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คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต 

รายละเอียดหลักสูตร Program Specification 

ท่ีมาและความสําคัญของหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต มุงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในมหาบัณฑิต

ของหลักสูตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกตจะตองบูรณาการองคความรูภาษาศาสตรกับศาสตร

อื่น ๆ สูการประยุกตใชประกอบวิชาชีพ และพัฒนาสังคม รวมถึงมีทักษะในการเช่ือมโยงและประยุกต

กระบวนการวิจัยดานภาษาศาสตรในการพัฒนาสังคมอยางมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายการ

พัฒนาประเทศ 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

รหัสและช่ือหลักสูตร  

(Code and Program Title) 

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร

ประยุกต 

ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Applied Linguistics 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

(Name of the Final 

Award)  

ช่ือเต็ม(ไทย): ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรประยุกต)    

ช่ือยอ(ไทย): ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 

ช่ือเต็ม(อังกฤษ): Master of Arts (Applied Linguistics) 

ช่ือยอ(อังกฤษ): M.A. (Applied Linguistics) 

สถานภาพของหลักสูตรและ

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

หลักสูตร  

(Status of the Program 

and Program 

Accreditation)  

1. หลักสูตรใหม พ.ศ.2560  เปดสอนภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 

2560 

2. คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร เห็นชอบหลักสูตรในการ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร วาระพิเศษ วันท่ี 22 

เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

3. คณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรใน

การประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการ

ประชุมครั้งท่ี 122 (6/2560) วันท่ี  24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

5. สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 5 / 

2560 วันท่ี 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 

จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอด

หลักสูตร  

(Credit Hours) 

48 หนวยกิต 
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หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) 

อาชีพท่ีสามารถประกอบได

หลังสําเร็จการศึกษา  

(Professions/occupations 

for which students are 

prepared)  

1.  บุคคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ  

2. นักวิจัยอิสระ 

3. นักนิติวิทยาศาสตร 

4. นักอรรถบําบัด  

5. พนักงานบริษัทท่ีมีงานดานภาษาศาสตรเขามาเกี่ยวของ เชน กูเกิ้ล 

 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร (Specific Information of the Program) 

ปรัชญา 

(Philosophy  of the 

Program) 

ทักษะในการเช่ือมโยงและประยุกตกระบวนการวจัิยดานภาษาศาสตร

ในการพัฒนาสังคมอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

(Expected Learning 

Outcomes)   

1. บูรณาการศาสตรทางภาษาศาสตรเขากับสาขาอื่นๆ เชน แพทย 

วิทยาศาสตร สังคมศาสตร ฯลฯ ไดอยางเหมาะสม 

2. มีทักษะในการเช่ือมโยงและประยุกตกระบวนการวิจัยดาน

ภาษาศาสตรในการพัฒนาสังคมอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดกําหนดปรัชญาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาศาสตรประยุกต คือ “ทักษะในการเช่ือมโยงและประยุกตกระบวนการวิจัยดานภาษาศาสตรในการ

พัฒนาสังคมอยางมีคุณธรรมจริยธรรม” โดยไดกําหนดปรัชญาของหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา คือ ดํารงชีวิตดวยปญญาประเสริฐท่ีสุด และใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะศิลป

ศาสตรในการสรางบัณฑิตใหมีหัวใจของความเปนมนุษย เปนพื้นท่ีการเรียนรูรวมกัน เช่ือมโยงและเติมเต็ม

ทรัพยากร ทักษะ ความรูและศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและภาคี โดยใชปรัชญาของหลักสูตรเปนแนวทางในการ

กําหนดวัตถุประสงคหลักสูตร กําหนดผลการเรียนรู และกลยุทธการสอนใหสอดคลองกัน เพื่อมุงผลิต

มหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต ให 1. มีความรูความสามารถดานภาษาศาสตรเชิงบูรณา

การเพื่อนําไปประกอบอาชีพเฉพาะทาง เชน บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ นักนิติวิทยาศาสตร นัก

อรรถบําบัด นักตัดเสียงหรือแปลผลในบริษัท เชน กูเกิ้ล ฯลฯ 2. มีทักษะในการเช่ือมโยงและประยุกต

กระบวนการวิจัยดานภาษาศาสตรในการพัฒนาสังคมอยางมีคุณธรรมจริยธรรม  

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  

             (Program Structure and Organization)  

คุณสมบัติผูเขาศึกษา  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับ
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  

             (Program Structure and Organization)  

(Admission 

Requirements) 

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

โครงสรางหลักสูตร  

(Program Structure)   

  

แบบ 1.1 หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 

1. ศึกษารายวิชา   

1.1 หมวดวิชาเฉพาะ ดาน                     - หนวยกิต 

1.1.1 วิชาเอกบังคับ                      - หนวยกิต 

1.1.2 วิชาเอกเลือก                     - หนวยกิต 

2. วิทยานิพนธ                    36 หนวยกิต 

รวม (หนวยกิต) ไมนอยกวา                    36 หนวยกิต 

แบบ 2.1 หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 

1. ศึกษารายวิชา   

1.1 หมวดวิชาเฉพาะ ดาน                   12 หนวยกิต 

1.1.1 วิชาเอกบังคับ                      6 หนวยกิต 

1.1.2 วิชาเอกเลือก                     6 หนวยกิต 

2. วิทยานิพนธ                    12 หนวยกิต 

รวม (หนวยกิต) ไมนอยกวา                    36 หนวยกิต 

แผนการศึกษา  

(Study Plan)  

แบบ 1.1  

ชั้นปท่ี ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาปลาย 

1 
157762 วิทยานิพนธ  6 หนวยกิต 

 

157762 วิทยานิพนธ 6 หนวยกิต 

 

2 
157762 วิทยานิพนธ  6 หนวยกิต 

 

157762 วิทยานิพนธ  6 หนวยกิต 

 

3 
157762 วิทยานิพนธ  6 หนวยกิต 

 

157762 วิทยานิพนธ  6 หนวยกิต 

 

แบบ 2.1  

1 

157701 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

สังคมศาสตรขั้นสูง 3(2-2-5) 

157711 สัทศาสตรและสัทวิทยา 3 

(2-2-5) 

157712 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ 3 

(2-2-5)  

157713 อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตร 

3 (2-2-5) 

1577xx วิชาเอกเลือก 3 (2-2-5) 

   

1577xx วิชาเอกเลือก 3 (2-2-5) 

2 
157762 วิทยานิพนธ 6 หนวยกิต 

 

157762 วิทยานิพนธ 6 หนวยกิต 

 

3 
157762 วิทยานิพนธ 6 หนวยกิต 

 

157762 วิทยานิพนธ 6 หนวยกิต 

 

คาบํารุงการศึกษา คาบํารุงการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  

             (Program Structure and Organization)  

(Admission fees) 50,000 บาท  

โครงสรางหลักสูตรซึ่งประกอบไปดวยหมวดวิชาเฉพาะดานวิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ทุกวิชา

จะแสดงภาพรวมของการบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ัง 7 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติโดยนิสิตจะสามารถพัฒนาความรูและทักษะทางปญญาดานการทําวิจัย จากรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย

ทางสังคมศาสตรและ วิชาพื้นฐานทางดานเสียง คํา ความหมาย และประโยคในรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก 

สวนในดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบนั้น นิสิตสามารถพัฒนาไดจากรายวิชา 

เชน รายวิชาเลือก และวิทยานิพนธ ซึ่งมุงเนนการมีวินัยและการรับผิดชอบในการเรียนและการทํางานมี่ไดรับ

มอบหมาย รวมถึงการทําวิจัยอยางมีระบบ ซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณของนักวิจัยและนักวิชาการท่ีดี  

   

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในแต

ละช้ันป 

(Courses Learning 

Outcomes) 

แผน 1.1 ช้ันปท่ี ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1 -สอบวัดคุณสมบัติ (QE) 

-สอบโครงรางการวิจัย 

2 ดําเนินการวิจัย 

3 ตีพิมพบทความและสอบวิทยานิพนธ 

แผน 2.1 ช้ันปท่ี ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1 -เรียนรายวิชา 

-พัฒนาหัวขอวิจัย 

2 -สอบวัดคุณสมบัติ (QE) 

-สอบโครงรางการวิจัย 

-ดําเนินการวิจัย 

3 ตีพิมพบทความและสอบวิทยานิพนธ 

กลยุทธการสอน  

(Teaching Strategies) 

กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมมีการ

ปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ โดยเนนการเขาช้ันเรียน

ใหตรงเวลา มีการสอดแทรกคําสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาตางๆ 

ใหความสําคัญและตรวจสอบความตรงตอเวลา การเขาช้ันเรียนและความ

ซื่อสัตย โดยไมลอกเลียนผลงานผูอื่น  ตลอดถึงการอางอิงผลงานของบุคคล

อื่นอยางถูกตอง และไมกระทําการทุจริตในการสอบ มีความรับผิดชอบใน

การทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

มีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนท้ังภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ สงเสริมใหมีการการประยุกตใชทฤษฎีเพื่อนําไปปฏิบัติใน

สถานการณตาง ๆ และมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประสบการณ

ดานวิชาชีพใหแกนิสิตอยูเสมอ อาทิเชน เชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายผาน

ระบบทางไกล (Video Conference) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended 

Learning) และการนําโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีทันสมัยมาใช 

กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ใชกระบวนการสอนในลักษณะการอภิปราย โดยมีการกําหนดหัวขอ

อภิปราย เนนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 

กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

กําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนรายกลุม การทํางานท่ีตองประสานงาน

กับผูอื่น  คนควาหาขอมูลจากการใหความรวมมือของผูอื่นหรือ ผูมี

ประสบการณ  จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนทัศนะทางวิชาการระหวางนิสิต

ดวยกัน และระหวางนิ สิตกับอาจารย วิทยากร และบุคคลท่ัวไปโดย

สม่ําเสมอ ทุกกิจกรรมจะดําเนินภายใตบรรยากาศทางวิชาการท่ีกอใหเกิด

ความสัมพันธอันดี ถอยทีถอยอาศัยกัน  

กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนะนําและสนับสนุนใหนิ สิตใช เทคโนโลยี ในการสืบคนขอมูลจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ  เชน ฐานขอมูลออนไลน  อานงานวิจัยท่ีมีการออกแบบ

เชิงปริมาณเพื่อใหนิสิตคุนเคยกับสถิติวิเคราะหเชิงปริมาณและการวิเคราะห

เชิงตัวเลขมากข้ึน  

กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานสุนทรียภาพ 

จัดกิจกรรมหรือสงเสริมการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

และของสากล เชน กิจกรรมการชมภาพยนตร ละคร การแสดงดนตรี  

กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการสงเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

สอดแทรกสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ และสอดแทรกพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมดานบุคลิกภาพและการแสดงออก 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

การประเมินประสิทธิผลของ

การสอน  

(Teaching Assessment) 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

ประเมินจากการเขาเรียนตรงเวลาของนิสิต และการสงงานท่ีมอบหมายตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด ประเมินจากการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย เชน 

วิทยานิพนธ รายงานการคนควา โดยยึดแบบธรรมเนียมจรรยาบรรณ

นักวิชาการ เชน มีการอางอิงอยางถูกตอง และไมนําผลงานของผูอื่นมาอาง

วาเปนของตนเอง ประเมินความซื่อสัตยและสุจริต สังเกตจากการทํางาน

กลุมและการสอบ 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในดานตาง ๆ 

ดังนี้        

(1) ประเมินจากทดสอบยอย 

(2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 

(3) ประเมินจากการจัดทํารายงานการคนควา 

(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานการคนควาหรือ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 

(5) ประเมินจากการทํางานท่ีไดรับมอบหมายในช้ัน

เรียน 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงโดยใชรูปแบบการประเมินท่ีหลากหลายเชน การสอบ

ขอเขียน การสอบปากเปลา การนําเสนอผลงาน เพื่อใหเห็นศักยภาพท่ี

แทจริงของผูเรียน 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการทํากิจกรรมตาง ๆ ท้ังในหองเรียนและ

นอกหองเรียน 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากการสังเกตในการนําเสนอรายงาน บทความ รายงานการวิจัย 

ประเมินจากการสืบคนขอมูลโดยใช เทคโน โลยีสารสน เทศอย างมี

ประสิทธิภาพ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานสุนทรียภาพ 

ผลประเมินในรายวิชาหรือ ผลประเมินการเขารวมกิจกรรม 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

สอบถามหรอืพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในดานการดูแลสุขภาพ และการ

สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 

 

หมวดท่ี 5 เกณฑการสําเร็จการศึกษา (Graduation Requirements) 

เกณฑการสําเร็จการศึกษา เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม 
          ปริญญาโท 

 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา

ข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงต้ัง และตองเปน

ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ง

ของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

โดยจะตองไดรับคะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา

ข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงต้ังและตองเปน

ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

ผลงานวิทยานิพนธหรืสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ

อยางนอยไดรับการยอมรับให ตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ หรือ นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับ

สมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 
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หมวดท่ี 5 เกณฑการสําเร็จการศึกษา (Graduation Requirements) 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองได
ระดับคะแนนเฉล่ียไม ตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive 
Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น พรอม
ท้ังเสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน
สุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงต้ัง โดยเปนระบบ
เปดใหผูสนใจเขารับฟงได และรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่ง
ของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งท่ีสืบคนได 

 

หมวดที่ 6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ ผลงานวิชาการ 

นายคมกฤช ตาชม ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.D. (Applied 

Linguistics) 

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ธนพิสิฐ  สฤษด์ิวัฒนสกุล และ คมกฤช  ตา

ชม. (2559). การศึกษาการใชกจิกรรมการ

พูดเพ่ือการสื่อสารในการพัฒนา

ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6.  ใน การ

ประชุมเครือขายความรวมมือวิชาการ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครัง้ท่ี 9 พลัง

มนุษศาสตร พลังสงัคมศาสตร พลังแหง

ความสุขท่ีย่ังยืน (น. 596-604). พิษณุโลก: 

เครือขายความรวมมือทางวิชาการสาย

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 

ชญาณิศา ธรรมยศ, คมกฤช ตาชม และ 

สนิท ยืนศักด์ิ. (2559). Development of 

Communication Skills of Grade 2 

Students through Animation Cartoon 

Clips. ใน การประชุมบัณฑิตศึกษาครัง้ท่ี 2 

(หนา 538- 546). มหาวิทยาลัยพะเยา 

คมกฤช  ตาชม. (2561) ทัศนคติและการ 

ทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของคร ู

ภาษาอังกฤษ. วารสารมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 6  

ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน  
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หมวดที่ 6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561.   

ภาษิตา ต้ังวงศาศิริวัฒ และคมกฤช ตาชม  

(2561) แรงจูงใจในการเรียนรู 

ภาษาอังกฤษและการรับรูตนเองในทักษะ 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษา 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร สถาบันการ 

พลศึกษา วิทยาเขตลําปาง. วารสารพิกุล  

มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ปท่ี 16  

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561. 

วีรวรรณ กราบทูล และคมกฤช ตาชม  

(2561) การใชวิธีการสอนแบบโครงงาน 

เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง. ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา  

ครั้งท่ี 4 (หนา 1202-1220) มหาวิทยาลัย 

พะเยา 

Prayong Chandaeng, Premvit   

Wiwattanaset, Sunthorn  Suksaranjit.  

(2018). Phayao Studies [พะเยาศึกษา]  

(Khomkrit  Tachom, Chittima   

Kaweera, Sukanya   

Kaowiwattanakul, Sanit Yeunsak,  

Yaowarut  Mengkow, and Albert  

Lisec, Translators).  Chiang Mai:  

Suthep Printing and Media Limited. 

นางสาวเพ็ญนภา คลาย

สิงหโต 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(ภาษาศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ภาษาศาสตรประยุกต) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การศึกษาบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Klaisingto, P. and Aroonmanakoon, W. 

2010. Thai Gender Ideology: A view 

form Representations of Social Actors 

in Crimes news Headlines. Manusya: 

Journal of Humanities, P.37-49 

(August) 

เพ็ญนภา คลายสิงหโต.2554.โครงสรางพาด

หัวขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพไทย: 

ภาพสะท อน อุดมการณ ทางเพศสภาพ 

ว า ร ส า ร ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม . 

มหาวิทยาลัยมหิดล 30.2.  
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หมวดที่ 6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พู น พ งษ  งาม เกษ ม  และค ณ ะ . 2557 . 

กระบวนการแกปญหาอานไมออกเขียนไมได

อยางยั่งยืน: กรณีศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน. ชุดโครงการ การพัฒนา

งานวิจัยและการสนับสนุนเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยและมหาวิทยาลัยพะเยา. 

เพ็ ญนภา คล ายสิ งห โต. 2558. ภาษากั บ

อุดมการณ: วาทกรรมนมแมในสังคมออนไลน. 

ภาษาและวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยมหิดล.  

ณั ฐกานต  พรหมเสน และ เพ็ญนภา คล าย

สิงหโต. 2559. การใชเอกสารประกอบการเรียน

การสอน ชุ ดLet’s visit Phayao Downtown

เพ่ื อ พั ฒ นาทั กษะการอ านจั บ ใจความ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ท่ี  5 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม ตํ๋ าดรุณเวทย ) 

เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. 

งานประชุมสัมมาวิชาการระดับชาติของสมาชิก

เครื อข ายความร วมมื อวิ ชาการ-วิจั ยสาย

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. Proceeding 

online. หนา 22-34. (มกราคม) 

เพ็ญนภา คลายสิงหโต. 2560. วาทกรรมบนเว็บ

ไซดเฟซบุกระหวางอาจารยและนิสิตในรายวิชา

ภาษาศาสตร เบื้ องตน. วารสารศิลปศาสตร . 

มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ.  

เพ็ญนภา คลายสิงหโต และคณะ. 2560. การ

พัฒนาทักษะการอานออกเสียงและการเขียนเชิง

วิ เคราะห ภาษาไทยผ านนิทานท่ี สรางจาก

กระบวนการวิเคราะหสัมพันธสารในนักเรียน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชานแดนเบ็ตต้ีดูเมน. 

วารสารม นุ ษ ยศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย 

เกษตรศาสตร 35.1. 

นางจารุวรรณ  เบญจาทิกุล ผูชวยศาตรา

จารย 

อ.ด.(ภาษาศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร) 

จารุวรรณ เบญจาทิกุล. 2558. พฤติกรรม

การใชพจนานุกรมในการเขียนสะกดคําของ

นิสิตคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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มหาวิทยาลัยมหิดล 

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

วารสารฟาเหนือ.7.2 หนา 11-26. ธันวาคม 

2558. 

ณ ช า กุ ล  สิ ง ห เส น า ก า ร  แ ล ะ จ า รุ

วรรณ  เบญจาทิกุล. 2558. คําบุรุษสรรพ

นามของชาวไทยพวนภาคอีสาน. วารสาร

บัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตรสังคมศาสตร 

4.1. มกราคม-มิถุนายน 2558. 

พู น พ งษ  ง าม เก ษ ม  แล ะค ณ ะ . 2559 . 

กระบวนการแกปญหาอานไมออกเขียนไมได

อยาง ย่ังยืน: กรณีศึกษาโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนเบ็ต ต้ีดูเมน. ภายใตชุด

โครงการ การพัฒ นางานวิจั ยและการ

สนับสนุนเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา สนับสนุน

โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ

ม ห า วิท ย าลั ย พ ะ เย า .รม ย ส า ร .1 4 .2 

พฤษภาคม 2559. 

ณ ช า กุ ล  สิ ง ห เส น า ก า ร  แ ล ะ จ า รุ

วรรณ  เบญจาทิกุล. 2560.  การใชคําบุรุษ

สรรพนามของชาวไทยพวนภาคอีสาน . 

วารสารรมยสาร 15.2. เดือนพฤษภาคม-

สิงหาคม 2560. 

โชคฑีรภัคญ ธนเศรษฐวัฒนา, จารุวรรณ 

เบญ จาทิ กุล , สม เกียร ติ  รั กษ ม ณี  และ

พรสวรรค สุวรรณธาดา. การศึกษาหนวย

เสียงในภาษาไทยท่ีเปนปญหาตอการออก

เสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุมชาติ

พั น ธ อ า ข า ใน จั ง ห วั ด เชี ย ง ร าย สู ก า ร

สร างน วัฒ กรรมบท เรียนคอมพิวเตอร

มัล ติมี เดีย เพ่ือแกปญหาการออกเสียง

ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร. วารสารชอ

พยอม 29.2 (มิถุนายน-ตุลาคม) 2561. 

 


