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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ     คณะศิลปศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :    0383 

 ภาษาไทย        :    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ภาษาอังกฤษ       :    Doctor of Philosophy Program in English   
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

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

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :    Doctor of Philosophy (English) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :    Ph.D. (English) 
 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 (3) หนว่ยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาเอก  3  ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

 5.3  การรับเข้าศึกษา 

 รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
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 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

           ไม่มี 

    5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

          ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565  

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

     ครั้งที่ 10/ 2564 วันที่ 4 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 5/ 2565 วันที ่8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 5/ 2565 วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565              

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .......... 

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

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

  8.1   อาจารย์หรอืบุคลากรทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ 

  8.2  นักวิชาการและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ทางด้านภาษาอังกฤษ / การสอน

ภาษาอังกฤษ 

  8.3  นักเขียน/ นักแปล 

  8.4  พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ 

  8.5  อาชีพอิสระที่ใชท้ักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วชิาการ 

คุณวุฒิ 

 

 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

 

ป ี

1 นางสาวจิตติมา  

กาวีระ  

36399000xxxxx ผู้ชว่ย 

ศาสตรา 

จารย์ 

ศศ.ด. 

 

ศศ.ม 

ศศ.บ  

ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย                                                               

เทคโนโลยสีุรนารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                                                          

2551 

 

2546 

2542 
 

2 นายคมกฤช  

ตาชม 
35507000xxxxx ผู้ชว่ย 

ศาสตรา 

จารย์ 

Ph.D. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

Applied Linguistics 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton,  

United Kingdom 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 

2557 

 

2543 

2540 

3 นางสาว 

สุกัญญา    

เกาะวิวัฒนากุล 

 

31006003xxxxx ผู้ชว่ย 

ศาสตรา 

จารย์ 

Ph.D. 

 

M.A. 

 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

Applied Linguistics 

 

Applied Linguistics 

 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton,  

United Kingdom  

University of Southampton,  

United Kingdom 

มหาวิทยาลัยชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2551 

 

2548 

 

2543 

2540 
 

4 นางสาวรัตนา 

ยาวิเลิง 

35603003XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

ศศ.ม. 

ค.บ. 

Education  

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of New South 

Wales, Australia   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2556 

 

2545 

2542 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ            

  สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักภาพทุนมนุษย์และการสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมวีัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 ให้คนไทยได้รับ

การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อ

ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่ เป็นไปตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ จากเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 

2561-2580 ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
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ทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับ

การพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและ

นวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ตามแผนพัฒนาได้ระบุเป้าหมายในหัวข้อนี้ว่า “คนไทยในอนาคตจะต้อง

มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต

สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนและกาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่อื่นๆ ๆ โดยมี

สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” และในประเด็นย่อยที่ 4.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศ

ทางวิชาการระดับนานาชาติ ก็ได้ระบุถึงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการศึกษาที่มีความ

เชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ ในการให้บริการทางการศกึษา วิชาการ  

 ดังนั้นหลักสูตรปรับปรุง ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความจ าเป็นในเศรษฐกิจโลก เพื่อให้ผู้เรียนได้น า

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการท างานในสถานการณ์จริง และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ด้านภาษาอังกฤษไปใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ศิษย์ และศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาก าลังคนและคุณภาพของคนให้มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญใหม้ีความโดดเด่นเข้าสู่

ระดับนานาชาติได้ นั่นก็คือประชาชนต้องมีทักษะในการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษซึ่ง

เป็นภาษาสากลและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจการค้าให้

เป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุตามเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมกีารพัฒนาการบุคลากรให้

มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพตาม

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศอกีด้วย  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

       การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นสิ่งที่นานาประเทศให้ความส าคัญ อีกทั้ง ประเทศ

ไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหา

ความรู้ เป็นช่องทางในการเรียนรู้ความรู้ในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางอาชีพ

ในอนาคต เพื่อน าพาประเทศชาติเข้าสู่การพัฒนาในเวทีระดับสากล  ยังรวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูล 

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทย ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้

เป็นอย่างด ี

        จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้สังคมโลกก้าวเข้าสู่โลกไร้พรมแดน รวมทั้งการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยได้เข้าสู่กรอบความร่วมมืออาเซียนที่มีการด าเนินงาน
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ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคง และประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรม ท าให้ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนัก

วิชาชีพหรือแรงงานเช่ียวชาญ อีกทั้งการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้าน

ชายฝั่งลุ่มแม่น้ าโขงที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาชนลาว กัมพูชา 

และเมียนมาร์ ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษจึงมุ่งเน้นพัฒนาความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษใหแ้ก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพที่มีมาตรฐานสากล  และ

เพื่อเตรียมบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการท างานและสื่อสารกับ

ชาวต่างชาติในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การเคลื่อนย้าย

แรงงานระหว่างประเทศและการเลื่อนไหลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในสังคมประเทศอาเซียนได้  

  นอกจากความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในบริบททาง

วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแล้ว ดุษฎีบัณฑติยังควรต้องพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดย

การต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายการท าวิจัยในระดับสากล ซึ่งต้องอาศัยความรู้

ความเข้าใจและการตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศอันจะเป็นกุญแจส าคัญที่

ช่วยให้การด าเนินงานในการสร้างเครือข่ายเป็นไปได้อย่างราบรื่นปราศจากความเข้าใจผิดในประเด็น

วัฒนธรรมที่มคีวามหลากหลายทั้งในระดับอาเซียนและสังคมโลก 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ      

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

        จากสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิด

การแข่งขันศักยภาพแรงงานที่มีความสามารถเฉพาะทางและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน รวมถึง

ปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดตลาดโลกไร้พรมแดน การเปิดการค้าเสรีมากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน 

หลักสูตรฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้เท่าทันและท างานในตลาดแรงงานที่ต้องใช้ทักษะ

การสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุคแห่งการเปิดการค้าเสรีดังกล่าวข้างต้น การสร้าง

หลักสูตรเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สู่

การพัฒนาบุคคลให้สามารถพึ่งพาตนเอง  จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริมให้

ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้

ทางด้านภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อองค์ความรู้  อีกทั้งสามารถน าองค์

ความรู้ที่มีประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ  รู้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
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            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

        คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหส้อดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2565 -2569) ในด้านการผลิตก าลังคนให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต 

ด้านวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน าองค์ความรู้ด้านวิจัยไปสู่การถ่ายทอด 

สร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ และด้าน

บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ดังนั้นหลักสูตรฯ  จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษให้มีสมรรถนะและ

ทักษะภาษาอังกฤษ มีความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรม และน าองค์ความรู้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนและสังคม

ได้ หลักสูตรฯ จึงมุ่งเน้นการให้บริการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และสร้างโอกาสทาง

การศึกษาถือเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน 

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความ

ต้องการของท้องถิ่น ภูมภิาคและประเทศ  

     12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

       มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่ง

อนาคต หลักสูตร ฯ จึงมุ่งเน้นผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ที่สามารถสื่อสารได้ และมีทักษะที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมใหม่ 

ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีทักษะ

ภาษาอังกฤษ การวิจัยและนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณธรรม

จริยธรรม สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาดุษฏีบัณฑิตให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างดุษฏีบัณฑิตให้มี

คุณธรรม  จริยธรรม ทักษะทางปัญญา  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ 

ความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถ

ท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก  โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการ

พัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย  การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่

หลากหลายยิ่งขึน้  ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการจัดการศกึษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อน

เข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน  ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน  

รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาต่างๆ ด้วย 

 12.2.2 ด้านการวจิัย 

                มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน  โดยควบคู่ไปกับการวิจัย
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ประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี  ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว  โดยจะต้อง

สร้างผู้น าในการวิจัยให้สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน  หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มี

ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น ดังนั้น 

หลักสูตร ฯ จึงมุ่งผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นให้

ผูเ้รียนเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์กับสังคม  

      12.2.3 ด้านการบรกิารวชิาการ   

                มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมในทุก

สาขา ทั้ งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และด้านสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ เพื่อใหม้หาวิทยาลัยสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม สามารถเป็นที่พึ่งพาให้ชุมชนและ

สังคมได้ หลักสูตรฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาดุษฏีบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  ให้มีความสามารถในการ

ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษ สู่ชุมชนและสังคม     

    12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

                มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมใน

ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็น

รากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้ความเข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้  

เพื่อน าไปสู่การสงวน  และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม  ตลอดจนการอยู่ร่วมกันใน

ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด

ขึน้กับบุคคล  องคก์รและสังคม  โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

           13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น    

  ไม่ม ี

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น    

  ไม่ม ี

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี

 13.4 การบรหิารจัดการ           

     ไม่ม ี
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หมวดที่ 2    

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     1.1  ปรัชญา 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นศาสตร์ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการ

สื่อสารเชิงวิชาการขั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษ และวรรณคดี ด้วยกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

เชื่อมโยงชุมชนสู่สากลอย่างยั่งยืน  

 1.2 ความส าคัญ 

  การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษและการวิจัยในระดับสูง กอปรกับองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยจะเป็น

เครื่องมือให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงวิชาการ วิชาชีพ และการคิดค้นทางด้าน

ทฤษฎี องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมด้านภาษา

และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับชุมชนระดับท้องถิ่นและชุมชนในระดับสากล  พร้อมกับการพัฒนาให้

ผูเ้รียนมีความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีใหก้ับสังคม โดยความรู้ทั้ง

ด้านทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการท าวิจัยเป็นทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม

เป้าหมายที่ 4 ของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมประเด็นใน

เรื่องของการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เยาวชนทั้งชายและหญิงได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่

จ าเป็นเพื่อการท างานตามความเชี่ยวชาญของตนรวมทั้งสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ ซึ่งเป้าหมายใน 

ค.ศ. 2030 ได้ตัง้ปณิธานในการสง่เสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน เสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกที่ดีและตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันน าไปสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืนได้  

 1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร   

 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑติให้มี

คุณลักษณะดังนี้  

            1.3.1 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการขั้นสูง 

CEFR ระดับ C2 

   1.3.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล

และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ ท าวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วรรณคดี 

และการสอนภาษาอังกฤษ 

   1.3.3 เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเผยแพรอ่งค์ความรูด้้านการวิจัยภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ 
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 13.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผยแพรอ่งค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

นักวิจัยและหลักจริยธรรมในการท าวิจัย 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)   

 ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจากความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ดังนี้ 

 PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการขั้น

สูง CEFR ระดับ C2  

 PLO 2 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลและ

เทคโนโลยี ในการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วรรณคดี และการสอน

ภาษาอังกฤษ 

 PLO 3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร วรรณคดี และการสอนภาษาอังกฤษ 

 PLO 4 ผูเ้รียนสามารถเผยแพรอ่งค์ความรูด้้านการวิจัยภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ 

 PLO 5 ผู้เรยีนสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและหลักจริยธรรมในการท าวิจัย 

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มรีายละเอียดของ

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 5 ป ีนับจากเปิด

การเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านมาตรฐานหลักสูตร 1. จัดการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย รวมทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

2. ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3.วิเคราะห์สถานการณ์ นโยบายของ

รัฐบาล 

4. ประเมินหลักสูตรรายปีและปรับปรุง

หลกัสูตรทุก 5 ปี  

1. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรจากผู้มีสว่นได้

ส่วนเสีย รวมทั้งจาก

ผูท้รงคุณวุฒิ 

3. ผลส ารวจความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

4. ผลการวิเคราะหส์ถานการณ์ 

5. การปรับปรุงตามรอบ 5 ปี 
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ด้านการเรียนการสอน 1. จัดหาอาจารย์ที่มคีุณสมบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

2. จัดหาหนังสือและวารสารที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาในทุกปีการศึกษาเพื่อให้นสิิต

ได้เข้าถึงองคค์วามรูข้องสาชาวิชา 

3. ทบทวนและประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

4. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร

และรายวิชา 

 

1. รายชื่อและจ านวนอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

2. ขอ้มูลอาจารย์ที่ท าหนา้ที่

ต่าง ๆ ในหลักสูตรเป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตร 

3. ผลประเมินการเรียนการ

สอนประจ าภาคการศกึษา 

(มคอ. 5) ภายใน 30 วันหลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  

4. ผลประเมินการเรียนการ

สอนประจ าปี (มคอ. 7) 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 

ด้านการพัฒนานิสติ 1. ส่งเสริมให้นิสติเข้าอบรม สัมมนาและ

น าเสนองานวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ  

2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้าน

การท าวิจัยและการเขียนเชิงวิชาการ

ภาษาอังกฤษขั้นสูง 

3. เชิญผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษมา

บรรยายพิเศษ 

1. รอ้ยละของนิสิตที่เข้าอบรม 

สัมมนาและน าเสนอผลงาน

วิชาการ 

2. ร้อยละของนสิิตที่เข้าร่วม

กิจกรรมหรอืโครงการหรอื

ระดับความพึงพอใจของนสิิต

ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านการวิจัย 1. จัดโครงการพี่เลีย้งนักวิจัยให้อาจารย์ 

เข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน 

2. จัดโครงการการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้

อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่

ผลงานวิจัย อย่างนอ้ย 1 เรื่องต่อปีต่อคน 

1. รอ้ยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม

อบรมหรือสัมมนาวิชาการ 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่

ผลติผลงานวิจัยและ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. สนับสนุนอาจารย์ ใหเ้ข้าร่วมอบรมหรอื

สัมมนาวิชาการ ในระดับต่าง ๆ อย่าง

สม่ าเสมอ 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ

1. รอ้ยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม

อบรมหรือสัมมนาวิชาการ 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่

ผลติผลงานวิชาการและ
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และงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

อย่างสม่ าเสมอ 

งานวิจัยและเผยแพร่

ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1  ระบบ 

 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติ พ.ศ. 2561 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

  ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1. จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบ

ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดหรือตามระเบียบ ประกาศ และแนว

ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

  2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

  2.2.3 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ เพราะความผดิทาง

ความประพฤติ 

  2.2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

  2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

  2.2.6 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  2.2.7 คุณสมบัติเฉพาะสาขา  

    2.2.7.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือ

ภาษาอังกฤษศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า 

    2.2 .7.2 แบบท าวิทยานิพนธ์  แบบ 1.1 (รับทั้ งนักศึกษาไทยและนักศึกษา

ชาวต่างชาติ) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว 



13 

 

อย่างน้อย 1 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณฑ์ กพอ. และสามารถส่งโครงร่างงานวิจัยที่คาด

ว่าจะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ได้และโครงร่างงานวิจัยต้องมีความยาวประมาณ 8-10 หน้า (ส่งได้ตลอด

ทั้งปี) 

    2.2.7.3 เป็นผู้มีความพร้อมในการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้

ค าแนะน าและช่วยเหลือ และสามารถท างานภายใต้ความกดดัน และท างานรว่มกับผู้อืน่ได้  

   

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

  2.3.1 พืน้ฐานด้านการวิจัย   

  2.3.2 ทักษะด้านการเขียนเชิงวิชาการและรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยจากวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญให้กับนิสิตใน

ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาแรก รวมถึงนสิิตช้ันปีอื่นที่สนใจ 

2.4.2 จัดกิจกรรมอบรมการเขียนเชิงวิชาการและรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ

ให้กับนิสติในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาแรก รวมถึงนสิิตช้ันปีอื่นที่สนใจ 

2.4.3 จัดกิจกรรมคลินิกการให้ค าปรึกษาด้านการท าวิจัยภาษาอังกฤษและการเขียน

รายงานการวิจัยและบทความเป็นภาษาอังกฤษในแต่ละภาคการศกึษา 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

  2.5.1 แบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 

 

 

5 

5 

5 

 

10 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

15 

5 

5 

5 

15 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 

รวม 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   5 5 5 
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  2.5.2 แบบ 2.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 10 

 

 

10 

10 

10 

 

20 

10 

10 

10 

30 

10 

10 

10 

30 

10 

10 

10 

30 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 

รวม 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 

 

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 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 

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

3. งบด าเนนิการ 

     (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 

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

4. งบด าเนินการ 

    (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 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 103,333 106,667 110,167 113,800 117,667 
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2.7  ระบบการศึกษา 

                 แบบ 1.1 ช้ันเรยีน              

  แบบ 2.1  ช้ันเรยีน 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561  

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 (3) หนว่ยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

    โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตร  

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. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

        1.1 วชิาเอกบังคับ   

        1.2 วิชาเอกเลือก 

 12  12 

6 

6 

 12 

6 

6 

2. วิทยานพินธ์               48 36 48 36 48 36 

3. รายวิชาบังคบัไม่นบัหน่วยกติ - - - - (3) (3) 

       รวม (หน่วยกิต)        ไมน่อ้ยกว่า 48 48 48 48 48(3) 48(3) 

หมายเหต:ุ  ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

     มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 

 

3.1.3 รายวิชา  

 3.1.3.1  แบบ 1.1  

   1) วิทยานิพนธ์           จ านวน   48    หน่วยกิต 

146855  วิทยานิพนธ์        48   หนว่ยกิต 

   Dissertation 
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           2) รายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต           จ านวน     3      หน่วยกิต      

 146851   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

    Seminar 1 

 146852   สัมมนา 2       1(0-2-1) 

      Seminar 2 

 146853   สัมมนา 3       1(0-2-1) 

   Seminar 3 

 

3.1.3.2  แบบ 2.1  

   1) รายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต  จ านวน       3      หน่วยกิต      

 146851   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

    Seminar 1 

 146852   สัมมนา 2       1(0-2-1) 

      Seminar 2 

 146853   สัมมนา 3       1(0-2-1) 

   Seminar 3 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาบังคับ     จ านวน   6   หน่วยกิต 

146811  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ขัน้สูง  3(2-2-5) 

  Advanced Research Methodology in Humanities and Social Sciences 

146812  นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษศกึษา    3(2-2-5) 

   Innovations in English Language Studies   

 กลุ่มวิชาเลือก    จ านวน  6  หน่วยกิต 

 นิสติสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

  กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 146821        การสื่อสารภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมและระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
         Cross-Cultural and Intercultural Communication in English 

 146822  การสื่อสารทางวิชาชีพขั้นสูง     3(2-2-5) 

   Advanced Professional Communication  

 146823          การใช้ภาษาอังกฤษในสื่อหลากหลายรูปแบบ     3(2-2-5) 

           English Language Usage in Multimodality 
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 146824          พหุภาษาในการสื่อสาร      3(3-0-6) 

   Multilingualism in communication    

  

  กลุ่มวรรณคดี 

 146831   วรรณกรรมโลก       3(3-0-6) 

    World Literature 

 146832          วรรณคดีวิจารณ์      3(3-0-6) 

           Literary Criticism  

 146833         วรรณคดีในห้องเรียนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

    Literature in English language classroom 

 146834          วรรณคดีและสื่อหลากหลายรูปแบบ    3(2-2-5) 

         Literature and Multimodality 

  

  กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ  

 146841  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบริบทสากล   3(2-2-5) 

   English Language Instructions in Global Contexts  

 146842  ทฤษฎีทางสังคมเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยภาษา 3(3-0-6) 

   อังกฤษ  

   Sociocultural Theories Related to English Language Studies 

 146843  เทคโนโลยีการศกึษาในการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

   Educational Technology in English Language Teaching 

 146844  การศกึษาพหุภาษาเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

   Multilingual Education for English Language Instructions   

  
 

 2) วิทยานิพนธ์      จ านวน  36 หน่วยกิต 

146856   วิทยานิพนธ์        36   หน่วยกิต 

 Dissertation 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 3.1.4.1 แบบ 1.1  

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

 146851   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

    Seminar 1         (ไม่นับหนว่ยกิต) 

146855  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 146852   สัมมนา 2       1(0-2-1) 

      Seminar 2         (ไม่นับหน่วยกิต) 

146855  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8(1)  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

 146853   สัมมนา 3       1(0-2-1) 

   Seminar 3        (ไม่นับหน่วยกิต) 

146855  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8(1)  หน่วยกิต 
 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

146855  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

146855  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

146855  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 แบบ 2.1  
 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

 146811  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขัน้สูง 3(2-2-5) 

   Advanced Research Methodology in Humanities and Social Sciences  

 146851   สัมมนา 1      1(0-2-1) 

    Seminar 1       (ไม่นับหน่วยกิต) 

1468xx  วิชาเอกเลือก        3  หนว่ยกิต 

   Major Elective 

 

       รวม   6(1)  หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

146812  นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษศกึษา   3(2-2-5) 

   Innovations in English Language Studies 

 146852   สัมมนา 2      1(0-2-1) 

    Seminar 2         (ไม่นับหน่วยกิต) 

1468xx  วิชาเอกเลือก        3  หนว่ยกิต 

   Major Elective  

 

       รวม   6(1)  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

 146853   สัมมนา 3      1(0-2-1) 

    Seminar 3         (ไม่นับหน่วยกิต) 

146856  วิทยานิพนธ์       9  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9(1)  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

146856  วิทยานิพนธ์       9  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

146856  วิทยานิพนธ์       9  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

146856  วิทยานิพนธ์       9  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

146811  ระเบียบวิธีวจิัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 

              Advanced Research Methodology in Humanities and Social Sciences 

  ความหมาย  เหตุผลและประเภทการวิจัย  การออกแบบการวิจัยขั้นสูง การตรวจสอบ

เอกสาร  เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย การวเิคราะหแ์ละ

แปลความหมายข้อมูล การเขียนบทความและรายงานการวิจัยทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การ

วิจารณว์รรณคดี งานวิจัยทางดา้นการสอนภาษาอังกฤษ การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการวิจัยภาษาอังกฤษ 

และหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน 

  Meaning, reason and type of research, design an advanced research, literature 

review, sampling technique, research tool development and improvement, data analysis and 

interpretation, research report and article writing in English language communication, literary 

criticism, research in English language teaching, using technology for research in English, and 

avoiding plagiarism  

 

146812           นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษศึกษา    3(2-2-5) 

           Innovations in English Language Studies  

          ความหมาย ชนิด และความส าคัญของการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

ศึกษา กระบวนการสร้าง การตรวจสอบเครื่องมือ การทดลองใช้และการน านวัตกรรมไปใช้จริง 

ขั้นตอนการประเมินผลนวัตกรรม การเลือกใช้นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับ

ทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสื่อสาร และวรรณคดี และกระบวนการ

ให้ผลสะท้อน 

  Meaning, types and significance of innovations in English language studies, 

construction process, instrument evaluation and assessment, experiment and implementation, 

selecting recognized English innovations in English language learning, applied linguistics, 

communication, and literature, and processes of giving feedback 

146821  การสื่อสารภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมและระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
  Cross-Cultural and Intercultural Communication in English 

  แนวความคิด ทฤษฎี และการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและระหว่างวัฒนธรรม ลักษณะของกระบวนการสื่อสาร อิทธิพลของ
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บริบทและวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อการสื่อสารของบุคคลที่ต่างวัฒนธรรม การสร้างนวัตกรรมเพื่อการ

สื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล  

  Conceptualizations, theories, and studies related to varieties of English language 

use for cross-cultural and intercultural communication, characteristics of the communicative 

processes, contextual and cultural influences on communication of people from different culture, 

innovation construction for English communication in the context of English as an international 

language  

   

146822  การสื่อสารทางวชิาชีพขั้นสูง     3(2-2-5) 

  Advanced Professional Communication  

  แนวคิดที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อความ การสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอรเ์ป็นสื่อกลาง

ในภาษาอังกฤษและการวิเคราะหภ์าษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายโดย

ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัจนปฏิบัติศาสตร์และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

  Approaches used for the analysis of spoken and written discourse, computer-

mediated communication in English and analysis of the English language in various interactional 

communicative contexts, based on related discourse analysis and English language communication 

theories  

 

146823  การใช้ภาษาอังกฤษในสื่อหลากหลายรูปแบบ    3(2-2-5) 

  English Language Usage in Multimodality 

  ทฤษฏี การวิจัย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชภ้าษาในสื่อภาษาอังกฤษหลากหลาย

รูปแบบ  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภปิรายในประเด็นทางดา้นการวิจัยทางภาษาและสื่อ

หลากหลายรูปแบบ 

  Theories, research, and practices in language studies and multimodality, analyzing, 

synthesizing, discussing issues in language and multimodality   

 

146824   พหุภาษาในการสื่อสาร     3(3-0-6) 

  Multilingualism in communication   

  ลักษณะของการสื่อสารของพหุภาษา ความแตกต่างของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

และการสื่อสารพหุภาษา ความสามารถในการสื่อสารพหุภาษา ความหลากหลายวัฒนธรรมในการ

สื่อสารพหุภาษา ปฏิสัมพันธ์พหุภาษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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  Characteristics of multilingual communication, differences between intercultural 

communication and multilingual communication, multilingual communication competence, 

multiculturalism in multilingual communication, multilingual interaction, and related studies  

 

146831  วรรณกรรมโลก      3(3-0-6) 

  World Literature         

วรรณกรรมของโลกที่โดดเด่นในยุคต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาษาและวัฒนธรรม

ความเชื่อของคนกลุ่มต่าง ๆ สตรี ชนกลุ่มน้อย ความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรม ผลกระทบของปัจจัย

ต่างๆที่มตี่องานเขียนในประเด็นด้านการย้ายถิ่น สัญชาติ ชนช้ัน เชื้อชาติ เพศ วัย และศาสนา  

           Works of prominent world literature from antiquity to modernity, language, culture 

and ideology of mainstream, feminism, minority, literary movements, impact of various factors on 

literary works including migration, nationality, class, race, gender, generation, and religion 

 

146832  วรรณคดวีิจารณ์      3(3-0-6) 

  Literary Criticism  

  หลักทฤษฎีของการวิจารณ์วรรณคดีตั้งแต่ สตรีนิยม มาร์กซิสม์ จิตวิเคราะห์ รูปแบบ

นิยม โครงสร้างนิยม  หลังโครงสร้างนิยม  หลังการล่าอาณานิคม และคตินิยมหลังสมัยใหม่ ไปจนถึง

แนวโน้มของทฤษฎีใหม่ๆ งานของนักวิจารณ์วรรณกรรมที่ส าคัญ ตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่ 19 จนถึง

สมัยปัจจุบัน เขียนเรียงความวิจารณ์วรรณคด ีงานวิจัยทางดา้นวรรณคดีอังกฤษ 

  Major theories of literary criticism from feminism, Marxism, psychoanalysis, 

formalism, structuralism, post structuralism, post colonialism, and postmodernism, to more recent 

theoretical trends, works of major literary critics from the mid-19th century to present, writing 

critical essay and research on English literature   

 

146833 วรรณคดใีนห้องเรียนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

Literature in English language classroom  

แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้องกับการใชว้รรณกรรมประเภทต่าง ๆ ในการ 

สอนภาษาอังกฤษ การเขียนแผนการสอน การบูรณาการทฤษฎีการสอนวรรณคดีกับการสอน

ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนในระดับต่าง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษใน

ระดับการศกึษาต่างๆ  

Concepts, theories, and teaching approaches related to using different genres of 

literature to teach English language, writing lesson plans, integration of literature teaching theories 
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and English language teaching for learners at various levels, related research for the implication of 

English language teaching at different educational levels  

 

146834  วรรณคดแีละสื่อหลากหลายรูปแบบ    3(3-2-5) 

Literature and Multimodality 

แนวคิดและทฤษฎีสื่อหลากรูปแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้ดจิทิัลและการเขียนโดย 

ใช้สื่อหลากรูปแบบ การบูรณาการของเนื้อหาวรรณคดีกับสื่อหลากรูปแบบ การเขียนงานวรรณกรรม

ผ่านช่องทางดิจิทัลและเอกสารในสื่อหลากรูปแบบ การเลือกเครื่องมือดิจิทัลเพื่อตอบสนองความ

ต้องการในบริบทต่าง ๆ การสร้างสื่อหลากรูปแบบโดยใช้เนื้อหาวรรณคดี 

Concepts and theories of multimodality, relationship between digital literacies and  

multimodal writing, integration of literary content and multimodality, writing literary works through 

digital platforms and multimodal documents, choosing digital tools to serve contextual needs, 

creating multimodal production using literary content 
 

146841  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบริบทสากล  3(2-2-5) 

  English Language Instructions in Global Contexts  

  การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ  ประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษมาตรฐานและการแบ่งประเภทระหว่างผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของ

ภาษา นโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษในปัจจุบัน สถานการณ์ปัจจุบันในการสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากลในบริบทของเอเชีย หลักการสอนและแนวปฏิบัติในการสอนและการเรียนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากลในปัจจุบัน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  Development of English as an International Language, different varieties of 

Englishes, issues related to Standard English and NES/NNES dichotomy, current English language 

education policies and situations of teaching EIL in Asian contexts, current pedagogical principles 

and practices of teaching and learning EIL, and related studies 

 

146842  ทฤษฎีทางสังคมเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทาง  3(3-0-6) 

  ภาษาอังกฤษ  

  Sociocultural Theories Related to English Language Studies 

  ทฤษฏี แนวคิดส าคัญ หลักการและแนวปฏิบัติในบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมและ

การวิจัยด้านภาษาอังกฤษ ปัจจัยด้านกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอทิธิพลต่อการเรียนรู้
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ภาษาอังกฤษ และการสร้างองค์ความรูใ้นประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรูภ้าษาอังกฤษในบริบทด้าน

สังคมและวัฒนธรรมเพื่อการท าวิจัยและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

  Theories, key concepts, principles and practices in sociocultural context and English 

language studies, sociocultural factors that influencing English language learning, and construction 

of knowledge related to issues in English language learning in sociocultural contexts for conducting 

research and English pedagogies  

 

146843  เทคโนโลยีการศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

  Educational Technology in English Language Teaching  

  การเรียนรู้ภาษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย แนวคิดปัจจุบันในการใชเ้ทคโนโลยีในการสอน

ทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการ

ประเมินผล กรณีศกึษาการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศกึษาด้านภาษาอังกฤษ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  Computer-assisted language learning, current approaches of using technology in 

teaching English language skills, teaching activities, teaching and learning materials development, 

feedbacks, and assessment, case studies of using technologies in English language education, and 

related studies 

 

146844  การศึกษาพหภุาษาเพื่อการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

  Multilingual Education for English Language Instructions  

  การแนะน าแง่มุมตา่ง ๆ ของพหุภาษา พหุภาษาในการศกึษา นโยบายภาษาของ

การศกึษาพหุภาษา วัฒนธรรมของผูเ้รียนพหุภาษา การรู้ความแบบพหุลักษณ์ ความรูด้ิจทิัลพหภุาษา 

แนวทางการสอนของพหุภาษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  Introduction of various aspects of multilingualism, multilingualism in education, 

language policy of multilingual education, cultural aspects of multilingual learners, 

multiliteracies, multilingual digital literacies, pedagogical approaches of multilingualism, and related 

studies 
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146851 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

  Seminar 1 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัย

ภาษาอังกฤษในบทน า การวิเคราะห์และประเมินบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านภาษาอังกฤษ 

การน าเสนอความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรยีน 

 Background and significance of the study, principles of English research report 

writing in introduction, analyzing and synthesizing English academic and research articles, 

presenting background and significance of the study on the topics related to students’ interests  

 

146852 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

 Seminar 2 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์และสังเคราะห์

วรรณกรรม การเขียนทบทวนวรรณกรรม การน าเสนอการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อตามความสนใจ

ของผู้เรยีน 

 Studying, collecting data, literature reviewing, analyzing and synthesizing literature 

review, writing literature review, presenting literature review on the topics related to students’ 

interests 

 

146853 สัมมนา 3       1(0-2-1) 

 Seminar 3 

 การเขียนรายงานผลและอภิปรายผลการวิจัย การอ้างอิงเพื่อการตีพิมพ์ เทคนิคและ

การใช้เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน การน าเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยใน

หัวข้อตามความสนใจของผูเ้รียน 

 Writing research results and discussion, writing citations and references, techniques 

and technology for avoiding plagiarism, presenting research results and discussion on the topics 

related to students’ interests 

 

 

146855 วิทยานิพนธ์                 48  หน่วยกิต  

 Dissertation 
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 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพในระดับสูงด้วยการต่อยอดทฤษฎีและบูรณาการแนวคิดใหม่ 

ด้วยกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ การ

สอนภาษาอังกฤษ วรรณคด ีและภาษาศาสตร์ประยุกต์   

  Constructing new knowledge with a high level of quality drawing on theories and 

integrating new concepts through mixed methods systematically, problem solving related to English 

language teaching, literature, and applied linguistics  

 

146856 วิทยานิพนธ์                 36  หน่วยกิต  

 Dissertation 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การศึกษา 

เหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะหแ์ละวิเคราะหง์านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอน

ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ วรรณคดี ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การเขียนรายงานการวิจัย 

Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving, 

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

language, teaching English as a foreign language, literature, applied linguistics, research report 

writing  

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก  หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4   หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1  เลข 7    หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

  2.2  เลข 8     หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่  5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา      

  0 หมายถึง กลุ่มวชิาทักษะพืน้ฐาน 

  1   หมายถึง กลุ่มวชิาการวิจัยและนวัตกรรม 

2 หมายถึง กลุ่มวชิาทักษะภาษาและการสื่อสาร 

  3 หมายถึง กลุ่มวชิาวรรณคดี วรรณกรรม 

   4 หมายถึง กลุ่มวชิาการสอนภาษาอังกฤษ 

  5 หมายถึง กลุ่มสัมมนาและวิทยานิพนธ์   

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

       3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ 

 

 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

 

ป ี

1 นางสาวจิตติมา  

กาวีระ*  

36399000xxxxx ผู้ชว่ย 

ศาสตรา 

จารย์ 

ศศ.ด. 

 

ศศ.ม 

ศศ.บ  

ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย                                                               

เทคโนโลยสีุรนารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                                                          

2551 

 

2546 

2542 

2 นายสิงห์ค า  

รักป่า 

35701016xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

กศ.ม 

ศศ.ม 

 

M.A. 

 

B.A. 

English 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาและวรรณกรรม

ล้านนา 

Buddhist Studies 

 

Buddhist Thoughts 
 

University of Pune, India 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

Buddhist and Pali University 

of Sri Lanka 

Buddhist and Pali University 

of Sri Lanka  

2552 

2543 

2543 

 

2535 

 

2534 
 

3 นางสาวชวนพิศ 

ศรีวชิัย  

35006003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

พัฒนาวิชาชีพ 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

2561 

 

2549 

2542 

4 นายคมกฤช  

ตาชม* 
35507000xxxxx ผู้ชว่ย 

ศาสตรา 

จารย์ 

Ph.D. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

Applied Linguistics 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton,  

United Kingdom 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2557 

 

2543 

2540 

5 นางสาว 

สุกัญญา    

เกาะวิวัฒนา

กุล* 

 

31006003xxxxx ผู้ชว่ย 

ศาสตรา 

จารย์ 

Ph.D. 

 

M.A. 

 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

Applied Linguistics 

 

Applied Linguistics 

 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton,  

United Kingdom 

University of Southampton,  

United Kingdom 

มหาวิทยาลัยชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2551 

 

2548 

 

2543 

2540 

6 นางสาวรัตนา  

ยาวิเลิง 

35603003XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

ศศ.ม. 

ค.บ. 

 

Education  

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of New South 

Wales, Australia   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2556 

 

2545 

2542 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

         ไม่มี 
 

 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 ไม่ม ี  
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

   5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

     แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research) ที่มีคุณภาพสูงด้าน

ภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการด าเนินโครงการวิจัย มี

การก าหนดวัตถุประสงค์และ/หรอืค าถามวิจัย มีการศกึษาทฤษฎีหรอืแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย มี

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และ

แปรผล รวมทั้งการอภิปรายผล มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์นั้น ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดย

คาดหวังว่านิสิตจะสามารถพัฒนาโครงร่างวิจัยให้ เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  และเผยแพร่

ผลงานวิจัยนั้นในรูปแบบของบทความวชิาการหรือบทความวิจัยได้ 

  แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research) ด้านภาษาอังกฤษตาม

หัวข้อที่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการด าเนินโครงการวิจัย มีการก าหนด

วัตถุประสงค์และ/หรือค าถามวิจัย มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการวิจัยและเก็บ

ข้อมูลอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และแปรผล รวมทั้งการอภิปรายผล มขีอบเขตโครงงานที่สามารถท า

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์นั้น ให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคาดหวังว่านิสิตจะสามารถพัฒนาโครงร่างวิจัยให้เป็นวิทยานิพนธ์

ฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นในรูปแบบของบทความวชิาการหรอืบทความวจิัยได้ 

       5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  5.2.1 คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่า ซึ่ง

นิสิตจะต้องได้รับผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะถือว่าสอบผ่าน และนิสิตต้องน า

วิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแลว้มามอบใหม้หาวิทยาลัย  

  5.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ตามประกาศ 

คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 

ผลงานทางวชิาการ  
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      5.3 ช่วงเวลา  

     1) แบบ 1.1 รายวิชา 146855 วิทยานิพนธ์   

      เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น 

     2) แบบ 2.1 รายวิชา 146856 วิทยานิพนธ์   

      เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

   5.4 จ านวนหน่วยกิต   

     1) แบบ 1.1 รายวิชา 146855 วิทยานิพนธ์  จ านวน   48   หน่วยกิต   

     2) แบบ 2.1 รายวิชา 146856 วิทยานิพนธ์  จ านวน   36   หน่วยกิต    

     5.5 การเตรยีมการ 

   คณะศิลปศาสตร์เตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางวิชาการแก่นิสิตเกี่ยวกับการ

ท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้  

   5.5.1 มีคูม่อืการจัดท าวทิยานพินธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าวิทยานพินธ์ 

    5.5.2 ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ เพื่อแนะน าและช่วยเหลือนสิิตในการจัดท าวิทยานพินธ์ 

   5.5.3 จัดเตรียมระบบฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท า

วิทยานิพนธ์ 

   5.5.4 จัดเตรียมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงาน

วิทยานิพนธ์ 

   5.5.5 จัดการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หลังจากนิสิตได้ท า

วิทยานิพนธ์ด้วยตนเองไประยะหนึ่งแล้ว โดยเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มคีวามเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ มาให้ค าแนะน า  

   5.5.6 จัดอบรมการเขียนเชิงวิชาการและรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม

ความพร้อมนิสิตในการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการตามเงื่อนไขการส าเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

       การประเมนิผลการท าวิทยานิพนธ์มกีระบวนการดังนี้  

     5.6.1 นิสิตระดับปริญญาเอกที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้รับการแต่งตั้งและมีผล

การสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว ต้องน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา

โครงร่าง ฯ ที่สาขาวิชาเสนอให้คณะแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่เป็น

ประธาน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหรือที่เกี่ยวข้องเป็น

กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์อนุมัติโครง
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ร่างวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตแล้ว ต้องเสนอให้คณบดีให้ความเห็นชอบพร้อมโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม เพื่อจัดท าประกาศให้นสิิตด าเนินการวจิัยและเสนอมหาวิทยาลัยทราบ  

     5.6.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์

พิเศษบัณฑิตศึกษา รวมจ านวน 5 คน คือ อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธาน 

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร หรืออาจารย์บัณฑิตศึกษาที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา รวม 

3 คนเป็นกรรมการ 

     5.6.3 หลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน

วิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การคัดลอกและการอ้างอิง

ผลงานผู้อื่น หรอืสัมภาษณ์นสิิต เป็นต้น  
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูง 1. จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการท าวิจัย

ขั้นสูง การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยที่มี

คุณภาพรวมถึงจัดอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยน

แนวคิดในการท าวิจัยที่ทันสมัย โดยเน้นการ

ประยุ กต์ ใ ช้ท ฤษฎี เพื่ อน า ไปปฏิ บั ติ ใน

สถานการณต์่าง ๆ  

(2) มี ค วามสามารถทางก ารสื่ อ ส ารและใช้

ภาษาต่างประเทศ 

1. จัดกิจกรรมการน าเสนอความก้าวหน้า

งานวิจัยและจัดการอภิปรายกลุ่ม โดย

ก าหนดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการ

ในหั วข้อต่ างๆ เป็ นภาษาอั งกฤษอย่ าง

สม่ าเสมอ 

(3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้นิสิตใช้เทคโนโลยีในการ

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เช่น 

ฐานขอ้มูลออนไลน์   

(4) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจรรยาบรรณ

นักวิจัย 

1.  สอดแทรกเนื้อหาหลักคุณธรรม จริยธรรม

และหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียน

การสอนรายวิชาต่าง ๆ 

2. กระตุ้นให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งความซื่ อสัตย์  โดย

ตรวจสอบจากการอ้างอิงผลงานของผู้อื่นใน

การเขียนรายงานการวิจัย 
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2.การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผูเ้รียนสามารถใช้ทักษะ

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลเพื่อ

การสื่อสารเชงิวิชาการขั้นสูง CEFR  

ระดับ C2 

 

-มีการจัดการเรยีนการสอนใน

หลากหลายรูปแบบ โดยเน้น

ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  

-การจัดการเรียนการสอนโดย

เน้น Active Learning 

 

1. ประเมินจากการน าเสนอ

งานเป็นภาษาอังกฤษ  

 

2. ประเมินจากการสอบย่อย 

สอบกลางภาค และสอบ

ปลายภาค   

PLO 2 ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้

ทฤษฎี องค์ความรู้ภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาสากลและเทคโนโลยี ใน

การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้าน

ภ าษ าอั งก ฤ ษ เพื่ อ ก า รสื่ อ ส า ร 

วรรณคดี และการสอนภาษาอังกฤษ 

 

-มีการจัดการเรยีนการสอนใน

หลากหลายรูปแบบ โดยเน้น

ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  

ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้

ทฤษฎีและองค์ความรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างสรรค์

นวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษ 

1. ประเมนิจากผลงานการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน

ภาษาอังกฤษ  

 

2. ประเมินจากการสอบย่อย 

สอบกลางภาค และสอบ

ปลายภาค   

PLO 3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี

เพื่ อ ก า ร เรี ย น รู้  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ

นวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่ อสาร วรรณคดี  และการสอน

ภาษาอังกฤษ 

-มีการจัดการเรยีนการสอนใน

หลากหลายรูปแบบ โดยเน้น

ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

ส่งเสริมให้มีการท าวิจัยโดย

ใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดองค์

ความรูด้้านการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

-การจัดการเรียนการสอนโดย

เน้น Active Learning 

1. ประเมินการน าเสนองาน

ผา่นเทคโนโลยีสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์   

 

2. ประเมินจากการสอบย่อย 

สอบกลางภาค และสอบ

ปลายภาค   

PLO 4 ผูเ้รียนสามารถเผยแพร่องค์

ความรูด้้านการวิจัยภาษาอังกฤษใน

ระดับนานาชาติ 

-ก าหนดกิจกรรมให้มกีาร

น าเสนองานในโครงการ

น าเสนอความก้าวหนา้ในการ

ท าวิจัย 

-จัดให้มเีวทีแลกเปลี่ยนทัศนะ

ทางวิชาการระหว่างนสิิต

ด้วยกัน และระหว่างนสิิตกับ

1. ประเมินจากการน าเสนอ

งาน 

 

2. ประเมินจากผลงาน

ตีพมิพ์ 
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อาจารย์หรอื วิทยากรอย่าง

สม่ าเสมอทุกกิจกรรมภายใต้

บรรยากาศทางวิชาการ 

PLO 5 ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณนักวิจัยและหลัก

จรยิธรรมในการท าวิจัย 

 

-ก าหนดจัดกิจกรรมใหค้วามรู้

เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย

และหลักจริยธรรมในการท า

วิจัย 

ประเมินจากเอกสารรายงาน

ผลการตรวจสอบความ

ซ้ าซ้อนการคัดลอกผลงาน

วิทยานิพนธ์ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.คุณธรรม จริยธรรม      
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม และซื่อสัตยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ      
(2) มีวินัย และความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม      

(3) เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์      

(4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม      

2.ความรู้      

(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่น  ในสาขาวิชา      

(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้      
(3) สามารถพัฒนานวตักรรมหรือสรา้งองคค์วามรู้ใหม่      
(4) มีความเขา้ใจอย่างลึกซึง้เกี่ยวกบัแนวปฏิบัตทิี่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ      
3.ทักษะทางปัญญา      

(1) สามารถน าทฤษฎทีี่ศึกษาไปใชใ้นการแสวงหาความรูเ้พื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเร่ิม สรา้งสรรค์  เพื่อตอบสนอง

ประเด็นหรือปัญหา 
     

(2) สามารถบูรณาการแนวคดิต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่อย่างสรา้งสรรค์      
(3) สามารถพัฒนาองคค์วามรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและด าเนนิการวิจัย      

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ      

(1) สามารถแก้ไขปญัหาที่มีความซบัซ้อนได้ด้วยตนเอง      

(2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวชิาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม      
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับ      
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

ผู้อื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ      
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง      
(2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง

ตีพมิพ์ทางวิชาการ 
     

6. สุนทรียภาพ      

(1)มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม      

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ      

(1)มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ      

(2)สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม       

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

บังคับ/ 146811 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาองักฤษ      

บังคับ/ 146812 นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษศกึษา      

เลือก/ 146821 การสื่อสารภาษาอังกฤษขา้มวัฒนธรรมและระหว่างวฒันธรรม      

เลือก/ 146822 การสื่อสารทางวิชาชีพขั้นสูง       

เลือก/ 146823 การใช้ภาษาอังกฤษในสื่อหลากหลายรูปแบบ        

เลือก/ 146824 พหุภาษาในการสื่อสาร      

เลือก/ 146841 การสอนภาษาอังกฤษในบรบิทสากล      

เลือก/ 146842 ทฤษฎีทางสงัคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางภาษา      
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กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

เลือก/ 146843 เทคโนโลยกีารศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษ      

เลือก/ 146844 การจัดการศึกษาพหุภาษาเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ      

เลือก/ 146831 วรรณกรรมโลก      

เลือก/ 146832 วรรณคดีวิจารณ์      

เลือก/ 146833 วรรณคดีในห้องเรียนภาษาอังกฤษ      

เลือก/ 146834 วรรณคดีและสื่อหลากหลายรูปแบบ      
บังคับ (ไม่นบัหน่วยกิต) 

146851 
สัมมนา 1      

บังคับ (ไม่นบัหน่วยกิต) 

146852 
สัมมนา 2      

บังคับ (ไม่นบัหน่วยกิต) 

146853 
สัมมนา 3      

วิทยานิพนธ์/ 146855 วิทยานิพนธ์      
วิทยานิพนธ์/ 146856 วิทยานิพนธ์      
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
 

 2. ความรู้ 

(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่น  ในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอ้สรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่  

(4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

แนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค ์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

   (2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อ

พัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

    (3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและ

ด าเนนิการวิจัย 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการหรอืวิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

    (4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ

แก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 (2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

          6. สุนทรียภาพ 

   มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี) 

   



43 

 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑติ พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

         การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบด้วยข้อเขียนหรือข้อเขียนและปากเปล่า ด าเนินการ

สอบปีละ 3 ครั้ง โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้ประกาศผล

ภายใน 4 สัปดาห์หลังวันสอบ   

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

         การก าหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหนว่ยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   2.2.1 ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
ดุษฎีบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

   2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง

พอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการต่างๆ หลังจากจบการศึกษา

แล้วอย่างนอ้ย 1 ปี 

   2.2.3 การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

   2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์

พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ

การพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี ้

ปรญิญาเอก แบบ 1  

1) มีระยะเวลาการศกึษาตามก าหนด 

2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

3) สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

6) เสนอวิทยานพินธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่องและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

ปริญญาเอก แบบ 2 

1) มีระยะเวลาการศกึษาตามก าหนด 

2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

3) สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4) ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 

5) มีผลการศกึษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 3 ระดับคะแนนหรอื

เทียบเท่า 

6) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) เพื่อเป็นผู้มสีิทธิขอท า

วิทยานิพนธ์  

7) ผลงานวิทยานพินธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

8) เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้อง

เป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเข้ารับฟังได้ 

 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
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การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 

การอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25 61
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

  1.1 มีการจัดการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ใหม่ ในด้านความเข้าใจเรื่องหลักสูตร 

บทบาทภาระหน้าที่ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ครูผู้สอน  และในฐานะบุคลากรของคณะ ตลอดจนถึง

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดให ้

 1.2 จัดโครงการอบรม เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษา (TQF) และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) 

ให้กับคณาจารย์ 

 1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อใหค้ าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการนเิทศ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่

จัดเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาการสอนและการวิจัยด้านการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษตามทักษะหรือแนวที่ตนเองถนัด เป็นต้น รวมไปถึงสนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้และ

ทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์การ

เรียนรู้ (Outcome Based Education-OBE)  

      2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อรับ รู้

แนวคิด เทคนิค กลยุทธ์ใหม่ ๆ ในสถาบันการสอนภาษามาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย ปี

ละ 1 ครั้ง 

       2.1.3 พัฒนาประสบการณก์ารเรียนการสอนระดับสากล 

คณะและสาขามีโครงการท าความตกลงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันด้านการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับ

อาจารย์ในรายวิชาที่เชียวชาญ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

 2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอ

ผลงานทางวชิาการ ทั้งในและตา่งประเทศ 

 2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียน

ต าราในวิชาที่ช านาญ โดยการสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญให้กับคณาจารย์โดยเฉพาะ อย่างน้อยคณาจารย์
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จะผลิตผลงานได้ปีละ 1 ช้ิน  และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระงานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑ์ของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

 2.2.3 สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ปฏิบัติภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ได้แก่ 

การบริการวิชาการสู่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน

นอกเหนอืไปจากภาระงานสอนและภาระงานวิจัย 

 2.2.4  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

และสนับสนุนผู้เชียวชาญเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ที่มีความพร้อม เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการให้

เป็นรูปธรรม 

 2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่จะอ านวย

ประโยชน์ตอ่การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ มีกระบวนการดังตอ่ไปนี้ 

 1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี

ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน การควบคุม

คุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน 

ต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี้คือ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืขั้นต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่าที่

มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ด ารงต าแหน่งวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย 

 1.2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าวและมี คุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมี

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งวิชาการอย่างน้อย 

3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

 1.3 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ

วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน า

ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างนอ้ยทุกรอบ 5 ปี 

 1.4 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

      1.4.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

      1.4.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติและ/หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

      1.4.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม

แบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกวิชา 
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     1.4.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค

การศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     1.4.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง

สิน้สุดปีการศึกษา 

 

2. บัณฑิต 

2.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.2 การส ารวจภาวะการมีงานท าของดุษฎีบัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.3 มีการศกึษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

และความคาดหวังต่อคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อน ามาใช้ในการวาง

แผนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับ

ต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานได้ 
 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

3.1.1 สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่

นิสิตทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อกับนิสิตใน

รูปแบบอื่น โดยต้องแจ้งให้นสิิตในความดูแลทราบ  

3.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตในช้ันเรียนเข้าปรึกษาได้  (Office 

Hours) และแจ้งให้นสิิตทราบ 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม ่มีดังนี้  

     4.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
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บัณฑิตศึกษา จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่จะเกษียณหรอืลาออก  เพื่อวางแผนอัตราก าลังในอนาคต   

     4.1.2 กรณีที่มีต าแหน่งว่าง หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือสัดส่วนของอาจารย์และนิสิตไม่เหมาะสม และมีความจ าเป็นต้องรับ

บุคลากรเพิ่ม ให้ประธานหลักสูตรเสนอเรื่องขอบุคลากรเพิ่มตามขั้นตอนต่อคณะ และมหาวิทยาลัย

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

    4.1.3 หลักสูตรจัดระบบพี่เลี้ยง เพื่อให้ค าแนะน า และดูแลบุคลากรใหม่ในทุกมิติที่เกี่ยวกับ

การท างาน  

     4.1.4 จัดเตรียมคู่มอือาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 

 

 4.2 ระบบและกลไกการบรหิารและการพัฒนาอาจารย์ 

             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและมีระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

      4.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียน     

การสอน การวัดและการประเมินผล และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

      4.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง 

ๆ น าเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เผยแพร่ผลงานในเครือข่าย

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สอนและมีการน าการเรียนรู้มาถ่ายทอดใน

สาขาวิชา 

      4.2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะ/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหท้ันสมัย 

       4.2.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนตลอดจนจัดให้อาจารย์เข้าร่วม

กิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของหลักสูตรและคณะ 

      4.2.5 มีการกระตุน้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ 

      4.2.6 ก าหนดให้อาจารย์ท าแผนพัฒนาตนเองควบคุมและก ากับให้ปฏิบัติตามแผน  

 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2558 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

  5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร 
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   ประกอบไปด้วยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

และแนวโน้มของสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน ส ารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาดแรงงาน ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ส ารวจความพึงพอใจของ

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร ประเมินผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้

ทันสมัย สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ  

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  5.2.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติและความ

เช่ียวชาญของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อก าหนดรายชื่อผู้รับผดิชอบสอนในแต่ละรายวิชา จากนั้นน าไปเข้า

ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผูส้อนเพื่อ 

  5.2.2 มีการจัดประชุมกับอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์ใน

การเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ 

5.2.3 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิน้สุดการเรียน

การสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

5.2.4 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในและ

นอกห้องเรยีน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ 

5.3 การประเมินผูเ้รียน 

       มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

และมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต มีการ

ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน อย่างน้อยก่อนเปิด

ภาคการศึกษา ในส่วนของผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ 

ของหลักสูตร  จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนิสิตในแต่ละ

รายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียน

การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท า

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรอื มคอ. 5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศกึษา 

ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายละเอียด การด าเนินการ การประเมินผล 

1. ห้องเรียนและหอ้งปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยและกองบริการ

การศกึษาดูแลเรื่องการจัดหา

หอ้งเรียนให้แต่ละรายวิชา 

ประเมินความพึงพอใจและ

ปัญหาการใช้หอ้งเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการในปลายภาค

การศกึษาต้นและปลายในระบบ

บริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

2. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยและกองบริการ

การศกึษาดูแลเรื่องการจัดหา

วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการ

สอนในห้องเรยีนให้แตล่ะ

รายวิชา 

ประเมินความพึงพอใจและ

ปัญหาการใชว้ัสดุอุปกรณ์ใน

หอ้งเรยีนและหอ้งปฏิบัติการใน

ปลายภาคการศกึษาต้นและ

ปลายในระบบบริการการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

3. ระบบบริหารจัดการหอ้งเรียน

และหอ้งปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยและกองบริการ

การศกึษาดูแลเรื่องระบบบริหาร

จัดการห้องเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการ 

ประเมินความพึงพอใจและ

ปัญหาการเรื่องระบบบริหาร

จัดการห้องเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการในปลายภาค

การศกึษาต้นและปลายในระบบ

บริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

4. ผูร้ับผดิชอบดูแลการ

ให้บริการและการบ ารุงรักษา

สื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ 

มหาวิทยาลัยและศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารดูแลรับผิดชอบในการ

ให้บริการและการบ ารุงรักษาสื่อ

การสอนและวัสดุอุปกรณ์ 

ประเมินความพึงพอใจและ

ปัญหาเรื่องการให้บริการและ

การบ ารุงรักษาสื่อการสอนและ

วัสดุอุปกรณ์ในปลายภาค

การศกึษาต้นและปลายในระบบ

บริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

5. หนังสือ ต ารา เอกสารและ

วารสารตลอดจนสื่อสาร

ศกึษาอื่นๆ ที่ใชป้ระกอบการ

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

ของมหาวิทยาลัยใหบ้ริการ

หนังสือ ต ารา เอกสารและ

คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อ

การเรียนรูจ้ัดท าส ารวจความพึง

พอใจและความตอ้งการหนังสอื 
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เรียนการสอน วารสารตลอดจนสื่อการศกึษา

อื่นๆ ที่ใชป้ระกอบการเรียนการ

สอนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

โดยอาจารย์สามารถเสนอ

รายการหนังสอื วารสาร และสื่อ

ต่างๆ ไปยังศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา ของมหาวิทยาลัย

เพื่อท าการจัดซือ้ 

วารสาร สื่อต่างๆ จากอาจารย์

และนิสติอย่างสม่ าเสมอ และน า

ความคิดเห็นต่างๆ มาใช้ใน  การ

ปรับปรุงการให้บริการ 

 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวน

การด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

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

ภายใน 30 วัน   หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

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

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่มตี่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 11 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 11 

 



55 

 

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 การประชุมอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะน าจาก

อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการใชก้ลยุทธ์ในการสอน 

 1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใช้ โดยใช้

แบบสอบถามหรือการสนทนากลุ่มระหว่างนสิิตระหว่างภาคการศกึษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

 1.1.3 ประเมินจากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภปิรายโต้ตอบจากนิสิต 

และการตอบค าถามในชัน้เรียน 

 1.1.4 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน 

จากนั้นคณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ   

 1.1.5 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

 1.1.6 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตโดย

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะ

ของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมิน

ให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.2.2 อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุง

ต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  และ

ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นน าผลการประเมินมา

ประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจาก
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กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง

ด้านคุณภาพการศกึษา และกรรมการผู้วพิากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

       คณะศิลปศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผล

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้

ที่ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเพื่อ

เสนอต่อมหาวิทยาลัย  

 4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนิน

หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติด าเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และเกณฑท์ี่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด  

4.4 ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ
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ภาคผนวก ก ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิต 

                 ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ง  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

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

1. ศกึษารายวชิา               

   1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ยกว่า 

        1.1.1 วิชาเอกบงัคับ   

        1.1.2 วชิาเอกเลือก 

 

 

 

12 

 

 

  

12 

6 

6 

  

12 

6 

6 

2. วทิยานิพนธ์              ไม่นอ้ยกว่า 48 36 48 36 48 36 

3. รายวชิาบังคับไม่นบัหน่วยกิต  - - - - (3) (3) 

       รวม (หน่วยกิต)        ไม่นอ้ยกว่า 48 48 48 48 48 (3) 48 (3) 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 สาระทีป่รับปรุง 

 146811 ระเบียบวิธีวิจัยทางดา้น

ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

Research Methodology in English 

Language Studies 

           ความหมาย  เหตุผลและประเภท

การวิจัย  การออกแบบการวิจัยขั้นสูง การ

ตรวจสอบเอกสาร  เทคนิคการสุ่มกลุ่ม

ตั วอย่ าง การสร้างและการตรวจสอบ

เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์และแปล

ความหมายข้อมูล การเขียนบทความและ

รายงานการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ การ

วิจารณ์งานวิจัยทางดา้นภาษาอังกฤษ 

 Meaning, reason and type of 

research, design an advanced research, 

literature review, sampling technique, 

research tool development and 

improvement, data analysis and 

interpretation, research report and article 

writing in English language studies, 

research critique in English language 

studies 

146811 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology 

in Humanities and Social Sciences  

           ความหมาย  เหตุผลและประเภท

การวิจัย  การออกแบบการวิจัยขั้นสูง การ

ตรวจสอบเอกสาร  เทคนิคการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่าง การสร้างและการตรวจสอบ

เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์และแปล

ความหมายข้อมูล การเขียนบทความและ

รายงานการวิจัยทางด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ การวิจารณ์วรรณคดี งานวิจัย

ทางดา้นการสอนภาษาอังกฤษ การใช้

เทคโนโลยีเพื่อการวิจัยภาษาอังกฤษ และ

หลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน 

 Definitions, reasons and types of 

research, advanced research design, 

literature review, sampling technique, 

research tool development and 

improvement, data analysis and 

interpretation, research report and article 

writing in English language communication, 

literary criticism, research in English 

language teaching, using technology for 

research in English, and avoiding 

plagiarism   

ปรับชื่อรายวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/

ปรับค าอธิบาย

รายวชิาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

146812  นวัตกรรมทางดา้นภาษาอังกฤษ 

 3(2-2-5) 

Innovations in English Language 

146812  นวัตกรรมทางดา้นภาษาอังกฤษ

 3(2-2-5) 

 Innovations in English Language 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 
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Studies 

          ความหมาย ชนิด และความส าคัญ

ข อ งก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร รม ที่ เกี่ ย ว กั บ

ภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ กระบวนการ

สร้าง การตรวจสอบเครื่องมือ การทดลอง

ใช้และการน านวัตกรรมไปใช้จริง ขั้นตอน

การประเมินผลนวัตกรรม และกระบวนการ

ให้ผลสะท้อน  

Meaning, types and significance of  

innovations in English language studies in  

professional contexts, construction process, 

instrument evaluation and assessment, 

experiment and implementation, process 

of responding 

Studies  

         ความหมาย ชนิด และความส าคัญ

ข อ งก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ที่ เกี่ ย ว กั บ

ภาษาอังกฤษศึกษา กระบวนการสร้าง การ

ตรวจสอบเครื่องมือ การทดลองใช้และการ

น า น วั ต ก ร รม ไป ใ ช้ จ ริ ง  ขั้ น ต อ น ก าร

ประเมินผลนวัตกรรม การเลือกใช้นวัตกรรม

ทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับ

ท า ง ด้ า น ก า ร เรี ย น รู้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์  การสื่อสาร และ

วรรณคดี และกระบวนการให้ผลสะท้อน 

 Meaning, types and significance of 

innovations in English language studies, 

construction process, instrument evaluation 

and assessment, experiment and 

implementation, and selecting recognized 

English innovations in English language 

learning, applied linguistics, 

communication, and literature, processes 

of giving feedback, 

146821  ทักษะการสื่อสารทางวิชาการขั้นสูง

 2(1-2-3) 

 Advanced Academic 

Communication Skills   

  ทักษะการเขียนเชงิวิชาการขั้นสูง

ส าหรับการน าเสนอ การพูดเพื่อการน าเสนอ 

วิธีการน าเสนอ ทักษะการโต้แย้ง กลยุทธ์

การประณปีระนอม ทักษะการรูส้ารสนเทศ 

การสื่อสารข้อเท็จจริงและความคิดเห็น 

ทักษะการอภิปราย การตั้งค าถาม การขยาย

ความ การแสดงออกอย่างเหมาะสม การให้

ข้อมูลย้อนกลับในการน าเสนองาน 

 ปิดรายวชิา 
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Academic writing skills for  

presentation, oral presentation, 

presentation methods, argumentation 

skills, negotiation strategies, information 

literacy skills, communicating facts and 

opinions, discussion skills, questioning, 

clarification, assertiveness, presentation 

feedback 

146822    การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

     2(1-2-3) 

     Intercultural Communications 

      ความสามารถในการโต้ตอบ

ระหว่างวัฒนธรรม การตระหนักรู้ระหว่าง

วัฒ นธรรม  หลั กการสื่ อส ารในบ ริบท

ทางด้ านวิชาชีพและวัฒ นธรรม ความ

ต้องการด้ านการสื่ อสารที่ ก าหนดโดย

วัฒนธรรม รูปแบบการสื่อสาร อัตลักษณ์

ทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ

วัฒนธรรม ความสุภาพ ความหลากหลาย

ทางภาษา วัฒนธรรมและระเบียบวิธีวิจัย 

การวิเคราะหก์ารสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

Intercultural interaction  

competence, intercultural awareness, 

principles of communication in professional 

and cultural contexts, culturally 

determined communication needs, 

communication styles, language identity, 

relationship between language and 

culture, politeness, multilingualism,  

cultural and research methods, analysis in 

intercultural communications   

146821   การสื่อสารภาษาอังกฤษข้าม

วัฒนธรรมและระหว่างวัฒนธรรม

 3(2-2-5) 

 Cross-Cultural and Intercultural 

Communication in English 

 แนวความคิด ทฤษฎี และการศึกษา

เกี่ ย วกั บความหลากหลายของการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

และระหว่ างวัฒ นธรรม  ลั กษณ ะขอ ง

กระบวนการสื่อสาร อิทธิพลของบริบทและ

วัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อการสื่อสารของบุคคล

ที่ต่างวัฒนธรรม การสร้างนวัตกรรมเพื่อ

การสื่ อสารภาษาอั งกฤษในบริบทของ

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล  

 Conceptualizations, theories, and 

studies related to varieties of English 

language use for cross-cultural and 

intercultural communication, characteristics 

of the communicative processes, 

contextual and cultural influences on 

communication of people from different 

culture, innovation construction for English 

communication in the context of English as 

ปรับรหัสวชิา/ 

ปรับชื่อวิชา/ปรับ

หนว่ยกิต/

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 
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an international language  

 146822  การสื่อสารทางวิชาชีพขั้นสูง 

 3(2-2-5) 

 Advanced Professional 

Communication  

 แนวคิดที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์

ข้อความ การสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น

สื่อกลางในภาษาอังกฤษและการวิเคราะห์

ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารแบบมี

ปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายโดยใช้ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับวัจนปฏิบัติศาสตรแ์ละการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ 

 Approaches used for the analysis 

of spoken and written discourse, 

computer-mediated communication in 

English and analysis of the English 

language in various interactional 

communicative contexts, based on related 

discourse analysis and English language 

communication theories  

เปิดรายวชิาใหม่ 

 146823   การใช้ภาษาอังกฤษในสื่อ

หลากหลายรูปแบบ   3(2-2-5) 

 English Language Usage in 

Multimodality 

 ทฤษฏี การวิจัย และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการใชภ้าษาในสื่อภาษาอังกฤษ

หลากหลายรูปแบบ  การวิเคราะห์ 

สังเคราะห ์การอภปิรายในประเด็นทางด้าน

การวิจัยทางภาษาและสื่อหลากหลาย

รูปแบบ 

 Theories, research, and practices 

in language studies and multimodality, 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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analyzing, synthesizing, discussing issues 

in language and multimodality  

 146824  พหุภาษาในการสื่อสาร  

 3(3-0-6) 

 Multilingualism in communication   

 ลักษณะของการสื่ อสารของพหุ

ภาษา ความแตกต่างของการสื่อสารระหว่าง

วัฒ นธรรม แล ะก ารสื่ อ ส ารพ หุ ภ าษ า 

ความสามารถในการสื่อสารพหุภาษา ความ

หลากหลายวัฒนธรรมในการสื่อสารพหุ

ภาษา ปฏิสัมพันธ์พหุภาษา และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

 Characteristics of multilingual 

communication, differences between 

intercultural communication and 

multilingual communication, multilingual 

communication competence, 

multiculturalism in multilingual 

communication, multilingual interaction, 

and related studies  

เปิดรายวชิาใหม่ 

146823  การสอนทางภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาสากล   2(2-0-4)            

            Teaching English as an 

International Language   

     ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง

ภาษาอังกฤษในบริบทสากล การตระหนักถึง

ความหลากหลายของภาษาอังกฤษในบริบท

สากล หลักการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาสากล รูปแบบและวิธีการจัดการการ

เรียนการสอน งานวิจั ยที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ

ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาสากล 

 146841  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

บริบทสากล 3(2-2-5) 

English Language Instructions in 

Global Contexts  

 ก ารพั ฒ น าภ าษ าอั งก ฤ ษ เป็ น

ภาษาสากล ภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ  

ป ระ เด็ น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ภ าษ าอั งก ฤ ษ

มาตรฐานและการแบ่งประเภทระหว่างผู้ที่

เป็นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษา 

นโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 

สถานการณ์ปัจจุบันในการสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาสากลในบริบทของเอเชีย หลักการ

ปรับรหัสวชิา/ 

ปรับชื่อรายวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับหนว่ยกิต/

ปรับค าอธิบาย

รายวชิาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 
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   Curriculum and role of English as 

an international language, awareness of 

English variety in global context, principles 

of teaching English as an international 

language, patterns and methods of 

teaching, research related to the field of 

teaching English as an international 

language 

สอนและแนวปฏิบัติในการสอนและการเรียน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในปัจจุบัน และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 Development of English as an 

International Language, different varieties 

of Englishes, issues related to Standard 

English and NES/NNES dichotomy, current 

English language education policies and 

situations of teaching EIL in Asian contexts, 

current pedagogical principles and 

practices of teaching and learning EIL, and 

related studies 

146824  ประเด็นปัจจุบันด้านการวัดและการ

ประเมินผล 2(1-2-3) 

Current Issues in Assessment and  

Evaluation  

           ค ว าม ส าคั ญ ขอ งก าร วั ด แ ล ะ

ประเมินผลทางภาษาอังกฤษ กระบวนการ

สร้างและประเมินผลตามสภาพจริง ประเด็น

ปัจจุบันด้านการวัดผลทักษะการฟัง  พูด 

อ่านและเขียน การวัดการคิดเชิงวิเคราะห์

วิจารณ์ 

          Significance of language 

assessment and evaluation, stages of 

construction and evaluation authentic 

assessment, current issues in assessing 

listening, speaking, reading, and writing 

skills, critical thinking assessment 

 ปิดรายวชิา 

 146842 ทฤษฎีทางสังคมเชิงวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางภาษาอังกฤษ

 3(3-0-6) 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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 Sociocultural Theories Related to 

English Language Studies 

 ทฤษฏี แนวคิดส าคัญ หลักการและ

แนวปฏิบัติในบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม

และการวิจัยด้านภาษาอังกฤษ ปัจจัยด้าน

กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการ

สร้างองค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียนรูภ้าษาอังกฤษในบริบทด้านสังคม

และวัฒนธรรมเพื่อการท าวิจัยและการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ 

 Theories, key concepts, principles 

and practices in sociocultural context and 

English language studies, sociocultural 

factors that influencing English language 

learning, and construction of knowledge 

related to issues in English language 

learning in sociocultural contexts for 

conducting research and English 

pedagogies  

 146843 เทคโนโลยีการศกึษาในการสอน

ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Educational Technology in English 

Language Teaching 

 การเรียนรู้ภาษาโดยใช้คอมพิวเตอร์

ช่วย แนวคิดปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีใน

การสอนทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมการ

สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การ

ให้ข้อมูลย้อนกลับ  และการประเมินผล 

กรณี ศึ กษ าการน า เทค โน โลยี ม าใช้ ใน

การศึกษาภาษาอั งกฤษ และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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 Computer-assisted language 

learning, current approaches of using 

technology in teaching English language 

skills, teaching activities, teaching 

materials development, feedbacks, and 

assessment, case studies of using 

technologies in English language 

education, and related studies 

 146844  การศกึษาพหภุาษาเพื่อการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Multilingual Education for English 

Language Instructions  

 การแนะน าแง่มุมตา่ง ๆ ของพหุ

ภาษา พหุภาษาในการศกึษา นโยบายภาษา

ของการศึกษาพหุภาษา วัฒนธรรมของ

ผูเ้รียนพหุภาษา การรู้ความแบบพหุลักษณ์ 

ความรูด้ิจทิัลพหุภาษา แนวทางการสอนของ

พหุภาษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 Introduction of various aspects of 

multilingualism, multilingualism in 

education, language policy of multilingual 

education, cultural aspects of multilingual 

learners, multiliteracies, multilingual digital 

literacies, pedagogical approaches of 

multilingualism, and related studies 

เปิดรายวชิาใหม่ 

146831  วรรณคดีสากล 2(2-0-4) 

            Global Literary Works   

วรรณกรรมของโลกที่โดดเด่นในยุค 

ต่างๆ ตั้ งแต่อดีตถึ งปัจจุบัน  ภาษาและ

วัฒนธรรม ความเชื่อของคนกลุ่มต่างๆ สตรี 

ช น ก ลุ่ ม น้ อ ย  ค ว าม เค ลื่ อ น ไห วท า ง

วรรณกรรม ผลกระทบของปัจจัยต่างๆที่มี

 146831  วรรณกรรมโลก 3(3-0-6) 

 World Literature   

 วรรณกรรมของโลกที่โดดเด่นในยุค

ต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาษาและ

วัฒนธรรมความเชื่อของคนกลุ่มต่างๆ สตร ี

ชนกลุ่มน้อย ความเคลื่อนไหวทาง

วรรณกรรม ผลกระทบของปัจจัยต่างๆที่มี

ปรับรหัสวชิา/ 

ปรับชื่อรายวิชา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ/ 

ปรับหนว่ยกิต 
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ต่องานเขียนในประเด็นด้านการย้ายถิ่น 

สัญชาติ ชนช้ัน เชื้อชาติ เพศ วัย และศาสนา  

          Works of prominent world literature 

from antiquity to modernity, language, 

culture and ideology of mainstream, 

feminism, minority, literary movements, 

impact of various factors on literary works 

including migration, nationality, class, race, 

gender, generation, and religion  

ต่องานเขียนในประเด็นด้านการย้ายถิ่น 

สัญชาติ ชนช้ัน เชือ้ชาติ เพศ วัย และศาสนา  

         Works of prominent world literature 

from antiquity to modernity, language, 

culture and ideology of mainstream, 

feminism, minority, literary movements, 

impact of various factors on literary works 

including migration, nationality, class, race, 

gender, generation, and religion 

 146832  วรรณคดีวิจารณ์ 2(1-2-3) 

             Literary Criticism  

             ห ลั ก ท ฤ ษ ฎี ข อ งก ารวิ จ ารณ์

วรรณคดีตั้งแต่ สตรีนิยม มาร์กซิสม์ จิต

วิเคราะห์ รูปแบบนิยม โครงสร้างนิยม  หลัง

โครงสร้างนิยม  หลังการล่าอาณานิคม และ

คตินิยมหลังสมัยใหม่ ไปจนถึงแนวโน้มของ

ทฤษฎีใหม่ๆ งานของนักวิจารณ์วรรณกรรม

ที่ส าคัญ ตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่ 19 จนถึง

สมั ยปั จจุ บั น  เขี ยน เรีย งความวิจารณ์

วรรณคดี ท าวิจัยทางดา้นวรรณคดีอังกฤษ 

             Major theories of literary 

criticism from feminism, Marxism, 

psychoanalysis, formalism, structuralism, 

post structuralism, post colonialism, and 

postmodernism, to more recent theoretical 

trends, works of major literary critics from 

the mid-19th century to present, writing 

critical essay and research on English 

literature   
 

146832   วรรณคดีวิจารณ์ 3(3-0-6) 

 Literary Criticism  

 หลักทฤษฎีของการวิจารณ์วรรณคดี

ตั้งแต่ สตรีนิยม มาร์กซิสม์  จิตวิเคราะห ์

รูปแบบนิยม โครงสร้างนิยม  หลังโครงสร้าง

นิยม  หลังการล่าอาณานิคม และคตินิยม

หลังสมัยใหม่ ไปจนถึงแนวโน้มของทฤษฎี

ใหม่ๆ งานของนักวิจารณ์ วรรณกรรมที่

ส าคัญ ตั้งแต่ยุคกลางศตวรรษที่ 19 จนถึง

สมั ยปั จจุ บั น  เขี ยน เรี ย งความวิจารณ์

วรรณคดี งานวิจัยทางดา้นวรรณคดีอังกฤษ 

 Major theories of literary criticism 

from feminism, Marxism, psychoanalysis, 

formalism, structuralism, post 

structuralism, post colonialism, and 

postmodernism, to more recent theoretical 

trends, works of major literary critics from 

the mid-19th century to present, writing 

critical essay and research on English 

literature   
 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา

ภาษาไทย/ ปรับ

หนว่ยกิต 

 146833  วรรณคดีในห้องเรียนภาษาอังกฤษ

   3(2-2-5) 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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            Literature in English language 

classroom  

            แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการสอนที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วรรณกรรมประเภทต่าง 

ๆ  ในการสอนภาษาอั งกฤษ  การเขียน

แผนการสอน การบูรณาการทฤษฎีการสอน

วรรณคดีกับการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน

ในระดับต่าง ๆ งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อ

ประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในระดับ

การศกึษาต่างๆ  

           Concepts, theories, and teaching 

approaches related to using different 

genres of literature to teach English 

language, writing lesson plans, integration 

of literature teaching theories and English 

language teaching for learners at various 

levels, related research for the implication 

of English language teaching at different 

educational levels  

 146834  วรรณคดีและสื่อหลากหลาย

รูปแบบ    3(2-2-5) 

            Literature and Multimodality     

            แนวคิดและทฤษฎีสื่อหลากรูปแบบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้ดิจิทัลและการ

เขียนโดยใช้สื่อหลากรูปแบบ การบูรณาการ

ของเนื้อหาวรรณคดีกับสื่อหลากรูปแบบ 

การเขียนงานวรรณกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล

และเอกสารในสื่อหลากรูปแบบ การเลือก

เครื่องมอืดิจทิัลเพื่อตอบสนองความต้องการ

ในบริบทต่าง ๆ การสร้างสื่อหลากรูปแบบ

โดยใช้เนื้อหาวรรณคดี 

             Concepts and theories of 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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multimodality, relationship between digital 

literacies and multimodal writing, 

integration of literary content and 

multimodality, writing literary works 

through digital platforms and multimodal 

documents, choosing digital tools to serve 

contextual needs, creating multimodal 

production using literary content 

 146841  มุมมองทางการสอนภาษาอังกฤษ 

เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    2(2-0-4) 

   Pedagogical Perspectives of 

English for Specific Purposes  

            ค วามหม ายแล ะแน วคิ ด ขอ ง

ภาษาอั งกฤษ เพื่ อวัตถุประสงค์ เฉพาะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษเพื่ อ

วัตถุประสงค์เฉพาะกับการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ หลักการสอน การออกแบบ

หลักสูตร การเตรียมเนื้อหา การวัดและ

ประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

และภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ  

          Meaning and concepts of English 

for Specific Purposes (ESP), the 

relationship between ESP and 

development of English language skills, 

principles of teaching and designing an 

ESP curriculum, preparing contents, 

assessment and evaluation in English for 

Occupational Purposes (EOP) and English 

for Academic Purposes (EAP)     

 

  ปิดรายวชิา 

146842  การวิเคราะหว์าทกรรมใน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  

  ปิดรายวชิา 
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             2(2-0-4) 

             Discourse Analysis in English for 

Specific Purposes 

             ความหมายและแนวคิดของการ

วิเคราะหว์าทกรรมการเขียน วาทกรรมการ

พูด และวาทกรรมในสื่อดิจิทัลในบริบทของ

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การ

น าผลการวิเคราะหว์าทกรรมไปใช้ประโยชน์

ในการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

วชิาชีพและภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

             Meaning and concepts of 

discourse analysis of written, spoken, and 

digital discourses in the context of English 

for Specific Purposes, pedagogical 

implications of discourse analysis in 

teaching English for Occupational Purposes 

(EOP) and English for Academic Purposes 

(EAP) and the usage of English for such 

purposes 

146851  สัมมนา 1    2(1-2-3) 

            Seminar I 

            การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิ เคราะห์และสังเคราะห์  การเขียน

รายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการ

ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการสอน

ภาษาอังกฤษ 

             Studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, report writing, 

presenting, discussing and answering 

question in English language teaching 

 146851  สัมมนา 1      1(0-2-1) 

    Seminar 1 

          ความเป็นมาและความส าคัญของ

ปัญหาการวิจัย หลักการเขียนรายงานการ

วิจัยภาษาอังกฤษในบทน า การวิเคราะห์และ

ประเมินบทความวิชาการและบทความวิจัย

ด้านภาษาอังกฤษ การน าเสนอความเป็นมา

และความส าคัญของปัญหาในหัวข้อตาม

ความสนใจของผู้เรยีน 

          Background and significance of the 

study, principles of English research report 

writing in introduction, analyzing and 

synthesizing English academic and 

ปรับจ านวนหนว่ย

กิต/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 



97 

 

research articles, presenting background 

and significance of the study on the topics 

related to students’ interests  

146852  สัมมนา 2    2(1-2-3) 

            Seminar II 

            การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์การเขียน

รายงาน การน าเสนอ การอภปิราย และการ

ตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้น

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

            Studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, report writing, 

presenting, discussing and answering 

question in English communication 

 146852  สัมมนา 2   1(0-2-1)                  

              Seminar 2 

              การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์วรรณกรรม การเขียนทบทวน

วรรณ กรรม  การน าเสนอการทบทวน

วรรณกรรมในหัวข้อตามความสนใจของ

ผูเ้รียน 

              Studying, collecting data, 

literature reviewing, analyzing and 

synthesizing literature review, writing 

literature review, presenting literature 

review on the topics related to students’ 

interests 

ปรับจ านวนหนว่ย

กิต/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

146853  สัมมนา 3    2(1-2-3) 

            Seminar III 

            การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์การเขียน

รายงาน การน าเสนอ การอภปิราย และการ

ตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นวรรณคดี 

            Studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, report writing, 

presenting, discussing and answering 

question in literature   

 146853  สัมมนา 3     1(0-2-1)                  

             Seminar 3 

             การเขียนรายงานผลและอภิปราย

ผลการวิจัย  การอ้างอิ งเพื่ อการตีพิมพ์ 

เทคนิคและการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยง

การคัดลอกผลงาน การน าเสนอผลการวิจัย

และอภิปรายผลการวิจัยในหัวข้อตามความ

สนใจของผู้เรยีน 

            Writing research results and 

discussion, writing citations and references, 

techniques and technology for avoiding 

plagiarism, presenting research results and 

discussion on the topics related to 

students’ interests 

ปรับจ านวนหนว่ย

กิต/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

146854  สัมมนา 4  2(1-2-3)  ปิดรายวชิา 
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            Seminar IV 

            การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิ เคราะห์และสังเคราะห์  การเขียน

รายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการ

ต อ บ ข้ อ ซั ก ถ าม ใน ป ร ะ เด็ น ท า งด้ า น

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

              Studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, report writing, 

presenting, discussing and answering 

question in English for specific purposes 

146855  วิทยานิพนธ์   48   หนว่ยกิต 

             Dissertation 

                 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพ

ในระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

การแก้ ไขปั ญหา ในหั วข้ อที่ เกี่ ยวข้ องกั บ

ภาษ าอั งกฤษ  ก ารสอนภาษาอั งกฤษ 

วรรณกรรม และภาษาศาสตร์  

           Constructing new knowledge with a 

high level of quality by systematic research 

methodology, problem solving, English 

teaching, literature, and linguistics 

 146855  วิทยานิพนธ์   48   หนว่ยกิต 

             Dissertation 

                การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพใน

ระดับสูงด้วยการต่อยอดทฤษฎีและบูรณาการ

แนวคิดใหม่ ด้วยกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน

อย่างเป็นระบบ การแก้ ไขปัญหา ในหั วข้อที่

เกี่ ยวข้ องกั บภ าษ าอั ง ก ฤ ษ  ก า ร ส อ น

ภาษาอังกฤษ วรรณคดี และภาษาศาสตร์

ประยุกต์   

 Constructing new knowledge with a 

high level of quality drawing on theories and 

integrating new concepts through mixed 

methods systematically, problem solving 

related to English language teaching, 

literature, and applied linguistics  

ปรับค าอธิบาย

รายวชิาภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

146856  วิทยานิพนธ์   36   หนว่ยกิต 

             Dissertation 

                 การสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ด้ วย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา 

การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การ

สังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษใน

 146856  วิทยานิพนธ์   36   หนว่ยกิต 

             Dissertation 

             การสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา 

การศกึษา เหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การ

สังเคราะหแ์ละวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษใน

คงเดิม 
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ฐ าน ะภ าษ าต่ า งป ร ะ เท ศ  ว ร รณ ค ดี 

ภาษาศาสตร์ การเขียนรายงานการวิจัย 

    Constructing new knowledge by  

systematic research methodology, problem 

solving, studying reason and theory, 

analysis and synthesis of research on the 

topic related to English language, teaching 

English as a foreign language, literature, 

linguistics, research report writing  

ฐานะภาษาต่างประเทศ วรรณคดี 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การเขียนรายงานการ

วิจัย 

           Constructing new knowledge by 

systematic research methodology, problem 

solving, studying reason and theory, 

analysis and  synthesis of research on the 

topic related to English language, teaching 

English as a foreign language, literature, 

applied linguistics, research report writing  
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

แบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 146851 สัมมนา 1  

Seminar 1 

1 (0-2-1) 

(ไมน่ับหนว่ย

กิต) 

   146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

 รวม 8  รวม 8 (1) 

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 146852 สัมมนา 2  

Seminar 2 

1 (0-2-1) 

(ไมน่ับหนว่ย

กิต) 

   146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

 รวม 8  รวม 8 (1) 

 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 146853 สัมมนา 3  

Seminar 3 

1 (0-2-1) 

(ไมน่ับหนว่ย

กิต) 

   146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

 รวม 8  รวม 8 (1) 

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

146855 วทิยานพินธ์   8 146855 วทิยานพินธ์   8 
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Dissertation Dissertation 

 รวม 8  รวม 8 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

 รวม 8  รวม 8  

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 146855 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

 รวม 8  รวม 8 

 

แบบ 2.1 (ศกึษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

146811 ระเบียบวธีิวิจัยทางด้าน

ภาษาอังกฤษ 

Research Methodology in 

English Language Studies 

3(2-2-5) 146811 ระเบียบวธีิวิจัยทางมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  

Advanced Research 

Methodology in Humanities and 

Social Sciences  

3(2-2-5) 

 

1468xx วชิาเอกเลอืก   

Major Elective 

2 146851 สัมมนา 1  

Seminar 1 

1 (0-2-1) 

(ไมน่ับหนว่ย

กิต) 

1468xx วชิาเอกเลอืก   

Major Elective 

2 1468xx วชิาเอกเลอืก   

Major Elective 

3 

 รวม 7  รวม 6(1) 

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

146812 นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ

Innovations in English 

3(2-2-5) 146812 นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ

Innovations in English Language 

3(2-2-5) 
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Language Studies Studies 

   146852 สัมมนา 2  

Seminar 2 

1 (0-2-1) 

(ไมน่ับหนว่ย

กิต) 

1468xx วชิาเอกเลอืก   

Major Elective 

2 

 

1468xx วชิาเอกเลอืก   

Major Elective 

3 

 

 รวม 5  รวม 6 (1) 

 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

   146853 สัมมนา 3  

Seminar 3 

1 (0-2-1) 

(ไมน่ับหนว่ย

กิต) 

146856 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 146856 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

 รวม 9  รวม 9 (1) 

 ภาคการศกึษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

146856 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 146856 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

 รวม 9  รวม 9 

 

 

 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

146856 วทิยานพินธ์   
Dissertation 

9 146856 วทิยานพินธ์   
Dissertation 

9 

 รวม 9  รวม 9 
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 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

146856 วทิยานพินธ์   
Dissertation 

9 146856 วทิยานพินธ์   
Dissertation 

9 

 รวม 9  รวม 9 
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ภาคผนวก จ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ  รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ประเด็นความคดิเห็นในการวพิากษห์ลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  

หลักสูตรปรับปรงุ 2565 

กรรมการวิพากษ์ภายนอก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดุสรวง ยุทธนา 

    

ล าดับ

ที่ 

หน้าที่ ความคดิเห็น/ ข้อแนะน า 

1 3 ควรมีการพูดถึงผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆด้วย เช่น ตลาดแรงงาน ความเห็นจาก

ผูป้ระกอบการ ศิษย์เก่า และศษิย์ปัจจุบัน 

2 8 ควรเขียนเกรื่นน าก่อนว่าที่มาของ PLO นั้นมาจากอะไร 

3 9 ควรน าผลที่ได้จากหลักฐานตัวบ่งชีต้่างๆ ไปเขียนถึงที่มาของหลักสูตรค่ะ 

4 10 ด้านการวิจัย น่าจะเป็นด้านพัฒนาบุคลากรมากกว่า ตรงนี้ควรเขียนว่าเราจัด

กิจกรรมอะไรบ้างเพื่อสง่เสริมด้านวิจัย 

5 14 เอา PLO ไว้ตรงไหนคะ  รวมถึงการแตกรายวิชาเป็น generic และ specific 

6 15 ที่มาของรายวิชา ??? ก าลังท าหลักสูตรแบบ outcome-based education ตาม

แนวทางของ AUN-QA รึเปล่าคะ ถ้าใช้ อาจต้องมีสว่นของ PLO ในส่วนนี ้

เพื่อให้มองเห็น outcome ของหลักสูตร 

7 29 ข้อ 5.1 ตรงนี้คอื output ที่นศ.จะต้องท า ดังนั้น จึงต้องเขียนโยงไปถึง outcome 

ที่จะได้มาด้วยค่ะ 

8 29 ข้อ 5.2 ควรมกีารพิจารณาคุณภาพของวิทยานพินธ์หรือไม่ เพื่อใหส้ะท้อนกับ 

PLO ที่ตัง้ไว้ 

9 45 แผนที่กระจายความรับผดิชอบ ควรมกีารวิเคราะหร์ายวิชาว่าวิชาไหนเป็น 

generic และวิชาไหนเป็น specific มากกว่า เพราะจุดด าตรงนีจ้ะซ้ าซ้อนกับ 

PLO หรอืไม่?? 

10 50 หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ ข้อ 1.2 น่าจะเป็น AUN-QA มากกว่า 

11 50 ข้อ 2.1 ควรพัฒนาความรูค้วามเข้าใจเรื่องการถ่ายทอด PLO ลงสู ่CLO ของแต่

ละรายวิชาตามหลักการ backward design 

12 52 หมวดที่ 7 ใช้ CUPT ซึง่อา้งอิง AUN รึเปล่าคะ ถ้าใช่ ควรเขียนแนวทางการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรตามกระบวนการนั้น 

13 59 หมวดที่ 8 ควรเขียนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรโดยเริ่มก าหนด 

stakeholders ที่ส าคัญ และหลักสูตรมีแนวทางอย่างไรในการได้มาซึ่งข้อมูลจาก 

stakeholders นั้นๆ 
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ประเด็นความคดิเห็นในการวพิากษห์ลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ  

หลักสูตรปรับปรงุ 2565 

กรรมการวิพากษ์ภายนอก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง 

    

ล าดับ

ที่ 

หน้าที่ ความคดิเห็น/ ข้อแนะน า 

1 1 ข้อ 5.3 เติม รับนิสติไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็น

อย่างดี 

2 2 ข้อ 8 เติม ข้อ 8.2 นักวิชาการและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์  (ทางด้าน

ภาษาอังกฤษ/ การสอนภาษาอังกฤษ)  

ข้อ 8.3 นักแปล 

3 4 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม+การสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม/ การเพิ่มมูลค่าทางดา้นวัฒนธรรม + ต่อยอดเชิงพาณิชย์  

4 5 12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ

เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน (+การศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้

ทางดา้นภาษา)  

5 10 ด้านการพัฒนานิสติ เพิ่ม +การปรับพืน้ฐานของนสิิตเช่นพืน้ฐานทางการเขยีน

วิชาการภาษาอังกฤษ 

6 11 ข้อ 2.2.7 เพิ่ม 2.2.7 คุณสมบัติเฉพาะสาขา (ถ้ามี) (ระบุว่า เช่นคะแนน

ภาษาอังกฤษ? บทความ? ผา่นผลการสัมภาษณ์) 

7 12 2.3.2 ทักษะด้านการเขียนเชิงวิชาการและรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 

(ควรน าไปเป็นประเด็นการพัฒนา)  

8 12 ข้อ 2.4 (+คลินิกการให้ค าปรึกษาด้านการท าวิจัยภาษาอังกฤษ เป็นระยะ เช่น

เทอมละกี่ครั้ง)/ +workshop 

9 13 2.7  ระบบการศกึษา 

       แบบช้ันเรยีน   (แยกว่าแบบ 1.1 ? แบบ 2.1? เชน่ แบบออนไลน์ แบบออน

ไซด์ แบบแผสมผสาน?)              

10 14 รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต หน่วยกิตท าไมเป็น 2 หน่วยกิต แตม่หาวิทยาลัย

เป็น 3 หนว่ยกิต เพราะอะไร 

รายวิชาอื่น ๆ 2 หนว่ยกิตมันน้อยไปไหม มหาวิทยาลัยอื่นเป็น 3 หนว่ยกิต   

11 15 146811 การวิจัยเชิงปริมาณในด้านภาษาอังกฤษศกึษา     
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          Quantitative Research in English Language Studies 

12 15 146812   การวิจัยเชงิคุณภาพในด้านภาษาอังกฤษศกึษา    

             Qualitative Research in English Language Studies 

13 15 146813    นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษศกึษา    

    Innovations in English Language Studies 

14 15 146841    การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบริบทสากล   

                     English Language Instructions in Global Contexts  

15 15 146842  ทฤษฎีทางสังคมเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางภาษา 

   Sociocultural Theories Related to Language Study Research 

16 15 146843    เทคโนโลยีการศกึษาในการสอนภาษาอังกฤษ   

    Educational Technology in English Language Teaching  

17 16 146844    การจัดการศกึษาพหุภาษาเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

18 16 146851     สัมมนา 1: ภาษาและทฤษฎีการเรียนรู้   

     Seminar 1: Language and Learning Theories 

19 16 146823     การใช้ภาษาอังกฤษในสื่อหลากหลายรูปแบบ     

      English Language Usage in Multimedia? 

20 16 146833     วรรณคดีในห้องเรียนภาษาอังกฤษ    

                Literature in the English language classroom 

21 24 146843       เทคโนโลยีการศกึษาในการสอนภาษาอังกฤษ   

       Instructional Technology in English Language Education 

       การเรียนรู้ภาษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย แนวคิดปัจจุบันในการใช้

เทคโนโลยีในการสอนทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมการสอน การพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการประเมินผล กรณีศึกษาการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการศกึษาภาษาอังกฤษ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        Computer-assisted language learning, current approaches of 

using technology in teaching English language skills, teaching activities, 

teaching materials development, feedbacks, and assessment, case studies 

of using technologies in English language education?, and related studies 

(Language learning based on computer using?)  

22 24 146844     การจัดการศึกษาพหุภาษาเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  

      Multilingual Education Management for English Language 
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Instruction  

  การแนะน าแง่มุมตา่ง ๆ ของพหุภาษา พหุภาษาในการศกึษา 

นโยบายภาษาของการศกึษาพหุภาษา วัฒนธรรมของผู้เรียนพหุภาษา ความ

หลากหลายของการเรียนรู้?พหุภาษา ความรูด้ิจทิัลพหุภาษา แนวทางการสอน

ของพหุภาษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  Introduction of various aspects of multilingualism, 

multilingualism in education, language policy of multilingual education, 

cultural aspects of multilingual learners, Multiliteracies ภาษาไทยไม่มี, 

multilingual digital literacies, pedagogical approaches of multilingualism, and 

related studies (+Multilingual literacies??)  
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ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ป ี

ภาระการสอน ชม./ปี

การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 
1 นางสาวจิตติมา  

 กาวีระ*  

36399000xxxxx ผู้ชว่ย 

ศาสตรา 

จารย์ 

        ศศ.ด.  
 

ศศ.ม 

ศศ.บ  

ภาษาอังกฤษ 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย                                                    

เทคโนโลยสีุรนารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                                                          

2551 

 

2546 

2542 

30 90 90 90 

2 นายสิงห์ค า รักป่า 

 

35701016xxxxx 

 

อาจารย์ Ph.D. 

M.A. 

ศศ.ม 

 

กศ.ม. 

B.A 

English 

Buddhist Studies 

ภาษาและวรรณกรรม

ล้านนา 

ภาษาอังกฤษ 

Buddhist Thoughts 

 

University of Pune, India 

Buddhist and Pali University of Sri Lanka 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

Buddhist and Pali University of Sri Lanka  

2552 

2535 

2543 

 

2543 

2534 

30 90 90 90 

3 นางสาวชวนพิศ ศรี

วิชัย  

35006003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

พัฒนาวิชาชีพ 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

2561 

 

2549 

2542 

30 90 90 90 

4 นายคมกฤช  

ตาชม* 

35507000xxxxx ผู้ชว่ย 

ศาสตรา 

จารย์ 

Ph.D. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

Applied Linguistics 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton, UK 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2557 

2543 

2540 

30 90 90 90 
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5 นางสาวสกุัญญา    

 เกาะวิวัฒนากุล* 

31006003xxxxx ผู้ชว่ย 

ศาสตรา 

จารย์ 

Ph.D. 

M.A. 

ศษ.ม. 

ศศ.บ. 

Applied Linguistics 

Applied Linguistics 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton, UK 

University of Southampton, UK 

มหาวิทยาลัยชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2551 

2548 

2543 

2540 

30 90 90 90 

6 นางสาวรัตนา  

ยาวิเลิง* 

35603003XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

ศศ.ม. 

ค.บ. 

 

Education  

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of New South Wales, Australia   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2556 

2545 

2542 

30 90 90 90 

* อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก ฌ ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายช้ันปี
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี แบบ 1.1  

ปีที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

1 1. ผู้เรยีนสามารถอธิบายองค์ประกอบของการเขยีนโครงรา่งการวิจัยได้ 

2. ผู้เรยีนสามารถวิเคราะห์ปัญหาวจิัย 

3. ผู้เรยีนสามารถออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 

4. ผูเ้รียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษเชงิวิชาการขั้นสูงน าเสนอโครงรา่งวิจัย 

2 1. ผูเ้รียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการขัน้

สูง CEFR ระดับ C2 

2. ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใชท้ฤษฎี องค์ความรูภ้าษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลและ  

    เทคโนโลยี ในการท าวิจัยและสรา้งนวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

    วรรณคดี และการสอนภาษาอังกฤษ 

3. ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้การวิจัยและนวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร วรรณคดี และการสอนภาษาอังกฤษ 

4. ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและหลักจริยธรรมในการท าวิจัย 

3 ผูเ้รียนสามารถเผยแพรอ่งค์ความรูด้้านการวิจัยภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชั้นปี แบบ 2.1  

ปีที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

1 1. ผูเ้รียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษเชงิวิชาการขั้นสูงเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและ

วิชาชีพ 

2. ผู้เรยีนสามารถอธิบายองค์ประกอบของการเขียนโครงรา่งการวจิัยได้ 

3. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาวจิัย 

4. ผูเ้รียนสามารถออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 

2 1. ผูเ้รียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการขัน้  

   สูง CEFR ระดับ C2  

2. ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใชท้ฤษฎี องค์ความรูภ้าษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลและ 

    เทคโนโลยี ในการท าวิจัยและสรา้งนวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

    วรรณคดี และการสอนภาษาอังกฤษ 

3. ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร วรรณคดี และการสอนภาษาอังกฤษ 

4. ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและหลักจริยธรรมในการท าวิจัย 
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3 ผูเ้รียนสามารถเผยแพรอ่งค์ความรู้ด้านการวิจัยภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ 
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