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คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดหลักสูตร Program Specification 

 ที่มาและความส าคัญของหลักสูตร  

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและ

การวิจัยในระดับสูง กอปรกับองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยจะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงวิชาการ วิชาชีพ และการคิดค้นทางด้านทฤษฎี องค์ความรู้และนวัตกรรม

ทางด้านภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมด้านภาษาและเทคโนโลยีท่ีเช่ือมโยงกับชุมชนระดับ

ท้องถิ่นและชุมชนในระดับสากล  พร้อมกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้น าทางวิชาการท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคม   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information) 
รหัสและช่ือหลักสูตร  
(Code and Program Title) 

ภาษาไทย: หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in English   

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
(Name of the Final 
Award)  

ช่ือเต็ม(ไทย): ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)    
ช่ือย่อ(ไทย): ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือเต็ม(อังกฤษ): Doctor of Philosophy  (English) 
ช่ือย่อ(อังกฤษ): Ph.D. (English) 

สถานภาพของหลักสูตรและ
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตร  
(Status of the Program 
and Program 
Accreditation)  

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2560 
2. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี 1/2559  วันท่ี 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 
2559 
3. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งท่ี 3/ 2560 วันท่ี 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ใน
การประชุมครั้งท่ี 121 (5/2560) วันท่ี 3 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 
2560  
5. สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 
4/2560 วันท่ี 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information) 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร  
(Credit Hours) 

48 หน่วยกิต 

อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา  
(Professions/occupations 
for which students are 
prepared)  

1.  อาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ 
2.  นักวิชาการและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
3. นักเขียน 
4. ล่าม นักแปล 
5.  พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
6.  อาชีพอิสระท่ีใช้ทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (Specific Information of the Program) 
ปรัชญา 
(Philosophy  of the 
Program) 

ก้าวหน้าด้วยทักษะภาษาอังกฤษ ก้าวไกลด้วยการวิจัยสู่สากล ก้าว
ล้ าด้วยนวัตกรรม 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Learning 
Outcomes)   

1. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษข้ันสูงในวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางภาษาและเทคโนโลยี 
2. มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยในระดับสูงด้านภาษาอังกฤษ 
3. สามารถคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆหรือสร้างนวัตกรรมทางด้าน
ภาษาอังกฤษ  

  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ก าหนดปรัชญาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คือ “ก้าวหน้าด้วยทักษะภาษาอังกฤษ ก้าวไกลด้วยการวิจัยสู่สากล ก้าวล ้าด้วยคุณธรรม
จริยธรรม” โดยได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ด ารงชีวิต
ด้วยปัญญาประเสริฐท่ีสุด และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ในการสร้างบัณฑิตให้มีหัวใจของ
ความเป็นมนุษย์ เป็นพื้นท่ีการเรียนรู้ร่วมกัน เช่ือมโยงและเติมเต็มทรัพยากร ทักษะ ความรู้และศิลปวัฒนธรรม
กับชุมชนและภาคี โดยใช้ปรัชญาของหลักสูตรเป็นแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตร ก าหนดผลการ
เรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกัน เพื่อมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ (1) มีความรู้และทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษข้ันสูงในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางภาษาและเทคโนโลยี 
(2) มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยในระดับสูง (3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
             (Program Structure and Organization)  
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  
(Admission 
Requirements) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

โครงสร้างหลักสูตร  
(Program Structure)   
  

แบบ 1.1 หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. ศึกษารายวิชา   
1.1 หมวดวิชาเฉพาะ ด้าน                     - หน่วยกิต 
1.1.1 วิชาเอกบังคับ                      - หน่วยกิต 
1.1.2 วิชาเอกเลือก                     - หน่วยกิต 
2. วิทยานิพนธ ์                    48 หน่วยกิต 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า                    48 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. ศึกษารายวิชา   
1.1 หมวดวิชาเฉพาะ ด้าน                   12 หน่วยกิต 
1.1.1 วิชาเอกบังคับ                      6 หน่วยกิต 
1.1.2 วิชาเอกเลือก                     6 หน่วยกิต 
2. วิทยานิพนธ ์                    36 หน่วยกิต 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า                    48 หน่วยกิต 

แผนการศึกษา  
(Study Plan)  
แบบ 1.1  

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 
1 

146855 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
 

146855 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
 

2 
146855 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
 

146855 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
 

3 
146855 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
 

146855 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 
 

แบบ 2.1  
1 

146811 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1468xx วิชาเอกเลือก   2  หน่วยกิต
1468xx วิชาเอกเลือก   2  หน่วยกิต  

146812 นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5) 
1468xx วิชาเอกเลือก  2  หน่วยกิต  

2 
146856 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
 

146856 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
 

3 
146856 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
 

146856 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
(Admission fees) 

ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 
50,000 บาท  
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โครงสร้างหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วยหมวดวิชาเฉพาะด้านวิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ทุกวิชา
จะแสดงภาพรวมของการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท้ัง 7 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยนิสิตจะสามารถพัฒนาความรู้และทักษะทางปัญญาด้านการท าวิจัยในระดับสูง จากรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ และ นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ ส่วนในด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบนั้น นิสิตสามารถพัฒนาได้จากรายวิชา เช่น รายวิชาการส่ือสารระหว่าง
วัฒนธรรม และรายวิชามุมมองทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ส าหรับด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นนิสิตสามารถพัฒนาได้จากการเรียนใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ และ รายวิชาประเด็นปัจจุบันด้านการวัดและการประเมินผลใน
ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม นิสิตจะเรียนรู้ผ่านรายวิชาวรรณคดีสากล รายวิชาวรรณคดีวิจารณ์ รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ รายวิชาประเด็นปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผล และวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
มุ่งเน้นการมีวินัยและการรับผิดชอบในการเรียนและการท างานมี่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการท าวิจัยอย่างมี
ระบบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณของนักวิจัยและนักวิชาการท่ีดี  
  นอกจากนี้หลักสูตรยังมีรายวิชาท่ีส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาด้านสุนทรียศิลป์ ในรายวิชาวรรณคดี
สากล และรายวิชาวรรณคดีวิจารณ์ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าดุษฎีบัณฑิตภาษาอังกฤษนั้นสามารถคิดอย่างเป็นระบบ
โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายมิติ มีความซาบซึ้งในวรรณกรรมและวรรณศิลป์ มีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุมีผล มีวินัยและความรับผิดชอบในตนเอง และมีจรรณยาบรรณของนักวิชาการท่ีดีเพื่อการประกอบ
วิชาชีพของตนเอง มีความรู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงและบทบาทของภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน ซึ่งเมื่อมอง
ในภาพรวมแล้วแต่ละรายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยใน
ระดับสูง น าไปสู่การพัฒนาเชิงวิชาการและการคิดค้นด้านทฤษฎี องค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อม
กับมีความเป็นผู้น าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคม 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่
ละช้ันปี 
(Courses Learning 
Outcomes) 

แผน 1.1 ชั้นปีที ่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1 -สอบวัดคุณสมบัติ (QE) 

-สอบโครงร่างการวิจัย 
2 ด าเนินการวิจัย 
3 ตีพิมพ์บทความและสอบวิทยานิพนธ์ 

แผน 2.1 ชั้นปีที ่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1 -เรียนรายวิชา 

-พัฒนาหัวข้อวิจัย 
2 -สอบวัดคุณสมบัติ (QE) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

-สอบโครงร่างการวิจัย 
-ด าเนินการวิจัย 

3 ตีพิมพ์บทความและสอบวิทยานิพนธ์ 
กลยุทธ์การสอน  
(Teaching Strategies) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ โดยเน้นการ
เข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา มีการสอดแทรกค าสอนเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชาต่างๆ ให้ความส าคัญและตรวจสอบความตรงต่อ
เวลา การเข้าช้ันเรียนและความซื่อสัตย์ โดยไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น  
ตลอดถึงการอ้างอิงผลงานของบุคคลอื่นอย่างถูกต้อง และไม่กระท า
การทุจริตในการสอบ มีความรับผิดชอบในการท างานท่ีได้รับ
มอบหมายให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
มีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นท้ัง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ส่งเสริมให้มีการการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เพื่อน าไปปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้แก่นิสิตอยู่เสมอ อาทิเช่น 
เ ชิญ ผู้ทร ง คุณวุฒิ ม าบร รยาย ผ่ าน ระบบ ทาง ไ ก ล  ( Video 
Conference) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
และการน าโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีทันสมัยมาใช้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้กระบวนการสอนในลักษณะการอภิปราย โดยมีการก าหนดหัวข้อ
อภิปราย เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
กลยุทธ์ การสอนที่ ใช้ ในการพัฒนาการเ รียน รู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นรายกลุ่ม การท างานท่ีต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น ค้นคว้าหาข้อมูลจากการให้ความร่วมมือของ
ผู้อื่นหรือผู้มีประสบการณ์  จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนทัศนะทางวิชาการ
ระหว่างนิสิตด้วยกัน และระหว่างนิสิตกับอาจารย์ วิทยากร และ
บุคคลท่ัวไปโดยสม่ าเสมอ ทุกกิจกรรมจะด าเนินภายใต้บรรยากาศ
ทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนะน าและสนับสนุนให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์  อ่านงานวิจัยท่ีมีการ
ออกแบบเชิงปริมาณเพื่อให้นิสิตคุ้นเคยกับสถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมากขึ้น  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 
จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ และของสากล เช่น กิจกรรมการชมภาพยนตร์ ละคร การแสดง
ดนตรี  
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 
สอดแทรกสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ และสอดแทรกพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมด้านบุคลิกภาพและการแสดงออก 

การประเมินประสิทธิผลของ
การสอน  
(Teaching Assessment) 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาของนิสิต และการส่งงานท่ี
มอบหมายตามระยะเวลาท่ีก าหนด ประเมินจากการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้า โดยยึดแบบธรรม
เนียมจรรยาบรรณนักวิชาการ เช่น มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และไม่
น าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตนเอง ประเมินความซื่อสัตย์
และสุจริต สังเกตจากการท างานกลุ่มและการสอบ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้        

(1) ประเมินจากทดสอบย่อย 
(2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากการจัดท ารายงานการค้นคว้า 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานการ

ค้นคว้าหรือบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

(5) ประเมินจากการท างานท่ีได้รับมอบหมาย
ในช้ันเรียน 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงโดยใช้รูปแบบการประเมินท่ีหลากหลายเช่น 
การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การน าเสนอผลงาน เพื่อให้เห็น
ศักยภาพท่ีแท้จริงของผู้เรียน 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากการสังเกตในการน าเสนอรายงาน บทความ รายงาน
การวิจัย ประเมินจากการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 
ผลประเมินในรายวิชาหรือ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ 
สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ 
และการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 

 

หมวดที่ 5 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา (Graduation Requirements) 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 ปริญญาเอก 
- แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ี
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
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หมวดที่ 5 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา (Graduation Requirements) 

วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 เรื่อง 
- แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น สุดท้ายผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา อย่าง
น้อย 2 เรื่อง 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ ผลงานวิชาการ 

นายคมกฤช ตาชม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Applied Linguistics) 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ธนพิสิฐ  สฤษด์ิวัฒนสกุล และ คมกฤช  
ตาชม. (2559). การศึกษาการใช้กิจกรรม
การพูดเพื่อการสื่อสารในการพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.  ใน 
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั งที่ 9 
พลังมนุษศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลัง
แห่งความสุขที่ย่ังยืน (น. 596-604). 
พิษณุโลก: เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. 
ชญาณิศา ธรรมยศ, คมกฤช ตาชม และ 
สนิท ยืนศักด์ิ. (2559). Development of 
Communication Skills of Grade 2 
Students through Animation 
Cartoon Clips. ใน การประชุม
บัณฑิตศึกษาครั งที่ 2 (หน้า 538- 546). 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
คมกฤช  ตาชม. (2561) ทัศนคติและการ 
ท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 
ภาษาอังกฤษ. วารสารมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 6  
ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน  
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หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2561.   
ภาษิตา ต้ังวงศาศิริวัฒ และคมกฤช ตาชม  
(2561) แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษและการรับรู้ตนเองในทักษะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษา 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ 
พลศึกษา วิทยาเขตล าปาง. วารสารพิกุล  
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ปีที่ 16  
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561. 
วีรวรรณ กราบทูล และคมกฤช ตาชม  
(2561) การใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง. ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา  
คร้ังที่ 4 (หน้า 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. 

นางสาวจิตติมา กาวีระ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Yawiloeng, R. and Kaweera, C.  
(2016). Teacher written response  
from EFL writing teachers’  
perspective. Proceedings: The 9th  
National Conference of HUSOC  
Network.Phitsanulok, Thailand.  
March 24-25, 2016. 
จิราภัค ค ามีและจิตติมา กาวีระ (2559)  
การเตรียมความพรอมดานการจัดการ 
เรียนการสอน สูความเป็นประชาคม 
อาเซียนของครูผูสอนวิชา ภาษาอังกฤษ  
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา  
ในการประชุมวิชาการบัณฑิต ศึกษา คร้ังที่  
2 (หน้า 433-447) มหาวิทยาลัยพะเยา 
Saksopin, U and Kaweera, C.  
(2016).The development of  
students’ creative writing skills  
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หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

through the use of cooperative  
learning of Mathayomsuksa five  
students at Demonstration School,  
University of Phayao. Proceedings in  
Phayao Research Conference.  
(1609-1618) 
ปิยะธิดา ยะเคียน และ จิตติมา กาวีระ  
(2562) ผลกระทบการสอนอ่านแบบ  
SQ4R ที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ 
ความเข้าใจของนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.วารสารมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1(น. 1 -14) 
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:  
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