเนินการ ขั้นตอน

การประเมินผล และกระบวนการให้ผล

สะท้อนต่อเครื่องมือ การวัดผลด้านการ

ฟัง  พูด อ่านและเขียน 

           Meaning and significance of 

language assessment, stages of 

construction process, and evaluating the 

assessment instrument, assessing 

administration, the process of responding 

to assessment instrument, assessing 

listening, speaking, reading, and writing 

146824  ประเด็นปัจจุบันด้านการวัดและการ

ประเมินผล 2(1-2-3) 

Current Issues in Assessment and  

Evaluation  

           ค ว าม ส า คั ญ ขอ งก าร วั ด แ ล ะ

ประเมินผลทางภาษาอังกฤษ กระบวนการ

สร้างและประเมินผลตามสภาพจริง ประเด็น

ปัจจุบันด้านการวัดผลทักษะการฟัง  พูด 

อ่านและเขียน การวัดการคิดเชิงวิเคราะห์

วิจารณ ์

          Significance of language 

assessment and evaluation, stages of 

construction and evaluation authentic 

assessment, current issues in assessing 

listening, speaking, reading, and writing 

skills, critical thinking assessment 

 

ปรับชื่อรายวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับหนว่ยกิต/

ปรับค าอธิบาย

รายวชิาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

146831   วรรณกรรมโลก 3(3-0-6) 

    World Literature   

             วรรณกรรมของโลกที่โดดเด่นใน

ยุคต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาษาและ

วัฒนธรรมความเชื่อของคนกลุ่มต่างๆ สตรี 

ชนกลุ่มน้อย และความเคลื่ อนไหวทาง

วรรณกรรม  

              Works of prominent world 

literature from antiquity to modernity, 

language, culture and ideology of 

mainstream, feminism, minority, literary  

146831  วรรณคดีสากล 2(2-0-4) 

            Global Literary Works   

วรรณกรรมของโลกที่โดดเด่นในยุค 

ต่างๆ ตั้ งแต่อดีตถึ งปั จจุบั น  ภาษาและ

วัฒนธรรม ความเชื่อของคนกลุ่มต่างๆ สตรี 

ช น ก ลุ่ ม น้ อ ย  ค ว าม เค ลื่ อ น ไห วท า ง

วรรณกรรม ผลกระทบของปัจจัยต่างๆที่มี

ต่องานเขียนในประเด็นด้านการย้ายถิ่น 

สัญชาติ ชนช้ัน เชื้อชาติ เพศ วัย และศาสนา  

          Works of prominent world literature 

from antiquity to modernity, language,  

ปรับชื่อรายวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับหนว่ยกิต/

ปรับค าอธิบาย

รายวชิาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 
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movements culture and ideology of mainstream, 

feminism, minority, literary movements, 

impact of various factors on literary works 

including migration, nationality, class, race, 

gender, generation, and religion 

 

146832   วรรณคดีวิจารณ ์ 3(2-2-5) 

    Literary Criticism  

    หลักทฤษฎีทางด้านการวิจารณ์

วรรณคดี งานของนักวิจารณ์วรรณกรรมที่

ส าคัญ ตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่ 19 จนถึง

สมั ยปั จจุ บั น  เขี ยน เรีย งความวิจารณ์

วรรณคดี ท าวิจัยทางดา้นวรรณคดีอังกฤษ 

   Major theories of literary 

criticism, works of major literary critics 

from the mid-19th century to present, 

writing critical essay and research on 

English literature   

146832  วรรณคดีวิจารณ์ 2(1-2-3) 

             Literary Criticism  

             ห ลั ก ท ฤ ษ ฎี ข อ งก าร วิ จ ารณ์

วรรณคดีตั้งแต่ สตรีนิยม มาร์กซิสม์ จิต

วิเคราะห์ รูปแบบนิยม โครงสร้างนิยม  หลัง

โครงสร้างนิยม  หลังการล่าอาณานิคม และ

คตินิยมหลังสมัยใหม่ ไปจนถึงแนวโน้มของ

ทฤษฎีใหม่ๆ งานของนักวิจารณ์วรรณกรรม

ที่ส าคัญ ตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่ 19 จนถึง

สมั ยปั จจุ บั น  เขี ยน เรี ย งความวิจารณ์

วรรณคดี ท าวิจัยทางดา้นวรรณคดีอังกฤษ 

 Major theories of literary criticism 

from feminism, Marxism, psychoanalysis, 

formalism, structuralism, post 

structuralism, post colonialism, and 

postmodernism, to more recent theoretical 

trends, works of major literary critics from 

the mid-19th century to present, writing 

critical essay and research on English 

literature   

ปรับจ านวนหนว่ย

กิต/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

146841 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาอังกฤษ

 3(2-2-5) 

Current issues in English Language 

ประเด็นการวิจัย แนวโน้มและการ 

เปลี่ยนแปลงทางภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 

Research issues, topics, trends  

and current changes in the English  

146841  มุมมองทางการสอนภาษาอังกฤษ 

เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    2(2-0-4) 

   Pedagogical Perspectives of 

English for Specific Purposes  

            ค วามห ม ายแล ะแน วคิ ด ขอ ง

ภาษาอั งกฤษ เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ เฉพาะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษเพื่อ     

ปรับชื่อรายวิชา

ภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย/ ปรับ

จ านวนหนว่ยกิต/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 
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Language วัตถุประสงค์เฉพาะกับการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ หลักการสอน การออกแบบ

หลักสูตร การเตรียมเนื้อหา การวัดและ

ประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

และภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ  

          Meaning and concepts of English 

for Specific Purposes (ESP), the 

relationship between ESP and 

development of English language skills, 

principles of teaching and designing an 

ESP curriculum, preparing contents, 

assessment and evaluation in English for 

Occupational Purposes (EOP) and English 

for Academic Purposes (EAP) 

 

 146842  การวิเคราะหว์าทกรรมใน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  

             2(2-0-4) 

             Discourse Analysis in English for 

Specific Purposes 

             ความหมายและแนวคิดของการ

วิเคราะหว์าทกรรมการเขียน วาทกรรมการ

พูด และวาทกรรมในสื่อดิจิทัลในบริบทของ

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การน า

ผลการวิเคราะหว์าทกรรมไปใช้ประโยชน์ใน

การสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

และภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

             Meaning and concepts of 

discourse analysis of written, spoken, and 

digital discourses in the context of English 

for Specific Purposes, pedagogical 

implications of discourse analysis in 

teaching English for Occupational Purposes  

เปิดรายวชิาใหม่ 
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 (EOP) and English for Academic Purposes 

(EAP) and the usage of English for such 

purposes 

 

 146851  สัมมนา 1    2(1-2-3) 

            Seminar I 

            การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิ เคราะห์และสั งเคราะห์  การเขียน

รายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการ

ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการสอน

ภาษาอังกฤษ 

             Studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, report writing, 

presenting, discussing and answering 

question in English language teaching  

เปิดรายวชิาใหม่ 

 146852  สัมมนา 2    2(1-2-3) 

            Seminar II 

            การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์การเขียน

รายงาน การน าเสนอ การอภปิราย และการ

ตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้น

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

            Studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, report writing, 

presenting, discussing and answering 

question in English communication  

เปิดรายวชิาใหม่ 

 146853  สัมมนา 3    2(1-2-3) 

            Seminar III 

            การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์การเขียน

รายงาน การน าเสนอ การอภปิราย และการ

ตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นวรรณคดี 

            Studying, collecting data,  

เปิดรายวชิาใหม่ 



84 

 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 สาระทีป่รับปรุง 

 analyzing and synthesizing, report writing, 

presenting, discussing and answering 

question in literature   

 

 146854  สัมมนา 4  2(1-2-3) 

            Seminar IV 

            การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิ เคราะห์และสั งเคราะห์  การเขียน

รายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการ

ต อ บ ข้ อ ซั ก ถ าม ใน ป ร ะ เด็ น ท า งด้ า น

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

              Studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, report writing, 

presenting, discussing and answering 

question in English for specific purposes 

เปิดรายวชิาใหม่ 

146842  วิทยานิพนธ์   36   หนว่ยกิต 

             Dissertation 

                 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพ

ในระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

การแก้ ไขปั ญหา ในหั วข้ อที่ เกี่ ยวข้ องกั บ

ภาษ าอั งกฤษ  ก ารสอนภาษาอั งกฤษ 

วรรณกรรม และภาษาศาสตร์   

   Constructing new knowledge with a 

high level of quality by systematic research 

methodology, problem solving, English 

teaching, literature, and linguistics  

146856  วิทยานิพนธ์   36   หนว่ยกิต 

             Dissertation 

                 การสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ด้ วย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา 

การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การ

สังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐ าน ะ ภ าษ า ต่ า งป ร ะ เท ศ  ว ร รณ ค ดี 

ภาษาศาสตร์ การเขียนรายงานการวิจัย 

    Constructing new knowledge by  

systematic research methodology, problem 

solving, studying reason and theory, 

analysis and  synthesis of research on the 

topic related to English language, teaching 

English as a foreign language, literature, 

linguistics, research report writing  

ปรับรหัสวชิา/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

 146855  วิทยานิพนธ์   48   หนว่ยกิต 

             Dissertation  

เปิดรายวชิาใหม่ 
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                   การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพ

ในระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

การแก้ ไขปั ญหา ในหั วข้ อที่ เกี่ ยวข้ องกั บ

ภาษ าอั งกฤษ  การสอนภาษ าอั งกฤษ 

วรรณกรรม และภาษาศาสตร์   

    Constructing new knowledge with a 

high level of quality by systematic research 

methodology, problem solving, English 

teaching, literature, and linguistics 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

แบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์) 

 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

146842 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

 รวม 8  รวม 8 

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

146842 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

 รวม 8  รวม 8 

 

 

 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชัน้ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

146842 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

 รวม 8  รวม 8 

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

146842 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

 รวม 8  รวม 8 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

146842 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

 รวม 8  รวม 8 

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

146842 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

 รวม 8  รวม 8 

 

 

แบบ 2.1 (ศกึษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชัน้ปีที ่1 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

146811 ระเบียบวธีิวิจัยขั้นสูง  

Advanced Research 

Methodology 

3(3-0-6) 

 

146811 ระเบียบวธีิวิจัยทางด้าน

ภาษาอังกฤษ 

Research Methodology in English 

Language Studies 

3(2-2-5) 

1468xx วชิาเอกเลอืก   

Major Elective 

3(3-0-6) 

 

1468xx วชิาเอกเลอืก   

Major Elective 

2 

   1468xx วชิาเอกเลอืก   

Major Elective 

2 

 รวม 6  รวม 7 

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

146841 ประเด็นปัจจุบันทาง

ภาษาอังกฤษ 

Current Issues in English 

Language 

3(2-2-5) 146812 นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ

Innovations in English Language 

Studies 

 

3(2-2-5) 

1468xx วชิาเอกเลอืก   

Major Elective 

3(3-0-6) 

 

1468xx วชิาเอกเลอืก   

Major Elective 

2 

 รวม 6  รวม 5 
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

146842 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 146856 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

 รวม 9  รวม 9 

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

146842 วทิยานิพนธ์   

Dissertation 

9 146856 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

 รวม 9  รวม 9 

 

 

 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

146842 วทิยานพินธ์   
Dissertation 

9 146856 วทิยานพินธ์   
Dissertation 

9 

 รวม 9  รวม 9 

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

146842 วทิยานพินธ์   
Dissertation 

9 146856 วทิยานพินธ์   
Dissertation 

9 

 รวม 9  รวม 9 
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ภาคผนวก จ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ  รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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สรุปประเด็นความคดิเห็นในการวิพากษห์ลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

หลักสูตรปรับปรงุ 2560 

วันพุธที ่10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 

กรรมการวิพากษ์ภายนอก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง 

   ดร.ปรารถนา คอฟฟิน 

ล าดับที ่ หนา้ที ่ ความคดิเห็น/ ข้อแนะน า 

1 3-7 -ข้อ 11-12 เขียนกวา้งเกนิไป ควรปรับการเขียนสถานการณใ์นการวางแผนหลกัสูตรให้

เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับทางดา้นภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึน้ 

2 8 -ข้อ 1.2 ความส าคัญของหลักสตูร ควรเพิ่มความเฉพาะของหลกัสูตรให้เนน้ดา้น

ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึน้ 

3 9 -2.1.2 เพิ่มการตีพิมพ ์ 

-2.3.1 เพิ่มการทวนสอบ 

4 10 -การคัดเลอืกเข้าศึกษา ข้อ 2) ปรับการเขียนให้ครอบคลุมนสิิตชาวไทยด้วย 

5 11 -เขียนกระบวนการของการเรียนในระบบ 1.1 แนบเล่มหลักสูตรไปด้วย เชน่ ในแต่ละช้ันปี 

นสิิตตอ้งส่งงานหรือเพิ่มในหมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

6 13 -รายวชิา ระเบียบวธีิวิจัยขัน้สูง ค าอธิบายรายวชิากวา้งเกนิไป พจิารณาปรับชื่อและเนือ้หา

รายวชิา อาจจะแบง่เป็น วิจัยเชงิคุณภาพและปริมาณ หรือ วจิยัเชงิภาษาศาสตร์ เชงิ

มนุษยศาสตร์ หรือเขียนระบุในรายวชิาให้ชัดเจน 

7 14 -ในดา้นกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ ควรเพิ่มรายวชิาให้หลากหลายกวา่นี ้ขาดรายวชิาดา้น

การสอน เชน่ ELT ควรเพิ่มรายวชิาดา้น SLA หรือปูพื้นฐานดา้นการสอนด้วย หรือเอาไปเพิ่ม

ในค าอธิบายรายวชิาใน 146812 

-พจิารณาเพ่ิมรายวชิาสัมมนาในแต่ละกลุ่ม 

-กลุ่มวรรณคดี พิจารณาเพ่ิมรายวชิาเกี่ยวกับวรรณคดีอาเซียน (ASEAN Literary Work) 

8 20 -รายวชิา 146842 พจิารณาว่าจะแบ่งหน่วยกิตในแต่ละภาคการเรียน ให้แสดงถึงความ

แตกตา่งกัน และเขียนค าอธิบายรายวชิาให้แสดงถงึความก้าวหนา้ในการท าวิทยานพินธ์ 

9 18 -146821 ทักษะการสื่อสารทางวิชาการขั้นสูง พิจารณาว่าเนื้อหารายวชิามากเกินไปหรือไม ่

สามารถปฏบัิตจิรงิได้หรือไม ่อาจปรับลดเร่ืองของการตพีมิพอ์อก  

10 18 -146822 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการส่ือสารระดับสากล ชื่อรายวชิาและค าอธิบาย

รายวชิาไม่ตรงกัน ปรับค าอธิบายรายวชิาใหม่  

11 19 -146823 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล มคีวามนา่สนใจมาก ควรเตรียมพร้อมใน

การให้ค าจ ากัดความของค าวา่ “การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล” ให้ชัดเจน  

12 19 -146824  การวัดและการประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษ ควรปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบาย

รายวชิาให้มคีวามแตกตา่งจากระดับปริญญาตรี เชน่ เนน้ Authentic assessment เป็นหลัก  

13 33 -เพิ่มจุดด าในแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบให้ครบทุกรายวชิา  
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ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม 

Assistant Professor Komkrit Tachom, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ดร.คมกฤช ตาชม 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35507000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบล

แมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบล

แมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบล 

     แมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1374 

     083-039-8390 

Email    tachom@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

   พ.ศ. 2557 Ph.D. (Applied Linguistics) University of Southampton,  

     United Kingdom 

   พ.ศ. 2543 กศ.ม (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   พ.ศ. 2540 ค.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

ผลงานวิชาการ   

ผลงานวิจัย 

ธนพิสฐิ  สฤษดิ์วัฒนสกุล และ คมกฤช  ตาชม. (2559). การศกึษาการใชก้ิจกรรมการพูดเพื่อการ  

สื่อสารในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6.  

ใน การประชุมเครือข่ายความรว่มมอืวิชาการมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ครัง้ที่ 9 พลังมนุษ

ศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแหง่ความสุขที่ยั่งยืน ยั่งยืน วันที่ 24-25 มีนาคม (น. 596-

604). พิษณุโลก: เครือข่ายความรว่มมอืทางวิชาการสายมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์.  

ชญาณิศา ธรรมยศ, คมกฤช ตาชม และ สนิท ยืนศักดิ์. (2559). Development of   

 Communication Skills of Grade 2 Students through Animation Cartoon Clips. 

 ใน การประชุมวิชาการระดับชาติบัณฑิตศกึษาครั้งที่ 2 วันที่ 11 มถิุนายน (น. 538-  

546). มหาวิทยาลัยพะเยา.  
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พิมภรณ ์ศรเีมือง และคมกฤช ตาชม. (2558). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ 

หนังสือพมิพ์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศกึษาพะเยา เขต 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ

บัณฑติศกึษาครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน. (น. 1207-1214). มหาวิทยาลัยพะเยา.  

 

หนังสือแปล 

Prayong Chandaeng, Premvit  Wiwattanaset, Sunthorn  Suksaranjit. (2017). Phayao Studies [พะเยา

ศกึษา] (Khomkrit  Tachom, Chittima  Kaweera, Sukanya  Kaowiwattanakul, Sanit 

Yeunsak, Yaowarut  Mengkow, and Albert Lisec, Translators).  Chiang Mai:Suthep Printing 

and Media Limited. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ 

Assistant Professor Chittima Kaweera, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ดร.จติติมา กาวีระ  

รหัสประจ าตัวประชาชน 36399000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบล

แมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบล 

     แมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1372 

     086-584-6920 

Email    ckaweera.sut@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

   พ.ศ. 2551 ศศ.ด (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   พ.ศ. 2546 ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

   พ.ศ. 2542 ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผลงานวิชาการ   

ผลงานวิจัย 

Kaweera, C. (2013). Writing Error: A Review of Interlingual and Intralingual Interference in EFL  

Context. English Language Teaching Journal. 6 (7). p. 9 – 18.  
Kaweera, C. (2013). Collaborative Writing: A Comparative Study from EFL Students’ Perspectives.  

Paper presented at the 7th International Academic Research Conference on.“ Sustainable 

Local Development towards ASEAN Community.” December 7th. Uttaradit Rajabhat 

University, Thailand. (pp. 70-85).  

รัตนา ยาวิเลิง และ จิตติมา กาวรีะ. (2559). การแก้ไขงานเขียนของครูจากมุมมองของผู้สอนการเขียน 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. ใน การประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สาย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 พลังมนุษยศาสตร ์พลังสังคมศาสตร์ พลังแหง่

ความสุขที่ยั่งยืน วันที่ 24-25 มนีาคม (น. 61-67). พิษณุโลก: เครือข่ายความร่วมมอืทาง

วิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  
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หนังสือแปล 

Prayong Chandaeng, Premvit  Wiwattanaset, Sunthorn  Suksaranjit. (2017). Phayao Studies [พะเยา

ศกึษา] (Khomkrit  Tachom, Chittima  Kaweera, Sukanya  Kaowiwattanakul, Sanit 

Yeunsak, Yaowarut  Mengkow, and Albert Lisec, Translators).  Chiang Mai:Suthep Printing 

and Media Limited. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล 

Assistant Professor Sukanya Kaowiwattanakul, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล 

รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน 31006003xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบล 

     แมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบล 

     แมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบล 

     แมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1336 

     083-949-5190 

Email    sukanya.ka.up@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

   พ.ศ. 2551 Ph.D. (Applied Linguistics) University of Southampton,  

     United Kingdom 

   พ.ศ. 2548 M.A. (Applied Linguistics) University of Southampton,  

     United Kingdom 

   พ.ศ. 2543 ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   พ.ศ. 2540 ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลงานวิชาการ  

ผลงานวิจัย  
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