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Programme Specification ศศ.ด. ภาษาไทย 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 

รายละเอียดหลักสูตร Program Specification 

 ที่มาและความส าคัญของหลักสูตร ที่มาและความส าคัญของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสนองตอบต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ปัญญาเพ่ือความ

เ ข้ มแข็ ง ของ ชุ มชน”  (Wisdom for Community Empowerment) และสอด รับวั ตถุ ป ระสงค์ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะวัตถุประสงค์เพ่ือท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective 

Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP–One University One Province) เพ่ือบริการวิชาการ

โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment) และเพ่ือ

ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล ทั้งยังจะ

ช่วยกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 8 

จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นดว้ย และ

การที่มหาวิทยาลัยพะเยาต้ังอยู่ในเขตพ้ืนของอาณาจักรล้านนาไทยในอดีต ที่อุดมไปด้วยมรดกทาง

ปัญญาและวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองมาตราบจนปัจจุบัน หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช า

ภาษาไทยจะช่วย  สบืสานและพัฒนาตอ่ยอดองค์ความรู้อันเป็นอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม โดย

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเป็น  องค์รวมของ

รากเหง้าแห่งความรู้ทางภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยากลุ่มชนไทดั้งเดิมที่ได้รับการสืบต่อผ่านยุค

สมัยมาตราบจนปัจจุบัน ทั้งของคนไทยในไทย คนไทในจีน คนไทในเวียดนาม คนไทในลาว คนไทใน

กัมพูชา คนไทในพม่า คนไทในอินเดีย และคนไทในมาเลเซีย นับว่าเป็นการรองรับการก้าวไปสู่

ประชาคมอาเซียนอีกทางหน่ึง   

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information) 

รหัสและชื่อหลักสูตร  

(Code and Program Title) 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

Doctor of  Philosophy Program in Thai 

ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

(Name of the Final 

Award)  

ช่ือเต็ม (ไทย)   : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) 

ช่ือยอ่ (ไทย)    : ศศ.ด. (ภาษาไทย)  

ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   : Doctor of Philosophy (Thai) 

ช่ือยอ่ (อังกฤษ)      : Ph.D. (Thai) 
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Programme Specification ศศ.ด. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information) 

สถานภาพของหลักสูตร

และการพจิารณาอนุมัติ/

เห็นชอบหลักสูตร  

(Status of the Program 

and Program 

Accreditation)  

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น  ปี

การศึกษา 2560 

2. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ อนุมัติหลักสูตร ใน

การประชุมวาระพิเศษ วันที่ 28 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

3. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบ

หลักสูตร ในการประชุม ครัง้ที่  ............. วันที่ .......

เดอืน ............ พ.ศ. 2559 

4. คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุม ครัง้ที่  ............. วันที่ .......เดอืน ............ พ.ศ. 

2559 

5. สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  

ครัง้ที่  ............. วันที่ .......เดอืน ............ พ.ศ. 2559 

จ านวนหน่วยกติที่เรียน

ตลอดหลักสูตร (Credit 

Hours) 

48  หน่วยกิต 

อาชีพที่สามารถประกอบได้

หลังส าเร็จการศึกษา  

(Professions/occupations 

for which students are 

prepared)  

1.   อาจารย์ทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาใน

สถาบันอุดมศึกษา 

2.  นักวิชาการและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

3.  ผู้บริหารและนักธุรกิจด้านการสื่อสาร 

4.  นักเขียนและสื่อสารมวลชน 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (Specific Information of the Program) 

ปรัชญา 

(Philosophy  of the 

Program) 

เช่ียวชาญภาษาและวรรณกรรม  เป็นผูน้ าทางวิชาการ  

       สบืสานภูมิปัญญา รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม 

 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง  

(Expected Learning 

Outcomes)   

1. ดา้นบุคลกิภาพ 

2. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. ดา้นภาวะผู้น า 
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1. ด้านบุคลิกภาพ (1) พัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในของนิสิตให้เหมาะสมกับ

การศึกษาระดับปรญิญาเอกและให้มคีุณลักษณะของผู้น า (2) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษาและ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา (3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

บุคลกิภาพ 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (1) บูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมใน

การจัด การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ในแง่เนือ้หา การปฏิบัตจินในช้ันเรียนและต่อสังคมภายนอก 

(2) ตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตเป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และ

ความตรงต่อเวลา (3) สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง ๆ ในราย วิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น มีหลักธรรม 

เคารพกฎหมาย ใช้หลักธรรมาภิบาล 

3. ด้านภาวะผู้น า (1) ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า (2) ส่งเสริมให้นิสิตมีภาวะความเป็นผู้น าใน

การเรียนการสอน เช่น จัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แต่ละคนได้หมุนเวียนกัน

เป็นผู้น า และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน (3) ให้สมาชิกกลุม่ประเมินภาวะความเป็นผู้น าของนิสิตที่เป็น

หัวหน้ากลุ่ม หรือรับผิดชอบในงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

             (Program Structure and Organization)  

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  

(Admission 

Requirements) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

แบบ 1.1  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศกึษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองใน

สาขาวชิาภาษาไทยหรือสาขาวชิาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ต้องมีผลงานวิจัยหรือบทความวจิัยท่ีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารวชิาการ

ไม่นอ้ยกว่า 1 เรื่อง ท้ังนี้ไม่รวมวทิยานิพนธ ์และผลงานท่ีดัดแปลงจาก

วทิยานิพนธ์ 

3. มีโครงร่างวทิยานิพนธห์รือหัวข้อส าหรับใช้เป็นแนวทางในการท า

วทิยานิพนธ์ 

แบบ 2.1  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศกึษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรองใน

สาขาวชิาภาษาไทยหรือสาขาวชิาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีหัวข้อหรือแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

             (Program Structure and Organization)  

โครงสร้างหลักสูตร  

(Program Structure)   

  

แบบ 1.1 หมวดวิชา จ านวนหน่วยกติ 

1. ศึกษารายวิชา   

1.1 หมวดวิชาพืน้ฐาน                      - หน่วยกิต 

1.2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น                      - หน่วยกิต 

1.2.1 วิชาเอกบังคับ                      - หน่วยกิต 

1.2.2 วิชาเอกเลอืก                      - หน่วยกิต 

2. วิทยานิพนธ์                    48 หน่วยกิต 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

                    - หน่วยกิต 

4. รายวิชาบังคับไมนั่บหน่วย

กิต 

                - หน่วยกติ 

รวม (หน่วยกิต) ไมน้่อยกว่า                    48 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 หมวดวิชา จ านวนหน่วยกติ 

1. ศึกษารายวิชา                      12 หน่วยกิต 

1.1 หมวดวิชาพืน้ฐาน                       - หน่วยกิต 

1.2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น                      12 หน่วยกิต 

1.2.1 วิชาเอกบังคับ                       6 หน่วยกิต 

1.2.2 วิชาเอกเลอืก                       6 หน่วยกิต 

2. วิทยานิพนธ์                   36 หน่วยกิต 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

                    - หน่วยกิต 

4. รายวิชาบังคับไมนั่บหน่วย

กิต 

                     - หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต) ไมน้่อยกว่า                    48 หน่วยกิต 

 

แผนการศกึษา  

(Study Plan)  

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1 

 

144831 วิทยานิพนธ์   

 8 หน่วยกิต 

144831 วิทยานิพนธ์   

 8 หน่วยกิต 
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แบบ 1.1 (ท าวิทยานพินธ์)  

 

2  144831 วิทยานิพนธ์   

 8 หน่วยกิต 

144831 วิทยานิพนธ์   

 8 หน่วยกิต 

3 
144831 วิทยานิพนธ์   

 8 หน่วยกิต 

144831 วิทยานิพนธ์   

 8 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชา

และท าวิทยานพินธ์)  

 

1 

 

 

144801  ระเบียบวิธวีิจัย

ภาษาไทยขั้นสูง  

3 หน่วยกิต  

144802  ภาวะผู้น าและ

การจัดการทาง

ภาษาไทย 3 หน่วยกิต  

144XXX  วิชาเอกเลอืก     

3 หน่วยกิต     

144XXX  วิชาเอกเลอืก     

3 หน่วยกิต     

2 

 
144832 วิทยานิพนธ์   

9 หน่วยกิต 

144832 วิทยานิพนธ์   

9 หน่วยกิต 

3 
144832 วิทยานิพนธ์   

9 หน่วยกิต 

144832 วิทยานิพนธ์   

9 หน่วยกิต 

 

ค่าบ ารุงการศึกษา 

(Admission fees) 

แผน แบบ 1.1 และ 2.1  

  ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา  

ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท  

 

โครงสร้างหลักสูตร ที่ประกอบดว้ยรายวิชาพืน้ฐานต่าง ๆ น าไปสูก่ารผลติดุษฎีบัณฑิตที่มีความ

เช่ียวชาญด้านภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาของไทยที่ สามารถเป็นผู้น าทางวิชาการในศาสตร์

ภาษาไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน

สาขาภาษาไทย ตลอดจนสามารถผลติดุษฎีบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้น าอย่างสร้างสรรค์ดา้นการคิด การ

ปฏิบัตแิละการจัดการทางภาษา ผ่านรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังใน

แต่ละชั้นปี 

แบบ 1.1   ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1 เร่ิมด าเนนิการท าวิทยานิพนธ์ต้ังแต่

ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
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หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

(Courses Learning 

Outcomes) 

2 -สอบผ่านข้อสอบวัดคุณสมบัตริะดับ

ปรญิญาเอก  

-ด าเนนิการวิจัย ตีพิมพ์บทความ และ

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

3 -ด าเนนิการวิจัย ตีพิมพ์บทความ และ

สอบวิทยานิพนธ์ 

แบบ 2.1  ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1 -เรียนรายวิชา  

-เร่ิมด าเนนิการท าวิทยานิพนธ์ 

2 -สอบผ่านข้อสอบวัดคุณสมบัตริะดับ

ปรญิญาเอก  

-ด าเนนิการวิจัย ตีพิมพ์บทความ และ

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

3 -ด าเนนิการวิจัย ตีพิมพ์บทความ และ

สอบวิทยานิพนธ์ 

กลยุทธ์การสอน  

(Teaching Strategies) 

     กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม อาจารย์สอดแทรกค าสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

โดยอาจใช้กรณีตัวอย่างจากเหตุการณ์ใกล้ตัวเช่นข่าวประจ าวัน 

หรือชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะนสิัยและผลของการกระท าของตัว

ละครผ่านบทวรรณกรรมวิเคราะห์ ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี โดย

ให้ความส าคัญและตรวจสอบความตรงต่อเวลา การเข้าช้ันเรียน

และความซื่อสัตย์ และเคารพกฎเกณฑ์และสิทธิของตนเองและ

ผู้อื่น ให้ความส าคัญกับการเคารพกฎเกณฑ์และสิทธิของตนเอง

และผู้อื่น โดยสอดแทรกเรื่องระเบียบวินัย    การเข้าช้ันเรียน 

การสง่งานให้ตรงเวลา เป็นไปตามค าสั่งที่มอบหมายพร้อมทั้งมี

การสรุปพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และแนวทางแก้ไข และ

สอดแทรกกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม โดย

มอบ หมายงานให้ท านอกช้ันเรียน เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการ

ท างานร่วมกับผู้อื่นและให้น าเสนองานหนา้ช้ัน 
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Programme Specification ศศ.ด. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

 

    กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ ใน

รายวิชาที่ เน้นทฤษฎี ต้องมอบหมายงานหรือทดสอบการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ  การวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของ

ทฤษฎีที่ได้เรียนในช้ันเรียน  สอดแทรกกิจกรรมหรือ ข่าวสารอัน

เป็นประโยชน์ต่อการให้ความรู้ทางวิชาการที่ส าคัญ เช่น การ

อภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกิจกรรมการ

เช่ือมโยงบรบิทของสาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ สอนภาษาอังกฤษ

ที่นิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในบริบทของสาขาวิชาของ

ตนเอง และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ 

สอนความรู้เร่ืองระเบียบวิธีวิจัยในรายวิชาการวิจัยขั้นสูงทาง

ภาษาไทยและฝึกปฏิบัตใินรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

      กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้าน

ทักษะทางปัญญา   ฝึกการคิดเพ่ือวางแผน การแกไ้ขปัญหา 

โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอน โดยเน้นการอภิปราย การ

วิเคราะห์กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

มอบหมายงานที่ต้องมีการสบืค้นข้อมูล สังเคราะห์วิเคราะห์

ข้อมูล จัดท าเป็นรายงานผลการค้นคว้า การทดสอบหรือการ

มอบ หมายงานควรมีโจทยท์ี่ต้องการค าตอบทีเ่ป็นผลจากการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการเปรยีบเทียบ มิใช่การท่องจ ามา

ตอบเพียงอย่างเดียว จัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการ 

       กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

       มอบหมายง านกลุ่ ม ห รื อ ง านที่ ต้ อ ง มี ก า ร ติ ด ต่ อ

ประสานงานกับบุคคลอื่น จัดหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรที่ให้ นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนิน
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Programme Specification ศศ.ด. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

กิจกรรม รวมถึงวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงาน สอนเร่ืองการ

ท างานเป็นทีมเช่น มอบหมายงานกลุ่ม และให้นิสิตก าหนด

บทบาทและหน้าที่ของทีมงานอย่างชัดเจน และให้น าเสนอผล

การท างานหน้าช้ันเรียน มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มและ

ก าหนดโจทย ์กติกา และให้ถอืปฏิบัตติาม 

      กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้าน

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้นิสิตศึกษาค้นคว้าและใช้

ข้อมูลสารสนเทศในการหาข้อมูล สอนสถิติและระเบียบวิธวีิจัย

ขั้นพ้ืนฐานในรายวิชาการวิจัยเบื้องต้น จัดหรอืสง่เสริมการเข้า

ร่วมโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

มอบหมายงานที่ต้องให้นิสิตต้องสบืค้นข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศ

ต่าง ๆ จัดกิจกรรมการน าเสนองานวิจัยหรืองานที่ได้รับ

มอบหมายจากการสืบค้นข้อมูล 

      กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

สุนทรียะและความงามแห่งศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหรือ

ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และ

ของสากล เช่น กิจกรรมการชมภาพยนตร์ ละคร การแสดง

ดนตรี 

         กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้าน

ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ สอดแทรก

สุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ และสอดแทรกพฤติกรรมที่

เหมาะสมด้านบุคลกิภาพและการแสดงออก 

การประเมินประสิทธิผล

ของการสอน  

(Teaching Assessment) 

      การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

สอบถามนิสิตถึงความเข้าใจหรือความคิดเห็นถึงพฤติกรรมหรือ

แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม ประเมิน

พฤติกรรม และตรวจสอบการเข้าเรียน การส่งงาน  การปฏิบัติ

ตนในช้ันเรียน การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้อง
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Programme Specification ศศ.ด. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

เป็นผลจากความสามารถของเอง ไม่ควรมีการลอกเลียนแบบ

ความคิดของผู้อื่น ประเมินจากพฤติกรรมและปฏิบัติตนในการ

เข้าช้ันเรียน ประเมินผลงานจากงานกลุม่ที่ได้รับมอบหมาย 

        การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้  ทดสอบความรู้ 

ความ สามารถ การประยุกต์ใช้ และการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ

ผ่านทางกิจกรรม คือ  การสอบข้อเขียนในการทดสอบย่อย หรือ

สอบกลางภาคและปลายภาค การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของ

การน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  การอภิปราย การแสดงละคร 

การถามตอบ การจัดท ารายงานผลการค้นคว้า และ/หรือ

ผลการวิจัย การน าเสนอโครงงาน การน าเสนอผลงานทางโดยการ

จัดสัมมนา สัดส่วนการให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมข้างต้น ขึ้นอยู่

กับธรรมชาติของวิชาและวัตถุประสงค์ของรายวิชาน้ัน การให้

คะแนนควรพิจารณาการให้คะแนนเนื้อหาและวิธีการน าเสนอใน

สัดสว่นที่เหมาะสมกับประเภทและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

       การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา จัด

สัดส่วนคะแนนให้กับเร่ืองความสามารถในการสืบค้น คิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์  การประยุกต์ใช้ การใช้หลักตรรกะ การ

แก้ปัญหา ในการทดสอบหรืองานที่มอบหมายให้นิสิตประเมิน

จากการฝึกงานในสถานประกอบการ 

     การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จัดสัดส่วนคะแนนให้กับ

เร่ืองผลสัมฤทธิ์ในการติดต่อประสานงาน ผลประเมินการเรียน

การสอนในรายวิชา หรือผลประเมินโครงการหรือกิจกรรม จัด

สัดสว่นคะแนนให้กับเร่ือง การท างานเป็นทีม ก าหนดบทลงโทษ

กรณีเกิดการกระท าที่ผิดกติกา เช่นการเข้าเรียนสาย การส่ง

งานหลังก าหนด เป็นต้น 
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Programme Specification ศศ.ด. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

 

       การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        

      จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเร่ืองความสามารถในการสืบค้น

ข้อมูล และการประเมินชิ้นงานที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้า 

ประเมินความถูกต้องในการใช้สถิติและการตอบโจทย์ หรือ

ความสามารถในการตีความค่าสถิติเบื้องต้น ในบทความต่าง ๆ 

หรือจากงานวิจัย ประเมินผลการน าเสนอข้อมูลที่สืบค้น 

        การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียะและความ

งามแห่งศิลปวัฒนธรรม   ผลประเมินในรายวิชาหรือ ผล

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

      การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ สอบถามหรือพูดคุยเพ่ือแสดง

ความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ และการสังเกตพฤติกรรม

การแสดงออก 

 

หมวดที่ 5 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา (Graduation Requirements) 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

• มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้ คะแนนไมต่่ ากว่า 65 

หรือ มีผลการสอบเทียบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์  

• สอบผ่านข้อสอบวัดคุณสมบัตริะดับปรญิญาเอก  

• คณะ ศิลปศาสต ร์ แ ต่ ง ต้ั ง คณะก รรมกา ร สอบ

วิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปลา่ ซึ่งนิสิตจะต้องได้รับ



11 

 

Programme Specification ศศ.ด. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 5 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา (Graduation Requirements) 

ผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะถือ

ว่าสอบผ่าน และนิสิตต้องน าวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บ

เลม่เรียบรอ้ยแล้วมามอบให้มหาวิทยาลัย 

• ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานจะต้อง

ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (Proceeding) ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรอง

คุณภาพจากผู้ ท ร งคุ ณวุ ฒิ ใ น สา ข า วิ ช า ภ า ษ า 

วรรณกรรม และคติชนวิทยาแล้ว 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ ผลงานวิชาการ 

นางดวงมน จิตร์จ านงค์ ศาสตราจารย์ อ.ด.ภาษาไทย 

อ.ม.ภาษาไทย 

อ.บ.ภาษาไทย  

ดวงมน จิตรจ์ านงค.์ (2559). “ไส้เดือนตา

บอดในเขาวงกต: วรรณกรรมแห่ง

อารมณ์อันว่าด้วยความลุ่มหลงและ

ความพลักพราก” ใน ปาจารยสาร. 

40, (1-2), หน้า 80-86. 

วรวรรธน์ ศรียาภัย, ดวงมน จิตรจ์ านงค์, 

สุนันท์ อัญชลีนกุูล. (2559). การ

ประพฤติธรรมะและอธรรมของตัว

ละครในละครไทยโทรทัศน์. รายงาน

การวิจัย. พะเยา: คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ดวงมน จิตรจ์ านงค.์ (2558). “นี่แหละโลก: 

โลกที่เปน็สิ่งชีว้ัดวิธีการ” ใน ปาจารย

สาร. 39 (3), หน้า 62-69. 

ดวงมน จิตรจ์ านงค.์ (2558). “อสรพิษ: 

ความหวั่นไหวทางจิตวิญญาณในการ

ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว”, หน้า 15-23, 

ใน ทอแพรดอกไม้ในสายธารา. 

สุปาณี พัดทอง: บรรณาธิการ, 
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Programme Specification ศศ.ด. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 
(จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 60 ปี รอง

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิต

วัฒนา) กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์.  

ดวงมน จิตรจ์ านงค.์ (2556). วรรณคดี

วิจารณ์เบื้องต้น. ปัตตานี: คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.์ 

ดวงมน จิตรจ์ านงค.์ (2555). การวิจารณ์

บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา.  รายงาน

การวิจัย.กรุงเทพฯ: อินทนิล. 

ดวงมน จิตร์จ านงค.์ (2553). โลกทัศน์และ

พลังทางสุนทรยีะในวรรณกรรมไทย 

(2520-2547). รายงานวิจัย. 

กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุน

สนับสนนุการวิจัย. 

ดวงมน จิตรจ์ านงค.์ (2544). คุณคา่และ

ลักษณะเดน่ของวรรณคดีไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 

ดวงมน จิตรจ านงค.์ (2528). หลังม่าน

วรรณศิลป์. กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ. 

ดวงมน จิตรจ์ านง. (2527). 

สุนทรยีภาพในภาษาไทย.

กรุงเทพฯ: เคลด็ไทย. 

นางสาวรื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 

 

ศาสตราจารย์ อ.ด.ภาษาไทย   

อ.ม.ภาษาไทย  

อ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาฝรั่งเศส 

 

นางสุนันท์ อัญชลีนุกูล รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Computational 

Linguistics 

อ.ม.ภาษาไทย 

อ.บ. ภาษาไทย  

วรวรรธน์ ศรียาภัย, ดวงมน จิตรจ์ านงค์, 

สุนันท์ อัญชลีนกุูล. (2559). การ

ประพฤติธรรมะและอธรรมของ

ตัวละครในละครไทยโทรทัศน์. 

รายงานการวิจัย. พะเยา: คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ธัช ม่ันต่อการ, สุนันท์ อัญชลีนกุูล, ราชันย์ 

นิลวรรณาภา, วรวรรธน์ ศรียา

ภัย. (2559). “การศึกษาภาษาใน

จารึกพะเยา: กรณีศึกษาจารึก
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Programme Specification ศศ.ด. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 
กษัตริย์ราชวงศ์มังราย” ใน 

รายงานการประชุมสัมมนา

วิชาการระดับชาติเร่ือง “พลัง

ปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย: 

ภาษา วรรณกรรม และคติชน. 

พะเยา: หลักสูตรศิลปศาสตร

ดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา.  

สุนันท์ อัญชลีนกุูล. (2558). ระบบค า

ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

สุนันท์ อัญชลีนกุูล. (2544). “กริยาวัจน

ลักษณ์ในภาษาไทย: การ

วิเคราะห์แนวภาษาศาสตร์

คอมพิวเตอร์”. ใน  ภาษาและ

วรรณคดีไทย. 18 (18), หน้า 

100-113. 

สุนันท์ อัญชลีนกุูล. (2543). “ค าพังเพย: รูป

ภาษาและเจตนาการใช้”. ภาษา

และวรรณคดีไทย. 17(17), หน้า 

145-155. 

 

นายวรวรรธน ์ศรียาภัย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.ภาษาไทย 

ศศ.ม.จารึกภาษาไทย 

ศศ.บ.ภาษาไทย 

วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2559). พูดให้

สัมฤทธผิล: หลักการและศิลป

วิธี. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 

วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2559). “ทักษะการ

อ่าน” ใน เอกสารการสอนชุด

วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

หวง เชิง เต๋อ และวรวรรธน์ ศรียาภัย. 

(2559). “การเปรยีบเทียบ

ค าศัพท์ที่ใช้ในอาชีพท านาใน

ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษา

จ้วง” ใน รมยสาร. 14 (1), หน้า 

85-85. 

เบญจามาภรณ์ สุริยาวงศ์, วรวรรธน์ ศรียา

ภัย, บุญยงค์ เกศเทศ, จารุ
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Programme Specification ศศ.ด. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 
วรรณ เบญจาทิกุล. (2559). 

“เอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมของ

กลุ่มชาติพนัธ์ุอาข่าในเร่ืองเล่า

จากหมู่บ้านอาผ่าพัฒนา ต าบล

แม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย” ใน รายงานการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

เร่ือง “พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อน

สังคมไทย: ภาษา วรรณกรรม 

และคติชน. พะเยา: หลักสูตร

ศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาไทย คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.  

พูนพงษ์ งามเกษม, วรวรรธน์ ศรียาภัย และ

คนอื่นๆ. (2558). กระบวนการ

แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

อย่างย่ังยืน: กรณีศึกษาโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีดู้

เมน. รายงานการวิจัย. 

กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุน

สนับสนนุการวิจัย. 

ปฏพิันธ์ อุทยานุกูล, วรวรรธน์ ศรียาภัย, 

บุญยงค ์เกศเทศ และพรสวรรค ์

สุวรรณธาดา. (2558). “‘ค า

สาป’ ในฐานะวัจนะศักดิ์สิทธ์ิ: 

กรณีศึกษาจากวรรคดเีร่ืองกนก

นคร” ใน ศิลปศาสตร์. 15 (2), 

หน้า 61-70. 

วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2557). การเขียนเพื่อ

การสื่อสาร. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2557). “หลักการใช้

ภาษาเพื่อการสื่อสาร” ใน ทกัษะ

ภาษาไทย. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2556). ภาษาศาสตร์

ภาษาไทย. นนทบุรี: สัมปชัญญะ.   

นางสาววรัญญา ย่ิงยง

ศักดิ ์
อาจารย์ ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

วรัญญา ย่ิงยงศักดิ์. (2553). เอกสาร

ประกอบการสอนรายวิชา 001103 

ทักษะภาษาไทย (หน่วยที่ 2 การฟัง). 

นนทบุรี : ส านักพิมพส์ัมปชัญญะ. 
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Programme Specification ศศ.ด. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรัญญา ย่ิงยงศักดิ์. (2553). เอกสาร

ประกอบการสอนรายวิชา 208101 

การสรุปความ. พะเยา : คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.  

วรัญญา ย่ิงยงศักดิ์. (2558). การศึกษาการ

ใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรีจาก

นิตยสารบันเทิงไทย. (ก าลัง

ด าเนินการ)  

 

 

 

 

 

 

 


