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Doctor of Philosophy Program in Thai 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะ     คณะศลิปศาสตร  
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :    0381 

 ภาษาไทย        :    หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  

 ภาษาอังกฤษ       :    Doctor of Philosophy Program in Thai 
 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา  

 ช่ือเต็ม (ไทย)    :    ศลิปศาสตรดุษฎบีัณฑิต (ภาษาไทย) 

 ช่ือยอ (ไทย)    :    ศศ.ด. (ภาษาไทย)  

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    :    Doctor of Philosophy (Thai) 

 ช่ือยอ (อังกฤษ)     :    Ph.D. (Thai) 
 

3. วชิาเอก 

 ไมมี 
 

4. จํานวนหนวยกติท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนไมนอยกวา 48 หนวยกติ 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปรญิญาเอก  3  ป 

 5.2  ภาษาท่ีใช 

  ภาษาไทย 

 5.3  การรับเขาศึกษา 

  รับนสิติไทยหรอืตางชาตทิี่ใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
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 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

    ไมมี 

 5.5  การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

     ใหปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปดสอน ภาคการศกึษาตน  ปการศกึษา 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวาระพิเศษ 

     วันที่ 28 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

  6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสตูร ในการประชุม 

    ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวันที่  2 เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2560 

  6.4 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครัง้ที่ 121(5/2560) เมื่อวันที่  3 เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  

  6.5 สภามหาวทิยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

    ครัง้ที่ 4/2560  เมื่อวันที่  1 เดอืน มถิุนายน  พ.ศ.2560 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 ในปการศกึษา 2561 
 

8. อาชพีท่ีสามารถปฏบิตัไิดหลังสําเร็จการศึกษา  

 8.1  อาจารยทางภาษา วรรณกรรม และคตชินวทิยาในสถาบันอุดมศกึษา 

 8.2  นักวชิาการและนักวจัิยทางสังคมศาสตร 

 8.3  ผูบรหิารและนักธุรกจิดานการสื่อสาร 

 8.4  นักเขยีนและสื่อสารมวลชน 
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 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 

ผูรับผดิชอบหลักสูตร  

9.1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตร

ประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สําเร็จการศกึษา   

จากสถาบัน 

ป 

1. นางดวงมน 

จติรจํานงค 

39401002XXXXX ศาสตรา

จารย 

อ.ด. 

อ.ม.

อ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2534 

2516 

2512 

2. นางสาวสุนันท  

อัญชลนุีกูล 

 

31017000XXXXX รอง

ศาสตรา

จารย 

Ph.D. 

 

อ.ม. 

อ.บ. 

Computational 

Linguistics 

ภาษาไทย  

ภาษาไทย 

University of Paris III, France 

 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2536 

 

2519 

2514 

3. นายวรวรรธน 

ศรียาภัย 

38411001XXXXX ผูชวย

ศาสตรา

จารย 

ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2552 

2545 

2542 
 

 

10.  สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

         มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 ในชวงทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยเนนการพัฒนาวิทยาการดานเศรษฐกิจ สังคม 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาใน

ยุคศตวรรษที่ 21 สงผลกระทบตอระบบคิดของประชาชนโดยเฉพาะคนรุนใหม ที่มุงใหความสําคัญใน

วชิาความรูสมัยใหมจนละเลยหรอืมองขามวิทยาการอันเปนรากเหงาที่แทจรงิของชาตไิทย บรรพบุรุษได

คิดคน สืบทอด และพัฒนามาจนถึงยุคปจจุบัน น่ันคือมรดกทางภาษาไทย อันประกอบดวยภาษา 

วรรณกรรมและคติชนวิทยา ทําใหมรดกวัฒนธรรมดังกลาวออนแอ ดํารงอยูอยางสั่นคลอน และขาด

ศักดิ์ศรีอันทรงเกียรติ หากเมื่อพินิจพิจารณาอารยประเทศแลว จะเห็นวาภาษา วรรณกรรมและภูมิ

ปญญาของชาตินั้น ลวนดํารงอยูอยางเขมแข็ง ม่ันคง และมีศักดิ์ศรี ในสวนของประเทศไทยปจจุบัน

กําลังตองการวิทยาการดานภาษาไทยขั้นสูงเพื่อเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศใหพัฒนาไป

อยางม่ังคง แตพบปญหาสําคัญคือการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาขั้นสูงโดยเฉพาะระดับ
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ดุษฎีบัณฑิต เกิดจากการละเลยและมองขามการสงเสริมมาอยางตอเนื่อง ปญหาดังกลาวยากตอการ

แกไขใหผานพนไปอยางรวดเร็วได 

 อยางไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดตระหนัก

ถึงปญหาดังกลาวเปนอยางดีจึงไดมีโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลนซึ่งรวมทั้ง

สาขาวิชาภาษาไทยดวย เชน โครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขต

พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต หรือโครงการทุนพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลนของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศกึษา  

 จากการสํารวจศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และสถานประกอบการผูใชดุษฎีบัณฑิตโดยเฉพาะ

สถาบันอุดมศึกษานั้นพบวา สถาบันการศึกษาแตละแหงมุงสงเสริมและใหทุนการศึกษาแกบุคลากร

โดยเฉพาะสายอาจารยและนักวิชาการไดศกึษาในระดับปริญญาเอก และยังมีบุคลากรอีกสวนหนึ่งที่แม

จะมิไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากตนสังกัดแตก็มีความประสงคจะศึกษาในระดับปรญิญาเอกโดยใช

ทุนสวนตัว ทําใหนักวิชาการภาษาไทยระดับดุษฎีบัณฑิตมีไมเพียงพอ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชนทุกแหงจะขาดแคลนอาจารยที่มคีุณวุฒิระดับปรญิญาเอกสาขาภาษาไทย  

 11.2 สถานการณหรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ภาษาและวรรณกรรมไทยเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับศาสตรทุกแขนง ในการศึกษาศาสตรใดก็

ตาม ผูศึกษานอกจากมีความรูในศาสตรนั้นแลว จําเปนตองมีความเช่ียวชาญดานภาษาเปนอยางดีดวย 

เพราะภาษาจะเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร เปนเครื่องมือในการสื่อความคิด ความตองการอัน

นําไปสูการเกดิขึ้นของกจิกรรมการพัฒนาทุกดาน ในขณะเดยีวกันวรรณกรรมคอืเครื่องมอืสําคัญในการ

บันทึกขอมูล ความรู และภูมิปญญาทุกดานทุกแขนงเอาไวอยางหาที่สุดมิได ศตวรรษที่ 21 เปนยุคแหง

โลกไรพรมแดน องคความรูทั่วมุมโลกตางก็ไดรับการถายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ภาษาของชาติที่

เปนประเทศมหาอํานาจ เชน อังกฤษ ญี่ ปุน จีน ตางได รับความสนใจเรียนรูกันทั่วโลก แตใน

ขณะเดียวกันแตละประเทศก็จําเปนตองรักษาอัตลักษณทางภาษาและวัฒนธรรมประจําชาติเอาไวให

เขมแข็ง เพื่อคงไวซึ่งความมีศักดิ์ศรี ความเปนชาติและภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ไดรับการถายทอดมา

เปนเวลานานเอาไว ดังจะเห็นไดจากองคการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของนานาประเทศไดให

ความสําคัญและสนใจในเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง มีการแลกเปลี่ยนความรูทางภาษา วรรณกรรม 

และวัฒนธรรมประจําชาติดวยวิธีการตาง ๆ เชน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ อันเปนความรวมมือทาง

วัฒนธรรมระหวางประเทศเพื่อขยายความรวมมอืทางเศรษฐกจิและสังคมตอไป 

 นอกจากนี้จากการสํารวจศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และสถานประกอบการผูใชดุษฎีบัณฑิต

โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษานั้นพบวา สถาบันการศึกษาหลายแหงทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศและมีนักศึกษาจากชาติมาศึกษาภาษาไทยในจํานวนที่ เพิ่มขึ้นทุกปสงผลใหสถาบัน 
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การศึกษาของไทยตองเรงพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยเฉพาะที่เปนอาจารยใหมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาไทย เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา 

มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติทําความรวมมอืกับมหาวทิยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ      

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 สภาวการณปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันและการสื่อสารที่ ไรพรมแดน นํามาซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาประเทศใหมีความม่ันคงอยูได

ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จําเปนตองเสริมสรางทรัพยากรบุคคลที่มีองคความรู

ควบคูคุณธรรมและจรยิธรรม  

 สถาบันการศึกษาเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ การสรางหลักสูตรเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี

ความรู ความสามารถ ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สูการพัฒนาบุคคลใหสามารถพึ่งพา

ตนเอง จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการสงเสรมิใหดุษฎีบัณฑิตมีความรูทางดานภาษา  

วรรณกรรม วัฒนธรรมไทย และประยุกตใชเทคโนโลยใีหเปนประโยชนตอองคความรู อีกทั้งสามารถนํา

องครูที่มีมาประยุกตใชในการวเิคราะห สังเคราะหปญหาตาง ๆ ไดอยางมีวจิารณญาณ รูเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก อันจะเปนประโยชนตอตนเองและประเทศชาต ิ นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยนื 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกจิของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยพะเยามุงกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาใหกับประชาชนในเขต

ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ไดแก พะเยา แพร นาน ลําปาง ลําพูน เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน 

และภูมิภาคอื่นดวย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปนความตองการของทองถิ่น ภูมิภาคและ

ประเทศ เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา ทั้งกลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

วทิยาศาสตรสุขภาพและกลุมสังคมศาสตร มพีนัธกจิทีส่ําคัญ 4 ดานดังนี้ 

     12.2.1 ดานการผลติบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักที่ตองทําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกระดับให

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุงเนนการสรางบัณฑิตใหมีคุณธรรม  

จริยธรรม ทักษะทางปญญา  มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบ ความรู มีทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหสามารถทํางานไดทุกแหงทั่ว
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โลก โดยจะตองพัฒนาศักยภาพและความพรอมของอาจารยควบคูไปกับการพัฒนามาตรฐานทาง

วชิาการดวย การจัดการศึกษาในอนาคตมองวาจะตองหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ดังนั้น

จึงตองสนับสนุนการจัดการศึกษาตอเนื่องใหครอบคลุม ทั้งกลุมเปาหมายกอนเขาสูตลาดแรงงานและ

กลุมเปาหมายในตลาดแรงงาน จะตองปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระใหเทาทัน

การพัฒนาทางวชิาการและวชิาชีพในสาขาตาง ๆ ดวย 

 12.2.2 ดานการวจัิย 

       มหาวิทยาลัยพะเยามุงสงเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มี

รูปแบบซับซอนขึ้น เชน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม ที่ใชทุนปญญา

มากกวาทุนแรงงานหรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร การฟนฟูและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการ

ดานสาธารณสุข ตลอดจนการวจัิยเพื่อการพัฒนาสังคม เปนตน โดยมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญและ

มุงเนนการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคูไปกับการวิจัยประยุกตในสาขาตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสู

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพา

ตนเองไดอยางแทจริงในระยะยาว โดยจะตองสรางผูนําในการวิจัยใหสามารถดําเนินการในลักษณะ

หุนสวน  หรือการสรางเครือขายกับสถาบันที่มีช่ือเสียงทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ

นักวจัิยใหนําไปสูความเปนสากลไดเร็วขึ้น   

      12.2.3 ดานการบรกิารวชิาการ   

       มหาวิทยาลัยพะเยามุงเนนการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน    

การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางดานการแพทยและ         

การสาธารณสุข การใหบริการบางประเภทควรจะเนนแหลงเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ

การใหบริการวชิาการแกกลุมเปาหมายที่มกีําลังซื้อสูง เชน ภาคธุรกจิและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควร

จะตองมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และดําเนินการรวมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการใหบริการ

วชิาการบางประเภท  เพื่อใหบรรลุเปาหมายเฉพาะเจาะจง เปนตน โดยการดําเนินการอาจจะตองสราง

ความรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองคกรภาคเอกชนเพื่อชวย

ในการสรางจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 

      12.2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

       มหาวิทยาลัยพะเยามุงพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีสวนรวมใน

ประชาคมโลกทางดานเศรษฐกิจ โดยการทํานุบํารุง และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเปน

รากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาใหความเขาใจความเปนไทยอยางถองแท  

เพื่อนําไปสูการสงวน  และรักษาความแตกตางทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยูรวมกันใน
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ประชาคมโลกอยางมีเอกลักษณและศักดิ์ศรี โดยเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหเกิด

ขึ้นกับบุคคล องคกรและสังคม โดยเปนเปาหมายสําคัญที่จะตองดําเนนิการ 

12.3 พันธกจิของคณะศิลปศาสตร 

  คณะศลิปศาสตรมพีันธกจิสําคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้ 

      12.3.1 สรางบัณฑิตใหมีความรู ทักษะและจริยธรรมเพื่อตอบสนองตอสังคม และประเทศ

โดยยดึหลักการอยูรวมกันในสังคมอยางมคีวามสุข 

      12.3.2 มุงการวจัิยการเรยีนการสอน และการวจัิยเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน 

      12.3.3 เปนแหลงรวบรวมและเช่ือมโยงองคความรูทองถิ่นกับสังคม และการจัดการศึกษา

ตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และการทํางานขององคกรตาง ๆ 

      12.3.4 สงเสรมิคุณคาของศลิปวัฒนธรรมลานนา ที่ประยุกตเขากับการเปลี่ยนแปลงของยุค

สมัยรวมกับชุมชน 

      12.3.5 พัฒนาศักยภาพบคุลากร และสงเสรมิการบรหิารการจัดการโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล   

          12.4 ความสอดคลองของหลักสูตรตอพันธกจิของมหาวทิยาลัยและคณะศิลปศาสตร  

 หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ 

คณะศิลปศาสตร ในการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูทางภาษาและวรรณกรรมขั้นสูง รวมทั้งปลูก

จิตสํานกึใหดุษฎีบัณฑิตตระหนักในคุณคาแหงภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมอันเปนรากฐานสําคัญของ

ชาติ เสริมสรางความรูพื้นฐานดานการคนควาและวิจัย โดยสามารถประยุกตใชความรูที่มีไปพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศ รวมทัง้สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดังรายละเอยีดตอไปนี้  

   12.4.1 ความสอดคลองของหลักสูตรตอพันธกจิมหาวทิยาลัย 

           1) ดานการผลติบัณฑิต 

         มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการพัฒนาความรูทางวิชาการ

ดานภาษาและวรรณกรรมไทยซึ่งเปนรากฐานทางความคดิและภูมปิญญาไทย   

           2) ดานการวจัิย 

         มุงผลิตดุษฎีบัณฑิต ใหสามารถนําองคความรูทางดานภาษาและวรรณกรรมไทย  

ไปเสรมิสรางการวจัิยทางภาษาไทยเพื่อพัฒนาความรูสูชุมชนและสังคม 

           3) ดานการบรกิารวชิาการ 

          มุงพัฒนาเสริมสรางองคความรูแกผูเรียน เพื่อตอบสนองความตองการของ

ตลาดแรงงานทั้งในปจจุบันและอนาคตแลว และมุงเนนการบริการวิชาการสูชุมชน เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาศักยภาพของชุมชน 

 

 



8 

 

           4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

          มุ งปลูกจิตสํานึกใหดุษฎีบัณฑิตตระหนักถึงคุณคา เกิดความภาคภูมิใจใน

ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอ

การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

   12.4.2 ความสอดคลองของหลักสูตรตอพันธกจิของคณะศิลปศาสตร 

   เนนการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูทางภาษา และวรรณกรรมไทย และเสริมสราง

คุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหสรางทรัพยากรบุคคลที่มคีุณภาพ 
 

 

 13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวชิาอื่นของสถาบัน   

 13.1 กลุมวชิา/รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวชิา/หลักสูตรอื่น    

 ไมมี 

 13.2 กลุมวชิา/รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวชิา/หลักสูตรอื่น    

 ไมมี 

 13.3 การบรหิารจัดการ           

    สาขาวิชาภาษาไทยไดกําหนดนโยบายใหจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะ โดย

แตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ไดแก แตงตั้งผูจัดการ ผูรับผิดชอบ ผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา 

เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับกลุมวิชา อาจารยผูสอนและนิสิต ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การ

จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล และมอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหควบคุม

กํากับตดิตามการดําเนนิงาน กระบวนการเรยีนการสอน เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดรายวชิา 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  เช่ียวชาญภาษาและวรรณกรรม  เปนผูนําทางวชิาการ  

        สบืสานภูมปิญญา      รูคุณคาศลิปวัฒนธรรม 

 1.2 ความสําคัญ   

 ปจจุบันและอนาคตสถาบันอุดมศึกษาไทยของรัฐและเอกชนทุกแหงประสบปญหาขาดแคลน

อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาภาษาไทย แมสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะมีโครงการ

ตาง ๆ เชน โครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต หรือโครงการทุนพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลนของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา นอกจากนั้นในสวนของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงตางมุงสงเสริมและใหทุนการศึกษาแก

บุคลากรโดยเฉพาะสายอาจารยและนักวชิาการไดศกึษาในระดับปรญิญาเอก กอปรกับบุคลากรอกีสวน

หนึ่งที่แมจะมิไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากตนสังกัดก็มีความประสงคจะศึกษาในระดับปริญญาเอก

โดยใชทุนสวนตัวศึกษาในระดับปริญญาเอก ก็มิอาจแกปญหาใหหมดได หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี

บัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย จะชวยแกปญหาดังกลาวไดอกีชองทางหนึ่ง  

  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยสนองตอบตอปณิธานของมหาวทิยาลัยพะเยา 

คือ “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) และสอดรับวัตถุประสงค

ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะวัตถุประสงคเพื่อทําการวิจัยที่เนนการสรางปญญารวมหมู (Collective 

Intelligence) เคียงคูชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP–One University One Province) เพื่อบริการวิชาการโดย

เนนการใชปญญารวมหมูเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน (Community Empowerment) และเพื่อทํานุ

บํารุงภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น (Local Wisdom) สูสากล ทั้งยังจะชวย

กระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ไดแก 

พะเยา แพร นาน ลําปาง ลําพูน เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน และภูมิภาคอื่นดวย และการที่มหาวิทยาลัย

พะเยาตั้งอยูในเขตพื้นของอาณาจักรลานนาไทยในอดีต ที่อุดมไปดวยมรดกทางปญญาและวัฒนธรรมอัน

รุงเรืองมาตราบจนปจจุบัน หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยจะชวยสืบสานและพัฒนา

ตอยอดองคความรูอันเปนอัตลักษณของมรดกทางวัฒนธรรม 

องคความรูที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเปน  

องครวมของรากเหงาแหงความรูทางภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยากลุมชนไทดั้งเด ิมที่ไดรับการสืบตอ

ผานยุคสมัยมาตราบจนปจจุบัน ทั้งของคนไทยในไทย คนไทในจีน คนไทในเวียดนาม คนไทในลาว คนไทใน
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กัมพูชา คนไทในพมา คนไทในอินเดีย และคนไทในมาเลเซีย นับวาเปนการรองรับการกาวไปสูประชาคม

อาเซยีนอกีทางหนึ่ง   

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

            1.3.1 เพื่อผลติดุษฎบีัณฑติที่มคีวามเช่ียวชาญดานภาษา วรรณกรรม และคตชินวทิยาของไทย

ที่ สามารถเปนผูนําทางวิชาการในศาสตรภาษาไทยทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

 1.3.2 เพื่อสงเสรมิใหเกดิงานวจัิยและสรางองคความรูใหมในสาขาภาษาไทย 

 1.3.3 เพือ่ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถเปนผูนําอยางสรางสรรคดานการคิด การปฏบิัตแิละการ

จัดการทางภาษา 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ ตัวบงชี้ 

1. ติดตามการเปลี่ ยนแปลงของ

สังคมอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจกระทบ

ตอหลักสูตร และเกณฑมาตรฐาน

การศกึษา 

ทบทวนหลักสูตร การจัด การ

เรียนการสอน รวมทั้งศึกษา

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ที่เปน

ป จ จุบั น แล ะศึ ก ษ า เนื้ อห า

ห ลั ก สู ต ร อื่ น ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ

ใกลเคยีงกัน 

1 . ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง

หน วยงานหรือ ผู ใช ดุ ษ ฎี

บัณฑิตตอคุณภาพของดุษฎี

บัณฑติ 

2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรม 

การพัฒนาหลักสูตร 

3 . รายงานการประชุม /

วพิากษหลักสูตร 

4. คําสั่งแตงตั้งกรรมการ

ประเมนิหลักสูตร 

5. รายงานการป ระเมิ น

หลักสูตร 

2. การปรับปรุงหลักสูตรใหสอด 

คลองกับสถานการณทางสังคม

ปจจุบันและเปนไปตามเกณฑมาตร 

ฐานหลักสูตร 

จั ด สั ม ม น า /กิ จ ก ร รม เพื่ อ

พัฒนาหลักสูตร การเรียนการ

สอนและการประกันคุณภาพ 

3. ติดตามและประเมินผลการนํา

หลักสูตรไปใช 

การประเมินผลหลักสูตรโดย

กรรมการภายในและภายนอก

และสรางชองทางในการรับฟง

ความคิ ดเห็ นจากทุ กฝ ายที่

เกี่ยวของ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1  ระบบ 

 ระบบทวิภาค ทั้ งนี้ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน  

ไมมี 
 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกติในระบบทวภิาค  

  ไมม ี
 

2. การดําเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

 ภาคการศกึษาตน  เดอืน สงิหาคม–ธันวาคม  

 ภาคการศกึษาปลาย เดอืน มกราคม–พฤษภาคม 
 

 2.2 คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 

                เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  พ.ศ. 2553 

และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

  การคัดเลอืกผูเขาศึกษา 

  เปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากระทรวง 

ศึกษาธิการ หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 
 

2.3 ปญหาของนิสติแรกเขา 

  2.3.1 พื้นฐานดานภาษาอังกฤษ 

  2.3.2 พื้นฐานดานการวิจัย   
 

           2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนิสติในขอ 2.3  

  2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

  2.4.2 จัดอบรมเชิงปฏบิัตกิารดานการวจัิยลักษณะตาง ๆ  
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 2.5 แผนการรับนิสติและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

  2.5.1 แบบ 1.1 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสติในแตละปการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปที่ 1 5 

 

 

5 

5 

5 

 

10 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

15 

ช้ันปที่ 2 

ช้ันปที่ 3 

รวม 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา   5 5 5 

 

  2.5.2 แบบ 2.1 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสติในแตละปการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปที่ 1 10 

 

 

10 

10 

10 

 

20 

10 

10 

10 

30 

10 

10 

10 

30 

10 

10 

10 

30 

ช้ันปที่ 2 

ช้ันปที่ 3 

รวม 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา   10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. งานบุคลากร           

  1.1 หมวดเงนิเดอืน 2,558,172 2,572,172 2,752,224 2,944,880 3,151,022 

  1.2 หมวดคาจางประจํา 200,400 214,428 229,437 245,497 262,682 

2. งบดําเนนิการ           

  2.1 หมวดคาตอบแทน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

  2.2 หมวดคาใชสอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  2.3 หมวดคาวัสดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

  2.4 หมวดสาธารณปูโภค 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

3. งบลงทุน           

  3.1 หมวดครุภัณฑ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

4. งบเงนิอุดหนุน 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

         รวมรายจาย 3,808,572 3,836,600 4,031,661 4,240,377 4,463,704 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพมิพเปนหลัก 

                แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนกิสเปนสื่อหลัก (e–Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอรเน็ต 

   อื่น ๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทยีบโอนหนวยกติ รายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลัย 

        เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกติ 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร ดังนี้ 
 

หมวดวชิา 

เกณฑมาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรใหม  

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

แบบ  

1.1 

แบบ 

 2.1 

แบบ  

1.1 

แบบ  

2.1 

แบบ  

1.1 

แบบ  

2.1 

1. ศึกษารายวชิา              ไมนอยกวา 

   1.1 หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 

        1.1.1 วิชาเอกบังคับ   

        1.1.2 วชิาเอกเลอืก 

 

 

12 

 

 12 

12 

6 

6 

 

 

 

 

12 

12 

6 

6 

2. วทิยานิพนธ              ไมนอยกวา 48 36 48 36 48 36 

       รวม (หนวยกติ)        ไมนอยกวา 48 48 48 48 48 48 

หมายเหตุ สําหรับนสิติระดับบัณฑติศึกษา กรณกีารทดสอบภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

เร่ือง การสอบผานความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
 

 

3.1.3 รายวชิา  

 3.1.3.1 แบบ 1.1 (ทําวทิยานพินธ) 

 วทิยานพินธ จํานวน   48   หนวยกติ 

144831  วทิยานพินธ        48   หนวยกติ 

   Dissertation 

3.1.3.2 แบบ 2.1 (ศกึษารายวชิาและทําวทิยานพินธ) 

1) หมวดวชิาเฉพาะดาน  จํานวน    12   หนวยกติ 

  1.1 วชิาเอกบังคับ     จํานวน    6   หนวยกติ 

144801  วธิวีทิยาการวจัิยภาษาไทยเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม     3(2-2-5) 

  Creativity and Innovation Research Methodology in Thai Language  
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144802  ภาวะผูนําและการจัดการทางภาษาไทย    3(2-2-5) 

   Leadership and Management in Thai Language 

 

 1.2  วชิาเอกเลอืก  จํานวนไมนอยกวา    6  หนวยกติ 

 144811   การสัมมนาภาษาไท-ไทย         1(0-3-2) 

          Seminar in Tai-Thai Language 

 144812   การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย     1(0-3-2) 

         Seminar in Tai-Thai literature 

 144813   การสัมมนาคตชินวทิยาไท-ไทย     1(0-3-2) 

         Seminar in Tai-Thai folklore 

 144821  ภูมปิญญาพื้นบานกับการพัฒนาความรูทางภาษาไท   3(3-0-6) 

   Tai local Wisdom and Development of Knowledge 

 144822  ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ     3(3-0-6) 

Ancient Thai languages Character and literature  

 144823  ภาษาและวรรณกรรมไทยปจจุบัน     3(3-0-6) 

  Contemporary Thai languages and literature  

 144824  ภาษาไทเปรยีบเทยีบ      3(3-0-6) 

  Comparative Tai Language 

 144825  วรรณกรรมไทเปรยีบเทยีบ     3(3-0-6) 

  Comparative Tai Literature 

 144826  คตชินไทเปรยีบเทยีบ      3(3-0-6) 

  Comparative Tai Folklore 
 

 2) วทิยานิพนธ   

144832  วทิยานพินธ        36   หนวยกติ 

Dissertation 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 3.1.4.1 แบบ 1.1 (ทําวทิยานพินธ) 

ช้ันปท่ี  1  

ภาคการศึกษาตน 

144831  วทิยานพินธ        8  หนวยกติ 

   Dissertation 

      รวม     8  หนวยกติ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

144831  วทิยานพินธ        8  หนวยกติ 

   Dissertation 

      รวม     8  หนวยกติ 
 

ช้ันปท่ี  2  

ภาคการศึกษาตน 

144831  วทิยานพินธ        8  หนวยกติ 

   Dissertation 

      รวม     8  หนวยกติ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

144831  วทิยานพินธ        8  หนวยกติ 

   Dissertation 

      รวม     8  หนวยกติ 
 

ช้ันปท่ี  3  

ภาคการศึกษาตน 

144831  วทิยานพินธ        8  หนวยกติ 

   Dissertation 

      รวม     8  หนวยกติ 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

144831  วทิยานพินธ        8  หนวยกติ 

   Dissertation 

      รวม     8  หนวยกติ 
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 3.1.4.2 แบบ 2.1 (ศกึษารายวชิาและทําวทิยานพินธ) 
 

 

ช้ันปท่ี  1  

ภาคการศึกษาตน 

144801  วธิวีทิยาการวจัิยภาษาไทยเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม  3(2-2-5) 

  Creativity and Innovation Research Methodology in Thai Language  

144XXX  วชิาเอกเลอืก        3(3-0-6) 

  Major Elective 

       รวม   6  หนวยกติ 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

144802  ภาวะผูนําและการจัดการทางภาษาไทย   3(3-0-6) 

   Leadership and Management in Thai Language 

144XXX  วชิาเอกเลอืก        3 หนวยกติ 

   Major Elective  

        รวม   6  หนวยกติ 

 

ช้ันปท่ี  2  

ภาคการศึกษาตน 

144832  วทิยานพินธ       9  หนวยกติ 

   Dissertation 

      รวม    9  หนวยกติ 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

144832  วทิยานพินธ       9  หนวยกติ 

   Dissertation 

      รวม    9  หนวยกติ 
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ช้ันปท่ี  3  

ภาคการศึกษาตน 

144832  วทิยานพินธ       9  หนวยกติ 

   Dissertation 

      รวม    9  หนวยกติ 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

144832  วทิยานพินธ       9  หนวยกติ 

   Dissertation 

      รวม    9  หนวยกติ 
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3.1.5 คําอธบิายรายวชิา  

 

144801  วธิวีทิยาการวิจัยภาษาไทยเชงิสรางสรรคและนวัตกรรม     3(2-2-5) 

 Creativity and Innovation Research Methodology in Thai Language  

   กระบวนการวิจัยเชิงสรางสรรคภาษา วรรณกรรม และคติชนไทย การจัดทําเคา

โครงการวิจัย การสังเคราะหและสรางเครื่องมือการวิจัย การเก็บขอมูลการวิจัย การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อประมวลผลและการวิเคราะหสังเคราะหผลการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การ

อภิปรายผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย การสรางนวัตกรรมจากผลการวิจัย และการนําเสนอ

งานวจัิยในการประชุมและการตพีมิพในวารสารวิชาการ 

  Creative research methodology in Thai language, literature, and folklore, conducting 

research proposal, the synthesis and creation of research instruments including data accumulation 

methods and research concepts, an application of information technology for calculating, analyzing, 

and synthesizing the research findings, a research result presentation and discussion, research 

article writing, an application of research results to create innovation, and a research presentation 

in conference and journal publication  
 

 

144802  ภาวะผูนําและการจัดการทางภาษาไทย       3(3-0-6) 

  Leadership and Management in Thai Language  

  แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําและการจัดการ การวางแผนและจัดทําแผนยุทธศาสตรงาน

ดานภาษาไทย จัดการและพัฒนาทรัพยากรที่เปนนามธรรมและรูปธรรมทางภาษาไทย การสังเคราะห

ประวตัแิละผลงานของปูชนยีบุคคลทางภาษาไทย   

  Concepts, leadership and management theories,  planning and preparing a strategic 

plan in Thai language, An abstract and concrete Thai resource management and development in 

Thai related to synthesis of Thai precursors’ personal data and works in term of leadership and 

management  

 

144811  การสัมมนาภาษาไท-ไทย            1(0-3-2) 

        Seminar in Tai-Thai Language 

        การคนควา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะห การเขียนรายงาน การ

นําเสนอ การอภปิราย และการตอบขอซักถามในประเด็นทางดานภาษาไท-ไทย 
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      Studying, Collecting data, Analyzing and synthesizing, Report writing, Presenting, 

Discussing and answering question in Tai-Thai language  

 

144812  การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย        1(0-3-2) 

       Seminar in Tai-Thai literature 

        การคนควา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะห การเขียนรายงาน การ

นําเสนอ การอภปิราย และการตอบขอซักถามในประเด็นทางดานวรรณกรรมไท-ไทย 

      Studying, Collecting data, Analyzing and synthesizing, Report writing, Presenting, 

Discussing and answering question in Tai-Thai literature 

 

144813  การสมัมนาคตชินวทิยาไท-ไทย        1(0-3-2) 

       Seminar in Tai-Thai folklore 

        การคนควา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะห การเขียนรายงาน การ

นําเสนอ การอภิปราย และการตอบขอซักถามในประเด็นทางดานคติชนวิทยาที่เกี่ยวของภาษาและ

วรรณกรรมไท-ไทย  

      Studying, Collecting data, Analyzing and synthesizing, Report writing, Presenting, 

Discussing and answering question in folklore related to Tai-Thai language and literature 

 

144821  ภูมปิญญาพืน้บานกับการพัฒนาความรูทางภาษาไท               3(3-0-6) 

        Tai local Wisdom and Development of Knowledge 

       องคความรูดานภูมิปญญา ภูมิปญญาไท-ไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญา

เอเชียที่เกี่ยวของกับภาษา วรรณกรรม และคตชินวทิยาของไทย  

        Body of knowledge and wisdom, Tai-Thai intellect, local knowledge and Asian 

wisdom related  to Thai language, literature and folklore 

 

144822  ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ        3(3-0-6) 

Ancient Thai languages Character and literature  

  ลักษณะเฉพาะของภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยสมัยกอนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา 

ธนบุร ีและรัตนโกสนิทร พัฒนาการและอทิธพิลตอภาษา อักษร และวรรณกรรมยุคหลัง 
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  Unique physiognomies of Thai language, characters and literature before Sukhothai, 

Sukhothai, Ayatthaya, Thonburi, Rattanakosin periods, development and an influence on language, 

characters and literature in the later period 

 

144823  ภาษาและวรรณกรรมไทยปจจุบัน        3(3-0-6) 

 Contemporary Thai languages and literature  

 ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทยปจจุบัน พัฒนาการดานรูปแบบ ภาษา

และสารัตถะ ความสัมพันธระหวางภาษาและวรรณกรรมกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พลังของ

ภาษาและวรรณกรรมกับการพัฒนาสังคมไทย 

              Unique features of the current Thai language and literature, development of  

pattern, language and essence, the relationship between language and literature economy, society 

and culture, the power of language and literature with the development of Thai society 

 

144824  ภาษาไทเปรยีบเทยีบ                   3(3-0-6) 

         Comparative Tai Language 

         การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยเฉพาะสมัยและตางสมัย การเปรียบเทียบภาษากลุม

ชาติพันธุไทในจีน เวยีดนาม ลาว กัมพูชา อนิเดีย พมา มาเลเซีย และไทย การเปรยีบเทียบภาษาตระกูล

ไทกับภาษาตระกูลอื่น    

          Comparative study of a contemporary and divergent period of Thai Language, 

Tai-Thai Language comparison in China, Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and 

Thailand, comparison Tai language family with other language family 

 

144825  วรรณกรรมไทเปรยีบเทยีบ             3(3-0-6) 

         Comparative Tai Literature 

         การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยเฉพาะสมัยและตางสมัย การเปรียบเทียบ

วรรณกรรมกลุมชาติพันธุไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พมา มาเลเซีย และไทย การ

เปรยีบเทยีบวรรณกรรมไทกับวรรณกรรมอื่น    

         Comparative study of  a modern and contemporary period of Thai literature, Tai-

Thai literature comparison in China, Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and 

Thailand, comparative study of Tai-Thai literature with other literatures  
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144826  คตชินไทเปรยีบเทยีบ                3(3-0-6) 

         Comparative Tai Folklore 

         การศึกษาเปรียบเทียบคติชนวิทยาเฉพาะสมัยและตางสมัย การเปรียบเทียบคติชน

วทิยากลุมชาตพิันธุไทในจีน เวยีดนาม ลาว กัมพูชา อนิเดยี พมา มาเลเซยี และไทย การเปรยีบเทยีบคติ

ชนวทิยาของไทกับคตชินวทิยาชาตอิื่น    

      Comparative study of a modern and contemporary folklore, folklore comparison in 

China, Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and Thailand, comparison in Tai-Thai 

folklore with other folklore 
 

144831   วทิยานิพนธ                            48  หนวยกติ 

  Dissertation 

การวิจัยหรือผลิตผลงานสรางสรรคเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มี

คุณภาพในระดับสูง และจัดทํารายงานอยางเปนระบบ 

  Doing research or producing creative work related to Thai language, literature or 

folklore with a high level of quality, doing a report systematically   
 

144832  วทิยานิพนธ               36  หนวยกติ 

  Dissertation 

การวิจัยหรือผลิตผลงานสรางสรรคเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มี

คุณภาพในระดับสูง และจัดทํารายงานอยางเปนระบบ 

  Doing research or producing creative work related to Thai language, literature or 

folklore with a high level of quality, doing a report systematically   
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ความหมายของเลขรหัสรายวชิา  

 1.  เลขสามลําดับแรก หมายถึง สาขาวชิา 

 2. เลขในลําดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  เลข 8    หมายถึง   รายวชิาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในลําดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมูในสาขาวชิา 

  3.1 เลข 0   หมายถึง กลุมวชิาบังคับ 

  3.2 เลข 1   หมายถึง  กลุมวชิาการสัมมนา 

  3.3 เลข 2   หมายถึง กลุมวชิาภาษา วรรณกรรม และคตชินวทิยา 

  3.4 เลข 3   หมายถึง กลุมวทิยานพินธ 

 4. เลขในลําดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวชิา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 

ป 

1.* นางดวงมน จติรจํานงค 39401002XXXXX ศาสตราจารย อ.ด. 

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย  

ภาษาไทย  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2534 

2516 

2512 

2. นางสาวร่ืนฤทัย สัจจพันธุ 

 

34406001 XXXXX ศาสตราจารย อ.ด. 

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาไทย   

ภาษาไทย  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาฝร่ังเศส  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2534 

2516 

2514 

3.* นางสาวสุนันท อัญชลนุีกูล 31017000XXXXX รองศาสตราจารย Ph.D. 

อ.ม. 

อ.บ. 

Computational Linguistics 

ภาษาไทย  

ภาษาไทย  

University of Paris III, France  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2536 

2519 

2514 

4.* นายวรวรรธน ศรียาภัย 38411001XXXXX ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2552 

2545 

2542 

5. นางสาววรัญญา ย่ิงยงศักดิ ์ 36504001XXXXX อาจารย ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2550 

2545 

หมายเหตุ  *อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
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3.2.2 อาจารยพเิศษ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา ป 

1. นางสมทรง บุรุษพัฒน ศาสตราจารย Ph.D. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

Linguistic 

ภาษาศาสตร 

ภาษาองักฤษ 

2529 

2521 

2517 

2. นายบุญยงค เกศเทศ รองศาสตราจารย Ph.D. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

Anthropology 

ภาษาและวรรณคดไีทย 

ภาษาไทย 

2530 

2517 

2510 

3. นายปฐม หงษสุวรรณ รองศาสตราจารย อ.ด. 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2548 

2542 

2538 

4. นายวไิลศักดิ์ ก่ิงคํา รองศาสตราจารย Ph.D. 

M.A. 

พธ.บ. 

Linguistic 

Linguistic 

ครุศาสตร 

2534 

2530 

2528 

5. นายสมเกยีรต ิวัฒนาพงษากุล รองศาสตราจารย ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาเขมร 

เขมรศกึษา 

ภาษาไทย 

2548 

2546 

2541 

6. นางเปรมจติ ชนะวงศ รองศาสตราจารย ศศ.ม. 

นศ.บ. 

กศ.บ. 

จารึกภาษาไทย 

วทิยุกระจายเสยีง

ภาษาไทย 

2523 

2532 

2512 

7. นางยุพนิ จันทรเรอืง รองศาสตราจารย ค.ม. 

กศ.บ. 

การสอนภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2530 

2515 

8. นางกัลยา กุลสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาและวรรณคดไีทย 

2553 

2540 

2523 

9. นายจักริน จุลพรหม ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

Linguistic 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2544 

2534 

2530 

10. นายบุณยเสนอ ตรีวเิศษ ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2558 

2542 

2535 
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11. นายราชันย นลิวรรณาภา ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาตะวันออก 

ภาษาไทย 

2553 

2546 

2542 

12. นายสุทศัน วงศกระบากถาวร ผูชวยศาสตราจารย ศศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2558 

2538 

2532 

13. นายสมเกียรต ิรักษมณ ี ผูชวยศาสตราจารย ศษ.ด. 

Ph.D. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

Social Science 

การสอนภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2554 

2554 

2528 

2522 

14. นายสมยั วรรณอุดร อาจารย ปร.ด. 

ศศ.ม. 

พธ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาไทย 

การสอนภาษาไทย 

2557 

2546 

2541 

 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

 ไมมี  
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวิจัย 

   5.1 คําอธบิายโดยยอ 

    5.1.1 แบบ 1.1  

       วิทยานิพนธเปนผลงานคุณภาพดีมากของนิสิตที่เกิดจากการสรางสรรคและประมวล

ความรูทางทฤษฎีและแนวคิดในศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชในการศึกษาคนควาหรือผลิตผลงาน

สรางสรรคในเรื่องเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาที่นิสิตสนใจ หลักการ ขั้นตอนและ

กระบวนการดําเนนิการทําวทิยานพินธนัน้ ใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา  

    5.1.2 แบบ 2.1  

       วิทยานิพนธเปนผลงานคุณภาพของนิสิตที่เกิดจากการสรางสรรคและประมวลความรู

ทางทฤษฎีและแนวคดิในศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชในการศกึษาคนควาหรือผลิตผลงานสรางสรรคใน

เรื่องเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาที่นิสิตสนใจ หลักการ ขั้นตอนและกระบวนการ

ดําเนนิการทําวทิยานพินธนัน้ ใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา  
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      5.2 มาตรฐานการเรยีนรู 

 5.2.1 คณะศิลปศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธโดยการสอบปากเปลา ซึ่งนิสิต

จะตองไดรับผลการสอบตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะถือวาสอบผาน และนิสิตตองนํา

วทิยานพินธทีพ่มิพและเย็บเลมเรยีบรอยแลวมามอบใหมหาวทิยาลัย 

 5.2.2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ หรือเสนอตอที่

ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ซึ่งผานการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจาก

ผูทรงคุณวุฒใินสาขาวชิาภาษา วรรณกรรม และคตชินวทิยาแลว 

 

    5.3 ชวงเวลา 

   5.3.1 รายวิชา 144831 วทิยานพินธ   

     แบบ 1.1 เริ่มตัง้แตช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาตน 

   5.3.2 รายวิชา 144832 วทิยานพินธ   

     แบบ 2.1 เริ่มตัง้แตช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาตน 

  5.4 จํานวนหนวยกติ   

    5.4.1 รายวชิา 144831 วทิยานพินธ  

      แบบ 1.1 จํานวน 48 หนวยกติ   

    5.4.2 รายวิชา 144832 วทิยานพินธ  

       แบบ 2.1 จํานวน 36 หนวยกติ   

    5.5 การเตรยีมการ 

  คณะศิลปศาสตรเตรยีมการใหคําแนะนําและชวยเหลอืทางวชิาการแกนิสิตเกี่ยวกับการทํา

วทิยานพินธ ดังนี้  

  5.5.1 กําหนดตารางสอนของคณาจารยเพื่อใหคําปรกึษาแกนสิติ 

  5.5.2 ใหคําแนะนําแกนสิติเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่นาสนใจในการทําวทิยานพินธ 

  5.5.3 แนะนําและจัดหาอาจารย/ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ มาให

คําปรกึษาและคําแนะนําการทําวทิยานพินธเรื่องนัน้ ๆ 

  5.5.4 จัดใหมีการสัมมนาเพื่อรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหลังจากนิสิตได

ทําวิทยานิพนธดวยตนเองไประยะหนึ่งแลว โดยเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

ผูทรงคุณวุฒทิี่มคีวามเช่ียวชาญในเรื่องนัน้ ๆ มาใหคําแนะนํา  

  5.5.5 ใหคําแนะนิสิตเกี่ยวกับการจัดทําบทความเพื่อตีพิมพในวารสารวชิาการตามเงื่อนไข

การสําเร็จปริญญาเอกของมหาวทิยาลัย 
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 5.6 กระบวนการประเมนิผล 

     การประเมนิผลการทําวทิยานพินธมกีระบวนการดังนี้  

     5.6.1 การประเมินผลโครงรางวิทยานิพนธดําเนินการโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา

วทิยานิพนธ 

     5.6.2 การประเมินโครงรางวิทยานิพนธดวยการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ดําเนินการโดย

คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้จากคณะศลิปศาสตรหรอืมหาวทิยาลัย 

     5.6.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ เปนการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย ดําเนินการโดย

คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้จากคณะศลิปศาสตรหรอืมหาวทิยาลัย 
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หมวดที่ 4   ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสติ 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรอืกจิกรรมของนิสติ 

(1) มคีวามสามารถในการทําวจัิยขัน้สูง 1. จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัยแบบเขมทางดาน

เนื้อหาเฉพาะของศาสตรภาษาไทย คือ ภาษา 

วรรณกรรม และคตชิน 

2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยกําหนดให

นิสิตไดเสนอผลงานวิจัยและเชิญผูทรงคุณวุฒิ

วพิากษผลงาน 

3. นิสิตเขารับการอบรมการวิจัยซึ่งจัดโดย

หนวยงานอื่น เชน มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

(2) มีความสามารถทางการสื่อสารและการใชภาษา 

ตางประเทศ 

1 . นิ สิ ต นํ า เส น อ ผ ล งาน ที่ เกี่ ย ว ข อ งกั บ

วทิยานพินธในที่ประชุมระดับชาติ โดยตองเขยีน

เปนบทความวิจัย ซึ่งบทความวิจัยนั้นตองเขียน

ช่ือเรื่อง บทคัดยอ และคําสําคัญเปนภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ แลวนําเสนอดวยวาจาซึ่งเปน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดโดยสาขาวิชาและ

หนวยงานอื่น 

2. นิสิตตองเขาอบรม INTEGRATED THESIS &  

RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM เพื่ อความ 

สะดวก ในการทํ าวิท ยานิ พ นธ ซึ่ ง จั ด โด ย

มหาวทิยาลัยพะเยา 

(3) มีความสามารถในการถายทอดความรูและ

เทคโนโลยไีดอยางเหมาะสม 

1. นิสิตตองเขียนบทความวิจัยเพื่อนําเสนอ

ความรูความคิดที่ไดจากการเรียนและการทํา

วิทยานิพนธเพื่อเผยแพรในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาตหิรอืนานาชาติหรอืวารสารวิชาการ 

2. นิสิตตองนําเสนอองคความรูและความ

คดิเห็นโดยการเขียนและพูดในที่ประชุมวชิาการ

ระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ
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คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรอืกจิกรรมของนิสติ 

(4) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจรรยาบรรณ

นักวจัิย 

1.  บูรณาการหลักคุณธรรมจรยิธรรมในการจัด 

การเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ในแงเนื้อหา 

การปฏบิัตจินในช้ันเรยีนและตอสังคมภายนอก 

2. ตรวจสอบและสงเสริมใหนิสิตเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม เชน ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตย 

และความตรงตอเวลา 

3.  สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพตาง ๆ ใน

ราย วิชาที่ เกี่ยวของ เชน มีหลักธรรม เคารพ

กฎหมาย ใชหลักธรรมาภบิาล 

 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

 2.1.1 ผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชา 

การและวิชาชีพ 

 (2) มีวินัย และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง  ๆ 

ขององคกรและสังคม  

 (3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

 (4) สามารถวนิจิฉัยปญหาหรอืขอขัดแยงตามหลักการ เหตุผล และคานยิมอันดงีาม 

 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

  อาจารยสอดแทรกคําสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมโดยอาจใชกรณีตัวอยางจาก

เหตุการณใกลตัวเชนขาวประจําวัน หรือช้ีใหเห็นถงึคุณลักษณะนิสัยและผลของการกระทําของตัวละคร

ผานบทวรรณกรรมวิเคราะห ผูสอนเปนแบบอยางที่ดี โดยใหความสําคัญและตรวจสอบความตรงตอ

เวลา การเขาช้ันเรียนและความซื่อสัตย และเคารพกฎเกณฑและสิทธิของตนเองและผูอื่น ให

ความสําคัญกับการเคารพกฎเกณฑและสิทธิของตนเองและผูอื่น โดยสอดแทรกเรื่องระเบียบวินัย    

การเขาช้ันเรียน การสงงานใหตรงเวลา เปนไปตามคําสั่งที่มอบหมายพรอมทั้งมกีารสรุปพฤตกิรรมที่ไม

พึงประสงคและแนวทางแกไข และสอดแทรกกิจกรรมการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม โดยมอบ 

หมายงานใหทํานอกช้ันเรยีน เพื่อสังเกตพฤตกิรรมการทํางานรวมกับผูอื่นและใหนําเสนองานหนาช้ัน 



31 

 

2.1.3 วธิีการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

  สอบถามนิสิตถึงความเขาใจหรือความคิดเห็นถึงพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ

สงเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม ประเมินพฤติกรรม และตรวจสอบการเขาเรียน การสงงาน การ

ปฏบิัติตนในช้ันเรยีน การสอบรวมถึงประเมนิจากผลงานของนิสติ ตองเปนผลจากความสามารถของเอง 

ไมควรมีการลอกเลียนแบบความคิดของผูอื่น ประเมินจากพฤติกรรมและปฏิบัติตนในการเขาช้ันเรียน 

ประเมนิผลงานจากงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย 

 2.2 ความรู 

 2.2.1 ผลการเรยีนรูดานความรู 

  (1) มคีวามเขาใจอยางถองแทและลกึซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวชิา 

  (2) มคีวามเขาใจในเทคนคิการวจัิยและพัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวชิาได 

  (3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสรางองคความรูใหม 

 (4) มีความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาทั้งใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

 2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานความรู 

ในรายวิชาที่เนนทฤษฎ ีตองมอบหมายงานหรือทดสอบการประยุกตใชทฤษฎีและ  การ

วิเคราะหขอมูลตามหลักการของทฤษฎีที่ไดเรียนในช้ันเรียน  สอดแทรกกิจกรรมหรือ ขาวสารอันเปน

ประโยชนตอการใหความรูทางวิชาการที่สําคัญ เชน การอภิปรายประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศาสตร

ของสาขาวิชา จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานกิจกรรมการเช่ือมโยงบริบทของ

สาขาวชิาและศาสตรอื่น ๆ สอนภาษาอังกฤษที่นสิิตสามารถนําไปประยุกตใชในบริบทของสาขาวชิาของ

ตนเอง และเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ไดกําหนดไว สอนความรูเรื่องระเบยีบวิธวีิจัยในรายวชิา

การวจัิยขัน้สูงทางภาษาไทยและฝกปฏบิัตใินรายวชิาวทิยานพินธ 

 2.2.3 วธิกีารวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานความรู  

    ทดสอบความรู ความ สามารถ การประยุกตใช และการคิดวิเคราะหอยางมีระบบผานทาง

กิจกรรม คือ การสอบขอเขียนในการทดสอบยอย หรือสอบกลางภาคและปลายภาค การสอบปากเปลา ใน

รูปแบบของการนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน  การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบ การจัดทํารายงาน

ผลการคนควา และ/หรือผลการวิจัย การนําเสนอโครงงาน การนําเสนอผลงานทางโดยการจัดสัมมนา 

สัดสวนการใหคะแนนในแตละกิจกรรมขางตน ขึ้นอยูกับธรรมชาติของวิชาและวัตถุประสงคของรายวิชานั้น 

การใหคะแนนควรพิจารณาการใหคะแนนเนื้อหาและวิธีการนําเสนอในสัดสวนที่เหมาะสมกับประเภทและ

วัตถุประสงคของกิจกรรม  
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  2.3 ทักษะทางปญญา 

 2.3.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

 (1) สามารถนําทฤษฎีที่ศึกษาไปใชในการแสวงหาความรูเพื่อแกไขปญหาและพัฒนา

แนวคิดรเิริ่มสรางสรรค เพื่อตอบสนองประเด็นหรอืปญหา 

 (2) สามารถบูรณาการแนวคิดตาง ๆ ในการสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อ

พัฒนาความรูใหมอยางสรางสรรค 

 (3) สามารถพัฒนาองคความรูหรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและ

ดําเนนิการวจัิย 

 2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

 ฝกการคิดเพื่อวางแผน การแกไขปญหา โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอน โดยเนนการ

อภปิราย การวเิคราะหกรณศีึกษา การเรียนโดยใชสถานการณจําลอง มอบหมายงานที่ตองมกีารสืบคน

ขอมูล สังเคราะหวิเคราะหขอมูล จัดทําเปนรายงานผลการคนควา การทดสอบหรอืการมอบ หมายงาน

ควรมีโจทยที่ตองการคําตอบที่เปนผลจากการวิเคราะห สังเคราะห หรือการเปรียบเทียบ มิใชการ

ทองจํามาตอบเพยีงอยางเดยีว จัดใหนสิติไดฝกปฏบิัตงิานจรงิในสถานประกอบการ 

 2.3.3 วธิกีารวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

   จัดสัดสวนคะแนนใหกับเรื่องความสามารถในการสืบคน คิดวิเคราะห สังเคราะห การ

ประยุกตใช การใชหลักตรรกะ การแกปญหา ในการทดสอบหรืองานที่มอบหมายใหนิสิตประเมินจาก

การฝกงานในสถานประกอบการ 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

 2.4.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

 (1) สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 

 (2)  สามารถแสดงความคดิเห็นทางวชิาการหรอืวชิาชีพไดอยางเหมาะสม 

 (3) มีภาวะความเปนผูนําทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

หรอืวชิาชีพ ตลอดจนสรางปฏสิัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค 

 (4) มคีวามรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองคกรอยางมปีระสทิธภิาพ 

 2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

 มอบหมายงานกลุมหรอืงานที่ตองมกีารติดตอประสานงานกับบุคคลอื่น จัดหรอืสงเสริม

การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ใหนิสิตมีสวนรวมในการวางแผน ดําเนินกิจกรรม รวมถึงวิเคราะห

สรุปผลการดําเนินงาน สอนเรื่องการทํางานเปนทีมเชน มอบหมายงานกลุม และใหนิสิตกําหนดบทบาท
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และหนาที่ของทีมงานอยางชัดเจน และใหนําเสนอผลการทํางานหนาช้ันเรียน มอบหมายงานเดี่ยวหรือ

งานกลุมและกําหนดโจทย กตกิา และใหถอืปฏบิัตติาม 

 2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผดิชอบ 

 จัดสัดสวนคะแนนใหกับเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการตดิตอประสานงาน ผลประเมนิ การเรยีน

การสอนในรายวิชา หรือผลประเมินโครงการหรือกิจกรรม จัดสัดสวนคะแนนใหกับเรื่องการทํางานเปน

ทมี กําหนดบทลงโทษกรณเีกดิการกระทําที่ผิดกตกิา เชนการเขาเรยีนสาย การสงงานหลังกําหนด เปนตน 

 2.5 ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   (1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อใชในการศึกษาคนควาและ

เสนอแนะแกไขปญหา โดยเจาะลกึในประเด็นที่เกี่ยวของ 

   (2) สามารถสื่อสารไดโดยใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับกลุมบุคคลทัง้ในวงการวิชาการ 

วชิาชีพ และชุมชน ทัง้ในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตพีิมพทางวชิาการ 

 2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มอบหมายใหนิสิตศึกษาคนควาและใชขอมูลสารสนเทศในการหาขอมูล สอนสถิติและ

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐานในรายวชิาการวิจัยเบื้องตน จัดหรือสงเสริมการเขารวมโครงการอบรมการใช

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี มอบหมายงานที่ตองใหนิสิตตองสืบคนขอมูลผานสื่อสารสนเทศตาง ๆ จัด

กจิกรรมการนําเสนองานวจัิยหรอืงานที่ไดรับมอบหมายจากการสบืคนขอมูล 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข      

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  จัดสัดสวนคะแนนใหกับเรื่องความสามารถในการสืบคนขอมูล และการประเมินช้ินงาน

ที่ไดจากการศึกษาคนควา ประเมินความถูกตองในการใชสถิติและการตอบโจทย หรือความสามารถใน

การตคีวามคาสถติเิบื้องตน ในบทความตาง ๆ หรอืจากงานวจัิย ประเมนิผลการนําเสนอขอมูลที่สบืคน 

 2.6 สุนทรยีภาพ 

 2.6.1 ผลการเรยีนรูดานสุนทรยีภาพ 

  (1) มคีวามรู ความเขาใจและซาบซึ้งในคุณคาของศาสตรที่ศกึษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานสุนทรยีภาพ 

  จัดกิจกรรมหรือสงเสริมการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ และของ

สากล เชน กจิกรรมการชมภาพยนตร ละคร การแสดงดนตร ี 

2.6.3 วธิกีารวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานสุนทรยีภาพ 

  ผลประเมนิในรายวิชาหรอื ผลประเมนิการเขารวมกจิกรรม 

        2.7 ทักษะการสงเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลกิภาพ 

 2.7.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะการสงเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลกิภาพ 

 (1) มสีุขนสิัยที่สงเสรมิตอการดูแลรักษาสุขภาพ 

 (2) สามารถพัฒนาบุคลกิภาพไดอยางเหมาะสม 

 2.7.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะการสงเสรมิสุขภาพ

และพัฒนาบุคลกิภาพ 

 สอดแทรกสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ และสอดแทรกพฤติกรรมที่เหมาะสมดาน

บุคลกิภาพและการแสดงออก 

 2.7.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลกิภาพ 

 สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในดานการดูแลสุขภาพ และการสังเกต

พฤตกิรรมการแสดงออก 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผดิชอบหลัก    ο ความรับผดิชอบรอง   

รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะการ

สงเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

144801 ระเบยีบวธิวีจิัยภาษาไทยขัน้สูง                     
144802 ภาวะผูนําและการจัดการทางภาษาไทย                     
144511 การสมัมนาภาษาไท-ไทย                     
144812 การสมัมนาวรรณกรรมไท-ไทย                     
144813 การสัมมนคตชินวยิาไท-ไทย                     
144821 ภูมิปญญาพื้นบานกับการพัฒนาความรูทางภาษาไท                      
144822 ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ                      
144823 ภาษาและวรรณกรรมไทยปจจุบัน                     
144824 ภาษาไทเปรียบเทยีบ                     
144825 วรรณกรรมไทเปรียบเทยีบ                     
144826 คตชินไทเปรียบเทยีบ                     
144831 วทิยานพินธ                       
144832 วทิยานพินธ                     
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมนิผลนิสติ 

 

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสําเร็จการศกึษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูขณะนิสติยังไมสําเร็จการศึกษา 

      การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบดวยขอเขียนหรือขอเขียนและปากเปลา ดําเนินการ

สอบปละ 3 ครั้ง โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อดําเนินการเสร็จแลวใหจะประกาศผล

ภายใน 4 สัปดาหหลังวันสอบ   

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูหลังจากนิสติสําเร็จการศึกษา 

        การกําหนดกลวธิีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต เนนการทําวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

และหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะทําดําเนนิการดังตัวอยางตอไปนี้ 

   2.2.1 ภาวะการไดงานทําของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแตละรุนที่จบ

การศึกษา ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของ

ดุษฎีบัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

   2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมนิความพึง

พอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศกึษาและเขาทํางานในสถานประกอบการหลังจากจบการศึกษาแลวอยาง

นอย 1 ป 

   2.2.3 การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและ

ความรูจากสาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสให

เสนอขอคดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหดยีิ่งขึ้น 

   2.2.4 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมนิหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ 

ตอความพรอมของนสิิตในการเรยีน และคุณสมบัตอิื่นที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรยีนรู และการพัฒนา

องคความรูของนสิติ 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ซึ่งมสีาระสําคัญโดยสรุปดังนี้ 
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 3.1 นิสติแบบ 1 

   สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ 

เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้ง ซึ่ง

จะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒจิากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ

ฟงได 

  สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรอืสวนหนึ่งของวทิยานพินธตองไดรับการตีพมิพ หรือยางนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วชิาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

 3.2 นิสติแบบ 2 

    ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแตงตัง้ ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒจิากภายในและภายนอก

สถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

  สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือยางนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม 

  1.1 จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหมเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตร การเปน

อาจารยที่ปรึกษา บทบาทหนาที่ในฐานะครูผูสอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรยีนการสอนและภาระงานของอาจารย 

  1.2 จัดอบรมเพื่อสรางความรูและความเขาใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศกึษาอุดมศกึษา (TQF)  

  1.3 จัดทมีอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําปรกึษาเรื่องการจัดการเรยีนการสอน 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

 สงเสริมใหอาจารยเขารวมโครงการพัฒนาอาจารยของคณะและของมหาวทิยาลัยที่จัดเปน

ประจําทุกป เชน โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โครงการการจัดการ       

การเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เปนตน รวมทั้งสนับสนุนการเขารวมการอบรม สัมมนา 

ศกึษาดูงาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

 2.2 การพัฒนาวชิาการและวชิาชพีดานอื่น ๆ 

  2.2.1 สงเสริมใหอาจารยเขารวมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ทัง้ในและตางประเทศ  

 2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการทําวิจัย และกระตุนใหอาจารยทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวจัิยใหไดตามเกณฑของคณะและมหาวิทยาลัย 

 2.2.3 นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารยทุกคนควรไดรับการสนับสนุนให

ปฏิบัติภารกิจดานการบริการวิชาการสูสังคม รวมทั้งภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

สรางประโยชนทางวิชาการแกชุมชน รวมทั้งเปนการสงเสริมใหอาจารยไดเพิ่มพูนความชํานาญในอาชีพ

ของการเปนครูผูสอน 

 2.2.4 สนับสนุนใหอาจารยที่ยังไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหไดศึกษาตอ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพทางวชิาการ 

 2.2.5 จัดกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเรื่องเสนทางการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 2.2.6 สนับสนุนใหอาจารยไดลาศกึษาเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวชิาการ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 
การแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหนาที่กํากับกับการดําเนินงานเปดและปด 

หลักสูตร และดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตร 

ฐานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตรดาน

วิชาการ รวมทั้งกํากับ ติดตามการดําเนินงานหลักสูตร สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนา 

ผูเรยีน ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงานและองคกรตาง ๆ เพื่อใหการใชหลักสูตรเปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

ติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รายบุคคลและ 

ระดับช้ันป ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย และการบริหารหลักสูตร 

รายงานผลการปฏบิัตงิานและผลการบรหิารหลักสูตร 
 

2. บัณฑิต 
2.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 

ไทยและทัศนคตใินการเลอืกประกอบอาชีพของนสิติในภาคการศกึษาสุดทาย 
2.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนําขอมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสถานการณทางสังคม 
2.3 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุกปหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนําขอมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสถานการณทางสังคม 
2.4 มีการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความตองการของตลาดแรงงาน 

และความคาดหวังที่ตอคุณลักษณะของสาขาภาษาไทยและสาขาอื่นเพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับ

นิสิตใหสอดคลองกับความตองการของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับตอความ

ตองการของตลาดแรงงานได 
 

3. นิสติ 
 3.1 การใหคําปรกึษาดานวชิาการและอื่น ๆ แกนสิติ 
 3.2 อาจารยทุกคนมช่ัีวโมงใหคําปรกึษาแกนสิติ โดยมกีารแสดงเวลาเขาพบใหนสิติทราบ 
 3.3 การอุทธรณของนิสิต เปนไปตามประกาศหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณของนิสิต ใน

ระเบยีบของมหาวทิยาลัยพะเยา 
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4. คณาจารย 

 4.1 การรับอาจารยใหม  

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะกําหนดนโยบายและมีระบบดําเนินการสรรหาและ

คัดเลือกอาจารยใหม โดยจะเสนอนโยบายและความตองการรับอาจารยใหมตอคณบดีและการคัดเลอืก

จะเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาจารยใหมจะตองมีคุณวุฒิระดับ

ปรญิญาเอกหรอืดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวชิาภาษาไทยหรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

 4.2 การมสีวนรวมของคณาจารยในการวางแผน  

  การติดตามและทบทวนหลักสูตรอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตรจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการ

ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจน

ปรกึษาหารอืแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 

 4.3 การแตงตั้งคณาจารยพเิศษ  

 พิจารณาจากความเช่ียวชาญ คุณวุฒิ และประสบการณที่สาขาวิชาเห็นวามีความรู

ความสามารถที่จะสอนในหัวขอนั้นได โดยตองมีอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชารวมหารือกับอาจารย

ผูสอน พจิารณาความเหมาะสมและความจําเปนในรายวชิาที่หลักสูตรตองการและขาดแคลน โดยตองมี

การเชิญอาจารยพเิศษลวงหนากอนการเปดสอนในรายวิชานั้น 
 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรยีน 

 5.1 หลักสูตร 
5.1.1 การประเมนิความคดิเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้น 

การฝกงาน และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาไปแลว 1 ป และสุมจากดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลว 2 

ป และ 4 ปตามลําดับ 
 5.1.2 ประเมินความคดิเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกบัหลักสูตรจากคณาจารยที่ทําการเรยีน

การสอนในวชิาเอกตลอดหลักสูตร 
 5.1.3 ประเมนิความคดิเห็นจากแบบประเมนิเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษยเกา 
 5.1.4 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุมสถานประกอบ 

การที่รับบัณฑติที่จบเขาไปทํางาน 

5.2 การเรยีนการสอน 
 5.2.1 การประชุมรวมกันของอาจารยในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถายทอดความรูของอาจารยแตละคน เพื่อนําไปวางแผนกลยุทธใน

การเรยีนการสอนแตละรายวชิาที่แตละคนรับผิดชอบ 
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 5.2.2 ประเมินผลการสอน โดยใชแบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ

สอนในแตละภาคการศกึษา 
 5.2.3 ใชการสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรูจากการทํากิจกรรมทั้งในและนอก

หองเรยีน รวมทัง้ผลงานที่ไดรับมอบหมายและการทดสอบ 

 5.3 การประเมนิผูเรยีน 
 5.3.1 ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบวานิสิตสวนใหญมีคะแนนไมเปนไปตาม

เกณฑ ผูสอนมีหนาที่ปรับกลยุทธในการสอน หรือปรับเกณฑ แตตองยังคงมุงหวังใหนิสิตไดความรู

ครบถวนเนื้อหา 
 5.3.2 ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบวานิสิตสวนใหญงานที่ไดรับให

ทํามีคุณภาพไมดี ผูสอนมีหนาที่ปรับช้ีแนะขอบกพรอง โดยอาจใหนิสิตทํางานเดิมอีกครั้งโดยแกไขหรือ

มอบหมายงานใหม 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  

 6.1 การบรหิารงบประมาณ  

  งบประมาณรายไดรับการจัดสรรจากคณะขึ้นกับจํานวนนิสิตของสาขาวิชา การแบงสวน

งบประมาณรายไดเพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในสาขาวิชา โดยใชหลักเกณฑตามที ่

คณะเปนผูกําหนด 

  6.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนท่ีมอียูเดมิ  

  หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่นที่ใชประกอบการเรียน การ

สอนสวนใหญมอียูในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามหาวทิยาลัยพะเยา หองหนังสือคณะศลิปศาสตร 

ซึ่งมรีายการที่เกีย่วของกับหลักสูตร จําแนกตามรายการดังตอไปนี้  

 6.2.1 ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มจํีานวนหนังสือที่เกี่ยวของกับศาสตรของสาขาวิชา 

ดังตอไปนี้  

  ตําราเรยีน ภาษาไทย 1,378 เลม  

  ภาษาอังกฤษ 2,263 เลม  

  ภาษาญี่ปุน 344 เลม  

  ภาษาฝร่ังเศส 104 เลม  

  ภาษาจีน 575 เลม สังคมศาสตร 830 เลม  

  การศกึษา 320 เลม  

  ฐานขอมูลทางอเิล็กทรอนกิส (ทดลองใช) Lexis-Nexis DAO Science Direct  
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 6.2.2 หองหนังสอืคณะศลิปศาสตร มจํีานวนหนังสอืที่เกี่ยวของกับศาสตรของ สาขาวชิา 

ดังตอไปนี้  

  ภาษาไทย ตําราเรยีน 292 เลม  

  ภาษาอังกฤษ ตําราเรยีน 41 เลม  

  ภาษาญี่ปุน ตําราเรยีน 2 เลม  

  ภาษาฝร่ังเศส ตําราเรยีน 458 เลม  

  ภาษาจีน ตําราเรยีน 6 เลม  

  สังคมศาสตร ตําราเรยีน 171 เลม  

  การศกึษา ตําราเรยีน 2 เลม  

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเตมิ  

  6.3.1 อาจารยสามารถเสนอรายการหนังสือที่จําเปนตอนิสิตในสาขา ไปยังสาขาวิชาเพื่อ 

พจิารณาจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื และสื่อที่จําเปน  

  6.3.2 สาขาวิชาและอาจารยสามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อตาง ๆ ไปยัง

ศูนย บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวทิยาลัยเพื่อดําเนินการจัดซื้อ  

  6.3.3 คณะจัดสรรเงนิรายไดสวนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื วารสาร และสื่อตาง ๆ  

 6.4 การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร  

  คณะศิลปศาสตรและศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจัดทําสํารวจความพึงพอใจและ

ความตองการ หนังสือ วารสาร และสื่อตาง ๆ จากอาจารยและนิสิตอยางสมํ่าเสมอ และนําความ

คดิเห็นนัน้มาใชในการปรับปรุงการใหบรกิาร 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่แสดงถึงการ

ผลิตบัณฑิตที่คาดหวัง สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) พันธกิจ วิสัยทัศน อัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

และสถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่เกี่ยวของ 

     

2. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
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 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

มคอ.4 ที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่วางแผนไวใน

รายละเอยีดของหลักสูตร ใหครบทุกรายวิชาที่เปดสอน

ในหลักสูตร กอนเปดการสอนในแตละภาคการศกึษา 

3. มีการประเมินผลการดําเนินการของรายวิชาใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ผลการเรยีนรูของนสิิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาทุกรายวิชาที่

เกิดสอนในแตละภาคการศึกษา และนําไปพัฒนาการ

จัดการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาตอไป 

     

4. มีการประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตรใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับขอมูลสถิติของนิสิต การบริหาร

จัดการหลักสูตร สถานการณที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 

และนําไปวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     

5. มีการดําเนินการของหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) และเกณฑอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ และมีการประชุมหารือเพื่อติดตามวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามผลการเรียนรูที่

คาดหวังอยางสมํ่าเสมอ   

     

6. อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหมทุก

คนไดรับคําแนะนําดานการบรหิารจัดการหลักสูตร 

     

7. อาจารยประจําและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอนของหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ

และ/หรอืวชิาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครัง้ 

     

8. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่

มีตอคุณภาพหลักสูตร และระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เปนไปตามที่หลักสูตร

คาดหวัง 
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หมวดที่  8  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

 1.1.1 คณะจัดทําโครงการประเมนิการสอนของอาจารยทุกคน โดยนิสติเปนผูประเมิน จากนั้น

คณะแจงผลการประเมนิใหอาจารยทราบโดยวธิลีับ  

 1.1.2 อาจารยทุกทานจัดทําแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ

เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะทราบ  

 1.1.3 คณาจารยควรพิจารณาเขารวมโครงการพัฒนาอาจารยที่คณะจัดทําเปนประจําทุกป 

ในแตละโครงการอาจารยควรประเมนิความรูความสามารถของตนเองกอนและหลังเขารับการอบรม 

 1.1.4 วิเคราะหจุดออนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับนิสิตโดย

อาจารยผูสอนแตละทาน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 1.2.1 คณะจัดทําโครงการประเมนิการสอนของอาจารยทุกคน โดยมหัีวขอการประเมนิทักษะ

ของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน โดยใหนสิติเปนผูประเมิน จากนั้นคณะแจงผลการประเมินให

อาจารยทราบโดยวธิลีับ  

 1.2.2 อาจารยนําผลประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน มาปรับปรุง

ตอไป 

 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวยนิสิตปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยผูสอน ผูรับผิดชอบสถานประกอบการฝกงาน ผูใชดุษฎีบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ 

และผูทรงคุณวุฒเิปนผูประเมนิ 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรดําเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใชหลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นนําผลการประเมินมา

ประมวล และนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรตอไป พรอมกับรับฟงความคิดเห็นจาก

กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจําคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง

ดานคุณภาพการศกึษา และกรรมการผูวพิากษหลักสูตรทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 



 45 

3. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 

       คณะศลิปศาสตรกําหนดใหใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมนิผลการ

ดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบงช้ีที่

กําหนดของหลักสูตร โดยผูที่ทําหนาที่ประเมินคือ คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมนิคุณภาพภายในคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทําเปนรายงานเพื่อ

เสนอตอมหาวทิยาลัย  

 4.2 จัดประชุมนําเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา 

อาจารยพิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการดําเนิน

หลักสูตรและระดมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน  

4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติดําเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรใหมีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา และเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนด  

4.4 ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ตองการของผูใชนโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา  

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2553 

และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 
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 59 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผานความรู

ภาษาอังกฤษของนิสติระดับบัณฑติศึกษา 

 พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทยีบโครงสรางหลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ตารางเปรียบเทยีบรายละเอยีดหลกัสูตรใหม พ.ศ. 2555 และ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษาหลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรยีบเทียบโครงสรางหลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ เกณฑ สกอ. หลักสูตร

ใหม 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

1. งานรายวชิา                                   ไมนอยกวา  12  12  12 

 1.1 หมวดวชิาเฉพาะดาน                  ไมนอยกวา  12  12  12 

    1.1.1 วชิาเอกบังคับ    6  6  6 

    1.1.2 วชิาเอกเลอืก  6  6  6 

2. วทิยานพินธ                                   ไมนอยกวา 48 36 48 36 48 36 

         จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร      ไมนอยกวา 48 48 48 48 48 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

ตารางเปรยีบเทียบรายละเอยีดหลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระทีป่รับปรุง 

144801 ระเบยีบวิธวิีจัยภาษาไทยข้ันสูง 3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology in Thai 

Language 

        กระบวนการวิจัยขั้นสูงทางภาษาไทย การ

จัด ทํ า เค า โค รงก ารวิ จั ย  ก ารใช เท ค โน โล ยี

สารสนเทศเพื่อประมวลผลและการสืบคนขอมูล 

การวิ เคราะหผล การเรียบเรียงและนําเสนอ

ผลการวิจัย การอภิปรายผลงานวิจัย การเขียน

บทความวิจัย และการนําเสนองานวิจัยในการ

ประชุมและการตีพมิพในวารสารวชิาการ 

       Advanced research in Thai language and 

preparation of research proposal, application of 

information technology and computer for data 

processing and retrievals, data analysis, research 

writing, Presenting and discussion, article writing, 

research presentation in conference and  journal 

publication 

144801 วิธวิีทยาการวิจัยภาษาไทยเชงิสรางสรรค

และนวัตกรรม                              3(2-2-5) 

       Creativity and Innovation Research 

Methodology in Thai Language  

       กระบวนการวิ จัย เชิ งสรางสรรค ภาษา 

วรรณ กรรม  และค ติชนไทย  การจัด ทํ า เค า

โครงการวิจัย การสังเคราะหและสรางเครื่องมือ

การวิจัย การเก็บขอมูลการวิจัย การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อประมวลผลและการวิเคราะห

สังเคราะหผลการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย 

การอภิปรายผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย 

การสรางนวัตกรรมจากผลการวิจัย และการ

นําเสนองานวิจัยในการประชุมและการตีพิมพใน

วารสารวชิาการ 

     Creative research methodology in Thai language, 

literature, and folklore, conducting research pro-

posal, the synthesis and creation of research 

instruments including data accumulation methods and 

research concepts, an application of information 

technology for calculating, analyzing, and synthe-

sizing the research findings, a research result 

presentation and discussion, research article 

writing, an application of research results to 

create innovation, and a research presentation 

in conference and journal publication 

ปรับชื่อวชิา, 

คําอธบิายรายวชิา 

144802 ภาวะผูนําและบรหิารทางภาษาไทย   

                                                 3(3-0-6) 

   Leadership and Administration in Thai Language 

   แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนาและการบริหาร การ

วางแผนและจัดทําแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับงาน

ดานภาษาไทย การบริหารและพัฒนาทรัพยากรท่ี

เปนนามธรรมและรูปธรรมทางภาษาไทย การ

สังเคราะหประวัติและผลงานของปูชนียบุคคลทาง

ภาษาไทยดานภาวะผูนําและการบริหาร 

144802 ภาวะผูนําและการจัดการทางภาษาไทย    

                                                 3(2-2-5) 

  Leadership and Management in Thai Language 

      แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําและการจัดการ การ

วางแผนและจัดทําแผนยุทธศาสตรงานดาน

ภาษาไทย จัดการและพัฒนาทรัพยากรท่ีเปน

นามธรรมและ รูปธรรมทางภาษาไทย  การ

สังเคราะหประวัติและผลงานของปูชนียบุคคลทาง

ภาษาไทย   

ปรับชื่อวชิา, 

คําอธิบายรายวิชา, 

หนวยกติ 
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     Concepts, leadership and management theo-

ries,  planning and preparing a strategic plan in 

Thai language, An abstract and concrete Thai 

resource management and development in Thai 

related to synthesis of Thai precursors’ personal 

data and works in term of leader-ship and 

management  

       Concepts, leadership and management theo- 

ries, planning and preparing a strategic plan in 

Thai language, An abstract and concrete Thai 

resource management and development in Thai 

related to synthesis of Thai precursors’ personal 

data and works in term of leadership and man-

agement  

 

144811 การสัมมนา 1                  1(0-3-2) 

       Seminar I 

       องคความรูทางภาษาศาสตร การศึกษา

ภาษาไทยในประเด็นทางภาษาศาสตร  การ

นําเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนา 

       Knowledge linguistics, Studying and resear-

ching any topic in linguistics related to Tai-Thai 

language, research presentation in a seminar 

style 

144811 การสัมมนาภาษาไท-ไทย     1(0-3-2) 

       Seminar in Tai-Thai Language 

       การคนควา การรวบรวมขอมูล การวเิคราะห

และสังเคราะห การเขียนรายงาน การนําเสนอ 

การอภิปราย และการตอบขอซักถามในประเด็น

ทางดานภาษาไท-ไทย 

     Studying, Collecting data, Analyzing and synthe-

sizing, Report writing, Presenting, Discussing 

and answering question in Tai-Thai language  

ปรับชื่อวชิา, 

คําอธบิายรายวชิา 

144812 การสัมมนา 2   1(0-3-2) 

       Seminar II 

       องคความรูทางวรรณกรรม การศึกษา

คนควาในประเด็นทางวรรณ กรรมไทย การ

นําเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนา 

       Knowledge literature, studying and resear-

ching any issue in Tai-Thai literature, research 

presentation in a seminar style 

144812 การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย      1(0-3-2) 

      Seminar in Tai-Thai literature 

      การคนควา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

และสังเคราะห การเขียนรายงาน การนําเสนอ 

การอภิปราย และการตอบขอซักถามในประเด็น

ทางดานวรรณกรรมไท-ไทย 

     Studying, Collecting data, Analyzing and 

synthesizing, Report writing, Presenting, Discus-

sing and answering question in Tai-Thai literature 

ปรับชื่อวชิา, 

คําอธบิายรายวชิา 

144813 การสัมมนา 3   1(0-3-2) 

       Seminar III 

       องคความรูทางคติชนวิทยา การศึกษา

คนควาในประเด็นทางคติชนวิทยาท่ีเกี่ยวของภาษา

และวรรณกรรมไทย การนําเสนอผลงานในรูปแบบ

ของการสัมมนา 

       Knowledge folklore, studying and 

researching any issue in folklore related to Tai-

Thai lang-uage and literature, research 

presentation in a seminar style  

 

144813 การสัมมนาคตชินวิทยาไท-ไทย 1(0-3-2) 

      Seminar in Tai-Thai folklore 

      การคนควา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

และสังเคราะห การเขียนรายงาน การนําเสนอ 

การอภิปราย และการตอบขอซักถามในประเด็น

ทางด านค ติชนวิทยา ท่ี เกี่ ย วข อ งภาษาและ

วรรณกรรมไท-ไทย  

     Studying, Collecting data, Analyzing and 

synthesizing, Report writing, Presenting, 

Discussing and answering question in folklore 

related to Tai-Thai language and literature 

 

ปรับชื่อวชิา, 

คําอธบิายรายวชิา 
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144821 ภูมิปญญ าพื้ นบานกับการพัฒนา 

ความรูทางภาษาไทย              3(3-0-6) 

       Thai local Wisdom and Development 

of Knowledge 

       องคความรูดานภูมิปญญา ภูมิปญญาไทย 

ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมปิญญาเอเชยีท่ีเกี่ยวของ

กับภาษา วรรณกรรม และคติชนวทิยาของไทย  

       Body of knowledge and wisdom, Tai-Thai 

intellect, local knowledge and Asian wisdom 

related  to Thai language, literature and folklore 

144821 ภูมิปญญ าพื้ นบานกับการพัฒนา 

ความรูทางภาษาไท                        3(3-0-6) 

       Tai local Wisdom and Development of 

Knowledge 

       องคความรูดานภูมิปญญา ภูมิปญญาไท-ไทย 

ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาเอเชียท่ีเกี่ยวของ

กับภาษา วรรณกรรม และคติชนวทิยาของไทย 

       Body of knowledge and wisdom, Tai-Thai 

intellect, local knowledge and Asian wisdom 

related  to Thai language, literature and folklore 

ปรับชื่อวชิา, 

คําอธบิายรายวชิา 

144822 ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ  

                        3(3-0-6) 

       Ancient Thai languages Character and 

literature  

        ลักษณ ะเฉพาะของภาษา อักษร และ

วรรณกรรมไทยสมัยกอนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา 

ธนบุรี และรัตนโกสินทร พัฒนาการและอิทธิพล

ตอภาษา อักษร และวรรณกรรมยุคหลัง 

        Unique physiognomies of Thai language, 

characters and literature before Sukhothai, 

Sukhothai, Ayatthaya, Thonburi, Rattanakosin periods, 

development and an influence on language, 

characters and literature in the later period 

144822 ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ  

                        3(3-0-6) 

       Ancient Thai languages Character and 

literature  

        ลักษณ ะเฉพาะของภาษา อักษร และ

วรรณกรรมไทยสมัยกอนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา 

ธนบุรี และรัตนโกสินทร พัฒนาการและอิทธิพล

ตอภาษา อักษร และวรรณกรรมยุคหลัง 

        Unique physiognomies of Thai language, 

characters and literature before Sukhothai, 

Sukhothai, Ayatthaya, Thonburi, Rattanakosin periods, 

development and an influence on language, 

characters and literature in the later period 

คงเดิม 

144823 ภาษาและวรรณกรรมไทยปจจุบัน 

                3(3-0-6) 

      Contemporary Thai languages and literature 

     ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทย

ปจจุบัน พัฒนาการดานรูปแบบ ภาษาและสารัตถะ 

ความสัมพันธระหวางภาษาและวรรณกรรมกับ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พลังของภาษาและ

วรรณกรรมกับการพัฒนาสังคมไทย 

      Unique features of the current Thai lang-

uage and literature, development of  pattern, 

language and essence, the relationship between 

language and literature economy, society and 

culture, the power of language and literature 

with the development of Thai society 

144823 ภาษาและวรรณกรรมไทยปจจุบัน 

                3(3-0-6) 

      Contemporary Thai languages and literature 

     ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทย

ปจจุบัน พัฒนาการดานรูปแบบ ภาษาและสารัตถะ 

ความสัมพันธระหวางภาษาและวรรณกรรมกับ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พลังของภาษาและ

วรรณกรรมกับการพัฒนาสังคมไทย 

      Unique features of the current Thai lang-

uage and literature, development of  pattern, 

language and essence, the relationship between 

language and literature economy, society and 

culture, the power of language and literature 

with the development of Thai society 

คงเดิม 
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144824 ภาษาไทยเปรยีบเทยีบ        3(3-0-6) 

       Comparative Thai Language 

       การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยเฉพาะสมัย

และตางสมัย การเปรียบเทียบภาษากลุมชาติพันธุ

ไทยในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พมา 

มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบภาษาตระกูล

ไทยกับภาษาตระกูลอ่ืน    

       Comparative study of a contemporary and 

divergent period of Thai Language, Tai-Thai Lang-

uage comparison in China, Vietnam, Laos, Cambo-

dia, India, Burma, Malaysia and Thailand, compa-

rison Tai language family with other language family 

144824 ภาษาไทเปรยีบเทียบ          3(3-0-6) 

       Comparative Tai Language 

       การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยเฉพาะสมัย

และตางสมัย การเปรียบเทียบภาษากลุมชาติพันธุ

ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พมา 

มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบภาษาตระกูล

ไทกับภาษาตระกูลอ่ืน    

       Comparative study of a contemporary and 

divergent period of Thai Language, Tai-Thai Lang-

uage comparison in China, Vietnam, Laos, Cambo-

dia, India, Burma, Malaysia and Thailand, compa-

rison Tai language family with other language family 

ปรับชื่อวชิา, 

คําอธบิายรายวชิา 

144825 วรรณกรรมไทยเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

       Comparative Thai Literature 

       การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมไทย

เฉพ าะส มัยและต างส มัย  การเป รียบ เทียบ

วรรณกรรมกลุมชาติพันธุไทยในจีน เวยีดนาม ลาว 

กั ม พู ช า  อิ น เดี ย  พ ม า  ม า เล เซี ย  แ ล ะ ไท ย           

การเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยกับวรรณกรรมอ่ืน    

      Comparative study of  a modern and con-

temporary period of Thai literature, Tai-Thai 

literature comparison in China, Vietnam, Laos, 

Cambodia, India, Burma, Malaysia and Thailand, 

comparative study of Tai-Thai literature with 

other literatures  

144825 วรรณกรรมไทเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

       Comparative Tai Literature 

       การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมไทย

เฉพ าะส มัยและต างส มัย  การเป รียบ เทียบ

วรรณกรรมกลุมชาติพันธุไทในจีน เวียดนาม ลาว 

กั ม พู ช า  อิ น เดี ย  พ ม า  ม า เล เซี ย  แ ล ะ ไท ย           

การเปรียบเทียบวรรณกรรมไทกับวรรณกรรมอ่ืน    

      Comparative study of  a modern and con-

temporary period of Thai literature, Tai-Thai 

literature comparison in China, Vietnam, Laos, 

Cambodia, India, Burma, Malaysia and Thailand, 

comparative study of Tai-Thai literature with 

other literatures 

ปรับชื่อวชิา, 

คําอธบิายรายวชิา 

144826  คตชินวิทยาเปรยีบเทยีบ    3(3-0-6) 

       Comparative Folklore 

       การศึกษาเปรียบเทียบคติชนวิทยาเฉพาะ

สมัยและตางสมัย การเปรียบเทียบคติชนวิทยา

กลุมชาติพันธุไทยในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา 

อินเดีย พมา มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบ

คติชนวทิยาของไทยกับคติชนวทิยาชาติอ่ืน    

       Comparative study of a modern and con-

temporary folklore, folklore comparison in China, 

Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malay-

sia and Thailand, comparison in Tai-Thai folklore 

with other folklore 

144826  คตชินไทเปรยีบเทียบ        3(3-0-6) 

       Comparative Tai Folklore 

       การศึกษาเปรียบเทียบคติชนวิทยาเฉพาะ

สมัยและตางสมัย การเปรียบเทียบคติชนวิทยา

กลุมชาติพันธุ ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา 

อินเดีย พมา มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบ

คติชนวทิยาของไทกับคติชนวทิยาชาติอ่ืน    

       Comparative study of a modern and con-

temporary folklore, folklore comparison in China, 

Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malay-

sia and Thailand, comparison in Tai-Thai folklore 

with other folklore 

ปรับชื่อวชิา, 

คําอธบิายรายวชิา 
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระทีป่รับปรุง 

144831 วิทยานพินธ          48  หนวยกติ 

       Dissertation 

       การวิจัยหรือผลิตผลงานสรางสรรคเกี่ยวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาท่ีมีคุณภาพใน

ระดับสูง และจัดทํารายงานอยางเปนระบบ 

        Doing research or producing creative work 

related to Thai language, literature or folklore 

with a high level of quality, doing a report 

systematically   

144831 วิทยานพินธ          48  หนวยกติ 

       Dissertation 

       การวิจัยหรือผลิตผลงานสรางสรรคเกี่ยวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาท่ีมีคุณภาพใน

ระดับสูง และจัดทํารายงานอยางเปนระบบ 

     Doing research or producing creative work 

related to Thai language, literature or folklore 

with a high level of quality, doing a report 

systematically   

คงเดิม 

144832 วิทยานพินธ       36  หนวยกติ 

       Dissertation 

      การวิจัยหรือผลิตผลงานสรางสรรคเกี่ยวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาท่ีมีคุณภาพใน

ระดับสูง และจัดทํารายงานอยางเปนระบบ 

     Doing   research or producing creative work 

related to Thai language, literature or folklore with 

a high level of quality, doing a report 

systematically   

144832 วิทยานพินธ       36  หนวยกติ 

       Dissertation 

      การวิจัยหรือผลิตผลงานสรางสรรคเกี่ยวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาท่ีมีคุณภาพใน

ระดับสูง และจัดทํารายงานอยางเปนระบบ 

     Doing   research or producing creative work 

related to Thai language, literature or folklore with 

a high level of quality, doing a report 

systematically   

คงเดิม 
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ตารางเปรยีบเทยีบแผนการศึกษาหลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

แบบ 1.1  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาตน ช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาตน 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

144831 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

8 144831 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

8 

รวม 8 รวม 8 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

144831 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

8 144831 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

8 

รวม 8 รวม 8 
      

ช้ันปที่ 2 ภาคการศกึษาตน ช้ันปที่ 2 ภาคการศกึษาตน 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

144831 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

8 144831 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

8 

รวม 8 รวม 8 

ช้ันปที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

144832 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

9 144832 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

9 

รวม 8 รวม 8 
    

ช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาตน ช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาตน 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

144831 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

8 144831 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

8 

ช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

144831 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

8 144832 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

8 

รวม 8 รวม 8 
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แบบ 2.1 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ช้ันปที่ 1  

ภาคการศกึษาตน 

ช้ันปที่ 1  

ภาคการศกึษาตน 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

144801 

 

 

  

144XXX  

ระเบียบวิธีวิจัยภาษาไทยขั้นสูง 

Advanced Research Metho-

dology in Thai Language   

วชิาเอกเลอืก  

Major Elective  

3(2-2-5)  

 

 

 

3(3-0-6) 

144801 

 

 

  

144XXX  

144801 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทย 

เชิงสรางสรรคและนวัตกรรม                                     

Creativity and Innovation Research 

Methodology in Thai Language  

วชิาเอกเลอืก  

Major Elective 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

รวม 6 รวม 6 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

144802 

 

 

  

144XXX  

ภาวะผูนําและการบริหารทาง

ภาษาไทย 

Leadership and Administration 

 in Thai Language  

วชิาเอกเลอืก  

Major Elective  

3(2-2-5)  

 

 

 

3(3-0-6) 

144802 

 

 

  

144XXX  

ภาวะผูนําและการจัดการทาง

ภาษาไทย    

Leadership and Management 

in Thai Language 

วชิาเอกเลอืก  

Major Elective 

3(2-2-5)  

 

 

 

3(3-0-6) 

รวม 6 รวม 6 
     

 

 

 

ช้ันปที่ 2 ภาคการศกึษาตน ช้ันปที่ 2 ภาคการศกึษาตน 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

144832 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

9 144832 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

9 

รวม 9 รวม 9 

ช้ันปที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

144832 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

9 144832 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

9 

รวม 6 รวม 6 
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ช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาตน ช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาตน 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

144832 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

9 144832 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

9 

ช้ันปที่ 3  

ภาคการศกึษาปลาย 

ช้ันปที่ 3  

ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต 

144832 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

9 144832 วทิยานิพนธ   

Dissertation 

9 

รวม 9 รวม 9 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา  

เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏบัิตใินการเทยีบโอน 

ผลการเรียนระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 



 78 

 



 79 

 



 80 

 



 81 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 



 82 

 



 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวพิากษหลักสูตร 
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 85 
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ภาคผนวก ช 
ประวัตแิละผลงานทางวชิาการ 

ของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติ 

ศาสตราจารย ดร.ดวงมน จติรจาํนงค 

Professor Duangmon Chitchamnong, Ph.D. 
 

ชื่อ-สกุล   ดวงมน จติรจํานงค 

รหัสประจําตัวประชาชน 39401002XXXXX 

ตําแหนงทางวิชาการ  ศาสตราจารย 

สถานท่ีทํางาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19  

หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท   0 5446 6666 ตอ 1323, 08 9467 7161 

E-Mail    - 

ประวัตกิารศึกษา 

 พ.ศ. 2534 อักษรศาสตรดุษฎบีัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 

กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2516  อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  

     กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2512  อักษรศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  

     กรุงเทพมหานคร 
 

ผลงานวิชาการ 

ดวงมน ปรปิุณณะ จิตรจํานงค. (2560). แหงหวงความคิดอาน. ปตตาน:ี โรงพมิพฝายเทคโนโลยทีาง

การศกึษา มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตาน.ี 

ดวงมน จติรจํานงค. (2559). “ไสเดอืนตาบอดในเขาวงกต: วรรณกรรมแหงอารมณอันวาดวยความลุม

หลงและความพลดัพราก” ใน ปาจารยสาร. 40, (1), หนา 80-86. 

ดวงมน จติรจํานงค. (2558). “นี่แหละโลก: โลกที่เปนสิ่งช้ีวัดวธิกีาร” ใน ปาจารยสาร. 39 (3), หนา 

62-69. 

ดวงมน จิตรจํานงค. (2558). “อสรพิษ: ความหวั่นไหวทางจิตวิญญาณในการตอสูอยางโดดเดี่ยว”, 

หนา 15-23, ใน ทอแพรดอกไมในสายธารา. กรุงเทพฯ: สันตศิริกิารพมิพ.  
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ดวงมน จติรจํานงค. (2556). วรรณคดวีจิารณเบื้องตน. กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน. 

 

ผลงานวิจัย 

วรวรรธน ศรียาภัย, ดวงมน จิตรจํานงค, สุนันท อัญชลีนุกูล. (2559). การประพฤติธรรมะและ

อธรรมของตัวละครในละครไทยโทรทัศนยอดเยี่ยมเรื่อง “สุดแคนแสนรัก”. รายงานการ

วจัิย. พะเยา: คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ประวัติ 

ศาสตราจารย ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ 

Professor Ruenruthai Sujjapun, Ph.D. 
 

ชื่อ-สกุล   รื่นฤทัย สัจจพันธุ 

รหัสประจําตัวประชาชน 34406001 XXXXX 

ตําแหนงทางวิชาการ  ศาสตราจารย 

สถานท่ีทํางาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก 59/185 หมูบานศุภาลัย บางแวก 81 แขวงคลองขวาง เขตภาษเีจรญิ 

  กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศัพท   0 5446 6666 ตอ 1323  

E-Mail    ruenruthai@gmail.com 

ประวัตกิารศึกษา 

 พ.ศ. 2534 อักษรศาสตรดุษฎบีัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 

กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2516  อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  

     กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2514  อักษรศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส)  

     จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, กรุงเทพมหานคร 
 

ผลงานวิชาการ 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ. (2559). นามานุกรมรามเกยีรติ.์ กรุงเทพฯ: แสงดาว. 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ และคนอื่น ๆ. (2558). วาวแสงประชาธิปไตย: จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น 

40 ป นับจาก 14 ตุลา 2516. กรุงเทพฯ: ณ เพชร. 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ. (2558). ขามชาต ิขามศาสตร ขามศิลป. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ. (2558). วรรณกรรมปจจุบัน. กรุงเทพฯ: สํานักพมิพมหาวทิยาลัยรามคําแหง. 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ. (2557). นิยายเบงคลี: หนังสือแปลที่ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสร. 

กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศิลปากร. 
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รื่นฤทัย สัจจพันธุ . (2556). มิใชเปนเพียง "นางเอก": ภาพสะทอนจากตัวละครสูชีวิตจริง . 

กรุงเทพฯ: สถาพรบุคส. 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ. (2556). อาน “ได” อาน “เปน”. กรุงเทพฯ: สถาพรบุคส. 

 

ผลงานวิจัย 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ และคนอื่น ๆ. (2558). จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น 40 ป นับจาก 14 

ตุลา 2516. รายงานการวจัิย. กรุงเทพฯ: คมบาง. 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย ดร.สุนันท อัญชลีนกุูล 

Associate Professor Sunant Anchaleenukoon, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   สุนันท อัญชลนีุกูล 

รหัสประจําตัวประชาชน 31017000XXXXX 

ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

สถานท่ีทํางาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19  

หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท   0 5446 6666 ตอ 1323, 08 6908 0234 

E-Mail    nanpat7576@yahoo.co.th 

ประวัตกิารศึกษา 

 พ.ศ. 2536 Doctor of Philosophy (Computational Linguistics)  University of Paris 

III, France 

 พ.ศ. 2519  อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  

     กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2514  อักษรศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  

     กรุงเทพมหานคร 
 

ผลงานวิชาการ 

ธัช ม่ันตอการ, สุนันท อัญชลีนุกูล, ราชันย นิลวรรณาภา, วรวรรธน ศรียาภัย. (2559). “การศึกษา

ภาษาในจารึกพะเยา : กรณี ศึกษาจารึกกษัตริย ราชวงศ มั งราย” ใน รายงานการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “พลังปญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย: ภาษา 

วรรณกรรม และคติชน. พะเยา: หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ

ศลิปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา. 

วรวรรธน ศรยีาภัย และสุนันท อัญชลีนุกูล. (2559). คลังภาษิตสํานวนไทย. พะเยา: คณะศิลปศาสตร 

มหาวทิยาลัยพะเยา  
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สุนันท อัญชลีนุกูล. (2558). ระบบคําภาษาไทย . กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย. 

 

ผลงานวจัิย 

วรวรรธน ศรียาภัย, ดวงมน จิตรจํานงค, สุนันท อัญชลีนุกูล. (2559). การประพฤติธรรมะและ

อธรรมของตัวละครในละครไทยโทรทัศนยอดเยี่ยมเรื่อง “สุดแคนแสนรัก”. รายงานการ

วจัิย. พะเยา: คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ประวัติ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรธน ศรยีาภัย 

Assistant Professor Warawat Sriyabhaya, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   วรวรรธน ศรยีาภัย 

รหัสประจําตัวประชาชน 38411001XXXXX 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

สถานท่ีทํางาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19  

หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท   0 5446 6666 ตอ 1323  

    08 9409 7535 

E-Mail    waaraathaanaa@yahoo.co.th 

ประวัตกิารศึกษา 

 พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, 

   มหาสารคาม 

 พ.ศ. 2545  ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (จารกึภาษาไทย) มหาวทิยาลัยศลิปากร,  

     กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2542  ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 

     นครศรธีรรมราช 

ผลงานวิชาการ 

วรวรรธน ศรียาภัย. (2560). พูดใหสัมฤทธิผล: หลักการและศิลปวิธี. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

วรวรรธน ศรียาภัย. (2559). “หนวยที่ 8 ทักษะการอาน” ใน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. นนทบุรี: 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช.   

หวง เชิง เตอ และวรวรรธน ศรยีาภัย. (2559). “การเปรยีบเทียบคําศัพทที่ใชในอาชีพทํานาในภาษาไทย

มาตรฐานกับภาษาจวง” ใน รมยสาร. 14 (1), หนา 85-95. 
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เบญจมาภรณ สุริยาวงศ, วรวรรธน ศรียาภัย, บุญยงค เกศเทศ, จารุวรรณ เบญจาทิกุล. (2559). 

“เอกลักษณทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขาในเรื่องเลาจากหมูบานอาผาพัฒนา ตําบล

แมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ใน รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

เรื่อง “พลังปญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย: ภาษา วรรณกรรม และคตชิน. พะเยา: หลักสูตร

ศลิปศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา.  

ปฏิพันธ อุทยานุกูล, วรวรรธน ศรียาภัย, บุญยงค เกศเทศ และพรสวรรค สุวรรณธาดา. (2558). “‘คํา

สาป’ ในฐานะวัจนะศักดิ์สทิธิ์: กรณศีึกษาจากวรรคดีเรื่องกนกนคร” ใน ศิลปศาสตร. 15 (2), 

หนา 61-70. 

วรวรรธน ศรียาภัย. (2557). การเขียนเพื่อการสื่อสาร. พิมพครั้งที่  2 (ปรับปรุง). กรุงเทพฯ: 

สํานักพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

วรวรรธน ศรียาภัย. (2557). “หลักการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร” ใน ทักษะภาษาไทย. นนทบุรี: 

สํานักพมิพมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช.   

วรวรรธน ศรยีาภัย. (2556). ภาษาศาสตรภาษาไทย. นนทบุร:ี สัมปชัญญะ.   

 

ผลงานวจัิย 

วรวรรธน ศรียาภัย, ดวงมน จิตรจํานงค, สุนันท อัญชลีนุกูล. (2559). การประพฤติธรรมะและ

อธรรมของตัวละครในละครไทยโทรทัศนยอดเยี่ยมเรื่อง “สุดแคนแสนรัก”. รายงานการ

วจัิย. พะเยา: คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

พูนพงษ งามเกษม, วรวรรธน ศรียาภัย และคนอื่น ๆ. (2558). กระบวนการแกปญหาอานไมออก

เขยีนไมไดอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน. รายงาน

การวจัิย. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย. 
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ประวัติ 

ดร.วรัญญา ย่ิงยงศักดิ ์

Warunya Yingyongsak, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ 

รหัสประจําตัวประชาชน 36504001XXXXX 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

สถานท่ีทํางาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19 

หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ 19  

หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท   0 5446 6666 ตอ 1323  

    08 9857 5960 

E-Mail    warunyingyong@gmail.com 

ประวัตกิารศึกษา 

 พ.ศ. 2558 ศลิปศาสตรดุษฎบีัณฑติ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลัยนเรศวร, พษิณุโลก 

 พ.ศ. 2550  ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลัยนเรศวร, พษิณุโลก

 พ.ศ. 2545  ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลัยนเรศวร, พษิณุโลก 
 

ผลงานวิชาการ 

สุภาวด ีพรมวนิ, จักรกฤษณ อูตุม และวรัญญา ยิ่งยงศักดิ์. (2560). “วเิคราะหความเช่ือในบทสูขวญัตาม

วัฒนธรรมลานนา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา”. ใน Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อ

การพัฒนาอยางยั่งยนื. พษิณุโลก: มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม.  

วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์. (2558). การสรุปความ. พะเยา: คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา. 
 

ผลงานวจัิย 

วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์. (2559). การศึกษาการใชภาษาในการเสนอภาพสตรีจากนิตยสารบันเทิงไทย. 

รายงานการวิจัย. พะเยา: คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา. 
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ภาคผนวก ซ 

ภาระการสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ชื่อ สกุล ตําแหนงและคณุวุฒขิองอาจารย  

ลําดับ ชื่อ สกุล เลขบัตร

ประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบันที่สาํเร็จ

การศกึษา 

ภาระการสอน ชม./ ปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.* นางดวงมน 

 จิตรจํานงค 

39401002XXXXX ศาสตราจารย อ.ด. 

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

420 420 420 420 420 

2. นางสาวรื่นฤทัย  

สัจจพันธุ 

 

34406001 XXXXX ศาสตราจารย อ.ด. 

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาไทย   

ภาษาไทย  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาฝร่ังเศส  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

420 420 420 420 420 

3. นางสาวสุนันท  

อัญชลีนุกูล 

1017000 XXXXX รองศาสตราจารย Ph.D. 

อ.ม. 

อ.บ. 

Computational Linguistics 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

University of Paris III  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

420 420 420 420 420 

4.* นายวรวรรธน  

ศรียาภัย 

38411001XXXXX ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

สถาบันราชภฏันครศรีธรรมราช 

420 420 420 420 420 

5. นางสาววรัญญา 

ย่ิงยงศักดิ ์

36504001XXXXX อาจารย ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

420 420 420 420 420 

*อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร
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	2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต

