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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy Program in English
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0383
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in English

2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ปร.ด. (ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy (English)
Ph.D. (English)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวาระพิเศษ
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/ 2560 วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 121 (5/2560) วันที่ 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
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ
8.2 นักวิชาการและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
8.4 นักเขียน
8.5 ล่าม นักแปล
8.6 พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ
8.7 อาชีพอิสระที่ใช้ทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
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9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจาตั ว บั ต รประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

1.

2.

3.

ชื่อ-นามสกุล

นายคมกฤช
ตาชม

นางสาวจิตติมา
กาวีระ

นางสาวสุกัญญา
เกาะวิวัฒนากุล

เลขประจาตัว
ประชาชน
35507000xxxxx

36399000xxxxx

31006003xxxxx

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิ
ระดับ
อุดมศึกษา
Ph.D.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Applied Linguistics

กศ.ม.
ค.บ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

ศศ.ด.

ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม
ศศ.บ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

Ph.D.

Applied Linguistics

M.A.

Applied Linguistics

ศษ.ม.
ศศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา

ปี
University of Southampton,
United Kingdom
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2557

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551

University of Southampton,
United Kingdom
University of Southampton,
United Kingdom
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543
2540

2546
2542
2551
2548
2543
2540

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ เข้ า เป็ น สมาชิ ก ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community) ซึ่งในช่วงเวลาที่ผา่ นมาประเทศไทยได้เน้นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ก้าวกระโดดด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปิดเสรีดังกล่าว ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาระบบพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ ภาษาต่างประเทศ
ถือว่ามีความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งต้องใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
กั บ ประเทศต่ า ง ๆ ภาษาอั ง กฤษถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ อั น ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการติ ด ต่ อ หรื อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ การผลิตบุคลากรทางการศึกษาในระดับสูงทางภาษาอังกฤษจึงเป็น
การสร้างโอกาสการเพิ่มพูนทักษะ และความรูท้ างภาษาได้เป็นอย่างดี
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นสิ่งที่นานาประเทศให้ความสาคัญ อีกทั้ง ประเทศ
ไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่ ยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการแสวงหา
ความรู้ เป็นช่องทางในการเรียนรู้ความรู้ในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางอาชีพ
ในอนาคต เพื่อนาพาประเทศชาติเข้าสู่การพัฒนาในเวทีระดับสากล ยังรวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูล
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทย ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้
เป็นอย่างดี
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลัก สู ตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน และนามา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงอยู่ได้
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จาเป็นต้องเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้
ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
สถาบันการศึกษาเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ บ่มเพาะ และผลิตบุคลากรที่สาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในยุคแห่งการเปิดการค้าเสรีดังกล่าวข้างต้น การสร้างหลักสูตรเพื่อผลิต
ดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาบุคคลให้
สามารถพึ่ งพาตนเอง จะเป็ นก าลั งส าคัญ ในการพั ฒ นาประเทศ โดยการส่งเสริมให้ ดุษ ฎี บั ณ ฑิต มี
ความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อองค์ความรู้ อีก
ทั้ ง สามารถน าองค์ ค วามรู้ ที่ มี ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ปั ญ หาต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ
นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
การให้ บ ริ ก ารการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น และสร้ า งโอกาสทาง
การศึกษาถือเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ลาปาง ลาพูน
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการของท้องถิ่น ภูมภิ าคและประเทศ
12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักที่ต้องทาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม
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จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ ความรู้ มีทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทางานได้ทุกแห่ง
ทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทาง
วิชาการด้ว ย การจัด การศึก ษาในอนาคตมองว่าจะต้ องหาวิธีก ารและรูป แบบที่ ห ลากหลายยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้
เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาต่างๆ ด้วย
12.2.2 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีรูป แบบซับ ซ้อนขึ้น เช่น การวิจัย และพั ฒ นาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุน
ปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบ
บริก ารด้ านสาธารณสุ ข ตลอดจนการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาสั งคม เป็ น ต้ น โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้
ความส าคั ญ และมุ่ ง เน้ น การวิ จั ย พื้ น ฐาน โดยควบคู่ ไ ปกั บ การวิ จั ย ประยุ ก ต์ ใ นสาขาต่ า งๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการพึ่ งพาตนเองได้อย่ างแท้ จริงในระยะยาว โดยจะต้อ งสร้างผู้น าในการวิจัย ให้
สามารถด าเนิ น การในลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว น หรือ การสร้ างเครื อ ข่ า ยกั บ สถาบั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้
12.2.3 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข การให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการ
ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกาลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควร
จะต้องมีการพิ จารณาเกี่ ยวกับ การลงทุน และดาเนินการร่วมกั บ ภาคเอกชนเกี่ยวกับ การให้บ ริก าร
วิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดาเนินการอาจจะต้องสร้าง
ความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชนเพื่อช่วย
ในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
12.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมใน
ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุง และอนุรัก ษ์ศิลปวัฒ นธรรมของสังคมไทยเป็น
รากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้ความเข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้
เพื่อนาไปสู่การสงวน และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน
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ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด
ขึน้ กับบุคคล องค์กรและสังคม โดยเป็นเป้าหมายสาคัญที่จะต้องดาเนินการ
12.3 พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์มพี ันธกิจสาคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
12.3.1 สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อสังคม และประเทศ
โดยยึดหลักการอยู่รว่ มกันในสังคมอย่างมีความสุข
12.3.2 มุ่งการวิจัยการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
12.3.3 เป็ น แหล่ ง รวบรวมและเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ ท้ อ งถิ่ น กั บ สั ง คม และการจั ด
การศึกษาต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และการทางานขององค์กรต่างๆ
12.3.4 ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัยร่วมกับชุมชน
12.3.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมการบริหารการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
12.4 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษตอบสนองพั น ธกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย และ คณะศิ ล ปศาสตร์ ในการผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ท างภาษาอั ง กฤษขั้ น สู ง
เสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการค้นคว้าและวิจัย โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีไปพัฒนาชุมชน
สังคม และประเทศ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
12.4.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
ด้านภาษาอังกฤษ
2) ด้านการวิจัย
มุ่ งสร้า งและต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ท างภาษาอั งกฤษ เพื่ อ เสริ ม สร้า งการวิ จั ย ทาง
ภาษาอังกฤษ
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3) ด้านการบริการวิชาการ
นอกจากจะมุ่งพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผเู้ รียน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้ว ยังมุ่งเน้นการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาศักยภาพของชุมชน
4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มุ่ ง ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
12.4.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์
เน้ น การผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ท างภาษาอั งกฤษและเสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรม
จริยธรรมเพื่อให้สร้างทรัพยากรบุคคลที่มคี ุณภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะ โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะกรรมการ
พัฒ นาหลักสู ตร ผู้ป ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ป ระสานงานกับกลุ่มวิชา อาจารย์
ผูส้ อนและนิสิต ในการพิจารณาข้อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล และ
มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ควบคุมกากับติดตามการดาเนินงาน กระบวนการเรียน
การสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ก้าวหน้าด้วยทักษะภาษาอังกฤษ ก้าวไกลด้วยการวิจัยสูส่ ากล ก้าวล้าด้วยนวัตกรรม
1.2 ความสาคัญ
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษและการวิจัยในระดับสูง กอปรกับองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยจะเป็น
เครื่องมือให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงวิชาการ วิชาชีพ และการคิดค้นทางด้าน
ทฤษฎี องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมด้านภาษา
และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกั บ ชุม ชนระดั บ ท้ องถิ่นและชุมชนในระดับ สากล พร้อมกั บ การพั ฒ นาให้
ผูเ้ รียนมีความเป็นผู้นาทางวิชาการที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม
1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความรูแ้ ละทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมทางภาษาและเทคโนโลยี
1.3.2 มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยในระดับสูงด้านภาษาอังกฤษ
1.3.3 สามารถคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆหรือสร้างนวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชีก้ ารพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
2.1 พัฒนาอาจารย์ ให้เพิ่มพูน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทาง
ภาษาอังกฤษและการวิจัย
ภายในปี พ.ศ. 2560

กลยุทธ์
2.1.1 สนับสนุนอาจารย์ ให้เข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้งต่อคน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
(1) รายงานผลการอบรม
หรือสัมมนาวิชาการของ
อาจารย์ในหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ดุษฏีบัณฑิตและ
ตลาดแรงงานในปัจจุบันภายใน
ปี พ.ศ. 2564
2.3 ปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนดภายในปี พ.ศ. 2564

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยและ
ตีพมิ พ์ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อสาขา

(2)ราย งาน ก ารวิ จั ย แล ะ
ตีพมิ พ์

2.2.1 ประเมินความต้องการและความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้ดุษฏีบัณฑิต
2.2.2 ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
มาจากความต้องการของผูใ้ ช้ดุษฏี
บัณฑิตหรือตลาดแรงงานและ
เทคโนโลยียุคปัจจุบัน
2.3.1 ทบทวนและประเมิ น หลั ก สู ต ร
อย่างสม่าเสมอ
2.3.2 มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หลักสูตร

(1) ผลการประเมิ น ความ
ต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้ ใ ช้ ดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต อยู่ ใ น
ระดับดี

(1) ผลประเมินการเรียนการ
สอนประจาภาคการศึกษา
(มคอ. 5) ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
(2) ผลประเมินการเรียนการ
สอนประจาปี (มคอ. 7)
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม-ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน มกราคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 วุฒิการศึกษา
ปริญ ญาเอก แบบ 1.1 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาโท และมีผลการ
สอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด หรือตามระเบียบ ประกาศ และ
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ปริญญาเอก แบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี
ผลการเรี ย นดี ม ากหรื อ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด หรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอัน
ได้กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
2.2.4 ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
หรือ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านการวิจัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยลักษณะต่าง ๆ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แบบ 1.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
10
15
15
15
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
5
หมายเหตุ เปิดรับนิสติ เมื่อมีความพร้อม
2.5.2 แบบ 2.1
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

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

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

2,944,880

3,151,022

1.งานบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา

2,558,172

2,572,172 2,752,224

200,400

214,428

229,437

245,497

262,682

2.1 หมวดค่าตอบแทน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2.2 หมวดค่าใช้สอย

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2.3 หมวดค่าวัสดุ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

2.4 หมวดสาธารณูปโภค

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

2.งบดาเนินการ

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

3,808,572 3,836,600 4,031,661 4,240,377 4,463,704
100,000 100,000
100,000
100,000 100,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e–Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบั งคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึกษา พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์
มาตรฐานของ
สกอ.
แบบ แบบ
1.1
2.1

1. ศึกษารายวิชา
1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า
1.1.1 วิชาเอกบังคับ
1.1.2 วิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ์
รวม (หน่วยกิต)

ไม่นอ้ ยกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า

หลักสูตร
พ.ศ. 2556
แบบ
1.1

12

48
48

36
48

แบบ
2.1

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
แบบ
1.1

12
6
6
48
48

36
48

แบบ
2.1
12
6
6

48
48

36
48

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 แบบ 1.1
วิทยานิพนธ์
จานวน
146855
วิทยานิพนธ์
Dissertation
3.1.3.2 แบบ 2.1
1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน
1.1 วิชาเอกบังคับ
จานวน
146811
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ
Research Methodology in English Language Studies

48
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต

12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
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146812

นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ
Innovations in English Language Studies

1.2 วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
นิสติ สามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ
146823
การสอนทางภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
Teaching English as an International Language
146824
ประเด็นปัจจุบันด้านการวัดและการประเมินผล
Current Issues in Assessment and Evaluation
146851
สัมมนา 1
Seminar I
กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
146821
ทักษะการสื่อสารทางวิชาการขั้นสูง
Advanced Academic Communication Skills
146822
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Intercultural communications
146852
สัมมนา 2
Seminar II
กลุ่มวรรณคดี
146831
วรรณคดีสากล
Global Literary Works
146832
วรรณคดีวิจารณ์
Literary Criticism
146853
สัมมนา 3
Seminar III

3(2-2-5)

6

หน่วยกิต

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
146841
มุมมองทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Pedagogical Perspectives of English for Specific Purposes
146842
การวิเคราะห์วาทกรรมในภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Discourse Analysis in English for Specific Purposes
146854
สัมมนา 4
Seminar IV
2) วิทยานิพนธ์
146856
วิทยานิพนธ์
Dissertation

36

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
146855

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

146855

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

146855

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
146855

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

146855

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

146855

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
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3.1.4.2 แบบ 2.1

146811
1468xx
1468xx

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ
Research Methodology in English Language Studies
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

146812
1468xx

ภาคการศึกษาปลาย
นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ
Innovations in English Language Studies
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

7

3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

หน่วยกิต

3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
5

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
146856

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

146856

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
146856

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
146856

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146811

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางด้านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Research Methodology in English Language studies
ความหมาย เหตุผลและประเภทการวิจัย การออกแบบการวิจัยขั้นสูง การตรวจสอบ
เอกสาร เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์และ
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 และความสาคัญ ของการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษใน
บริบทวิชาชีพ กระบวนการสร้าง การตรวจสอบเครื่องมือ การทดลองใช้และการนานวัตกรรมไปใช้จริง
ขั้นตอนการประเมินผลนวัตกรรม 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
ทักษะการเขียนเชิงวิชาการขั้นสูงสาหรับการนาเสนอ การพูดเพื่อการนาเสนอ วิธีการ
นาเสนอ ทักษะการโต้แย้ง กลยุทธ์การประณีประนอม ทักษะการรู้สารสนเทศ การสื่อสารข้อเท็จจริง
และความคิดเห็น ทักษะการอภิปราย การตั้งคาถาม การขยายความ การแสดงออกอย่างเหมาะสม
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับในการนาเสนองาน
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
ความสามารถในการโต้ ตอบระหว่างวัฒ นธรรม การตระหนัก รู้ระหว่างวัฒ นธรรม
หลักการสื่อสารในบริบททางด้านวิชาชีพและวัฒนธรรม ความต้องการด้านการสื่อสารที่กาหนดโดย
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
หลั ก สู ต รและบทบาทของภาษาอั ง กฤษในบริ บ ทสากล การตระหนั ก ถึ ง ความ
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 าคั ญ ของการวั ด และประเมิ น ผลทางภาษาอั งกฤษ กระบวนการสร้ างและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ประเด็นปัจจุบันด้านการวัดผลทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การวัดการ
คิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
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

วรรณคดีสากล
2(2-0-4)
Global Literary Works
วรรณกรรมของโลกที่โดดเด่นในยุคต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาษาและวัฒนธรรม
ความเชื่อของคนกลุ่มต่างๆ สตรี ชนกลุ่มน้อย ความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรม ผลกระทบของปัจจัย
ต่างๆที่มตี ่องานเขียนในประเด็นด้านการย้ายถิ่น สัญชาติ ชนชั้น 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

วรรณคดีวิจารณ์
2(1-2-3)
Literary Criticism
หลักทฤษฎีของการวิจารณ์วรรณคดีตั้งแต่ สตรีนิยม มาร์กซิสม์ จิตวิเคราะห์ รูปแบบ
นิยม โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยม หลังการล่าอาณานิคม และคตินิยมหลังสมัยใหม่ ไปจนถึง
แนวโน้มของทฤษฎีใหม่ๆ งานของนักวิจารณ์วรรณกรรมที่สาคั ญ ตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่ 19 จนถึง
สมัยปัจจุบัน เขียนเรียงความวิจารณ์วรรณคดี ทาวิจัยทางด้านวรรณคดีอังกฤษ
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
ระหว่างภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุป ระสงค์เฉพาะกั บการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักการสอน การ
ออกแบบหลั กสู ตร การเตรียมเนื้อหา การวัดและประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ อวิชาชีพและ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
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

การวิเคราะห์วาทกรรมในภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 2(2-0-4)
Discourse Analysis in English for Specific Purposes
ความหมายและแนวคิดของการวิเคราะห์วาทกรรมการเขียน วาทกรรมการพูด และ
วาทกรรมในสื่อดิจทิ ัลในบริบทของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การนาผลการวิเคราะห์วาท
กรรมไปใช้ประโยชน์ในการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
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
นาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ
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
นาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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
นาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านวรรณคดี
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
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ
นาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
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
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ ยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การศึกษา
เหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 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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คาอธิบายระบบรหัสวิชา
รหัสวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หมวดวิชาเฉพาะด้าน)
ประกอบด้วย ตัวเลข 6 หลัก แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
- เลขสามตัวแรก มีความหมายดังนี้
146
หมายถึง วิชาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 8
หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาเอก
เลขตัวกลาง (หลักสิบ)
0
หมายถึง
กลุ่มวิชาทักษะพืน้ ฐาน
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาวรรณคดี วรรณกรรม
4
หมายถึง
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะและหัวข้อคัดสรร
5
หมายถึง
กลุ่มสัมมนาและวิทยานิพนธ์
เลขตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) หมายถึง อนุกรมของรายวิชาในกลุ่ม
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

ชื่อ-นามสกุล

นายคมกฤช
ตาชม*

นางสาวจิตติมา
กาวีระ*

เลขประจาตัว
ประชาชน
35507000xxxxx

36399000xxxxx

นางสาวสุกัญญา 31006003xxxxx
เกาะวิวัฒนากุล*

นางสาวรัตนา
ยาวิเลิง

นายสิงห์คา
รักป่า

35603003XXXXX

35701016xxxxx

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิ
ระดับ
อุดมศึกษา
Ph.D.

Applied Linguistics

กศ.ม.
ค.บ.
ศศ.ด.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม
ศศ.บ
Ph.D.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Applied Linguistics

M.A.

Applied Linguistics

ศษ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Education

ศศ.ม.
ค.บ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

Ph.D.

M.A.

English
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา
Buddhist Studies

B.A.

Buddhist Thoughts

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

อาจารย์

อาจารย์

กศ.ม
ศศ.ม

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

ปี
University of Southampton,
United Kingdom
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Southampton,
United Kingdom
University of Southampton,
United Kingdom
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of New South
Wales, Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2557
2543
2540
2551
2546
2542
2551
2548
2543
2540
2556
2545
2542

University of Pune, India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2543
2543

Buddhist and Pali University
of Sri Lanka ,Sri Lanka
Buddhist and Pali University
of Sri Lanka ,Sri Lanka

2535
2534
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1.

นายพงศกร เมธี
ธรรม

2.

นางสาวสุดสรวง
ยุทธนา

เลขประจาตัว
ประชาชน
36405004xxxxx

39098005xxxxx

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิ
ระดับ
อุดมศึกษา
Ph.D.

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
Indiana University of
Pennsylvania
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552

ศศ.ม.
ศศ.บ.

Composition and
TESOL
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ภาษาอังกฤษ

ศศ.ด.

ภาษาอังกฤษ

2549

ศศ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยโยนก

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
แบบ 1.1 งานวิจัยวิทยานิพนธ์ เป็ นงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research) ที่มีคุณภาพสูง
ด้านภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการดาเนินโครงการวิจัย
มีการกาหนดวัตถุประสงค์และ/หรือคาถามวิจัย มีการศึกษาทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย
มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการดาเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และ
แปรผล รวมทั้ งการอภิ ป รายผล มี ขอบเขตโครงงานที่ ส ามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
ขั้นตอนและกระบวนการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์นนั้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
แบบ 2.1 งานวิจัยวิทยานิพนธ์ เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research) ด้านภาษาอังกฤษ
ตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการดาเนินโครงการวิจัย มีการกาหนด
วัตถุ ป ระสงค์และ/หรือคาถามวิจัย มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการดาเนินการวิจัย และเก็ บ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และแปรผล รวมทั้งการอภิปรายผล มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทา
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ขั้นตอนและกระบวนการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์นั้น ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ปี

2544
2540

2543
2538
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5.2 มาตรฐานการเรียนรู้
5.2.1 คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่า ซึ่ง
นิสิตจะต้องได้รับผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดจึงจะถือว่าสอบผ่าน และนิสิตต้องนา
วิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้วมามอบให้มหาวิทยาลัย
5.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการ
ยอมรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการหรื อ สิ่ งพิ ม พ์ ท างวิ ช าการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ยอมรั บ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.3 ช่วงเวลา
1) แบบ 1.1 รายวิชา 146855 วิทยานิพนธ์
เริ่มตัง้ แต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
2) แบบ 2.1 รายวิชา 146856 วิทยานิพนธ์
เริ่มตัง้ แต่ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
5.4 จานวนหน่วยกิต
1) แบบ 1.1 รายวิชา 146855 วิทยานิพนธ์ จานวน 48 หน่วยกิต
2) แบบ 2.1 รายวิชา 146856 วิทยานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะศิลปศาสตร์เตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางวิชาการแก่นิสิตเกี่ยวกับการทา
วิทยานิพนธ์ ดังนี้
5.5.1 กาหนดตารางสอนของคณาจารย์เพื่อให้คาปรึกษาแก่นสิ ิต
5.5.2 ให้คาแนะนาแก่นสิ ิตเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่นา่ สนใจในการทาวิทยานิพนธ์
5.5.3 แนะนาและจัดหาอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มคี วามเชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ มาให้
คาปรึกษาและคาแนะนาการทาวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นๆ
5.5.4 จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หลังจากนิสิตได้
ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ด้ ว ยตนเองไประยะหนึ่ ง แล้ ว โดยเชิ ญ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มคี วามเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ มาให้คาแนะนา
5.5.5 ให้คาแนะนิสิตเกี่ยวกับการจัดทาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามเงื่อนไข
การสาเร็จปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์มกี ระบวนการดังนี้
5.6.1 การประเมิ น ผลโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ด าเนิ น การโดยคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
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5.6.2 การประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดาเนินการโดย
คณะกรรมการทีไ่ ดรับการแต่งตัง้ จากคณะศิลปศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย
5.6.3 การประเมิน ผลวิท ยานิ พ นธ์ เป็ น การสอบปากเปล่ าขั้น สุ ดท้ าย ด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะศิลปศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การดาเนินการให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความสามารถในการทาวิจัยขั้นสูง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการทาวิจัย
ขั้นสูง การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ที่มีคุณภาพ
รวมถึงจัด อภิ ป รายเพื่ อ แลกเปลี่ ย นแนวคิ ด ใน
การท าวิจัย ที่ทั นสมัย โดยเน้นการประยุ ก ต์ใช้
ทฤษฎีเพื่อนาไปปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ
(2) มี ค วาม ส าม ารถ ท างก ารสื่ อ ส ารแล ะใช้ 1. จั ด กิ จ กรรมการน าเสนอความก้ า วหน้ า
ภาษาต่างประเทศ
งานวิจัยและจัดการอภิปรายกลุ่มโดยกาหนดให้
มีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ
เป็นภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอ
(3) มี ค วามสามารถในการถ่ ายทอดความรู้ แ ละ 1. จัดกิจกรรมอบรมให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เช่ น
ฐานข้อมูลออนไลน์
(4) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ
1. สอดแทรกเนื้อหาหลั กคุณ ธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณนักวิจัย
และหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการ
สอนรายวิชาต่างๆ
2. กระตุ้น ให้ นิ สิต เป็ นผู้ มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม
โยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์ โดยตรวจสอบ
จากการอ้ า งอิ ง ผลงานของผู้ อื่ น ในการเขี ย น
รายงานการวิจัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา มี ก ารสอดแทรกค าสอนเรื่อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในรายวิช าต่ างๆ ให้ ค วามส าคั ญ และ
ตรวจสอบความตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียนและความซื่อสัตย์ โดยไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น ตลอดถึง
การอ้างอิงผลงานของบุคคลอื่นอย่างถูกต้อง และไม่กระทาการทุจริตในการสอบ มีความรับผิดชอบใน
การทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กาหนด
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมิ น จากการเข้ า เรี ย นตรงเวลาของนิ สิ ต และการส่ ง งานที่ ม อบห มายตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ประเมินจากการทางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้า
โดยยึดแบบธรรมเนียมจรรยาบรรณนักวิชาการ เช่น มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และไม่นาผลงานของ
ผูอ้ ื่นมาอ้างว่าเป็นของตนเอง ประเมินความซื่อสัตย์และสุจริต สังเกตจากการทางานกลุ่มและการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ในองค์ความรูท้ ี่เป็นแก่น ในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่
(4) มี ค วามเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงใน สาขาวิ ช า
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
มีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ส่งเสริมให้มีการการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อนาไปปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้แก่นิสิตอยู่เสมอ อาทิเช่น เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
บรรยายผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การเรีย นรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และ
การนาโปรแกรมสาเร็จรูปที่ทันสมัยมาใช้
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) ประเมินจากทดสอบย่อย
(2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากการจัดทารายงานการค้นคว้า
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(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานการค้นคว้าหรือบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ
(5) ประเมินจากการทางานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
แนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี
เพือ่ พัฒนาความรูใ้ หม่อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถพัฒนาองค์ความรูห้ รือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ
และดาเนินการวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้กระบวนการสอนในลักษณะการอภิปราย โดยมีการกาหนดหัวข้ออภิปราย เน้น
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ นตามสภาพจริงโดยใช้รูป แบบการประเมิ น ที่ ห ลากหลายเช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า การนาเสนอผลงาน เพื่อให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองและองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
กาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นรายกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผูอ้ ื่น
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการให้ความร่วมมือของผู้อื่นหรือผู้มีประสบการณ์ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะ
ทางวิชาการระหว่างนิสิตด้วยกัน และระหว่างนิสิตกับอาจารย์ วิทยากร และบุคคลทั่วไปโดยสม่าเสมอ
ทุกกิจกรรมจะดาเนินภายใต้บรรยากาศทางวิชาการที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการทากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรีย นรู้ด้ านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ
และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุ ทธ์ก ารสอนที่ใช้ในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ด้ านทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนะนาและสนับสนุนให้นสิ ิตใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ อ่านงานวิจัยที่มีการออกแบบเชิงปริมาณเพื่อให้นิสิตคุ้นเคยกับสถิติ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมากขึ้น
2.5.3 วิธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากการสังเกตในการนาเสนอรายงาน บทความ รายงานการวิจัย
ประเมินจากการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษาศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และของ
สากล เช่น กิจกรรมการชมภาพยนตร์ ละคร การแสดงดนตรี
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ผลประเมินในรายวิชาหรือ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
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(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
สอดแทรกสุขนิสัยที่ดใี นการดูแลสุขภาพ และสอดแทรกพฤติกรรมที่เหมาะสม
ด้านบุคลิกภาพและการแสดงออก
2.7.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ นผลการเรีย นรู้ด้ านทั ก ษะการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
สอบถามหรื อ พู ด คุ ย เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น ในด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ และ
การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

146811 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
ภาษาอังกฤษ
146812 นวัตกรรมทางด้าน
ภาษาอังกฤษ
146821 ทักษะการสื่อสารทางวิชาการ
ขั้นสูง
146822 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
146823 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาสากล
146824 ประเด็นปัจจุบันด้านการวัด
และการประเมินผล
146831 วรรณคดีสากล
146832 วรรณคดีวิจารณ์

1.คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

5. ทักษะ
การ
6. 7.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
สุน
ส่งเสริม
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและความ
ทรีย สุขภาพและ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
ภา
พัฒนา
การใช้
พ
บุคลิกภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

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

(1) (2) (3) (4)
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รายวิชา

146841 มุมมองทางการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
146842 การวิเคราะห์วาทกรรมใน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
146851 สัมมนา 1
146852 สัมมนา 2
146853 สัมมนา 3
146854 สัมมนา 4
146855 วิทยานิพนธ์
146856 วิทยานิพนธ์

1.คุณธรรม จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

5. ทักษะ
การ
6. 7.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
สุน
ส่งเสริม
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและความ
ทรีย สุขภาพและ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
ภา
พัฒนา
การใช้
พ
บุคลิกภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1) (2) (3)

(1) (2) (3) (4) (1)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบด้วยข้อเขียนหรือข้อเขียนและปากเปล่า ดาเนินการ
สอบปีล ะ 3 ครั้ง โดยท าเป็นประกาศของมหาวิท ยาลัย และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้วให้ ประกาศผล
ภายใน 4 สัปดาห์หลังวันสอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิ ธี ก ารทดสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต เน้ น การท าวิ จั ย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้ งานท าของดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
ดุษฎีบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการต่างๆ หลังจากจบการศึกษา
แล้วอย่างน้อย 1 ปี
2.2.3 การประเมิ นจากดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อ มและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรูข้ องนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ปริญญาเอก
แบบ 1 สอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท า
วิท ยานิพ นธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพ นธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้ อยได้รับ การยอมรับ ให้ตี พิ มพ์ ในวารสารระดั บ ชาติ หรือนานาชาติที่ มี คุณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุด มศึก ษา เรื่อง หลั ก เกณฑ์ก ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรือเที ย บเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณ สมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ส ถาบันอุด มศึก ษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดั บ ชาติ หรือนานาชาติที่มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึก ษา เรื่อง หลัก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีก ารจัด การเตรีย มความพร้อมให้กั บ คณาจารย์ ใหม่ ในด้ านความเข้าใจเรื่องหลัก สูต ร
บทบาทภาระหน้าที่ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ครูผู้สอน และในฐานะบุคลากรของคณะ ตลอดจนถึง
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดให้
1.2 จัดโครงการอบรม เพื่อ สร้างความรู้และความเข้า ใจเรื่องการพัฒ นาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษา (TQF) ให้กับคณาจารย์
1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้ งเพื่อให้คาปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่ งเสริม ให้ อ าจารย์ เข้าร่ว มโครงการพั ฒ นาอาจารย์ ข องคณะและของมหาวิท ยาลั ย ที่
จัดเป็นประจาทุกปี อีกทั้งส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาการสอนและการวิจัย ด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามทัก ษะหรือแนวที่ตนเองถนัด เป็นต้น รวมไปถึงสนับ สนุนให้อาจารย์มีความรู้และ
ทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สนับ สนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมพัฒ นาทัก ษะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อรับ รู้แนวคิด
เทคนิค กลยุทธ์ใหม่ ๆ ในสถาบันการสอนภาษามาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
2.3 พัฒนาประสบการณ์การเรียนการสอนระดับสากล
คณะและสาขามีโครงการท าความตกลงกั บมหาวิทยาลัย หรือสถาบันด้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
ให้กับอาจารย์ในรายวิชาที่เชียวชาญ
2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.4.1 ส่งเสริม ให้อ าจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัม มนาทางวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
2.4.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการทาวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียนตารา
ในวิชาที่ชานาญ โดยการสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญให้กับคณาจารย์โดยเฉพาะ อย่างน้อยคณาจารย์จะ
ผลิตผลงานได้ปีละ 1 ชิ้น และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระงานวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์ของ
คณะและมหาวิทยาลัย
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2.4.3 สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ปฏิบัติภารกิจอื่นที่มหาวิท ยาลัยกาหนดไว้ ได้แ ก่
การบริการวิชาการสู่สังคม การท านุบารุงศิลปวัฒ นธรรม เพื่อสร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน
นอกเหนือไปจากภาระงานสอนและภาระงานวิจัย
2.4.4 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
และสนับสนุนผู้เชียวชาญเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ที่มีความพร้อม เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการให้
เป็นรูปธรรม
2.4.5 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ได้ มี ค วามรู้ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศใหม่ ๆ ที่ จ ะอ านวย
ประโยชน์ตอ่ การผลิตสื่อการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่กากับกับการดาเนินงานเปิดและปิด
หลักสูตร และดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมิ น หลั ก สู ต รตามกรอบเวลาที่ ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตร
ด้านวิชาการ รวมทั้งกากับ ติดตามการดาเนินงานหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับ สนุนการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายบุคคลและ
ระดับชั้นปี ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 มี ก ารส ารวจความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ต่ อ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ และทัศนคติในการเลือกประกอบอาชีพของนิสิตในภาคการศึกษาสุดท้าย
2.2 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตทุกปีหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2.3 การสารวจภาวะการมีงานทาของดุษฎีบัณฑิตทุกปีหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2.4 มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความคาดหวังต่อคุ ณ ลั ก ษณะของดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่ อ น ามาใช้ในการวาง
แผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับ
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่
นิสิตทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดเวลาในการให้คาปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อกับนิสิตใน
รูปแบบอื่น โดยต้องแจ้งให้นสิ ิตในความดูแลทราบ
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3.1.2 อาจารย์ผู้ส อนทุก คนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิ สิตในชั้นเรีย นเข้าปรึก ษาได้ (Office
Hours) และแจ้งให้นสิ ิตทราบ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือก แต่งตั้ง และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้ งผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1.1 คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผสู้ มัครตามนโยบายของสาขา คณะ
มหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้ หลักฐานประกอบ
การสมัครให้ชัดเจน ดาเนินการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง
กาหนดวันสอบให้ชัดเจน
4.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น ดาเนินการสอบ
คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยัง
คณะ
4.1.3 มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งดาเนินการแต่งตั้งและบรรจุ
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
4.2.1 อาจารย์ผู้ส อนทุก ท่านมีสิท ธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ย วข้องกั บ
แผนงานด้านต่างๆ เช่นแผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้
4.2.2 อาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูต รและผู้ส อนประชุ ม ร่วมกั น เพื่ อ วางแผนจัดการเรีย น
การสอน ติด ตามผลการจัด การเรีย นการสอน และนาเสนอผลแก่ที่ ป ระชุม สาขา เพื่ อพิ จารณาหา
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้น
การฝึกงาน และศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 2
ปีและ 4 ปีตามลาดับ
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5.1.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ทาการ
เรียนการสอนตลอดหลักสูตร
5.1.3 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า
5.1.4 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถาน
ประกอบการที่รับดุษฎีบัณฑิตที่จบเข้าไปทางาน
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์
ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ
5.2.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิน้ สุดการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา
5.2.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการทากิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ
5.3 การประเมินผูเ้ รียน
5.3.1 ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่มคี ะแนนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ผู้สอนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรือปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุง่ หวังให้นสิ ิตได้
ความรูค้ รบถ้วนเนื้อหา
5.3.2 ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสติ ส่วนใหญ่ทางานที่
ได้รับให้ทามีคุณภาพไม่ดี ผู้สอนมีหน้าที่ปรับชีแ้ นะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นสิ ิตทางานเดิมอีกครั้งโดย
แก้ไขหรือมอบหมายงานใหม่
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณรายได้ รับการจัดสรรจากคณะขึ้นกับจานวนนิสิตของสาขาวิชา การแบ่งส่วน
งบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในสาขาวิชา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
คณะเป็นผู้กาหนด

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
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หนั งสื อ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่ อ สารศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ ใช้ ป ระกอบการเรีย น
การสอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะศิลปศาสตร์
ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จาแนกตามรายการดังต่อไปนี้
6.2.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา
ดังต่อไปนี้
ตาราเรียน
ภาษาไทย
1,378
เล่ม
ภาษาอังกฤษ
2,263
เล่ม
ภาษาญี่ปุ่น
344
เล่ม
ภาษาฝรั่งเศส
104
เล่ม
ภาษาจีน
575
เล่ม
สังคมศาสตร์
830
เล่ม
การศึกษา
320
เล่ม
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้)
Lexis-Nexis
DAO
Science Direct
6.2.2 ห้องหนังสือคณะศิลปศาสตร์ มีจานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ
สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
ภาษาไทย
ตาราเรียน
292 เล่ม
ภาษาอังกฤษ ตาราเรียน
41 เล่ม
ภาษาญี่ปุ่น ตาราเรียน
2 เล่ม
ภาษาฝรั่งเศส ตาราเรียน
458 เล่ม
ภาษาจีน
ตาราเรียน
6 เล่ม
สังคมศาสตร์ ตาราเรียน
171 เล่ม
การศึกษา
ตาราเรียน
2 เล่ม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จาเป็นต่อนิสิตในสาขา ไปยังสาขาวิชาเพื่อ
พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ และสื่อที่จาเป็น
6.3.2 สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆ ไปยังศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อทาการจัดซือ้
6.3.3 คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจั ดทาสารวจความพึงพอใจและความต้องการ
หนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่าเสมอ และนาความคิดเห็นต่างๆ มาใช้ใน
การปรับปรุงการให้บริการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว





































































8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินผลและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.1.1 คณะจั ด ท าโครงการประเมิ น การสอนของอาจารย์ ทุ ก คน โดยนิ สิ ต เป็ น ผู้ ป ระเมิ น
จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดทาแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ
เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะทราบ
1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดทาเป็นประจาทุกปี
ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
1.1.4 วิเคราะห์จุด อ่อนจุด แข็งของนิสิตเพื่อปรับ กลยุท ธ์ ก ารสอนให้เหมาะสมกั บนิสิตโดย
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 คณะจัดทาโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะ
ของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมิน
ให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
1.2.2 อาจารย์นาผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุง
ต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ ส อน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสถานประกอบการ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และ/หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อื่ น ๆ และ
ผูท้ รงคุณวุฒิเป็นผูป้ ระเมิน
2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรดาเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน
เอกสารหลั ก สู ตร กระบวนการใช้ห ลั ก สู ตร สั มฤทธิผลของหลัก สูต ร จากนั้น นาผลการประเมินมา
ประมวล และนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจาก
กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจาคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง
ด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วพิ ากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์กาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผล
การดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้
ที่ ก าหนดของหลั ก สู ต ร โดยผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น คื อ คณ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเพื่อ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัด ประชุมนาเสนอผลการประเมิ นหลัก สูตร อาจารย์ป ระจาหลัก สูตร อาจารย์ป ระจา
อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับ ทราบ ตรวจสอบผลการดาเนิน
หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดทาโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติดาเนินโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร และดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
4.4 ปรับปรุง/ พั ฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ
ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
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66

67

68

69

70

ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
เทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

71

72

73

74

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
แบบ 1.1
แบบ 2.1

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

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556
แบบ 1.1
แบบ 2.1

12

48
48

36
48

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
แบบ 1.1
แบบ 2.1

12
6
6
48
48

36
48

12
6
6
48
48

36
48
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

สาระทีป่ รับปรุง
ปรับชื่อรายวิชา
146811 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 146811 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
ภาษาไทยและ
Advanced Research Methodology ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษ/
ความหมาย เหตุ ผ ลและประเภท
Research Methodology in English
ปรับคาอธิบาย
การวิจัย การออกแบบการวิจัยขั้นสูง การ Language Studies
รายวิชาภาษาไทย
ตรวจสอบเอกสาร เทคนิ ค การสุ่ ม กลุ่ ม
ความหมาย เหตุ ผ ลและประเภท และภาษาอังกฤษ

ตั ว อย่ า ง การสร้ า งและการตรวจสอบ
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย การวิ เคราะห์ แ ละแปล
ความหมายข้อ มู ล การเขีย นบทความและ
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

การวิจัย การออกแบบการวิจัยขั้นสูง การ
ตรวจสอบเอกสาร เทคนิ ค การสุ่ ม กลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง การสร้ า งและการตรวจสอบ
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย การวิ เคราะห์ แ ละแปล
ความหมายข้ อ มู ล การเขี ย นบทความและ
รายงานการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ การ
วิจารณ์งานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ
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
เปิดรายวิชาใหม่
146812 นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Innovations in English Language
Studies
ความหมาย ชนิด และความสาคั ญ
ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ที่ เกี่ ย ว กั บ
ภาษาอังกฤษในบริบ ทวิชาชีพ กระบวนการ
สร้าง การตรวจสอบเครื่องมือ การทดลองใช้
และการนานวัตกรรมไปใช้จริง ขั้นตอนการ
ประเมินผลนวัตกรรม และกระบวนการ
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

สาระทีป่ รับปรุง

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
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป กั บ ความหมาย
ทฤษฏีหลัก การทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ การ
ตีความหมายในระดับ ค า วลี ประโยค ตาม
หลักอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
Semantics theory, relationship
between form and meaning, pragmatic
theory, interpretation of words, phrases,
and sentences according to semantics and
pragmatics theory

ปิดรายวิชา

146821 ทักษะการสื่อสารทางวิชาการขั้นสูง เปิดรายวิชาใหม่
2(1-2-3)
Advanced Academic
Communication Skills
ทั ก ษะการเขี ย นเชิ ง วิ ช าการขั้ น สู ง
สาหรับการนาเสนอ การพูดเพื่อการนาเสนอ
วิธี ก ารน าเสนอ ทั ก ษะการโต้ แ ย้ ง กลยุ ท ธ์
การประณีประนอม ทักษะการรู้สารสนเทศ
การสื่ อ สารข้ อ เท็ จ จริ ง และความคิ ด เห็ น
ทักษะการอภิปราย การตั้งคาถาม การขยาย
ความ การแสดงออกอย่ างเหมาะสม การให้
ข้อมูลย้อนกลับในการนาเสนองาน
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

สาระทีป่ รับปรุง

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 า ษ า ศ า ส ต ร์ กั บ ก า ร
ประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
Linguistics Theories and
Application
มโนทัศน์และพัฒนาการของทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ภาษาตามแนว
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักการ
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.

ปิดรายวิชา

เปิดรายวิชาใหม่
146822 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2(1-2-3)
Intercultural Communications
ความสามารถในการโต้ ต อบ
ระหว่างวัฒ นธรรม การตระหนั ก รู้ระหว่ าง
วัฒนธรรม หลักการสื่อสารในบริบททางด้าน
วิชาชีพ และวัฒ นธรรม ความต้ อ งการด้ า น
การสื่อสารที่กาหนดโดยวัฒนธรรม รูปแบบ
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556

146823 หลักสูตรและการสอนทาง
ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
Curriculum and Instruction in
English Language Studies
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ความหมายของหลักสูตร หลักการและแบบ
แผนของหลักสูตร รูปแบบและวิธีการ
จัดการ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อกลุ่มผู้เรียน
ที่หลากหลาย การวิพากษ์หลักสูตร
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ทฤษฎีการสอนและ
การนาไปใช้
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

สาระทีป่ รับปรุง

ก า ร สื่ อ ส า ร อั ต ลั ก ษ ณ์ ท า ง ภ า ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒ นธรรม
ความสุ ภ าพ 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 การสอนทางภาษาอังกฤษในฐานะ ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาสากล
2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษ/
Teaching English as an
ปรับหน่วยกิต/
International Language
ปรับคาอธิบาย
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง รายวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษในบริบทสากล การตระหนักถึง และภาษาอังกฤษ
ความหลากหลายของภาษาอังกฤษในบริบท
สากล หลั ก การสอนภาษาอั งกฤษในฐานะ
ภาษาสากล รูป แบบและวิ ธีก ารจัดการการ
เรี ย นการสอน งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ทางด้ า นการสอนภาษาอั ง กฤษในฐานะ
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
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and its practice

146824 การวัดและประเมินผลทาง
ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
English Language Assessment and
Evaluation
ความหมายและความส าคั ญ ของ
การวั ด และประเมิ น ผลทางภาษาอั ง กฤษ
กระบวนการสร้าง และตรวจสอบเครื่องมือ
และการเตรียมการ การดาเนินการ ขั้นตอน
การประเมิ น ผล และกระบวนการให้ ผ ล
สะท้ อ นต่ อ เครื่ อ งมื อ การวั ด ผลด้ า นการ
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
146831 วรรณกรรมโลก
3(3-0-6)
World Literature
วรรณกรรมของโลกที่ โดดเด่นใน
ยุ ค ต่ า งๆ ตั้ งแต่ อ ดี ต ถึ งปั จ จุ บั น ภาษาและ
วัฒนธรรมความเชื่อของคนกลุ่มต่างๆ สตรี
ชนกลุ่ ม น้ อ ย และความเคลื่ อ นไหวทาง
วรรณกรรม
Works of prominent world
literature from antiquity to modernity,
language, culture and ideology of
mainstream, feminism, minority, literary

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

สาระทีป่ รับปรุง

teaching, research related to the field of
teaching English as an international
language
146824 ประเด็นปัจจุบันด้านการวัดและการ ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและ
ประเมินผล 2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษ/
Current Issues in Assessment and
ปรับหน่วยกิต/
Evaluation
ปรับคาอธิบาย
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร วั ด แ ล ะ รายวิชาภาษาไทย
ประเมินผลทางภาษาอังกฤษ กระบวนการ และภาษาอังกฤษ
สร้างและประเมินผลตามสภาพจริง ประเด็น
ปั จ จุ บั น ด้ า นการวั ด ผลทั ก ษะการฟั ง พู ด
อ่ านและเขี ย น การวั ด การคิ ด เชิ งวิเคราะห์
วิจารณ์
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
146831 วรรณคดีสากล
2(2-0-4)
ภาษาไทยและ
Global Literary Works
ภาษาอังกฤษ/
วรรณกรรมของโลกที่โดดเด่นในยุค
ปรับหน่วยกิต/
ต่ า งๆ ตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น ภาษาและ
ปรับคาอธิบาย
วัฒนธรรม ความเชื่อของคนกลุ่มต่างๆ สตรี รายวิชาภาษาไทย
ช น ก ลุ่ ม น้ อ ย ค ว า ม เค ลื่ อ น ไห ว ท า ง และภาษาอังกฤษ
วรรณกรรม ผลกระทบของปัจจัย ต่างๆที่ มี
ต่ อ งานเขี ย นในประเด็ น ด้ า นการย้ า ยถิ่ น
สัญชาติ ชนชั้น เชื้อชาติ เพศ วัย และศาสนา
Works of prominent world literature
from antiquity to modernity, language,
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movements

146832 วรรณคดีวิจารณ์
3(2-2-5)
Literary Criticism
หลั ก ทฤษฎี ท างด้ านการวิจ ารณ์
วรรณคดี งานของนัก วิจารณ์ วรรณกรรมที่
สาคั ญ ตั้งแต่ยุ ค กลางศตวรรษที่ 19 จนถึ ง
สมั ยปั จจุ บั น เขี ย น เรี ย งค วาม วิ จ ารณ์
วรรณคดี ทาวิจัยทางด้านวรรณคดีอังกฤษ
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

146841 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Current issues in English Language
ประเด็นการวิจัย แนวโน้มและการ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
Research issues, topics, trends
and current changes in the English

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

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 วรรณคดีวิจารณ์
2(1-2-3)
Literary Criticism
ห ลั ก ท ฤ ษ ฎี ข อ งก า ร วิ จ า ร ณ์
วรรณคดี ตั้ ง แต่ สตรี นิ ย ม มาร์ ก ซิ ส ม์ จิ ต
วิเคราะห์ รูปแบบนิยม โครงสร้างนิยม หลัง
โครงสร้างนิยม หลังการล่าอาณานิคม และ
คตินิยมหลังสมัย ใหม่ ไปจนถึงแนวโน้มของ
ทฤษฎีใหม่ๆ งานของนักวิจารณ์วรรณกรรม
ที่สาคัญ ตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่ 19 จนถึง
ส มั ย ปั จ จุ บั น เขี ย น เรี ย งค วาม วิ จ ารณ์
วรรณคดี ทาวิจัยทางด้านวรรณคดีอังกฤษ
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 มุมมองทางการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 2(2-0-4)
Pedagogical Perspectives of
English for Specific Purposes
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะแ น ว คิ ด ข อ ง
ภาษ าอั ง กฤษ เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพ าะ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษเพื่อ

สาระทีป่ รับปรุง

ปรับจานวนหน่วย
กิต/ ปรับ
คาอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย/ ปรับ
จานวนหน่วยกิต/
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

สาระทีป่ รับปรุง

วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ หลั ก การสอน การออกแบบ
หลั ก สู ต ร การเตรี ย มเนื้ อ หา การวั ด และ
ประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
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)
เปิดรายวิชาใหม่
146842 การวิเคราะห์วาทกรรมใน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
2(2-0-4)
Discourse Analysis in English for
Specific Purposes
ความหมายและแนวคิดของการ
วิเคราะห์วาทกรรมการเขียน วาทกรรมการ
พูด และวาทกรรมในสื่อดิจิทัลในบริบทของ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การนา
ผลการวิเคราะห์วาทกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
การสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
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
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(EOP) and English for Academic Purposes
(EAP) and the usage of English for such
purposes
เปิดรายวิชาใหม่
146851 สัมมนา 1 2(1-2-3)
Seminar I
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล
การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ การเขี ย น
รายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ
Studying, collecting data,
analyzing and synthesizing, report writing,
presenting, discussing and answering
question in English language teaching
เปิดรายวิชาใหม่
146852 สัมมนา 2 2(1-2-3)
Seminar II
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียน
รายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Studying, collecting data,
analyzing and synthesizing, report writing,
presenting, discussing and answering
question in English communication
เปิดรายวิชาใหม่
146853 สัมมนา 3 2(1-2-3)
Seminar III
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียน
รายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านวรรณคดี
Studying, collecting data,
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146842 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
Dissertation
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีคุ ณภาพ
ในระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
การแก้ ไขปั ญหา ในหั วข้ อที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ภ าษ าอั งก ฤ ษ ก ารส อ น ภ าษ าอั งก ฤ ษ
วรรณกรรม และภาษาศาสตร์
Constructing new knowledge with a
high level of quality by systematic research
methodology, problem solving, English
teaching, literature, and linguistics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

analyzing and synthesizing, report writing,
presenting, discussing and answering
question in literature
146854 สัมมนา 4 2(1-2-3)
Seminar IV
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล
การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ การเขี ย น
รายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการ
ต อ บ ข้ อ ซั ก ถ า ม ใน ป ร ะ เด็ น ท า ง ด้ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Studying, collecting data,
analyzing and synthesizing, report writing,
presenting, discussing and answering
question in English for specific purposes
146856 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
Dissertation
การสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ด้ วย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา
การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การ
สังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง
กั บ ภาษาอั งกฤษ การสอนภาษาอั งกฤษใน
ฐ า น ะ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ว ร ร ณ 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
146855 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
Dissertation

สาระทีป่ รับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่

ปรับรหัสวิชา/
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

เปิดรายวิชาใหม่
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การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพ
ในระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
การแก้ ไขปั ญ หา ในหั วข้ อที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ภ าษ าอั งก ฤ ษ ก ารส อ น ภ าษ าอั งก ฤ ษ
วรรณกรรม และภาษาศาสตร์
Constructing new knowledge with a
high level of quality by systematic research
methodology, problem solving, English
teaching, literature, and linguistics

สาระทีป่ รับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

แบบ 1.1 (ทาวิทยานิพนธ์)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
146842 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146842 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
146842 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146842 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

หน่วยกิต
8
8
8
8

หน่วยกิต
8
8
8
8

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
146855 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146855 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชัน้ ปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
146855 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146855 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

หน่วยกิต
8
8
8
8

หน่วยกิต
8
8
8
8
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
146842 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146842 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

หน่วยกิต
8
8
8
8

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
146855 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146855 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

หน่วยกิต
8
8
8
8

แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชัน้ ปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
146811
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research
Methodology
1468xx

146841

1468xx

วิชาเอกเลือก
Major Elective

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ประเด็นปัจจุบันทาง
ภาษาอังกฤษ
Current Issues in English
Language
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

6
3(2-2-5)

3(3-0-6)
6

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
146811
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
ภาษาอังกฤษ
Research Methodology in English
Language Studies
1468xx วิชาเอกเลือก
Major Elective
1468xx วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146812 นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ
Innovations in English Language
Studies
1468xx

วิชาเอกเลือก
Major Elective

หน่วยกิต
3(2-2-5)

2
2
7
3(2-2-5)

2
รวม

5
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
146842 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146842 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
146842 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

หน่วยกิต
9
9
9
9

หน่วยกิต
9
9

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
146856 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146856 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
146856 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
146842

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9
9
9

หน่วยกิต
9
9

ภาคการศึกษาปลาย
9

รวม

หน่วยกิต
9

9

146856

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9
รวม

9
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ภาคผนวก จ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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สรุปประเด็นความคิดเห็นในการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง 2560
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการวิพากษ์ภายนอก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ดร.ปรารถนา คอฟฟิน
ลาดับที่ หน้าที่
ความคิดเห็น/ ข้อแนะนา
1
3-7
-ข้อ 11-12 เขียนกว้างเกินไป ควรปรับการเขียนสถานการณ์ในการวางแผนหลักสูตรให้
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับทางด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึน้
2
8
-ข้อ 1.2 ความสาคัญของหลักสูตร ควรเพิ่มความเฉพาะของหลักสูตรให้เน้นด้าน
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึน้
3
9
-2.1.2 เพิ่มการตีพิมพ์
-2.3.1 เพิ่มการทวนสอบ
4
10
-การคัดเลือกเข้าศึกษา ข้อ 2) ปรับการเขียนให้ครอบคลุมนิสิตชาวไทยด้วย
5
11
-เขียนกระบวนการของการเรียนในระบบ 1.1 แนบเล่มหลักสูตรไปด้วย เช่น ในแต่ละชั้นปี
นิสิตต้องส่งงานหรือเพิ่มในหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
6
13
-รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยขัน้ สูง คาอธิบายรายวิชากว้างเกินไป พิจารณาปรับชื่อและเนือ้ หา
รายวิชา อาจจะแบ่งเป็น วิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ หรือ วิจยั เชิงภาษาศาสตร์ เชิง
มนุษยศาสตร์ หรือเขียนระบุในรายวิชาให้ชัดเจน
7
14
-ในด้านกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ ควรเพิ่มรายวิชาให้หลากหลายกว่านี้ ขาดรายวิชาด้าน
การสอน เช่น ELT ควรเพิ่มรายวิชาด้าน SLA หรือปูพ้ืนฐานด้านการสอนด้วย หรือเอาไปเพิ่ม
ในคาอธิบายรายวิชาใน 146812
-พิจารณาเพิ่มรายวิชาสัมมนาในแต่ละกลุ่ม
-กลุ่มวรรณคดี พิจารณาเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับวรรณคดีอาเซียน (ASEAN Literary Work)
8
20
-รายวิชา 146842 พิจารณาว่าจะแบ่งหน่วยกิตในแต่ละภาคการเรียน ให้แสดงถึงความ
แตกต่างกัน และเขียนคาอธิบายรายวิชาให้แสดงถึงความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
9
18
-146821 ทักษะการสื่อสารทางวิชาการขั้นสูง พิจารณาว่าเนื้อหารายวิชามากเกินไปหรือไม่
สามารถปฏิบัตจิ ริงได้หรือไม่ อาจปรับลดเรื่องของการตีพมิ พ์ออก
10
18
-146822 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการสื่อสารระดับสากล ชื่อรายวิชาและคาอธิบาย
รายวิชาไม่ตรงกัน ปรับคาอธิบายรายวิชาใหม่
11
19
-146823 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล มีความน่าสนใจมาก ควรเตรียมพร้อมใน
การให้คาจากัดความของคาว่า “การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล” ให้ชัดเจน
12
19
-146824 การวัดและการประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษ ควรปรับชื่อรายวิชาและคาอธิบาย
รายวิชาให้มคี วามแตกต่างจากระดับปริญญาตรี เช่น เน้น Authentic assessment เป็นหลัก
13
33
-เพิ่มจุดดาในแผนที่กระจายความรับผิดชอบให้ครบทุกรายวิชา
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม
Assistant Professor Komkrit Tachom, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ดร.คมกฤช ตาชม
35507000xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบล
แม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบล
แม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบล
แม่กา อาเภอเมือง 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). การศึกษาการใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการ
สื่อสารในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6.
ใน การประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 9 พลังมนุษ
ศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขที่ยั่งยืน ยั่งยืน วันที่ 24-25 มีนาคม (น. 596604). พิษณุโลก: เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
ชญาณิศา ธรรมยศ, คมกฤช ตาชม และ สนิท ยืนศักดิ์. (2559). Development of
Communication Skills of Grade 2 Students through Animation Cartoon Clips.
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน (น. 538546). มหาวิทยาลัยพะเยา.

97

พิมภรณ์ ศรีเมือง และคมกฤช ตาชม. (2558). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจาป่าหวาย
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
บัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน. (น. 1207-1214). มหาวิทยาลัยพะเยา.
หนังสือแปล
Prayong Chandaeng, Premvit Wiwattanaset, Sunthorn Suksaranjit. (2017). Phayao Studies [พะเยา
ศึกษา] (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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Assistant Professor Chittima Kaweera, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
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ดร.จิตติมา กาวีระ
36399000xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบล
แม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบล
แม่กา อาเภอเมือง 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 กาวีระ. (2559). การแก้ไขงานเขียนของครูจากมุมมองของผู้สอนการเขียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. ใน การประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 พลังมนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่ง
ความสุขที่ยั่งยืน วันที่ 24-25 มีนาคม (น. 61-67). พิษณุโลก: เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
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Prayong Chandaeng, Premvit Wiwattanaset, Sunthorn Suksaranjit. (2017). Phayao Studies [พะเยา
ศึกษา] (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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Kaowiwattanakul, S. (2016). Role of International Study Experiences in the Personal and
Professional Development of University Lecturers in the Humanities and Social Sciences
Fields in Thailand. The International Education Journal: Comparative Perspectives. 15(1),
58-71.
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ศุภราภรณ์ วงศ์ชัชวาล และ สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล. (2559). การพัฒนาความรู้ด้านคาศัพท์
ภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วย
ท่าทาง (The Total Physical Response: TPR) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
สบพลึง จังหวัดลาปาง. ใน การประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 พลังมนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขที่ยั่งยืน วันที่
24-25 มีนาคม. (น. 534-549). พิษณุโลก: เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. .
เฉลิมขวัญ บุญเจริญ และสุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล. (2559). การศึกษาปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการจัดการ
เรียนการสอนโฟนิกสของครูผูสอนภาษาอังกฤษ สานักงานเขต พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน. (น.
474- 482). มหาวิทยาลัยพะเยา.
ปยธิดา คนเกง และสุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล. (2558). การใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาความรูคาศัพท
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวังเหนือ วิทยา อาเภอวังเหนือ จังหวัด
ลาปาง ใน การประชุมวิชาการระดับชาติบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน. (น. 11931206). มหาวิทยาลัยพะเยา.
เนตรนภา ประเสริฐสังข และสุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล. (2558). ปัจจัยที่มผี ลตอการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอน
ตนของ กศน.ตาบลเวียง สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 4-5
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