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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 

รายละเอียดหลักสูตร Program Specification 

 ที่มาและความส าคัญของหลักสูตร  

 การศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  เป็นการพัฒนาคุณภาพของคนให้มีความรู้ 

ความสามารถ และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ของวิทยาการแขนงต่าง ๆ ตลอดจน

ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะน ามาซึ่งแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับ

พ้ืนฐานแห่งวัฒนธรรมไทย ซึ่งแนวทางหน่ึงที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้  ก็คือ การผลิต

ทรัพยากรบุคคล ที่นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการใช้ภาษา และ

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน

วรรณกรรม อันเป็นพ้ืนฐานแห่งอารยธรรมและวัฒนธรรมของชาติ ที่จะช่วยพัฒนาและสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่สังคมไทย  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information) 

รหัสและชื่อหลักสูตร  

(Code and Program Title) 

ภาษาไทย:           หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

                        สาขาวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ:       Master of Arts in Thai  

ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

(Name of the Final 

Award)  

ช่ือเต็ม(ไทย):       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)    

ช่ือยอ่(ไทย):        ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ช่ือเต็ม(อังกฤษ):   Master of Arts  (Thai) 

ช่ือยอ่(อังกฤษ):    M.A. (Thai) 

สถานภาพของหลักสูตร

และการพจิารณาอนุมัติ/

เห็นชอบหลักสูตร  

(Status of the Program 

and Program 

Accreditation)  

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   เปิดสอนภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา 2559 

2. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ อนุมัติหลักสูตรใน

การประชุมคณะกรรมการประจ า 

3. คณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  12/2558  วันที่  22  เดอืน

ธันวาคม  พ.ศ.2558 

4. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบ

หลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 8 / 2554 วันที่ …….เดอืน

................................. พ.ศ.................. 
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information) 

5. คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบหลักสูตร

ในการประชุมคร้ังที่ 20(14/2554) วันที่ …….เดือน

................................. พ.ศ.................. 

6. สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 

6/2554  วันที่ …….เดอืน................................. พ.ศ.................. 

จ านวนหน่วยกติที่เรียน

ตลอดหลักสูตร (Credit 

Hours) 

36 (3) หน่วยกิต 

อาชีพที่สามารถประกอบได้

หลังส าเร็จการศึกษา  

(Professions/occupations 

for which students are 

prepared)  

1. ผู้สอนวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย  และวิชาที่เกี่ยวข้อง ใน

สถาบันการอุดมศึกษา 

2. นักวิชาการ (ผู้วิจัยและหรือผู้ปฏิบัตงิาน) ทางดา้นภาษา 

วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. ผู้บริหารหรอืผู้ผลติสื่อทางภาษา  วรรณกรรมและวัฒนธรรม

ไทย 

4. บรรณาธิการ  นักเขียน และอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับภาษา  

วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (Specific Information of the Program) 

ปรัชญา 

(Philosophy  of the 

Program) 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นคลัง

แห่งองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและเทคนคิวิธใีนการแสวงหาความรู้

ทางภาษาและวรรณกรรมไทย  ซึ่งผูศึ้กษาจะถึงพร้อมซึ่งปัญญา  

คุณธรรม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง  

(Expected Learning 

Outcomes)   

1. สง่เสริมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและ

เทคนิคการสร้างสรรค์งานที่ม ีคุณภาพ ตลอดจนต้ังประเด็น

ปัญหาทางวิชาการที่กระตุน้ให้เกิดการคิดและการวิเคราะห์เพื่อ

หาค าตอบ 

2. ฝึกฝนการเขียนงานและการพูดเพ่ือให้เกิดทักษะ พร้อมทั้ง

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากทักษะดังกล่าวตอ่

สาธารณชน 
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (Specific Information of the Program) 

3. สง่เสริมและสนับสนุนให้นิสิตศึกษาและพัฒนา ความรูด้ว้ย

ตนเองด้วยการวิจัย การเข้าร่วม ประชุมสัมมนา การปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม ฯลฯ 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

             (Program Structure and Organization)  

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  

(Admission 

Requirements) 

เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

แผน ก แบบ ก 1  

1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

ในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ต้องมีผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง  

แผน ก แบบ ก 2  

เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

ในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

แผน ข  

เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

ในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

โครงสร้างหลักสูตร  

(Program Structure)   

  

แผน ก แบบ ก 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                    36 หน่วยกิต 
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

             (Program Structure and Organization)  

3. การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

                    - หน่วยกิต 

4. รายวิชาบังคับไมนั่บหน่วย

กิต 

                    (3) หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต) ไมน้่อยกว่า                    36(3) หน่วยกิต 
แบบ ก แบบ ก 2 หมวดวิชา จ านวนหน่วยกติ 

1. ศึกษารายวิชา                      24 หน่วยกิต 

1.1 หมวดวิชาพืน้ฐาน                       3 หน่วยกิต 
1.2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น                      21 หน่วยกิต 
1.2.1 วิชาเอกบังคับ                      12 หน่วยกิต 
1.2.2 วิชาเอกเลอืก                       9 หน่วยกิต 
2. วิทยานิพนธ์                    12 หน่วยกิต 
3. การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

                    - หน่วยกิต 

4. รายวิชาบังคับไมนั่บหน่วย

กิต 

                    (3) หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต) ไมน้่อยกว่า                    36(3) หนว่ยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตร  

(Program Structure)   

 

แผน ข หมวดวิชา  จ านวนหน่วยกติ 

1. ศึกษารายวิชา                      30 หน่วยกติ 

1.1 หมวดวิชาพืน้ฐาน                       3 หน่วยกิต 

1.2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น                      27 หน่วยกิต 

1.2.1 วิชาเอกบังคับ                      12 หน่วยกิต 

1.2.2 วิชาเอกเลอืก                      15 หน่วยกิต 

2. วิทยานิพนธ์                      - หน่วยกิต 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

                    6 หน่วยกิต 

4. รายวิชาบังคับไมนั่บหน่วย

กิต 

                    (3) หน่วยกิต 
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

รวม (หน่วยกิต) ไมน้่อยกว่า                    36(3) หน่วยกิต 

แผนการศกึษา  

(Study Plan)  

แผน ก แบบ ก1 (ท า

วิทยานพินธ์)  

 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1 

144744 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

 

144744 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ   

           บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)  
- 

2 144744 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 144744 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 

(ศึกษารายวิชาและท า

วิทยานพินธ์)  

 

1 

 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ   

           บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)  

144701  ระเบียบวิธีวจิัยทาง 

           สังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต  

144711 การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว                                

          ภาษาศาสตร์  3 หน่วยกิต  

144712  การพัฒนาศักยภาพการใช้ 

        ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3 หน่วยกิต  

144721  แนวคิดและทฤษฎีการวิจารณ์ 

            วรรณกรรม 3 หน่วยกิต  
1447xx  วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

- 1447xx  วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

2 

144741 หัวข้อคัดสรรทางภาษาและ                                          

           วรรณกรรมไทย  3 หน่วยกิต         
144743  วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

1447xx  วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต - 

144743 วิทยานิพนธ์ 3  หน่วยกิต - 

แผน ข (ศึกษารายวิชาและ

การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง)  
1 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ   

           บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)  

144701  ระเบียบวิธีวิจัยทาง 

           สังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

144711  การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว                                

           ภาษาศาสตร์   3 หน่วยกิต            

144712  การพัฒนาศักยภาพการใช้ 

        ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3 หน่วยกิต 

144721  แนวคิดและทฤษฎีการวิจารณ์ 

           วรรณกรรม 3 หน่วยกิต  
1447xx  วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

- 1447xx  วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

2 

144741 หัวข้อคัดสรรทางภาษาและ                                          

           วรรณกรรมไทย  3 หน่วยกิต         

144742  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                     

 6  หน่วยกิต       

1447xx  วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 1447xx  วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

1447xx  วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต - 

 

ค่าบ ารุงการศึกษา 

(Admission fees) 

แผน ก แบบ ก1 และ ก2 

- ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท  

แผน ข 

- ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท  
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังใน

แต่ละชั้นปี 

(Courses Learning 

Outcomes) 

แผน ก แบบ ก 1  ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1 -สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษแบบ

เข้มส าหรับบัณฑิตศึกษา  

-สอบโครงร่างวิจัย  

2 -ด าเนนิการวิจัย ตีพิมพ์บทความ และ

สอบวิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 2 ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1 -เรียนรายวิชา  

-สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษแบบ

เข้มส าหรับบัณฑิตศึกษา  

-สอบโครงร่างวิจัย  

2 -ด าเนนิการวิจัย ตีพิมพ์บทความ และ

สอบวิทยานิพนธ์ 

แผน ข ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1 -เรียนรายวิชา  

-สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษแบบ

เข้มส าหรับบัณฑิตศึกษา  

-พัฒนาหัวข้อวิจัย ด าเนนิการวิจัย 

2 -สอบผ่านข้อสอบประมวลความรู ้- 

ตีพิมพ์บทความ และสอบปากเปลา่

ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

กลยุทธ์การสอน  

(Teaching Strategies) 

     กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม บรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการ

จัดการเรียนการสอนทั้งในรายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์  และ

จัดกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การเสวนาและ

อภิปรายจริยธรรมของนักภาษาและวรรณกรรมไทย  และให้

นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ 

     กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู้ 

จัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาค้นคว้า วิจัย  
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

การสัมมนา การอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ  เพ่ือน าความรู้

ภาคทฤษฎีไปสูก่ารปฏิบัติ 

      กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้าน

ทักษะทางปัญญา   จัดการเรียนการสอนในลักษณะของ

การศึกษาค้นคว้า วิจัย  การน าเสนอในการสัมมนา เพ่ือให้มี

การอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ อันจะน าไปสูแ่นวความคิดที่

กว้างขวางและหลากหลายกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ

พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ (1) ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็น

รายกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น (2) ค้นคว้าหา

ข้อมูลจากการให้ความรว่มมือของผู้อื่นหรือผูม้ปีระสบการณ์  

)3( จัดให้มเีวทีแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการระหว่างนสิติ

ดว้ยกัน และระหว่างนสิติกับอาจารย์ วิทยากร และบุคคลทั่วไป

โดยสม่ าเสมอ ทุกกิจกรรมจะด าเนินภายใต้บรรยากาศทาง

วิชาการที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ถ้อยทีถอ้ยอาศัยกัน  

      กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) แนะน าและสนับสนุนให้นิสิตใช้

เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เช่น 

ฐานข้อมูลออนไลน์ (2) อ่านงานวิจัยที่มีการออกแบบเ ชิง

ปรมิาณเพ่ือให้นิสิตคุ้นเคยกับสถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณและการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลขมากขึน้  

      กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้าน

สุนทรยีะและความงามแห่งศิลปวัฒนธรรม อาจารย์น าเสนอ

งานวรรณคดจีากสื่อตา่งๆเช่น เวบไซต์  

         กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้าน

ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ สอดแทรก

สุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ และสอดแทรกพฤติกรรมที่

เหมาะสมด้านบุคลกิภาพและการแสดงออก 
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

การประเมินประสิทธิผล

ของการสอน  

(Teaching Assessment) 

      การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนของนิสิต เช่น การตรงต่อเวลา 

ความรับผิดชอบ การแสดงออก และแนวความคิดที่สะท้อนทั้ง

จากข้อเขียนและการอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ ฯลฯ โดยการ

ประเมินทั้งจากอาจารย์ประจ าวิชาและผู้ร่วมช้ันเรียน 

        การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้  ประเมินการ

เรียนรู้ด้านความรูจ้ากพฤติกรรมของนิสิต การเสนอมุมมอง

หรือแนวคิด  การจัดระบบความคิด ทั้งจากผลงานที่น าเสนอ

ดว้ยวาจาและลายลักษณ์ และการสอบวิทยานิพนธ์หรอื

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง        

       การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญาจากการเสนอมุมมอง

หรือแนวคิด การเช่ือมโยงความคิดที่หลากหลาย โดยประเมิน

จากผลงานที่น าเสนอดว้ยวาจาและลายลักษณ์ และการสอบ

วิทยานิพนธ์หรอืการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

        การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ การประเมินการเรียนรู้

ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจาก

พฤติกรรมการแสดงออกของนสิติ เช่น การแบ่งงาน/รว่มงานใน

การเรียนและการค้นคว้าวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างนสิติกับ

นิสิต นิสิตกับอาจารย์ และนิสติกับคนในชุมชน การประสานงาน

กับบุคคล/หน่วยงาน/ชุมชนภายนอกในการวิจัย การจัดประชุม

หรือสัมมนาทางวิชาการ  ฯลฯ 

       การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) 

ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ของนิสิต ทั้งที่น าเสนอดว้ยวาจาและ

ลายลักษณ์ (2) การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ที่ไดจ้าก

การศึกษาค้นคว้า และการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ศึกษา      
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

            (Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment) 

        การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีะและความ

งามแห่งศิลปวัฒนธรรม       (1) การอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความรู ้(2) ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ของนิสิต ทั้งที่น าเสนอดว้ย

วาจาและลายลักษณ์     

      การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ประเมินจากพัฒนาการ

ทางด้านบุคลกิภาพของผู้เรยีน 

  

 

หมวดที่ 5 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา (Graduation Requirements) 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

• สอบผ่านรายวิชา 146700 Intensive English for Graduate 

Studies 

• สอบผ่านข้อสอบประมวลความรู้ (เฉพาะแผน ข)  

• สอบผ่านการสอบปากเปลา่ขั้นสุดท้ายผลงานวิทยานิพนธ์/ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) หรือสว่นหน่ึงของ

วิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ต้องได้รับ

การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาตหิรือนานาชาตทิี่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เร่ือง 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ ผลงานวิชาการ 
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

นายเปรมวทิย์      

   วิวัฒนเศรษฐ์ 

รองศาสตราจารย์ ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2557). การ
เปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของ

พิธีสู่ขวัญชาวไทลือ้  

        จังหวัดพะเยา. วารสารคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

       31 (1). 1–18. 

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2557). การสู่

ขวัญ : พิธีกรรมแห่งชีวิตชาวไท
ลือ้ที่อ าเภอเชียงค า  

        จังหวัดพะเยา. วารสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร  (สาขา

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์    

         และศิลปะ). 34(2). 23-42. 

  เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2557). 

การเขียนเอกสารส านักงาน. 

พิษณุโลก: การพิมพด์อทคอม 

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ และสนิท ยืน

ศักดิ์. (2556). สถูปเจดีย์ใน

อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด   
         พะเยา: สัญนิยมทาง

รูปลักษณ์และพิธีกรรม. 

รายงานการวิจัย. พะเยา: 
มหาวิทยาลัย พะเยา.                

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2555). การสู่

ขวัญ : พิธีกรรมแห่งชีวติชาว

ไทลื้อที่อ าเภอเชียงค า    
        จังหวัดพะเยา. รายงานการ

วิจัย. พะเยา : มหาวิทยาลัย
พะเยา. 

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ และคนอ่ืนๆ. 

(2554). ทักษะภาษาไทย. พิมพ์

คร้ังที่ 2. นนทบุรี : สัมปชัญญะ. 

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2552). วัดใน

อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา : การศึกษาการตั้งช่ือ

และความสัมพันธ์กับบริบท
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

ทางสังคม. รายงานการวิจัย. 

พะเยา : มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา. 

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2551).  

ศักยภาพการใช้ส านวนไทย

ของเยาวชน : กรณีศึกษานิสิต

ช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา. 

รายงานการวิจัย. พะเยา : 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา. 
เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2546). 

ภาษาไทยธุรกิจ. เชียงใหม ่: 
มหาวิทยาลัยพายัพ. 

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2546). ขึด : 

ข้อบัญญัติแห่งพฤติกรรมไทย

ยอง ล าพูน. รายงานการวิจัย. 

เชียงใหม่ :  มหาวิทยาลัยพายัพ. 

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2540). หรร

ษวรรณกรรมไทยทรงด า 

พิษณุโลก. รายงานการวิจัย. 

เชียงใหม่ :  มหาวิทยาลัยพายัพ. 
เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2538). 

อาหารพื้นบ้านไทยทรงด า  

พิษณุโลก : การวิเคราะห์ตาม

แนวหน้าที่นิยมและสังคม

วิทยา. รายงานการวิจัย. 

เชียงใหม่ :  มหาวิทยาลัยพายัพ 

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2552). 

โครงการจัดท าสารานุกรม

จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด  

พะเยาในรูปแบบ Web Page 

(ระยะที่ 2). พิษณุโลก : 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

นางพูนพงษ์  

     งามเกษม  

รองศาสตราจารย์ กศ.ม. (ภาษาและ

วรรณคดีไทย) 

กศ.บ. (ภาษาไทย)      

พูนพงษ์ งามเกษม. (2518). ภาษาบาลี 

สันสกฤตทีเ่กี่ยวกับภาษาไทย. 

พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ พิษณุโลก. 

พูนพงษ์ งามเกษม. (2519). เพลง

กล่อมเด็กของหมู่บ้านจูงนาง 

จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก. 
พูนพงษ์ งามเกษม. (2521). นิรุกติ

ศาสตร์ไทยเบ้ืองต้น. 

พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร วิโรฒ พิษณุโลก. 

พูนพงษ์ งามเกษม. (2524). การละเล่น

พื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลก. 

รายงานการวิจัย. พิษณุโลก : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก. 
พูนพงษ์ งามเกษม. (2538). หลัก

ภาษาไทย. พิษณุโลก : คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร. 
พูนพงษ์ งามเกษม. (2549). 

ความหมายของค าซ้อน. 

รายงานการวิจัย. พิษณุโลก : 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร. 
พูนพงษ์ งามเกษม. (2549). เพลงจาก

วรรณคดี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
อมรินทร์พริ้นติง้. 

พูนพงษ์ งามเกษม. (2550). เพลงจาก

วรรณกรรม. พิษณุโลก : การ
พิมพ์ดอทคอม. 

พูนพงษ์ งามเกษม. (2553). เพลงจาก

ส านวน. พิษณุโลก : โรงพิมพ์ทรี
โอ. 

พูนพงษ์ งามเกษม และคณะ. (2557). 

กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่

ออกเขียนไม่ได้อย่างย่ังยืน: 
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Programme Specification ศศ.ม. ภาษาไทย 

 

หมวดที่ 6 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (Curriculum Instructor Information) 

กรณีศึกษาโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน. 

รายงานการวิจัย, ส านักงาน

กองทุนสนับสนนุการวิจัย. 

 

 

 

นางสาววรัญญา 

     ย่ิงยงศักดิ์ 
อาจารย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

วรัญญา ย่ิงยงศักดิ์. (2553). 

เอกสารประกอบการ

สอนรายวิชา 001103 

ทักษะภาษาไทย 

(หน่วยที่ 2 การฟัง). 

นนทบุรี : ส านักพิมพ์

สัมปชัญญะ. 

วรัญญา ย่ิงยงศักดิ์. (2553). 

เอกสารประกอบการ

สอนรายวิชา 208101 

การสรุปความ. พะเยา : 

คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา.  

วรัญญา ย่ิงยงศักดิ์. (2558). 

การศึกษาการใช้ภาษา

ในการเสนอภาพสตรี

จากนิตยสารบันเทิง

ไทย. (ก าลังด าเนินการ)  

 

    

 

 

 

 


