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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  : 0384 

ภาษาไทย                   :        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ              :  Doctor of Philosophy in Applied Linguistics 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขา 

ชื่อเตม็ (ไทย)     : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) 

ชื่อย่อ  (ไทย)  : ปร.ด. (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) 

          ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :    Doctor of Philosophy (Applied Linguistics) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :     Ph.D. (Applied Linguistics) 

 

3. วิชาเอก            

     ไม่มี   

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี    

    5.2 ภาษาที่ใช ้

         ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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   5.3 การรับเข้าศึกษา 

     รับนิสติไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

      5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

           ไม่มี 

     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น   

  ปีการศกึษา 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  

  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

6.2 คณะกรรมการประจำคณะศลิปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม      

 คณะกรรมการประจำคณะศลิปศาสตร์ ครั้งที่ 11 วันที่ 25 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม   

   …ครั้งที่ 7 วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  

    6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

          …………………….. วันที่ ……………. เดือน ............... พ.ศ. ............. 

     6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตรในการประชุม…………………….. วันที่ ……………. เดือน 

............... พ.ศ. ............. 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2566 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

    8.1 บุคคลากรทางการศึกษา  

 8.2 ข้าราชการ/พนักงานราชการ  

    8.3 นักวิจัยอิสระ 

    8.4 นักนิติสัทศาสตร์ 

    8.5 นักอรรถบำบัด  

     8.6 พนักงานบริษัทที่มงีานด้านภาษาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กูเกิล 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

  

ลำดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตร

ประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ป ี

1 นางสาวผณินทรา ธีรานนท์ 35201004xxxxx รองศาสตราจารย์ อ.ด. 

อ.ม. 

ศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 

2544 

2541 

2 นางจารุวรรณ เบญจาทิกุล 31601000xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ อ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

วิทยาลัยวิชาการศกึษา 

2536 

2525 

2513 

3 นางสาวเพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต  31601002xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ อ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2549 

2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที ่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร   

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

         แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrend) สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากร การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด อนาคตของงาน การเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวติและวัฒนธรรม การขยายตัวของความเป็นเมือง รวมถึงความก้าวหน้าด้านการแพทย์ และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก (รัฐบาลไทย, 2564)ประเทศไทยจะตอบสนองต่อผลกระทบของ 

Megatrend ด้วยการพลิกโฉมประเทศไทยใน 4 ด้าน คือ การสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงจาก

เทคโนโลยี การขจัดข้อจำกัดที่บั่นทอนขีดความสามารถของประเทศ ลดความเหลี่ยมล้ำ และลด

ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม โดยมีเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า ได้แก่ 

องค์ความรู้ และนวัตกรรม ซึ่งองค์ความรู้และนวัตกรรมจะต้องเกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนา “ทุน

มนุษย์” (Human Capital) การยกระดับคุณภาพของ “ทุนมนุษย์” นั้น จำเป็นต้องมีการลงทุนขนาด

ใหญ่เป็นเวลายาวนานในภาคการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและพัฒนา ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงใน

ค่านยิมและวัฒนธรรมเปิดกว้าง การให้ความรูเ้พื่อพัฒนาคน และ การพัฒนาคนให้สรา้งนวัตกรรม

ได้จำเป็นต้องอาศัยทักษะบางประการในตัวคนเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ

การยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ ทักษะความคิดสรา้งสรรค์ ทักษะทางการยอมรับวัฒนธรรมอื่น ทักษะ

ด้านเทคโนโลยี และทักษะทางการวิจัยแบบบูรณาการ ซึ่งภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์

เป็นศาสตร์ที่พัฒนาคนให้มีทักษะดังกล่าวอย่างครบถ้วน   

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

       สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่หยุดนิ่ง แต่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

ดังนัน้สังคมจงึอยู่ในสภาพที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเหตุให้

วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเชื่อ ความคิดของสังคมสามารถแพร่กระจายและถ่ายโอนกันได้อย่าง

รวดเร็วซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สังคมและวัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลงไป 

 ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน กล่าวคือ การศึกษาจะทำหน้าที่อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่ชน

รุ่นหลัง ซึ่งสังคมและวัฒนธรรมนั้นมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  

 หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์เป็นศาสตร์ที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านภาษาที่เกิดขึ้นกับ

ผู ้คนในชีวิตจริง อีกทั ้งสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์อื ่น ๆ เช่น นิติศาสตร์ สังคมวิทยา 
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มานุษยวิทยา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพ

ปัจจุบันของสังคมโดยชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านทางการใช้ภาษา

อีกด้วย  

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของสถาบัน 

       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

      จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า

ประเทศไทยมีความต้องการขับเคลื ่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยพัฒนาองค์ความรู ้และ

นวัตกรรมให้ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพของ “ทุนมนุษย์” อีกทั้งให้สอดคล้องกับสังคมและ

วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) จึงมีเป้าหมาย

ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู ้ความสามารถในการสรา้งองค์ความรู้ใหม่และ

บูรณาการความรู้เข้ากับศาสตร์อื่น ได้แก่ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมใหส้อดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน 

 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน  

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

      มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักที่ต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for High 

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

ปัญญา มีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนา

ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วยการจัด

การศึกษา ซึ่งในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้นดังนั้นจึงต้อง

สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงานซึ่งต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนรวมทั้งเนื้อหาสาระให้

ก้าวทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย  

(2)  ด้านการวิจัย 

     มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุน

ปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรอืวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู 
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และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการ

พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัย

ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานโดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนเพิ่มขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยจะต้องสร้างผู้นำในการวิจัยให้

สามารถดำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในและ

ต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยให้นำไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 

(3)  ด้านบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการด้านการแพทย์ และการ

สาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ

การให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนและดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการ

ให้บริการวิชาการบางประเภทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดำเนินการ

จะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กร

ภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสรา้งจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป  

(4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมใน

ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทะนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยอัน

เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่อง

แท้เพื่อนำไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่

ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พงึ

ประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องดำเนนิการ 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ / สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย คณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น  

           ภาษาอังกฤษ 

      13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 ไม่มี 

13.3 กลุ่มวิชา/ รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 ไม่มี 
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13.4 การบรหิารจัดการ 

  การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ โดยให้การจัดการเรียน

การสอนดำเนินไปด้วยเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

          บ ูรณาการองค ์ความร ู ้ภาษาศาสตร ์ก ับศาสตร ์ทางมนุษยศาสตร์  ส ังคมศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  สู่การนำหลักการทางภาษาไปสร้างองค์ความรูใ้หม่หรอืนวัตกรรม 

     1.2 ความสำคัญ 

          ประเทศไทยมีนโยบายขับเคลื่อน “เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” เพื่อทำให้ประเทศไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ และก้าวขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับสูง ซึ่ง

หมายความว่า ประชาชนในประเทศไทยจะมีความยากจนลดน้อยลง มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรม จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยได้รับการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ รวมถึงทักษะความสามารถใน

การสร้างสรรค์งานเชงิบูรณาการ   

องค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ระดับดุษฎีบัณฑิต ผสมผสานกับ กระบวนการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ประมวลผลข้อมูลผ่านการโต้แย้งและพิจารณาด้วยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเห็น

ภาพเชื่อมโยงระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม

ทางภาษาศาสตร์ผ่านงานวิจัยเชงิบูรณาการ 

การเรียนรู้ผ่านหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์สร้างคนผ่าน

กระบวนการศึกษาภาษาศาสตร์ประยุกต์ทำให้คนเป็นคนที่มีคุณภาพที่เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น 

และสร้างองค์ความรู ้ใหม่และนวัตกรรมผ่านงานวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยองค์ความรู ้ใหม่และ

นวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมทั้งระดับชาติหรอืนานาชาติ  

หลักสูตรหลักสูตรภปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์จะทำให้เกิดความ

ยั่งยืนด้าน SDG 4 Quality education และ SDG 5 Gender equity และ SDG 17 Partnership for the 

goals เนื่องจากหลักสูตรนีไ้ด้ผ่านการวิเคราะห์ Megatrend นโยบายชาติ และ การวิพากษ์หลักสูตร

จากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีนโยบายที่จะรับนิสิตไม่จำกัดเพศ รวมถึง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

ดุษฎีบัณฑิตให้มคีุณลักษณะดังนี้ 

1.3.1 เพื ่อให้นิส ิตมีองค์ความรู ้ ความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยด้วย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สู ่การนำภาษาศาสตร์บูรณาการกับศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  
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1.3.2 เพื่อให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์กระบวนการวิจัยด้านภาษาศาสตร์อย่าง

เป็นวิทยาศาสตร์เพื่อผลงานทางวชิาการ  

1.3.3 เพื่อให้นสิิตสามารถสร้างองค์ความรูห้รอืแนวคิดใหม่ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

    PLO 1 ผู ้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยด้านภาษาศาสตร์ และบูรณาการ

ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมี

คุณธรรมจริยธรรม  

    PLO 2 ผูเ้รียนสามารถวางแผน ออกแบบการวิจัย ด้านภาษาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาสังคม 

    PLO 3 ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรูห้รอืแนวคิดใหม่ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์   

    PLO 4 ผูเ้รียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้   

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที ่มี

รายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดำเนินการแล้ว

เสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรยีนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3.1 พัฒนาอาจารย์ ให้เพิ่มพูน  

ความรูแ้ละประสบการณ์

ทางภาษาศาสตร์ การวิจัย 

และเทคโนโลยีภายในปี 

พ.ศ. 2567 

1. สนับสนุนอาจารย์ ให้เข้าร่วมอบรม

หรอืสัมมนาวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้งต่อคน 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัย อย่างน้อย 

1 ปีต่อ 1 เรื่อง  

1. รายงานผลการอบรมหรือ

สัมมนาวิชาการของ

อาจารย์ในหลักสูตร 

2.รายงานการวิจัย 

3.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ 

สอดคล้องกับความ

ต้องการ ของผูใ้ช้บัณฑิต

และตลาดแรงงานใน

ปัจจุบันภายในปี พ.ศ. 

พ.ศ. 2567 

1. ประเมินความตอ้งการและความพึง

พอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพื้นฐานมา

จากความต้องการของผูใ้ช้บัณฑติ

หรอืตลาดแรงงานและเทคโนโลยียุค

ปัจจุบัน 

1. ผลการประเมินความ

ต้องการและความพึง

พอใจของผูใ้ช้ดุษฎี

บัณฑติ   

3.3 ปรับปรุงหลักสูตร 

     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

1. ทบทวนและประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ำเสมอ 

1. ผลประเมินการเรียนการ

สอนประจำภาค
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สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อ 

     วิชาชีพให้มีมาตรฐานไม่ 

ต่ำกว่าที่ อว. กำหนด

ภายในปี พ.ศ. 2567 

  การศกึษา (มคอ. 5) 

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด

ภาคการศกึษา  

2. ผลประเมินการเรียนการ

สอนประจำปี (มคอ. 7) 

ภายใน 60 วัน หลัง

สิน้สุดปีการศกึษา  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

   การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใน     

แต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติ พ.ศ. 2561 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ไม่มี 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

    ไม่มี 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

          ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

 ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

      2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1. จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบ

ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดหรือตามระเบียบ ประกาศ และ

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

 2.2.3 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ 

 2.2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

    2.2.6 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้เกี่ยวกับ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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           การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

พะเยา  

  2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

             2.3.1 พืน้ฐานดา้นการวิจัย  

             2.3.2 พืน้ฐานดา้นภาษาศาสตร์ 

  2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 

             2.4.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับนิสิตเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับการ

ทำวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การเขียนรายงานการวิจัย แนวโน้มการทำวจิัยด้านภาษาศาสตร์ 

             2.4.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ภาษาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

             2.4.3 มีการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนำเทคนิคการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 

และมอบหมายอาจารย์ทำหนา้ที่ดูแล ให้คำแนะนำแก่นิสิต    

      2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

           2.5.1 แบบ 1.1 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 3   5 5 5 

      

รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา   5 5 5 

หมายเหตุ เปิดรับนิสิตเมื่อมีความพร้อม 
 

   2.5.2 แบบ 2.1 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา   5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวมรายรับ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

       2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,000 1,215,000 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการ

ศกึษา) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

3. งบดำเนนิการ 

     (ค่าใชส้อยและค่า

วัสดุ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

4. งบดำเนินการ 

    (สาธารณูปโภค)               

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 

รวมรายจ่าย 1,550,000 1,600,000 1,652,500 1,707,000 1,765,000 

คา่ใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 103,333 106,667 110,167 113,800 117,667 
 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

       แบบช้ันเรยีน 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

             เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 

2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

    โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที ่สอดคล้องกับที ่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้ 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ อว. หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

 1. งานรายวิชา (ไม่น้อยกวา่) - 12  - 12 

    หมวดวิชาเฉพาะ - - - - 

     1.1 กลุ่มวชิาบังคับ - 6 - 6 

     1.2 กลุ่มวชิาเลอืก - 6 - 6 

 2. วิทยานพินธ์ (ไมน่้อยกว่า) 48  36  48 36 

 รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 48  48  48 48 

 

  

  

 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

3.1.3.1 แบบ 1.1      จำนวน  48 หน่วยกิต    

    1) วทิยานพินธ์          48 หน่วยกิต    

157851 วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต 

 Dissertation  

          

3.1.3.2 แบบ 2.1     จำนวน  48 หน่วยกิต    

                  1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน       12  หน่วยกิต

                       กลุ่มวิชาบังคับ     จำนวน    6  หน่วยกิต 

157801  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นสูง  3 (2-2-5) 

  Advanced Research Methodology in Humanities and Social Sciences  

157802 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง 3 (2-2-5)

 Current Issues in Advanced Linguistics and Applied Linguistics 

          

 

 

หมายเหตุ : สำหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา  กรณกีารทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา          

เร่ืองการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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 กลุ่มวิชาเลือก    จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นิสติสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

157811 นิตสิัทศาสตร์กับการประยุกต์ใช้       3 (2-2-5) 

 Forensic Phonetics and its implications 

157821 นวัตกรรมภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น    3 (2-2-5)

 Innovations in Dialectolinguistics 

157833  การรับภาษาและการเรียนรูภ้าษากับนวัตกรรม  3 (2-2-5) 

Language Acquisition and Innovations 

157841  วาทกรรมวเิคราะห์เชงิวิพากษ์    3 (2-2-5) 

Critical Discourse Analysis 

157842     ภาษาศาสตร์สังคมกับนวัตกรรม    3 (2-2-5) 

Sociolinguistics and Innovation 

157843  อรรถศาสตร์ปริชานขั้นสูง    3 (2-2-5) 

  Advanced Cognitive Semantics 

157844  ภาษาศาสตร์การศึกษาขั้นสูง     3 (2-2-5)  

  Advanced Educational Linguistics 

       2) วิทยานิพนธ์   จำนวน 36 หน่วยกิต  

157852 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 

 Dissertation  
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          3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 แบบ 1.1  

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

157851  วิทยานิพนธ์                          8 หน่วยกิต 

 Dissertation 

                                                   รวม                                     8 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

157851  วิทยานิพนธ์                            8   หน่วยกิต 

 Dissertation 

    รวม                                       8   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

157851  วิทยานิพนธ์                                   8   หน่วยกิต 

    Dissertation 

                 รวม                                           8  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

157851  วิทยานิพนธ์                                8   หน่วยกิต 

 Dissertation 

    รวม                                            8 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

157851  วิทยานิพนธ์                               8 หน่วยกิต 

 Dissertation 

                 รวม                                            8 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

157851  วิทยานิพนธ์                                 8 หน่วยกิต 

 Dissertation 

    รวม                                           8 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แบบ 2.1  
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

157801  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นสูง  3 (2-2-5) 

  Advanced Research Methodology in Humanities and Social Sciences  

157802   ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง 3 (2-2-5)

  Current Issues in Advanced Linguistics and Applied Linguistics 
 

    รวม                            6 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

1578xx วิชาเอกเลือก                    3 (2-2-5) 

 Major Elective  

1578xx วิชาเอกเลือก                    3 (2-2-5) 

 Major Elective  

    รวม                                   6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

157852  วิทยานิพนธ์                    9  หน่วยกิต 

   Dissertation 

        รวม                                 9  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

157852   วิทยานิพนธ์                     9  หน่วยกิต 

 Dissertation 

        รวม                                   9  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

157852  วิทยานิพนธ์                    9 หน่วยกิต 

  Dissertation 

        รวม                                   9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

157852 วิทยานิพนธ์                        9 หน่วยกิต 

 Dissertation 

        รวม                                    9 หน่วยกิต 
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 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

 

157801   ระเบียบวิธีวจิัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นสูง 3 (2-2-5) 

       Advanced Research Methodology in Humanities and Social Sciences  

  เทคนิคและกลวิธีในการเก็บข้อมูลทางภาษาศาสตร์ การบันทึกข้อมูล การสังเคราะห์

ข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล เทคนิคและแนวคิดการทำวิจัยเชิงทดลองที่หลากหลาย เทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยทางภาษาศาสตร์ และการตีความข้อมูลเชิงลึก การสัมมนาและการเขียน

รายงานวิจัย 

Techniques and strategies for data collection in linguistics, recording, eliciting, 

archiving data, several experimental techniques, approaches, technologies related to linguistics 

research methods, critical data interpretation, seminar, seminar and research paper writing 

 

157802  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง 3 (2-2-5)

 Current Issues in Advanced Linguistics and Applied Linguistics 

 ถกประเด็นทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั ้นสูง และศาสตร์อื ่น ๆ ที่

เก ี ่ยวข้องด้วยทฤษฎีที ่หลากหลายขั ้นสูง การมองภาพเชื ่อมโยง และบูรณาการระหว ่าง

ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อสรา้งสรรค์แนวคิดทฤษฎี  

 Discussion on advanced linguistics, applied linguistics, related fields using various 

theories, integration, connection between linguists and its related fields for theoretical 

contribution 

 

157811  นิติสัทศาสตร์กับการประยุกต์ใช้             3 (2-2-5) 

       Forensic Phonetics and its implications 

การคัดสรรหัวข้อวิจัยและถกประเด็นด้านนิติสัทศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะหข์้อมูลเสียงด้วยความรูท้างนติิสัทศาสตร์และทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ขั้นสูง  

Selected issues and discussion on forensic phonetics and its related fields, analysis 

of speech data using advanced forensic phonetics and advanced computer skills   
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157821  นวัตกรรมภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น          3 (2-2-5) 

             Innovations in Dialectolinguistics 

แนวคิดภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น การสร้างแผนที่ภาษา การประยุกต์ใช้แผนที่ภาษากับ

ศาสตร์ต่าง ๆ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย

ด้านภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น การวิจัยภาษาถิ่นเชงิทดลอง 

Theories and practice of variety of regional language and dialectological research, 

methods of constructing language map and its application, construction new concepts and 

innovations through related research synthesis, dialectolinguistic research through experimental 

research 

 

157833  การรับภาษาและการเรียนรู้ภาษากับนวัตกรรม        3 (2-2-5) 

      Language Acquisition and Innovations  

 หัวข้อวิจัยที่เลือกสรรแล้ว และการถกประเด็นด้านการรับภาษาและการเรียนรู้ภาษา 

การสังเคราะห์ทฤษฎี และสร้างสรรค์แนวคิดหรือทฤษฎีทางการรับภาษาและการเรียนรู้ภาษา 

เชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านภาษาเด็ก งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของ

มนุษย์ 

 Selected issues and discussion on language acquisition, synthesis of theories and 

practice of language acquisition related to child language, innovations for human language 

learning and acquisition 

 

157841   วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์          3 (2-2-5) 

 Critical Discourse Analysis  

ประเด็นวิจัยที่เลือกสรรแล้ว การสังเคราะห์ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงวิพากษ์ การ

นำไปใช้ขั้นสูง การสร้างแนวคิดใหม่ และเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันในสังคมไทย

หรอืสังคมอื่น ๆ  

Selected research issues, synthesis of critical approaches, its advanced application, 

constructing new concepts and proposing new angles for current situations in Thai society and 

other societies  
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157842     ภาษาศาสตร์สังคมกับนวัตกรรม    3 (2-2-5) 

Sociolinguistics and Innovation 

การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีด้านภาษาศาสตร์สังคม วิเคราะห์ภาษาต่างๆ การแปร 

การเปลี่ยนแปลงของภาษา ทัศนคติต่อภาษา ภาษากับชนชั้นทางสังคม ภาษาถิ่น การสัมผัสภาษา 

ภาษากับเพศสภาพ ภาษาในวิถีปฎิบัติชุมชน สร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ทางภาษศาสตร์สังคม 

Application of sociolinguistics concepts, theories of language studies, language 

variation, language change, language attitudes, language and social class, dialectology, 

language contact, language and gender, communities of practice in languages, initiate 

innovation from sociolinguistics concepts 

 

157843 อรรถศาสตร์ปริชานขั้นสูง     3 (2-2-5)

  Advanced Cognitive Semantics 

  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและความคิด ทฤษฎีเรื่อง พลวัต การผสมผสานเชิง

มโนทัศน์ งานวิจัยการเกี่ยวกับภาษาและความคิดและการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาษา 

และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  

Relationship between language and thought, theories on force dynamic, 

conceptual blending, research on language and thought and its applications to language 

teaching and learning, and other related fields of study 

 

157844 ภาษาศาสตร์การศึกษาข้ันสูง      3 (2-2-5)  

Advanced Educational Linguistics 

 แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง อายุและการเรียนรู้ การเรียนรู้

ของมนุษย์ รูปแบบและกลวิธีการเรียนการสอน ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยทางสังคม อทิธิพล

ข้ามภาษาและภาษาของผู้เรียน ความสามารถในการสื่อสาร งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูภ้าษาที่

หนึ่งและภาษาที่สอง และการนำองค์ความรูไ้ปบูรณาการกับการเรียนการสอนภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่

สอง หรือภาษาต่างประเทศ 

  Approaches on first and second language acquisition, age and acquisition, 

human learning, styles and strategies, personality factors, socio cultural factors, cross-linguistic 

influence and learner language, communicative ability, first and second language acquisition 

research, and integration of knowledge with first, second or foreign language learning and 

teaching. 
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157851  วิทยานิพนธ์                     36 หน่วยกิต  

 Dissertation  

  การพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ที ่มีคุณภาพในระดับสูง โดยการ

วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือศาสตร์ต่างๆ  การดำเนินการวิจัย

ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ การเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ 

    Development of advanced applied linguistics research by analyzing and synthesizing 

linguistics theories, applied linguistics, knowledge of various fields, conducting systematic 

research, national publication 

 

157852 วิทยานิพนธ์                  48 หน่วยกิต  

  Dissertation  

  การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพในระดับสูง โดยการวิเคราะห์

สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการวิจัยด้วย

กระบวนการที่เป็นระบบ การเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

Development of advanced applied linguistics research by synthesizing linguistics 

theories, applied linguistics, knowledge of various fields, conducting systematic research, 

national or international publication 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

2. เลขในลำดับที่  4 หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

    2.1  เลข    7 หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

    2.2  เลข    8 หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

3. เลขในลำดับที่ 5       หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  0       หมายถึง    กลุ่มวิชาพืน้ฐาน 

                       1       หมายถึง         กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

             2  หมายถึง     กลุ่มวิชาเลือก 

                        6  หมายถึง วิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4. เลขในลำดับที่ 6    หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

                3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจำตวั 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นางสาวผณินทรา ธีรานนท์* 352010042xxxx รองศาสตราจารย์ อ.ด. 

อ.ม. 

ศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 

2544 

2541 

2 นางจารุวรรณ เบญจาทิกุล* 31601000xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยวชิาการศึกษา 

2536 

2525 

2513 

3 นางสาวเพ็ญนภา คลา้ยสงิห์โต*  316010025xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2553 

2549 

2547 

4 นางสาวพชิญ์สินี เสถียรธราดล 21603000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ด.  

ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2545 

2542 

5 นายคมกฤช ตาชม 35507000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

Applied Linguistics 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton,  

United Kingdom 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย 

2557 

 

2543 

2540 
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6 นางสาวสุภัทรา  โยธินศริิกุล 32499001 XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.A. 

อ.บ.  

Chinese literature 

Chinese literature 

ภาษาจีน 

National Chung Hsing University 

National Chung Hsing University 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

2556 

2551 

2548 

7 นางสาวนริศา ไพเจรญิ 35699002XXXXX อาจารย์ ปร.ด.  

ศศ.ม.  

 

ศศ.บ.  

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์เพื่อกา

รสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2549 

 

2545 

8 นางสาวจารุกญัญ์ จิตรวงศ์นันท์ 35601010XXXXX อาจารย์ Docteur en Sciences 

du langage  

Master 2 en 

Sciences du langage 

ศศ.ม.  

ศศ.บ. 

การแปลภาษา 

 

ฝร่ังเศส-ไทย 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université Grenoble Alpes 

 

Université Stendhal Grenoble III 

 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

 

2557 

 

2550 

2546 

9 นายศราวุธ หล่อด ี 15607000XXXXX อาจารย์ ศศ.ด.  

ศศ.ม.  

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2561 

2556 

2554 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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  3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

  

ลำดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตร

ประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 

สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ป ี

1 นางอัญชลี วงศ์วัฒนา XXXXXXXXXXXXX ศาสตราจารย์ Ph. D. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

Linguistics 

ภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

University of Oregon 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2543 

2531 

2528 

2 นายศุภกรณ์ ภู่เจรญิศลิป์ 31004001XXXXX รองศาสตราจารย์ อ.ด. 

 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษเป็น 

ภาษานานาชาต ิ

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย่ 

2553 

 

2546 

2543 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

  ไม่มี 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย  

     5.1 คำอธิบายโดยย่อ  

      แผน 1.1 

  งานวิจัยวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตแผน 1.1 เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research) 

ด้านภาษาศาสตร์ตามหัวข้อที ่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการดำเนิน

โครงการวิจัย มีการกำหนดวัตถุประสงค์และ/หรือคำถามวิจัย มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มี

การดำเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และแปลผล รวมทั้งการอภิปรายผล 

มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  แผน 2.1 

  ส่วนงานวิจัยทำในรูปแบบเดียวกันกับวิทยานิพนธ์ก็ได้ หรืออาจเป็นการสังเคราะห์ใน

ประเด็นที่สนใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยและอาจแบ่งหัวข้อย่อย

ตามความเหมาะสม 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 5.2.1 คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่า ซึ่ง

นิสติจะต้องได้รับผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จงึจะถือว่าสอบผ่าน และนิสิตต้อง

นำวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแลว้มามอบใหม้หาวิทยาลัย  

 5.2.2 สำหรับนิสิตแผน 1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มหาวิทยาลัย

ยอมรับ  

 5.2.3 สำหรับนิสิตแผน 2.1 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ทางวชิาการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

 5.3 ช่วงเวลา 

        5.3.1 รายวิชา 157851 วิทยานิพนธ์   

  แผน 1.1 

  เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 1  ภาคการศกึษาต้น 

       5.3.2 รายวิชา 157852 วิทยานิพนธ์   

  แผน 2.1 

      เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 
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   5.4 จำนวนหน่วยกิต 

  5.4.1 รายวิชา 157851 วิทยานิพนธ์   

                   แผน 1.1       จำนวน 48 หน่วยกิต  

  5.4.2 รายวิชา 157852 วิทยานิพนธ์   

          แผน 2.1       จำนวน 36 หน่วยกิต  

 5.5 การเตรยีมการ 

คณะศิลปศาสตร์เตรียมการให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิตเกี่ยวกับ

การทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

  5.5.1 กำหนดตารางเวลาของคณาจารย์เพื่อใหค้ำปรึกษาแก่นิสิต 

  5.5.2 ให้คำแนะนำแก่นิสิตเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่น่าสนใจในการทำวิทยานิพนธ์ 

  5.5.3 แนะนำและจัดหาอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ มา

ให้คำปรึกษาและแนะนำการทำวิทยานิพนธ์เรื่องน้ัน ๆ  

  5.5.4 จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ หลังจากนิสิต

ได้ทำวทิยานพินธ์ไประยะหนึ่งแล้ว โดยเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิที่

มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาให้คำแนะนำ 

  5.5.5 ให้คำแนะนำนิสิตเกี่ยวกับการจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตาม

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย  

  5.6 กระบวนการประเมินผล 

 การประเมนิผลการทำวิทยานิพนธ์ มีกระบวนการประเมินดังนี้ 

 5.6.1 การประเมินผลร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 5.6.2 การประเมินผลโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดย

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะศลิปศาสตร์หรอืมหาวิทยาลัย 

    5.6.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะศลิปศาสตร์หรอืมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืและกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีความสามารถในการทำวิจัยขั้นสูง

สร้างองค์ความรูใ้หม่  

มีการจัดการเรียนที่มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้ามาอภิปรายใน

กลุ่ม กำหนดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการใน

หัวข้อต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 

มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับ

การทำวิจัย และวิทยากรทางภาษาศาสตร ์กับ

เทคโนโลยีจากบริษัทกูเกิ้ล (หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง) 

มาบรรยาย 

1.2 มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ 

มีการมอบหมายงานวิจัยที ่หลากหลายทั ้งทาง

ภาษาศาสตร์และศาสตร์อื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้

ผู ้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื ่อมโยงองค์

ความรูจ้ากงานวจิัย และนำมาอภปิรายในช้ันเรียน 

1.3 ม ีความสามารถในการถ ่ายทอด

ความรู ้และใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสม 

มีการมอบหมายให้นิส ิตแต่ละคนได้ขยายองค์

ความร ู ้ ในล ักษณะของการอภ ิปราย และใ ช้

เทคโนโลยีในการวางแผนและดำเนินการวิจัยหรือ

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

1.4 ม ี จรรยาบรรณในว ิ ช าช ี พ แล ะ

จรรยาบรรณนักวิจัย 

กระตุ ้นและสร้างให้นิสิตมีความภาคภูมิใจและ

รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ 
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2.การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLOs กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 

ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ 

และวิจัยด้านภาษาศาสตร์ 

และบูรณาการภาษาศาสตร์กับ

ศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม   

 

มีการจัดการเรียนที่มี

การศกึษาค้นคว้าด้วย

ตนเองและนำเสนอผล

การศกึษาค้นคว้ามา

อภปิรายในกลุ่ม 

กำหนดให้มกีาร

วิพากษ์วิจารณ์เชิง

วิชาการในหัวข้อต่างๆ

อย่างสม่ำเสมอ 

มีการเชญิวิทยากรจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การทำวิจัย และ

วิทยากรทาง

ภาษาศาสตร์หรอื

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมา

บรรยาย 

สังเกตพฤติกรรม จากการถก

ประเด็นการทำงานที่ได้รับ

มอบหมายการทำรายงาน หรอื 

วิจัย 

PLO 2 ผู้เรียนสามารถวางแผน 

อ อ ก แ บ บ ก า ร ว ิ จั ย 

ด้านภาษาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา

สังคม 

มีการมอบหมาย

งานวิจัยที่หลากหลาย

ทั้งทางภาษาศาสตร์และ

ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ผู้เรยีนวิเคราะห์ 

สังเคราะห ์และ

เชื่อมโยงองค์ความรู้

จากงานวิจัย และนำมา

อภปิรายในช้ันเรียน 

สังเกตพฤติกรรม จากการถก

ประเด็นการทำงานที่ได้รับ

มอบหมายการทำรายงาน หรอื 

วิจัย 

PLO 3 ผูเ้รียนสามารถสร้าง

องค์ความรู้หรอืแนวคิดใหม่

ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์    

มีการมอบหมายใหน้ิสิต

แต่ละคนได้ขยายองค์

ความรูใ้นลักษณะของ

การอภิปราย และการ

สังเกตพฤติกรรม จากการถก

ประเด็นการทำงานที่ได้รับ

มอบหมายการทำรายงาน หรอื 

วิจัย 
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ปฏิบัติจากการวางแผน

และดำเนินการวิจัยหรอื

การศกึษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

PLO 4 ผูเ้รียนสามารถถ่ายทอด

องค์ความรู้และนวัตกรรมทาง

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้ 

มีการมอบหมายใหน้ิสิต

แต่ละคนได้นำเสนอ 

และอภปิรายผลงาน 

วิจัย 

 

สังเกตพฤติกรรม 

จากการถกประเด็นการทำงานที่ได้

รับมอบหมายการทำรายงาน หรอื 

วิจัย 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1.คุณธรรม จริยธรรม     

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ √  √ √ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม √  √ √ 

(3) เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ √  √ √ 

(4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม √  √ √ 

2.ความรู้     
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศกึษาและสามารถนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา √ √ √ √ 

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้ √ √ √ √ 

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้หม่ๆ และการประยุกต์ใชท้ี่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม √ √ √ √ 

3.ทักษะทางปัญญา     

(1) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาแนวคิดริเร่ิม สรา้งสรรค์ เพื่อตอบสนองประเดน็หรือปญัหา √ √ √ √ 

(2) สามารถสงัเคราะห์และบูรณาการผลงานวชิาการหรือองคค์วามรู้เดิมในการพัฒนาความคดิใหม่ๆ  หรือเสนอเป็นความรู้ใหม ่ √ √ √ √ 

(3) สามารถใชเ้ทคนิคทั่วไปหรือเทคนคิเฉพาะทาง ในการวเิคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทีซ่ับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค ์ √ √ √ √ 

(4) สามารถขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏบิัติจากการวางแผนและดำเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  √ √ √ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ     

(1)  สามารถแก้ไขปญัหาที่มีความซบัซ้อนได้ด้วยตนเอง √ √ √ √ 

(2) มีความรับผดิชอบในการทำงานและร่วมมือกับผูอ้ื่นในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม √ √ √ √ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์     
(4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง √ √ √ √ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อใชใ้นการศกึษาคน้คว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา √ √ √ √ 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทัง้ในวงการวิชาการ วิชาชีพและชมุชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง

ตีพมิพ์ทางวิชาการ 

   √ 

6.สุนทรียภาพ     
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวฒันธรรม  √ 

 

√ √ 

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ     
(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ    √ 

(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม    √ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
      

กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

157801 ระเบียบวธีิวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นสูง • •  • 

157802 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขัน้สูง •   • 

157811 นติสิัทศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ขัน้สูง     • • • • 

157821 นวัตกรรมภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น • • • • 

157833 การรับภาษาและการเรียนรู้ภาษากับนวัตกรรม • •  • 

157841  วาทกรรมวเิคราะห์เชงิวพิากษ ์ • •  • 

157842 ภาษาศาสตร์สังคมเพื่อภาษาต่างๆ • •  • 

157843 อรรถศาสตร์ปริชานขั้นสูง •   • 

157844   ภาษาศาสตร์การศึกษาขั้นสูง • •  • 

157845 นติสิัทศาสตร์ • • • • 

157851 วทิยานพินธ์ • • • • 

157852 วทิยานพินธ์ • • • • 
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ประยุกต์ มีดังต่อไปนี ้

    1. คุณธรรม จริยธรรม 

          1. คุณธรรม จรยิธรรม 

     (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

     (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 

     (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 

     (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
 

 2. ความรู้ 

             (1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่น  ในสาขาวิชา 

   (2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

   (3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่  

   (4) มีความเข้าใจอย่างลกึซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาต ิ
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถนำทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด

ริเริ่ม สร้างสรรค ์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

  (2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนา

ความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค ์

     (3) สามารถพัฒนาองค์ความรู ้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและ

ดำเนนิการวิจัย 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผูน้ำทางวิชาการหรอืวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

  (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 (2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้ง

ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

          6. สุนทรียภาพ 

      มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

     (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

    การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติ พ.ศ. 2561  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

    2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 โดยการสุ่มจากจำนวนรายวิชาทั้งหมด เป็นจำนวนร้อย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และทำการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชา

ทราบตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา จากนั้นคณะกรรมการทำการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

และรายงานผลการประเมินให้สาขาวิชาและคณะรับทราบ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตจบการศึกษา โดยการทำวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต ที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจดำเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี ้

(1) ภาวะการได้งานทำของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในดุษฎี

บัณฑติที่จบการศกึษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ หลังจากจบการศกึษาแล้วอย่างนอ้ย 1 ปี 

(3) การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จาก

สาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น

ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ

พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา

องค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

            นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ปริญญาเอก แบบ 1  

1) มีระยะเวลาการศกึษาตามกำหนด 

2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด 

3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

6) เสนอวิทยานพินธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  

   โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ  คณะกรรมการ

การอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

อย่างน้อย 2 เรื่องและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ยการศกึษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 

2561  

 

ปริญญาเอก แบบ 2 

1) มีระยะเวลาการศกึษาตามกำหนด 

2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด 

3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4) ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 

5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 3 ระดับคะแนนหรือ

เทียบเท่า 

6) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ (QUALIFYING EXAMINATION) เพ ื ่อเป ็นผู ้ม ีส ิทธ ิขอทํา

วิทยานิพนธ์  

7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

8) เสนอว ิทยานิพนธ ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข ั ้นส ุดท ้ายโดยคณะกรรมการท ี่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้อง

เป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเข้ารับฟังได้ 

 สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
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การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที ่ม ีค ุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ  

การอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 จัดอบรมเพื ่อสร้างความรู ้และความเข้าใจเรื ่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศกึษาอุดมศกึษา (TQF)  

1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

         ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น

ประจำทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โครงการการจัดการการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

 2.2.1 ส่งเสริมใหอ้าจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทาง

วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  

 2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการทำวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

 2.2.3 นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติ

ภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้าง

ประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความชำนาญในอาชีพของ

การเป็นครูผูส้อน 

 2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพทางวิชาการ 

 2.2.5 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและ

สนับสนุนให้กำหนดตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรโดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 

หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

   

2. บัณฑิต 

  คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคมหรอืความพึงพอใจ

ของผู้ใชดุ้ษฎีบัณฑติ  

2.1 คณะดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑติ เป็นประจำทุกปี 

และเสนอผลการสำรวจให้คณะกรรมการประจำคณะและกรรมการสาขาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพของนิสติให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน และ

นำข้อมูลมาเป็นพืน้ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย 

2.3 สาขานำข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นิสิตสังกัดอยู่  มาพิจารณาจัดทำโครงการและ

กิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 

3. นิสิต 

 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสติ 

 3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต 

  3.1.1 สาขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆแก่นิสิตทุกคน 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกำหนดเวลาในการให้คำปรึกษา หรอืมีวธิีการตดิต่อกับนิสติในรูปแบบอื่น โดย

ต้องแจ้งให้นสิิตในความดูแลทราบ  

  3.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องกำหนดช่วงเวลาให้นิสิตในชั้นเรียนเข้าปรึกษาได้ (Office Hours) 

และแจ้งให้นสิิตทราบ 

    3.2 การอุทธรณ์ของนสิิต  

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องขอดูกระดาษ 

คำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้  ทั้งนี้ เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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4. คณาจารย์ 

    สาขาวิชาและคณะเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ 

อว. กำหนด 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่   

       การคัดเลือก แต่งตั้ง และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้งผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 4.1.1 คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของสาขา คณะและ

มหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ อว. กำหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน ดำเนินการรับ

สมัคร ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกำหนดวันสอบใหชั้ดเจน 

 4.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่คัดกรองผูส้มัครเบือ้งตน้ดำเนินการสอบ คัดเลือก

โดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยังคณะ 

 4.1.3 มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งดำเนินการแต่งตัง้ และบรรจ ุ

    4.2 การมสี่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

 4.2.1 อาจารย์ผูส้อนทุกท่านมสีิทธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน

ด้านต่างๆ เช่นแผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้ 

 4.2.2 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและผูส้อนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและนำเสนอผลแก่ที่ประชุมสาขาเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการ

ปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

 การแต่งตั ้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธี คือจ้างรายชั ่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้ 

ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะต้องนำผลการคำนวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มา

พิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจำเป็นเช่นมีอาจารย์ประจำลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อทำ

ผลงานทางวชิาการ หรอืให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่สาขาเห็นควรทั้งนี้ให้มีการขอความเห็นชอบจาก

คณะ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

  5.1 หลักสูตร 

       มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรโดยการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนศึกษาและ

สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกียวข้องกับหลักสูตร  อาทิ การศึกษาหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศเพื่อเป็นคู่เทียบ การสำรวจความพึงพอใจของนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และบุคคล

ทั่วไปที่มีสนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การประชุมหารือเรื่องความพร้อมด้านการสอนและ

วิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร และนำผลการประเมิน 

ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรและผูท้รงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรมาใช้

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย มีความแตกต่าง มีคุณภาพ สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียและความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ  

  5.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

        5.2.1 ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตรประชุมหารือร่วมกันเรื ่องการ

กำหนดคุณสมบัติผู้สอน ระบุชื่อผู้สอน และวิธีการสอนในแต่ละรายวิชา จากนั้นผู้รับผิดชอบรายวิชา

ดำเนินการออกแบบเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนสอนในรายละเอียดเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมและ

นิสติในหลักสูตรทราบต่อไป 

         5.2.2 การประเมินผลการสอน ใช้ระบบการประเมินการสอนโดยนิสิตผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนแบบรายงานผลการดำเนินงานรายวิชาของผู้สอนตามระบบการบริหารงาน

วิชาการของคณะศลิปศาสตร์ 

  5.3 การประเมินผู้เรยีน 

มีการประเมินผลในแต่ละรายวิชาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วยด้วยวิชาการที่

หลากหลาย เช่น การสอบ การทำงาน การทำวิจัย การนำเสนอ การประเมินจากพฤติกรรมการเรียน 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนสอดคล้องกับภาคผนวก ก. ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ 3 

การวัดและประเมินผลการศกึษา 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 งบประมาณ 

        งบประมาณของสาขาวิชาคืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้โดยขึ้นกับจำนวนนิสิตของ

สาขาวิชา การแบ่งส่วนงบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะโดยใช้

หลักเกณฑ์ตามที่คณะเป็นผู้กำหนด 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

รายละเอียด การดำเนินการ การประเมินผล 

1. ห้องเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยและกองบริการ

การศกึษาดูแลเรื่องการจัดหา

หอ้งเรียนให้แต่ละรายวิชา 

ประเมินความพึงพอใจและ

ปัญหาการใช้หอ้งเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการในปลายภาค

การศกึษาต้นและปลายในระบบ

บริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

2. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยและกองบริการ

การศกึษาดูแลเรื่องการจัดหา

วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการ

สอนในห้องเรยีนให้แต่ละ

รายวิชา 

ประเมินความพึงพอใจและ

ปัญหาการใชว้ัสดุอุปกรณ์ใน

หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการใน

ปลายภาคการศกึษาต้นและ

ปลายในระบบบริการการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

3. ระบบบริหารจัดการ

หอ้งเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยและกองบริการ

การศกึษาดูแลเรื่องระบบ

บริหารจัดการหอ้งเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการ 

ประเมินความพึงพอใจและ

ปัญหาการเรื่องระบบบริหาร

จัดการห้องเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการในปลายภาค

การศกึษาต้นและปลายในระบบ

บริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

4. ผูร้ับผดิชอบดูแลการ

ให้บริการและการ

บำรุงรักษาสื่อการสอนและ

วัสดุอุปกรณ์ 

มหาวิทยาลัยและศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารดูแลรับผิดชอบในการ

ให้บริการและการบำรุงรักษา

สื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ 

ประเมินความพึงพอใจและ

ปัญหาเรื่องการให้บริการและ

การบำรุงรักษาสื่อการสอนและ

วัสดุอุปกรณ์ในปลายภาค

การศกึษาต้นและปลายในระบบ

บริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
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5. หนังสือ ตำรา เอกสารและ

วารสารตลอดจนสื่อสาร

ศกึษาอื่นๆ ที่ใชป้ระกอบการ

เรียนการสอน 

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

ของมหาวิทยาลัยใหบ้ริการ

หนังสือ ตำรา เอกสารและ

วารสารตลอดจนสื่อการศกึษา

อื่นๆ ที่ใชป้ระกอบการเรียนการ

สอนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

โดยอาจารย์สามารถเสนอ

รายการหนังสอื วารสาร และ

สื่อต่างๆ ไปยังศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศกึษา ของ

มหาวิทยาลัยเพื่อทำการจัดซือ้ 

คณะและศูนย์บรรณสารและ

สื่อการเรียนรู้จัดทำสำรวจ

ความพึงพอใจและความ

ต้องการหนังสือ วารสาร สื่อ

ต่างๆ จากอาจารย์และนิสติ

อย่างสม่ำเสมอ และนำความ

คิดเห็นต่างๆ มาใช้ใน  การ

ปรับปรุงการให้บริการ 

 

 6.3 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  6.3.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  6.3.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติทำงาน 

   (1) คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา หรือ

ประชุมทางวชิาการ 

   (2) คณะและสาขาวิชาจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านวิชาการ การจัดการ

การสอนและวิจัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาทำหน้าที่เป็นวิทยากร เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์กับ

เทคโนโลยีในบริษัทกูเกิ้ล หรอื ในสภาวิจัยแห่งชาติ (หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง)  
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวน

การดำเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

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

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ทีก่ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการดำเนินงานที ่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แลว้ 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รบั   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 

ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

    

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 11 12 12 

 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที ่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที ่มีผลดำเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 คณะจัดทำโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้น

คณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

         1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดทำแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และเสนอ

ต่อคณะกรรมการประจำคณะทราบ  

         1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดทำเป็นประจำทุกปี ใน

แต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

         1.1.4 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนใหเ้หมาะสมกับนิสิตโดยอาจารย์

ผูส้อนแต่ละท่าน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

     1.2.1 คณะจัดทำโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวขอ้การประเมนิทักษะของ

อาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้

อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

          1.2.2 อาจารย์นำผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนมาปรับปรุงต่อไป 

 

2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่าอาจารย์ประจำ

หลักสูตร อาจารย์ผูส้อน ผูใ้ช้ดุษฎีบัณฑิตและ/ หรอืผูม้ีส่วนได้เสียอื่น ๆ และผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรดำเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมินเอกสาร

หลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นนำผลการประเมินมาประมวล และ

นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจาก กรรมการประจำ

คณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วิพากษ์

หลักสูตรภายนอกสถาบัน 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

    คณะศิลปศาสตร์กำหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผลการ

ดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้ที่

กำหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทำเป็นรายงานเพื่อเสนอ

ต่อมหาวิทยาลัย  

4.2 จัดประชุมนำเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์

พิเศษ นิสติและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการดำเนินหลักสูตรและ

ระดมข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติดำเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และเกณฑ์ที่ อว. กำหนด  

4.4 ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความต้องการ

ของผู้ใชน้โยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. 2561  
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ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษ 

ของนสิิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน 

ผลการเรียนระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565  
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ลำดับที ่ รายการ 

เกณฑ์ อว. หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. งานรายวิชา - 12  - 12 - 12 

    

 หมวดวิชาเฉพาะ 

1.1 กลุ่มวชิาบังคับ 

1.2 กลุ่มวชิาเลอืก 

- 

- 

- 

- 

6 

6 

- 

- 

- 

- 

6 

6 

- 

- 

- 

- 

6 

6 

2.  วิทยานิพนธ ์ 48 36 48 36 48 36 

 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 48  48  48 48 48 48 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

แบบ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

157851 วิทยานิพนธ์ 8   หน่วยกิต 157851 วิทยานิพนธ์ 8   หน่วยกิต 

 รวม 8   หน่วยกิต  รวม 8   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

157851 วิทยานิพนธ์ 8   หน่วยกิต 157851 วิทยานิพนธ์ 8   หน่วยกิต 

 รวม 8   หน่วยกิต  รวม 8   หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

157851 วิทยานิพนธ์ 8   หน่วยกิต 157851 วิทยานิพนธ์ 8   หน่วยกิต 

 รวม 8   หน่วยกิต  รวม 8   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

157851 วิทยานิพนธ์ 8   หน่วยกิต 157851 วิทยานิพนธ์ 8  หน่วยกิต 

 รวม 8   หน่วยกิต  รวม 8  หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

157851 วิทยานิพนธ์ 8   หน่วยกิต 157851 วิทยานิพนธ์ 8   หน่วยกิต 

 รวม 8   หน่วยกิต  รวม 8   หน่วยกิต 

      

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

157851 วิทยานิพนธ์ 8   หน่วยกิต 157851 วิทยานิพนธ์ 8   หน่วยกิต 

 รวม 8   หน่วยกิต  รวม 8   หน่วยกิต 
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แบบ 2.1  

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

157801 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ขั้นสูง 

3 (2-2-5) 157801 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ขั้นสูง  

3 (2-2-5) 

157802 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์

และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสงู 

3 (2-2-5) 157802 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์

และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสงู 

3 (2-2-5) 

 รวม 6  หน่วยกิต  รวม 6   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

1578xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 1578xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 

1578xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 1578xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 

157852 วิทยานิพนธ์ 3 (2-2-5)    

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 6   หน่วยกิต 

 

 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

  ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

157852 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 157852 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

157852 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 157852 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

157852 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 157852 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 

 

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

157852 วิทยานิพนธ์ 6   หน่วยกิต 157852 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 

 รวม 6   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

หลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ. ศ. 2565 สาระที่

ปรับปรุง 

157801  ระเบียบวธีิวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง 

            3 (2-2-5) 

       Advanced Research Methodology in 

           Social Sciences  

      เทคนิคและกลวิธ ีในการเก็บข้อมูลทาง

ภาษาศาสตร์ การบันทึกข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล 

และการจัดเก็บข้อมูล เทคนิคและแนวคิดการทำ

วิจัยเชิงทดลองที่หลากหลาย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับการทำวิจัยทางภาษาศาสตร์ และการตีความ

ข้อมูลเชงิลึก การสัมมนาและการเขียนรายงานวจิัย 

          Techniques and strategies for different 

research methods in linguistics: recording, eliciting 

and archiving data. Several experimental 

techniques and approaches. Technologies related 

to linguistics research methods and critical data 

interpretation. Seminar and research methods 

and critical data interpretation. Seminar and 

research paper writing. 

157801  ระเบียบวิธีว ิจ ัยทางสังคมศาสตร์ขั ้นสูง

 3 (2-2-5) 

 Advanced Research Methodology 

            in Social Sciences  

  เทคนิคและกลวิธีในการเก็บข้อมูลทาง

ภาษาศาสตร์ การบันทึกข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล 

และการจัดเก็บข้อมูล เทคนิคและแนวคิดการทำวิจัย

เชิงทดลองที่หลากหลาย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

การทำวิจัยทางภาษาศาสตร์ และการตีความข้อมูล

เชงิลึก การสัมมนาและการเขียนรายงานวจิัย 

            Techniques and strategies for data 

collection in linguistics, recording, eliciting, 

archiving data, several experimental techniques, 

approaches, technologies related to linguistics 

research methods, critical data interpretation, 

seminar, seminar and research paper writing  

คงเดิม 

157802  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์และ 

            ภาษาศาสตร์ประยุกต์ขัน้สูง  

            3 (2-2-5)  

           Current Issues in Advanced 

          Linguistics and Applied Linguistics 

          ประเด็นทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยทฤษฎีที่

หลากหลายขั้นสูง การมองภาพเชื่อมโยง และบูรณา

การระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์ต ่างๆ เพื่อ

สร้างสรรค์แนวคดิทฤษฎี  

          Discussion on advanced linguistics and 

applied linguistics and related fields using various 

theories, integration and connection between 

linguists and its related fields for theoretical 

contribution 

 

157802  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ 

            และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขัน้สูง 

            3 (2-2-5)  

            Current Issues in Advanced 

            Linguistics and Applied Linguistics 

 ถกประเด็นทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ขั ้นสูง และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องด้วย

ทฤษฎีที่หลากหลายขั้นสูง การมองภาพเชื่อมโยง 

และบูรณาการระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ 

เพื่อสร้างสรรค์แนวคดิทฤษฎี  

 Discussion on advanced linguistics, 

applied linguistics, related fields using various 

theories, integration, connection between linguists 

and its related fields for theoretical contribution 

คงเดิม 
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157811  นติสิัทศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ 

 3 (2-2-5) 

       Forensic Phonetics and its   

implications 

การคัดสรรหัวขอ้วจิัยและถกประเด็น

ด้านนิติสัทศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การ

วิเคราะห์ข้อมูลเสียงด้วยความรู้ทางนิติสัทศาสตร์

และทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ขั้นสูง  

Selected issues and discussion on 

forensic phonetics and its related fields, analysis of 

speech data using advanced forensic phonetics 

and advanced computer skills   

 

157811  นติสิัทศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ 

 3 (2-2-5) 

       Forensic Phonetics and its 

implications 

การคัดสรรหัวข้อวิจัยและถกประเด็น

ด้านนิติสัทศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ

วิเคราะห์ข้อมูลเสียงด้วยความรู้ทางนิติสัทศาสตร์

และทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ขั้นสูง  

Selected issues and discussion on 

forensic phonetics and its related fields, analysis of 

speech data using advanced forensic phonetics and 

advanced computer skills   

 

คงเดิม 

157821  นวัตกรรมภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น 

  3 (2-2-5) 

            Innovations in Dialectolinguistics 

            แนวคิดภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น การสร้าง

แผนที่ภาษา การประยุกต์ใช้แผนที่ภาษากับศาสตร์

ต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว หรือ ภูมิศาสตร์ การสร้าง

องค ์ความร ู ้ ใ หม่  การสร ้ า งนว ั ตกรรม ผ ่ าน

กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัยด้านภาษาศาสตร์

ภาษาถิ่น หรือ ผ่านการวจิัยเชงิทดลอง 

          Theory and practice of variety of regional 

language and dialectological research, methods of 

constructing language map and its application to 

tourism or geography, construction new concepts 

or innovations through related research synthesis 

or through experimental research 

157821  นวัตกรรมภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น 3 (2-

2-5) 

            Innovations in Dialectolinguistics 

            แนวคิดภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น การสร้าง

แผนที่ภาษา การประยุกต์ใช้แผนที่ภาษากับศาสตร์

ต่าง ๆ การสร้างองค์ความรูใ้หม ่การสร้างนวัตกรรม

ผ ่ านกระบวนการส ั ง เคราะห ์ ง านว ิ จ ั ย ด ้ าน

ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น การวจิัยภาษาถิ่นเชงิทดลอง 

           Theory and practice of variety of regional 

language and dialectological research, methods of 

constructing language map and its application, 

construction new concepts and innovations 

through related research synthesis, 

dialectolinguistic research through experimental 

research 

คงเดิม 

157833  ภาษาศาสตร์จิตวทิยากับนวัตกรรม      

  3 (2-2-5) 

           Psycholinguistics and Innovations  

     การเลือกสรรหัวข้อวิจัยและการถกประเด็น

ด้านภาษาศาสตร์จิตวิทยา การสังเคราะห์ทฤษฎี 

และสร ้ างสรรค ์แนวค ิดหร ือทฤษฎ ี ใหม ่ทาง

ภาษาศาสตร์จิตวิทยา เชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้

ในการวิจัยด้านภาษาเด็ก การสร้างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ 

157833  การรับภาษาและการเรียนรู้ภาษา 

            กับนวัตกรรม  3 (2-2-5) 

            Language Acquisition and Innovations  

       หัวข้อวิจ ัยที ่เลือกสรรแล้ว และการถก

ประเด็นด้านการรับภาษาและการเรียนรู้ภาษา การ

สังเคราะห์ทฤษฎี และสร้างสรรค์แนวคิดหรือทฤษฎี

ทางการรับภาษาและการเรียนรู้ภาษา เชื่อมโยงกับ

การประยุกต์ใช้ในการวจิัยดา้นภาษาเด็ก งนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ 

ป ร ั บ -

เปลี่ยนชื่อ

รายว ิ ชา

แ ล ะ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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 Selected issues and discussion on 

psycholinguistics, synthesis on theory and practice 

of psycholinguistics related to child language, 

innovations for human language learning and 

acquisition 

 Selected issues and discussion on language 

acquisition, synthesis on theory and practice of 

language acquisition related to child language, 

innovations for human language learning and 

acquisition 

157841  วาทกรรมวเิคราะห์เชงิวพิากษ ์      

 3 (2-2-5) 

           Critical Discourse Analysis  

           การเลือกสรรหัวข้อวิจัย การสังเคราะห์

ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงวิพากษ์ และการนำไปใช้ขั้น

สูง การสร้างแนวคิดใหม่ และเสนอมุมมองใหม่

เกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันในสังคมไทยหรือสังคมอื่น 

ๆ ผ่านการวเิคราะห์วาทกรรม 

         Selected issues and synthesis critical 

approaches to discourse analysis and its 

advanced application, constructing new concepts 

and proposing new angles for current situations in 

Thai society or other societies 

157841   วาทกรรมวเิคราะห์เชงิวพิากษ ์   

             3 (2-2-5) 

 Critical Discourse Analysis  

ประเด็นวจิัยท่ีเลอืกสรรแลว้ การสังเคราะห์

ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงวิพากษ์ การนำไปใช้ขั ้นสูง 

การสร้างแนวคิดใหม่ และเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับ

ประเด็นปัจจุบันในสังคมไทยหรือสังคมอื่น ๆ  

Selected research issues, synthesis of 

critical approaches, its advanced application, 

constructing new concepts and proposing new 

angles for current situations in Thai society and 

other societies 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

 157842 ภาษาศาสตร์สังคมกับนวัตกรรม     

           3 (2-2-5)  

           Sociolinguistics and Innovation  

           การประยุกต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎีดา้น

ภาษาศาสตร์สังคม วิเคราะห์ภาษาต่างๆ การแปร 

การเปลี่ยนแปลงของภาษา ทัศนคติต่อภาษา 

ภาษากับชนช้ันทางสังคม ภาษาถิ่น การสัมผสัภาษา 

ภาษากับเพศสภาพ ภาษาในวถิปีฎบัิตชิุมชน 

สร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ทางภาษศาสตร์ 

สังคม  

Application of sociolinguistics concepts, theories of 

language studies, language variation, language 

change, language attitudes, language and social 

class, dialectology, language contact, language 

and gender, communities of practice in languages, 

initiate innovation from sociolinguistics concepts 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่

 157843 อรรถศาสตร์ปริชานขั้นสูง    

            3 (2-2-5)   

            Advanced Cognitive Semantics 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่
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           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและความคิด 

ทฤษฎีเร่ือง พลวัต การผสมผสานเชงิมโนทัศน์ 

งานวจิัยการเกี่ยวกับภาษาและความคิดและการประ

ยุกต์ใชก้ับการเรียนการสอนภาษา 

และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

         Relationship between language and 

thought, theories on force dynamic, conceptual 

blending, research on language and thought and 

its applications to language teaching and learning, 

and other related fields of study 
 

 157844 ภาษาศาสตร์การศึกษาขั้นสูง   

            3 (2-2-5)  

            Advanced Educational Linguistics     

           แนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและ

ภาษาที่สอง อายุและการเรียนรู้ การเรียนรู้ของ

มนุษย ์รูปแบบและกลวิธีการเรียนการสอน ปัจจัย

ด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยทางสังคม อทิธิพลข้ามภาษา

และภาษาของผู้เรียน ความสามารถในการสื่อสาร 

งานวจิัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่

สอง     

และการนำองค์ความรู้ไปบูรณาการกับการเรียนการ

สอนภาษาที่หนึ่ง ภาษาท่ีสอง หรือภาษาต่างประเทศ 

        Approaches on first and second language 

acquisition, age and acquisition, human learning, 

styles and strategies, personality factors, socio 

cultural factors, cross-linguistic influence and 

learner language, communicative ability, first and 

second language acquisition research, and 

integration of knowledge with first, second or 

foreign language learning and teaching. 

เปิด

รายวชิา

ใหม ่

157851  วทิยานพินธ์    36 หน่วยกิต  

 Dissertation  

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพใน

ระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การ

แก้ไขปัญหา ในหัวข้อที่เกี ่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 

ก า ร ส อ น ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ  ว ร ร ณ ก ร ร ม  แ ล ะ

ภาษาศาสตร์   

157851  วทิยานพินธ์   36 หน่วยกิต  

Dissertation  

ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้ ใ ห ม ่ ท า ง

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพในระดับสูง โดย

การว ิ เ ค ราะห ์ส ั ง เคราะห ์ อ งค ์ค วามร ู ้ ด ้ าน

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือศาสตร์

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 
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           Constructing new knowledge with a high 

level of quality by systematic research 

methodology, problem solving, English teaching, 

literature, and linguistics 

ต่างๆ การดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนที่เป็นระบบ 

การเผยแพร่งานวจิัยในระดับชาติ 

Development of advanced applied 

linguistics research by analyzing and synthesizing 

linguistics theories, applied linguistics, knowledge 

of various fields, conducting systematic research, 

national publication     

157852 วทิยานพินธ์    48     หน่วยกิต  

 Dissertation  

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพใน

ระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การ

แก้ไขปัญหา ในหัวข้อที่เกี ่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 

ก า ร ส อ น ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ  ว ร ร ณ ก ร ร ม  แ ล ะ

ภาษาศาสตร์   

 Constructing new knowledge with a high 

level of quality by systematic research 

methodology, problem solving, English teaching, 

literature, and linguistics  

 

157852 วทิยานพินธ์  48 หน่วยกิต  

Dissertation  

การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทาง

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ท่ีมีคุณภาพในระดับสูง โดย

การวเิคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ดา้น

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้อง และดำเนนิการวิจัยด้วยกระบวนท่ีเป็น

ระบบ การเผยแพร่งานวจิัยในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

Development of advanced applied 

linguistics research by analyzing and synthesizing 

linguistics theories, applied linguistics, knowledge 

of various fields, conducting systematic research, 

national or international publication 

ปรับ

คำอธิบาย

รายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ประเด็นความคดิเห็นในการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2565 

กรรมการวิพากษ์ภายนอก: รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ 

ลำดับที่ หน้าที่ ความคดิเห็น/ ข้อแนะนำ 

1  ตัวย่อ สกอ. ควรเปลี่ยนเป็น อว. (กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศษสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม) 

2  คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสอดคล้องกัน 

3  คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษควรใหเ้จ้าของภาษาอ่านหลังจากที่ปรับ

เนือ้หารอบสุดท้ายแล้ว 

4  รายวิชา 157801 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ขอเสนอให้เปลี่ยนเป็น

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศษสตร์ประยุกต์ เพื่อใหส้อดคล้องกับคำอธิบาย

รายวิชาและชื่อหลักสูตร 

5 35 หมวด 6 ข้อ 2.2.4 ควรตัดออกเนื่องจากหลักสูตรปริญญาเอกควรมีแต่

อาจารย์ประจำหลักสูตรที่จบการศกึษาระดับปริญญาเอกแล้ว 
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ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ผลงานวิจัย   

Teeranon, P., Phrueksawatnon, P., & Kaowiwattanakul, S. (2021). UNESCO Factors Affecting Building 
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ประเทศไต้หวัน และ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น)  
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ศักดินา สุทธิพันธุ์ และ เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต. (2563). วัจนกรรมถ้อยคำของตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง 
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ฐานะกอง พัชรินทร สัจจญาติ ธัญพร มูลกาวิล    ณัฐิรา คำขาด ชาญศักดิ์ เสียงเย็น. (2564). 
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วิชาการ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1. 63-88. 

 

 



102 

 

 

พิชญ์สินี เสถียรธราดล. (2663). 

การวิเคราะห์เครือข่ายทางความหมายของถ้อยคำภาษาไทยที่พบในผู้ป่วยภาวะซึมเศร้า. 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28(3), กันยายน-

ธันวาคม, 2563. 116-143. 

Phitsinee Sathientharadol. (2020). The use of semantic field approach to enhance English 

vocabulary development of Prathomsuksa 4 students at Betty Dumen Border Patrol Police 

School, Phayao Province, Thailand. Interdisciplinary Research Review. 15(6), November-

December, 2020. 22-30. 

Poramat Khamlue and Phitsinee Sathientharadol. (2020). การวิเคราะห์ความกำกวมและความ

คลุมเครอืในมุกตลกภาษาอังกฤษที่พบในสื่อสังคมออนไลน์. วารสารศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 2(3), กันยายน-ธันวาคม, 2563. 491-500. 

Weerayut Thimakham, Phitsinee Sathientharadol, and Phanintra Teeranon. (2020). Semantic 

Network of Depressive Disorder Words Used on Twitter. Proceedings of HMA’s 40 

Anniversary National and International Conference: Approaching the Future through 

Multidisciplinary Research. 579-589. 

พิชญสิน ีเสถียรธราดล ทิวา ใจหลัก วโรทัย สมมติร และราชันย ปรึกษา. (2562). การเปรียบเทียบ

กลวิธีการสื่อความหมายในเพลงลูกทุงไทย ของไพรวัลย ลูกเพชร และเพลงลูกทุงอเมริกันของ 

John Denver ตามแนวอรรถศาสตร. วารสารศลิปศาสตรปริทัศน. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2, 120-135. 

เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต, พิชญ์สิน ีเสถียรธราดล, นริศา ไพเจริญ, อภญิญา ห่านตระกูล, และดารินทร 

อินทับทิม. (2562,กุมภาพันธ์). พัฒนาการการเรียนการสอนด้วยบูรณาการทางภาษาศาสตร์. 

วารสารวิจัยมุทิตาปริทรรศน์ (ฉบับพิเศษ), 12-28. 
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สถาบันที่สำเร็จการศึกษา  
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ภาระการสอน ชม./ปี

การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1* นางสาวผณินทรา 

ธีรานนท์ 

352010042x
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รอง
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ภาคผนวก ฌ ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชัน้ปี 
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ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) แบบ 1.1 

ปีที ่ ผลลัพท์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

1 1. ผูเ้รียนสามารถกำหนดปัญหาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาตร์ 

2. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์และ

ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเขียนโครงร่างวิจัยได้ 

2 1. ผูเ้รียนสามารถสอบผ่านข้อสอบวัดคุณสมบัติ 

2. ผูเ้รียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลวจิัยได้ 

3. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และแปรผลข้อมูลวิจัยได้ 

3 1. ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรูใ้หม่ทางภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ได้ 
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ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) แบบ 2.1 

ปีที ่ ผลลัพท์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

1 1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายกระบวนการวิจัยทางภาษาศาสตร์ได้ 

2. ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงประเด็นทางภาษาศาตร์กับศาสตร์ต่างๆได้ 

2 1. ผูเ้รียนสามารถสอบผ่านข้อสอบวัดคุณสมบัติ 

2. ผูเ้รียนสามารถกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อวิจัยได้ 

3. ผูเ้รียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลวจิัยได้ 

4. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปรผลข้อมูลวิจัยและเช่ือมโยงองค์ความรู้

ทางภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ 

3 1. ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรูใ้หม่ทางภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ได้ 
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