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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

Bachelor of Arts Program in Thai 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ     ศลิปศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    0303 

ภาษาไทย  :    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Arts Program in Thai 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  :    ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) 

ชื่อย่อ (ไทย)  :    ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Bachelor of Arts (Thai) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :    B.A. (Thai) 

3. วิชาเอก  

ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร  

120  หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร  

      หลักสูตรปริญญาตรทีางวิชาการ     

5.3 ภาษาที่ใช้ 

      ภาษาไทย  

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

      รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

      ไม่มี 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2561 

6.2 คณะกรรมการคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัตหิลักสูตร 

ในการประชุมวาระพิเศษ  วันที ่18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

     ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  

6.4 คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

     ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2561  

      เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 ในปี

การศกึษา 2563 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 บุคลากรองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ เชน่ นักเขียน บรรณาธิการ พนักงานพิสูจนอ์ักษร ฯลฯ 

8.2 นักธุรการวิชาชีพในหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

8.3 ผูช่้วยวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา สังคม วัฒนธรรมไทย 

8.4 บุคลากรในองค์กรสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว  

พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

8.5 บุคลากรทางการศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษา   

จากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

(พ.ศ.) 

1 นางสาวจินตนา 

แปบดิบ 

55201000xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 
ป.บัณฑิต 

 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

วชิาชีพคร ู

 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 

ธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 

2548 
 

2544 

2 นายวัชรินทร์ 

แก่นจันทร์ 

35607000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2555 

2548 

3 นายศราวุธ   

หลอ่ด ี

15607000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2561 

2556 

2554 

4 นางเอื้อมพร 

ทิพยเ์ดช 

31601000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2553 

2548 

5 นางสาวเยาวภา  

มูลเจริญ 
15299003xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2553 

6 นางสาววรัญญา  

ย่ิงยงศักดิ ์
36504001xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2550 

2548 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร    

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

      ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย อีกทั้งยังมี

ศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564) และนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า 

“ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” (พ.ศ. 2560-2579) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้สามารถ

แข่งขันกับประชาคมโลกภายใต้โลกไร้พรมแดน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ดังนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นตามแผนนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมด้วย  

    การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้ในศาสตร์หรือแขนงที่เกี่ยวข้องกับภาษาและ

วัฒนธรรมไทยจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและสนใจเรียนภาษาและ

วัฒนธรรมไทยมากขึ้น อีกทั้งการสร้างมูลค่าทรัพยากรทางภาษาและวัฒนธรรมของไทยเหล่านี้ จะช่วย

ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามนโยบายที่วางไว้ 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมไร้พรมแดน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจากภายนอก

มากขึ้น ท าให้มีองค์ความรู้หลากหลาย เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึ้นจนท าให้เกิดปัญหาการลืม

รากเหง้าทางวัฒนธรรมของตน เกิดค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคน ในสังคม

ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

การปลุกจิตส านึกให้เยาวชนรักในความเป็นไทย โดยร่วมสืบสานองค์ความรู้ทางภาษา  

วรรณกรรม ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมไทยเป็นอีกวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยธ ารงภูมิปัญญา     

แหง่บรรพบุรุษ และเอกลักษณ์ของชาติไทยใหค้งอยู่ได้ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย   
 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

      สภาวการณ์ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันและการสื่อสารที่ ไร้พรมแดน น ามาซึ่ ง           

การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงอยู่ได้

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จ าเป็นต้องเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้

ควบคู่คุณธรรม จรยิธรรม  

      สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ การสร้างหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 

ความสามารถ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาบุคคลให้สามารถพึ่งพาตนเอง จะ

เป็นขุมก าลังส าคัญ ในการพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ทางด้านภาษา  

วรรณกรรม วัฒนธรรมไทย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อองค์ความรู้ อีกทั้งสามารถ 

น าองค์ความรู้ทางภาษาและกลวิธีการสื่อสารที่มีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  

ได้อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

ประเทศชาติ น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

       มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน       

ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่  พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น 

ภูมิภาคและประเทศ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ทั้งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ มีพันธกิจที่ส าคัญ 4 ด้านดังนี้ 

1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม  

จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ ความรู้ มีทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่ง  

ทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทาง

วิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น 

จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

กลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้      

เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ด้วย 

2) ด้านการวจิัย 

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มี

รูปแบบซับซ้อนขึน้ เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่า

ทุนแรงงานหรือวัตถุดิบ  การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการ

ด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญ 

และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน า 

ไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่ง  

พาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผูน้ าในการวิจัยให้สามารถด าเนินการ ในลักษณะ

หุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ

นักวิจัยใหน้ าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้   

3) ด้านการบรกิารวชิาการ   

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น     

การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และ         

การสาธารณสุข การให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ
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การให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง  

ควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการ

วิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการอาจจะต้อง    

สร้างความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน   

เพื่อช่วยในการสรา้งจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 

4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก

ทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของ     

การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้ความเข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อน าไปสู่

การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก

อย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล 

องค์กรและสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

12.3 พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์มพีันธกิจส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1) สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อสังคมและประเทศโดย

ยึดหลักการอยู่รว่มกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 

2) มุ่งการวิจัยการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

3) เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคมและการจัดการศึกษา

ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และการท างานขององค์กรต่าง ๆ 

4) ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

รว่มกับชุมชน 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการบริหารการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล   

12.4 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

และคณะศิลปศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษา วรรณกรรม รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้

บัณฑิตตระหนักในคุณค่าแห่งภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานส าคัญของชาติ เสริมสร้าง

ความรู้พื้นฐานด้านการค้นคว้าและวิจัย โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีไปพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 
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12.4.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 

1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  

จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมไทยซึ่งเป็นรากฐานทาง

ความคิดและภูมิปัญญาไทย   

 

2) ด้านการวจิัย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถน า       

องค์ความรู้ทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทยไปเสริมสร้างการวิจัยทางภาษาไทย เพื่อพัฒนาความรู้สู่

ชุมชนและสังคม 

3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นอกจากจะมุ่งพัฒนาเสริมสร้าง   

องค์ความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้ว           

ยังมุ่งเน้นการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งปลูกจิตส านึกให้บัณฑิตตระหนัก

ถึงคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ตอ่การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

12.4.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 

1) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย และเสริมสร้าง

คุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหส้ร้างทรัพยากรบุคคลที่มคีุณภาพ 

2) หลักสูตรเน้นให้บัณฑิตมีความรู้และมีทักษะพื้นฐานทางการวิจัย เพื่อการพัฒนา

ตนเองและชุมชน น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรูอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

3) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย และภูมิปัญญา

พืน้บ้าน อีกทั้งน าองค์ความรูไ้ปเผยแพร่เพื่อการพัฒนาชุมชนได้ 

4) หลักสูตรเน้นการปลูกฝังให้บัณฑิตตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็น

เอกลักษณ์ของชาติ ควบคู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของชุมชน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  30  หน่วยกิต 

001101   การใชภ้าษาไทย                3(2-2-5)  

    Usage of Thai Language 

001102   ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม     3(2-2-5) 

    Ready English  

001103   ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204   ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

        002201   พลเมอืงใจอาสา   3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

 002202  สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

 003201   การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

 003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

 004101   ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

 004201   บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 

    Socialized Personality 
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 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146201   ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา   3(3-0-6) 

    English for Phayao Studies 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  จ านวน 18 หน่วยกติ 

144213   การเขียนเอกสารส านักงาน   3(2-2-5) 

   Office Document Writing 

144214   การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   3(2-2-5) 

    Speaking for Specific Purposes 

144334   วรรณกรรมเด็กและเยาวชน   3(3-0-6)  

   Children and Adolescents Literature 

144343   ภาษาในสื่อสมัยใหม่    3(3-0-6) 

   Language in Modern Media 

144418   การอา่นวิเคราะหส์ื่อสมัยใหม่   3(2-2-5) 

   Analytical Reading of Modern Media 

144444   ภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ   3(2-2-5) 

    Thai for Foreigners 

 

13.4 การบรหิารจัดการ 

 13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายใหจ้ัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน 

คณบดีเป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ก าหนด

นโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการเป็นประธาน รองคณบดีเป็นกรรมการ และผูอ้ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่
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พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน  

 

  13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

 สาขาวิชาภาษาไทยได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะ

สาขา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) แต่งตั้งผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่

ประสานงานกับกลุ่มวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียน

การสอน และการประเมนิผล 

2) มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ควบคุมก ากับติดตาม            

การด าเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

     1.1 ปรัชญา 

เชี่ยวชาญวรรณกรรมและภาษา รู้คุณค่าภูมปิัญญาไทย น าไปใช้ได้ในชวีิตจรงิ 

 

     1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตอบสนองกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 

ปณิธานของมหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วย

คุณภาพ โดยบูรณาการความรู้ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและจริยธรรม เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในยุค

โลกาภวิัตน์ และพร้อมที่จะอ านวยประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 

 สาขาวิชาภาษาไทยเป็นสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ที่มีลักษณะส าคัญ คือ เป็นศาสตร์ที่ท าให้

ผู้เรียนมีความรู้ภาษาไทยอย่างถ่องแท้ มีความรู้รักษ์ภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เป็น

คนมีเหตุมีผล และมีโลกทัศน์เชิงบวก สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะ 

การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งในด้านการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน เสริมความรู้ ความเข้าใจใน 

หลักภาษาไทย โครงสร้างไวยากรณ์ไทย ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษา วรรณกรรม วรรณคดี และ

ประยุกต์ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ เช่น การพัฒนาการสื่อสารเพื่อประสิทธิผล การเขียนเชงิวิชาการ 

รวมถึงองค์ความรู้ทางวรรณกรรมไทยอันเป็นมรดกทางปัญญาที่สะท้อนความเป็นชนชาติไทย ควบคู่กับ

การผสานองค์ความรู้ทางด้านภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม ทั้งองค์ความรู้ทาง

คติชนวิทยา ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน บัณฑติในสาขาวิชานีเ้ป็นผู้มีความรูท้ั้ง

เชิงกว้าง คือ สามารถบูรณาการศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทยได้และเชิงลึก คือ มีความรู้

จริงในสาขาวิชา สามารถสื่อสารและเข้าใจความคิดจิตใจของคนไทยที่แสดงออกทางภาษาได้อย่างดี 

บัณฑิตในสาขานี้สามารถปฏิบัติงานที่เน้นการใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน โดยพัฒนาให้บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการ ควบคู่การส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม 

จริยธรรม อีกทั้งสามารถน าความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย คติชนวิทยา รวมถึงรายวิชาพื้นฐานที่

จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตไปประยุกต์ใช้ในประกอบสัมมาอาชีพ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอย่าง       

ไม่หยุดนิ่ง โดยสามารถน าความรู้ทางวิชาการผสานเข้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง

สูงสุดต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

 สาขาวิชาภาษาไทยประกอบด้วยกลุ่มองค์ความรู้ที่สนับสนุนและสัมพันธ์ต่อกัน 3 กลุ่ม และ

ทักษะสนับสนุน 2 ทักษะ 
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กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่ 

    1. องค์ความรู้ด้านภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การวิเคราะห์โครงสร้างและ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของภาษาและวรรณกรรม เพื่อน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการสื่อสาร 

    2. องค์ความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมและอารยธรรม ได้แก่ ศิลปะ ภาษาศาสตร์ คติชน 

วรรณกรรม วรรณคดี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิน

คุณค่าทางจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ และเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

    3. องค์ความรู้ด้านภาษาไทยเฉพาะทาง ได้แก่ การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การอ่าน

วิเคราะห์สื่อสมัยใหม่ การเขียนเชิงวิชาการ วรรณกรรมเด็กและเยาวชน ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อน า      

องค์ความรูไ้ปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ 

 

ทักษะสนับสนุน ได้แก่ 

     1. ทักษะการใช้เทคโนโลยี โดยสามารถสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลได้

อย่างเหมาะสม ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยีเพื่อน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  และวิพากษ์วิจารณ์ โดยสามารถวิเคราะห ์

สังเคราะหข์้อมูลและน ามาวิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อการอภิปรายหรอืการเขียนบทความเชิงวิชาการ 

     3. ทักษะด้านการประกอบวิชาชีพ โดยสามารถน าความรู้ด้านวิชาการไปประยุกต์ได้จริง 

ตลอดจนสามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างเป็นสุข 

นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย คือ มุ่งพัฒนานิสิตให้ครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ            

ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการใช้ภาษา การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังมุ่ง

พัฒนาทักษะด้านสุนทรียะและความงามแหง่ศิลปะ 

ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงมีส่วนส าคัญในการสร้าง

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็นคุณค่าของ

ศลิปวัฒนธรรม  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑติให้มีคุณสมบัติที่สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ที่ครอบคลุมไปถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย โดยใหม้ีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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1.3.1 เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมผ่านรายวิชาที่เน้นความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่

สามารถสอดแทรกความส าคัญของการเป็นคนดีในสังคมผ่านเนื้อหาในรายวิชาได้ ซึ่งจะเป็นการช่วย   

ขัดเกลาให้ผู้เรียนเป็นคนที่มจีิตตปัญญา มีทักษะทางอารมณ์ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมมี

จติสาธารณะและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น  

1.3.2 เพื่อให้บัณฑิต มีองค์ความรู้ส าคัญทางภาษาและวรรณกรรม สามารถใช้ทักษะการฟัง พูด 

อ่าน เขียน ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ เสริมสร้างปัญญาเพื่อน าไป

ประยุกต์ใชใ้นการประกอบวิชาชีพและศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้   

1.3.3 เพื่อให้บัณฑิต มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย 

ผ่านเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญา ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น วัฒนธรรม     

ความเป็นไทย เพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและ

เต็มก าลังความสามารถ   

1.3.4 เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการวิจัยทางด้านภาษา วรรณกรรม

เบือ้งต้น อันจะน าไปสู่การบูรณาการกับองค์ความรู้ควบคู่กับการวิจัย เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  

1.3.5 เพื่อให้บัณฑิต มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม

ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสู่

สังคมแห่งการท างานได้อย่างมีคุณภาพและมั่นใจ ทั้งยังสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข  

 

2. แผนการปรับปรุง 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดแผนการพัฒนาและ /หรือ

เปลี่ยนแปลงบางประเด็นในหลักสูตร พร้อมด้วยกลยุทธ์ตัวบ่งชี้และหลักฐาน  โดยมีระยะเวลาใน      

การด าเนินการแล้วเสร็จหลังจากครบรอบของการใช้หลักสูตร 4 ปี คือ เริ่มใช้หลักสูตรปีการศึกษา 

2561 หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ในปีการศึกษา 2565 การพัฒนาปรับปรุงจะแล้วเสร็จภายใน   

ไม่เกินปีการศกึษา 2566 ดังตอ่ไปนี้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

เรื่องต่าง ๆ ของ สกอ. ถ้า สกอ. 

ท าการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ 

 

1. ติดตามกาปรับเปลี่ยนเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  

 

 

 

1. เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 

 

 

 

 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี 

ความทันสมัย สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑิต

หรอืตลาดแรงงาน 

1. ส ารวจภาวะการมงีานท า

ของบัณฑิต  

2. ส ารวจความพึงพอใจและ  

ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

1. เอกสารหลักสูตรปรับปรุง  

 

2. ผลส ารวจภาวะการมีงานท าของ

บัณฑติ (บัณฑติได้งานท าในด้านที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทยและ

ได้เงนิเดือนตามเกณฑข์อง กพ.) 

 3. ส ารวจความคิดเห็นของ

สถานประกอบการที่นิสิตไป

ฝกึงาน 

3. ผลส ารวจความพึงพอใจและ

ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต และผล

ส ารวจ ความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการที่นิสติไปฝกึงาน 

 4. ส ารวจความคิดเห็นของ

บัณฑติที่มีตอ่หลักสูตร 

4. ผลส ารวจความคิดเห็นของ

บัณฑติที่มีตอ่หลักสูตรที่ได้ศกึษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

      ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

      ภาคการศกึษาต้น  เดือน สิงหาคม – เดือน ธันวาคม 

      ภาคการศกึษาปลาย   เดือน มกราคม – เดือน พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2. เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

5.เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 

     พืน้ฐานความรูด้้านภาษาไทยของนิสติแตกต่างกัน  
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      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

     จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ภาษาไทยให้แก่นิสิตที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยไม่เพียงพอ

ในภาคการศึกษาแรก รวมทั้งสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทยของ

สาขาวิชา คณะ หรอืมหาวิทยาลัย อย่างตอ่เนื่อง 

 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

ชั้นปีที่ศึกษา 
จ านวนนิสิต/ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2  40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 3   40 40 40 

ช้ันปีที่ 4    40 40 

จ านวนนิสิตทั้งหมด 40 80 120 160 160 

จ านวนบัณฑิต    40 40 

 

2.6 งบประมาณตามแผน     

ใช้งบประมาณแผน่ดินและงบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

 

2,100,000 

1,440,000 

 

2,250,000 

1,440,000 

 

2,400,000 

1,440,000 

 

2,550,000 

 1,440,000 

 

2,700,000 

1,440,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใชส้อย 

    2.3 หมวดค่าวสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

 

50,000 

900,000 

300,000 

50,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

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

รวมรายจ่าย 9,340,000 9,490,000 9,640,000 9,790,000 9,940,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสดุ) 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
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    2.7 ระบบการศึกษา 

       แบบช้ันเรยีน 

       แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

       แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

       แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e–Learning) 

       แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

       อื่น ๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561 

มคอ. 1 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

   1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ  21 30  

   1.2 ศกึษาทั่วไปเลือก  9 -  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

   2.1  กลุ่มวิชาแกน  6 6 
ระหว่าง 60 – 84 หน่วยกิต 

   2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  54 54 

         2.2.1 วิชาเฉพาะหลัก  33 33  

         2.2.2 วชิาเฉพาะเลือก  21 21  

   2.3  กลุ่มวิชาอื่น (วิชาโท)  18 18 ระหว่าง 0 - 25 หน่วยกิต 

   2.4  กลุ่มวิชาการฝึกงาน 

    สหกิจศึกษาหรือการศึกษาอสิระ 

 6 6  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

 

 



 18 

 

3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         จ านวน   30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ      จ านวน  30 หน่วยกิต 

      001101   การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

 001102   ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

001103   ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204          ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201   พลเมอืงใจอาสา   3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

 002202  สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201   การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

 003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

    Health and Environment Management 

004101   ศลิปะในการด าเนินชีวติ     3(2-2-5) 

    Arts of Living 

 004201   บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

                                Socialized Personality 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ      จ านวน          84 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน            จ านวน    6 หน่วยกิต 

 146201         ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา      3(3-0-6) 

  English for Phayao Studies 

       144398   ระเบียบวิธีวิจัย               3(2-2-5) 

    Research Methodology  
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน  54 หน่วยกิต 

2.2.1  วิชาเฉพาะหลัก       จ านวน           33 หน่วยกิต 

144111  ทักษะภาษาไทยเพื่อการรับสาร    3(2-2-5) 

  Thai Languages Skills for Receiving Messages 

144112  ทักษะภาษาไทยเพื่อการสง่สาร    3(2-2-5) 

 Thai Languages Skills for Sending Messages 

 144121  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย      3(3-0-6) 

   Thai Linguistics 

144122  ไวยากรณ์ไทย       3(3-0-6) 

 Thai Grammar 

144131  วรรณกรรมศกึษา      3(3-0-6) 

 Literary Study 

 144213  การเขียนเอกสารส านักงาน     3(2-2-5) 

   Office Document Writing 

 144223  การวิเคราะหข์้อความในภาษาไทย   3(3-0-6) 

   Analysis of Thai Discourse 

144232  วรรณกรรมปัจจุบัน     3(3-0-6) 

 Contemporary Literature 

144233  วรรณกรรมวิจารณ์      3(2-2-5) 

 Literary Criticism 

144341  คติชนวิทยา       3(2-2-5)  

 Folklore 

144342  ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่   3(3-0-6) 

 Language in Modern Society and Culture 

 

   2.2.2  วิชาเฉพาะเลือก              จ านวน      21      หน่วยกิต 

        ให้นิสติเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มดังตอ่ไปนี ้  

ก.  กลุ่มเน้ือหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร์ 

 144224  การวิเคราะหค์วามหมายของค าในภาษาไทย  3(3-0-6) 

   Analysis of Meaning of Thai Words 
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144325  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    3(3-0-6) 

  Foreign Language in Thai 

144326  ภาษาไทยถิ่น      3(3-0-6) 

 Thai Dialects 

144427  อักษรและอักขรวิธีลา้นนา    3(3-0-6) 

Lanna Alphabets and Orthography 
 

ข.  กลุ่มเน้ือหาวิชาการใช้ภาษาไทย 

 144214  การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(2-2-5) 

   Speaking for Specific Purposes 

144315  วรรณศลิป์ไทย      3(2-2-5) 

 Thai Literary Conventions 

144316  การเขียนเชงิวิชาการ     3(2-2-5) 

 Academic Writing 

144417  การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี    3(2-2-5) 

 Non-Fiction and Fiction Writing 

144418  การอ่านวิเคราะหส์ื่อสมัยใหม่     3(2-2-5) 

   Analytical Reading of Modern Media 

 

     ค.  กลุ่มเน้ือหาวิชาวรรณคดีไทย 

          144334  วรรณกรรมเด็กและเยาวชน     3(3-0-6) 

    Children and Adolescents Literature 

          144435  วรรณกรรมท้องถิ่น      3(3-0-6) 

   Local Literature 

 

ง.  กลุ่มเน้ือหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 

          144343  ภาษาในสื่อสมัยใหม่      3(3-0-6) 

    Language in Modern Media 

          144444  ภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ    3(2-2-5) 

    Thai for Foreigners 

          144445  ภาษาไทยเพื่อการสร้างนวัตกรรม   3(2-2-5) 

    Thai for Innovation 
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2.3  กลุ่มวิชาอื่น (วิชาโท)   จ านวน     18 หน่วยกิต 

       ให้นิสติเลือกเรียนตามล าดับรายวิชาที่ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ดังตอ่ไปนี ้

ก. กลุ่มวิชาภาษาจีน  

 142111  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 

   Chinese for Communication I 

 142112  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

   Chinese for Communication II 

 142121  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 1  3(2-2-5) 

Chinese Listening and Speaking Development I 

 142122  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 2  3(2-2-5) 

Chinese Listening and Speaking Development II 

  142213  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 

   Chinese for Communication III 

 142231  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

   Chinese Reading and Writing Development I 

 

   ข. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 143371         ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 1     3(2-2-5) 

              Basic Japanese 1  

 143372          การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 

                             Japanese Conversation I 

 143373           ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 2     3(2-2-5) 

             Basic Japanese 2 

 143374          การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2    3(2-2-5) 

   Japanese Conversation 2 

         143471  ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3     3(2-2-5) 

         Basic Japanese 3 

        143472  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3    3(2-2-5) 

           Japanese Conversation 3 
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ค.  กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 145103  ภาษาฝร่ังเศส 1      3(2-2-5) 

French I 

145104  ภาษาฝร่ังเศส 2      3(2-2-5) 

French II 

145111  การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1   3(2-2-5) 

French Listening and Speaking I 

145112  การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2   3(2-2-5) 

French Listening and Speaking II 

145221  การอา่นและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 1   3(2-2-5) 

French Reading and Writing I 

145222  การอา่นและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 2   3(2-2-5) 

French Reading and Writing II 

 

ง.  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 146113  การอา่นอย่างมีกลยุทธ์และการอา่นสะท้อนคดิ  3(3-0-6) 

   Strategic and Reflective Reading 

 146114  ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน     3(3-0-6) 

   Grammar for Writing 

 146132  การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน   3(2-2-5) 

   Listening and Speaking in Daily Life 

 146133  การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น  3(2-2-5) 

   Listening and Speaking for Opinion Expression 

 146212  การเขียนย่อหน้า     3(2-2-5) 

   Paragraph Writing 

 146233  การฟังและการพูดประเด็นทางสังคมปัจจุบัน  3(2-2-5) 

   Listening and Speaking on Current Issues 
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 2.4 วิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา หรอื การศึกษาอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต  

   ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ต่อไปนี้ 

      144451    การฝึกงาน       6   หนว่ยกิต 

        Professional Training          

      144452  สหกิจศึกษา     6   หนว่ยกิต 

     Co-operative Education                                     

      144453  การศกึษาอิสระ     6   หนว่ยกิต 

   Independent Study 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวน  6     หน่วยกิต 

   นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิท ยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที ่1 

 

ภาคการศึกษาต้น   

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม    3(2-2-5)

   Ready English  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ     3(2-2-5)

   Arts of Living 

144111  ทักษะภาษาไทยเพื่อการรับสาร    3(2-2-5) 

  Thai Languages Skills for Receiving Messages 

144121  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย     3(3-0-6) 

  Thai Linguistics 

144131  วรรณกรรมศกึษา     3(3-0-6) 

  Literary Study 

  รวม             15      หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101  การใชภ้าษาไทย      3(2-2-5)

   Usage of Thai Language 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง     3(2-2-5)

   Explorative English 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5)

   Health and Environment Management  

144112  ทักษะภาษาไทยเพื่อการสง่สาร    3(2-2-5) 

  Thai Languages Skills for Sending Messages 

144122  ไวยากรณ์ไทย      3(3-0-6) 

  Thai Grammar 

    รวม          15  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

 

ภาคการศึกษาต้น 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า     3(2-2-5) 

Step UP English 

002201  พลเมอืงใจอาสา     3(2-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 

Socialized Personality 

144223  การวิเคราะหข์้อความในภาษาไทย   3(3-0-6) 

  Analysis of Thai Discourse 

144232  วรรณกรรมปัจจุบัน     3(3-0-6) 

  Contemporary Literature 

  รวม                15  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

002202          สังคมพหุวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

 Living in Multicultural Society 

003201          การสื่อสารในสังคมดิจทิัล    3(2-2-5) 

Communication in Digital Society 

144213  การเขียนเอกสารส านักงาน    3(2-2-5) 

  Office Document Writing 

144233  วรรณกรรมวิจารณ์     3(2-2-5) 

  Literary Criticism 

144xxx  วิชาเฉพาะเลือก      3(x-x-x) 

  Major Elective 

146201  ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา             3(3-0-6) 

English for Phayao Studies  

  รวม           18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที ่3 

ภาคการศึกษาต้น 

144341  คติชนวิทยา      3(2-2-5) 

  Folklore 

144342  ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่  3(3-0-6) 

  Language in Modern Society and Culture 

144xxx  วิชาเฉพาะเลือก      3(x-x-x) 

  Major Elective 

14xxxx   วิชาอื่น (วิชาโท)      3(x-x-x) 

   Minor Subject 

14xxxx   วิชาอื่น (วิชาโท)      3(x-x-x) 

   Minor Subject 

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 

   Free Elective   

    รวม      18  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

144398  ระเบียบวิธีวิจัย      3(3-0-6) 

Research Methodology  

144xxx  วิชาเฉพาะเลือก      3(x-x-x) 

  Major Elective 

144xxx  วิชาเฉพาะเลือก      3(x-x-x) 

  Major Elective 

14xxxx   วิชาอื่น (วิชาโท)      3(x-x-x) 

   Minor Subject 

14xxxx   วิชาอื่น (วิชาโท)      3(x-x-x) 

   Minor Subject 

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 

   Free Elective   

  รวม                        18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

144xxx  วิชาเฉพาะเลือก      3(x-x-x) 

  Major Elective 

144xxx  วิชาเฉพาะเลือก      3(x-x-x) 

  Major Elective 

144xxx  วิชาเฉพาะเลือก      3(x-x-x) 

  Major Elective 

14xxxx   วิชาอื่น (วิชาโท)      3(x-x-x) 

   Minor Subject 

14xxxx   วิชาอื่น (วิชาโท)      3(x-x-x) 

   Minor Subject 

รวม                        15  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้1 รายวิชา 

144481  การฝึกงาน     6  หนว่ยกิต 

  Professional Training       

144482    สหกิจศึกษา     6  หนว่ยกิต 

  Co-operative Education       

144483  การศกึษาอิสระ     6  หนว่ยกิต 

  Independent Study 

   รวม      6  หน่วยกิต 

  หมายเหตุ    * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   

001101  การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 

   Usage of Thai Language 

การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including 

thinking expression through the use of appropriate Thai  

 

001102  ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม       3(2-2-5) 

  Ready English  

ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง     3(2-2-5) 

  Explorative English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสาร

ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน

อินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของ

สนามบิน การสื่อสาร ณ ดา่นตรวจคนเข้าเมอืง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก  

Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies 

and English grammar for different situations in communication and effectiveness in international 

context including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international 
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phone calling, communication in airport, airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า      3(2-2-5) 

  Step UP English  

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

และอาชีพ 

  English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for 

listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading 

and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation 

for further study and future careers 

 

002201  พลเมืองใจอาสา         3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ    

ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก  

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

 

002202  สังคมพหุวัฒนธรรม        3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคม        

พหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 

Man and society, multicultural society, bias and violence management in 

multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of 

Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions  
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003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล     3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in the 

digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 

application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม        3(2-2-5) 

  Health and Environmental Management 

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ

การจัดการน้ าในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด    

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste processing and 

environmental saving 

 

004101  ศิลปะในการด าเนินชีวติ     3(2-2-5) 

  Arts of Living 

การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 
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Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of 

sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม        3(2-2-5) 

  Socialized Personality 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก  

Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social 

context 

 

142111  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

  Chinese for Communication I 

  ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน (PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้าง

ของอักษรจนี ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวติประจ าวัน (HSK ระดับ 1-2) รูปประโยคพื้นฐาน 

Study systems and techniques of Chinese pronunciation (PINYIN), Chinese alphabets 

writing, Chinese alphabets structures, basic Chinese vocabulary that frequently uses in daily life 

(HSK Level 1-2) and fundamental sentences structures 

 

142112  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

  Chinese for Communication II 

ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน (HSK ระดับ 3) พัฒนาความสามารถการสื่อสาร

ภาษาจนี การใชภ้าษาจนีเพื่อแก้ไข้ปัญหาสถานการณใ์นชีวติประจ าวัน 

Study basic vocabulary that frequently uses in daily life (HSK Level 3 ) , develop 

communication skill in Chinese, use the Chinese language to solve the easily problems in daily life 
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142121  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 1  3(2-2-5) 

  Chinese Listening and Speaking Development I 

                การพูด การฟังภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และการตอบค าถามจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ

ชีวติประจ าวัน ที่อยู่อาศัย อาหารและเครื่องดื่ม การซื้อของ คมนาคม สุขภาพอนามัย 

                Develop speaking, listening to basic Chinese from situation relates to daily life, 

residence, foods and drinks, shopping, transportation, health, and be able to answer the questions 

from the situations above 

 

142122  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจนี 2  3(2-2-5) 

  Chinese Listening and Speaking Development II 

  การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น และการตอบค าถามจากสถานการณ์ที่ เกี่ยวกับงาน

อดิเรก สภาพอากาศ การเรียนการศึกษา การท างาน ธุรกรรมการเงิน การท่องเที่ยว 

  Develop speaking, listening to elementary Chinese from the situations about 

hobbies, weather conditions, study, finance and banking, tourism, and be able to answer the 

questions from the situations above 

 

142213   ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3     3(2-2-5) 

  Chinese for Communication III 

  การใช้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSK ระดับ 3-4) การใช้ค าศัพท์ภาษาจีนสร้างค าศัพท์

เพิ่มเติม โครงสร้างไวยากรณ์ขั้นต้น การเพิ่มความสามารถทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การใช้

ภาษาจนีสื่อสารในชวีิตประจ าวัน การใชภ้าษาจนีบรรยายข้อมูลต่าง ๆ และการพูดสื่อสารระดับข้อความ 

  Study vocabulary for communication (HSK Level 3 -4 ) , can use Chinese to build 

more vocabulary knowledge, basic grammar structures, increase ability of listening, speaking, 

reading and writing, use Chinese communication in daily life, use Chinese to describe information 

and communicate in paragraph level 

 

142231  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจนี 1  3(2-2-5) 

  Chinese Reading and Writing Development I 

  ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป บันทึก

ประจ าวัน นิทาน จดหมาย แนะน าตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชญิ ประกาศ โฆษณา 
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  Reading and writing skills in Chinese in term of diary, stories, letters, self 

introduction, resume, invitation card, announcement, advertisement 

 

143371 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 

 Basic Japanese 1 

ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 

90 รูปประโยค 

Basic Japanese: Hiragana, Katakana, 300 vocabularies and 90 sentence patterns in 

basic Japanese 

 

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1                 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation 1  

ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและ      

การโต้ตอบในหอ้งเรียน การแนะน าตัวเอง  

Japanese pronunciation, listening-speaking short conversation, conversation and 

questioning-answering in classroom context, self-introduction  

 

143373 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2  3(2-2-5) 

  Basic Japanese 2  

ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค 

Basic Japanese: Additional 300 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic 

Japanese 1 

 

143374  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

  Japanese Conversation 2 

  ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การสนทนาและการโต้ตอบในชีวิตประจ าวันอย่าง

งา่ย การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจ านวน  

Basic Japanese speaking and listening skills, conversation and asking-answering in 

daily life, description persons things and places, telling and asking time, ordinal number 
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143471  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3                    3(2-2-5) 

  Basic Japanese 3 

ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 350 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค 

Basic Japanese: Additional 350 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic 

Japanese 2 

 

143472        การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

  Japanese Conversation 3 

ทักษะการฟังและการพูด การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การใช้ถ้อยค าและส านวนตาม

สถานการณต์่าง ๆ การบอกและการถามวธิีการในการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

Listening and speaking skills in daily-life conversations, words and expressions in different 

situations, telling and asking how to do something 

 

144111  ทักษะภาษาไทยเพื่อการรับสาร    3(2-2-5) 

  Thai Languages Skills for Receiving Messages 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับสาร ประเภทของสาร การพัฒนาทักษะการฟังและการอ่าน 

การฟังและการอ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อจับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความ อย่างมีหลักการและ

เหตุผล 

 Basic knowledge of receiving messages, types of messages, developing listening 

and reading skills, listening and reading a variety of texts to grasp main idea, to summarize and to 

interpret academically 

 

144112  ทักษะภาษาไทยเพื่อการส่งสาร    3(2-2-5) 

  Thai Languages Skills for Sending Messages 

ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการส่งสาร  การพัฒนาทักษะการพูด การพูดแนะน า การพูดใน 

โอกาสต่าง ๆ  การพัฒนาทักษะการเขียน การเขียนย่อหนา้ การเขียนตอบข้อสอบอัตนัย อย่างมีหลักการ

และเหตุผล 

Basic knowledge of sending messages, developing speaking skill, introduction 

speech, speaking in a variety of occasions, developing writing skill, paragraph writing, responding 

to written exam academically 
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144121  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย      3(3-0-6) 

Thai Linguistics 

นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ประวัติวิชาภาษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้เบือ้งต้นในการศึกษาภาษาศาสตร์ ระบบเสียงภาษาไทย ระบบค า

ภาษาไทย ประโยคภาษาไทย 

  Definition and scope of linguistics, history of linguistics, relationship between 

linguistics and other disciplines, basic knowledge of studying linguistics, Thai sound systems, Thai 

word systems, Thai sentences 

 

144122  ไวยากรณ์ไทย        3(3-0-6) 

  Thai Grammar 

  แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษาระบบต่าง ๆ ในภาษาไทยตาม

แนวคิดการศึกษาไวยากรณ์ไทย การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยตามแนวคิดการศึกษาไวยากรณ์ไทย   

การวิเคราะหต์ าราไวยากรณ์ไทย 

  Concepts of Thai grammar, methods in studying Thai language systems according 

to approaches in studying Thai grammar, analysis of Thai following approaches in studying Thai 

grammar, analysis of Thai texts 

 

144131  วรรณกรรมศึกษา       3(3-0-6) 

  Literary Study 

ความรู้เบื้องต้นด้านเนื้อหา รูปแบบ คุณค่า กลวิธีการน าเสนอ ขนบทางวรรณกรรม 

และสุนทรียภาพของวรรณกรรมไทย  

  Basic knowledge of contents, forms, value, presentation techniques, literary 

conventions and aesthetic of Thai literature 

 

144213  การเขียนเอกสารส านักงาน      3(2-2-5) 

  Office Document Writing 

  ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบ การใช้ภาษา ระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขียน

เอกสารส านักงาน การเขียนเอกสารส านักงานประเภทต่าง ๆ 

  Types, forms, components, use of language, rules, and guidelines for writing office 

documents, writing different types of office documents 
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144214  การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(2-2-5) 

  Speaking for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะการพูด การพูดในโอกาสต่าง ๆ การพูดเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ    

การประเมนิการพูด 

  Developing speaking skill, speaking on various occasions, speaking for specific 

purposes, evaluation of speaking 

 

144223  การวเิคราะห์ข้อความในภาษาไทย    3(3-0-6) 

  Analysis of Thai Discourse 

  ความหมาย ประเภท ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับไวยากรณ์ การตีความรูปภาษา 

การวิเคราะหข์้อความในภาษาไทย 

  Meaning, types, relationship between messages and grammar, interpretation of 

language form, analysis of Thai discourse 

 

144224  การวเิคราะห์ความหมายของค าในภาษาไทย   3(3-0-6) 

  Analysis of Meaning of Thai Words 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความหมาย ส่วนประกอบของความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่าง

ค ากับความหมาย กระบวนการทางความหมาย แนวทางการวิเคราะหค์วามหมายของค าในภาษาไทย 

  General knowledge of meaning, components of meaning, relationship between words 

and meaning, process of meaning , guidelines in analyzing meaning of Thai words 

 

 

144232  วรรณกรรมปัจจุบัน      3(3-0-6) 

  Contemporary Literature 

ความหมาย ขอบเขต ประเภท องค์ประกอบ และลักษณะของวรรณกรรมตั้งแต่ได้รับ

อิทธิพลจากตะวันตกถึงปัจจุบัน  

  Meaning, scopes, types, components and characteristics of literature since the Westernization 

to present 
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144233  วรรณกรรมวิจารณ์       3(2-2-5) 

  Literary Criticism 

  ความหมายและประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในยุโรปและในประเทศไทย ทฤษฎี   

การวิจารณ์วรรณกรรม การวิจารณ์วรรณกรรมไทยประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

  Meaning and history of literary criticism both in Europe and Thailand, theories of 

literary criticism, literary criticism on Thai prose and poems 

 

144315  วรรณศิลป์ไทย       3(2-2-5) 

  Thai Literary Conventions 

หลักและวิธีการแต่งค าประพันธ์  การวิ เคราะห์ฉันทลักษณ์  ภาษาวรรณศิลป์       

หลักการประเมินค่าค าประพันธ์ การแต่งค าประพันธ์แบบฉบับและสร้างสรรค์ การอ่านค าประพันธ์

ประเภทต่าง ๆ 

Principles and methods in writing poetry, analysis of prosody, language of literary 

conventions, principles of evaluating poetry, writing conventional and creative poetry, reading 

various types of poetry 

 

144316  การเขียนเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 

  Academic Writing 

  ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบ และการใช้ภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการ หลักการและ

ขั้นตอนการเขียนเชงิวิชาการประเภทต่าง ๆ  การผลิตงานเขียนเชิงวิชาการที่มีคุณภาพ 

  Types, forms, components, and use of language in academic writing, principles and 

processes in writing a variety of academic writings, producing quality academic writing 

 

 

144325  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    3(3-0-6) 

  Foreign Language in Thai 

  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศต่อภาษาไทย  ประเภท หลักวิธีการยืม ศัพท์บัญญัติ        

การเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

  Influence of foreign languages in Thai, types, principles of borrowing, terminology, 

foreign language transliteration in Thai 
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144326  ภาษาไทยถิ่น       3(3-0-6) 

  Thai Dialects 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่น ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นด้านระบบเสียง 

ระบบค า ระบบประโยค การวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่น   

  General knowledge of Thai dialects, differences of Thai dialects in terms of sound 

systems, word systems, sentence systems, analysis and comparison of Thai dialects 

 

144334  วรรณกรรมเด็กและเยาวชน      3(3-0-6) 

  Children and Adolescents Literature 

  ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรมเด็กในยุโรปและประเทศไทย ความหมาย 

ลักษณะและประเภทของวรรณกรรมเด็ก แนวทางในการสรา้งสรรค์วรรณกรรมเด็กและเยาวชน    

  History and development of children literature in Europe and Thailand, meaning, 

characteristics and types of children literature, guidelines for creating children and adolescents 

literature 

 

144341  คติชนวิทยา        3(2-2-5) 

  Folklore 

ความหมายและความส าคัญของคติชนวิทยา ประเภทของข้อมูลคติชนระเบียบวิธี

การศกึษาคติชนวิทยา การปฏิบัติงานภาคสนาม แนวคิดทฤษฎีในการศกึษาวิเคราะห ์  

  Meaning and significance of folklore, types of folklore, methodology for studying 

folklore, field work, theories in analytical study 

 

 

144342  ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่    3(3-0-6) 

  Language in Modern Society and Culture 

ธรรมชาติของภาษา ลักษณะต่าง ๆ ที่ส าคัญของภาษา หน้าที่และบทบาทของภาษา 

ความสัมพันธ์ของภาษากับสังคม ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของภาษา  

โลกทัศน ์ปริชาน ความหลากหลายทางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 
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  Nature of language, importance characteristics of language, function and role of 

language, relationship between language and society, relationship between language and culture, 

transformation of language, vision, cognition, diversity of languages in the ASEAN +3 

 

144343  ภาษาในสื่อสมัยใหม่       3(3-0-6) 

  Language in Modern Media 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ สภาพสังคม

ที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาในสื่อสมัยใหม่ 

  General knowledge of language used in relaying information, news, public relation, 

state of society that influences changes in language in modern media 

 

144398  ระเบียบวิธีวจิัย      3(2-2-5) 

  Research Methodolgy 

  ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย  ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย  ประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณ

นักวิจัย การเขียนโครงรา่งและรายงานการวิจัย 

  Meaning, significance, types problem and hypothesis of research, population and 

sample, research tools, methods of data collection and data analysis, ethics of research, proposal 

and research report writing 

 

144417  การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี    3(2-2-5) 

  Non-Fiction and Fiction Writing 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักและวิธีการเขียน ประเภท องค์ประกอบต่าง ๆ ของงานเขียน

ประเภทสารคดีและบันเทิงคดี 

  General knowledge of principles and methods in writing, types, components of non-fiction 

and fiction writing 

 

144418  การอ่านวิเคราะห์สื่อสมัยใหม่      3(2-2-5) 

  Analytical Reading of Modern Media 

  การอ่านสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ในสังคมยุคดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์ ประเมินค่า วินิจฉัย 

อย่างมวีิจารณญาณ 
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  Reading online resources, printed matters in the digital society, analyzing, evaluating, 

diagnosing critically 

 

144427  อักษรและอักขรวิธีล้านนา     3(3-0-6) 

  Lanna Alphabets and Orthography 

  ประเภทและลักษณะของตัวอักษรล้านนา การผสมอักษรเพื่อสร้างศัพท์  การอ่าน

เอกสารอักษรล้านนาและปริวรรตอักษรล้านนาเป็นภาษาไทยมาตรฐาน 

  Types and characteristics of Lanna alphabets, word formation, reading texts written 

in Lanna alphabets, transliterating Lanna alphabets to standard Thai 

 

144435  วรรณกรรมท้องถ่ิน       3(3-0-6) 

Local Literature 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมแต่ละท้องถิ่น  

แนวทางการศกึษาวรรณกรรมท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นกับภูมภิาคแวดล้อม 

   General knowledge of local literature, unique characteristics of particular local literature, 

approach in studying local literature, relationship between local literature and its 

 

144444  ภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ     3(3-0-6) 

Thai for Foreigners 

ความรู้เบื้องต้นเรื่องระบบเสียง ระบบค า ไวยากรณ์ ของภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ การแบ่งระดับเนื้อหาและการจัดกิจกรรม

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

Basic knowledge of Thai sound systems, word systems, grammar for foreigners, 

factors influencing acquisition of Thai for foreigners, content design and organizing teaching Thai as 

a foreign language activity 

 

144445  ภาษาไทยเพื่อการสร้างนวัตกรรม    3(2-2-5) 

  Thai for Innovation 

  หลักการ เทคนิควิธี และการสร้างสื่อนวัตกรรมสมัยใหม่ การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์

เพื่อการเผยแพรก่ารใชภ้าษาไทยและการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
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  Principles, techniques, and creating modern innovative media, organizing creative 

activity to publicize usage of Thai and support teaching and learning Thai 

 

144451  การฝึกงาน       6  หน่วยกิต 

  Professional Training 

  การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับภาษาและ

วรรณกรรมไทยในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน   

                 Training, learning, gaining experience, improving working skills in Thai language 

and literary works in private or government sectors 

 

144452  สหกิจศึกษา       6  หน่วยกิต 

  Co-operative Education 

                  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและ

วรรณกรรมไทยในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองคก์รภาครัฐหรอืเอกชน 

  Working, learning, gaining experience, improving working skills in Thai language 

and literary works as an apprentice in private or government sectors 

 

144453  การศึกษาอิสระ      6  หน่วยกิต 

               Independent Study 

  การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และ        

การอภิปรายในหัวข้อทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทย 

  Studying, collecting data, analyzing, report writing,  presenting and discussing in 

Thai language and literary works  

 

145103  ภาษาฝรั่งเศส 1      3(2-2-5) 

  French I 

  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้น โดยการปูพื้นฐานที่ส าคัญของภาษา   

ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่าง ๆ ที่

ใช้ในชีวติประจ าวัน รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส 
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  Basic French grammar and sentence structures, practice of four skills: listening, 

speaking, reading and writing, general vocabulary and expressions in everyday life, as well as 

French culture 

 

145104  ภาษาฝรั่งเศส 2      3(2-2-5) 

  French II 

  หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้นที่สูงขึ้น เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง  

การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันใน

ระดับที่สูงขึน้ รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส   

          Basic French grammar and basic sentence structures at a higher level, practice of 

four skills: listening, speaking, reading and writing. General vocabulary, expressions in everyday 

life, including French culture 

 

145111  การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1        3(2-2-5) 

  French Listening and Speaking I 

  การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดเบื้องต้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตนเองและผู้อื่น การกล่าวอ าลา การถามและบอกทิศทาง การกล่าว    

ขอโทษ เป็นต้น   

  Development of listening and speaking skills in various situations of daily life 

including salutation, self-introduction, farewell, asking and telling directions, apologizing   

 

145112  การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2    3(2-2-5) 

  French Listening and Speaking II 

  การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนา จากรายการวิทยุ 

ภาพยนตรแ์ละสื่อต่าง ๆ โดยสามารถจับใจความและพูดถ่ายทอดแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาฝรั่งเศสที่

ถูกต้องได้ 

Development of listening and speaking skills from various media including dialogue, 

radio programs, movies and other authentic materials, analysis and summary of main ideas using 

correct French. 

 

 



 43 

 

145221  การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1        3(2-2-5) 

  French Reading and Writing I 

  กลวิธีการอ่านและเขียน การฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่าง ๆ จากข่าว 

บทความสั้น ๆ และเรื่องเล่าสั้น ๆ เน้นความสามารถในการจับประเด็นส าคัญ การล าดับความคิด     

การวิเคราะหโ์ครงสรา้งของบทอ่าน การสรุปความจากบทอ่าน 

  Reading and writing strategies, practice reading French in various texts including 

news, short reading passages, short stories, emphasizing the ability to find main idea, sequence of 

thought, analyzing the structure of texts, and summarizing from reading passages 

 

145222  การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2        3(2-2-5) 

  French Reading and Writing II 

  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน จากบทความภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น  

ฝึกวิเคราะห์ความคิดจากข้อเขียน ฝึกย่อความ และถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องและ

ชัดเจน  

  Development of reading and writing skills in French texts at a more complex 

language level, analyzing idea in texts, summarizing and expressing opinions correctly and clearly 

 

146201     ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา    3(3-0-6) 

     English for Phayao Studies  

    ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์และ

ประชากรศาสตร์ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา อัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดพะเยา ประวัติศาสตร์ 

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา การปรับตัวของจังหวัดในการก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 

   English communication skill for basic geography and demography in various local areas of 

Phayao Province, its identity, history, socirty, economy, and culture of Phayao, its adaptation to 

ASEAN and World Community 

 

146113  การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด  3(3-0-6) 

Strategic and Reflective Reading       

ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจงานเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับย่อหน้า

และเรื่องที่ยาวกว่า โดยเน้นการใช้การเดาความหมายของค าศัพท์ การตรวจสอบบทอ่านและการคาดการณ์
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เนื้อหาล่วงหน้า การอ่านแบบเร็วเพื่อจับประเด็นส าคัญและเพื่อหาข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ การหาใจความส าคัญ 

การสรุปความ การตีความ การพัฒนาความเร็วในการอ่าน ทักษะการอ่านสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การ

แยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย ทรรศนะและน้ าเสียงของผูเ้ขียน การเปรียบเทียบ

ข้อมูลในบทอ่านและเชื่อมโยงเหตุผลกับความคิดเห็นส่วนตัว  

Skills in reading different types of texts in English to develop reading comprehension 

ability in both paragraph level and longer passages by employing different types of reading 

strategies, guessing word meaning, previewing  and predicting, skiming, scanning, identifying main 

idea, summarizing, drawing conclusions, inferring, developing reading rate, skills in reflecting on 

texts, distinguishing fact from opinions, determining the writer’s purpose, point of view, tones, 

making logical and comparative connections between text information and personal ideas and 

opinions 

 
 

146114  ไวยากรณ์เพื่อการเขียน      3(3-0-6) 

  Grammar for Writing 

ความหมายและกฎส่วนของชนิดของค าในภาษาอังกฤษ การสร้างวลีของภาษาอังกฤษ 

คือ นามวลี กริยาวลี คุณศัพท์วลี กริยาวิเศษณ์วลี บุพบทวลีตามกฎไวยากรณ์อังกฤษ การสร้าง

ประโยคใจความเดียว ประโยคใจความรวม ประโยคใจความซ้อน หลักการลดรูปอนุประประโยค

ใจความซ้อนเป็นวลี 

  Referential meanings and rules of English parts of speech, building up English 

phrases based on the English rules, combination of English phrases into simple sentences, 

compound sentences and complex sentences, reduction clauses of complex sentences into phrases  
 

146132  การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน    3(2-2-5) 

   Listening and Speaking in Daily Life 

  ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค 

การทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซือ้ของ การตอ่รองราคา การเชิญ 

การตอบรับและการปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ     

การเสนอความช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน  

  English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence 

patterns, greetings, introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining, 

invitation, accepting and rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request, 

offering help, giving instruction 
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146133  การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น   3(2-2-5) 

   Listening and Speaking for Opinion Expression 

ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็นสะท้อนมุมมองที่มีต่อบริบททางครอบครัว 

สถานศึกษา ชุมชน ข่าว ความส าคัญ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น วลี อนุประโยค ประโยค 

น้ าเสียง การใช้เสียง มารยาท การโต้ตอบ การพูดแทรก การแสดงความเห็นคล้อยตาม การแสดง

ความเห็นที่ขัดแย้ง การสะท้อนความคิด การโต้วาที 

Listening and speaking skills in expressing opinions toward the contexts of  family, educational 

institution, community, news, importance, language in expressing ideas, phrases, clauses, sentences, tone, 

voice, etiquette,  responding, interrupting, pros and cons, reflecting, debating 
 

146212  การเขียนย่อหน้า      3(2-2-5) 

  Paragraph Writing 

  ความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบ ประโยคแสดงใจความส าคัญ ประโยคสนับสนุน 

ประโยคสรุป เอกภาพ ความสอดคล้อง การเขียนย่อหน้าแบบเล่าเรื่อง แบบพรรณนา แบบเปรียบเทียบ 

แบบแสดงความคิดเห็น เหตุและผล แบบกระบวนการ และแบบโต้แย้ง 

  Meanings, patterns, compositions, topic sentence, supporting sentence, concluding 

sentence, unity, coherence, writing different kinds of paragraphs: narrative, descriptive, 

comparison/contrast, opinion, cause and effect, process, argumentative 
 

146233  การฟังและการพูดประเด็นทางสังคมปัจจุบัน    3(2-2-5) 

  Listening and Speaking on Current Issues  

  ทักษะการฟังและการพูดประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจในปัจจุบัน 

รูปแบบภาษา รูปแบบประโยค วลี อนุประโยค ทักษะการจับประเด็นจากการฟัง การสรุปความจากการฟัง    

การคัดเลือกประเด็นในการพูด รูปแบบการพูด ลีลา น้ าเสียง การใช้เสียง การสะท้อนความคิด 

Listening and speaking skills on interesting current issues relating to societies, cultures and 

environment, language, sentence patterns, phrases, clauses, getting the gist from the talks, summarizing the 

talks, selecting topics for the talks, speaking patterns, styles, tone, voice, reflecting 
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3.1.6  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1  

เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2  

เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3  

เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4  

3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

เลข 1    หมายถึง หมวดวิชาทักษะและการใช้ภาษา 

เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาภาษาและภาษาศาสตร์ 

เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาวรรณคดี วรรณกรรมและคติชน 

เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาบูรณาการทางภาษาและวรรณกรรม 

เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาฝึกงาน สหกิจศกึษา และการศกึษาอิสระ 

เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาอื่น ๆ 

 4. เลขในล าดับที่ 6  หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา  
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร      
ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษา   

จากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

(พ.ศ.) 

1 นางสาวจินตนา แปบดิบ* 55201000xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ป.บัณฑิต 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

วชิาชีพคร ู

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 

2548 

2544 

2 นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์* 35607000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2560 

2555 

2548 

3 นายศราวุธ  หล่อด*ี 15607000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2561 

2556 

2554 

4 นางเอื้อมพร ทพิย์เดช* 31601000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2560 

2553 

2548 

5 นางสาวเยาวภา มูลเจรญิ* 15299003xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2553 

6 นางสาววรัญญา  

ย่ิงยงศักดิ*์ 

36504001xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2550 

2548 

หมายเหตุ   * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ เป็นผู้มีความเพียร อดทน ซื่อสัตย์ต่อ

ตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตนเองเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเอื้ออาทร

ต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเสียสละ และอุดมการณ์ส่วนรวม นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้รอบรู้วิชาการ 

เชี่ยวชาญวิชาชีพในสาขาวิชา อีกทั้งยังต้องคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหา

องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นผูม้ีความรู้ทางด้านภาษา  เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริหารจัดการ 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนที่จะเข้าสู่       

การประกอบอาชีพ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จะต้องสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับ

ระหว่างการศึกษาให้เข้ากับสถานการณ์ในการประกอบวิชาชีพจริงได้ รายวิชาที่สอดคล้ องกับ

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามที่บรรจุในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย ได้แก่ รายวิชาการฝึกงานและรายวิชาสหกิจศึกษา 

รายวิชาการฝึกงาน มีค าอธิบายรายวิชา คือ การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรมไทยในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

 รายวิชาสหกิจศึกษา มีค าอธิบายรายวิชา คือ การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรมไทยในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ

องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาการฝึกงานและสหกิจศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่

ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยในประเด็นต่อไปนี้ 

 4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รู้ผิดชอบช่ัวดี เกรงกลัว

และละอายต่อการกระท าผิดศลีธรรม เป็นอิสระจากอวิชชา 

2) เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก ยอมรับความแตกต่าง รู้จักท าหน้าที่และ

ปกป้องสิทธิของตนเอง เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 

3) มีระเบียบและวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

4) มีความอดทน ขยัน เพียรพยายามเพื่อใหก้ารงานส าเร็จ ลุล่วงไปได้ดว้ยดี 

5) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตน มีเมตตา ใช้ความรูเ้พื่อสร้างสรรคป์ระโยชน์ 
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  4.1.2 ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในศาสตร์แหง่สาขาวิชาไทยที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีภาษาและการใช้ภาษา  

2) มีทักษะที่จ าเป็นในการสื่อสารและรับสารในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 

  4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาไทย และทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ตลอดจนความรู้ดา้นวรรณกรรมไทย เพื่อการประกอบอาชีพและการแก้ปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

2) สามารถสืบค้นข้อมูล คัดเลือก กลั่นกรอง จัดประเภทหมวดหมู่ วิเคราะห์ และ

อ้างองิ เพื่อน าไปใช้ในจุดประสงคต์่าง ๆ และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

3) สามารถคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ได้อย่างมี

ตรรกะและรอบด้าน เพื่อการท างานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4) สามารถน าประสบการณ์ที่ได้จากการฝกึงานไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

  4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาเพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และองค์กรได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

2) ใช้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม ความคิด และความเชื่อของเจ้าของภาษา

เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลและองค์กร 

3) มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่มในบทบาทผู้น า

และผูต้าม ยอมรับความหลากหลายและแตกต่าง ตลอดจนอยู่รว่มกันกับผูอ้ื่นในองค์กรอย่างมคีวามสุข 

4) รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง 

เคารพกฎกติกามารยาทที่ตกลงร่วมกัน ไม่กระท าการใด ๆ ที่น ามาซึ่งความเดือดร้อนและเสียหายต่อ

บุคคลอื่น 

5) ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการปรับตัวในช้ันเรียน นอกช้ันเรียน และในสถานที่

ฝกึงานกับการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

6) อดทน อดกลั้น มีสต ิรู้เท่าทันอารมณต์นเอง 

7) สามารถสนับสนุนเกือ้กูลตนเองและผูอ้ื่นให้เกิดการพัฒนา 

  4.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในบริบททางวิชาชีพและการสื่อสารในชีวติประจ าวัน 
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2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือ

น าเสนอข้อมูลได้ เช่น สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสืบค้นข้อมูล รู้วิธี เข้าถึง

แหลง่ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงคต์่าง ๆ  

4.2 ช่วงเวลา 

นิสติลงทะเบียนเพื่อศกึษาวิชาสหกิจศกึษาหรอืการฝกึงานในช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย   

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 12 สัปดาห์ส าหรับการฝึกงานหรือ 14 สัปดาห์ส าหรับ    

สหกิจศึกษา ในการท างานกับสถานประกอบการที่คณะอนุมัติให้ไปฝึกงาน โดยคณะจะแต่งตั้งอาจารย์

นิเทศการฝึกงานเพื่อก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต ตารางการฝึกงานมอบให้ผู้บังคับบัญชาของ

นิสติที่สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นผู้ก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศก่อนการฝกึงาน

ของนิสิตเสร็จสิ้น อาจารย์นิเทศต้องด าเนินการสอบถามผลการปฏิบัติงานของนิสิตจากผู้บังคับบัญชาที่

ท างานด้วยตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง (ยกเว้นบางกรณีเช่นการนิเทศการฝึกงานต่างประเทศ ให้ขึ้นกับ

ความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย) และเมื่อการฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้องน าเสนอผลงานเป็น

รายบุคคลทั้งด้วยงานเขียนและวาจาเป็นภาษาไทยก่อนสิน้ภาคการศกึษานั้น ๆ 

 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

กรณีที่นิสิตเลือกศึกษาในรายวิชาศึกษาอิสระซึ่งมุ่งเน้นให้นิสิตได้ใช้ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย 

และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมา เพื่อท าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้พื้นฐานการท าวิจัย 

ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยในปีการศึกษาที่ 3 และหากนิสิตเลือกศึกษาในรายวิชาศึกษาอิสระจะต้อง   

ท าวิจัยด้วยตนเองในภาคการศึกษาปลายของช้ันปีที่ 4 ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาของ

อาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัย และนิสิตต้องน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ

ทั่วไปเมื่อถึงปลายภาคการศกึษา   

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

วิชาการศกึษาอิสระมีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้      

ปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทย โดยได้รับ

ความเห็นชอบ และอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรูข้องวิชาการศึกษาอิสระ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรูท้ี่ได้ก าหนดไว้

ในมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย          

ในประเด็นต่อไปนี ้ 
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5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่น าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพไม่บิดเบือน

ข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้างเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิด เพื่อน าไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

2. มีระเบียบและวินัย มีความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

3. พูดดี คิดด ีและปฏิบัติชอบ รู้จักการแบ่งปันความรูเ้พื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ผูอ้ื่น 

5.2.2 ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถคิดวิเคราะห ์สังเคราะหอ์ย่างสรา้งสรรค์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถน าความรู้ทางวิชาการไปคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน ามาเปรียบเทียบ         

เพือ่แตกแขนงใหเ้ป็นองค์ความรูใ้หม่ เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม 

3. สามารถใช้ความรู้ในทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนโครงสร้างทางไวยากรณ์ วรรณกรรม    

คติชนวิทยา ศิลปวัฒนธรรม ผนวกกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการแก้ปัญหาในการค้นคว้า เก็บข้อมูล

เพื่อใช้ประกอบการท าวิจัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5.2.3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. รับผดิชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเอง ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ื่น 

2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จริงใจต่อผู้อื่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเก็บรวมข้อมูลและการสืบค้นทาง

เอกสาร 

3. รับผดิชอบต่อผลการค้นคว้า เก็บขอ้มูล และผลการวิจัยของตนเอง 

5.2.4 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. สามารถใช้ความรู้ เบื้องต้นทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น  การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

2. สามารถใช้ความรู้ในทักษะภาษาไทยและมีความรู้พื้นฐานในรายวิชาภาษา 

ต่างประเทศ ซึ่งได้จากการศกึษาในรายวิชาเลือกได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5.3 ช่วงเวลา 

     นิสติเลือกศกึษาวิชาศกึษาในภาคการศกึษาปลายของช้ันปีที่ 4   

5.4 จ านวนหน่วยกิต  จ านวน 6 หนว่ยกิต   
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5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 การเตรยีมการก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาอิสระ 

     ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาอิสระในปีการศึกษาสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยได้บรรจุรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ในปีการศึกษาที่ 3 โดยนิสิตจะได้เรียนรู้

วิธีการหาหัวข้อวิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพื้นฐานในการท าวิจัย    

แนวทางในการวิเคราะหข์้อมูล และวิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน 

5.5.2 การบริหารจัดการ 

     นิสิตควรส่งโครงร่างวิจัยซึ่งอาจเป็นโครงร่างเดียวกันกับที่ได้จัดท าในขณะที่เรียนวิชา

ระเบียบวิธีวิจัย และส่งมายังสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อให้สาขาวิชาจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัยให ้

หรอืนิสิตอาจทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัยด้วยตนเอง ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา

ดังกล่าว สาขาวิชาฯ จะประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการท าวิจัยอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น   

นิสิตต้องจัดท าแผนการด าเนินงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ

รายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ครั้งระหว่างภาคการศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยก าหนดประเด็นที่นิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ง นิสิตทุกคนต้อง

เขียนผลงานวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 14 ของภาคการศึกษานั้น และต้องน าเสนอผลการรายงาน

การค้นคว้าด้วยวาจาเป็นภาษาไทยต่อที่ประชุมคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยในสัปดาห์ที่ 15 

ของภาคการศึกษา ทั้งนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิตได้ จากนั้น

ภายในสัปดาห์ที่ 18 นสิิตสง่เล่มวจิัยฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ  

 อนึ่งก าหนดการเรื่องระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับก าหนดการของคณะ

และมหาวิทยาลัยต่อไป  

  5.6 กระบวนการประเมินผล 

   การประเมนิผลการท าการศกึษาอิสระมีกระบวนการ ดังนี้ 

5.6.1 การประเมินผลโครงร่างการศกึษาอิสระโดยกรรมการที่ปรึกษา 

5.6.2 การประเมินผลโครงร่างการศึกษาอิสระด้วยการสอบโครงร่างการศึกษาอิสระโดย   

คณะ กรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะศลิปศาสตร์ หรอืมหาวิทยาลัย 

5.6.3 การประเมินผลการศึกษาอิสระ เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ    

ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะศลิปศาสตร์ หรอืมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1. พัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การเข้าสังคม 

เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

และการปฏิบัติตัวในการท างาน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษาและกิจกรรม

ปัจฉิมนเิทศ ก่อนที่นสิิตจะส าเร็จการศกึษา 

3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

และเตรียมความพ ร้อมก่ อนฝึ กป ระสบการณ์         

การท างาน 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1. บูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมในการจัด     

การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  ในแงเ่นื้อหา การปฏิบัติ

จนในชัน้เรียนและต่อสังคมภายนอก 

2. ตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และ

ความตรงตอ่เวลา 

3. สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง ๆ ในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง เช่น มีหลักธรรม เคารพกฎหมาย ใช้หลัก

ธรรมาภิบาล 

3. ด้านภาวะผู้น า 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 

2. ส่งเสริมให้นิสิตมีภาวะความเป็นผู้น าในการเรียน

การสอน เช่น จัดให้มีกิ จกรรมกลุ่ม  แบ่ งหน้ าที่    

ความรับผิดชอบ ให้แต่ละคนได้หมุนเวียนกันเป็นผู้น า 

และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 

3. ให้สมาชิกกลุ่มประเมินภาวะความเป็นผู้น าของนิสิตที่

เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรอืรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1) มทีัศนคตทิี่ดตี่อการงานและมีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ 

2) ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 

3) มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรม

มากกว่าประโยชน์สว่นตน 

4) ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีตอ่วัฒนธรรมไทย 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1) การบรรยายและสอดแทรกค าสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยอาจใช้กรณี

ตัวอย่างจากเหตุการณ์ใกล้ตัว เช่น ข่าวประจ าวัน หรือชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะ

นิสัยและผลของการกระท าของตัวละครผา่นบทวรรณกรรมวิเคราะห์ 

2) การเป็นแบบอย่างที่ดีโดยให้ความส าคัญกับเรื่องความตรงต่อเวลาในการเข้า    

ช้ันเรียน การส่งงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้ง

สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิ

ของตนเองและผู้อื่น 

3) การสอดแทรกกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการท างานกลุ่ม โดยมอบหมายงานให้

ท านอกช้ันเรียน เพื่อสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อื่นและให้น าเสนองาน

หนา้ช้ันเรียน 

4) การสอดแทรกกิจกรรมที่สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อก่อให้เกิดเจตคติ

หรอืความรูส้ึกที่ดตี่อภาษาไทย ความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1)  การสอบถามนิสิตถึงความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือแนว

ปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 

2) การประเมินพฤติกรรมของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน การปฏิบัติตน         

ในชั้นเรียน และการสอบ  

3) การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายโดยต้องเป็นผลงานที่เกิดจากความสามารถ

ของนิสิต ไม่คัดลอกหรือเลียนแบบความคิดของผู้อื่นที่ผิดจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 
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4) การสอบถามความรู้สึกของนิสิตที่มีต่อกิจกรรมภาษาไทยเกี่ยวกับความภูมิใจใน

ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มคีวามรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย 

2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูน

ยิ่งขึ้น 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การบรรยายและอภิปรายในรายวิชาที่เน้นทฤษฎี นอกจากนั้นต้องมอบหมายงาน

หรือทดสอบการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของ

ทฤษฎีที่ได้เรียนในชั้นเรียน 

2) การบรรยายและอภปิรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา  

3) การจัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมบูรณาการความรู้ของ

สาขาวิชากับศาสตร์อื่น ๆ 

4) การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อให้นิสิตน าไปประยุกต์ใช้ใน   

การเรียนหรอืชีวติประจ าวันที่เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) ทดสอบความรู้ความสามารถ การประยุกต์ใช้ และการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ

ผา่นกิจกรรม ได้แก่ 

1.1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

1.2) การน าเสนองานและตอบค าถาม การโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร 

1.3) การจัดท ารายงานผลการค้นคว้าหรือการวิจัย 

1.4) การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณจ์รงิ 

2) สัดส่วนการให้คะแนนกิจกรรมข้างต้นขึ้นอยู่กับธรรมชาติของรายวิชาและ

วัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ทั้งนี้การให้คะแนนควรพิจารณาจากเนื้อหา วิธีการ

น าเสนอในสัดส่วนที่เหมาะสมกับประเภทและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดวิเคราะหแ์ละประเมินค่า 
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2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

ได้อย่างมปีระสิทธิผล 

3) สามารถสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

4) ใช้ประสบการณภ์าคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การคิดวางแผน การแก้ไขปัญหา โดยจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการอภิปราย 

การวิเคราะหก์รณีศกึษา หรอืการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

2) มอบหมายงานที่ต้องสืบค้นข้อมูล สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท าเป็น

รายงานผลการค้นคว้าหรอืการวิจัย 

3) จัดให้นสิิตได้ฝึกปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการ 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    การจัดสัดส่วนคะแนนให้เหมาะสมกับความสามารถในการสืบค้น การสังเคราะห ์

การวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การใช้หลักตรรกะ การแก้ปัญหาในการทดสอบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

รวมทั้งวดัและประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการ 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ด ี 

2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม 

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างาน 

เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

5) มทีักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การมอบหมายงานเดี่ยวหรอืงานกลุ่มที่ตอ้งตดิต่อประสานงานกับบุคคลอื่น 

2) การจัดและให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ด าเนนิงาน รวมทั้งวิเคราะหแ์ละสรุปผลการด าเนนิงาน 

3) การท างานร่วมกับผู้อื่นโดยก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มอย่าง

ชัดเจน และให้น าเสนอผลการท างานหน้าช้ันเรียน 
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

1) การจัดสัดส่วนคะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ในการติดต่อประสานงานและการท างาน

เป็นกลุ่ม 

2) ผลประเมินในรายวิชา หรอืผลประเมนิการด าเนินกิจกรรม 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็น

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2) สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

4) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 

 ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

ข้อมูล 

2) การสอนสถิติและระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐานในรายวิชาการวิจัยหรอืส่งเสริมให้เข้า

ร่วมโครงการอบรมการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

3) การน าเสนองานวิจัยหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากการสบืค้นข้อมูล 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การจัดสัดส่วนคะแนนให้เหมาะสมกับความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และ  

การประเมนิงานที่ได้จากการศกึษาค้นคว้า 

2) การประเมินความถูกต้องในการใช้สถิติและความสามารถในการตีความค่าสถิติ

เบือ้งตน้จากงานวจิัยหรอืงานที่ได้รับมอบหมาย 

3) การประเมินผลการน าเสนอข้อมูลที่สบืค้น 
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 2.6 สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

  มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรี และวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

 1) การมอบหมายงานให้ประพันธ์ คิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ หรือเปรียบเทียบ

คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 

2) การจัดกิจกรรม โครงการเสริมหลักสูตร หรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ศลิปวัฒนธรรม เชน่ การแสดงละคร การแสดงดนตรี การชมภาพยนตร ์การอา่นบทกวี 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

   1) การประเมนิผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

2) ผลประเมินในรายวิชาหรอืผลประเมนิการเข้าร่วมกิจกรรม 

       2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 

  พัฒนาบุคลิกภาพ 

1) การสอดแทรกสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ 

2) การสอดแทรกพฤติกรรมที่เหมาะสมด้านบุคลิกภาพและการแสดงออก 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา 

บุคลิกภาพ 

1) การสอบถามหรอืพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ 

2) การสังเกตพฤติกรรมด้านบุคลิกภาพและการแสดงออก 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

       

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใชภ้าษาไทย  ● ● ○  ● ○ ○ ●    ○ ○ ○ ● ○   ●  ●   

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●     

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●     

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหนา้ ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●     

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ● ● ● ○ ○ ● ○ ○  ○   

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●  ●   ○ ○   ● ●  ○ ● ○ ○ ○  ●   

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทัิล   ●  ● ● ● ● ●    ○ ○ ●  ● ●   ○   

003202 การจัดการสุขภาพและ 

 สิ่งแวดลอ้ม 

  ● ● ● ● ●  ●    ● ● ●  ● ●   ○ ● ○ 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีติ  ●  ●  ● ● ● ● ○   ○ ○ ○   ○  ○  ●   

004201 บุคลกิภาพและ 

           การแสดงออกในสังคม 

 ● ●  ● ● ● ● ●   ●       ●  ●  ● 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 

144345 ระเบียบวธีิวิจัย                    ○ ○ ○ ● 

146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยา 

           ศกึษา 

○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○   ●  ●   

2.2 กลุ่มวิชาฉพาะหลัก 

144111 ทักษะภาษาไทยเพื่อ 

          การรับสาร 
●  ●  ●  ○  ○  ● ●  ○  ● ●  ●  ○ ○ ● 

144112 ทักษะภาษาไทยเพื่อ  

          การสง่สาร 
●  ●  ●  ○  ○  ● ●  ○  ● ●  ●  ○ ○ ● 

144121 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  ○  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○   ●  ○ ●  

144122 ไวยากรณ์ไทย  ○  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○   ●  ○ ○  

144131 วรรณกรรรมศกึษา ○ ●  ● ● ● ○ ●  ○  ● ○ ○ ●  ○  ○  ● ○ ○ 
144213 การเขียนเอกสาร   

           ส านักงาน 
● ○ ●  ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ●  ●  ○ ○ ○  ● 

144223 การวเิคราะห์ขอ้ความใน 

           ภาษาไทย 
○ ●  ● ● ● ○ ● ○   ○ ○ ●   ● ○ ○ ○ ○ ○  

144232 วรรณกรรมปัจจุบัน  ○  ● ● ○ ○ ● ○   ○  ●   ●  ○  ○  ○ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

144233 วรรณกรรมวจิารณ์  ● ○ ○ ● ○ ○ ●  ○  ○ ● ○ ●  ●  ○  ●  ○ 
144341 คติชนวทิยา ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○  ● ●  ○  ○ ○ ● 
144342 ภาษาในบริบทสังคมและ 

           วัฒนธรรมสมัยใหม่ 
 ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ●  ● ○ ● 

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

2.3.1 วิชาเฉพาะเลือก ใหน้ิสติเลือกเรียนรายวิชาดงัต่อไปนี้ 

144214 การพูดเพื่อวัตถุประสงค์ 

          เฉพาะ 
●  ○  ● 

 
○ ○ ●   ● ●    ●    ○   

144224 การวเิคราะห์ความหมาย 

           ของค าในภาษาไทย 
 ○  ● ● ○ ○ ● 

 
○  ○  ●   ●  ○ ○ ○   

144315 วรรณศลิป์  ●   ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○   ●  ●  ○ 
144316 การเขียนเชงิวชิาการ ○ ○  ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○   ●  ○  ○   

144325 ภาษาต่างประเทศใน 

           ภาษาไทย 
 ●   ● ○ ○ ● ○     ○ ○ ● ●  ○  ○ 

  

144326 ภาษาไทยถิ่น  ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○   ●  ○   ● ○ ○ ○ ○   

144334 วรรณกรรมเด็กและ 

           เยาวชน 
 ● ○ ○ ● ○ ○ ●  ○  ○ ○ ●   ●  ○  ●  ○ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

144343 ภาษาในสื่อสมัยใหม ่ ●    ● ○ ○ ● ○ ○  ○ ○ ○  ● ●  ○  ○   

144417 การเขียนสารคดีและ 

          บันเทิงคด ี
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○   ●     ●  ○  ●   

144418 การอา่นวเิคราะห์สื่อ 

          สมัยใหม ่
○ ○  ● ● ○ ● ●    ○    ● ●  ○  ○   

144427 อักษรและอักขรวธีิลา้นนา  ○  ● ● ○ ○ ● ○   ○  ●   ● ○ ○  ○   

144435 วรรณกรรมท้องถิ่น  ● ○ ○ ● ○ ○ ●  ○  ○ ○ ●   ●  ○  ●  ○ 
144444 ภาษาไทยเพื่อชาว 

           ตา่งประเทศ 
● ●   ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ●  ●  ○   

144445 ภาษาไทยเพื่อการสร้าง 

           นวัตกรรม 
●    ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●  ●  ○ ○ ○   

2.3.2 วิชาอื่น (กลุ่มวิชาโท) ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังตอ่ไปนี ้

กลุ่มวิชาภาษาจีน 

142111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 ● ○   ● ●  ● ●   ● ●    ○    ○   

142112 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 ● ○   ● ●  ● ●   ● ●    ○    ○   

142121 การพัฒนาทักษะการฟัง 

          และการพูดภาษาจีน 1 

● ○ 
  

● ● 
 

● ● 
  

● ● 
   

○ 
  

 ○ 
 

○ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

142122 การพัฒนาทักษะการฟัง 

          และการพูดภาษาจีน 2 

● ○ 
  

● ● 
 

● ● 
  

● ● 
   

○ 
  

 ○ 
 

○ 

142213 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร3 ● ○   ● ●  ● ●   ● ●    ○    ○   

142231 การพัฒนาทักษะการอา่น 

           และการเขียนภาษาจีน 1 

● ○ 
 

○ ● ● 
 

● ● 
 

○ ● ● 
 

○ 
 

○ ○ 
 

 ○ 
  

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 

143371 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ○    ●   ● ●   ●   ○ ○ ○    ○   

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 ○    ●   ● ●   ●   ○ ○ ○    ●   

143373 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 2 ○    ●   ● ●   ●   ○ ○ ○    ○   

143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 ○    ●   ● ●   ●   ○ ○ ○    ●   

143471 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3 ○    ●   ● ●   ●   ○ ○ ○    ○   

143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3                               ○    ●   ● ●   ●   ○ ○ ○  ●     

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส  

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1 ○  ○  ● ● ○   ●  ●  ○ ○ ○ ●       

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 ○  ○  ● ● ○   ●  ●  ○ ○ ○ ●       

145111 การฟังและการพูดภาษา                         

          ฝร่ังเศส 1 

○  ●  ●  ●     ● ○ ● ○ ○   ●     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

145112 การฟังและการพูดภาษา       

           ฝร่ังเศส 2 

○  ●  ●  ●     ● ○ ● ○ ○   ●     

145221 การอา่นและการเขียน 

           ภาษาฝร่ังเศส 1 

○    ●  ● ● ●     ○   ○    ○   

145222 การอา่นและการเขียน 

           ภาษาฝร่ังเศส 2 

○    ●  ● ● ●     ○   ○    ○   

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

146113 การอา่นอย่างมกีลยุทธ์ 

          และการอา่นสะทอ้นคิด 

    ● ● ● ●  ●  ○ ○ ○ ○      ○   

146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขียน ○ ○ ○ ○ ●   ●    ○  ○     ○     

146132 การฟังและการพูดใน 

           ชวีติประจ าวัน 

○ ○ ○ ○ ●   ○     ● ○     ●     

146133 การฟังและการพูดเพื่อ 

           แสดงความคิดเห็น 

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●    ● ● ○     ●     

146212 การเขียนย่อหนา้ ● ○ ○ ○ ●   ●    ○  ○   ○  ○     

146233 การฟังและการพูด 

           ประเด็นทางสังคมปัจจบัุน 

● ○ ○ ○ ● ○ ○ ●  ○  ● ● ○     ●     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

2.4 กลุ่มวิชาการศกึษาอสิระ/ การฝึกงาน/สหกจิศึกษา 

144451 การฝึกงาน ○ ○ ○               ○ ○  ○   

144452 สหกิจศกึษา ○ ○ ○                ○  ○   

144453 การศึกษาอิสระ ○                  ○  ○   

2.5 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปดิสอนใหส้าขาวชิา/หลักสูตรอื่น  

144213 การเขียนเอกสาร 

           ส านักงาน 
● ○   ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○   ●  ○  ○   

144214 การพูดเพื่อวัตถุประสงค์ 

           เฉพาะ 
●  ○  ● 

 
○ ○ ●   ● ●    ●    ○   

144334 วรรณกรรมเด็กและ 

           เยาวชน 
 ● ○ ○ ● ○ ○ ●  ○  ○ ○ ●   ●  ○  ●  ○ 

144343 ภาษาในสื่อสมัยใหม ่ ●    ● ○ ○ ● ○ ○  ○ ○ ○  ● ●  ○  ○   

144418 การอา่นวเิคราะห์สื่อ 

           สมัยใหม ่
○ ○  ● ● ○ ● ●    ○    ● ●  ○  ○   

144444 ภาษาไทยเพื่อชาว 

           ตา่งประเทศ 
● ●   ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ●  ●  ○   
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม   

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 ส าหรับนสิิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  ทวนสอบจากคะแนนการสอบและคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจารย์ผู้สอน    

แต่ละรายวิชาเป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนต้องก าหนดลักษณะงานและการวัดผลให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ในรายวิชานั้น ๆ โดยด าเนินการดังนี้ 

  1) ให้นสิิตประเมนิการสอนในระดับรายวิชา 

  2) วิเคราะหก์ระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 

  3) ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่น ๆ ที่นิสิตได้รับ

มอบหมาย 

  4) นิสิตสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาไทยของคณะศิลปะศาสตร์ โดย         

การประชุมสาขาวิชาเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิตทุกภาคการศกึษา  

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหนว่ยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน         
การประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน 

บัณฑติที่จบการศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ หลังจากจบการศกึษาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

 2.2.3 ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ในแง่ความพร้อมและ

ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ

ของบัณฑิตและเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้  
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  2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม ความรู้และ

ความพึงพอใจของบัณฑิตจากสาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง  

เปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี ้

1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

4. ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย        

5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

 จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การเป็นอาจารย์

ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์ 

  1.1 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศกึษาอุดมศกึษา (TQF)  

 1.2 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น

ประจ าทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการการจัดการ       

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

 2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการทั้งในและตา่งประเทศ  

 2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

 2.2.3 นอกจากภาระงานสอนและภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้

ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้ านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        

เพื่อสร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความช านาญ     

ในอาชีพของการเป็นครูผูส้อน 

 2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพทางวิชาการ 

 2.2.5 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 2.2.6 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยก าหนดหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 

2552 และการประกันคุณภาพการศกึษา 

1.2 สาขาวิชาและคณะเป็นผู้พิจารณาและด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม

เกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด 

1.3 ในด้านงานบริการการศึกษา คณะและมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครนิสิต 

การเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษแก่คณะอื่น  ๆ       

การก ากับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา การด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนา

อาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการบริหารจัดการดา้นต่าง ๆ ตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย 

1.4 สาขาวิชามีหน้าที่คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน และ

สอดคล้องกับเกณฑภ์าระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1.5 สาขาวิชามีการจัดประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

สาขาเพื่อเป็นผู้พิจารณาตัดสินและหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งมีการเชิญกรรมการจากภาค

ประชาชนมาร่วมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามสมควร 

1.6 คณะเป็นผู้จัดท าการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิตเป็นผู้ท าการประเมินเพื่อใหเ้กิด

พัฒนาการในการเรียนการสอนตอ่ไป 

1.7 คณะจัดให้มีโครงการพบผู้ปกครอง โครงการส ารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต โครงการ

ส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน การส ารวจความเห็นของผู้ใช้

บัณฑติ เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรและนิสติ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขา   

 

2. บัณฑิต 

2.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

และทัศนคตใินการเลือกประกอบอาชีพของนสิิตในภาคการศกึษาสุดท้าย 

2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.3 การส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 
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2.4 มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

และความคาดหวังที่ต่อคุณลักษณะของสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิตให้

สอดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับต่อความต้องการ

ของตลาดแรงงานได้ 

 

3. นิสิต 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

 3.1.1 สาขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นิสิต

ทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อกับนิสิตในรูปแบบ

อื่น โดยต้องแจง้ให้นสิิตในความดูแลทราบ  

 3.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตใน ช้ันเรียนเข้าปรึกษาได้               

(Office Hours) และแจ้งให้นสิิตทราบ 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 การคัดเลือก แตง่ตัง้ และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้งผ่านขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

 4.1.1 คณะฯ ประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของสาขา คณะ

มหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดไว้ ระบุหลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน ด าเนินการ

รับสมัคร ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งก าหนดวันสอบใหชั้ดเจน 

 4.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น ด าเนินการสอบ

คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์  รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยัง

คณะ 

 4.1.3 มหาวิทยาลัยเป็นผูพ้ิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งด าเนินการแต่งตั้ง และบรรจ ุ

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 4.2.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีส่วนร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน

ด้านต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้ 
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 4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียน   

การสอน ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอผลต่อที่ประชุมสาขา เพื่อพิจารณาหา

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรรว่มกัน 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่พิจารณาจากความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สาขา 

วิชาเห็นว่ามีความรู้ความสามารถที่จะสอนในหัวข้อนั้น ๆ ได้ โดยต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

หารือกับอาจารย์ผู้สอน พิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นในรายวิชาที่หลักสูตรต้องการและ

ขาดแคลน โดยต้องมกีารเชญิอาจารย์พิเศษล่วงหนา้ก่อนการเปิดสอนในรายวิชานั้น ๆ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 หลักสูตร 

 5.1.1 การประเมินความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้น     

การฝึกงาน และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี

และ 4 ปีตามล าดับ 

 5.1.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ท าการเรียน

การสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร 

 5.1.3 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า 

 5.1.4 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบการที่รับ

บัณฑติที่จบเข้าไปท างาน 

5.2 การเรียนการสอน 

 5.2.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์ใน

การเรียนการสอนแตล่ะรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ 

 5.2.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียน      

การสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

 5.2.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในและนอก

หอ้งเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

 5.3.1 ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีคะแนนไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ ผู้สอนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอนหรือปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุ่งหวังให้นิสิตได้ความรู้

ครบถ้วนตามเนือ้หา 
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 5.3.2 ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่งานที่ได้รับให้

ท ามีคุณภาพไม่ดี ผู้สอนมีหน้าที่ปรับชี้แนะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นิสิตท างานเดิมอีกครั้งโดยแก้ไขหรือ

มอบหมายงานใหม ่

 5.3.3 ประเมินโดยผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาไทย  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 

 คณะฯ บริหารงบประมาณที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดสรรให้คณะและสาขาตามล าดับ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 หนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อการศึกษาอื่น  ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียน   

การสอนส่วนใหญ่อยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามรายการดังนี้ 

  หนังสือ 

   ภาษาไทย    6,583   เล่ม 

   ภาษาอังกฤษ    2,376   เล่ม 

   ภาษาญี่ปุ่น        27   เล่ม 

   ภาษาฝร่ังเศส       152   เล่ม 

   ภาษาจนี      809   เล่ม 

   ภาษาศาสตร์ (อื่น ๆ)       10   เล่ม 

 ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์ 

   Science Direct 

   H.W. Wilson 12 Subjects 

   Springer Link 

   Academic Search Complete 

   ABI/INFORM Complete 

   Education Research Complete 

   Emerald 

   Matichon e-Library 

   ProQuest Dissertation@Theses 

   ThaiLis Digital Collection (TDC) 

   eBook Collection (EBSCOhost) 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 6.3.1 อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือในรายวิชาที่สอนและสื่อการสอนอื่น ๆ ไปยัง

สาขาวิชา เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้อหนังสือ 

 6.3.2 สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยัง

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดซือ้หนังสือ 

 6.3.3 คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื วารสาร สื่อตา่ง ๆ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและความต้องการหนังสือ 

วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุง         

การให้บริการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปทีี่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.2 

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ 

หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) พันธกิจ 

วิ สั ย ทั ศ น์  อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย            

ค ว าม ต้ อ งก ารขอ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย แล ะ

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554  

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 ที่ สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่

วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ให้ครบทุก

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรก่อนเปิดการสอนใน

แตล่ะภาคการศกึษา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ

ปีการศึกษา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปทีี่ 4 ปีที่ 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์  การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่ รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนเิทศ 

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 

    
 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอื วิชาชีพไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 
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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 และ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

 1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

 1.1.4 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับนิสิตโดย

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะ

ของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสติเป็นผูป้ระเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้

อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.2.2 อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุง

ต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และ

ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นน าผลการประเมินมา

ประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจาก

กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง

ด้านคุณภาพการศกึษา และกรรมการผู้วพิากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

       คณะศิลปศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผล 

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้       

ที่ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมิน คือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเพื่อ

เสนอต่อมหาวิทยาลัย  

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ นิสิต และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนิน

หลักสูตรและระดมข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติด าเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และเกณฑท์ี่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด  

4.4 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความต้องการ

ของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ที่           /๒๕๖๑ 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะศิลปศาสตร ์

------------------------------ 
 

อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๒๑๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น 
 

  เพื่อให้การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศิลปศาสตร ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัย

อ านาจความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ

กับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๑๗๐๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง มอบอ านาจให้รอง

อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบรหิาร สั่งการและปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงยกเลิก

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๑๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ คณะศิลปศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

๑. ดร.วัชรินทร ์ แก่นจันทร์     ประธานกรรมการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  เบญจาทิกุล   กรรมการ  

๓. ดร.ศราวุธ  หลอ่ด ี      กรรมการ 

๔. ดร.เอือ้มพร  ทิพย์เดช     กรรมการ 

๕. นายอธิพงษ ์ เพ็ชรเกดิ     กรรมการ   

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ตรศีลิป์ บุญขจร    กรรมการ    

๗. รองศาสตราจารย์พรพิลาส  วงศ์เจรญิ    กรรมการ  
 

หน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดและมาตรฐานหลักสูตร ตลอดจน

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

         /๒... 
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ภาคผนวก ค 

รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561 

มคอ. 1 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

   1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ  21 30  

   1.2 ศกึษาทั่วไปเลือก  9 -  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

   2.1  กลุ่มวิชาแกน  6 6 
ระหว่าง 60 – 84 หน่วยกิต 

   2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  54 54 

         2.2.1 วิชาเฉพาะหลัก  33 33  

         2.2.2 วชิาเฉพาะเลือก  21 21  

   2.3  กลุ่มวิชาอื่น (วิชาโท)  18 18 ระหว่าง 0 - 25 หน่วยกิต 

   2.4  กลุ่มวิชาการฝึกงาน 

    สหกิจศึกษาหรือการศึกษาอสิระ 

 6 6  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอยีด 

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2561 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                              21  หน่วยกิต วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                              30  หน่วยกิต             

กลุ่มวิชาภาษา                                         9  หน่วยกิต                                กลุ่มวิชาภาษา                                        12  หน่วยกิต                             

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0-6)    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)    

   001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                 3  หน่วยกิต    ปิดกลุ่มวิชาสังคม

ศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization  and  Indigenous  Wisdom 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต  บังคับเลือก 1 หน่วยกิต    ปิดกลุ่มวิชา

พลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)    

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)    

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)    

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)    

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense 

1(0-2-1)    

กลุ่มวิชาบูรณาการ                                    8 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบูรณาการ                                  18 หน่วยกิต ปรับจ านวนหนว่ยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills 

2(1-2-3)    

   002201 พลเมืองใจอาสา  

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural  Society 

3(2-2-5) 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment 

Management 

3(2-2-5) 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Art of Living 

3(2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน 

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก             ไม่น้อยกว่า 9    หน่วยกิต    ปิดรายวิชาศึกษา



 108 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 

ทั่วไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา  

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า Information Science for 

Study and Research 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 

Fundamental Laws for Quality of Life 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

003132 ไทยกับประชาคมโลก 

Thai and the World Community 

3(3-0-6)    

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5)    

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ 

Mathematics for Life in the 

Information Age 

3(3-0-6)    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6)    

006144 อาหารและวิถีชวีติ 3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
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Food  and  Life  Style 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 

Energy and Technology  Around  

Us 

3(3-0-6)    

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     84 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                         84 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาแกน                                      6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน                                           6 หน่วยกิต  

   146201 ภาษาอังกฤษเพือ่พะเยาศึกษา 

English for Phayao Studies 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับองค์ความรูพ้ืน้ฐานทาง

ภูมิศาสตรแ์ละประชากรศาสตร์ใน

ท้องถิ่นต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา 

อัตลักษณค์วามเป็นจังหวัดพะเยา 

ประวัติศาสตร ์สังคม เศรษฐกิจ 

และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา 

การปรับตัวของจังหวัดในการกา้ว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 

English communication skill for 

basic geography and demography 

in various local areas of Phayao 

Province, its identity, history, 

socirty, economy, and culture of 

Phayao, its adaptation to ASEAN 

and World Community 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

144398 ระเบียบวิธีวิจัย             

Research Methodology 

ความหมาย ความส าคญั ประเภท

การวิจัย ปัญหาและสมมุติฐาน 

การวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียน

โครงร่างและรายงานการวิจัย 

meaning, significance, types, 

3(2-2-5) 144398 ระเบียบวิธีวิจัย                    

Research Methodology 

ความหมาย ความส าคญั ประเภท

การวิจัย ปัญหาและสมมุติฐาน 

การวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียน

โครงร่างและรายงานการวิจัย 

meaning, significance, types, 

3(2-2-5) 

คงเดมิ 
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problem and hypothesis of 

research, population and sample, 

research tools, methods of data 

collection and data analysis, ethics 

of reseach. Proposal and research 

report writing 

problem and hypothesis of 

research, population and sample, 

research tools, methods of data 

collection and data analysis, ethics 

of reseach. Proposal and research 

report writing 

กลุ่มวชิาเอก     ไม่น้อยกว่า       54    หน่วยกิต กลุ่มวชิเฉพาะด้าน     54   หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า       33    หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะหลัก               33   หน่วยกิต  

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ            

Effective Communication Skills 

ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี 

รูปแบบ การพูด การเขียน การฟัง 

และการอา่นประเภท ตา่ง ๆ  

การพัฒนาบุคลกิภาพในการพูด

และการพัฒนาทักษะการเขียน  

การวิเคราะห์ วินจิวิจารณ์และ

ประเมินค่าจากการฟังและการอา่น 

Theory of communication, the 

principles, strategies, and feature 

of listening, reading, speaking and 

writing in a variety patterns, 

personalit development in 

speaking and writing skills, 

analysis, interpretation, criticism 

and evaluation in listening and 

reading 

3(2-2-5)    

ปิดรายวิชา 

144114 การพูด                                           

Speaking  

หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะ

การพูดให้มีประสิทธิภาพ การพูด

เพื่อพัฒนาบุคลกิภาพ  รูปแบบ 

การพูดประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็น 

พิธีการและไม่เป็นพธิีการ   

Principle of speaking, strategies of 

speaking skill development, 

speaking for personality 

development, patterns of 

speaking in formal and non-

formal 

3(2-2-5) 144214 การพูดเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

Speaking for Specific 

Purposes 

การพัฒนาทักษะการพูด  การพูด

ในโอกาสต่าง ๆ  การพูดเพื่อวัตถุ 

ประสงค์เฉพาะ การประเมินการพูด 

Developing speaking skill, 

speaking on various occasions, 

speaking for specific purposes, 

evaluation of speaking 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา 

และปรับเป็นกลุ่ม

วิชาเอกเลือก 



 111 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 

144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย                             

Thai Linguistics 

ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ 

ประวัติการศกึษาภาษาและ

ภาษาศาสตร์ อวัยวะที่ใชใ้น 

การออกเสียงและขบวนการออก

เสียง ลักษณะของเสียงและ 

สัทอักษร เสียงและระบบเสียงใน

ภาษาไทย  หน่วยเสียงในภาษาไทย  

พยางค์และโครงสรา้งพยางค์ของ

ค าไทย ค าและหน่วยค าไทย  

การเรียงค าและประโยคภาษาไทย  

Fundamental Thai linguistics, 

history of language and literature, 

organs of speech and process of 

pronunciation, feature for sound 

and the international phonetics 

alphabet, sounds and sound 

system in Thai, syllable structure 

of Thai words, Words and 

morpheme in Thai, Words 

ordering and sentences in Thai 

3(3-0-6) 144121 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  

Thai Linguistics 

นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร ์

ประวัติวชิาภาษาศาสตร์  

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์

และศาสตรอ์ื่น ๆ ความรู้เบือ้งตน้ใน

การศึกษาภาษาศาสตร ์ระบบเสียง

ภาษาไทย ระบบค าภาษาไทย 

ประโยคภาษาไทย 

Definition and scope of linguistics, 

history of linguistics, relationship 

between linguistics and other 

disciplines, basic knowledge of 

studying linguistics, Thai sound 

systems, Thai word systems, Thai 

sentences 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย 

รายวิชา 

144130 วรรณคดีเอกของไทย                             

Masterpieces of Thai 

Literature 

เนือ้หา รูปแบบ ลกัษณะ การประพนัธ์ 

การอา่นวรรณคดีเอกของไทย 

คุณค่าและสุนทรียภาพทาง

วรรณกรรม  

Content, pattern, characteristics, 

composition, reading masterpieces 

of Thai literature, value and 

aesthetics of literature 

3(3-0-6)     3(3-0-6) 

ปดิรายวิชา 

144140 ภาษากับวัฒนธรรม                               

Language and Culture 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากบั

วัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ ภาษาไทย

กับความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์  

การใชภ้าษาไทยในปริบทของ

วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของ

3(3-0-6)     

 

  

 

 

ปิดรายวิชา 
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ภาษาในปริบทของวฒันธรรม 

Correlations between language 

and culture in different aspects 

such as Thai language and 

beliefs, popularities, vision, use of 

Thai  language in cultural  

context, changing of language in  

cultural context   

144210 การเขียนเชิงวิชาการ                             

Academic Writing 

การเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ 

หลักการเขียนและขั้นตอนการเขียน

เชิงวิชาการประเภทตา่ง ๆ การผลิต

งานเขียนเชงิวิชาการที่มคีุณค่า

Feature of academic writing, 

principle and process of academic 

writing, writing creating  for useful 

academic writing 

3(2-2-5) 144316 การเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Writing 

ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบ และ

การใชภ้าษาในงานเขียนเชงิวิชาการ 

หลักการและขั้นตอนการเขียนเชงิ

วิชาการประเภทต่าง ๆ  การผลิต

งานเขียนเชงิวิชาการที่มคีุณภาพ 

Types, forms, components, and 

use of language in academic 

writing, principles and processes 

in writing a variety of academic 

writings, producing quality 

academic writing 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

ค าอธิบาย 

รายวิชา 

และปรับเป็นวิชา 

เอกเลือก 

144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์                                

Critical  Reading 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการอา่น

และการวิเคราะห์  การวิเคราะห์

สารคดี บันเทงิคดี และสาระบันเทิง

การน าเสนอผลการวิเคราะหด์้วย

การพูดและการเขียน 

Introduction  to reading  and 

analysis, feature, fiction and 

entertainment analysis, oral and 

written presentation to analysis 

outcome 

3(2-2-5)    

ปิดรายวิชา 

144221 ไวยากรณ์ไทย                

Grammar in Thai Language 

แนวคิดดา้นไวยากรณ์ไทย วธิีการ 

ศึกษาระบบต่างๆ ของภาษาไทย

ตามแนวการศึกษาด้านไวยากรณ์

ไทย การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทย

ตามแนวการศึกษาด้านไวยากรณ์

3(3-0-6) 144122 ไวยากรณ์ไทย  

Grammar in Thai Language  

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา 

ไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษาระบบ

ต่าง ๆ ในภาษาไทยตามแนวคิด

การศึกษาไวยากรณ์ไทย  

การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยตาม

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย 

รายวิชา 
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ไทย 

Concepts of Thai grammar, 

methodology for studying of Thai 

language systems and analyzing 

Thai text in Thai grammar 

แนวคิดการศึกษาไวยากรณ์ไทย 

การวิเคราะห์ต าราไวยากรณ์ไทย 

Concepts of Thai grammar, 

methods in studying Thai 

language systems according to 

approaches in studying Thai 

grammar, analysis of Thai 

following approaches in studying 

Thai grammar, analysis of Thai 

texts 

144230 วรรณกรรมปัจจุบัน                              

Contemporary  Literary Works 

พัฒนาการของวรรณกรรมไทยหลัง

ไดรั้บอิทธิพลจากชาติตะวันตก 

เนือ้หา รูปแบบ  แนวคดิ   

การวิเคราะห์และวิจารณ์

วรรณกรรมปัจจุบัน 

Evolution of Thai literary works 

western countries, contents,  

patterns and  thoughts,  analyzing  

and  criticizing  literary works   

in  accordance with  criticism  

theory   

3(3-0-6) 144232 วรรณกรรมปัจจุบัน  

Contemporary Literature  

ความหมาย ขอบเขต ประเภท 

องค์ประกอบ และลกัษณะของ

วรรณกรรมตั้งแต่ได้รับอิทธิพลจาก

ตะวันตกถงึปัจจุบัน 

Meaning, scopes, types, 

components of literature ranged 

from the Middle Rattanakosin 

Kingdom to present 

 

 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย 

รายวิชา 

144330 วรรณกรรมวิจารณ์                              

Literary Works Criticism  

ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีการ

วิจารณ์วรรณกรรม การวิจารณ์

วรรณคดีและวรรณกรรมไทยร่วม

สมัยประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง

History and theory of literary 

works criticism, analyzing and 

criticising Thai traditional and 

contemporary literary works, pose 

and poetry  

3(2-2-5) 144233 วรรณกรรมวิจารณ์ 

Literary Criticism 

ความหมายและประวัตกิารวิจารณ์

วรรณกรรมในยุโรปและในประเทศ

ไทย ทฤษฎีการวจิารณ์วรรณกรรม 

การวิจารณ์วรรณกรรมไทย 

ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

Meaning and history of literary 

criticism both in Europe and 

Thailand, theories of literary 

criticism, literary criticism on Thai 

prose and poems 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย 

รายวิชา 

144339 คติชนวทิยา                                            

Folklore  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา 

การจ าแนกประเภทของข้อมูล 

คติชน ระเบียบวิธีศึกษาคติชนวิทยา 

3(2-2-5) 144341  คติชนวทิยา  

Folklore   

ความหมายและความส าคัญของคติ

ชนวิทยา  ประเภทของข้อมูลคติชน   

ระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา  

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย 

รายวิชา 
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แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์ 

การศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธี

คติชนวิทยาภาคปฏิบัติ  

Meaning and general knowledge 

related to folklore, classification of 

folklore data categories, ideas and 

theory of analysis, research 

methodology 

การปฏิบัติงานภาคสนาม แนวคิด

ทฤษฎีในการศึกษาวิเคราะห ์
Meaning and significance of 

folklore, types of folklore, 

methodology for studying folklore, 

field work, theories in analytical 

study 

   144111 ทักษะภาษาไทยเพือ่การรับสาร 

Thai Languages Skills for 

Receiving Messages 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับสาร 

ประเภทของสาร การพัฒนาทักษะ

การฟังและการอา่น การฟังและ

การอา่นสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อ   

จับใจความส าคัญ สรุปความ 

ตีความ อย่างมหีลักการและเหตุผล 

Basic knowledge of receiving 

messages, types of messages, 

developing listening and reading 

skills, listening and reading a 

variety of texts to grasp main 

idea, to summarize and to 

interpret academically 

3(2-2-5) 

รายวิชาเปิดใหม่ 

   144112 ทักษะภาษาไทยเพือ่การส่งสาร 

Thai Languages Skills for 

Sending Messages 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการส่งสาร  

การพัฒนาทักษะการพูด การพูด

แนะน า การพูดในโอกาสต่าง ๆ  

การพัฒนาทักษะการเขียน       

การเขียนย่อหน้า การเขียนตอบ

ข้อสอบอัตนัย อย่างมีหลกัการและ

เหตุผล 

Basic knowledge of sending 

messages, developing speaking 

skill, introduction speech, speaking 

in a variety of occasions, 

developing writing skill, paragraph 

writing, responding to written 

3(2-2-5) 

รายวิชาเปิดใหม่ 
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exam academically 

   144131  วรรณกรรมศกึษา  

Literary Study 

ความรู้เบือ้งต้นด้านเนือ้หา รูปแบบ 

คุณค่า กลวิธกีารน าเสนอ 

ขนบทางวรรณกรรม และ

สุนทรียภาพของวรรณกรรมไทย  

Basic knowledge of contents, 

forms, value, presentation 

techniques, literary conventions 

and aesthetic of Thai literature 

  

3(3-0-6) 

รายวิชาเปิดใหม่ 

   144223 การวเิคราะห์ข้อความใน

ภาษาไทย   

Analysis of Thai Discourse 

ความหมาย ประเภท ความสัมพันธ์

ระหว่างข้อความกบัไวยากรณ์   

การตีความรูปภาษา การวิเคราะห์

ข้อความในภาษาไทย 

Meaning, types, relationship 

between messages and grammar, 

interpretation of language form, 

analysis of Thai discourse 

3(3-0-6) 

รายวิชาเปิดใหม่ 

   144342 ภาษาในบริบทสังคมและ

วัฒนธรรมสมัยใหม ่  

Language in Modern Society 

and Culture 

ธรรมชาติของภาษา ลักษณะต่าง ๆ 

ที่ส าคัญของภาษา หนา้ที่และ

บทบาทของภาษา ความสมัพันธ์

ของภาษากับสงัคม ความสัมพันธ์

ของภาษากับวัฒนธรรม           

การเปลี่ยนแปลงของภาษา โลกทัศน์ 

ปรชิาน ความหลากหลายทางภาษา

ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 

Nature of language, importance 

characteristics of language, 

function and role of language, 

relationship between language 

and society, relationship between 

3(3-0-6) 

รายวิชาเปิดใหม่ 
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language and culture, 

transformation of language, vision, 

cognition, diversity of languages 

in the ASEAN +3 

วชิาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า     21    หน่วยกิต วชิาเฉพาะเลือก        21    หน่วยกิต  

144224 พัฒนาการภาษาไทย 

Development of Thai 

Language 

แนวการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

ภาษา ลักษณะเด่นของภาษาไทย

สมัยสุโขทัย อยุธยา และ

รัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาไทยกับบริบททางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 

เทคโนโลยสีมัยใหม่กับ 

การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย 

แนวโนม้ของภาษาไทยในอนาคต 

Approaches to the study of 

language changes. characteristics 

of Thai language in the Sukhothai, 

Ayudhaya, and Ratanakosin 

periods. language changes in 

relation to social, economic, 

political and cultural context, 

modern technology and language 

changes. trends of Thai language 

in the future 

3(3-0-6)     

 

 

ปิดรายวิชา 

144231 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน                        

Literary Works for  Children  

and  Adolescents  

ประวัต ิประเภท รูปแบบการเขียน 

สารัตถะ และภาพสะท้อนสงัคม

ของวรรณกรรม การประเมินค่า

และการสรา้งสรรค์วรรณกรรมเด็ก

และเยาวชน    

Characteristics, history and 

patterns of writing literary works 

for children and  teenagers,  

philosophy in literary  works  for  

kids  and  teenagers, evaluating  

3(3-0-6) 144334  วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 

Children and Adolescents 

Literature 

ประวัติและวิวัฒนาการของ

วรรณกรรมเด็กในยุโรปและ

ประเทศไทย ความหมาย ลกัษณะ

และประเภทของวรรณกรรมเด็ก  

และแนวทางในการสร้างสรรค์

วรรณกรรมเด็กและเยาวชน    

History and development of 

children literature in Europe and 

Thailand, meaning, characteristics 

and types of children literature, 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย

รายวิชา 
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literary  works  for children and  

teenagers, creating  literary works 

for children  and   adolescents   

guidelines for creating children 

and adolescents literature 

144310 การเขียนเอกสารส านักงาน                        

Office Document Writing 

ลักษณะ รูปแบบ องค์ประกอบ  

การใชภ้าษา และหลักการเขียน

เอกสารส านักงานประเภทต่าง ๆ  

การพัฒนาทักษะการเขียนหนงัสือ

ราชการ จดหมายธุรกิจ และ

รายงานการประชุม 

Characteristics, patterns, 

components, wordings and 

principles of government and 

business documents writing, 

impoving the skills of writing in 

governmental documents, 

business letters and meting 

reports   

3(2-2-5) 144213 การเขียนเอกสารส านักงาน  

Office Document Writing 

ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบ  

การใชภ้าษา ระเบียบและแนว

ปฏิบัติในการเขียนเอกสาร

ส านักงาน การเขียนเอกสาร

ส านักงานประเภทต่าง ๆ 

Types, forms, components, use of 

language, rules, and guidelines 

for writing office documents, 

writing different types of office 

documents 

3(2-2-5)  

 

ปรับรหัสวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา 

ปรับเป็นรายวิชาเอก

บังคับ 

144320 ภาษาศาสตร์สังคม                 

Sociolinguistic 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากบั

สังคม ปัจจัยทางสงัคมที่ท าให้เกิด

การแปรภาษาและภาษาย่อย 

อทิธิพลของภาษาต่อสงัคม  

การวิเคราะห์วจิัยภาษาในบริบท

ทางสังคม 

The interaction between language 

and society, social context 

interfering linguistic variation of 

languages, The influence of 

language to society, linguistic 

analysis and study in social 

contexts 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

144321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                  

Foreign Languages in Thai 

Language  

ตระกูลของภาษาโลก ภาษาใน

อาเซียน หลักและวิธียืมภาษา 

ลักษณะเสียง ค า ประโยคและ

3(3-0-6)    144325 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

Foreign Language in Thai 

อทิธิพลของภาษาต่างประเทศต่อ

ภาษาไทย ประเภท หลกัวิธีการยืม 

ศัพท์บัญญัติ การเขียนทับศัพท์

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

3(3-0-6)  

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย

รายวิชา 
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ส านวนภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย การแปลและเขียนทับ

ศัพท์ภาษาต่างประเทศเป็น

ภาษาไทยและภาษาไทยเป็น

ภาษาต่างประเทศ  

World language families

, language in ASEAN, principles 

and methods for loaned 

languages, sound, word, 

sentence and  idiom characteristics of 

foreign languages in Thai 

language, translation and 

transliteration from a foreign 

language to Thai and from Thai to 

a foreign language 

Influence of foreign languages in 

Thai, types, principles of 

borrowing, terminology, foreign 

language transliteration in Thai 

 

 

 

144322 อักษรและอักขรวธิีล้านนา                        

Lanna  Alphabets and 

Orthography 

ประเภทและลกัษณะของตัวอักษร

ล้านนา การผสมอักษรเพื่อสรา้ง

ศัพท์ ฝึกการอา่นเอกสารที่จารึก

ด้วยอักษรล้านนาและปริวรรต

อักษรล้านนาเป็นอักษรไทยกลางที่

ก าหนด 

Types and characteristics of 

Lanna Alpha-bets.  Words 

construction.Reading informations 

written by  Lanna terms and 

changing Lanna terms into central 

Thai  terms   

3(3-0-6) 144427 

  

อักษรและอักขรวธิีล้านนา 

Lanna Alphabets and 

Orthography 

ประเภทและลกัษณะของตัวอักษร

ล้านนา การผสมอักษรเพื่อสรา้ง

ศัพท์ การอา่นเอกสารอักษรล้านนา

และปรวิรรตอักษรล้านนาเป็น

ภาษาไทยมาตรฐาน 

Types and characteristics of 

Lanna alphabets, word formation, 

reading texts written in Lanna 

alphabets, changing Lanna 

alphabets to standard Thai  

 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย 

รายวิชา 

144323 ภาษาไทยถิ่น               

Thai Dialects 

ความหมาย ขอบเขต การกระจาย 

ลักษณะของภาษาตระกูลไท 

ลักษณะและลกัษณะเฉพาะของ

ภาษาถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย 

ความหมายของค าศัพท์ในแตล่ะ

ท้องถิ่น ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษา

ถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย 

Difinition, scope, distribution and 

3(2-2-5) 144326  ภาษาไทยถิ่น  

Thai Dialects 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่น   

ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่น        

ด้านระบบเสียง ระบบค า ระบบ

ประโยค การวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบภาษาไทยถิ่น   

General knowledge of Thai 

dialects, differences of Thai 

dialects in terms of sound 

3(3-0-6) 

ปรับหน่วยกิต 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย 

รายวิชา 
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common features of Tai language 

family, common features and 

unique characteristics of dialects 

in Thailand, including a study of 

different meanings of word in 

each area, analyzing relationship 

between dialects in Thailand 

systems, word systems, sentence 

systems, analysis and comparison 

of Thai dialects 

144335 พัฒนาการวรรณกรรมไทย                       

Development of Thai Literary 

Works 

ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม 

พัฒนาการของวรรณกรรมตั้งแต่

สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบนั โดยเน้น

รูปแบบเนือ้หา แนวคดิ การศึกษา

ภูมิหลงัทางประวัติศาสตร์ สังคม 

และวัฒนธรรมที่มีอทิธิพลต่อผู้แตง่ 

รวมทั้งสุนทรียภาพและคุณค่าของ

วรรณกรรม 

Fundamental Thai literary works, 
development of Thai literary 

works from Sukhothai period to 

the present by focusing on the 

styles, contents, ideas, learning of 

historical, social and cultural 

background those influenced to 

the authers, including the 

asethtics and values of literary 

works 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

144410 การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ   

Teaching Thai As a Foreign 

Language  

ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ของ

ภาษาแมภ่าษาที่สอง และปัจจัย

เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาแม่

ภาษาที่สอง ประเภทและลักษณะ

การแทรกแซงของภาษา ปัญหา

และการฝึกแก้ไขการออกเสียง

ภาษาไทย เทคนิคการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษา 

3(2-2-5) 144444 ภาษาไทยเพือ่ชาวต่างประเทศ 

Thai for Foreigners 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ การแบง่

ระดับเนือ้หาและการจัดกิจกรรม

การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

Basic knowledge of Thai 

sound systems, word 

systems, grammar for 

foreigners, factors influencing 

acquisition of Thai for 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย 

รายวิชา 
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ต่าง ประเทศ 

The study of sound and syntactic 

structure of the target languages, 

the related factors to the learning 

process of the target languages, 

the interference in language, the 

methods in solving Thai 

pronunciation and Thai teaching 

technique as a foreign language 

foreigners, content design 

and organizing teaching Thai as 

a foreign language activity 

144411 การเขียนสารคดีและบนัเทิงคดี                     

Feature and Fiction Writing  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัสารคดีและ

บันเทิงคดี หลกัการเขียนสารคดี

ประเภทต่าง ๆ และหลักการ

เขียนนวนิยาย เรื่องสั้น และ 

งานบันเทงิคดปีระเภทอื่น ๆ  

การวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียน

สารคดี การศึกษาลักษณะ กลวธิี

เขียน การวิเคราะหแ์ละวิจารณ์งาน

เขียนบันเทิงคด ี

General knowledge of features 

and fictions, principles of feature 

writing in different types, 

principles of fiction writing in 

different type; novels, short 

stories and other fictions, 

analyzing and criticizing of feature 

writing, characteristics and 

strategies, analyzing and 

criticizing fictions 

3(2-2-5) 144417  การเขียนสารคดีและบนัเทิงคด ี

Non-Fictuon and Fiction 

Writing 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักและ

วิธีการเขียน ประเภท องค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของงานเขียนประเภท    

สารคดีและบันเทิงคด ี

General knowledge of principles 

and methods in writing, types, 

components of non-fiction and 

fiction writing 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย 

รายวิชา 

144430 วรรณศลิป์ไทย                             

The Art of Thai Literature 

หลักและวิธีการแต่งค าประพันธ์ 

การวิเคราะห์ ฉันทลักษณ์ ภาษา 

วรรณศิลป์ หลักการประเมินค่า 

ค าประพันธ์ การอา่นค าประพันธ์

ประเภทต่าง ๆ  

Priciples and strategies of poetry 

writing, analysis of prosodies, 

rhythm and ideas, the value of 

3(2-2-5)    144315 วรรณศลิป์ไทย  

Thai Literary Conventions 

หลักและวิธีการแต่งค าประพันธ ์

การวิเคราะห์ฉันทลักษณ์ ภาษา

วรรณศิลป์ หลักการประเมินค่า 

ค าประพันธ์ การแตง่ค าประพันธ ์

แบบฉบบัและสรา้งสรรค์  

การอา่นค าประพันธ์ประเภทตา่ง ๆ 

Principles and methods in writing 

poetry, analysis of prosody, 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย 

รายวิชา 
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poetry evaluation and poetry 

reading 

language of literary conventions, 

principles of evaluating poetry, 

writing conventional and creative 

poetry, reading various types of 

poetry 

144432 วรรณกรรมกับสังคม                              

Literary  works  and  Society 

ลักษณะสังคมไทย ความสัมพันธ์

ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม 

วัฒนธรรม สังคมและการเมืองใน

วรรณกรรมไทย สังคมใน

วรรณกรรมคัดสรรจากกลุ่ม

ประเทศอาเซียน อทิธิพลของ

วรรณกรรมและสังคมที่มตี่อกัน 

 Thai society, correlation between 

Thai literature and society, 

culture, society and politic in Thai 

literature, society in selected 

literature of ASEAN, the impacts 

between literature and society 

3(3-0-6)      

ปิดรายวิชา 

144433 วรรณกรรมท้องถิ่น                 

regional Literary Works 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรม

ท้องถิ่น รูปแบบ เนือ้หา แนวคิด 

คุณค่า และศลิปะการใชภ้าษา และ

แนวทางการศึกษาวรรณกรรม

ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ  

การเปรียบเทียบวรรณกรรม

ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น 

General knowledge of the regional 

literature, patterns, contents, 

ideas, values, language arts and 

the study of regional literature, 

comparative study of regional 

literature 

3(3-0-6) 144435  วรรณกรรมท้องถิ่น  

Local Literature 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรม

ท้องถิ่น ลกัษณะเฉพาะของ

วรรณกรรมแต่ละท้องถิ่น แนวทาง

การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น  

ความสัมพันธ์ของวรรณกรรม

ท้องถิ่นกบัภูมิภาคแวดล้อม 

General knowledge of local 

literature, unique characteristics of 

particular local literature, 

approach in studying local 

literature, relationship between 

local literature and its surrounded 

regions 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธิบาย 

รายวิชา 

144446 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ

บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ ์                

Language for Mass  

Communication and Editorial 

of Printed Media 

3(2-2-5)     

 

ปิดรายวิชา 
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ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน 

ลักษณะภาษาที่ใชส้ื่อสารในงาน

สื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ 

หลักการเขียนและพูดใน 

งานสื่อสารมวลชน ความหมายและ

ประเภทของสื่อสิง่พิมพ์ ขอบข่าย

ของงานบรรณาธิการ บทบาทและ

หน้าที่ของบรรณาธิการ หลักการ

บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท

ต่าง ๆ และการเตรยีมตัวสู่อาชีพ

บรรณาธิการ  

General knowledge of mass 

communication, characteristics of 

languages used in mass 

communications, principles of 

writing and speaking in mass 

communication works, definitions 

and types of printed 

media,  scope of editorial 

work, the roles and responsibilities 

for an editor, editorial principles 

for printed matters and preparing 

for the printing and editorial works 

   144224  การวเิคราะห์ความหมายของค า

ในภาษาไทย   

Analysis of Meaning of Thai 

Words 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความหมาย 

ส่วนประกอบของความหมาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างค ากบั

ความหมาย กระบวนการทาง

ความหมาย แนวทางการวิเคราะห์

ความหมายของค าในภาษาไทย 

General knowledge of meaning, 

components of meaning, 

relationship between words and 

meaning, process of meaning , 

guidelines in analyzing meaning of 

Thai words 

 

3(3-0-6) 

รายวิชาเปิดใหม่ 
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   144343 

  

ภาษาในสื่อสมยัใหม่ 

 Language in Modern Media 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาที่ใช้

ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร  

การประชาสัมพันธ์ สภาพสังคมที่

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษา

ในสื่อสมัยใหม่ 

General knowledge of language 

used in relaying information, 

news, public relation, state of 

society that influences changes in 

language in modern media  

 

3(3-0-6) 

รายวิชาเปิดใหม่ 

   144418  การอ่านวเิคราะห์สื่อสมัยใหม่ 

Analytical Reading of Modern 

Media 

การอา่นสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์  

ในสังคมยุคดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์ 

ประเมินค่า วินจิฉัย อย่างมี

วิจารณญาณ 

Reading online resources, printed 

matters in the digital society, 

analyzing, evaluating, diagnosing 

critically 

 

3(2-2-5) 

รายวิชาเปิดใหม่ 

   144445  ภาษาไทยเพือ่การสร้าง

นวัตกรรม   

Thai for Innovation 

หลักการ เทคนคิวิธี และการสรา้ง

สื่อนวัตกรรมสมัยใหม่  

การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อ 

การเผยแพร่การใช้ภาษาไทยและ

การจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทย 

Principles, techniques, and 

creating modern innovative 

media, organizing creative activity 

to publicize usage of Thai and 

support teaching and learning 

Thai 

3(2-2-5) 

รายวิชาเปิดใหม่ 
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กลุ่มวิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา  18 หน่วยกิต      กลุ่มวชิาอื่น (วชิาโท)                         18   หน่วยกิต  

ก. กลุ่มวิชาภาษาจีน ก. กลุ่มวิชาภาษาจีน  

142111 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 1               

Chinese for Communication I 

ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน 

พูด ฟัง เขียน อ่าน การออกเสียง

ภาษาจีนตามระบบสทัอักษร

ภาษาจีน หรือ PINYIN ทักษะการ

เขียนตัวอักษรจนีอย่างถูกต้องตาม

ระบบการเขียนอักษรจนีแบบบรรจง 

ศัพท์พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิง่ใกล้

ตัวและค าศัพท์ที่ใชใ้นชวีิตประจ าวัน

ประมาณ 300 ค า สนทนาขั้น

พืน้ฐาน ไวยากรณ์จนีพืน้ฐาน  

Four basic skills of Chinese 

including speaking listening 

reading and writing, Chinese 

Pronunciation with Chinese 

phonological system (CHINESE 

PHONETIC ALPHABET) or PINYIN, 

Chinese character systematically 

writing skills, 300 of daily-life 

words and expressions, basic 

conversation and Chinese grammar 

3(2–2-5) 142111 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 1             

Chinese for Communication I 

ระบบและเทคนิคการออกเสียง

ภาษาจีน (PINYIN) วิธีการเขียน

ตัวอักษรจนี โครงสรา้งของอักษร

จีน  ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยใน

ชีวติประจ าวัน (HSKระดับ 1-2) รูป

ประโยคพืน้ฐาน  

Study systems and techniques of 

Chinese pronunciation (PINYIN), 

Chinese alphabets writing, 

Chinese alphabets structures, 

basic Chinese vocabulary that 

frequently uses in daily life (HSK 

Level 1-2) and fundamental 

sentences structures 

3(2–2-5) 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

142112 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 2               

Chinese for Communication II 

ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันประมาณ 

400 ค า การออกเสียงในระดับค า

หลายพยางค์ วลี และระดับ

ประโยค ไวยากรณ์จนีพืน้ฐานระดับ

ประโยค โครงสรา้งประโยคแบบ

ต่าง ๆ ประโยคที่ใชก้ริยาช่วย 

ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี 

ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี 

ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี 

โครงสรา้งประโยคค าถามแบบต่าง 

ๆ  การใชค้ าบอกต าแหน่ง การบอก

เวลา วันเดือนปี การใชก้ริยาช่วย

ต่าง ๆ หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดง

ความสมบรูณ์ของการกระท า การ

3(2–2-5) 142112 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 2             

Chinese for Communication II 

ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชวีิต 

ประจ าวัน (HSK ระดับ 3) พัฒนา

ความสามารถการสื่อสารภาษาจีน  

การใชภ้าษาจีนเพื่อแก้ไข้ปัญหา

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

Study basic vocabulary that 

frequently uses in daily life (HSK 

Level 3), develop communication 

skill in Chinese, use the Chinese 

language to solve the easily 

problems in daily life 

3(2–2-5)  

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
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เขียนอักษรจนี 

400 daily-life words and 

expressions, pronunciation in level 

of multi-syllable words, phrases 

and sentences, basic grammar of 

sentence structure, the sentences 

with verb complement, the 

sentences with adjective 

complement, the sentence with 

noun complement, the structure 

of interrogative sentences, the 

use of prepositions, telling the 

time and date, use of auxiliary 

verbs, the functional words, 

writing of Chinese characters 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 

การพูดภาษาจนี 1                          

Chinese Listening and 

Speaking Development I 

การฟัง และการพูดบทสนทนา

ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันอยา่ง 

ง่าย ๆ การออกเสียงใหช้ัดเจน

ถูกต้อง และการพูดโต้ตอบ 

Listening and speaking Chinese in 

simple dialogues for daily life, 

pronunciation, and ability for 

inquiring and answering 

3(2–2-5) 142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 

การพูดภาษาจนี 1                                          

Chinese Listening and 

Speaking Development I 

การพูด การฟังภาษาจนีขั้นพื้นฐาน 

และการตอบค าถามจากสถาน 

การณ์ที่เกี่ยวกับชีวติประจ าวัน   

ที่อยู่อาศัย  อาหารและเคร่ืองดื่ม 

การซือ้ของ คมนาคม สขุภาพ

อนามัย 

Develop speaking, listening to 

basic Chinese from situation 

relates to daily life, residence, 

foods and drinks, shopping, 

transportation, health ,and be 

able to answer the questions from 

the situations above 

3(2–2-5) 

 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการ

พูดภาษาจนี 2 

Chinese Listening and 

Speaking Development II 

การฟังและพดูบทสนทนาภาษาจีน

ในชวีิตประจ าวัน ในระดับกลางและ

สูง โดยเน้นการใชถ้้อยค าให้ถกูต้อง

และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

3(2–2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการ

พูดภาษาจนี 2                                           

Chinese Listening and 

Speaking Development II 

การพูด การฟังภาษาจนีระดับต้น 

และการตอบค าถามจากสถาน 

การณ์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรก สภาพ

อากาศ  การเรียนการศึกษา   

3(2–2-5)  

 

 

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
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Listening and speaking Chinese 

daily life dialogues in intermediate 

and advanced levels, using proper 

words in different situations 

การท างาน ธุรกรรมการเงนิ   

การท่องเที่ยว 

Develop speaking, listening to 

elementary Chinese from the 

situations about hobbies, weather 

conditions, study, finance and 

banking, tourism, and be able to 

answer the questions  from the 

situations above 

142211 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 3              

Chinese for Communication III 

ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์

เฉพาะต่าง ๆ ประมาณ 500 ค า 

การใชค้ าบอกจ านวนเงิน ส่วนขยาย

ภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่ใช้

เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาค

แสดง การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์

เดี่ยวและสองพยางค์ หน่วยค าที่

แสดงการด าเนินต่อเนื่องไปของ

ภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่

แสดงการเน้นประสบการณ์ การซ้ า

ค ากริยาสองพยางค์ ประโยคที่ 

ภาคแสดงมหีลายกรยิาวลี การใช้

ค าบุพบทต่าง ๆ ทีส่ าคญั รวมทั้ง

ค าเชื่อมของประโยคความซ้อน 

500 daily-life words and 

technical terms. Chinese currency, 

the complement modification. 

Functional words for complement 

and complement modification, the 

reduplication of monosyllabic and 

dissyllabic adjectives. Indication 

words in progressive aspect, the 

particle emphasizing on past 

experience, the reduplication of 

dissyllabic verbs, the sentence 

with several verb complements, 

prepositions and conjunctions used 

in complex sentence 

 

3(2-2-5) 142213 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสาร 3               

Chinese for Communication III 

การใชค้ าศัพท์เพื่อการสื่อสาร 

(HSKระดับ 3-4) การใชค้ าศัพท์

ภาษาจีนสรา้งค าศัพท์เพิ่ม เตมิ  

โครงสรา้งไวยากรณ์ขั้นต้น การเพิ่ม

ความสามารถทักษะการฟัง พูด 

อา่น และเขียน การใชภ้าษาจีน

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การใช้

ภาษาจีนบรรยายข้อมูลต่าง ๆ และ

การพูดสื่อสารระดับข้อความ 

Study vocabulary for 

communication (HSK Level 3-4), 

can use Chinese to build more 

vocabulary knowledge, basic 

grammar structures, increase 

ability of listening, speaking, 

reading and writing, use Chinese 

communication in daily life, use 

Chinese to describe information 

and communicate in paragraph 

level 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา

เพื่อให้ตรงกับ   

ชั้นปีที่ศกึษาและ

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
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142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน-การ

เขียนภาษาจนี 1  

Chinese Reading and Writing 

Development I 

ทักษะการอา่นและการเขียน

ภาษาจีนขนาดสั้นที่ใช้ใน

ชีวติประจ าวันทั่วไป เช่น บันทกึ

ประจ าวัน นิทาน จดหมาย แนะน า

ตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชญิ 

ประกาศ โฆษณา 

Reading and writing skills in 

Chinese in term of diary, stories, 

letters, self introduction, resume, 

invitation card, announcement, 

advertisement 

3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและ

การเขียนภาษาจนี 1                         

Chinese Reading and Writing 

Development I 

ทักษะการอา่นและการเขียน

ภาษาจีนขนาดสั้นที่ใช้ในชีวิต 

ประจ าวันทั่วไป เช่น บันทึกประจ า 

วัน นิทาน จดหมาย แนะน าตนเอง 

ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ 

โฆษณา 

Reading and writing skills in 

Chinese in term of diary, stories, 

letters, self introduction, resume, 

invitation card, announcement, 

advertisement 

3(2-2-5)  

 

คงเดมิ 

ข. กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น ข. กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น  

143381 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 1                 

Japanese Skills I 

อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ  

การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น   

โครงสรา้งประโยคภาษาญีปุ่่นขั้น

พืน้ฐานส าหรับการแนะน าตัวและ

สนทนาทักทายในชวีิตประจ าวัน 

Introduction to Japanese 

characters; Hiragana and 

Katakana, pronunciation in 

Japanese, basic Japanese 

structure for self introducing and 

conversation in daily life 

3(2-2-5) 143371 ภาษาญ่ีปุ่นเบือ้งต้น 1                  

Basic Japanese 1 

ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ 

ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 300 ค า 

ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 90 รูป

ประโยค 

Basic Japanese: Hiragana, 

Katakana, 300 vocabularies and 

90 sentence patterns in basic 

Japanese 

3(2-2-5) 

ปรับรหัส ชื่อ และ

ค าอธิบายรายวิชา 

143383 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 2                 

Japanese Skills II 

โครงสรา้งประโยคภาษาญีปุ่่นขั้น

พืน้ฐานในระดับที่สูงขึน้ ฝึกทักษะ

ภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ดา้นโดยเน้นการฝึก

ทักษะการฟังและการพูด 

Basic Japanese structure at a 

higher level and practice in 4 

skills of Japanese language 

emphasizing on listening and 

speaking skills 

3(2-2-5) 143373 ภาษาญ่ีปุ่นเบือ้งต้น 2                      

Basic Japanese 2 

ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิม่เติม 300 

ค า ประโยคภาษาญีปุ่่นพืน้ฐาน

เพิ่มเติม 70 รูปประโยค 

Basic Japanese: Additional 300 

vocabularies and 70 sentence 

patterns from Basic Japanese 1 

3(2-2-5) 

ปรับรหัส ชื่อ และ

ค าอธิบายรายวิชา 



 128 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 

143481 ทักษะภาษาญ่ีปุ่น 3                

Japanese Skills III 

โครงสรา้งประโยคภาษาญีปุ่่นที่มี

ความซบัซ้อน พรอ้มกับฝึกทักษะ

ภาษาญี่ปุ่นทั้งสี่ดา้นโดยเน้นการฝึก

ทักษะการฟังและการพูด 

Complex structure of Japanese 

language and practice in the four 

language skills emphasizing on 

listening and speaking skills 

3(2-2-5) 143471 ภาษาญ่ีปุ่นเบือ้งต้น 3                       

Basic Japanese 3 

ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิม่เติม 350 

ค า ประโยคภาษาญีปุ่่นพืน้ ฐาน

เพิ่มเติม 70 รูปประโยค 

Basic Japanese: Additional 350 

vocabularies and 70 sentence 

patterns from Basic Japanese 2 

3(2-2-5)  

ปรับรหัส ชื่อ และ

ค าอธิบายรายวิชา 

143382 ญ่ีปุ่นศกึษา                             

Japanese Studies 

ศึกษาความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับ

ประเทศญี่ปุ่นในแง่ตา่งๆ อาทิ 

ประวัติศาสตร ์ภูมิศาสตร ์สังคม 

การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

Study basic knowledge about 

Japan in terms of history, 

geography, society, politic, 

economy and culture        

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

143384 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1               

Japanese Conversation I 

ทักษะการฟังและการพูดบทสนทนา

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  

การออกเสียงและการโตต้อบ 

บทสนทนาภาษาญี่ปุ่น 

Practice in listening and speaking 

skills in daily-life conversations 

emphasizing on correct 

pronunciation and the ability to 

carry on a conversation with 

Japanese people in given topics    

3(2-2-5) 143372 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1   

Japanese Conversation 1 

ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 

การฟังและพดูสนทนาแบบสั้น  

การสนทนาและการโตต้อบใน

ห้องเรียน การแนะน าตัวเอง 

Japanese pronunciation, listening-

speaking short conversation, 

conversation and questioning-

answering in classroom context, 

self-introduction 

 

3(2-2-5) 

ปรับรหัส ชื่อ และ

ค าอธิบายรายวิชา 

143482 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2          

Japanese Conversation II   

ฝึกทักษะการฟังและการพูดบท

สนทนาในชีวติประจ าวัน โดยเน้น

การเลือกใช้ถ้อยค าและส านวนที่

ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์

และเป็นธรรมชาต ิ

Practice in listening and speaking 

3(2-2-5)    143374 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2                    

Japanese Conversation 2  

ทักษะฟังและพูดภาษาญีปุ่่นขั้นต้น 

การสนทนาและการโตต้อบใน

ชีวติประจ าวันอยา่งง่าย การอธิบาย

ลักษณะบุคคล สิง่ของและสถานที่ 

การบอกและการถามเวลา การนับ

จ านวน  

3(2-2-5) 

ปรับรหัส ชื่อ และ

ค าอธิบายรายวิชา 
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skills in daily-life conversations in 

order to be able to listen to and 

speak Japanese efficiently, 

emphasizing on how to select words 

and expressions that are natural 

and appropriate to given situation 

Basic Japanese speaking and 

listening skills, conversation and 

asking-answering in daily life, 

description persons things and 

places, telling and asking time, 

ordinal number 

   143472 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3                

Japanese Conversation 3 

ทักษะการฟังและการพูด การ

สนทนาในชีวติประจ าวัน การใช้

ถ้อยค าและส านวนตามสถานการณ์

ต่างๆ การบอกและการถามวธิีการ

ในการกระท าสิ่งใดสิง่หนึง่ 

Listening and speaking skills in 

daily-life conversations, words 

and expressions in different 

situations, telling and asking how 

to do something. 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

ค.  กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส ค.  กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส  

145103 ภาษาฝรั่งเศส 1            

French I 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารใน

ชีวติประจ าวัน ทักษะการฟัง  

การพูด การอา่น การเขียน 

ไวยากรณ์ฝร่ังเศสเบื้องต้น 

โครงสรา้งประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

French for daily communicative 

skills, listening, speaking, reading 

and writing skills, elementary 

French grammar, simple sentence 

structure 

3(2-2-5) 145103 ภาษาฝรั่งเศส 1 

French I 

หลักไวยากรณ์และโครงสรา้งประ 

โยคเบือ้งต้น โดยการปูพื้นฐานที่

ส าคัญของภาษา ฝึกทักษะด้าน 

การฟัง การพูด การอา่น และ 

การเขียน เพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับ

ศัพท์และส านวนต่างๆที่ใชใ้น

ชีวติประจ าวัน รวมทั้งวัฒนธรรม

ของชาวฝร่ังเศส 

Basic French grammar and 

sentence structures, practice of 

four skills: listening, speaking, 

reading and writing, general 

vocabulary and expressions in 

everyday life, as well as French 

culture 

3(2-2-5) 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

145104  ภาษาฝรั่งเศส 2                         

French II 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์ตา่ง ๆ  ไวยากรณ์

3(2-2-5) 145104 ภาษาฝรั่งเศส 2 

French II 

หลักไวยากรณ์และโครงสรา้งประ 

โยคเบือ้งต้นที่สงูขึน้ เสรมิสร้าง

3(2-2-5) 

 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ฝร่ังเศส โครงสรา้งประโยคที่

ซับซ้อน ระดับภาษาฝร่ังเศสที่

แตกต่างกัน  

French for communication in 

various situations, French 

grammar, complex sentence 

structure, different levels of 

French language 

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอา่น 

และการเขียน เพิ่มพนูความรู้ 

เกี่ยว กับศัพท์และส านวนต่าง ๆ ที่

ใชใ้นชวีิตประจ าวันในระดับที่สูงขึน้ 

รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศ ส 

Basic French grammar and basic 

sentence structures at a higher 

level, practice of four skills: 

listening, speaking, reading and 

writing. General vocabulary, 

expressions in everyday life, 

including French culture 

 

 

 

145111  การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 

French Listening and 

Speaking I 

การฟังและการพูดในสถานการณ์

ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การฟัง

ภาษาฝร่ังเศสจากบทสนทนาและ

ข่าว การพูดแสดงความคิดเห็น 

สัทศาสตร์ฝร่ังเศสและการออก

เสียง สัทอักษร IPA 

Listening and speaking in various 

situations in daily life, Listening 

skill based on conversation and 

report, expressing an opinion, 

French phonetics and 

pronunciation, phonetic 

transcription of IPA 

3(2-2-5) 145111 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 

French Listening and 

Speaking I 

การพัฒนาทักษะในการฟังและ 

การพูดเบื้องต้นในสถานการณ์

ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ไดแ้ก่  

การทักทาย การแนะน าตนเองและ

ผู้อื่น การกล่าวอ าลา การถามและ

บอกทิศทาง การกล่าวขอโทษ  

เป็นต้น   

Development of listening and 

speaking skills in various situations 

of daily life including salutation, 

self-introduction, farewell, asking 

and telling directions, apologizing   

3(2-2-5) 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

145112  การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 

French Listening and 

Speaking IIการฟังภาษาฝร่ังเศส

จากข่าว บทสนทนาในบรบิทต่าง ๆ 

ภาพยนตรแ์ละสื่อต่าง ๆ การจับ

ใจความ การเล่าเร่ือง และ 

การแสดงความคิดเห็น 

Listening French report and 

conversation in various contexts, 

cinema and authentic document, 

summarizing, retelling and 

expressing opinions 

3(2-2-5) 145112 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 

French Listening and 

Speaking II 

การพัฒนาทักษะในการฟังและ 

การพูดภาษาฝร่ังเศสจาก 

บทสนทนา จากรายการวิทยุ 

ภาพยนตรแ์ละสื่อต่าง ๆ โดย

สามารถจับใจความและพูด

ถ่ายทอดแสดงความคิดเห็นเป็น

ภาษาฝร่ังเศสที่ถกูต้องได ้

Development of listening and 

speaking skills from various media 

3(2-2-5) 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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including dialogue, radio 

programs, movies and other 

authentic materials, analysis and 

summary of main ideas using 

correct French. 

145121  การอ่านและการเขยีนภาษา

ฝรั่งเศส 1 

French Reading and Writing I 

การอา่นข่าว บทความขนาดสั้น 

เรื่องสั้น การอา่นเพื่อความเข้าใจ 

การเขียนเรยีงความขนาดสั้นใน

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวติประจ าวัน 

Reading news, short article, short 

story, reading for comprehension, 

writing 

3(2-2-5)       145221 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 

French Reading and Writing I

กลวิธีการอา่นและเขียน การฝึก

อา่นบทความภาษาฝร่ังเศสประเภท

ต่างๆ จากข่าว บทความสั้นๆ และ

เรื่องเล่าสั้นๆ เน้นความสามารถใน

การจับประเด็นส าคญั การล าดบั

ความคดิ การวิเคราะห์โครงสรา้ง

ของบทอา่น การสรุปความจาก 

บทอา่น 

Reading and writing strategies, 

practice reading French in various 

texts including news, short 

reading passages, short stories, 

emphasizing the ability to find 

main idea, sequence of thought, 

analyzing the structure of texts, 

and summarizing from reading 

passages 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

145221 การอ่านและการเขยีนภาษา

ฝรั่งเศส 2 

French Reading and Writing II 

การอา่นบทความภาษาฝร่ังเศสทีม่ี

เนือ้หาเชิงวิชาการ วรรณกรรม 

การวิเคราะห์บทอ่าน การอา่นเพื่อ

มุ่งประสิทธิผล การเขียนเรยีงความ

ขนาดสั้นทีม่ีเนื้อหาเชงิวิชาการ 

Reading academic French texts, 

literature, text analysis, effective 

reading, writing short academic 

compositions 

3(2-2-5) 145222 การอ่าน-การเขยีนภาษาฝรั่งเศส 2 

French Reading and Writing II 

การพัฒนาทักษะการอา่นและ 

การเขียน จากบทความภาษา

ฝร่ังเศสในระดับที่สูงขึน้  

ฝึกวิเคราะห์ความคิดจากข้อเขียน 

ฝึกย่อความ และถ่าย ทอดความคิด

เป็นภาษาฝร่ังเศสทีถู่กต้องและ

ชัดเจน  

Development of reading and 

writing skills in French texts at a 

more complex language level, 

analyzing idea in texts, 

summarizing and expressing  

opinions correctly and clearly 

 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 
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ง. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ง. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

146111 การอ่านและการเขยีน

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัต ิ

Practical Reading and Writing         

หลักเบือ้งต้นการอา่น การเขียน 

ปัญหาในการอา่นและการเขียน 

ระดับ ค า วลี อนุประโยค ประโยค

ประเภทต่าง ๆ การอา่นเพื่อ

วิเคราะห์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์  

การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน  

การแบ่งประโยค การเขียนตาม

หลักการเกี่ยวกับการเขียนเบือ้งต้น 

Basic principle of reading and 

writing, problems in reading and 

writing at lexical level, types of 

phrases, clauses and sentence, 

reading focusing on problems on 

incomplete sentences, the use of 

punctuation marks, writing 

following the basic principle 

3(2-2-5) 146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และ 

การอ่านสะท้อนคิด  

Strategic and Reflective 

Reading 

ทักษะการอา่นเพื่อความเขา้ใจงาน

เขียนภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ 

ทั้งในระดับย่อหน้าและเรื่องที่ยาว

กว่า โดยเน้นการใชก้ารเดาความ 

หมายของค าศัพท์ การตรวจสอบ

บทอา่นและการคาดการณ์เนื้อหา

ล่วงหน้า การอา่นแบบเร็วเพื่อจับ

ประเด็นส าคญัและเพื่อหาข้อมูล

เฉพาะที่ตอ้งการ การหาใจความ

ส าคัญ การสรุปความ การตีความ 

การพัฒนาความเร็วในการอา่น 

ทักษะการอา่นสะท้อนคิดเกี่ยวกับ

เรื่องที่อา่น การแยกข้อเท็จจรงิ

ออกจากความคิดเห็น  

การวิเคราะห์จุดมุง่หมาย ทรรศนะ

และน้ าเสียงของผู้เขียน การเปรียบ 

เทียบข้อมูลในบทอ่านและเชื่อมโยง

เหตุผลกับความคดิเห็นส่วนตัว  

Skills in reading different types of 

texts in English to develop reading 

comprehension ability in both 

paragraph level and longer 

passages by employing different 

types of reading strategies, 

guessing word meaning, 

previewing  and predicting, 

skiming, scanning, identifying 

main idea, summarizing, drawing 

conclusions, inferring, developing 

reading rate, skills in reflecting on 

texts, distinguishing fact from 

opinions, 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับจ านวน 

หน่วยกิต/ ปรับชื่อ

วิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 

 

   146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน                     

Grammar for Writing  

ความหมายและกฎส่วนของชนิด

3(3-0-6)  

รายวิชาใหม่ 
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ของค าในภาษาอังกฤษ การสรา้ง

วลีของภาษาอังกฤษ คือ นามวลี 

กริยาวลี คุณศัพท์วลี กรยิาวิเศษณ์

วลี บุพบทวลีตามกฎไวยากรณ์

อังกฤษ การสรา้งประโยคใจความ

เดียว ประโยคใจความรวม ประโยค

ใจความซ้อน  หลักการลดรูป 

อนุประประโยคใจความซ้อนเป็นวล ี

Referential meanings and rules of 

English parts of speech, building 

up English phrases based on the 

English rules, combination of 

English phrases into simple 

sentences, compound sentences 

and complex sentences, reduction 

clauses of complex sentences into 

phrases 

 

 

 

 

 

146112 การอ่านและการเขยีน          

ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์   

Progressive Reading and 

Writing  

การอา่นเพื่อความเข้าใจและ 

การวิเคราะห์ การเขียนในระดับ

ประโยค ย่อหน้า ความเรียงเชิง

แสดงความคิดเห็น ความเรียงเชิง

พรรณนา ความเรียงเชิงอภิปราย 

ความเรียงแบบเล่าความ  

ความเรียงเชิงประเมินค่า 

Reading for comprehension and 

analysis, writing sentences 

paragraph, persuasive, 

comparison and contrast essay, 

descriptive essay, definition 

essay, narrative essay, evaluation 

essay 

3(2-2-5) 146212 การเขียนย่อหน้า               

Paragraph Writings 

ความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบ 

ประโยคแสดงใจความส าคญั  

ประ โยคสนับสนุน ประโยคสรุป

เอกภาพ ความสอดคล้อง การเขียน

ย่อหน้าแบบเล่าเรื่อง แบบพรรณนา 

แบบเปรียบเทียบ แบบแสดง

ความคดิ เห็น เหตุและผล  

แบบกระบวนการ และแบบโตแ้ย้ง 

Meanings, patterns, compositions, 

topic sentence, supporting 

sentence, concluding sentence, 

unity, coherence, writing different 

kinds of paragraphs: narrative, 

descriptive, comparison/contrast, 

opinion, cause and effect, 

process, argumentative 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับจ านวน 

หน่วยกิต/ ปรับชื่อ

วิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

146131 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร            

English for Communication 

การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออก

เสียงสระ พยัญชนะ การเน้นเสียง

ในระดับค าและระดับประโยค  

3(2-2-5) 146132 การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน    

Listening and Speaking in 

Daily Life 

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา/ปรับ

ชื่อวิชาภาษาไทย

และภาษาองักฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 



 134 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาระที่ปรับปรุง 

การท าความเข้าใจบทสนทนา  

การฟังเพื่อจับค าส าคญั 

รายละเอยีด และใจความส าคัญ 

และพูดโต้ตอบบทสนทนาอย่าง

เหมาะสม 

Listening and speaking in English, 

vowel and consonant sounds, 

stress patterns and intonation in 

both word and sentence levels, 

understanding conversational 

language in words, details, and 

gist, making response to the 

conversation in proper way 

เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

รูปแบบประโยค การทักทาย  

การแนะน าตัว การกล่าวลา  

การตอบรับ การปฏิเสธ การซือ้

ของ การต่อ รองราคา การเชิญ 

การตอบรับและการปฏเิสธค าเชิญ 

การอวยพร การถามและบอก

เส้นทาง การขอความช่วยเหลือ 

การเสนอความช่วยเหลือ การบอก

ขั้นตอน  

English listening and speaking 

skills for communication in daily 

life, sentence patterns, greetings, 

introducing, saying goodbye, 

accepting, refusing, purchasing, 

bargaining, invitation, accepting 

and rejecting invitation, blessing, 

asking and giving direction, 

making request, offering help, 

giving instruction 

 

 

 

 

 

 

 

146231 ภาษาอังกฤษเพือ่การอภิปราย  

English for Discussion 

การอภิปรายในหัวข้ออภิปรายที่

หลากหลาย การให้ข้อมลูสนับสนนุ

ความคดิเห็น การใชค้ าศัพท์และ

โครงสรา้งที่ถกูต้องเหมาะสม 

Discussion of various topics, giving 

evidence to support one’s own 

idea, using appropriate 

vocabulary and structure 

3(2-2-5) 146133   การฟังและการพูดเพือ่แสดง

ความคดิเห็น  

Listening and Speaking for 

Opinion Expression 

ทักษะการฟังและการพูดแสดง

ความคดิเห็นสะท้อนมุมมองทีม่ีต่อ

บรบิททางครอบครัว สถานศึกษา 

ชุมชน ข่าว  ความส าคัญ ภาษาที่ใช้

ในการแสดงความคิดเหน็ วลี  

อนุประโยค ประโยค น้ าเสียง  

การใชเ้สียง มารยาท การโตต้อบ 

การพูดแทรก การแสดงความเห็น

คล้อยตาม การแสดงความเห็นที่

ขัดแย้ง การสะท้อนความคิด  

การโตว้าที 

Listening and speaking skills in 

expressing opinions toward the 

contexts of  family, educational 

institution, community, news, 

importance, language in 

3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา/ 

ปรับชื่อวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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expressing ideas, phrases, 

clauses, sentences, tone, voice, 

etiquette,  responding, 

interrupting, pros and cons, 

reflecting, debating 

   146233 การฟังและการพูดประเด็นทาง

สังคมปัจจุบัน    

Listening and Speaking on 

Current Issues  

ทักษะการฟังและการพูดประเด็น

ทางสงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม

ที่น่าสนใจในปัจจุบัน รูปแบบภาษา 

รูปแบบประโยค วลี อนุประ โยค 

ทักษะการจับประเด็นจากการฟงั 

การสรุปความจากการฟัง  

การคัดเลือกประเด็นในการพูด 

รูปแบบการพูด ลีลา น้ าเสียง  

การใชเ้สียง การสะท้อนความคิด 

Listening and speaking skills on 

interesting current issues relating 

to societies, cultures and 

environment, language, sentence 

patterns, phrases, clauses, getting 

the gist from the talks, 

summarizing the talks, selecting 

topics for the talks, speaking 

patterns, styles, tone, voice, reflecting 

3(2-2-5)  

 

 

 

รายวิชาใหม่ 

วชิาการฝกึงาน สหกิจศึกษา หรือการศึกษาอิสระ   

6 หน่วยกิต 

วชิาการฝกึงาน สหกิจศึกษา หรือการศึกษาอิสระ   

6 หน่วยกิต 

 

144451 การฝกึงาน                      

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรม

ไทยในสถานประกอบการ องคก์ร

ภาครัฐหรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in Thai 

language and literary works in private 

or government sectors 

6 

หน่วยกิต 

   

คงเดมิ 
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144452 สหกิจศึกษา                      

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูน

ประสบการณ์และทักษะในงานที่

เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรม

ไทยในฐานะพนักงานฝกึหัดในสถาน

ประกอบการองคก์รภาครัฐหรือ

เอกชน 

Working, learning, gaining 

experience, improving working 

skills in Thai language and literary 

works as an apprentice in private 

or government sectors 

6 

หน่วยกิต 

 

  

คงเดมิ 

144453 การศึกษาอิสระ                      

Independent Study 

การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล  

การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การน าเสนอ และ 

การอภิปรายในหัวข้อทางด้านภาษา

และวรรณกรรมไทย 

Studying, collecting data, 

researching, analyzing, report 

writing, presenting and discussing 

in Thai language and literary 

works  

6 

หน่วยกิต 

 

  

คงเดมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 137 

 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561 

 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2556 แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 144111 ทักษะภาษาไทยเพื่อการรับสาร 3(2-2-5) 

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 144121 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6) 

144140 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 144131 วรรณกรรมศึกษา 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1)    

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 15  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

003134 อารยธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

หรือ   144112 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสง่สาร 3(2-2-5) 

003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 144122 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 

144114 การพูด 3(2-2-5)    

144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6)    

144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)    

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม  15 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2556 แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน 

สังคม 

3(2-2-5) 

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 144223 การวิเคราะห์ข้อความในภาษาไทย 3(3-0-6) 

144140 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 144232 วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1)    

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

003134 อารยธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 144213 การเขียนเอกสารส านักงาน 3(2-2-5) 

หรือ   144233 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 

003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 144xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

144114 การพูด 3(2-2-5) 146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศกึษา 3(3-0-6) 

144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6)    

144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)    

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม  18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2556 แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

144330 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 144341 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144342 ภาษาในบริบทสังคมและ

วัฒนธรรมสมัยใหม ่

3(3-0-6) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 144xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วิชาอื่น (วิชาโท) 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 14xxxx วิชาอื่น (วิชาโท) 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

144339 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 144398 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

144398 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 144xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วิชาอื่น (วิชาโท) 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วิชาอื่น (วิชาโท) 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2556 แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 14xxxx วิชาอื่น (วิชาโท) 3(x-x-x) 

   14xxxx วิชาอื่น (วิชาโท) 3(x-x-x) 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

  

144451 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 144451 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

หรือ   หรือ   

144452 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 144452 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

หรือ   หรือ   

144453 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 144453 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

นางสาวจนิตนา แปบดิบ 

Miss Chintana Paepdip 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวจินตนา  แปบดิบ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 55201000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1691 

089-4340614 

Email Chintana_5@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 

 

พ.ศ. 2548 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2544 ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลงานวิชาการ                

จนิตนา แปบดิบ. (2561). การพัฒนาชุดทักษะการอ่านคล่องภาษาไทย ส าหรับนักเรยีนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฏร์ รังสฤษฎ์) จังหวัดแพร่. รายงาน

การวิจัย, มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา 

จนิตนา แปบดิบ, เยาวภา มูลเจริญ, วรัญญา ยิ่งยงศักดิ ์และคณะ. (2561). การศึกษาโลกทัศน์ที่

ปรากฏในค าขับลูกอ่อนของชาวไทลื้อ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 

6 ฉบับที่ 2, หนา้ 59-72. 
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ประวัติ 

นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์ 

Mr. Vajrindra Kaencandra 

 

ชื่อ-สกุล นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35607000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที1่9 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1691 

09 3279 3555 

Email vajrindra@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 

 

พ.ศ. 2555 

ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2548 ศกึษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลงานวิชาการ                

วัชรนิทร์ แก่นจันทร์ (2557). วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทิรน์. ความเป็นอื่นในสังคม

ล้านนา: ภาพสะท้อนจากวรรณกรรรมสู่พลวัตของความเป็นอื่นและการโต้กลับของ

กลุ่มชาติพันธุ์. มิ.ย. – พ.ย. ,ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, หน้า 77-92. 
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ประวัติ 

นายศราวุธ หล่อดี 

Mr. Sarawut Lordee 

 

ชื่อ นามสกุล    นายศราวุธ หล่อดี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15607000xxxxx 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อ    สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

    19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

Email     sarawut_lordee@hotmail.co.th 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2561  ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) 

    มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2556  ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2554  ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลงานวิชาการ  

ศราวุธ หล่อดี. (2558). ค ายืมภาษาสันสกฤตในนิทานเวตาล. วารสารมนุษยศาสตร์และ  

 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,พ.ค.-ส.ค., ปีที่ 3 ฉบับที่ 2, หนา้ 30-41. 

ศราวุธ หล่อดี. (2558). ผลของการฝกึอบรมด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีพี่สอนน้องที่มตี่อ 

 ความสามารถในการอ่านและการเขียนอักษรล้านนาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3.  

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,ก.ย.-ธ.ค., ปีที่ 3 ฉบับที่ 3, หน้า 26-32. 

ศราวุธ หล่อดี. (2558). โลกทัศนข์องชาวไทลือ้ที่สะท้อนจากค าประสมที่มีค าว่า ‘หัว’ ในภาษา 

 ไทลือ้. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น,ส.ค.-ธ.ค., ปีที่ 9 (2-4), หน้า 46-62. 
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ประวัติ 

นางเอื้อมพร ทพิย์เดช 

Mrs. Uamporn Thipdate 

 

ชื่อ-สกุล นางเอื้อมพร  ทิพย์เดช 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3560500xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที1่9 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1691 

084 986 1457 

Email uampon@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 

 

พ.ศ. 2553 

ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2548 ศกึษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลงานวิชาการ                

เอือ้มพร ทิพย์เดช. (2558). มายาคติความเป็นเมียในนิทานพื้นบ้านล้านนาใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “สิรินธรเทพรัตน์”: รัตนแห่งวงวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 

ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. หน้า 57-66. 

เอือ้มพร จรนามล. (2556). โลกทัศนช์าวไทลือ้: มุมมองจากค าสี่พยางค์. วารสารศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 1 ฉบับ 2, หนา้ 25-42. 
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เอือ้มพร จรนามล. (2556). โลกทัศนท์ี่ปรากฏในนิทานพืน้บ้านไทลือ้ อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา. 

 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 3,  

 หน้า 28-38. 
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ประวัติ 

นางสาวเยาวภา  มูลเจริญ 

Miss Yaowapa  Moolcharern 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวเยาวภา  มูลเจรญิ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 1529900xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที1่9 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1691 

081-7964796 

Email Ohmo_3@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 

 

พ.ศ. 2553 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

ผลงานวิชาการ                

เยาวภา มูลเจริญ. (2560).องค์ประกอบของนวนิยายที่ได้รับคัดเลือก เข้ารอบสุดท้ายรางวัล

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)ประจ าปี 2558. รายงานการ

วิจัย, มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา. 

จนิตนา แปบดิบ, เยาวภา มูลเจริญ, วรัญญา ยิ่งยงศักดิ ์และคณะ. (2561). การศึกษาโลกทัศน์ที่

ปรากฏในค าขับลูกอ่อนของชาวไทลื้อ. วารสารศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 

6 ฉบับที่ 2, หนา้ 59-72. 
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ประวัติ 

ดร.วรัญญา  ยิ่งยงศักดิ์ 

Warunya  Yingyongsak, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาววรัญญา  ยิ่งยงศักดิ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36504001xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที1่9 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1691 

089-8575906 

Email warunyingyong@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 

 

พ.ศ. 2550 

ศลิปศาสตรดุษฎบีัณฑติ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

พ.ศ. 2548 ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผลงานวิชาการ                

สุภาวดี พรมวิน, จักรกฤษณ์ อู่ตุม้, วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์. (23 มีนาคม 2560). การวิเคราะห์ความเชื่อ

ในบทสู่ขวัญตามวัฒนธรรมล้านนาอ าเภอเมืองจังหวัด พะเยา.ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติพบิูลสงครามวิจัย ครั้งที ่3 ประจ าปี 2560.พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูล

สงคราม 
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พัณณิตา ครุฑเมอืงพรา้ว, จักรกฤษณ์ อู่ตุม้, วรัญญา ยิ่งยงศักดิ.์ (25 มกราคม 2561). ภาพสะท้อน

สังคม จากนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลาย ของกฤษณา อโศกสิน ตามทฤษฎีโครงสร้าง

และหน้าที่. ในประชุมทางวิชาการ พะเยา วิจัยครั้งที่ 7. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

จริภัทร บัวโอภาส และ วรัญญา ยิ่งยงศกัดิ.์ (20 กรกฎาคม 2561). การสร้างตัวละครในนวนยิายชุด  

สิบสองเศร้า ของ Chiffon_cake. ในการ ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจับ

ระดับชาติเครอืข่าย บัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที ่18 และล าปาง 

วิจัย ครั้งที ่4.ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. 

วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์. (2561). การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรจีากนติยสาร บันเทงิไทย.วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 6(2),140 – 152. 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

ล าดับ ชื่อ สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ ปีการศกึษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 นางสาวจินตนา 

แปบดิบ* 

55201000xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ป.บัณฑิต 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

วชิาชีพคร ู

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

420 420 420 420 420 

2 นายวัชรินทร์* 

แก่นจันทร์ 

35607000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

420 420 420 420 420 

3 นายศราวุธ* 

หลอ่ด ี

15607000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

420 420 420 420 420 

4 นางเอื้อมพร* 

ทิพยเ์ดช 

35605001xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

420 420 420 420 420 

5 นางสาวเยาวภา  

มูลเจรญิ* 

15299003xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

420 420 420 420 420 

6 นางสาววรัญญา  

ยิ่งยงศักดิ*์ 

36504001xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

420 420 420 420 420 

 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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