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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

Master of Arts Program in Applied Linguistics  

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย                      ศลิปศาสตร์  

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร :         0355  

ภาษาไทย                  :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ   :  Master of Arts Program in Applied Linguistics 

2. ชื่อปรญิญาและสาขา 

ชื่อเตม็ (ไทย)     : ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 

ชื่อย่อ (ไทย)  : ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 

          ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :    Master of Arts (Applied Linguistics) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :     M.A. (Applied Linguistics) 

 

3. วิชาเอก          

 ไม่ม ี  

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 36 (3)  หนว่ยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี    

 5.2 ภาษาที่ใช ้

          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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   5.3 การรับเข้าศึกษา 

          รับนิสติไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

        5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

      ไม่ม ี

       5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560  เปิดสอนภาคการศกึษาต้น  ปีการศึกษา 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

         คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร ์วาระพิเศษ วันที่ 22 เดือน กันยายน   

        พ.ศ. 2559 

   6.3 คณะกรรมการวชิาการ  มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

 ครั้งที ่7 / 2560 วันที ่8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

   6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

  ครั้งที ่122 (6/2560) วันที ่24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

    6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5 / 2560  

  วันที ่16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

         หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

    8.1 บุคคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ  

    8.2 นักวิจัยอิสระ 

    8.3 นักนิติวทิยาศาสตร์ 

    8.4 นักอรรถบ าบัด  

    8.5 พนักงานบริษัทที่มงีานด้านภาษาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กูเกิล้
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษา 

    ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

  

ที่ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1 นางสาวผณินทรา ธีรานนท์ 3520100423884 รองศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 

2544 

2541 

2 นางจารุวรรณ เบญจาทิกุล 31601000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

2536 

2525 

2513 

3 นางสาวเพ็ญนภา คล้ายสงิห์โต  3160100254512 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2549 

2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา  

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร  

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

         ในปี 2556 ธนาคารโลกจัดอันดับประเทศต่างๆด้วยเกณฑ์รายได้ประชาชาติต่อหัว 

หรือ GNP คือ กลุ่มประเทศมี GNP ต่อหัวต่ ากว่า 1,036 ดอลลาร์สหรัฐฯ เรียกว่า “กลุ่มประเทศ

รายได้ต่ า” กลุ่มประเทศมี GNP ต่อหัวตั้งแต่ 1,036 ถึง 4,085 ดอลลาร์สหรัฐฯ เรียกว่า กลุ่ม

ประเทศรายได้ปานกลางกลุ่มต่ า และ กลุ่มประเทศมี GNP ต่อหัวระหว่าง 4,086 ถึง 12,615 

ดอลลาร์สหรัฐฯ เรียกว่า กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางกลุ่มสูง ส่วน ประเทศรายได้สูงมี GNP ต่อ

หัวตั้งแต ่12,616 ดอลลารส์หรัฐฯขึ้นไป  

      ประเทศไทยมี GNP ต่อหัวเท่ากับ 5,340 ดอลลาร์ จัดเป็น ประเทศรายได้ปานกลาง

กลุ่มสูง เงื่อนไขการยกระดับไปสู่ “ประเทศรายได้สูง” คือ อุตสาหกรรมของประเทศตอ้งส่งออกไป

แข่งขันในตลาดโลกโดยก่อให้เกิดรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเป็น

เวลาหลายปีจนสามารถดึงให้เศรษฐกิจหลุดจากกลุ่ม “รายได้ปานกลาง” กลายเป็น “ประเทศ

รายได้สูง” ในที่สุด แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นจริงได้ ต้องใช้เทคโนโลยีและความรู้เข้มข้น คุณภาพ

ของแรงงานที่จะต้องมีทักษะ ความรู้ ยืดหยุ่นปรับตัวได้ หรือคือ สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

เรียกว่า “ทุนมนุษย์” (Human Capital) การยกระดับคุณภาพของ “ทุนมนุษย์” นั้น จ าเป็นต้องมกีาร

ลงทุนขนาดใหญ่เป็นเวลายาวนานในภาคการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและพัฒนา ตลอดจนมีการ

เปลี่ยนแปลงในค่านิยมและวัฒนธรรมเปิดกว้าง  

      ประเทศไทยได้รับการวิเคราะห์จากธนาคารโลกว่า ก าลังติดกับดักรายได้ปานกลาง 

หรือ middle-income trap หมายถึง สภาวะที่ประเทศด้อยพัฒนาสามารถยกระดับเป็นประเทศ

รายได้ปานกลางได้ในระยะเวลาสั้น แต่หยุดชะงักไม่สามารถไปต่อถึงระดับประเทศรายได้สูงได้ 

(โลกวันนี้วันสุข,  2558; Somchai Jitsuchon, 2012) และส่งผลต่อภาพลักษณ์การกินดีอยู่ดีของคน

ไทย 

      นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มุ่งเน้นการเปิดเศรษฐกิจในเวทีอาเซียนและ

ในเวทีโลกตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ความรูค้วามสามารถที่จะเข้าสู่เวทีโลกได้ นั่นก็คือประชาชนต้องมีทักษะการสื่อสารหรอืทักษะทาง

ภาษา และมีความเข้าใจความหลากหลายของภาษา ที่ผสมผสานกันตลอดเวลาผ่านสื่อและ

เทคโนโลยี หรือ ที่เรียกว่าสังคมพหุภาษา รวมถึงประชาชนต้องได้รับการพัฒนาทักษะการบูรณา
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การ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการน าพาเศรษฐกิจไทยให้แข่งขันในระดับนานาชาติได้อันจะน ามาซึ่ง

การมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นในสังคมไทย  

      ดังนั้น การเรียนภาษาต้องควบคู่ไปกับการสร้างทักษะการวิจัยและพัฒนา ประเทศ

ไทยต้องสร้างทุนมนุษย์ที่มีทักษะการวิจัยผ่านภาษา การเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หรือ

ภาษาศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันเชิงบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมน า

เศรษฐกิจไทย และเพื่อยกระดับทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการผลักดันประเทศไปสู่

กลุ่มประเทศรายได้สูง 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

       จากกระแสโลกาภิวัตน์และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) ของประเทศไทย  ในปลายปี  พ .ศ . 2558 นั้น  ได้ส่ งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจาก

จะท าให้เกิดสังคมที่มีลักษณะเป็นพหุภาษาและวัฒนธรรม แล้วยังท าให้เกิดการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวินาทีอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีด้านข้อมูล

ข่าวสารที่มลีักษณะก้าวกระโดด  

      ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมไทยและสังคมที่มีความเป็นพหุ

วัฒนธรรมทางภาษาเป็นไปอย่างมลี าดับขั้นตอน คือ ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยต้องคิดอย่าง

เป็นระบบ มีทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง

นวัตกรรมให้น าพาเศรษฐกิจของประเทศ การวิจัยและพัฒนาด้านภาษาอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าถึง

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันไปของผู้คนในแต่ละประเทศจะเอื้อต่อการ

ติดต่อทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ราบรื่น และที่ส าคัญที่สุด คือ การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณา

การทางภาษาเพื่อสร้างนวัตกรรมจะท าให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นและเป็น

การสรา้งทุนมนุษย์ที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความซับซ้อนทางภาษา วัฒนธรรม 

และวิถีชีวติ 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของสถาบัน 

       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

      การพัฒนาหลักสูตรนีเ้พื่อให้ผูเ้รียนเชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตรเ์ป็นนักวิชาการที่มี

ทักษะการวิจัย สามารถบูรณาการวิชาภาษาศาสตรก์ับศาสตร์อื่น เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์

ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมในเชิงเดี่ยวไปจนถึงพหุภาษา มีความสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์

ประเด็นปัญหา แก้ไขปัญหา และประยุกต์แนวคิดภาษาศาสตร์ในการประกอบอาชีพและพัฒนา

สังคม 
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน  

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

      มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for High 

Education) (TQF:HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทาง

ปัญญา มีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแหง่ทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนา

ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วยการจัด

การศึกษา ซึ่งในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้นดังนั้นจึงต้อง

สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงานซึ่งต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนรวมทั้งเนื้อหาสาระให้

ก้าวทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆด้วย  

(2) ด้านการวิจัย 

     มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้นเช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุน

ปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรอืวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู 

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการ

พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัย

ได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานโดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนเพิ่มขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้

สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในและ

ต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 

(3)  ด้านบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการด้านการแพทย์ และการ

สาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ

การให้บริการวชิาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มกี าลังซือ้สูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมรวมทั้ง

ควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนและด าเนินงานร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการ

ให้บริการวิชาการบางประเภทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการ

จะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กร

ภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสรา้งจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป  
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(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมใน

ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทะนุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยอัน

เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่อง

แท้เพื่อน าไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่

ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ให้เกิดขึน้กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ / สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยพะเยา 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย คณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น  

ภาษาอังกฤษ 

      13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 ไม่ม ี

 13.3 กลุ่มวิชา/ รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 ไม่ม ี

13.4 การบรหิารจัดการ 

 การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ โดยให้การจัดการ

เรียนการสอนด าเนนิไปด้วยเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

      บูรณาการองค์ความรู้ภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ สู่การประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพ 

และพัฒนาสังคม  

1.2 ความส าคัญ 

     ประเทศไทยมีนโยบายขับเคลื่อน “เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” เพื่อท าให้ประเทศไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ และก้าวขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับสูง ซึ่ง

หมายความว่า ประชาชนในประเทศไทยจะมีความยากจนลดน้อยลง มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรม จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยได้รับการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์เชื่อมโยงองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัติ รวมถึงทักษะความสามารถใน

สร้างสรรคง์านเชงิบูรณาการ   

     องค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ระดับมหาบัณฑิตและกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาษาทางภาษาศาสตร์ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในการวิจัยทางภาษาศาสตร์ มีการ

คิดวิเคราะห์ มีความสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆเชิงบูรณาการจน

น าไปสู่การวิจัยที่สามารถสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม และน ากระบวนการวิจัยทางภาษาศาสตร์เชงิ

บูรณาการไปพัฒนาสังคมได้ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลติมหาบัณฑติให้มคีุณลักษณะดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้ความสามารถด้านภาษาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อน าไปประกอบอาชีพ

เฉพาะทาง เช่น บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ นักนิติวิทยาศาสตร์ นักอรรถบ าบัด นัก

ตัดเสียงหรอืแปลผลในบริษัท เชน่ กูเกิ้ล ฯลฯ 

1.3.2 มีทักษะในการเชื่อมโยงและประยุกต์กระบวนการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการ

พัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี

รายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชีก้ารพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้ว

เสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2.1 พัฒนาอาจารย์ ใหเ้พิ่มพูน  

ความรูแ้ละประสบการณ์

ทางภาษาศาสตร์ การวิจัย 

และเทคโนโลยีภายในปี 

พ.ศ. 2561 

1. สนับสนุนอาจารย์ ใหเ้ข้าร่วมอบรม

หรอืสัมมนาวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้งต่อคน 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย อย่างนอ้ย 

1 ปีตอ่ 1 เรื่อง  

1. รายงานผลการอบรมหรือ

สัมมนาวิชาการของ

อาจารย์ในหลักสูตร 

2. รายงานการวิจัย 

2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ 

สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

และตลาดแรงงานใน

ปัจจุบันภายในปี พ.ศ. 

2563 

1. ประเมินความตอ้งการและความพึง

พอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพื้นฐานมา

จากความต้องการของผูใ้ช้บัณฑติ

หรอืตลาดแรงงานและเทคโนโลยียุค

ปัจจุบัน 

1 .  ผลการประเมินความ

ต้องการและความพึ ง

พอใจของผูใ้ช้บัณฑิต   

2.3 ปรับปรุงหลักสูตร 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ประยุกต์ให้มมีาตรฐานไม่

ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด

ภายในปี พ.ศ. 2563  

1. ทบทวนและประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

  

1. ผลประเมินการเรียนการ

สอนประจ าภาค

การศกึษา (มคอ. 5) 

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด

ภาคการศกึษา  

2. ผลประเมินการเรียนการ

สอนประจ าปี (มคอ. 7) 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด

ปีการศึกษา  
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หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ไม่ม ี

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น  เดือนสิงหาคม-ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย  เดือนมกราคม-พฤษภาคม  

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.2.2 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้เกี่ยวกับ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 พืน้ฐานดา้นการวิจัย  

2.3.2 พืน้ฐานดา้นภาษาศาสตร์ 

  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

            2.4.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยใหก้ับนิสิตเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับการท า

วิจัยในหัวข้อต่าง ๆ เชน่ การเขียนรายงานการวิจัยแนวโน้มการท าวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 

   2.4.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ภาษาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

   2.4.3 มีการจัดการปฐมนิเทศนสิิตใหม ่แนะน าเทคนิคการเรียนในระดับบัณฑติศกึษา และ

มอบหมายอาจารย์ท าหน้าที่ดูแลใหค้ าแนะน าแก่นสิิต    
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2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

2.5.1 แผน ก แบบ ก 1  

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1  5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  - 5 5 5 5 

         รวม  5     10       10       10       10 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จ

การศกึษา  

- - 5 5 5 

 

2.5.2 แผน ก แบบ ก 2  

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1  10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  - 10 10 10 10 

          รวม  10 20       20       20       20 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จ

การศกึษา 

- - 10 10 10 

 

2.5.3 แผน ข  

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1  10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  - 10 10 10 10 

          รวม  10 20       20       20       20 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จ

การศกึษา 

- - 10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.งานบุคลากร           

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

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

2.งบด าเนินการ           

   2.1 หมวดค่าตอบแทน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

   2.2 หมวดค่าใช้สอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

   2.3 หมวดค่าวัสดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

   2.4 หมวด

สาธารณูปโภค 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

3.งบลงทุน           

  3.1 หมวดครุภัณฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

4.งบเงินอุดหนุน 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

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

  2.7 ระบบการศึกษา  

          แบบช้ันเรยีน 

          แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

          แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

          แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e–Learning) 

          แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

          อื่นๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามหาวิทยาลัย  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.

2553 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 36(3) หน่วยกิต 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 36(3) หน่วยกิต 

หลักสูตรแผน ข               รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36(3) หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

           โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการดังนี้ 

ล าดับ

ที ่
รายการ 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2560 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. 
 

 
 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

งานรายวิชา                        ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวชิาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน         ไมน่อ้ยกว่า                             

      1.2.1  วชิาเอกบังคับ  

      1.2.2  วชิาเอกเลอืก      ไมน่อ้ยกว่า  

วิทยานิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง      ไม่น้อยกว่า 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ * 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

21  

- 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

(3) 

24 

3 

21 

12 

9 

12 

- 

(3) 

30 

3 

27 

18 

9 

- 

6 

(3) 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อย

กว่า 
36 36 36 36(3) 36(3) 36(3) 

 

 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

              3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1  

  1) วิทยานิพนธ์     จ านวน 36 หน่วยกิต    

157762       วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 

                  Thesis  

      2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต      จ านวน 3 หนว่ยกิต     

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

หมายเหตุ  ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา  กรณกีารทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา          

                เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศกึษา  พ.ศ.2559  
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3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2  

        1) หมวดวิชาพื้นฐาน     จ านวน 3 หน่วยกิต  

157701  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3 (2-2-5) 

Research Methodology in Social Sciences     

            2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หนว่ยกิต   

              (ก) วิชาเอกบังคับ       จ านวน 12 หนว่ยกิต  

157711   สัทศาสตร์และสัทวิทยา      3 (2-2-5) 

 Phonetics and Phonology 

157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์      3 (2-2-5) 

  Morphology and Syntax 

157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์    3 (2-2-5)

 Semantics and Pragmatics  

157715 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์              3 (2-2-5) 

 Current Trends in Linguistics 

   (ข) วิชาเอกเลือก      จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกิต 

157721 ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี               3 (2-2-5) 

  Linguistics and Technology 

157731    ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น        3 (2-2-5) 

                  Dialectolinguistics 

157732 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม         3 (2-2-5) 

 Field Methods in Linguistics 

157743  ภาษาศาสตร์จิตวทิยา      3 (2-2-5) 

Psycholinguistics 
 

157752  การวิเคราะหบ์ทสนทนา      3 (2-2-5) 

Conversational Analysis 

157753  แนวคิดการวเิคราะหว์าทกรรมกับสังคม    3 (2-2-5) 

Research for Discourse and Society 

        3) วิทยานิพนธ์      จ านวน 12 หนว่ยกิต  

157763  วิทยานพินธ์       12 หนว่ยกิต  

  Thesis 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต   จ านวน 3 หน่วยกิต  

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies  
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 3.1.3.3 แผน ข  

1) หมวดวิชาพืน้ฐาน  จ านวน 3 หน่วยกิต  

157701  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3 (2-2-5) 

Research Methodology in Social Sciences     

                        2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน           จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หนว่ยกิต  

    (ก) วิชาเอกบังคับ       18 หนว่ยกิต     

157711  สัทศาสตร์และสัทวิทยา      3 (2-2-5) 

Phonetics and Phonology 

157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์      3 (2-2-5) 

  Morphology and Syntax 

157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์    3 (2-2-5)

 Semantics and Pragmatics  

157714  ภาษาศาสตร์สังคม      3 (2-2-5) 

Sociolinguistics  

157715  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์     3 (2-2-5) 

Current Issues in Linguistics  

157716  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร ์     3 (2-2-5) 

Selected Topics in Linguistics  

         (ข) วิชาเอกเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกิต  

157721 ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี          3 (2-2-5) 

  Linguistics and Technology 

157731    ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น      3 (2-2-5) 

                  Dialectolinguistics 

157732 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม         3 (2-2-5) 

 Field Methods in Linguistics 

157743  ภาษาศาสตร์จิตวทิยา      3 (2-2-5) 

Psycholinguistics 

157752  การวิเคราะหบ์ทสนทนา      3 (2-2-5) 

Conversational Analysis 

157753  แนวคิดการวเิคราะหว์าทกรรมกับสังคม    3 (2-2-5) 

Research for discourse and society 

3) การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง    จ านวน 6 หนว่ยกิต  
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157761  การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     6 หนว่ยกิต  

  Independent Study 

     4) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต    จ านวน 3 หน่วยกิต   

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies   

 

3.1.4 แผนการศึกษา 

  3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 (ท าวิทยานิพนธ์) 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

157762   วิทยานิพนธ์      9   หน่วยกิต 

 Thesis 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies             (ไม่นับหน่วยกิต) 

                                        รวม                          9 (3) หนว่ยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

157762   วิทยานิพนธ์                        9   หน่วยกิต 

 Thesis 

   รวม                                    9   หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

157762   วิทยานิพนธ์                         9   หน่วยกิต 

  Thesis 

                 รวม                                  9   หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

157762   วิทยานิพนธ์                        9   หน่วยกิต 

 Thesis 

    รวม                                   9  หนว่ยกิต 
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  3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 (ศกึษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

157701  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3 (2-2-5) 

Research Methodology in Social Sciences     

157711     สัทศาสตร์และสัทวิทยา      3 (2-2-5) 

Phonetics and Phonology 

157712  วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์      3 (2-2-5) 

  Morphology and Syntax 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies             (ไม่นับหน่วยกิต) 

    รวม                                             9 (3) หนว่ยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

157713   อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์    3 (2-2-5) 

 Semantics and Pragmatics  

1577xx       วิชาเอกเลือก                                 3 (2-2-5) 

 Major Elective  

1577xx        วิชาเอกเลือก                       3 (2-2-5) 

 Major Elective 

    รวม                                  9 หนว่ยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

157715 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์     3 (2-2-5) 

 Current Trends in Linguistics  

157763     วิทยานิพนธ์                    6 หนว่ยกิต 

  Thesis 

        รวม                                   9 หนว่ยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

157763 วิทยานิพนธ์                        6 หนว่ยกิต 

 Thesis 

1577xx      วิชาเอกเลือก                         3 (x-x-x) 

   Major Elective 

    รวม                                     9 หนว่ยกิต 

 

 3.1.4.3 แผน ข   (ศกึษารายวิชาและการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

157701  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3 (2-2-5) 

Research Methodology in Social Sciences     

157711    สัทศาสตร์และสัทวิทยา      3 (2-2-5) 

 Phonetics and Phonology 

157712  วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์      3 (2-2-5) 

  Morphology and Syntax 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies             (ไม่นับหน่วยกิต) 

   รวม                                   9 (3) หนว่ยกิต 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์    3 (2-2-5)

 Semantics and Pragmatics  

157714 ภาษาศาสตร์สังคม      3 (2-2-5) 

Sociolinguistics  

157715  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์     3 (2-2-5) 

Current Issues in Linguistics  

    รวม                                  9 หนว่ยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

157716  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร ์     3 (2-2-5) 

  Selected Topics in Linguistics  

1577xx    วิชาเอกเลือก                         3 (x-x-x) 

   Major Elective 

1577xx      วิชาเอกเลือก                         3 (x-x-x) 

   Major Elective 

        รวม                                    9 หนว่ยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

157761    การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                        6 หนว่ยกิต 

  Independent Study  

1577xx      วิชาเอกเลือก                         3 (x-x-x) 

   Major Elective 

        รวม                                   9 หนว่ยกิต 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา   3 (3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies  

  ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอา่นและการเขียนเชงิวิเคราะห์และ 

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมวีิจารณญาณต่อ

บทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหา

ความรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างอิง 

Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and 

writing, using technology and electronic data base, citation system, and writing citation 

 

157701  ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์     3 (2-2-5) 

Research Methodology in Social Sciences     

แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยภาษาศาสตร์เบื้องต้น วิธีการเก็บข้อมูล การสังเกต การ

สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม วิธีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การท าวิจัยกับผู้บอกภาษา 

เทคนิคการบันทึกเสียงและภาพจากภาคสนาม การถ่ายถอดเสียง การวเิคราะหข์้อมูลจากการออก

ภาคสนามทางภาษาศาสตร์ การใชส้ถิต ิและการวิจัยเชิงทดลอง การเขียนรายงานวิจัย  

Basic philosophy and theory of linguistics research. Methods for collecting data: 

observation, interviewing, questionnaires, elicitation, informant work. Audio and visual recording 

techniques, transcription, and linguistics fieldwork analysis. Statistics. Experimental methods. 

Report writing. 

 

157711 สัทศาสตร์และสัทวิทยา       3 (2-2-5) 

Phonetics and Phonology 

 การศึกษาตามแนววิทยาศาสตร์ถึงการเปล่งสียง การส่งสัญญาณเสียง และการรับรู้

เสียง การวิเคราะห์ระบบเสียงพยัญชนะ สระ และสัทสัมพันธลักษณ์ ในภาษาต่าง ๆ เช่น 

ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาพม่า หรือ ภาษาอื่น ๆ การวิเคราะห์งานวิจัยด้านสัทศาสตร์และสัท

วิทยา การน าผลการวิจัยไปใช้ 

 Scientific study of how speech sounds are produced, transmitted, and perceived. 

The analysis of speech sounds which are consonants, vowels and prosodic features of the 

world’s languages, e.g. English, Laos, Burmese or else, an analysis of research in Phonetics 

and Phonology, applications of the research results   
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157712  วจวีิภาคและวากยสัมพันธ์     3 (2-2-5) 

Morphology and Syntax 

 การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ตามแนวโครงสร้างทางไวยากรณ์ ระบบค า หน้าที่ของค า 

โครงสร้างค า โครงสร้างประโยค การวิเคราะห์งานวิจัยด้านวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ การน า

ผลการวิจัยไปใช้ 

 Analysis of morphological and syntactical linguistics, concepts and analysis of word 

systems, word categories, word functions, word structures and sentence structures, an analysis 

of research in Morphology and Syntax, applications of the research results   

 

157713  อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์     3 (2-2-5) 

Semantics and Pragmatics 

ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ความหมายในภาษาตั้งแต่ระดับค า ประโยค รวมถึงการ

ตีความหมายของถ้อยค าตามบริบท การวิเคราะหง์านวิจัยเกี่ยวกับความหมายในระดับค า ประโยค 

การวิเคราะหง์านวิจัยระดับบทสนทนาเบือ้งตน้ การน าไปประยุกต์ใชใ้นสังคม 

Approach and principle of meaning in languages, word meanings, sentence 

meanings and interpretation of utterance in context, an analysis of research related to meaning 

in word level, sentence level, an analysis of conversational level, and applications for society  

 

157714  ภาษาศาสตร์สังคม      3 (2-2-5) 

Sociolinguistics 

การศกึษาภาษาในแต่ละบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยที่สง่ผลต่อการใช้ภาษา 

การสัมผัสภาษา การแปรภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา การฟื้นฟูภาษา การวิเคราะห์งานวิจัย

ทางภาษาศาสตร์สังคม การเชื่อมโยงภาษาศาสตร์กับประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม 

Study of language use in various societies and cultural context, factors affecting 

language use, language contact, language variation, language change and language 

revitalization, an analysis of research in sociolinguistics, relationship of linguistics and social 

issues 
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157715  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์     3 (2-2-5) 

Current Issues in Linguistics  

 การค้นคว้าประเด็นทางภาษาศาสตร์ การอา่น และเขียนวิเคราะหป์ระเด็นปัจจุบันทาง

ภาษาศาสตร์ การมองภาพเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆที่

เกี่ยวข้อง การน างานวิจัยทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

 Research reading and writing on current issues in linguistics, integration and 

connection between linguistics and other related fields, its research application    

 

157716  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์      3 (2-2-5) 

 Selected Topics in Linguistics  

          การค้นคว้าหัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับงานวิจัยทางภาษาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

การวิเคราะห ์การประมวลผลความคิด การบูรณาการงานวิจัยที่หลากหลาย การวิเคราะหป์ระเด็น

ที่มคีวามหลากหลายด้านแนวคิดและทฤษฎี 

 Research on selected topics, research studies dealing with linguistics and related 

fields, analytical and exploration on various research, discussion and formulating ideas, research 

integration, an analysis of various arguments upon concepts and theory  

 

157721  ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี                 3 (2-2-5) 

Linguistics and Technology 

 แนวคิดทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การสร้างคลังข้อมูล การจัดการ

ข้อมูล การวิเคราะห์และอธิบายขอ้มูลทางภาษาศาสตร์ดว้ยเทคโนโลยี 

 Linguistics concept and principles related to technology, corpus analysis, linguistics 

data management and analysis using technology  

  

157731  ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น        3 (2-2-5) 

 Dialectolinguistics 

 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางวิทยาภาษาถิ่น  ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และ

ภูมศิาสตร์ของท้องถิ่นต่างๆ วิธีเก็บรวบรวมค าภาษาท้องถิ่น การประยุกต์ใช ้และการวิเคราะห์วิจัย

ภาษาถิ่น 

 Theory and practice of variety of regional language, relationship of language, 

history, and geography, language data collection in regions, implementation and analysis of 

dialectological research 
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157732  ภาษาศาสตร์ภาคสนาม             3 (2-2-5) 

Field methods in Linguistics 

การเก็บข้อมูลทางภาษาศาสตร์ในภาคสนาม แนวคิดในการจัดการ และเก็บรวบรวม

ข้อมูล เทคนิค จริยธรรมและวิธีสร้างความสัมพันธ์กับผู้บอกภาษา การวิเคราะห์ข้อมูล และการ

เขียนรายงาน 

Practical fieldwork, approaches to organization and recording the data, techniques 

and pitfalls, elicitation methods, ethical issues, developing a rightful relationship with the 

informants, data analysis and report  

 

157743  ภาษาศาสตร์จติวิทยา      3 (2-2-5) 

Psycholinguistics 

ทฤษฎีและกระบวนการด้านภาษาศาสตร์จิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาของเด็ก 

การเรียนรู้ภาษาแม่ ภาษาที่สอง และภาษาต่างประเทศ การเข้าใจภาษา และการวิจัยเกี่ยวกับการ

เรียนรู้ภาษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

Theories and psychological process in children, language acquisition in mother 

tongue language, second language, and foreign language, how human acquires learns and 

comprehend languages, language acquisition research and its relevant fields         

 

157752  การวเิคราะห์บทสนทนา      3 (2-2-5) 

Conversational Analysis 

แนวคิดและการวิเคราะห์บทสนทนา ถ้อยค าสื่อเจตนาต่างๆของผู้พูด โครงสร้างบท

สนทนา การสังเกตการณ์ บันทึกและถอดเสียง และวิเคราะห์บทสนทนาอย่างละเอียด การ

ประยุกต์ใชศ้าสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห ์และการน าไปปฏิบัติจริง 

 Concepts and analysis naturally spoken interaction, conversation structure, 

observing, recording and transcribing, and thoroughly analysing conversation, applications in 

related fields in analysing and practical methodology  

 

157753  แนวคดิการวิเคราะห์วาทกรรมกับสังคม    3 (2-2-5) 

Research for discourse and society 

แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมกับสังคม การตีความตัวบท การวิเคราะห์อุดมการณ์ 

กรอบการวิจัยทางวาทกรรมในแตล่ะภาษา  
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Approaches on discourse and society interpretation on text ideology analysis and 

research frameworks on discourse in languages 

157761  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                   6 หน่วยกิต  

  Independent Study  

 การค้นคว้า การแสวงหาความรู้และการรวบรวมข้อมูล การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวน  

การวิจัยเบื้องต้น  การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ และศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง การเขียนรายงานการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 

 Searching and gathering data, acquiring knowledge by basic research process, 

analysis and  synthesis of research on the topic related to linguistics and other related fields, 

research report writing by systematic process 

  

157762  วิทยานิพนธ์                           12 หน่วยกิต  

Thesis  

การแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ภาษาศาสตร์ การเขียนรายงานการวิจัย  

Acquiring for constructing knowledge by systematic research process, studying 

reason and related theory, analysis and synthesis of research on the topic related to linguistics, 

research report writing by systematic process 

 

157763  วิทยานิพนธ์                         36 หน่วยกิต  

Thesis  

การวินิจฉัยและการตัดสินใจบนพื้นฐานทางวิชาการและทฤษฎี เพื่อการวิจัย การ

แสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การศึกษาเหตุผล

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ การเขียน

รายงานการวิจัย 

Judging and making decision for doing research based on academic and theoretical 

perspectives, acquiring for constructing knowledge by systematic research process, studying 

reason and theory, analysis and  synthesis of research on the topic related to linguistics, 

research report writing by systematic process 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1  เลข   7  หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

  2.2  เลข   8   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  0       หมายถึง    กลุ่มวชิาพืน้ฐาน 

                                 1      หมายถึง    กลุ่มวชิาเฉพาะด้านบังคับ 

  2      หมายถึง     กลุ่มภาษาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

                                 3      หมายถึง     กลุ่มวทิยาภาษาถิ่น 

   4      หมายถึง    กลุ่มภาษาศาสตรเ์พื่ออรรถบ าบัด 

   5 หมายถึง    กลุ่มวาทกรรมวิเคราะห์ 

   6 หมายถึง    วิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 4. เลขในล าดับที่  6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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    3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

         3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

  

ที่ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1 นางสาวผณินทรา ธีรานนท์ 3520100423884 รองศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 

2544 

2541 

2 นางจารุวรรณ เบญจาทิกุล 31601000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

2536 

2525 

2513 

3 นางสาวเพ็ญนภา คล้ายสงิห์โต  3160100254512 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2549 

2547 
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 3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ที ่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 

สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

 

ป ี

1. นายสรบุศย์ รุ่งโรจนส์ุวรรณ 3100100595018 รองศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎบัีณฑิต 

อักษรศาสตรบัณฑิต 

 

ภาษาศาสตร์ 

อักษรศาสตร์  

ภาษาญี่ปุ่น 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

2548 

2542 

 

2. นางสาวชมนาด อนิทจามรรักษ ์ 3200900645205 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎบัีณฑิต 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

ศลิปศาสตรบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2552 

2546 

2540 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 ไม่ม ี

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

          แผน ก 

  งานวิจัยวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตแผน ก เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research) ด้านภาษาศาสตร์

ตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการด าเนินโครงการวิจัย มีการก าหนดวัตถุประสงค์

และ/หรือค าถามวิจัย มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง มีการ

วิเคราะหแ์ละแปลผล รวมทั้งการอภิปรายผล มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  แผน ข 

  งานวิจัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับนิสิตแผน ข อาจท าในรูปแบบเดียวกันกับวิทยานิพนธ์ก็ได้ 

หรืออาจเป็นการค้นคว้าในประเด็นที่สนใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย โดย

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการค้นคว้า โดยอาจแบ่งหัวข้อย่อยตามความ

เหมาะสม 

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 5.2.1 คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าด้วยตนเองโดยการ

สอบปากเปล่า ซึ่งนิสิตจะต้องได้รับผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงจะถือว่าสอบผ่าน และนิสิต

ต้องน าวิทยานิพนธ์หรอืรายงานการค้นคว้าด้วยตนเองที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแลว้มามอบใหม้หาวิทยาลัย  

5.2.2 ส าหรับนิสิตแผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอืได้รับ

การยอมรับใหต้ีพมิพ์ในวารสารวิชาการหรอืสิ่งพิมพ์วิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ

ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา

ภาษาศาสตร์เพื่ออาชีพแล้ว 

5.2.3 ส าหรับนิสิตแผน ข ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
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     5.3 ช่วงเวลา 

5.3.1 รายวิชา 157762 วิทยานิพนธ์   

แผน ก แบบ ก 1 

เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 1  ภาคการศกึษาต้น 

5.3.2 รายวิชา 157763 วิทยานิพนธ์   

 แผน ก แบบ ก 2 

 เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

5.3.3 รายวิชา 157761 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

แผน ข 

เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย  

 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

5.4.1 รายวิชา 157762 วิทยานิพนธ์   

    แผน ก  แบบ ก 1       จ านวน 36 หนว่ยกิต  

5.4.2 รายวิชา 157763 วิทยานิพนธ์   

แผน ก  แบบ ก 2       จ านวน 12 หน่วยกิต  

 5.4.3 รายวิชา 157761 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

             แผน ข                     จ านวน 6 หนว่ยกิต  

 

  5.5 การเตรยีมการ 

            คณะศิลปศาสตร์เตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิตเกี่ยวกับการท า

วิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดังนี้ 

5.5.1 ก าหนดตารางเวลาของคณาจารย์เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นสิิต 

5.5.2 ให้ค าแนะน าแก่นิสิตเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่น่าสนใจในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

5.5.3 แนะน าและจัดหาอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ มาให้ค าปรึกษา

และแนะน าการท าวิทยานิพนธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนั้น ๆ  

5.5.4 จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง หลังจากนิสิตได้ท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไประยะหนึ่งแล้ว โดยเชิญคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิที่มคีวามเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาใหค้ าแนะน า 

5.5.5 ให้ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับการจัดท าบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามเงื่อนไขการส าเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย 
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  5.6 กระบวนการประเมินผล 

            การประเมนิผลการท าวิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีกระบวนการประเมินดังนี้ 

            5.6.1 การประเมินผลร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

            5.6.2 การประเมินผลโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะศิลปศาสตร์หรือ

มหาวิทยาลัย 

            5.6.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะศลิปศาสตร์หรอืมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล  และ

เป็นไปในเชิงบูรณาการ      

มีการจัดการเรียนที่มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ

น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้ามาอภิปรายในกลุ่ม 

ก าหนดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการในหัวข้อ

ต่างๆอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ

เข้าด้วยกันได้ 

มีการเชญิวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท า

วิจัย และวิทยากรทางภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยีจาก

บริษัทกูเกิ้ล (หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง) มาบรรยาย 

1.2 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบและมี

วินัยในตนเอง 

มีการมอบหมายให้นิสิตแต่ละคนได้แสดงบทบาทใน

การเป็นผู้น าและผูต้ามที่ดีอยู่เสมอ พร้อมกับสร้างวินัย

แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ โ ด ย มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

ประสิทธิภาพการท างานที่ได้รับมอบว่าเสร็จตามวัน 

เวลา ที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ กระตุน้และสร้างให้นสิิตมคีวามภาคภูมใิจและรักษา

จรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ 

     

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

    การพัฒนาการเรียนรูใ้นแตล่ะด้านให้แก่นสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ประยุกต์มีดังต่อไปนี้ 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร

และสังคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

(4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

 (1) มีการปลูกฝังให้นิสติมรีะเบียบวินัยและความรับผดิชอบ โดยเน้นการเข้าช้ันเรยีนใหต้รงเวลา  

 (2) นิสติต้องมีความรับผดิชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายใหเ้สร็จตามเวลาที่ก าหนด  

 (3) มีความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น มีการอ้างอิงผลงานของบุคคลอื่น และไม่กระท า

การทุจริตในการสอบ  

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 (1) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาของนิสติ และการส่งงานที่มอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 (2) ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้า โดยยึดแบบ

ธรรมเนียมจรรยาบรรณนักวิชาการ เช่น มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของ

ตนเอง 

  (3) ประเมินความซื่อสัตย์และสุจริต สังเกตจากการท างานกลุ่มและการสอบ 

     2.2 ความรู้ 

        2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       (1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถน ามา

ประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

        (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

       (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ  และการประยุกต์ใชท้ี่ตระหนักถึงผลกระทบต่อ

สังคม 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

       (1) มีการจัดการเรยีนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

       (2) ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใชท้ฤษฎีเพื่อน าไปปฏิบัติในสถานการณต์่าง ๆ 

       (3) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการบูรณาการให้แก่นสิิตอยู่เสมอ 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

        ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนิสติในด้านต่าง ๆ ดังนี้        

        (1) ประเมินจากทดสอบย่อย 

        (2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

        (3) ประเมินจากการจัดท ารายงานการค้นคว้า 

        (4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานการค้นคว้าหรอืบทความวจิัยหรอืบทความวชิาการ 

        (5) ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมายในช้ันเรยีน 
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      2.3 ทักษะทางปัญญา 

           2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

      (1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

      (2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรอืองค์ความรูเ้ดิมในการพัฒนาความคิด

ใหม่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

      (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน 

และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์ 

      (4) สามารถขยายองค์ความรูห้รอืแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการวิจัยหรอื

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

       (1)  ใช้กระบวนการสอนในลักษณะการอภปิราย โดยมีการก าหนดหัวข้ออภปิราย 

       (2)  เน้นให้มีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

       (3)  เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

        ประเมินตามสภาพจริงโดยใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายเช่น การสอบข้อเขียน การสอบ

ปากเปล่า การน าเสนอผลงาน เพื่อให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรยีน 

      2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

       (1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

       (2) มีความรับผดิชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

       (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

       (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ระดับสูง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ  

       (1) ก าหนดกิจกรรมใหม้ีการท างานเป็นรายกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผูอ้ื่น  

       (2) ค้นคว้าหาข้อมูลจากการให้ความร่วมมือของผูอ้ื่นหรอืผู้มีประสบการณ์   

       (3) จัดให้มเีวทีแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการระหว่างนิสติด้วยกัน และระหว่างนสิิตกับอาจารย์ 

วิทยากร และบุคคลทั่วไปโดยสม่ าเสมอ ทุกกิจกรรมจะด าเนินภายใต้บรรยากาศทางวิชาการที่ก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์อันดี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

       (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ

แก้ไขปัญหา 

       (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและ

ชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

          2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

        (1) แนะน าและสนับสนุนให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 

ฐานขอ้มูลออนไลน์   

        (2) อ่านงานวิจัยที่มีการออกแบบเชิงปริมาณเพื่อให้นิสิตคุ้นเคยกับสถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณ

และการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขมากขึ้น  

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

        (1) ประเมินจากการสังเกตในการน าเสนอรายงาน บทความ รายงานการวิจัย 

        (2) ประเมินจากการสบืค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 สุนทรยีภาพ 

            2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

        (1) มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตรท์ี่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีะและความงามแห่ง

ศิลปวัฒนธรรม 

         (1) อาจารย์น าเสนองานจากสื่อต่างๆ เชน่ เวบไซต์  

         (2) การเรียนรูจ้ากการออกภาคสนาม 

 2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

 (1) นิสิตสามารถวิจารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โต้ตอบในวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้

ภาษาศาสตร์ได้ 
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 (2) นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายในการออกภาคสนาม

ได้ 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

สอดแทรกสุขนิสัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพและสอดแทรกพฤติกรรมที่เหมาะสมด้านบุคลิกภาพ

และการแสดงออก 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 สอบถามพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพและการสังเกตพฤติกรรมการ

แสดงออก 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรบัผดิชอบรอง 

 

 

รายวิชา 

 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2.ความรู ้

3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

146700 

ภาษาอังกฤษ

แบบเข้ม

ส าหรับระดับ

บัณฑติศกึษา 

                    

157701 ระเบียบ

วธีิวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ 

                    

157711

สัทศาสตร์

และสัทวทิยา 
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รายวิชา 

 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2.ความรู ้

3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

157712 

วจีวภิาคและ

วากยสัมพันธ์ 

                    

157713 อรรถศาสตร์

และวัจนปฏบัิตศิาสตร์ 

                    

157721 ภาษาศาสตร์

กับเทคโนโลยี 
                    

157731 ภาษาศาสตร์

ภาษาถิ่น 

                    

157732 ภาษาศาสตร์

ภาคสนาม 
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รายวิชา 

 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2.ความรู ้

3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

157743

ภาษาศาสตร์

จิตวทิยา 

                    

157752 การ

วเิคราะห์บท

สนทนา 

                    

157753 แนวคิด

การวเิคราะห์

วาทกรรมกับ

สังคม 
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รายวิชา 

 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

2.ความรู ้

3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

157715  ประเด็น

ปัจจุบันทาง

ภาษาศาสตร์  

       

 
             

157716 หัวข้อคัด

สรรทาง

ภาษาศาสตร์  

       

 

             

157761 การศึกษา

ค้นควา้ด้วยตนเอง 

              
 

      

157762 

วทิยานพินธ์ 

                    

157763 

วทิยานพินธ์ 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

  การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 โดยการสุ่มจากจ านวนรายวิชาทั้งหมด 

เป็นจ านวนร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา และท าการแจง้ให้อาจารย์ผู้สอนของ

แต่ละรายวิชาทราบตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา จากนั้นคณะกรรมการท าการประเมินการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ และรายงานผลการประเมินให้สาขาวิชาและคณะรับทราบ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากส าเร็จการศึกษา โดยการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต ซึ่งท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน

มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการต่างๆ หลังจากจบการศึกษาแล้วอย่าง

น้อย 1 ปี 

3) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั ้ง เปิดโอกาสให้เสนอ

ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ

พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา

องค์ความรูข้องนักศึกษา 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑส์ าเร็จการศกึษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือ

ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่

ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ

เข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ น าเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 

Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ

และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้า

อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศึกษาอุดมศึกษา (TQF)  

1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น

ประจ าทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โครงการการจัดการการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศกึษาดู

งาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ ทั้งในและตา่งประเทศ  

2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

2.2.3 นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้

ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

สร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความช านาญในอาชีพ

ของการเป็นครูผูส้อน 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพทางวิชาการ 

2.2.5 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรโดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือ

เสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

   

2. บัณฑิต  

  คุณลักษณะของบัณฑิตสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานสังคมหรือความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้มหาบัณฑติ 

2.1 คณะด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑติเป็นประจ าทุกปี 

และเสนอผลการส ารวจให้คณะกรรมการประจ าคณะและกรรมการสาขาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพของนสิิตให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตอ้งศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน และ

น าข้อมูลมาเป็นพืน้ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 

2.3 สาขาน าข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นิสิตสังกัดอยู่  มาพิจารณาจัดท าโครงการและ

กิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 

3. นิสิต 

การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นสิิต 

 3.1.1 สาขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆแก่นิสิตทุกคน 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษา หรอืมีวธิีการตดิต่อกับนิสติในรูปแบบอื่น โดย

ต้องแจ้งให้นสิิตในความดูแลทราบ  

3.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตในช้ันเรียนเข้าปรึกษาได้ (Office Hours) 

และแจ้งให้นสิิตทราบ 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสติ  

  กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดูกระดาษ 

ค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้  ทั้งนี้ เป็นไป

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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4. คณาจารย์ 

สาขาวิชาและคณะเป็นผู้พิจารณาและด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์  

สกอ. ก าหนด 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่   

 การคัดเลือก แตง่ตัง้ และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้งผ่านขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

 4.1.1 คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของสาขา คณะและ

มหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน ด าเนินการรับ

สมัคร ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งก าหนดวันสอบใหชั้ดเจน 

4.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นด าเนินการสอบ 

คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน  การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์  รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยัง

คณะ 

4.1.3 มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งด าเนินการแต่งตั้ง และบรรจ ุ

    4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

   4.2.1 อาจารย์ผูส้อนทุกท่านมีสทิธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน

ด้านต่างๆ เชน่แผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้ 

4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและน าเสนอผลแก่ที่ประชุมสาขาเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการ

ปรับปรุงหลักสูตรรว่มกัน 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

   การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้  2 วิธี คือจ้างรายช่ัวโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้ 

ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จะต้องน าผลการค านวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มา

พิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจ าเป็นเช่นมีอาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อท า

ผลงานทางวิชาการ หรอืให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่สาขาเห็นควรทั้งนีใ้ห้มีการขอความเห็นชอบจาก

คณะ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 หลักสูตร จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 แผน ก.  แบบ ก.1 ไม่น้อยกว่า 36 (3) หนว่ยกิต 

 แผน ก.  แบบ ข. 2 ไม่น้อยกว่า 36 (3)  หนว่ยกิต 

 แผน ข.    ไม่น้อยกว่า 36 (3)  หนว่ยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก.  แบบ ก.1  วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า    36  หนว่ยกิต  

     รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต    3 หนว่ยกิต 

หลักสูตรแผน ก.  แบบ ก. 2 หมวดวิชาพืน้ฐาน     3 หนว่ยกิต 

     หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ยกว่า   21 หนว่ยกิต 

     ก. วิชาเอกบังคับ    12 หนว่ยกิต 

     ข. วิชาเลือกไม่ไมน่้อยกว่า    9 หนว่ยกิต 

     วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า    12 หนว่ยกิต 

     รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต    3  หนว่ยกิต 

หลกัสูตรแผน ข.   หมวดวิชาพืน้ฐาน      3 หนว่ยกิต 

     หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ยกว่า   27 หนว่ยกิต 

     ก. วิชาเอกบังคับ    18 หนว่ยกิต 

     ข. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า     9 หนว่ยกิต 

     การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า    6 หนว่ยกิต 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 

 การเรียนการสอน 

  แผน ก. แบบ ก. 1 (ท าวิทยานิพนธ์) 

   ช้ันปีที่ 1  ภาคการศกึษาต้น   9 (3) หนว่ยกิต 

     ภาคการศกึษาปลาย   9 หนว่ยกิต 

   ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น   9 หนว่ยกิต 

     ภาคการศกึษาปลาย   9 หนว่ยกิต 

  แผน ก. แบบ ก. 2 (ศกึษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

   ช้ันปีที่ 1  ภาคการศกึษาต้น   9 (3) หนว่ยกิต 

     ภาคการศกึษาปลาย   9 หนว่ยกิต 

   ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น   9 หนว่ยกิต 

     ภาคการศกึษาปลาย   9 หนว่ยกิต 
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แผน ข (ศึกษารายวิชาและการศกึษาค้นคว้าด้วยต้นเอง) 

   ช้ันปีที่ 1  ภาคการศกึษาต้น   9 (3) หนว่ยกิต 

     ภาคการศกึษาปลาย   9 หนว่ยกิต 

   ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น   9 หนว่ยกิต 

     ภาคการศกึษาปลาย   9 หนว่ยกิต 

 การประเมินผู้เรยีน 

มีการประเมินผลในแตล่ะรายวิชาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วยด้วยวิชาการที่

หลากหลาย เช่น การสอบ การท างาน การท าวิจัย การน าเสนอ การประเมินจากพฤติกรรมการเรียน 

การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนสอดคล้องกับภาคผนวก ก. ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับมหาบัณฑติ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ 3 การ

วัดและประเมินผลการศกึษา 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 งบประมาณ 

 งบประมาณของสาขาวิชาคืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้โดยขึ้นกับจ านวนนิสิตของ

สาขาวิชาการแบ่งส่วนงบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะโดใช้

หลักเกณฑ์ตามที่คณะเป็นผู้ก าหนด 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

  6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  หนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการเรียน

การสอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะศิลป

ศาสตร์ ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการดังตอ่ไปนี ้ 

         (1) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา 

ดังตอ่ไปนี ้

ต าราเรียน  

 ภาษาไทย    378   เล่ม               

  ภาษาอังกฤษ  2,263   เล่ม  

 ภาษาญี่ปุ่น   344     เล่ม  

 ภาษาฝร่ังเศส   104     เล่ม  

 ภาษาจนี   575     เล่ม  

 สังคมศาสตร์   830    เล่ม  

 การศกึษา   320    เล่ม  
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ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์ 

 Lexis-Nexis 

 DAO 

 Science Direct 

 (2) หอ้งหนังสอืคณะศลิปศาสตร์ มีจ านวนหนังสอืที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ขอสาขาวิชา 

ดังตอ่ไปนี ้

 ภาษาไทย ต าราเรียน   192  เล่ม                

 ภาษาอังกฤษ ต าราเรียน    41  เล่ม  

 ภาษาญี่ปุ่น ต าราเรียน     2  เล่ม  

 ภาษาฝร่ังเศส ต าราเรียน  458  เล่ม  

 ภาษาจนี ต าราเรียน      6  เล่ม  

 สังคมศาสตร์ ต าราเรียน   171   เล่ม  

 การศกึษา ต าราเรียน     2  เล่ม  

       6.2.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

            (1) อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อนิสิตในสาขา ไปยังสาขาวิชา

เพื่อพิจารณาจัดสรรเงนิรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื และสื่อที่จ าเป็น 

      (2) สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆไปยัง

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อท าการจัดซือ้ 

          (3) คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื วารสาร สื่อตา่งๆ 

       6.2.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

                    คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจและความ

ต้องการหนังสือ วารสาร สื่อตา่งๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าความคิดเห็นต่าง ๆ มา

ใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ 

 6.3 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  6.3.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  6.3.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติท างาน 

       (1) คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา หรือ

ประชุมทางวชิาการ 

          (2) คณะและสาขาวิชาจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านวิชาการ การจัดการ

การสอนและวิจัย โดยเชิญผู้เช่ียวชาญ เช่น ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยีในบริษัทกูเกิ้ล 

หรอื ในสภาวจิัยแหง่ชาต ิ(หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง) มาท าหนา้ที่เป็นวิทยากร 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปืที่ 1 

 

ปืที่ 2 

 

ปืที่ 3 

 

ปืที่ 4 

 

ปืที่ 5 

1. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่แสดงถึง        

การผลิตบัณฑิตที่คาดหวัง สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ความ

ต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์

ภายนอกหรอืการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด             

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 ที่สอดคล้องตามผลการ

เรียนรู้ที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 

ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ก่อน

เปิดการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีการประเมินผลการด าเนินการของรายวิชา              

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ผลการ

เรียนรู้ของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

รายวิชาทุกรายวิชา ที่เปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษา และน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในภาคการศกึษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. มีการประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถิตขิองนสิิตการ

บริหารจัดการหลักสูตร สถานการณท์ี่มี

ผลกระทบต่อหลักสูตร และน าไปวางแผนเพื่อ

พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. มีการด าเนินการของหลักสูตรที่เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

และเกณฑอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุม
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปืที่ 1 

 

ปืที่ 2 

 

ปืที่ 3 

 

ปืที่ 4 

 

ปืที่ 5 

หารอืเพื่อติดตาม วางแผนปรับปรุง/พัฒนา

หลักสูตรใหเ้ป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อย่างสม่ าเสมอ 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหม่

ทุกคนได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  อาจารย์ประจ าและบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอนของหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติ

ใหม่ ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร และระดับความ

พึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ 

เป็นไปตามที่หลักสูตรคาดหวัง 
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หมวดที ่8   

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้น

คณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และเสนอ

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี ใน

แตล่ะโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม          

1.1.4 วิเคราะหจ์ุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนใหเ้หมาะสมกับนิสิตโดยอาจารย์

ผูส้อนแตล่ะท่าน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมิน

ทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผล

การประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.2.2 อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนมีปรับปรุง

ต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่าอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผูใ้ช้มหาบัณฑติและ/ หรอืผูม้ีสว่นได้เสียอื่นๆ และผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมินเอกสาร

หลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นน าผลการประเมินมาประมวล และ

น าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจาก กรรมการประจ า

คณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วิพากษ์

หลักสูตรภายนอกสถาบัน 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

      คณะศิลปศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรโดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับมหาบัณฑิตและตัวบ่งชี้ที่

ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเพื่อเสนอ

ต่อมหาวิทยาลัย  

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า อาจารย์

พิเศษ นิสติและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนินหลักสูตรและ

ระดมข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติด าเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด  

4.4 ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความต้องการ

ของผู้ใชน้โยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผา่นความรูภ้าษาอังกฤษ  

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา แนวปฏิบัติในการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

 ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาคผนวก จ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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 ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณนิทรา  ธีรานนท์ 

Associate Professor Phanintra Teeranon , Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   รองศาสตราจารย์ ดร.ผณนิทรา  ธีรานนท์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3520100423884 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1684 

     081-796-3312 

Email    tphanintra@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา   

   พ.ศ. 2549 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   พ.ศ. 2544 อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

   พ.ศ. 2541 เศรษฐศาสตรบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  

ผลงานวิชาการ   

Phanintra Teeranon. 2015. Phayao Studies (editor). ChiangMai: Suthep Printing and Media. 

Phanintra Teeranon. 2015-2017.  Thai Tone Application on Mobile with license no.327679 

(รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2016 และ 2017). Thai 

Pronunciation &Writing Application license no.348488 (รางวัลเหรียญเงินระดับนานาชาติจาก 

World Intellectual Property).  
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ผลงานวิจัย   

Phanintra Teeranon. 2015. Tonal evolution from the influence of initial consonant clusters in Mon 

language family: An acoustic study. VACANA Journal of Language and Linguistics 3.1, 

35-54, January-June, 2015. 

Phanintra Teeranon. 2015. An acoustic analysis of Thai tones produced by normal and hearing loss 

children. Journal of Liberal Arts 15.2, 213-231. Thammasat University, July-December, 

2015  

Phanintra Teeranon. 2016. Tonal evolution from initial consonant clusters in Thai and Mon Language: 

Its possibility and evidence from acoustic analysis. Humanities and Social Sciences 

Journal 13.2, Naraesuan University, May-August, 2016  

Phanintra Teeranon. 2016. An acoustic analysis and a perceptual study of Thai tones: Produced by 

Vietnamese and Khmer (กลสัทศาสตร์และการรับรู้เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยชาวเวียดนาม

และชาวกัมพูชา). Language and Culture 35.1:  1-20 November/2016 

Klaisingto, Pennapha, Phanintra Teeranon, Darinthorn Intapthim, and Poonpong Ngamkasem. 2017. 

A development of Thai pronunciation and critical writing in Betty Dumen Patrol Border School 

using storytelling. Kasesart Journal of Humanities 24.2: 116-136. October/2017 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  เบญจาทิกุล 

Assistant Professor Charuwan Benjathikul , Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  เบญจาทิกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31601000xxxxx  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1691 

     086-117-5756 

Email    charuwan.be@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา   

   พ.ศ. 2536 อ.ด.(ภาษาศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   พ.ศ. 2525 ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

   พ.ศ. 2513 กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) วทิยาลัยวิชาการศกึษา 

 

ผลงานวิจัย   

ผศ.ดร.จารุวรรณ เบญจาทิกุล. 2558. พฤติกรรมการใช้พจนานุกรมในการเขียนสะกดค าของนิสิตคณะ

ศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารฟ้าเหนือ.7.2 หนา้ 11-26. ธันวาคม 2558 

ณชากุล สิงห์เสนาการ และจารุวรรณ  เบญจาทิกุล. 2558. ค าบุรุษสรรพนามของชาวไทยพวนภาค

อีสาน. วารสารบัณฑิตศกึษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 4.1. มกราคม-มิถุนายน 2558. 

พูนพงษ์ งามเกษม และคณะ. 2559. กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยั่งยืน : 

กรณีศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน. ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนา

งานวิจัยและการสนับสนุนเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยและมหาวิทยาลัยพะเยา.รมยสาร.14.2 พฤษภาคม 2559 

ณชากุล สิงห์เสนาการ และจารุวรรณ  เบญจาทิกุล. 2560.  การใช้ค าบุรุษสรรพนามของชาวไทยพวน

ภาคอีสาน. วารสารรมยสาร 15.2. เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560. 
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โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา, จารุวรรณ เบญจาทิกุล,สมเกียรต ิรักษ์มณ ีและพรสวรรค์ สุวรรณธาดา. 

การศึกษาหน่วยเสียงในภาษาไทยที่เป็นปัญหาต่อการออกเสียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

กลุ่มชาติพันธ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงรายสู่การสร้างนวัฒกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

เพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์.วารสารช่อพยอม.29.2 

(มิถุนายน-ตุลาคม) 2561. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

  

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต 

Assistant Professor Phennapha Klaisingto, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3160100254512  
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตารจารย์ 
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สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 
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ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2553 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 พ.ศ. 2547 การศกึษาบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผลงานวิชาการ 

เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต และกิตตินาถ เลขาลิลติ. 2555. วัจนลีลาข้อความสถานะเฟสบุ๊คในภาษาไทย.  

น าเสนอการประชุมระดับชาติ ภาษาแห่งอ านาจ การวิเคราะห์วัจนลัลาของภาษากฎหมาย 

ภาษาการเมือง ภาษาสื่อและภาษาวิชาการในสังคมไทย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต. 2558. ภาษากับอุดมการณ:์ วาทกรรมนมแมใ่นสังคมออนไลน์. ภาษาและ 

วัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยมหิดล. 

Klaisingto, P and Rhekhalilit, K. 2014.  Stylistic Variation in Thai Facebook Status Posting. Presented 

in international conference, The 23rd annual meeting of the southern Asian linguistics 

society, Bangkok, Thailand. 
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Klaisingto, Pennapha, Phanintra Teeranon, Darinthorn Intapthim, and Poonpong Ngamkasem. 2017. 

 A development of Thai pronunciation and critical writing in Betty Dumen Patrol Border 

School using storytelling. To appear in Kasesart Journal of Humanities (Accepted). 
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ภาคผนวก ช  ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
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ที่ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1 นางสาวผณินทรา ธีรานนท์ 3520100423884 รองศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 

2544 

2541 

2 นางจารุวรรณ เบญจาทิกุล 31601000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

2536 

2525 

2513 

3 นางสาวเพ็ญนภา คล้ายสงิห์โต  3160100254512 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การศึกษาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2549 

2547 

 

 

 

   

 

   

 

 


