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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดหลักสูตร Program Specification 

 ที่มาและความส าคัญของหลักสูตร  

 การศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นการพัฒนาผู้ เ รียนให้มีความ รู้

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มีการคิดวิเคราะห์เพ่ือผลิตงานวิจัยด้าน

ภาษาอังกฤษ มีการบูรณาการภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นๆ เพ่ือน าองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัย

เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาติ และสามารถประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

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

ภาษาไทย:           หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
                        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ:       Master of Arts in English   

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
(Name of the Final 
Award)  

ช่ือเต็ม(ไทย):       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)    
ช่ือย่อ(ไทย):        ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือเต็ม(อังกฤษ):   Master of Arts  (English) 
ช่ือย่อ(อังกฤษ):    M.A. (English) 

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

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   เปิดสอนภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา 2559  

2. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  อนุมัติหลักสูตรใน

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 

วันที่ 3 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

3. คณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบ

หลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 8/ 2558 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 

2558 

4. คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร

ในการประชุมคร้ังที่ 99 (16/2558) วันที ่23 เดอืน ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

5. สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 

3/ 2559 วันที่ 3 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2559 
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information) 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร (Credit Hours) 

36 หน่วยกิต 

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

1. ผู้สอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

2. นักวิชาการ นักวิจัยดา้นภาษาอังกฤษ หรือการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

3. นักแปล 

 4. เจ้าหน้าที่ พนักงานของภาครัฐและเอกชนหรือองค์กร

ระหว่างประเทศที่ต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษ 

5. ที่ปรกึษาทางดา้นภาษา ผู้อบรมทางดา้นภาษา 

 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สร้าง

ผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยบูรณาการภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นๆ 

สร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือน าไปตอบสนองความตอ้งการของ

ท้องถิ่นและสากล 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Learning 
Outcomes)   

1. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษขัน้สูงในวิชาชีพได้

อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับวัฒนธรรมทางภาษาและ

เทคโนโลยี 

 2. มีความรูแ้ละทักษะดา้นการวิจัยในระดับสูงดา้น

ภาษาอังกฤษ 

 3. สามารถคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆหรือสร้างนวัตกรรม

ทางด้านภาษาอังกฤษ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ก าหนดปรัชญาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สร้างผู้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยบูรณาการภาษาอังกฤษกับ

ศาสตร์อื่นๆ สร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือน าไปตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากลโดยได้ก าหนด

ปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ด ารงชีวิตด้วยปัญญา

ประเสริฐที่สุด และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ในการสร้างบัณฑิตให้มีหัวใจของ

ความเป็นมนุษย์ เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกัน เช่ือมโยงและเติมเต็มทรัพยากร ทักษะ ความรู้และ
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

 

ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและภาคี โดยใช้ปรัชญาของหลักสูตรเป็นแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์

หลักสูตร ก าหนดผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกัน เพ่ือมุ่งผลิตมหาบัณฑิตสาขา

ภาษาอังกฤษ  1. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางภาษาและเทคโนโลยี 2. มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยในระดับสูงด้าน

ภาษาอังกฤษ 3. สามารถคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆหรือสร้างนวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
             (Program Structure and Organization)  
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  
(Admission 
Requirements) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      6.1 ผู้เข้าศึกษา แผน ก ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในสาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และมีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ไดรั้บการตีพิมพ์แลว้

อย่างน้อย  1 บทความ ภายใน 5 ป ี

     6.2 ผู้เข้าศึกษา แผน ข ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในสาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

โครงสร้างหลักสูตร  
(Program Structure)   
  

แผน ก แบบ ก หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. ศึกษารายวิชา   
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน                      - หน่วยกิต 
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน                      - หน่วยกิต 
1.2.1 วิชาเอกบังคับ                      - หน่วยกิต 
1.2.2 วิชาเอกเลือก                      - หน่วยกิต 
2. วิทยานิพนธ ์                    36 หน่วยกิต 
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                     - หน่วยกิต 
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                     (3) หน่วยกิต 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า                    36(3) หน่วยกิต 
แบบ ก แบบ ก 2 หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1. ศึกษารายวิชา                      24 หน่วยกิต 
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน                       3 หน่วยกิต 
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน                      21 หน่วยกิต 
1.2.1 วิชาเอกบังคับ                      15 หน่วยกิต 
1.2.2 วิชาเอกเลือก                       6 หน่วยกิต 
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
             (Program Structure and Organization)  

2. วิทยานิพนธ ์                    12 หน่วยกิต 
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                     - หน่วยกิต 
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                     (3) หน่วยกิต 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า                    36(3) หน่วยกิต 
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

 

โครงสร้างหลักสูตร  
(Program Structure)   
 

แผน ข หมวดวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
1. ศึกษารายวิชา                      30 หน่วยกิต 
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน                       3 หน่วยกิต 
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน                      27 หน่วยกิต 
1.2.1 วิชาเอกบังคับ                      18 หน่วยกิต 
1.2.2 วิชาเอกเลือก                       9 หน่วยกิต 
2. วิทยานิพนธ ์                      - หน่วยกิต 
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                     6 หน่วยกิต 
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                     (3) หน่วยกิต 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า                    36(3) หน่วยกิต 

แผนการศึกษา  
(Study Plan)  
แผน ก แบบ ก1 (ท า
วิทยานิพนธ)์  
 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1 
146743 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

146743 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ   
           บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)  

- 

2 146743 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 146743 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
(ศึกษารายวิชาและท า
วิทยานิพนธ)์  
 

1 
 
 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ   
           บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)  

146722 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  
           3 หน่วยกิต  

146701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  
           3 หน่วยกิต  

146723 การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง  
           3 หน่วยกิต  

146720 ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษใน 
           ฐานะต่างประเทศ 3 หน่วยกิต  

146740 หัวข้อคัดสรรทางภาษาอังกฤษ
และศาสตรท์ี่เก่ียวข้อง 3 หน่วยกิต  

146721 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารขั้นสูง  
           3 หน่วยกิต 

 

2 

1467xx วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 146742 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

1467xx วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต  

146742 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต   

แผน ข (ศึกษารายวิชาและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)  

1 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ   
           บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)  

146722 การเรียนรู้ภาษาที่สอง  
           3 หน่วยกิต  

146701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  
           3 หน่วยกิต  

146723 การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง  
           3 หน่วยกิต  

146720 ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษใน 
           ฐานะต่างประเทศ 3 หน่วยกิต  

1467xx วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

146721 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารขั้นสูง  
           3 หน่วยกิต 

 

2 

146728 การน าเสนอและการอภิปรายเชิง 
           วิชาการ 3 หน่วยกิต  

146741 การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง  
           6 หน่วยกิต  

146740 หัวข้อคัดสรรทางภาษาอังกฤษและ 
           ศาสตรท์ี่เก่ียวข้อง 3 หน่วยกิต  

1467xx วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

1467xx วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต  
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
(Admission fees) 

แผน ก แบบ ก1 และ ก2 
- ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาค

การศึกษาละ 20,000 บาท  
แผน ข 

- ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาค
การศึกษาละ 15,000 บาท  

 
โครงสร้างหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วยหมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะด้าน รายวิชาเอกเลือก 

วิทยานิพนธ์(แผน ก) และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (แผน ข) ทุกวิชาจะแสดงภาพรวมของการบรรลุผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวังท้ัง 7 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยนิสิตจะสามารถพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นจริยธรรมในการท าวิจัยในมนุษย์ โดยผ่านรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย วิทยานิพนธ์ 
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้านความรู้เน้นท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ส่งเสริมการประยุกต์ทฤษฏี
เพื่อน าไปปฏิบัติ โดยผ่านรายวิชาเอกบังคับเช่น การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง ด้านทักษะ
ทางปัญญาเน้นการอภิปราย การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยผ่านกลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเน้นการท างานเป็นกลุ่ม ทักษะการประสานงานกับผู้อื่น 
และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ โดยผ่านกลุ่มวิชาเอกเลือกเช่น การน าเสนอและอภิปรายเชิง
วิชาการ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้ IT เน้นการสนับสนุนให้นิสิตใช้ IT ในการสืบค้นข้อมูล
จากฐานข้อมูลออนไลน์และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ โดยผ่านกลุ่มวิชาเอกเลือกเช่นนวัตกรรม
เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ด้านสุนทรียศิลป์เน้นส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และสากล โดยผ่านกลุ่มวิชาเอกเลือกเช่น วรรณคดีส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ และด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและบุคลิกภาพเน้นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฝึกเป็นวิทยากรในโครงการรายงานความก้าวหน้าวิจัย  
 
 

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

แผน ก แบบ ก 1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1 -สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ส าหรับบัณฑิตศึกษา  
-สอบโครงร่างวิจัย  

2 -ด าเนินการวิจัย ตีพิมพ์บทความ และ
สอบวิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

1 -เรียนรายวิชา พัฒนาหัวข้อวิจัย  
-สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ส าหรับบัณฑิตศึกษา  
-สอบโครงร่างวิจัย  

2 -ด าเนินการวิจัย ตีพิมพ์บทความ และ
สอบวิทยานิพนธ์ 

แผน ข ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1 -เรียนรายวิชา  

-สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ส าหรับบัณฑิตศึกษา  
-พัฒนาหัวข้อวิจัย ด าเนินการวิจัย 

2 -สอบผ่านข้อสอบประมวลความรู้ - 
ตีพิมพ์บทความ และสอบปากเปล่า
ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

กลยุทธ์การสอน  
(Teaching Strategies) 

     กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 1. มีการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยและความ

รับผิดชอบ โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา  2 . นิสิตต้องมี

ความรับผิดชอบในการท างานที่ไดรั้บมอบหมายให้เสร็จตาม

เวลาที่ก าหนด 3. มีความซื่อสัตย์โดยไมล่อกเลยีนผลงานผู้อื่น มี

การอ้างอิงผลงานของบุคคลอื่น และไมก่ระท าการทุจรติในการ

สอบ 

     กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู้ (1) มี

การจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏบิัต ิ(2) สง่เสริมให้มกีารการประยุกต์ใช้

ทฤษฎีเพื่อน าไปปฏิบัติในสถานการณต่์าง ๆ (3) มีการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและประสบการณด์า้นวิชาชีพให้แก่นิสิต

อยู่เสมอ 

      กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้าน

ทักษะทางปัญญา 1. ใช้กระบวนการสอนในลักษณะการ

อภิปราย โดยมีการก าหนดหัวข้ออภิปราย 2.  เน้นให้มี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3. เน้นการจัดการเรียนการสอน

เชิงบูรณาการ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้าน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (1) 

ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นรายกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่น (2) ค้นคว้าหาข้อมูลจากการให้ความ

ร่วมมือของผู้อื่นหรือผู้มีประสบการณ์   (3) จัดให้มเีวที

แลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการระหว่างนสิิตดว้ยกัน และระหว่าง

นิสิตกับอาจารย์ วิทยากร และบุคคลทั่วไปโดยสม่ าเสมอ ทุก

กิจกรรมจะด าเนินภายใต้บรรยากาศทางวิชาการที่ก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์อันดี ถ้อยทีถอ้ยอาศัยกัน  

      กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) แนะน าและสนับสนุนให้นิสิตใช้

เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เช่น 

ฐานข้อมูลออนไลน์ (2) อ่านงานวิจัยที่มีการออกแบบเชิง

ปรมิาณเพ่ือให้นิสิตคุ้นเคยกับสถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณและการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลขมากขึน้  

      กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้าน

สุนทรยีะและความงามแห่งศิลปวัฒนธรรม อาจารย์น าเสนอ

งานวรรณคดจีากสื่อตา่งๆเช่น เวบไซต์  

         กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้าน

ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ สอดแทรก

สุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ และสอดแทรกพฤติกรรมที่

เหมาะสมด้านบุคลกิภาพและการแสดงออก 
การประเมินประสิทธิผลของ
การสอน  
(Teaching Assessment) 

      การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (1) 

ประเมินจากการเข้าเรยีนตรงเวลาของนิสิต และการส่งงานที่

มอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด )2) ประเมนิจากการท างาน

ที่ได้รับมอบหมาย เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้า โดยยึด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

แบบธรรมเนียมจรรยาบรรณนักวิชาการ เช่น มีการอ้างอิงอยา่ง

ถูกต้อง และไมน่ าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเปน็ของตนเอง (3) 

ประเมินความซื่อสัตย์และสุจริต สังเกตุจากการท างานกลุม่และ

การสอบ 

        การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ ประเมินจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัตขิองนิสิตในดา้นต่าง ๆ 

ดังน้ี 1. ประเมินจากทดสอบยอ่ย 2. ประเมินจากการสอบกลาง

ภาคเรียนและปลายภาคเรียน 3. ประเมินจากการจัดท ารายงาน

การค้นคว้า 4. ประเมินจากการน าเสนอรายงานการค้นคว้า

หรือบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 5. ประเมินจากการ

ท างานที่ไดรั้บมอบหมายในช้ันเรียน 

       การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริงโดยใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย

เช่น การสอบข้อเขียน การสอบปากเปลา่ การน าเสนอผลงาน 

เพ่ือให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียน 

        การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สังเกตพฤติกรรมที่

แสดงออกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน 

       การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) 

ประเมินจากการสังเกตในการน าเสนอรายงาน บทความ 

รายงานการวิจัย (2) ประเมินจากการสบืค้นข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสทิธิภาพ 

      การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีะและความงาม

แห่งศิลปวัฒนธรรม นิสิตสามารถวิจารณ์ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น โต้ตอบในงานวรรณกรรมได้ 

     การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ สอบถามหรือพูดคุยเพ่ือแสดง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  
            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

ความคิดเห็นในดา้นการดูแลสุขภาพ 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 

• TOEFL PBT ไมต่่ ากว่า 500/ TOEFL CBT ไมต่่ ากว่า 147 หรือ 

• IELTS ไมต่่ าว่า 5.0 หรือ  

• มีผลการสอบเทียบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ หรือ 

• สอบผ่านรายวิชา 146700 Intensive English for Graduate 

Studies 

• สอบผ่านข้อสอบประมวลความรู้ (เฉพาะแผน ข)  

• สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายผลงานวิทยานิพนธ์/ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ ผลงานวิชาการ 

นางสาวรัตนา ยาวิเลิง  
- 

Ph.D. (Education)  
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

Yawiloeng, R. (2562). ”A Critical 
Review of Scaffolding for 
EFL Pedagogical Strategies 
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หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 
in Thai Context”. วารสาร
วิจัยมุทิตาปริทรรศน์ (ฉบับ
พิเศษ). 12-28. ISBN: 978-
616-7820-79-8.12-28. 

รัตนา ยาวิเลิง, สุกัญญา เสมอเชื้อ, สุภาพร 
ค ารศ, อรนภา อ่องประกฤติ, 
สุธิพงษ์ อินทนู, เฉลิมพันธ์ 
แก้วกันทะ, ปณิดา สุยา 
และปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก. 
(2562). การประเมินการ
ปล่อยก๊าชเรือนกระจกจาก
โครงการส านักงานสีเขียว 
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา. ใน การ
ประชุมทางวิชาการพะเยา
วิจัย คร้ังที่ 8 (น. 1148-
1163). มหาวทิยาลัยพะเยา: 
พะเยา. 

Bootprom, W. and Yawiloeng, R. 
(2017). Communication Strategies 
Used by Tourism Students in  

EFL Classrooms. 
Proceedings of the 10th 
International Conference 
of HUSOC Network. (pp. 
748-764). Chiang Rai 
Rajabhat University, 
Chiang Rai: Thailand. 

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. 

รสสุคนธ์ สุโพธิ์ และ รัตนา ยาวิเลิง. 
(2560). ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้กล
ยุทธ์การเสริมต่อการ 
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เรียนรู้และพัฒนาการเขียน 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศในจังหวัด
พะเยา. ใน การประชุมทาง
วิชาการพะเยาวิจัย คร้ังที่ 6 
(น. 2661-2679). 
มหาวิทยาลัยพะเยา: พะเยา. 

ศิรินทร์ อิ่นแล้ว และ รัตนา ยาวิเลิง. 
(2558) การเสริมต่อการเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนในการ 

เขียนแบบเน้นกระบวนการ
ของนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
เชียงราย. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ
บัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 1 (น. 
1225-1243). มหาวิทยาลัย
พะเยา: พะเยา.  

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 คร้ังที่ 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
บัณฑิตศึกษาคร้ังที่ 2 (หน้า 538- 546). 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
คมกฤช  ตาชม. (2561) ทัศนคติและการ 
ท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 
ภาษาอังกฤษ. วารสารมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 6  
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ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน  
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  
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students’ creative writing skills  
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:  
Suthep Printing and Media Limited. 

นางสาวสุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Applied Linguistics) 
M.A. Applied Linguistics 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Kaowiwattanakul, S. (2016). Role of 
International Study Experiences in 
the Personal and Professional 
Development of University 
Lecturers in the Humanities and 
Social Sciences Fields in Thailand. 
The International Education 
Journal: Comparative Perspectives. 
15(1), 58-71. 
Kaowiwattanakul, S. (2018). 
Attitudes of Students in the Eight 
ASEAN Free Flow of Labor  
Professions towards World 
Englishes. The Journal of Asia TEFL. 
15(1), 118-129. 
Prayong Chandaeng, Premvit   
Wiwattanaset, Sunthorn  Suksaranjit.  
(2018). Phayao Studies [พะเยาศึกษา]  
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(Khomkrit  Tachom, Chittima   
Kaweera, Sukanya   
Kaowiwattanakul, Sanit Yeunsak,  
Yaowarut  Mengkow, and Albert  
Lisec, Translators).  Chiang Mai:  
Suthep Printing and Media Limited. 
สนิท ยืนศักด์ิ, เยาวรัตน์ เม็งขาว, สุกัญญา 
เกาะวิวัฒนากุล (2562). ความเชื่อและโลก
ทัศน์ในชุมชนแมใ่สผ่านวรรณกรรมมุข
ปาฐะ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 27(53), 
181-202. 
Kaowiwattanakul, S.(2019). Fostering 
EFL students' global mindedness at 
undergraduate level through the 
use of literature teaching activity 
based on a Reader-Response 
theory. PASAA PARITAT. 
(Vol.34, June 2019). In press.  
วาทิตพันธ์ มาตมูล และ สุกัญญา เกาะวิ
วัฒนากุล. (2018). ทัศนคติต่อการพัฒนา
ทักษะการใช้ความคิดเชิงวิจารณญาณใน
การเรียนวรรณคดีของผู้เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศในระดับ
มหาวิทยาลัย. วารสารมังรายสาร. 6(2), 
119-141. 

 

 

 


