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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in English
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
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Master of Arts Program in English

2. ชื่อปริญญาและสาขา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
Master of Arts (English)
M.A. (English)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รั บ นิ สิ ต ไทยและนิ สิ ต ต่ า งชาติ ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น การใช้ ภ าษาอั ง กฤษตาม
ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
5.4 การร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ อนุมัตหิ ลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะศิลปศาสตร์ วันที่....29.. เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 13/
2563 วันที่ ....8..... เดือน ...ธันวาคม....พ.ศ. 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลัก สูตรของมหาวิท ยาลัย พะเยา เห็นชอบหลัก สูตร
ในการประชุมครั้งที่ ...1/2564. วันที่ ..23......เดือน...กุมภาพันธ์.. พ.ศ. 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ......./ 2563
วันที่................ เดือน ..................พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้สอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ
8.2 นักวิชาการ นักวิจัยด้านภาษาอังกฤษ หรือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
8.3 นักแปล
8.4 เจ้าหน้ าที่ พนัก งานของภาครัฐ และเอกชนหรือองค์ ก รระหว่างประเทศที่ ต้องใช้ความรู้
ภาษาอังกฤษ
8.5 ที่ปรึกษาทางด้านภาษา ผู้อบรมทางด้านภาษา
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
ประชาชน

คุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษา
Ph.D.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
กศ.ม.
ค.บ.

1. นายคมกฤช ตาชม

35507000xxxxx

2. นางสาวสุกัญญา
เกาะวิวัฒนากุล

31006003xxxxx

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3. นางสาวรัตนา ยาวิเลิง

35603003XXXXX

อาจารย์

Ph.D.
M.A.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
ศศ.ม.
ค.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
Applied Linguistics
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Applied Linguistics
Applied Linguistics
การสอน
ภาษาอังกฤษ
Education
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

University of Southampton, UK
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
University of Southampton, UK
University of Southampton, UK
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of New South Wales, Australia

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปี
2557
2543
2540
2551
2548
2543
2540
2556
2545
2542
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดการค้าเสรีและมิได้จากัดวงการค้าภายในประเทศหรือเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เท่านั้น แต่มุ่งเน้นเปิดการค้าเสรีในเวทีโลกด้วย นอกจากนั้น
ตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เน้นพัฒนาประเทศ
โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึด
หลักการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิ ต บนฐานการใช้ภู มิ ปั ญ ญา และการพั ฒ นานวั ต กรรม ให้ ส ามารถแข่งขั น ในยุ ค กระแส
โลกาภิวั ฒ น์ และการเปลี่ ย นแปลงต่ างๆ ของโลกอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อยกระดั บ ศั ก ยภาพของ
ประเทศ โดยการกาหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับ
สาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ งพาณิ ช ย์ แ ละการพั ฒ นานวั ต กรรม แต่ สิ่ งส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ จ ะเป็ น ตั ว
ขับ เคลื่ อ นให้ ก ารพั ฒ นาประเทศเกิ ด ขึ้ น ได้ จริงตามแผนคื อ การเตรีย มพร้อ มด้ านก าลั งคนและการ
เสริมสร้างศัก ยภาพของคน โดยมุ่งเน้นการยกระดับ คุณ ภาพทุนมนุษย์ของประเทศ ด้วยการพัฒ นา
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่
21 ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนากาลังคนและคุณภาพของ
คนให้มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความรู้ความสามารถที่จะเข้าสู่เวทีโลก
ได้ นั่นก็คือประชาชนต้องมีทักษะในการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล
และเป็นเครื่องมือ ที่สาคั ญ อย่างยิ่งที่ใช้ในการติดต่อ สื่อสารทางด้านธุรกิจการค้าให้เป็นไปด้วยความ
ราบรื่ น และบรรลุ ต ามเป้ าหมายได้ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ งจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาการบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากการเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่
เข้ม ข้นมากขึ้น จากการเข้าสู่โลกไร้พ รมแดน ท าให้เกิ ดการเคลื่อ นย้า ยแรงงาน เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยีข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ทาให้เกิดการแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกัน
ยั งท าให้เกิ ด การเลื่อ นไหลของกระแสวั ฒ นธรรมโลกที่ ผสมผสานวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น ท าให้ เกิด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆผ่านการสื่อสารใน
รูปแบบของการพูดและการเขียนโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยความคล่องตัว ก็คือ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้คนในสังคม ดังนั้น
บุคคลใดที่มีความรู้ความสามารถในทักษะการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ย่อมมีข้อได้เปรียบในการ
เข้าถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันไปของผูค้ นในแต่ละประเทศ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม มีการพัฒนาใน
ด้านการค้า อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อสอดรับกั บการแข่งขันในเวทีโลก มีก ารขยายการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบเครือข่ายมากขึ้น และมีการเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพั ฒนา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย พะเยาได้ตระหนักในบทบาทและ
หน้ าที่ ในการพั ฒ นาประเทศให้ ยั่ งยื น ก้ าวไกล ทั นสมั ย และเป็ น สากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอาเซียนในศตวรรษที่ 21 ที่กระแส
โลกาภิวัฒน์และมีการแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงมากขึ้น นิสิตมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นต่อวิชาชีพของตน โดยเฉพาะทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ดังที่อาเซียนได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษโดยได้ระบุไว้ในกฎบัญญัติอาเซียน บทที่ 10 หัวข้อที่ 34 ว่าภาษาที่ใช้
เป็นทางการของอาเซียนก็คือ ภาษาอั งกฤษ ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดทาหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษนี้ขึ้นมา โดยมุ่งเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพมหาบัณฑิต
ให้ มี ทั ก ษะ ความรู้ และความสามารถในการติด ต่ อ สื่ อสารโดยใช้ ภ าษาอั งกฤษทั้ งในระดั บ ภู มิ ภ าค
อาเซียนและระดั บ นานาชาติ อีก ทั้ งความสามารถในการนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย และนวัตกรรม
ทางด้ า นภาษาอั ง กฤษไปพั ฒ นาตนเองในการประกอบอาชี พ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง
ท าการสอน ท าการวิจั ย ให้ บ ริก ารทางวิชาการแก่ สั งคม และท านุ บ ารุงศิ ล ปะและวัฒ นธรรม เพื่ อ
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รียน
แบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งดาเนินพันธ
กิจ 5 ด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
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(1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ
มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่
สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณ ค่า
ของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีเป้าหมายชีวิตมีทักษะการเป็นผู้นา
และการทางานเป็นทีม มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่
ด้ว ยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และวิธี เรีย นรู้ที่เน้นทัก ษะและการปฏิบัติร่วมกั บ ผู้ใช้บัณ ฑิ ต มีก ารบริหาร
จัดการที่สร้างความเชื่อมั่นกับผูเ้ รียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและ
ตอบโจทย์พื้นที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็น
สากลและนานาชาติ
(2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิ จัยและ
นวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการ
ติดตามและการประเมินผลเป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรวิจัยและ
นวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ ส่งเสริม
การเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนาไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือ
กับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0
(3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธ
กิจหลักสาคัญ การร่วมกับชุมชนและสังคมสร้า งความสัม พัน ธ์ที่ดี และเป็น ที่พึ่ง ให้ชุม ชนและสังคม
ยกระดับ การศึก ษา สร้า งรายได้ ส่ง เสริม สุข ภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน
และสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและ
เหลื่อมล้า เกิดสังคมความสุข
(4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์
สร้างจิตสานึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
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ประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น
ระบบ
(5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งพัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารจัดการ มีระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศกาหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบ
ได้ เพื่ อเป้าหมายองค์ก รที่ ดี มีคุ ณ ภาพและประโยชน์ สุขของบุค ลากรมี ระบบและกลไกควบคุ มการ
บริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในทุกระดับ ยกระดับ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ผู้ บ ริ ห า ร
บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของ
สังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจน รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า
ในการสร้า งสรรค์ สิ่ งที่ ดี ร่ ว มพั ฒ นาองค์ก รอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพสร้า งระบบการบริห ารบนพื ้น
ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดาเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
12.2.2 พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์มีพันธกิจสาคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. เตรีย มคนและเสริ ม สร้างศั ก ยภาพคนให้มี ค วามเชี่ย วชาญในศาสตร์ด้ าน
ภาษาในระดับสากล
2. พัฒนาศักยภาพของงานวิจัยและนวัตกรรม
3. บูรณาการองค์ความรูด้ ้านภาษากับการบริการวิชาการ วิจัย การเรียนการ
สอน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพ
12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศิลป
ศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิท ยาลั ย และคณะศิล ปศาสตร์ในการผลิตบัณ ฑิตที่ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่
สื่อสารได้ มีความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย สามารถนา
องค์ความรู้ไปถ่ายทอด พัฒนาสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
(1) ด้านการผลิตมหาบัณฑิต
หลั ก สู ต รเน้ น การผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร
ภาษาอั งกฤษ มีค วามรู้ค วามสามารถเป็นที่ย อมรับ ของสังคม และตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
(2) ด้านการวิจัย
หลักสูตรเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูงในการทาวิจัย
ได้ สามารถแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ สามารถนาความรู้ด้านการวิจัย
ไปถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริม
การเผยแพร่ ผ ลงานองค์ ค วามรู้ เชิ ง วิ จั ย และนวั ต กรรมและเข้า ร่ว มเครื อ ข่ ายการท าวิจั ย ทั้ งในหรื อ
ต่างประเทศ
(3) ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ
และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่
ชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศหรือ
ต่างประเทศได้
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลั ก สู ต รเน้ น การผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามตระหนั ก รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า แห่ ง
ศิล ปวัฒ นธรรมของชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะของประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่ อ
นาไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ยอมรับการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้
(5) ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรเน้นการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ ด้านทั ก ษะความรู้ค วามสามารถในการปฏิ บัติ ตนต่อวิชาชีพ มีค วามตระหนัก ถึงคุ ณ ค่ าของ
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณค่าต่อสังคม เป็นผู้ที่มีทักษะการทางานร่วมกัน และมี
คุณธรรมและจริยธรรม
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยพะเยา
13.1 รายวิชา ในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดย คณะ/ วิทยาลัย/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ คณะ/ วิทยาลัย/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่นต้องมา
เรียน
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ โดยให้การจัดการเรียนการสอน
ดาเนินไปด้วยเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษสื่อสาร บูรณาการวิจัย ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่สากล
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มีการคิด
วิเคราะห์ องค์ความรู้จนนาไปสู่การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสามารถประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ
ของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
2.1 พัฒนาอาจารย์ ให้เพิ่มพูน
ความรูแ้ ละประสบการณ์
ทางภาษาอังกฤษและการ
วิจัยภายในปี พ.ศ. 2564

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. สนับสนุนอาจารย์ ให้เข้าร่วมอบรม (1) รายงานผลการอบรม
หรือสัมมนาวิชาการ อย่างน้อยปีละ
หรือสัมมนาวิชาการของ
1 ครั้งต่อคน
อาจารย์ในหลักสูตร
(2) บทความวิชาการ/
2. สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงาน
บทความวิจัยตีพิมพ์
วิชาการและตีพมิ พ์ผลงานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ของอาจารย์ในหลักสูตร
2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้
1. ประเมินความต้องการและความพึง (1) ผลการประเมิ น ความ
สอดคล้องกับความ
พอใจของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียของ
ต้ อ งการและความพึ ง
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน หลักสูตร
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและตลาดแรงงานใน
2. ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลความ
เสี ย ข อ งห ลั ก สู ต ร ใน
ปัจจุบันภายในปี พ.ศ.
ต้องการและข้อมูลป้อนกลับของผู้มี
ระดับดี
2564
ส่วนได้ส่วนเสียหรือตลาดแรงงาน
และเทคโนโลยียุคปัจจุบัน
2.3 ปรับปรุงระบบติดตาม
1. จัดโครงการรายงานความก้าวหน้า (1) รายงานสรุปโครงการ
ความก้าวหน้าของนิสิต
ทุกสิน้ ภาคการศึกษา ปีการศึกษาละ
รายงานความก้าวหน้า
เพื่อให้ผู้เรียนจบการศึกษา
2 ครัง้
นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
ตามระยะเวลาของ
(2) แบบฟอร์มรายงาน
หลักสูตร ภายในปี พ.ศ.
ความก้าวหน้าการทา
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2564-2568

วิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
(3) แผนติดตาม
ความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์และ
การศึกษาอิสระของนิสิต
รายบุคคล

1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ ใน
รู ป แบบการพู ด การเขี ย น และการน าเสนอและอภิ ป ราย เพื่ อ ให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ หรื อ
นานาชาติ ที่มคี วามสอดรับกับธรรมเนียมและวัฒนธรรม
1.3.2 มีความคิดวิเคราะห์ และวิพากษ์ รวมทั้งแสดงศักยภาพในการสืบค้น เพื่อผลิตงานวิจัย
หรือนวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การสอนภาษาอังกฤษ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ
1.3.3 มีความสามารถในการบูรณาการภาษาอังกฤษกั บศาสตร์อื่นๆ เพื่อนาองค์ความรู้ท าง
วิชาการและการวิจัยหรือนวัตกรรมเผยแพร่สสู่ ากล
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชีก้ ารพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาคโดย 1 ภาคการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึก ษา พ.ศ.
2561
ข้อ 7
7.1.3 ปริ ญ ญาโท ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.2 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้เกี่ยวกับ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสิต ที่ไม่ได้จ บจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยตรงในระดับ ปริญ ญาตรีอ าจจะมี พื้ น
ฐานความรูด้ ้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอในการศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
2.3.2 นิสติ ไม่มพี ืน้ ความรูด้ ้านการวิจัย
2.3.3 นิสติ มีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดอบรมความรูท้ ักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านและเขียนเพิ่มเติม
2.4.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับนิสิตเพื่อ เสริมความรู้เกี่ยวกับการท า
วิจัยในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การเขียนรายงานการวิจัย แนวโน้มการทาวิจัยด้านภาษาอังกฤษ
2.4.3 มีการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาเทคนิคการเรียนในระดับ บัณ ฑิตศึกษา และ
มอบหมายอาจารย์ทาหน้าที่ดูแล ให้คาแนะนาแก่นสิ ิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก 1
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
5
5
5

2568
5
5
10
5

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2568
10
10
20
10

2.5.2 แผน ก แบบ ก 2
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
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2.5.3 แผน ข
จานวนนิสิต

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30
30
15
15
15

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2568
15
15
30
15

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

2567

2568

1.งานบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา

2,558,172

2,572,172 2,752,224

2,944,880 3,151,022

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

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

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
45,0000
45,0000 45,0000
2.7 ระบบการศึกษา
( √ ) แบบชั้นเรียน
(....) แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
(....) แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
(....) แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
(....) แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
( ) อื่นๆ (ระบุ) ...............................

4,240,377 4,463,704
45,0000

45,0000
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวม
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ข รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1.

2.
3.
4.

รายการ
งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต *

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ สกอ.
แผน ก
แผน ก
แผน ข
แบบ ก 1 แบบ ก 2
24
30
36
12
6
-

36

36

36

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
แผน ก
แผน ก
แผน ข
แบบ ก 1 แบบ ก 2
24
30
3
3
21
27
15
18
6
9
36
12
6
(3)
(3)
(3)

36(3)

36(3)

36(3)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
แผน ก
แผน ก
แผน ข
แบบ ก 1 แบบ ก 2
24
30
3
3
21
27
15
18
6
9
36
12
6
(3)
(3)
(3)

36(3)

36(3)

หมายเหตุ ส าหรับ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กรณี นิ สิ ต ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารทดสอบภาษาอั งกฤษตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2562 ต้ อ งลงทะเบี ย น รายวิ ช า 146700 ภาษาอั ง กฤษแบ บเข้ ม ส าหรั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)

36(3)
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1
1) วิทยานิพนธ์
จานวน 36 หน่วยกิต
146743 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
2) รายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาพื้นฐาน
จานวน 3 หน่วยกิต
146710
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

146701
146702
146720
146721
146722

ก. วิชาเอกบังคับ
จานวน 15 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
English for Intercultural Communication
การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Academic Writing
การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Discourse Analysis
การเรียนรู้ภาษาที่สอง
3 (3-0-6)
Second Language Acquisition
นานาภาษาอังกฤษโลก
3 (3-0-6)
World Englishes
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146706
146711
146723
146724
146730

146703
146704
146705
146731
146732

146742

ข. วิชาเอกเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ
การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษผ่านสื่อหลากรูปแบบ
3 (2-2-5)
English Multimodal Literacies
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
Action Research in English Language Classrooms
มุมมองด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคมสาหรับภาษาอังกฤษศึกษา 3(3-0-6)
Sociocultural Perspective for English Language Studies
ไวยากรณ์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Pedagogical Grammar
วรรณคดีสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Literature for English Language Teaching
กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การเรียนรู้ดิจทิ ัลสาหรับภาษาอังกฤษศึกษา
Digital Literacies for English Language Studies
การนาเสนอและการอภิปรายเพื่อวิชาชีพ
Presentation and Discussion for Professional Contexts
การรูว้ ิจารณญาณในภาษาอังกฤษศึกษา
Critical Literacies in English Language Studies
การแปลเพื่อวิชาชีพ
Translation for Careers
วรรณกรรมโลก
World Literature
3) วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

จานวน 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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146700

4) รายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต
จานวน 3 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies

3.1.3.3 แผน ข
1) หมวดวิชาพื้นฐาน
จานวน 3 หน่วยกิต
146710
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วยกิต
ก. วิชาเอกบังคับ
จานวน 18 หน่วยกิต
146701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
English for Intercultural Communication
146702
การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Academic Writing
146704
การนาเสนอและการอภิปรายเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
Presentation and Discussion for Professional Contexts
146720
การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Discourse Analysis
146721
การเรียนรูภ้ าษาที่สอง
3 (3-0-6)
Second Language Acquisition
146722
นานาภาษาอังกฤษโลก
3 (3-0-6)
World Englishes
ข. วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

146706
146711

กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ
การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษผ่านสื่อหลากรูปแบบ
English Multimodal Literacies
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
Action Research in English Language Classroom

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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146723
146724
146730

146703
146704
146705
146731
146732

มุมมองด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคมสาหรับภาษาอังกฤษศึกษา
Sociocultural Perspective for English Language Studies
ไวยากรณ์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
English Pedagogical Grammar
วรรณคดีสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
Literature for English Language Teaching
กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การเรียนรู้ดิจทิ ัลสาหรับภาษาอังกฤษศึกษา
Digital Literacies for English Language Studies
การนาเสนอและการอภิปรายเพื่อวิชาชีพ
Presentation and Discussion for Professional Contexts
การรูว้ ิจารณญาณในภาษาอังกฤษศึกษา
Critical Literacies in English Language Studies
การแปลเพื่อวิชาชีพ
Translation for Careers
วรรณกรรมโลก
World Literature

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
146741
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study

จานวน 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

4) รายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จานวน 3 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
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คาอธิบายระบบรหัสวิชา
รหัสวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ตัวเลข 6
หลัก แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
- เลขสามตัวแรก มีความหมายดังนี้
146
หมายถึง วิชาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
เลขตัวกลาง (หลักสิบ)
0
หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป
1
หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัย
2
หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ไวยากรณ์ และทฤษฎีทางภาษา
3
หมายถึง กลุ่มวิชาวรรณคดี และการแปล
4 หมายถึง กลุ่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์
เลขตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) หมายถึง อนุกรมของรายวิชาในกลุ่ม
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 (ทาวิทยานิพนธ์)
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
146743
146700

วิทยานิพนธ์
Thesis
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
รวม

9

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

ภาคการศึกษาปลาย
146743 วิทยานิพนธ์
Thesis

9
รวม

9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
146743 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
146743 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)

146700
146701
146710
146720

146702
146721
146722

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
English for Intercultural Communication
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Discourse Analysis
รวม
9 (3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง
Advanced Academic Writing
การเรียนรู้ภาษาที่สอง
Second Language Acquisition
นานาภาษาอังกฤษโลก
World Englishes
รวม

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
1467xx
1467xx
146742

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิทยานิพนธ์
Thesis

3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
146742

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.4.3 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

146700
146701
146710
146720

146702
146721
1467xx

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
English for Intercultural Communication
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษ
English Discourse Analysis
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง
Advanced Academic Writing
การเรียนรู้ภาษาที่สอง
Second Language Acquisition
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

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

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
9 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
146704
146722
1467xx

การนาเสนอและการอภิปรายเพื่อวิชาชีพ
Presentation and Discussion for Professional Contexts
นานาภาษาอังกฤษโลก
World Englishes
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
146741 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
1467xx วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

6 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ การ
เขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการ
พูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ การเขียนอ้างอิง และการนาเสนอ
Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph
writing, essay writing, expressing critical opinions towards reading texts through speaking and
writing, using technology and electronic data bases, writing citation, and presentation
146701

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
English for Intercultural Communication
นิยามและองค์ประกอบของการสื่อสาร บริบทต่าง ๆ ของการสื่อสารทั้งเชิงวิชาการและ
เชิงวิชาชีพ การสื่อสารโดยการใช้วัจนะและอวัจนะภาษา การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การตระหนักถึง
ประเด็นสาคัญในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และงานวิจัยในปัจจุบัน
Definition and components of communication, various contexts of communication
including academic and professional areas, verbal and non-verbal communication, intercultural
communication, awareness of significant issues in cross cultural communication, and current
research
146702

การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Academic Writing
การเขียนถอดความ การเขียนสรุปความ การเขียนบทสังเคราะห์ การเขียนทบทวน
วรรณกรรม การเขียนบทความวิจัย และการเขียนบทความวิชาการ
Paraphrasing, summarizing, synthesis writing, writing literature review, writing
research, and writing academic articles
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146703

การเรียนรูด้ ิจิทัลสาหรับภาษาอังกฤษศึกษา
3 (2-2-5)
Digital Literacies for English Language Studies
สถานการณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและการอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การบูรณาการของ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมกับการเรียนภาษาอังกฤษ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียน
ภาษาอังกฤษ และงานวิจัยในปัจจุบัน
Current technological situations, developments in communications technologies,
interactions between technology and literacy throughout history, integration of technology or
innovation into English language studies, related issues with regard to digital technology use in
English language studies, and current research
146704

การนาเสนอและการอภิปรายเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
Presentation and Discussion for Professional Contexts
วิธี ก ารน าเสนอข้อ มู ล ตามบริบ ทวิช าชี พ ต่ า ง ๆ เทคนิ ค และสื่ อ เพื่ อ การน าเสนอที่ มี
ประสิทธิภาพ การนาเสนอและอภิปรายเพื่อวิชาชีพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
และงานวิจัยในปัจจุบัน
Methods of presentation in various professional contexts, techniques and media for
effective presentation, presentation and discussion for professional contexts with emphasis on
language use and feedback giving, and current research
146705

Critical Literacies in English Language Studies
3 (3-0-6)
การรู้วิจารณญาณในภาษาอังกฤษศึกษา
แนวทางในการศึกษาการรู้หนังสือเชิงวิพากษ์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติการรู้ หนังสือเชิง
วิพากษ์ในบริบทท้องถิ่นและระดับโลก การเชื่อมโยงทฤษฎีกับการวิจัยและการปฏิบัติการรู้ หนังสือเชิง
วิพากษ์ ในวัฒนธรรมชุมชนครอบครัวและห้องเรียนที่หลากหลาย และงานวิจัยในปัจจุบัน
Approaches to the study of critical literacy, related theories, research, and practice
in local and global contexts, connecting theories to research and practice across diverse cultures,
communities, families, classrooms, and current research
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146706

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อหลากรูปแบบ
3 (2-2-5)
English Multimodal Literacies
ความหมายของสื่อหลากรูปแบบ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อหลากรูปแบบ
ในด้านการเรียนรู้คาศัพท์ การอ่าน การเขียน และบทอ่านจากสื่อหลากรูปแบบ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านสื่อหลากรูปแบบ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรูผ้ า่ นสื่อหลากรูปแบบ และงานวิจัยในปัจจุบัน
Multimodal meaning, English multimodal pedagogy in terms of vocabulary learning,
reading, writing and multimodal texts through multimodal learning activities, related theories of
multimodal literacies, and current research
146710

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
ความหมาย ลักษณะของการวิจัย ประเภทการวิจัย คาถามวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน
การออกแบบการวิจัย และนวัตกรรม การเก็บ รวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย
Research definitions, characteristics, types, research questions, variables and
hypotheses, research design and innovation, data collection and instruments, data analyses,
proposal and research report writing, and research ethics of researchers
146711

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
Action Research for English Language Classroom
ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการ คุณลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ ขั้นตอน การออกแบบการวิจัยและนวัตกรรม เทคนิคในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การสะท้อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัย
Action research definition, characteristics of action research in English language
classroom, steps in doing action research, designing action research and innovations, techniques
and instruments for data collection, classroom research data analysis, reflections of action research,
and research report writing
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146720

การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Discourse Analysis
ภาษาและภาษาระดับข้อความ การศึกษาคา ไวยากรณ์วาทกรรม ทฤษฎีในการ
วิเคราะห์ ตั ว บท โครงสร้ างวาทกรรมของตั วบท ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างภาษาและบริ บ ททางสั งคม
หลักการวิเคราะห์วาทกรรมในการวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ และงานวิจัยในปัจจุบัน
Language and discourse, study of lexis, grammar, and discourse, theories of
text analysis, relationship between language and its social contexts, principles of discourse analysis
in analyzing language used in different contexts, and current research
146721

การเรียนรู้ภาษาที่สอง
3 (3-0-6)
Second Language Acquisition
กระบวนการเรียนรู้ภาษา การรับรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง วิธีการวิจัย โดยอ้างอิง
จากประเด็นทางด้านสังคม จิตวิทยา ปัญญา และภาษาศาสตร์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ในการ
สอนภาษาอังกฤษและนวัตกรรมการสอนสาหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และงานวิจัยใน
ปัจจุบัน
Processes of language learning, first language and second language acquisition,
research methodology based on social, psychological, cognitive, and linguistic aspects, related
theories and implications for English teaching and innovations to second language learners, and
current research
146722

นานาภาษาอังกฤษโลก
3 (3-0-6)
World Englishes
การสารวจการแพร่ขยายของภาษาอังกฤษมาจนถึงสถานะที่มอี ิทธิพลในปัจจุบัน การ
ประยุ ก ต์ ใช้ จุด ยื นของภาษาอังกฤษในปัจ จุบั นส าหรับ วิชาชีพ ด้านภาษา สิท ธิท างด้านภาษาและข้อ
ถกเถียงเกี่ยวกับอาณานิคมในแง่ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล อัตลักษณ์
นโยบาย ทัศนคติ มาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ และงานวิจัยในปัจจุบัน
Exploration of the expansion of English to its current dominant status, implication of
its current position for language professionals, language rights and claims about linguistic
imperialism, English language teaching as international language, identities, policies, attitudes, and
standards in using English, and current research
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146723

มุมมองด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคมสาหรับภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-6)
Sociocultural Perspective for English Language Studies
แนวคิดพื้นฐาน ประเด็นสาคัญทางภาษาศาสตร์ สังคมและภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา
โดยเน้ นภาษาอังกฤษในบริบ ททางสั งคมและวัฒ นธรรม ภาษาย่อ ยต่ าง ๆ การแปรของภาษา และ
ความสัมพันธ์ของภาษาและอัตลักษณ์ และงานวิจัยในปัจจุบัน
Basic concepts, important issues in sociolinguistics and anthropological linguistics,
with emphasis on English in social and cultural contexts, language varieties and variation,
relationship between language and identity, and current research
146724

ไวยากรณ์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Pedagogical Grammar
คุณลักษณะของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, การ
สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม, การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และงานวิจัยในปัจจุบัน
Aspects of English grammar, analyzing English grammar, teaching English grammar
for communication by using technology or innovation, error analysis of English grammar usages,
and current research
146730

วรรณคดีสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Literature for English Language Teaching
การอ่ านวรรณคดี แนวคิ ด ทางด้ านวรรณคดี ทฤษฎี ก ารสอนวรรณคดี งานวิจั ย ใน
ปัจจุบันเพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาต่าง ๆ
Reading literature, literary concepts, literacy teaching theories, current research
for the implication of English language teaching at different educational levels
146731

การแปลเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
Translation for Careers
ความหมายของการแปลเพื่ออาชีพ ความสาคัญของการแปล ชนิดของการแปล ทฤษฎี
และหลักการแปล จรรยาบรรณนักแปล การฝึกแปลเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยในปัจจุบัน
Definition of translation for careers, significance of translation, types of translation,
theories and basic principles of translation, translators’ ethics, practice of translating texts, and
current research
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146732

วรรณคดีโลก
3 (3-0-6)
World Literature
วรรณกรรมสาคัญของชาติต่าง ๆ ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์บทอ่าน
วรรณคดีเกี่ยวกับสตรีนยิ ม สิ่งแวดล้อม ชนชั้น เชือ้ ชาติ เพศ ศาสนา และงานวิจัยในปัจจุบัน
Important literary works written in English, analysis of literary texts about
feminism, environment, class, race, gender, religion, and current research
146741

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การแสวงหาความรู้ แ ละการรวบรวมข้ อ มู ล การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ย
กระบวนการวิจัยเบื้องต้น การวิเคราะห์และสัง เคราะห์งานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การ
สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล วรรณคดีและภาษาศาสตร์ และการเขียนรายงานการค้นคว้า
Searching and gathering data, acquiring knowledge by basic research process,
analysis and synthesis of research on the topic related to English language, teaching English as an
international language, literature and linguistics, and research report writing
146742

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การศึกษาเหตุผลและ
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การสั ง เคราะห์ แ ละวิ เ คราะห์ ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาอั ง กฤษ การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล วรรณคดีและภาษาศาสตร์ และการเขียนรายงานการวิจัย
Constructing new knowledge by systematic research processes, studying reasons
and related theories, analysis and synthesis of research on topics related to English language,
teaching English as an international language, literature, linguistics, and research report writing
146743

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
การวินิจฉัยและการตัดสินใจบนพื้นฐานทางวิชาการและทฤษฎี เพื่อการวิจัย การสร้าง
องค์ ค วามรู้ ใหม่ ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย อย่ า งมี ร ะบบ การศึ ก ษาเหตุ ผ ลและทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง การ
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สังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอนภาษา อังกฤษในฐานะภาษาสากล
วรรณคดีและภาษาศาสตร์ และการเขียนรายงานการวิจัย
Judging and making decision for conducting research based on academic and
theoretical perspectives, constructing knowledge by systematic research processes, studying
reasons and theories, analysis and synthesis of research on topics related to English language,
teaching English as an international language, literature, linguistics, and research report writing
คาอธิบายระบบรหัสวิชา
รหัสวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ตัวเลข 6
หลัก แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
- เลขสามตัวแรก มีความหมายดังนี้
146
หมายถึง วิชาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
เลขตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
เลขตัวกลาง (หลักสิบ)
0
หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป
1
หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัย
2
หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ไวยากรณ์ และทฤษฎีทางภาษา
3
หมายถึง กลุ่มวิชาวรรณคดี และการแปล
4 หมายถึง กลุ่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์
เลขตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) หมายถึง อนุกรมของรายวิชาในกลุ่ม
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3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน
35507000xxxxx

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2. นางสาวจิตติมา กาวีระ 36399000xxxxx

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3. นางสาวสุกัญญา
เกาะวิวัฒนากุล*

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

1. นายคมกฤช ตาชม*

31006003xxxxx

ตาแหน่ง

คุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษา
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม
ศศ.บ
Ph.D.
M.A.
ศษ.ม.
ศศ.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
Applied Linguistics
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Applied Linguistics
Applied Linguistics
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

University of Southampton, UK
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Southampton, UK
University of Southampton, UK
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2557
2543
2540
2551
2546
2542
2551
2548
2543
2540
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4. นางสาวรัตนา ยาวิเลิง* 35603003XXXXX

5. นายสิงห์คา รักป่า

35701016xxxxx

หมายเหตุ* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์

อาจารย์

Ph.D.
ศศ.ม.
ค.บ.

Education
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

University of New South Wales, Australia

Ph.D.
ศศ.ม
กศ.ม
M.A.
B.A.

English
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา
Buddhist Studies
Buddhist Thoughts

University of Pune, India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Buddhist and Pali University of
Sri Lanka
Buddhist and Pali University of
Sri Lanka

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2556
2545
2542
2552
2543
2543
2535
2534
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ที่
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน
35507000xxxxx

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2. นางสาวจิตติมา กาวีระ 36399000xxxxx

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3. นางสาวสุกัญญา
เกาะวิวัฒนากุล*

31006003xxxxx

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4. นางสาวดารินทร
อินทับทิม

36501000xxxxx

อาจารย์

1. นายคมกฤช ตาชม*

ตาแหน่ง

คุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษา
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม
ศศ.บ
Ph.D.
M.A.
ศษ.ม.
ศศ.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
Applied Linguistics
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Applied Linguistics
Applied Linguistics
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

Ed.D.
ศศ.ม
ศศ.บ

TESOL
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

University of Southampton, UK
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Southampton, UK
University of Southampton, UK
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2557
2543
2540
2551
2546
2542
2551
2548
2543
2540

University of South Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2543
2541
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5. นางสาวเบญจพร
เทพสีหนู

36306005xxxx

6. นางสาวรัตนา ยาวิเลิง*

35603003XXXXX

7. นายสนิท ยืนศักดิ์

55009000xxxxx

อาจารย์

อาจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

English Language Teaching

University of Essex, UK
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2557
2547
2545

University of New South Wales, Australia

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2556
2545
2542

Delhi University

2542

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย

2538

English
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา
Buddhist Studies
Buddhist Thoughts

University of Pune, India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2543
2543

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

2535
2534

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

Ph.D.
ศศ.ม.
ค.บ.

Education
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

M.A. (First
Class Horn.)
ศน.บ.

Linguistics

(เกียรตินยิ ม
อันดับหนึ่ง)

8. นายสิงห์คา รักป่า

35701016xxxxx

อาจารย์

Ph.D.
ศศ.ม
กศ.ม
M.A.
B.A.

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติ)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
แผน ก
งานวิจัยวิทยานิพนธ์สาหรับนิสิตแผน ก เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research) ด้าน
ภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการดาเนินโครงการวิจัย มี
การกาหนดวัตถุประสงค์และ/หรือคาถามวิจัย มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการดาเนินการวิจัย
และเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และแปลผล รวมทั้งการอภิปรายผล มีขอบเขตโครงงานที่
สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
แผน ข
ส่วนงานวิจัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สาหรับนิสิตแผน ข อาจทาในรูปแบบเดียวกัน กับ
วิทยานิพนธ์ก็ได้ หรืออาจเป็นการค้นคว้าในประเด็นที่สนใจประเด็นในประเด็นหนึ่ง ตามขั้นตอนของการ
ดาเนินการวิจัย โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการค้นคว้า โดยอาจ
แบ่งหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยการสอบปากเปล่า ซึ่งนิสิตจะต้องได้รับผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงจะถือว่า
สอบผ่าน และนิสิตต้องนาวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าด้วยตนเองที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อย
แล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัย
5.2.2 ส าหรับ นิสิต แผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิท ยานิพ นธ์ อ ยู่ระหว่างเสนอเพื่ อขอรับ การ
ตีพิ มพ์ หรืออย่างน้อยด าเนิ นการให้ผ ลงาน หรือ ส่วนหนึ่ งของผลงานได้รับ การยอมรั บ ให้ตี พิ มพ์ ใน
วารสารทางวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
5.2.3 ส าหรั บ นิสิตแผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิท ยานิพนธ์ อยู่ระหว่างเสนอเพื่ อขอรับ การ
ตีพิ มพ์ หรืออย่างน้อยด าเนิ นการให้ผ ลงาน หรือ ส่วนหนึ่ งของผลงานได้รับ การยอมรับ ให้ตี พิ มพ์ ใน
วารสารทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา
5.2.4 สาหรับนิสิตแผน ข ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือส่วนหนึ่งของการศึกษา
การค้นคว้าด้วยตนเอง ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยผลงานต้องระบุชื่อนิสิตเป็นผู้
แต่งชื่อเรื่อง
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5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 รายวิชา 146743 วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 1
เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
5.3.2 รายวิชา 146742 วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
5.3.3 รายวิชา 146741 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
แผน ข
เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 รายวิชา 146743 วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 1
จานวน 36 หน่วยกิต
5.4.2 รายวิชา 146742 วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
จานวน 12 หน่วยกิต
5.4.3 รายวิชา 146741 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
แผน ข
จานวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะศิลปศาสตร์เตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสติ เกี่ยวกับการ
ทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดังนี้
5.5.1 กาหนดตารางเวลาของคณาจารย์เพื่อให้คาปรึกษาแก่นสิ ิต
5.5.2 ให้คาแนะนาแก่นิสิตเกี่ยวกับเรื่องและประเด็น ที่น่าสนใจในการทาวิทยานิพนธ์ หรือ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.5.3 แนะนาและจัดหาอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ มาให้
คาปรึกษาและแนะนาการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนัน้ ๆ
5.5.4 จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง หลังจากนิสิตได้ทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไประยะหนึ่งแล้ว
โดยเชิญ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาให้
คาแนะนา
5.5.5 ให้ ค าแนะน านิ สิต เกี่ ย วกั บ การจั ดท าบทความเพื่ อ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิชาการตาม
เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
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5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีกระบวนการประเมิน
ดังนี้
5.6.1 การประเมินผลร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.6.2 การประเมินผลโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
ศิลปศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย
5.6.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ จากคณะศิลปศาสตร์หรือมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีความสามารถในการทาวิจัยขั้นสูง

1.2 มีความสามารถทางการสื่อสารและใช้
ภาษาต่างประเทศ

1.3 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
1.4 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัย

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
มีการจัดการเรียนที่มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/การ
ทาวิทยานิพนธ์ นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เอง/การทาวิทยานิพนธ์ มาอภิปรายในกลุ่ม กาหนดให้มี
การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เชิ ง วิ ช าการในหั ว ข้ อ ต่ า งๆอย่ า ง
สม่าเสมอ และจัด โครงการรายงานความก้าวหน้ าใน
การทาวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทาวิจัย
มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใน
การอภิ ป รายโดยใช้ ภ าษาอั ง กฤษ และสนั บ สนุ น ให้
ผู้ เรีย นได้ มี โอกาสน าเสนอผลงานวิจั ย ในงานประชุ ม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ
จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการนาเสนอผลงานวิจัย
และนวั ต กรรมด้ านภาษาอั งกฤษ โดยใช้เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมและทันสมัย
กระตุ้ น และสร้างให้ นิ สิ ต มี ค วามภาคภู มิ ใจและรัก ษา
จรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ

2. การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
การพัฒนาการเรียนรูใ้ นแต่ละด้านให้แก่นสิ ิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษมีดังต่อไปนี้
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) เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น รวมทั้ ง เคารพในคุ ณ ค่ า และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินจิ ฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีก ารปลู ก ฝังให้นิสิตมีระเบีย บวินัยและความรับ ผิดชอบ โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลา
(2) นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้เ สร็จตามเวลาที่
กาหนด
(3) มีความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกเลียนผลงานผูอ้ ื่น มีการอ้างอิงผลงานของบุคคลอื่น
และไม่กระทาการทุจริตในการสอบ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาของนิสิต และการส่งงานที่มอบหมายตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
(2) ประเมิ น จากการท างานที่ ได้ รับ มอบหมาย เช่ น วิ ท ยานิ พ นธ์ รายงานการ
ค้นคว้า โดยยึดแบบธรรมเนียมจรรยาบรรณนักวิชาการ เช่น มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และไม่นาผลงาน
ของผู้อ่นื มาอ้างว่าเป็นของตนเอง
(3) ประเมินความซื่อสัตย์และสุจริต สังเกตุจากการทางานกลุ่มและการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีค วามรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกั บ หลัก การ ทฤษฎีที่ศึก ษาและ
สามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสังคม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ
(2) ส่งเสริมให้มีการการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อนาไปปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้แก่นิสิตอยู่
เสมอ
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) ประเมินจากทดสอบย่อย
(2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากการจัดทารายงานการค้นคว้า
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานการค้นคว้าหรือบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ
(5) ประเมินจากการทางานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ค วามรู้เดิมในการ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ ค วามรู้ ห รื อ แนวทางการปฏิ บั ติ จ ากการวางแผนและ
ดาเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้กระบวนการสอนในลักษณะการอภิปราย โดยมีการกาหนดหัวข้ออภิปราย
(2) เน้นให้มกี ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงโดยใช้รูป แบบการประเมินที่หลากหลายเช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า การนาเสนอผลงาน เพื่อให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มี ค วามรับ ผิด ชอบในการท างานและร่วมมื อ กั บ ผู้อื่ น ในการจัด การปั ญ หา
ได้อย่างเหมาะสม
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(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานระดับสูง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) กาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นรายกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับผูอ้ ื่น
(2) ค้นคว้าหาข้อมูลจากการให้ความร่วมมือของผูอ้ ื่นหรือผู้มีประสบการณ์
(3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการระหว่างนิสิตด้วยกัน และระหว่าง
นิสิตกับอาจารย์ วิทยากร และบุคคลทั่วไปโดยสม่าเสมอ ทุกกิจกรรมจะดาเนินภายใต้บรรยากาศทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการทากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัด กรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึก ษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้ง
ในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ การศึกษาค้นคว้าที่
สาคัญ
(3 ) สามารถใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมในการสื่ อ สารและการปฏิ บั ติ ง านทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) แนะนาและสนับสนุนให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการสืบค้ นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์
(2) อ่านงานวิจัยที่มีการออกแบบเชิงปริมาณเพื่อให้นิสิตคุ้นเคยกับสถิติวิเคราะห์
เชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมากขึ้น
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการสังเกตในการนาเสนอรายงาน บทความ รายงานการวิจัย
(2) ประเมิ น จากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.6 ด้านผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ าใจและซาบซึ้ งในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียะและความงาม
แห่งศิลปวัฒนธรรม
(1) อาจารย์นาเสนองานวรรณคดีจากสื่อต่างๆเช่น เว็บไซต์
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียะและความงามแห่ง
ศิลปวัฒนธรรม
(1) นิสติ สามารถวิจารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โต้ตอบในงานวรรณกรรมได้
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ านทั ก ษะการส่ งเสริ ม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
สอดแทรกสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ และสอดแทรกพฤติกรรมที่เหมาะสม
ด้านบุคลิกภาพและการแสดงออก
2.7.3 วิธีก ารวัด และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะการส่ งเสริม สุ ขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
สอบถามหรือพู ด คุ ย เพื่ อแสดงความคิ ดเห็น ในด้ านการดู แลสุ ขภาพ และการ
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชา

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
146701 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
146702 การเขียนเชิงวิชาการขัน้ สูง
146703 การเรียนรู้ดจิ ติ ัลสาหรับ
การศึกษาภาษาอังกฤษ
146704 การนาเสนอและการ

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

(4)

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2)

(1)

(1)

(2)

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















  







 














  
  










 
 














  







 









  



(3)





(2)



6.
สุนทรี
ยและ
ความ
งาม
แห่ง
ศิลป
วัฒน
ธรรม

(3) (1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)
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อภิปรายเพื่อวิชาชีพ
146705 การรู้วิจารณญาณใน
การศึกษาภาษาอังกฤษ
146706 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผ่านสื่อหลากรูปแบบในบริบท
วิชาชีพ
146710 ระเบียบวิธีวิจัยด้าน
การศึกษาภาษาอังกฤษ
146711 การวิจัยภาษาอังกฤษในชั้น
เรียน
146720 การวิเคราะห์สัมพันธสาร
146721 การเรียนรู้ภาษาที่สอง
146722 นานาภาษาอังกฤษโลก
146723 มุมมองด้านภาษาศาสตร์
เชิงสังคมสาหรับการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
146724 ไวยากรณ์เพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ
146730 วรรณคดีสาหรับการสอน
ภาษาอังกฤษ
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146731 การแปลเพื่ออาชีพ
146732 วรรณคดีโลก
146741 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
146742 วิทยานิพนธ์
146743 วิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กระบวนการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 สาขาวิชาแต่ง ตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 โดยการสุ่มจากจานวนรายวิชาทั้งหมด
เป็นจานวนร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และทาการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนของ
แต่ ล ะรายวิช าทราบตั้ งแต่ ต้ น ภาคการศึ ก ษา จากนั้ น คณะกรรมการท าการประเมิ น การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ และรายงานผลการประเมินให้สาขาวิชาและคณะรับทราบ
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
การกาหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยการทาวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและน าผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ นใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการต่างๆ หลังจากจบการศึกษาแล้วอย่างน้อย
1 ปี
(3) การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ ไปประกอบอาชีพ ในแง่ข องความพร้อ มและความรู้ จาก
สาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน
การปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนิสิต
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
แผน ก แบบ ก1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการที่ส ถาบันอุด มศึก ษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ ฟังได้ สาหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตั้งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อ ยได้รับการยอมรับให้
ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มคี ุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดุมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผูส้ นใจรับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติทีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทบาทที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่า
กว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า และสอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน
การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงาน
การศึกษาอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผสู้ อน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การขอตาแหน่งทางวิชาการ ภาระงานของบุคลากรสาย
วิชาการ และสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความรูโ้ ดยการเข้าร่วมอบรม การประชุมสัมมนาและประชุม
วิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการและตีพมิ พ์ผลงานทั้งในหรือต่างประเทศ
(3) กาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ของคณะและของมหาวิทยาลัย
พะเยา รวมทั้งเข้าอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF
(4) จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
(AUN-QA)
(5)จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้ งเพื่อช่วยเหลือและให้คาปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนแก่
อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมด้านการ
จั ด การเรีย นการสอน โดยจั ด โครงการพั ฒ นาอาจารย์ ส าขาภาษาอั งกฤษ การสนั บ สนุ น ด้ า นการ
ฝึกอบรม การประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อจัดทาเอกสารประกอบการสอนและ
การดาเนินการวิจัย ในช่วงปิดภาคการศึกษา
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการวิจัย โดยจัด
โครงการพั ฒ นาอาจารย์ เข้ าสู่ ต าแหน่ งวิชาการ โครงการพี่ เลี้ ย งนั ก วิจัย และโครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการด้านทักษะการเขียนบทความวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วม
การอบรม สัมมนา การประชุมวิชาการเพื่อนาเสนองานผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์มผี ลงานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระบบตรวจสอบและติดตามคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจัดประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกเดือน
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ และการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UPPSF
(2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการทาวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย การตีพิมพ์บทความ
วิชาการและบทความวิจัย เผยแพร่ งานวิจัย บทความความวิชาการ ในรูป แบบต่างๆ และกระตุ้นให้
อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระงานวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
(3) ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ทางด้ า น
ภาษาอังกฤษ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งภารกิจด้านการทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม เพื่อสร้างประโยชน์
ทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน
(4) ส่งเสริมการศึก ษา อบรม และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ แลกเปลี่ยนเรีย นรู้เรื่อง
เส้ น ทางการขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการ เช่ น โครงการพั ฒ นาอาจารย์ เข้ าสู่ ต าแหน่ งวิ ช าการ
โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย และโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการด้านทักษะ
การเขียนบทความวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มีกระบวนการจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้คุณวุฒิภายนอก โดยมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดและมาตรฐาน
หลักสูตร ตลอดจนดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 มีการกากับและติดตามให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ภายใต้ ก ารก า กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์
1.3 การเปิดสอนรายวิชาต่างๆตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษแก่
คณะอื่นๆ การกากับดูแลกิจกรรมของหลักสูตรฯ เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา รับผิดชอบโดยงานบริการ
การศึกษา และการรับสมัครนิสิต การดาเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒ นาอาจารย์ การพัฒ นา
หลักสูตร รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่างๆ ตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดยคณะ
และมหาวิทยาลัย
1.4 มีการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา เพื่อนาผลประเมินไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ในด้านการวางแผนการสอน และวิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน
1.5 มีการสารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้ บัณฑิต
ศิษ ย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และอาจารย์ผู้สอน เพื่อนาผลประเมินมาพัฒ นาหลักสูตร และพัฒ นาการจัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
1.6 มีการจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างสม่าเสมอเพื่อสื่อสารการบริหารจัดการ
หลักสูตร การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน การติดตามด้านคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และการแจ้งปัญหาการจัดการเรียนการสอน การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์ เพื่อหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้
2.1 มีการกาหนดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน คือ 1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านปัญญา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมี
การประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร
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2.2 มีก ารส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลัก สูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และทัศนคติในการเลือกประกอบอาชีพของนิสิตในภาคการศึกษาสุดท้าย
2.3 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาบัณฑิตสาขา ภาษาอังกฤษทุกปี
หลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้ออมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2.4 การสารวจภาวะการมีงานทาของมหาบัณฑิตทุกปีหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูล ไป
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2.5 มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความคาดหวั งต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่ อน ามาใช้ ในการวาง
แผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับ
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้
3. นิสิต
3.1 กระบวนการรับนิสิต
3.1.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ กาหนดเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน
มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครในช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
และจานวนเป้ารับนิสิตตามที่กาหนดไว้ในการแผนการรับเข้า ในหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร ในมคอ.2
3.1.2 หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เข้าสมัคร ออกข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์
3.1.3 หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาผลการสอบเข้าของผู้สมัคร และส่งรายชื่อผู้ ผ่านการ
สอบคัดเลือกไปยังกองบริการการศึกษา
3.2 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
3.2.1 มี ร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นวิ ช าการและอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ /
การศึกษาค้นคว้าด้วยด้วยตนเอง การให้คาปรึกษาวิชาการและด้านอื่นๆ แก่นิสิตทุกคน โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาต้องกาหนดเวลาในการให้คาปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อกับนิสิตในรูปแบบที่หลากหลายและ
เหมาะสม โดยต้องแจ้งให้นิสิตในความดูแลทราบ
3.1.2 หลักสูตรมีระบบติดตามผลการเรียนของนิสิตทุกภาคการศึกษา และมีระบบแจ้ง
เตือนการลงทะเบียน และติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนกว่า
นิสติ จะจบการศึกษาจากหลักสูตร
3.1.3 หลั ก สู ตรมีระบบติดตามและให้คาปรึก ษาการขอรับ รองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ โดยหลักสูตรแจ้งให้นิสิตทราบขั้นตอนกระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างเอกสารขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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3.1.4 หลั ก สู ต รส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานิ สิ ต โดยจั ด โครงการพั ฒ นานิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการทาวิจัย รายงานความก้าวหน้าการทาวิจัย
และให้ข้อมูลด้านเผยแพร่งานวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนยื่นขอ
สาเร็จการศึกษา
3.3 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยด้านผลการเรียน การทาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง นิสติ สามารถยื่นคาร้องเพื่อเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ตามขั้นตอนดังนี้
3.1.1 นิสิตยื่นแบบฟอร์ มคาร้องทั่ วไป UP1 นาส่งยั งเจ้าหน้าที่ป ระสานงานหลัก สูต ร
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
3.1.2 เจ้าหน้าประสานหลักสูตรส่งคาร้องให้ประธานหลักสูตรพิจารณา
3.1.3 ประธานหลักสูตรพิจารณาแล้วนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาหลักสูตรฯ
3.1.4 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วแจ้งผลกลับไปยังนิสิตผู้ยื่นคาร้องในรูปแบบบันทึก
ข้อความและแนบเอกสารผลมติวาระการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.1.5 ในกรณีที่นิสิตผู้ยื่นคาร้องไม่เห็นด้วยกับผลมติของที่ประชุมและต้องการยื่นเรื่อง
อุทธรณ์ต่อ ให้แจ้งไปยังผูป้ ระสานงานหลักสูตรเพื่อยื่นเรื่องไปยังคณะศิลปศาสตร์ต่อไป
4. คณาจารย์
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือก แต่งตัง้ และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้ งผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1.1 คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผสู้ มัครตามนโยบายของสาขา คณะ
และมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้ หลักฐานประกอบ
การสมัครให้ชัดเจน ดาเนินการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง
กาหนดวันสอบให้ชัดเจน
4.1.2 มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น ดาเนินการ
สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยัง
คณะ
4.1.3 มหาวิทยาลัยเป็นผูพ้ ิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งดาเนินการแต่งตั้งและ
บรรจุ

56
4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2.1 หลักสูตรฯ มีแผนบริหารและติดตามคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์รายบุคคล เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
4.2.2 หลั ก สู ต รฯ ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรอย่างชัดเจน
4.2.3 หลักสูตรฯ มอบหมายภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาระหน้างาน
สอน และภาระหน้าที่อื่นๆ ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการ
สอน การผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์
4.2.4 หลักสูตรฯ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีส่วน
ร่วมในการวางแผน ติดตาม ทบทวนหลักสูตร ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณา
หาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน
4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3.1 หลักสูตรฯ มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทั้ง
ระยะสั้ น 1 ปี และระยะยาว 4 ปี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รผลิ ต ผลงานวิ ช าการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่การขอตาแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาตนเองให้มคี ุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
4.3.2 หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรผลิตผลงานวิชาการ
และผลงานวิจัย ตีพิมพ์และเผยแพร่ง านวิจัย บทความวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดย
อาจารย์สามารถขอทุนสนับสนุนการทาวิจัยจากงบประมาณของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร
5.1.1 หลั ก สู ตรมีระบบและกลไกในการดาเนินงาน โดยจัดรายวิชาในหลั ก สูตรตาม
แผนการศึ ก ษาใน มคอ.2 ซึ่ ง มี ก ารออกแบบหลั ก สู ต ร และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย
ให้โครงสร้างหลักสูตรมีการเรีย งลาดับอย่างเหมาะสม โดยเชื่อมโยงจากรายวิชาพื้นฐานในชั้นปีแรก ไป
สู่รายวิชาที่มีเนื้อหาขั้นสูงและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในปีที่สูงขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของรายวิชาตาม
กระบวนการ Backward Design
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5.1.2 หลักสูตรประชุมพิจารณาแผนการสอน อาจารย์ผู้สอน ในมคอ.3 ก่อนเปิดภาค
การศึกษา เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนให้สอดคล้องกัน มีการประเมินความคิดเห็นจากแบบ
ประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ทาการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
5.1.3 หลักสูตรฯ มีการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์
ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่าและผู้ใช้มหาบัณฑิต และมีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรโดย
บัณฑิตหลังจากสาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและใช้ประกอบการพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 หลั ก สู ต รฯ ก าหนดผู้ส อนรายวิชาต่างๆ โดยพิ จ ารณาจากวุฒิ ก ารศึ ก ษาและ
สาขาวิชาที่ ส าเร็จการศึก ษา ความรู้ค วามสามารถ ความเชี่ย วชาญในวิชาที่ส อนโดยพิ จารณาจาก
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และเอกสารประกอบการสอนหรือ ตาราที่ ใช้ป ระกอบการสอน อีก ทั้ ง
ก าหนดภาระงานของอาจารย์ให้ เหมาะสมและเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานภาระงานบุ คลากรสาย
วิชาการ
5.2.2 หลักสูตรฯ มีการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการ
เรียนการสอน และมีการประเมินผลด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ และให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
5.2.3 หลักสูตรฯ ส่งเสริมการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยส่งเสริมให้นิสิตได้เผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยของตนเองร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้ าอิสระ (IS) และนาผลการวิจัยดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
5.2.4 หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษแก่ชุมชนและสังคม
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการแจ้งให้นิสิตทราบวิธีการวัดและประเมินผลของแต่
ละรายวิชาในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา มีการกากับและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับมคอ.3 และกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนที่สอนร่วมกันหลายกลุ่ม ให้มีเกณฑ์การให้
คะแนนเหมือนกัน
5.3.2 หลักสูตรฯ มีการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะการศึกษาในหลักสูตร
ดังนี้ การประเมินนิสิตแรกเข้าโดยการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์ การประเมิน
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ระหว่า งเรีย นโดยใช้ก ารวั ด ผลประเมิ น ผลให้ เหมาะสมกั บ รายวิ ช า และการประเมิ น ผลก่ อ นจบ
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยการสอบวิทยานิพนธ์หรือการนาเสนอการศึกษา
อิสระ
5.3.3 หลักสูตรมีการประเมินผลผู้เรียนในแต่ละรายวิชาด้วยวิธีการประเมิน เครื่องมือ
ประเมินและข้อสอบที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ มีการแจ้งผลประเมินหรือผลคะแนนให้ผู้เรียนทราบ
และมี ร ะบบอุ ท ธรณ์ ข องผู้ เ รี ย นด้ า นผลการประเมิ น หากผู้ เรี ย นเกิ ด ข้ อ สงสั ย ด้ า นการวั ด ผลและ
ประเมินผล
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณรายได้รับการจัดสรรจากคณะขึ้นกับ จานวนนิสิตของสาขาวิชา การแบ่ง
ส่วนงบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในสาขาวิชา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามที่คณะเป็นผู้กาหนด
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือ ตารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร จาแนกตามรายการดังต่อไปนี้
6.2.1ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มี จานวนหนั งสื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ของ
สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
ตาราเรียน
ภาษาไทย
1,378
เล่ม
ภาษาอังกฤษ
2,263
เล่ม
ภาษาญี่ปุ่น
344
เล่ม
ภาษาฝรั่งเศส
104
เล่ม
ภาษาจีน
575
เล่ม
สังคมศาสตร์
830
เล่ม
การศึกษา
320
เล่ม
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้)
Lexis-Nexis
DAO
Science Direct
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จาเป็นต่อนิสิตในสาขา ไปยังสาขาวิชา
เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ และสื่อที่จาเป็น
6.3.2 สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆ ไปยัง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อทาการจัดซือ้
6.3.3 คณะฯจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ
6.3.4 คณะฯ มีการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม จากการสารวจความ
ต้องการของผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน เพื่ออานวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
(1) ห้ องเรีย นผ่ านระบบการจองของมหาวิท ยาลั ย (www.reg.up.ac.th) ตาม
ขนาดจานวนผูเ้ รียนในรายวิชา และจานวนของรายวิชาทุกภาคการศึกษา
(2) ห้องเรียนสารองในอาคารคณะศิลปศาสตร์ ขนาด 50 ที่นั่ง 2 ห้อง พร้อม
ระบบ Internet และเครื่องปรับอากาศ
(3) ห้องเรียนสารองในอาคารคณะศิลปศาสตร์ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมระบบ
Internet และเครื่องปรับอากาศ
(4) ห้องเรียนออนไลน์จานวน 4 ห้อง ได้แก่ ห้อง CE12203 CE12204 CE13401
และ CE13403 ในห้องเรียนออนไลน์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง หูฟัง
ไมโครโฟน และไฟส่องสว่างเวลาสอนออนไลน์ บุคลากรสามารถจองห้องเรียนออนไลน์ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วันทาการ และจองได้ครัง้ ละไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อ 1 วัน
(5) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง พร้อมอุปกรณ์การสอน สื่อประสม และ
ระบบบันทึกการสอน (I-classroom) ผ่านระบบการจองของคณะฯ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะและศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาจั ด ท าส ารวจความพึ ง พอใจและความ
ต้องการหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่าเสมอ และนาความคิดเห็นต่างๆ มา
ใช้ใน การปรับปรุงการให้บริการ

60

7. ตังบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
วางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตามมาตรฐาน ผลการเรี ย นรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพั ฒ นาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ งพอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บงั คับ
ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านรวม

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5
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11

12

12

12
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1-5

1-5

1-5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) คณะจัดทาโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน
จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
(2) อาจารย์ทุกท่านจัดทาแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน
และเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะทราบ
(3) คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดทาเป็นประจา
ทุกปี ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการ
อบรม
(4) วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสติ เพื่อปรับกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับนิสติ โดย
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) คณะจัดทาโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมิน
ทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ป ระเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการ
ประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ
(2) อาจารย์นาผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนมาปรับปรุง
ต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมิ นหลั ก สูต รที่ ป ระกอบด้ วยนิสิ ต ปั จจุ บั น ศิษ ย์ เก่ า อาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้ มหาบัณฑิตและ/ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้
ประเมิน
2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรดาเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน
เอกสารหลั ก สู ตร กระบวนการใช้หลั ก สู ตร สัม ฤทธิผลของหลัก สูต ร จากนั้น นาผลการประเมิ นมา
ประมวล และนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลัก สูตรต่อไป พร้อมกับ รับฟังความคิดเห็นจาก
กรรมการประจาคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการ
ผูว้ ิพากษ์หลักสูตรภายนอกสถาบัน
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

62
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์กาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามรายละเอียดหลั กสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้ที่
กาหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเพื่อ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
(2) จั ด ประชุม นาเสนอผลการประเมิน หลัก สูต ร อาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ตร อาจารย์ป ระจ า
อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับ ทราบ ตรวจสอบผลการดาเนิน
หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การ
สอน
(3) จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดทาโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติดาเนินโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร และดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
(4) ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ
ต้องการของผู้ใ ช้นโยบายของมหาวิท ยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึก ษา
แห่งชาติ

63

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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76
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ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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82

83

84
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ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน
ผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ลาดับ
ที่

1.

2.
3.
4.

รายการ

ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อย
กว่า
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต *

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
พ.ศ. 2559
2564
แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน ก แผน ก แผน
ก
ก
ข
ก
ก
ข
แบบ ก แบบ ก ข
แบบ ก แบบ ก
แบบ แบบ
1
2
1
2
ก1 ก2
เกณฑ์ สกอ.

36

24
12

30
-

-

-

6
-

36

36

36

36

24
3
21
15
6
12

30
3
27
18
9
-

(3)

(3)

6
(3)

36

24
3
21
15
6
12

30
3
27
18
9
-

(3)

(3)

6
(3)

36(3)

36(3)

36(3) 36(3) 36(3) 36(3)
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
Intensive English for
Graduate Studies
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เชิ ง
วิ ช าการ ประเภทของบทอ่ า น
ก า ร อ่ า น แ ล ะก า ร เขี ย น เชิ ง
วิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียน
ร ะ ดั บ อ นุ เฉ ท ก า ร เขี ย น
เรี ย งความ การแสดงความ
คิด เห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อ
บทอ่ า นโดยการพู ด และการ
เขี ย น การใช้ เ ท คโนโลยี แ ละ
ฐานข้ อ มู ล อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หั ว ข้อ ที่ ต นสนใจและในวิ ชาชี พ
ของตน ระบบอ้ า งอิ ง และการ
เขียนอ้างอิง
Academic English,
types of reading texts,
analytical reading and writing,
paragraph writing, essay
writing, expressing critical
opinion towards reading texts
through speaking and writing,
using technology and electronic
data base, citation system,
and writing citation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
สาระทีป่ รับปรุง
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ปรับคาอธิบายรายวิชา
สาหรับระดับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
Intensive English for
Graduate Studies
ภาษาอั งกฤษเชิงวิชาการ
ประเภทของบทอ่าน การอ่านและ
การเขี ย นเชิ งวิ เคราะห์ การเขี ย น
ระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ
การแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งมี
วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการ
พู ด แ ล ะ ก า ร เขี ย น ก า ร ใ ช้
เท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล
อิ เลคทรอนิ ก ส์ การเขี ย นอ้ างอิ ง
และการนาเสนอ
Academic English, types
of reading texts, analytical
reading and writing, paragraph
writing, essay writing,
expressing critical opinions
towards reading texts through
speaking and writing, using
technology and electronic data
bases, writing citation, and
presentation
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146701 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
Research
Methodology in Social Sciences
กระบวนทัศน์ทางการ
วิจัย จริยธรรมวิจัย รูปแบบการ
วิ จั ย ร ะ เบี ย บ วิ ธี แ ล ะ ก า ร
ออกแบบวิจัย คุ ณ ลั ก ษณะของ
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ
และแบบผสมผสาน การเลื อ ก
วิธี วิ จั ย ค าถามและสมมุ ติ ฐ าน
การวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิ จั ย ก ารเก็ บ รว บ รว ม แ ล ะ
วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ก า ร เขี ย น
รายงานการวิจัย
Research paradigm,
research ethics, research
design and methodology,
characteristics of quantitative,
qualitative and mixedmethods research, justification
of research methodology,
research questions and
hypothesis, research tools,
data collection and analysis,
and research report writing
146720 ภาษาศาสตร์สาหรับ
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
Linguistics for English
as a Foreign Language

146710 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ปรับรหัสวิชา/ ปรับ
สังคมศาสตร์
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
3 (3-0-6)
และภาษาอังกฤษ
Research Methodology
in Social Sciences
ความหมาย ลักษณะของ
การวิจัย ประเภทการวิจัย คาถาม
วิจัย ตัวแปรและสมมุตฐิ าน การ
ออกแบบการวิจัยและนวัตกรรม
การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนโครงร่างและรายงานการ
วิจยั จริยธรรมของนักวิจัย
Research definitions,
characteristics, types, research
questions, variables and
hypotheses, research design and
innovation, data collection and
instruments, data analyses,
proposal and research report
writing, and research ethics of
researchers

ปิดรายวิชา
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องค์ประกอบของ
ภาษาอังกฤษ ระบบเสียง ระบบ
คา ระบบประโยค ระบบ
ความหมาย หน้าที่ของภาษาใน
ฐานะเครื่องมือในการสื่อสาร
ทฤษฎีภาษาศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี
ภาษาศาสตร์กับการศึกษา
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
Elements of the English
language, phonology,
morphology,syntax, semantics,
function of language as a
means of communication,
linguistic theories, connection
between linguistic theories and
the study of English as a
Foreign Language (EFL)
146721 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารขั้นสูง
3 (2-2-5)
English for Advanced
Communication
นิยามและองค์ประกอบ
ของการสื่อสาร บริบทต่างๆของ
การสื่อสารทั้งเชิงวิชาการและ
เชิงวิชาชีพ การสื่อสารโดยการ
ใช้วัจนะและอวัจนะภาษา การ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การ
ตระหนักถึงประเด็นสาคัญใน
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

146701 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปรับรหัสวิชา/ ปรับ
สื่อสารระหว่าง
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วัฒนธรรม
และภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
English for Intercultural
Communication
นิยามและองค์ประกอบ
ของการสื่อสาร บริบทต่างๆของ
การสื่อสารทั้งเชิงวิชาการและ เชิง
วิชาชีพ การสื่อสารโดยการใช้วัจ
นะและอวัจนะภาษา การสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม การตระหนัก
ถึงประเด็นสาคัญในการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม และงานวิจัยใน
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ด้านการสื่อสาร
Definition and
components of communication,
various contexts of
communication including
academic and professional
areas, verbal and non-verbal
communication, intercultural
communication, awareness of
significant issues in cross
cultural communication,
research topics on
communication issues
146722 การเรียนรู้ภาษาที่สอง
3 (3-0-6)
Second Language
Acquisition
กระบวนการรับรู้และ
การเรียนรูก้ ารได้มาของภาษาที่
หนึ่งและทีส่ องการตัดสินใจให้
เหตุผลเกี่ยวกับวิธีการวิจัยโดย
อ้างอิงจากประเด็นทางด้าน
สังคม จิตวิทยา ปัญญา และ
ภาษาศาสตร์ ทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
Processes of first
language and second language
acquisition and learning
acquisition, justification of
research methodology based
on social, psychological,

ปัจจุบัน
Definition and
components of communication,
various contexts of
communication
including academic and
professional areas, verbal and
non-verbal communication,
intercultural communication,
awareness of significant issues in
cross cultural communication,
and current research
146721 การเรียนรูภ้ าษาที่ สอง
ปรับรหัสวิชา/ ปรับ
3 (3-0-6)
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
Second Language
และภาษาอังกฤษ
Acquisition
กระบวนการเรียนรู้ภาษา
การรั บ รู้ ภ าษาที่ ห นึ่ งและภาษาที่
สอง วิธีการวิจัย
โดยอ้ า งอิ ง จากประเด็ น ทางด้ า น
สั ง คม จิ ต วิ ท ยา ปั ญ ญ า และ
ภาษาศาสตร์ ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ใน ก า ร ส อ น
ภาษาอั ง กฤษและนวั ต กรรมการ
สอนส าหรั บ ผู้ เรีย นภาษาอั ง กฤษ
เป็ น ภาษาที่ ส อง และงานวิ จั ย ใน
ปัจจุบัน
Processes of language
learning, first language and
second language acquisition,
research methodology based on
social, psychological, cognitive,
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cognitive, and linguistic
aspects, theoretical and
implication for English teaching
to second language learners

and linguistic aspects, related
theories and implications for
English teaching and innovations
to second language learners, and
current research
146723 การเขียนเชิงวิชาการ 146702 การเขียนเชิงวิชาการขั้น
ปรับรหัสวิชา/ ปรับ
ขั้นสูง
สูง
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
และภาษาอังกฤษ
Advanced Academic
Advanced Academic
Writing
Writing
การเขียนถอดความ
การเขีย นถอดความ การ
การเขียนสรุปความ การเขียน เขี ย นสรุ ป ความ การเขี ย นบ ท
บทสังเคราะห์ การเขียนทบทวน สั ง เค ราะห์ การเขี ย นท บ ท วน
วรรณกรรม และการเขียน
วรรณกรรม การเขียนบทความ
บทความวิจัยและการเขียน
วิ จั ย แ ล ะก ารเขี ย น บ ท ค ว าม
บทความวิชาการ ผ่านการอ่าน วิชาการ
เรื่องที่คัดสรรอย่างหลากหลาย
Paraphrasing,
Academic writing in
summarizing, synthesis writing,
advanced level, avoiding
writing literature review, writing
plagiarism, paraphrasing,
research, and writing academic
summarizing, synthesis
articles
writing, writing for literature
review, and writing for
research and academic articles
based on selections of related
reading texts
146724 ภาษาอังกฤษในฐานะ 146722 นานาภาษาอังกฤษโลก
ภาษาสากล
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
World Englishes
English as an
การสารวจการแพร่ขยาย
International Language ของภาษาอังกฤษมาจนถึงสถานะ
การสารวจการแพร่ขยายของ
ที่มอี ิทธิพลในปัจจุบัน การ

ปรับรหัสวิชา/ ปรับชื่อวิชา/
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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ภาษาอังกฤษมาจนถึงสถานะที่มี
อิทธิพลในปัจจุบัน การ
ประยุกต์ใช้จุดยืนของ
ภาษาอังกฤษในปัจจุบันสาหรับ
วิชาชีพด้านภาษา สิทธิทางด้าน
ภาษาและข้อถกเถียงเกี่ยวกับ
อาณานิคมในแง่ภาษาศาสตร์
ข้อดีและข้อเสียของภาษาเพื่อ
การสื่อสารในระดับกว้าง และ
การสอนภาษาอังกฤษสาหรับ
ข้ามวัฒนธรรม
Exploration of the rise
of English to its current
dominant status, implication of
its current position for
language professionals,
language rights and claims
about linguistic imperialism,
advantages and disadvantages
of language of wider
communication, and English
language teaching for crossculture
146725 นวัตกรรมเพื่อการ
สอนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
Innovations in English
Language Teaching
คาจากัดความและคุณลักษณะ
ของนวัตกรรม และสื่อการ
เรียนรูก้ ระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม การออกแบบ การ
ประเมินนวัตกรรม และประเด็น

ประยุกต์ใช้จดุ ยืนของภาษาอังกฤษ
ในปัจจุบันสาหรับวิชาชีพด้าน
ภาษา สิทธิทางด้านภาษาและข้อ
ถกเถียงเกี่ยวกับอาณานิคมในแง่
ภาษาศาสตร์ การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล
อัตลักษณ์ นโยบาย ทัศนคติ
มาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ และ
งานวิจัยในปัจจุบัน
Exploration of the
expansion of English to its current
dominant status, implication of
its current position for language
professionals, language rights
and claims about linguistic
imperialism, English language
teaching as international
language, identities, policies,
attitudes, and standards in using
English, and current research

ปิดรายวิชา
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ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
Definitions and
characteristics of innovations
and multimedia for
English teaching, process of
innovation development,
designs, evaluation, and
current issues related to
innovations
146726 การสอนภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้พูดภาษาอื่น
3 (2-2-5)
Teaching English to
Speakers of Other Languages
ทฤษฎีพืน้ ฐานในการ
สอนภาษาอังกฤษสาหรับผู้พูด
ภาษาอื่น วิธีการสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน การ
ออกแบบการจัดการการเรียนรู้
และการวางแผนการสอนการ
สาธิตการสอนและการอภิปราย
Theoretical background
of teaching English to speakers
of other languages (TESOL),
current pedagogical
approaches, design of
instructional unitand lesson
planning, teaching
demonstration and discussion
146727 การแปลขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Translation
ความหมาย ประเภท

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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และทฤษฎีของการแปล รูปคา
และความหมาย กลวิธีและ
กระบวนการแปล การวิเคราะห์
ข้อบกพร่องและปรับปรุงบท
แปล การแปลข้อความเชิง
เปรียบ บริบทกับการเลือกใช้คา
การแปลสิ่งที่รจู้ ักและไม่รู้จักใน
วัฒนธรรมของภาษาและการ
แปลในบริบทต่างๆ
Meaning, type and
translation theories, form and
meaning, translation strategies
and process, translation
weakness analysis and
improvement, metonymy and
metaphor, connotation and
collocation, and known and
unknown word translation in
both translation cultures, and
translation in different contexts
146728 การนาเสนอและการ 146704 การนาเสนอและการ
อภิปรายเชิงวิชาการ
อภิปรายเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
Academic
Presentation and Discussion
วิธีการนาเสนอข้อมูล
เชิงวิชาการตามบริบทต่างๆ
เทคนิคและสื่อเพื่อการนาเสนอ
ที่มปี ระสิทธิภาพ การนาเสนอ
และอภิปรายเชิงวิชาการโดยเน้น
ทักษะการใช้ภาษาและการให้
ข้อมูลย้อนกลับ

Presentation and
Discussion for Professional
Contexts
วิธีการนาเสนอข้อมูลตาม
บริบทวิชาชีพต่างๆ เทคนิคและสื่อ
เพื่อการนาเสนอที่มีประสิทธิภาพ
การนาเสนอและอภิปรายเพื่อ
วิชาชีพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษา
และการให้ข้อมูลย้อนกลับ และ

ปรับรหัสวิชา/ปรับชื่อวิชา/
ปรับคาอธิบายรายวิชา
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Methods of academic
presentation in various
contexts, techniques and
media for effective
presentation, academic
presentation and discussion
with emphasis on language
use and feedback giving

146730 วรรณคดีสาหรับการ
สอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Literature for English
Language Teaching
แนวคิดทางด้าน
วรรณคดีทฤษฎีการสอน
วรรณคดี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
สอนภาษาอังกฤษในระดับ
การศึกษาต่างๆ
Literary concepts,
teaching approaches, related
research for the implication of
English language teaching at
different educational levels
146731 ทฤษฎีวรรณกรรมและ
การวิจารณ์
3(3-0-6)
Literary Theories and
Criticism

งานวิจัยในปัจจุบัน
Methods of presentation
in various professional contexts,
techniques and media for
effective presentation,
presentation and discussion for
professional contexts with
emphasis on language use and
feedback giving, and current
research
146730 วรรณคดีสาหรับการสอน
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Literature for English
Language Teaching
การอ่านวรรณคดี
แนวคิดทางด้านวรรณคดี ทฤษฎี
การสอนวรรณคดี งานวิจัยใน
ปัจจุบันเพื่อประยุกต์ใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษา
ต่าง ๆ
Reading literature, literary
concepts, literacy teaching
theories, current research for
the implication of English
language teaching at different
educational levels
ปิดรายวิชา
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หลักการสาคัญของ
ทฤษฎีวรรณกรรมร่วมสมัยและ
การวิจารณ์ รูปแบบและคาศัพท์
เฉพาะทางด้านการวิจารณ์
วรรณกรรม การอ่านงานเขียน
ของนักทฤษฎีและนักวิจารณ์
การทาวิจัยทางด้านวรรณคดี
โดยใช้กระบวนการที่สร้างขึ้นมา
Major principles of
contemporary literary theory
and criticism, key concepts and
terminology of literary criticism,
analysis of literary works of
recognized literary theorists
and critics, conducting literary
research according to
established procedures
146740 หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาอังกฤษและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3 (3-0-6)
Selected Topics on
English Language and Related
Fields
หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับ
งานวิจัยทางภาษาอังกฤษและ
ศาสตร์ทีเ่ กี่ยวข้อง การวิเคราะห์
งานวิจัยเชิงลึกที่หลากหลาย
การอภิปราย และการ
ประมวลผลความคิด
Selected topics on
research studies dealing with
English language and related

ปิดรายวิชา
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fields, in depth analytical
exploration on various
research, discussion, and
formulating ideas
146741 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
6 หน่วยกิต
Independent Study
ก า ร ค้ น ค ว้ า ก า ร
แสวงหาความรู้และการรวบรวม
ข้ อ มู ล การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ย
กระบวนการวิจัยเบื้องต้น การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอั งกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ วรรณคดีและ
ภาษาศาสตร์ การเขียนรายงาน
การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
Searching and
gathering data, acquiring
knowledge by basic research
process, analysis and
synthesis of research on the
topic related to English
language, teaching English as
a foreign language, literature
and linguistics, research report
writing by systematic process
146742 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การแสวงหาความรู้
เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ ว ย

146741 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ตนเอง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การแสวงหา
ความรู้ แ ละการรวบรวมข้ อ มู ล
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ด้ ว ย
กระบวนการวิ จั ย เบื้ อ งต้ น การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยใน
หัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ การ
ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใน ฐ า น ะ
ภ า ษ า ส า ก ล ว ร ร ณ ค ดี แ ล ะ
ภ า ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะก าร เขี ย น
รายงานการค้นคว้า
Searching and gathering
data, acquiring knowledge by
basic research process, analysis
and synthesis of research on the
topic related to English language,
teaching English as an
international language, literature
and linguistics, and research
report writing
146742 วิทยานิพนธ์
ปรับคาอธิบายรายวิชา
12 หน่วยกิต
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย อย่ า งเป็ น
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กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
การศึ ก ษาเหตุ ผ ลและทฤษฎี ที่
เกี่ ย วข้ อ ง การสั ง เคราะห์ แ ละ
วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ก า ร ส อ น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ฐ า น ะ
ภาษาต่างประเทศ วรรณคดีและ
ภาษาศาสตร์ การเขียนรายงาน
การวิจัย
Acquiring for
constructing knowledge by
systematic research process,
studying reason and related
theory, analysis and synthesis
of research on the topic
related to English language,
teaching English as a foreign
language, literature, linguistics,
research report writing by
systematic process

ระบบ การศึกษาเหตุผลและทฤษฎี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การสั ง เคราะห์ แ ละ
วิ เคราะห์ ง านวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล
วรรณคดี แ ละภาษาศาสตร์ และ
การเขียนรายงานการวิจัย
Constructing new
knowledge by systematic
research processes, studying
reasons and related theories,
analysis and synthesis of
research on topics related to
English language, teaching
English as an international
language, literature, linguistics,
and research report writing

146743 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
การวินจิ ฉัยและการ
ตัดสินใจบนพืน้ ฐานทางวิชาการ
และทฤษฎีเพื่อการวิจัย การ
แสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์
ความรูใ้ หม่ดว้ ย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์และ
วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

146743 วิทยานิพนธ์
ปรับคาอธิบายรายวิชา
36 หน่วยกิต
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Thesis
ก า ร วิ นิ จ ฉั ย แ ล ะก า ร
ตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐานทางวิ ช าการ
และทฤษฎีเพื่อการวิจัย การสร้าง
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย
กระบวนการวิ จั ย อย่ า งมี ร ะบบ
การศึ ก ษาเหตุ ผ ลและทฤษฎี ที่
เกี่ ย วข้ อ ง การสั งเคราะห์ แ ละ
วิ เคราะห์ ง านวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ภาษ าอั ง กฤษ การสอนภาษ า
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ภาษาอังกฤษ การสอนภาษา
อังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ วรรณคดีและ
ภาษาศาสตร์ การเขียนรายงาน
การวิจัย
Judging and making
decision for doing research
based on academic and
theoretical perspectives,
acquiring for constructing
knowledge by systematic
research process, 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 by systematic process

อั งก ฤ ษ ใน ฐ า น ะ ภ า ษ า ส าก ล
วรรณคดี แ ละภาษาศาสตร์ และ
การเขียนรายงานการวิจัย
Judging and making
decision for conducting research
based on academic and
theoretical perspectives,
constructing knowledge by
systematic research processes,
studying reasons and theories,
analysis and synthesis of
research on topics related to
English language, teaching
English as an international
language, literature, linguistics,
and research report writing

146703 การเรียนรูด้ ิจติ ัลสาหรับ
ภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-6)
Digital Literacies for
English Language Studies
สถานการณ์เทคโนโลยี
ในปัจจุบัน พัฒนาการของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี
และการอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน การบูรณาการ
ของเทคโนโลยีกับการเรียน
ภาษาอังกฤษ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรายวิชาใหม่
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กับการใช้เทคโนโลยีในการเรียน
ภาษาอังกฤษ และงานวิจัยใน
ปัจจุบัน
Current technological
situations, developments in
communications technologies,
interactions between technology
and literacy throughout history,
integration of technology into
English language studies, related
issues with regard to digital
technology use in English
language studies, and current
research
146705 Critical Literacies in
English Language
Studies
3 (3-0-6)
การรูว้ ิจารณญาณใน
ภาษาอังกฤษศึกษา แนวทางใน
การศึกษาการรูห้ นังสือเชิงวิพากษ์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติการรู้
หนังสือเชิงวิพากษ์ในบริบทท้องถิ่น
และระดับโลก การเชื่อมโยงทฤษฎี
กับการวิจัยและการปฏิบัติการรู้
หนังสือเชิงวิพากษ์ ในวัฒนธรรม
ชุมชนครอบครัวและห้องเรียนที่
หลากหลาย และงานวิจัยใน
ปัจจุบัน
Approaches to the study
of critical literacy, related
theories, research, and practice
in local and global contexts,

เปิดรายวิชาใหม่
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connecting theories to research
and practice across diverse
cultures, communities, families,
classrooms, and current research
146706 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผ่านสื่อหลากรูปแบบใน
บริบทวิชาชีพ
3 (3-0-6)
English Multimodal
Literacies in Professional
Contexts
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง สื่ อ
หลากรูป แบบ การเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อหลากรูปแบบ
ในด้านการเรียนรู้คาศัพท์ การอ่าน
การเขี ย น และบทอ่ า นจากสื่ อ
หลากรู ป แบบ ผ่ า นกิ จ กรรมการ
เรียนรู้ผ่านสื่อหลากรูปแบบ ทฤษฎี
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรีย นรู้ ผ่ านสื่ อ
หลากรู ป แบบ และงานวิ จั ย ใน
ปัจจุบัน
Multimodal meaning,
English multimodal pedagogy in
terms of vocabulary learning,
reading, writing and multimodal
texts through multimodal
learning activities, related
theories of multimodal literacies,
and current research
146711 การวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
Action Research for

เปิดรายวิชาใหม่
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English Language Classroom
ความหมายของการวิจัย
ปฏิบัติการ คุณลักษณะของการ
วิจัยปฏิบัติการในชัน้ เรียน
ภาษาอังกฤษ ขัน้ ตอน การ
ออกแบบการวิจัยและนวัตกรรม
เทคนิคในการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสะท้อนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ การเขียน
รายงานการวิจัย
Action research definition,
characteristics of action research
in English language classroom,
steps in doing action research,
designing action research and
innovations, techniques and
instruments for data collection,
classroom research data
analysis, reflections of action
research, and research report
writing
146720 การวิเคราะห์วาทกรรม
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Discourse
Analysis
ภาษาและภาษาระดับ
ข้อความ การศึกษาคา ไวยากรณ์
วาทกรรม ทฤษฎีในการ
วิเคราะห์ตัวบท โครงสร้างวาท
กรรมของตัวบท ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและบริบททางสังคม
หลักการวิเคราะห์วาทกรรมในการ

เปิดรายวิชาใหม่
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วิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ
และงานวิจัยในปัจจุบัน
Language and discourse,
study of lexis, grammar, and
discourse, theories of
text analysis, relationship
between language and its social
contexts, principles of discourse
analysis in analyzing language
used in different contexts, and
current research
146723 มุมมองด้าน
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
สาหรับภาษาอังกฤษ
ศึกษา
3 (3-0-6)
Sociocultural
Perspective for English Language
Studies
แนวคิดพืน้ ฐาน ประเด็น
สาคัญทางภาษาศาสตร์ สังคม
และภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา
โดยเน้นภาษาอังกฤษในบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม ภาษาย่อย
ต่าง ๆ การแปรของภาษา และ
ความสัมพันธ์ของภาษาและอัต
ลักษณ์ และงานวิจัยในปัจจุบัน
Basic concepts, important
issues in sociolinguistics and
anthropological linguistics, with
emphasis on English in social and
cultural contexts, language
varieties and variation,
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relationship between language
and identity, and current
research
146724 ไวยากรณ์เพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Pedagogical
Grammar
คุณลักษณะของ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, การ
วิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ,
การ สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร, การวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ และงานวิจัยใน
ปัจจุบัน
Aspects of English
grammar, analyzing English
grammar, teaching English
grammar for communication,
error analysis of English
grammar usages, and current
research
146731 การแปลเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
Translation for Careers
ความหมายของการ
แปลเพื่ออาชีพ ความสาคัญของ
การแปล ชนิดของการแปล ทฤษฎี
และหลักการแปล จรรยาบรรณ
นักแปล การฝึกแปลเอกสารต่าง ๆ
และงานวิจัยในปัจจุบัน

เปิดรายวิชาใหม่
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Definition of translation
for careers, significance of
translation, types of translation,
theories and basic principles of
translation, translators’ ethics,
practice of translating texts, and
current research
146732 วรรณคดีโลก
3 (3-0-6)
World Literature
วรรณกรรมส าคั ญ
ข อ ง ช า ติ ต่ า ง ๆ ที่ เขี ย น เป็ น
ภาษาอั ง กฤษ การวิ เ คราะห์ บ ท
อ่ า นวรรณคดี เ กี่ ย วกั บ สตรี นิ ย ม
สิ่ งแวดล้ อ ม ชนชั้ น เชื้ อ ชาติ เพศ
ศาสนา และงานวิจัยในปัจจุบัน
Important literary works
written in English, analysis of
literary texts about feminism,
environment, class, race, gender,
religion, and current research

เปิดรายวิชาใหม่

110

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
แผน ก แบบ ก 1 (ทาวิทยานิพนธ์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

รหัส
วิชา
146743 วิทยานิพนธ์
Dissertation
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สาหรับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for
Graduate Studies
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146743 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

รหัส
วิชา
9
146743 วิทยานิพนธ์
Dissertation
3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
*ไม่นบั
บัณฑิตศึกษา
หน่วยกิต
Intensive English for
Graduate Studies
9 (3)
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
9
146743 วิทยานิพนธ์
Dissertation
9
รวม

9
3(3-0-6)
*ไม่นับหน่วย
กิต
9 (3)
9
9
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

รหัส
วิชา
146743 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146743 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9
9
9
9

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วย
วิชา
กิต
146743 วิทยานิพนธ์
9
Dissertation
9
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146743 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

9
9
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แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

รหัส
วิชา
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
Intensive English for
Graduate Studies
146701 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
Research Methodology in
Social Sciences
146720 ภาษาศาสตร์สาหรับ
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
Linguistics for English as
a Foreign Language
146721 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารขั้นสูง
English for Advanced
Communication
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146722 การเรียนรูภ้ าษาที่สอง
Second Language
Acquisition

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

3(3-0-6) 146700
*ไม่นับ
หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for
Graduate Studies

3(3-0-6)
*ไม่นับ
หน่วยกิต

3(3-0-6) 146701

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
English for Intercultural
Communication
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
Research Methodology in
Social Sciences

3 (2-2-5)

3(3-0-6) 146710
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (2-2- 146720
5)

การวิเคราะห์วาทกรรม
ภาษาอังกฤษ
English Discourse Analysis

3 (3-06)

9 (3)

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง

9 (3)

3(3-0-6) 146702

3 (2-25)

Advanced Academic
Writing

146723 การเขียนเชิงวิชาการขั้น
3 (2-2- 146721
สูง
5)
Advanced Academic
Writing
146740 หัวข้อคัดสรรทาง
3 (3-0-6) 146722
ภาษาอังกฤษและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
Selected Topics on
English Language and
Related Fields
9
รวม

รหัส
วิชา
146xxx

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก
Major Elective
146xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
146724 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146724 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3
9
3
3

รหัส
วิชา
146xxx

การเรียนรูภ้ าษาที่สอง
Second Language
Acquisition
นานาภาษาอังกฤษโลก
World Englishes

รวม
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3(3-0-6)

3 (3-0-6)

9

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก
Major Elective
146xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
146724 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146724 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3
9
3
3
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แผน ข (ศึกษารายวิชาและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

รหัส
วิชา
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate
Studies
146701 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
Research Methodology in
Social Sciences
146720 ภาษาศาสตร์สาหรับ
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
Linguistics for English as a
Foreign Language
146721 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้น
สูงEnglish for Advanced
Communication
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146722 การเรียนรูภ้ าษาที่สอง
Second Language Acquisition

146723 การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง
Advanced Academic Writing

3(3-0-6) 146700
*ไม่นับ
หน่วยกิต
3(3-0-6) 146701

3(3-0-6) 146710

3 (2-2-5) 146720

9 (3)
3(3-0-6) 146702

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for
Graduate Studies
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
English for Intercultural
Communication
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
Research Methodology in
Social Sciences

3(3-0-6)
*ไม่นับ
หน่วยกิต

การวิเคราะห์วาทกรรม
ภาษาอังกฤษ
English Discourse Analysis
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง

3 (3-0-6)

3 (2-2-5)

3(3-0-6)

9 (3)
3 (2-25)

3 (2-2- 146721
5)

Advanced Academic
Writing
การเรียนรูภ้ าษาที่สอง
Second Language
Acquisition

3(3-0-6)

146xxx

วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(x-x-x) 146xxx
9

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

รหัส
วิชา
146728 การนาเสนอและการ
อภิปรายเชิงวิชาการ
Academic Presentation
and Discussion

146740 หัวข้อคัดสรรทาง
ภาษาอังกฤษและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง
Selected Topics on
English Language and
Related Fields
146xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
146741 การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
Independent Study
146xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3 (3-0-6) 146722

3(x-x-x) 146xxx
9
146741

3(x-x-x) 146xxx
9

9

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

3 (2-2-5) 146704
3 (2-2-5)

6

วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
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3(x-x-x)

การนาเสนอและการ
3 (2-2-5)
อภิปรายเพื่อวิชาชีพ
Presentation and
Discussion for Professional
Contexts
นานาภาษาอังกฤษโลก
3 (3-0-6)
World Englishes

วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
Independent Study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(x-x-x)
9
6

3(x-x-x)
9

3(
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ภาคผนวก จ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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สรุปประเด็นความคิดเห็นในการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง 2564
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 แบบออนไลน์
กรรมการวิพากษ์ภายนอก: รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์
1. โดยทั่วไป เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ เพราะ
a. มี 2 tracks คือ ELT กับ E for profession
b. วิชาบังคับ เนือ้ หาครบดี
c. มีวชิ าเลือกในแต่ละ track กาลังดี
d. ถ้าจะให้ดีกว่านี้ เราสามารถจะมีจุดแข็ง (uniqueness) ของหลักสูตร โดยดูจากความ
ต้องการของผู้เรียน (ไม่ใช่ดูจากความสามารถหรือความสนใจของผูส้ อน)
2. ข้อเสนอแนะ หมวดที่ 1
a. #11 (หน้า 3-4) เติมเรื่อง ทักษะ C21 (Communication, Collaboration, Critical thinking &
Creative thinking)
b. #12 (หน้า 4) เติมอ้างอิง เช่น Crystal (2018)
c. #12.2.1 ข้อ 1 ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 คืออะไร? ควรอ้างอิง C21 citizenship
d. #12.2.1 (หน้า 5-6) ข้อ 2 วิจัยและนวัตกรรม สูป่ ระโยชน์เชิงพาณิชย์ + ข้อ 3 บริการ
วิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม + ข้อ 4 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย –ควรจะโยงเข้าหา หลักสูตร MA in English นี้
e. #12.2.1 ข้อ 5 เอา ‘Good governance’ ออกไหม
f. #12.2.3.1 (หน้า 7) ข้อ 2 ด้านการวิจัย ปรับให้ชัดเจนขึน้ และควรเติมวิจัยด้าน SLA,
blended learning, etc. ด้วย
g. #12.2.3.1 ข้อ 4 ‘โดยเฉพาะเจ้าของภาษา’ คือ?
h. ข้อ 5 เติมเรื่องเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ ด้วย
3. ข้อเสนอแนะ หมวดที่ 2
a. #1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร (หน้า 9) เติมหัวข้อหลักอื่นๆ ด้วย เช่น Intercultural
communication หรือวัฒนธรรม คิดสร้างสรรค์ และภาษาศาสตร์ของภาษาอังกฤษ (English
linguistics)
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b. #1.3.4 ‘ภาษาต่างประเทศอื่นๆ’ คือ?
c. #2.5 แผน (หน้า 12) รับนิสิตใหม่ ปีละ 25 คน เรามีครูที่ปรึกษาเพียงพอ ใช่ไหม?
4. ข้อเสนอแนะ #3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร (หน้า 14-15)
a. วิชา Intensive English for Grad Studies นับนก. ไหม?
b. วิชาพืน้ ฐาน ควรจะเป็น (อย่าลืม เรียงตามความยากง่าย)
i. Advanced Academic Writing
ii. Discourse Analysis
iii. Intercultural Communication
iv. World Englishes (หรือ รวม #3 & 4?)
v. Second Language Acquisition หรือ Critical Literacies in ELS
vi. Research Methodology (ไม่ต้องมี ‘in Social Sciences’)
c. ขอเสนอว่า ....
i. ตัด English for Advanced Communication ออก เพราะเนื้อหาซ้ากับวิชาอื่นๆ เช่น
Intercultural Communication
ii. Critical Literacies in ELS ย้ายไปเป็นวิชาเลือกของ E for profession ไหม หรือถ้าคิด
ว่าสาคัญจริงๆ ก็เอาไปแทน SLA ในวิชาบังคับ และ SLA ย้ายมาเป็น วิชาเลือก
(แอบบังคับ) ของกลุ่ม ELT
d. วิชาเลือก ELT
i. Pedagogical Grammar
ii. Language Testing
iii. Materials Development หรือ Language Teaching Approaches
iv. Digital Literacies for ELS
v. (Advanced) Topics in ELS
vi. อาจจะมี The Creative Classroom หรือยังเก็บ Action Research & SLA ไว้
e. วิชาเลือก E for the profession
i. Translation for Careers
ii. Critical Literacies for ELS
iii. English Corpus Linguistics/Studies
iv. English Stylistics หรือ World/Asian Literature หรือ Young Adults’ Literature
v. (Advanced) Topics in ELS
vi. อาจจะมี Multi-modality Discourse Analysis (MDA) และ/หรือ Critical Discourse
Analysis (CDA) ถ้าไม่มเี วลาพอในวิชา DA
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5. ข้อเสนอแนะ คาอธิบายรายวิชา (หน้า 24 เป็นต้นไป)
a. ปรับรายวิชาออก และเข้ามาใหม่
b. ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเท่ากัน และภาษาอังกฤษควรจะถูกต้อง ไม่เยิ่นเย้อ เช่น
วิชา 742 & 743 Thesis
c. ความยาวแต่ละรายวิชา ควรจะพอๆ กัน เช่น วิชา Translation น่าจะประมาณ 2-3 บรรทัด
พอ และอาจจะต้องขยายเพิ่มเติมวิชา Literature for ELT (ถ้าจะเก็บวิชานีไ้ ว้)
d. ควรจะมีคาว่า ‘current research’ ในทุกรายวิชา หรือให้มากที่สุด
e. รวมรายวิชา เช่น Sociocultural Perspective + Intercultural Communication และ Thesis ที่มี
สองรหัส (หน้า 29)
f. ควรจะตัดวิชา เช่น English for Advanced Communication
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วารสาร
Kaweera, C., Yawiloeng, R. & Tachom, K. (2019). Individual, Pair and Group
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Language Teaching Journal. 12(10). p.1-12.
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แม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบล
แม่กา อาเภอเมือง 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, UK
พ.ศ. 2548 M.A. (Applied Linguistics) University of Southampton, UK
พ.ศ. 2543 ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2540 ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ
หนังสือ
Prayong Chandaeng, Premvit Wiwattanaset, Sunthorn Suksaranjit. (2018). 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.

127
ผลงานวิจัย
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professions towards World Englishes. The Journal of Asia TEFL, 15(1) March 2018
, 118-129.
วาทิตพันธ์ มาตมูล และ สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล. (2561). ทัศนคติต่อการพัฒนาทักษะการใช้
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี . หน้า 129-139. นาเสนอ 9 กันยายน 2561 [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล:
http://www.nan.mcu.ac.th/images/PDF/mcunancon2018/proceedings_3.pdf [24 ตุลาคม
2561].
สิงห์คา รักป่า และ ดารินทร อินทับทิม.(2563). วรรณกรรมตานานพระธาตุจังหวัดพะเยาในฐานะเป็น
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิในการสร้างนวัตกรรมนิทานในจังหวัดพะเยา.วารสาร มจร.มนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์, 6 (1), 393-404.
อาทิตย์ การดื่ม และสิงห์คา รักป่า. (2563). โครงสร้างและขอผิดพลาดทั่วไปในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
จากบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้เข้าร่วมนาเสนอในงานประชุมทางวิชการพะเยา
วิจัยครั้งที่ 7. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหา
วิทลัยพะเยา.
Rakpa, S. (2018). An Application of the Buddhist ‘Learned-ship’ Principle in Promoting English
Listening and Speaking Skills of Thai EFL University Students. Academic Journal
Rommayasan. Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018. 147-169.
Rakpa, S. (2019). Structured and Unstructured Patterns of Abstracts in the 7th Phayao Research
Conference 2018. วารสารวิชาการแสงอีสาน, 16(2), 139-154. (TCI 2)
Pengloon, P., Kaowiwatanakul, S., Tachom, K., and Rakpa, S. (2020). Development of the
Literature I nstructional Model to Promote Intercultural Awareness of English Major
Students A Pilot Study. Journal of Buddhist Studies, 11(1), 1-18. (TCI 2)
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

1. นายคมกฤช
ตาชม*

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
35507000
xxxxx

2. นางสาวจิตติมา 3639900
กาวีระ
0xxxxx

3. นางสาว
สุกัญญา
เกาะวิวัฒนา
กุล*

ตาแหน่ง คุณวุฒิ
ทาง
ระดับ
วิชาการ อุดมศึกษา
ผูช้ ่วย
Ph.D.
ศาสตรา
กศ.ม.
จารย์
ค.บ.
ผูช้ ่วย
ศาสตรา
จารย์

31006003 ผูช้ ่วย
xxxxx
ศาสตรา
จารย์

ศศ.ด.
ศศ.ม
ศศ.บ
Ph.D.
M.A.
ศษ.ม.
ศศ.บ.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
Applied
Linguistics
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ปี

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
2564 2565 2566 2567 2568

University of Southampton, UK
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2557
2543
2540

30

90

90

90

90

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Southampton, UK

2551

30

90

90

90

90

2546
2542
2551

30

90

90

90

90

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Applied
Linguistics
Applied
University of Southampton, UK
Linguistics
การสอนภาษา มหาวิทยาลัยชียงใหม่
อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548
2543
2540

University of South Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2543
2541

30

90

90

90

139
90

University of New South Wales,
Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
University of Essex, UK

2556

30

90

90

90

90

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
English
Language
Teaching
การสอน
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Linguistics
Delhi University

2545
2542
2557

30

90

90

90

90

30

90

90

90

90

ภาษาอังกฤษ

2538

4. นางสาว
ดารินทร
อินทับทิม

36501000 อาจารย์
xxxxx

Ed.D.
ศศ.ม
ศศ.บ

TESOL
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

5. นางสาวรัตนา
ยาวิเลิง*

3560300
3XXXXX

อาจารย์

Ph.D.

Education

อาจารย์

ศศ.ม.
ค.บ.
Ph.D.

6. นางสาว
เบญจพร
เทพสีหนู

3630600
5xxxx

ศศ.ม.

8. นายสนิท
ยืนศักดิ์

5500900
0xxxxx

ผูช้ ่วย
ศาสตรา
จารย์

ศศ.บ.
M.A. (First
Class Horn.)
ศน.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย

2547
2545
2542

7. นายสิงห์คา
รักป่า

35701016 อาจารย์
xxxxx

Ph.D.
M.A.
กศ.ม

ศศ.ม.
B.A

* อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

English
Buddhist
Studies
ภาษาและ
วรรณกรรม
ล้านนา
ภาษาอังกฤษ
Buddhist
Thoughts

University of Pune, India
Buddhist and Pali University of
Sri Lanka
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2535
2543

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
Buddhist and Pali University of
Sri Lanka

2543
2534

30

90

90

90

140
90

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1. สำระในกำรเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรฯ
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย พะเยา ในด้านการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและ
นวัตกรรม โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มี
ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย สามารถนาองค์ความรู้ไป
ถ่ ายทอด พั ฒนาสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมและสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ต่อ ชุม ชน สังคม และ
ประเทศ
2. จุดเด่นของหลักสูตร และ ELOs ของหลักสูตร

1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) ของหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษให้มีคุณลักษณะดังนี้ (1) มีความรู้และทักษะใน
การใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางภาษาและเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยในระดับสูงด้ านภาษาอังกฤษ (3) สามารถคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆหรือ
สร้างนวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ
3. จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้ำงหลักสูตร
เกณฑ์ สกอ.

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ลำดับ
รำยกำร

ที่
1.

งานรายวิชา

ไม่น้อยกว่า

1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก
2.
3.
4.

วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต *

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

แผน ก

แผน ก

แผน ก

แผน ก

แผน ก

แผน ก

แบบ ก 1

แบบ ก 2

แบบ ก 1

แบบ ก 2

แบบ ก 1

แบบ ก 2

-

24

30

-

24

30

-

24

30

-

-

-

-

3

3

-

3

3

-

-

-

-

21

27

-

21

27

-

-

-

-

15

18

-

15

18

-

-

-

-

6

9

-

6

9

36

12

-

36

12

-

36

12

-

-

-

6

-

-

6

-

-

6

-

-

-

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

36

36

36

36(3)

36(3)

36(3)

36(3)

36(3)

36(3)

แผน ข

แผน ข

แผน ข

4. ควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำบันภำยนอก
นิสติ และบุคลากรของหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยเพื่อ
เผยแพร่ ผ ลงานระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ปี ล ะ 1 ครั้ ง นอกจากนี้ ผู้ เ รี ย นในหลั ก สู ต รสามารถในการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ทางวิชาการในศาสตร์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่าง
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายจานวนทั้งสิ้น
24 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

2

5. นิสิตกลุ่มเป้ำหมำยและแผนกำรรับนิสิต
กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 เป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังนี้ (1)
เป็ นผู ส าเร็จการศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ (2) มี
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพแลวอยางนอย 1 บทความ ที่เกี่ยวของกับ
ภาษาอังกฤษ ภายใน 5 ป ย้อนหลังตามเกณฑ กพอ.
กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 เปนผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ
กลุ่มเป้าหมาย แผน ข เป็นผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ
หลักสูตรได้กำหนดจำนวนรับเข้ำของแต่ละแผนกำรศึกษำ ดังนี้
หลักสูตร/สำขำวิชำ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

แผนกำรศึกษำ
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข

จำนวนรับ
5
10
20

6. ควำมพร้อมด้ำนอำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์พิเศษ
ชื่ออำจำรย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทำง

วุฒิ

วิชำกำร

กำรศึกษำ
สูงสุด

คุณวุฒิ
(สำขำวิชำ)

ผลงำนทำงวิชำกำร
เป็นไปตำมเกณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. (Applied Linguistics)



*2. สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D. (Applied Linguistics)



3. จิตติมา กาวีระ



*1. คมกฤช ตาชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ)

*4. รัตนา ยาวิเลิง

-

ปริญญาเอก Ph.D. (Education)



5. สิงห์คา รักป่า

-

ปริญญาเอก Ph.D. (English)



3

6. ดารินทร อินทับทิม

-

ปริญญาเอก Ed.D (TESOL)



7. ดร.เบญจพร เทพสีหนู

-

ปริญญาเอก English Language Teaching



8. ผศ.สนิท ยืนศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท

M.A. (Linguistics)



*หมายเหตุ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แนวทำงกำรพัฒนำอำจำรย์
หลักสูตรฯ มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทั้งระยะสั้น 1 ปี และ
ระยะยาว 4 ปี เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรผลิตผลงานวิชาการ เตรียมพร้อมเข้าสู่การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
ตีพิมพ์และเผยแพร่ง านวิ จัย บทความวิชาการในระดับ ชาติแ ละระดับ นานาชาติ โดยอาจารย์
สามารถขอทุนสนับสนุนการทาวิจัยจากงบประมาณของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย
7. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรฝึกประสบกำรณ์
หลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี โดย แผน ก แบบ ก1
และ แผนก แบบ ก2 เรียน 2 ภาคการศึกษา และ แผน ข เรียน 3 ภาคการศึกษา
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ โดยจัดโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริม
ให้นิสิตเข้าร่วมอบรม สัมนาเชิงวิชาการ และมีกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้า (Progress Report) ทุก
ภาคการศึกษาโดยแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ (IS)
เช่น กลุ่ม Early Stage เป็นกลุ่มที่ก าลั งพัฒนาหัวข้อวิจัย หรือท าการทบทวนวรรณกรรม กลุ่ม Middle
Stage เป็นกลุ่มที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระแล้วและอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล และกลุ่ม
สุดท้าย คือกลุ่ม Final Stage เป็นกลุ่มที่ทาการเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียน
รายงานผลการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ในแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนา
เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการพัฒนานิสติ
โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาบรรยายให้นิสิตฟังหลังจากที่
นิ สิ ต ได้ ท าการรายงานความก้ า วหน้ า แล้ ว เช่ น การบรรยายเกี่ ย วกั บ การเขี ย นบทความวิ จั ย จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการทาผลงานวิชาการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ
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8. ควำมคุ้มทุนหรือคุ้มค่ำ
ลำดับ
รำยรับ
1
รายจ่าย
2
3
4
5
6

รำยกำร
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ภาคการศึกษา (20,000 บาท x 4)

จำนวนเงิน
80,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1 ครัง้
1,600 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
20,000 บาท
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7,500 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนานิสิต
4,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และสาธารณูปโภคอื่นๆ
2,000 บาท
รวมรายจ่าย
35,100 บาท
รายได้รวม 80,000 บาท รายจ่ายทั้งหมด 36,100 บาท รวมรายได้สุทธิ 44,900 บาท/ ตลอดหลักสูตร
9. ควำมพร้อมด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
- กำรบริหำรงบประมำณ งบประมาณรายได้รับการจัดสรรจากคณะขึ้นกับจานวนนิสิตของสาขาวิชา
การแบ่ ง ส่ ว นงบประมาณรายได้เ พื่อ การบริห ารจั ด การโครงการและกิ จ กรรมในสาขาวิช า โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่คณะเป็นผู้กาหนด
- ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย หนังสือ ตารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษา
อื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเรียน การสอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จานวน 2,263 เล่ม ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
- ห้องเรียน ได้แก่ (1) ห้องเรียนผ่านระบบการจองของมหาวิทยาลัย ตามขนาดจานวนผู้เรียนในรายวิชา
และจานวนของรายวิชาทุกภาคการศึกษา (2) ห้องเรียนสารองในอาคารคณะศิลปศาสตร์ ขนาด 50 ที่
นั่งจานวน 2 ห้อง และ 10 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง พร้อมระบบ Internet และเครื่องปรับอากาศ (3) ห้องเรียน
ออนไลน์จานวน 4 ห้อง ในห้องเรียนออนไลน์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์
กล้อง หูฟัง ไมโครโฟน และไฟส่องสว่างเวลาสอนออนไลน์ (4) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง พร้อม
อุปกรณ์การสอน สื่อประสม และระบบบันทึกการสอน (I-classroom) ผ่านระบบการจองของคณะฯ
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