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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ     ศลิปศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :    0381 

 ภาษาไทย        :    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

 ภาษาอังกฤษ       :    Doctor of Philosophy Program in Thai 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) 

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

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :    Doctor of Philosophy (Thai) 

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

 

3. วิชาเอก  

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 

 รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

    ไม่มี 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

            6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2565 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที ่10/2564 วันที ่4 เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

   เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  

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

  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมคีวามพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2566 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1 บุคลากรทางการศกึษาทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาในสถาบันการศกึษา 

 8.2 นักวิชาการและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 8.3 ผู้บริหารและนักธุรกิจด้านการสื่อสาร 

 8.4 อาชีพอิสระ เช่น นักประพันธ์ นักแปล ฯลฯ 
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 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา   

จากสถาบัน 

ป ี

1. นายเปรมวทิย ์

ววิัฒนเศรษฐ์ 

 

36599005XXXXX รอง

ศาสตรา 

จารย ์

ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย  

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2560 

2527 

2525 

2. นายวรวรรธน ์

ศรียาภัย 

31017000XXXXX รอง

ศาสตรา 

จารย ์

ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

สถาบันราชภัฏนครศรธีรรมราช 

2552 

2545 

2542 

3. นายศิระวัสฐ์ 

กาวิละนันท์ 

 

15208000XXXX ผู้ช่วย

ศาสตรา 

จารย ์

ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย  

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2561 

2554 

2549 
 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นการพัฒนาวิทยาการด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ เพื่อรองรับการพัฒนาในยุค

ศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อระบบคิดของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่มุ่งให้ความส าคัญในวิชา

ความรู้สมัยใหม่ จนละเลยหรือมองข้ามวิทยาการอันเป็นรากเหง้าที่แท้จริงของชาติไทย ซึ่งบรรพบุรุษได้

คิดค้น สืบทอด และพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบัน นั่นคือมรดกทางภาษาไทย อันประกอบด้วยภาษา 

วรรณกรรมและคติชนวิทยา ท าให้มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวอ่อนแอ ด ารงอยู่อย่างสั่นคลอน และขาด

ศักดิ์ศรีอันทรงเกียรติ เมื่อพินิจพิจารณาอารยประเทศแล้วจะเห็นว่า ภาษา วรรณกรรม และภูมิปัญญาของ

ชาตินั้น ล้วนด ารงอยู่อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และมีศักดิ์ศรี ในส่วนของประเทศไทยปัจจุบันก าลังต้องการ

วิทยาการด้านภาษาไทยขั้นสูง เพื่อเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาอย่างมั่งคง แต่พบ

ปัญหาส าคัญ คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาขั้นสูง โดยเฉพาะระดับดุษฎีบัณฑิต เกิดจาก

การละเลยและมองข้ามการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าวยากต่อการแก้ไขให้ผ่านพ้นไปอย่าง

รวดเร็วได้ 
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   จากข้อมูลที่ได้รับจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสถานประกอบการผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (จีน) ท าให้ทราบว่า สถาบันการศึกษา

แต่ละแห่งมุ่งส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรโดยเฉพาะสายอาจารย์และนักวิชาการ ได้ศึกษา 

ในระดับปริญญาเอก และยังมีบุคลากรอีกส่วนหนึ่งที่แม้จะมิได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากต้นสังกัด 

แต่ก็มีความประสงค์จะศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยใช้ทุนส่วนตัว ท าให้นักวิชาการภาษาไทยระดับ

ดุษฎีบัณฑิตมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งจะขาดแคลน

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาไทย 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตอบสนองวิสัยทัศน์ประเทศไทยในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่วา่ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องจาก

ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ เป็นเครื่องมือบันทึกมรดกทางภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้

คิดค้น สร้างสรรค์ และสืบทอดมาทุกยุคสมัย และใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างคน ในชาติ  

เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ทุกมิติ ให้ด าเนินไปได้ด้วยดี หากภาษาไทยมีความมั่นคง ก็ส่งเสริม 

ให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วย  

   ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี 

ต่อสถาบันหลักของชาติ ให้คนในชาติมีจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ชาติไทยมีวรรณกรรมที่ส่งเสริมยุทธศาสตรด์้านความมั่นคงมาทุกยุคสมัย 

เช่น วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมืองและสืบสาน

วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตส านึกประชาธิปไตย วรรณกรรมศาสนาที่มุ่งสั่งสอนให้เป็นคนดี 

มีคุณธรรม วรรณกรรมยอพระเกียรติที่มุ่งแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ต่ออาณา

ประชาราษฎร์ วรรณกรรมดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก นับตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึง

รัตนโกสินทร์หรือปัจจุบัน ประกอบสร้างขึ้นด้วยตัวอักษรและภาษาไทย ผู้สร้างได้แสดงไว้ซึ่งภูมิปัญญา 

อันลึกซึง้ มิอาจกล่าวแจกแจกได้หมดสิน้   

   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เน้นให้คนไทย 

ในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ 

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย

รายวิชา 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม กลุ่มภูมิปัญญาและคติชน กลุ่มภาษาไทยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ ซึ่งตอบสนองจุดเน้นในยุทธศาสตร์ชาติดา้นนีไ้ด้เป็นอย่างดี 

    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งพัฒนาชาติบนฐานคิดต่อยอด

อดีต โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
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ทรัพยากรที่หลากหลาย ปรับปัจจุบันเพื่อปูทางสู่อนาคต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

มีรายวิชาในกลุ่มภาษาและวรรณกรรม กลุ่มภูมิปัญญาและคติชน กลุ่มภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งให้

ผู้เรียนมีความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ภูมิปัญญา คติชน นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  

ทั้งในอดีตทุกสมัยและปัจจุบัน ส่งเสริมประเด็นยุทธศาสตร์สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ที่มุ่ง

พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และ 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564) ในยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในประเด็นปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาประเด็นการรักษา

ความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยมียุทธศาสตร์

พระราชทาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม กลุ่มภูมิปัญญาและคติชน กลุ่มภาษาไทยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงคนในชาติทุกกลุ่มชน จากนั้นการพัฒนาคนในชาติ

ก็ย่อมด าเนินไปได้อย่างมทีิศทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะองค์ความรูอ้ันเป็นศาสตรแ์ละศิลป์ของชาติไทย ทั้ง

ในอดีตและปัจจุบัน ล้วนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมอืบันทึกไว้ทั้งสิ้น 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   ภาษาและวรรณกรรมไทยเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับศาสตร์ทุกแขนง ในการศึกษาศาสตร์

ใดก็ตาม ผู้ศึกษานอกจากมีความรู้ในศาสตร์นั้นแล้ว จ าเป็นต้องมีความเช่ียวชาญด้านภาษาเป็นอย่างดี

ด้วย เพราะภาษาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสื่อความคิด ความต้องการอัน

น าไปสู่การเกิดขึ้นของกิจกรรมการพัฒนาทุกด้าน ในขณะเดียวกันวรรณกรรมคือเครื่องมือส าคัญในการ

บันทึกข้อมูล ความรู้ และภูมิปัญญาทุกด้านทุกแขนงเอาไว้อย่างหาที่สุดมิได้ ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่ง

โลกไร้พรมแดน องค์ความรูท้ั่วมุมโลกต่างก็ได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ภาษาของชาติที่

เป็นประเทศมหาอ านาจ เช่น อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ต่างได้รับความสนใจเรียนรู้กันทั่วโลก แต่ใน

ขณะเดียวกันแต่ละประเทศก็จ าเป็นต้องรักษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมประจ าชาติเอาไว้ให้

เข้มแข็ง เพื่อคงไว้ซึ่งความมีศักดิ์ศรี ความเป็นชาติและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้รับการถ่ายทอดมา

เป็นเวลานานเอาไว้ ดังจะเห็นได้จากองค์การทางการศึกษาและวัฒนธรรมของนานาประเทศได้ให้

ความส าคัญและสนใจในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางภาษา วรรณกรรม 

และวัฒนธรรมประจ าชาติด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน
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บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ อันเป็นความร่วมมือ 

ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อขยายความรว่มมอืทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

   นอกจากนี้จากการส ารวจศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสถานประกอบการผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษา พบว่า สถาบันการศึกษาหลายแห่งท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ มีนักศึกษาจากต่างชาติมาศึกษาภาษาไทยในจ านวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้สถาบันการศึกษา

ของไทยต้องเร่งพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยเฉพาะที่เป็นอาจารย์ให้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาภาษาไทย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท าความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏร าไพพรรณีท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรกัมพูชา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ท าความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี ฯลฯ 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  สภาวการณ์ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันและการสื่อสารที่ ไร้พรมแดน น ามาซึ่ง 

การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงอยู่ได้

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จ าเป็นต้องเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้

ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม  

  สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ การสร้างหลักสูตรเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี

ความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาบุคคลให้สามารถพึ่งพา

ตนเอง จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการส่งเสริมใหดุ้ษฎีบัณฑิตมีความรู้ทางด้านภาษา  

วรรณกรรม วัฒนธรรมไทย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อองค์ความรู้ อีกทั้งสามารถ 

น าองค์รู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน  

ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อันเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและประเทศชาติ น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

           12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

  มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน 

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

และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและ

ประเทศ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ทั้งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสังคมศาสตร์ มีพันธกิจที่ส าคัญ 4 ด้านดังนี้ 
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  12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต   

  มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ 

ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มี

คุณธรรม  จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ ความรู้ 

มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้

ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนา

มาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบ  

ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มเป้าหมาย

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน จะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน 

รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ด้วย  

  12.2.2 ด้านการวจิัย 

        มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้

ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนา

ระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้

ความส าคัญ และมุ่ ง เน้นการวิจัยพื้ นฐาน โดยควบคู่ ไปกับการวิจัยประยุกต์ ในสาขาต่าง ๆ  

ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัย  

ให้สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้   

  12.2.3 ด้านการวิชาการ   

 มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น  

การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

การให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการ 

แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณา

เกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการใหบ้ริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชนเพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของ

สังคมโดยทั่วไป 
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 12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคม

โลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุง และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของ  

การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ รวมถึงการศึกษาให้ความเข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อน าไปสู่  

การสงวน และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก

อย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล 

องค์กรและสังคม 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 

   สาขาวิชาภาษาไทยได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะ โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แตง่ตั้งผู้จัดการ ผู้รับผดิชอบ ผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท า

หน้าที่ประสานงานกับกลุ่มวิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจั ด 

การเรียนการสอน และการประเมินผล และมอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ควบคุมก ากับ

ติดตามการด าเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

   รอบรู้และเช่ียวชาญอย่างลุ่มลึกในศาสตร์ทางภาษาไทย ภูมิปัญญา และเทคนิควิธีการ

เรียนการสอนภาษาไทยที่หลากหลาย อันจะน ามาซึ่งการสรา้งสรรคแ์ละก าหนดองคค์วามรูใ้หม่สูส่ังคม   

  1.2 ความส าคัญ   

   ในปัจจุบันและอนาคต สถาบันอุดมศึกษาของไทยและต่างประเทศ ประสบปัญหา 

ขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาไทย สถาบันอุดมศกึษาแต่ละแห่งต่างมุ่ง

ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร โดยเฉพาะสายอาจารย์และนักวิชาการได้ศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก กอปรกับบุคลากรอีกส่วนหนึ่งที่แม้มิได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากต้นสังกัด ก็มีความ

ประสงค์จะศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยใช้ทุนส่วนตัว ก็มิอาจแก้ปัญหาให้หมดได้ หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อกีช่องทางหนึ่ง  

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสนองตอบต่อปณิธานของมหาวิทยาลัย

พะเยา คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) และสอดรับ

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยาว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” อันเป็นไป

ตามพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ผลิตบัณฑิตศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพสูง วิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม ท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย รวมทั้งบริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาลและเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน ทั้งนี้เพราะปรัญาของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ "ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด" 

เนื่องจากภาษาไทยนอกจากเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแล้ว บรรพชนไทยรวมทั้งคนไทยในปัจจุบัน

และอนาคตยังใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องบันทึกมรดกภูมิปัญญาทุกด้านทุกแขนงเอาไว้ ดังนั้นการมีความรู้ 

อันลึกซึง้เกี่ยวกับภาษาไทย ย่อมจะเข้าถึงมรดกภูมิปัญญานั้นได้อย่างถ่องแท้ดว้ย 

   นอกจากนี้ ยังเป็นการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขต

ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ

ภูมิภาคอื่นด้วย และการที่มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในเขตพื้นของอาณาจักรล้านนาไทยในอดีต ที่อุดม 

ไปด้วยมรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองมาตราบจนปัจจุบัน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย จะช่วยสืบสานและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อันเป็นอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม 

   องค์ความรู้ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

เป็นองค์รวมของรากเหงา้แห่งความรู้ทางภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยากลุ่มชนไทดั้งเดิมที่ได้รับการ

สืบต่อผ่านยุคสมัยมาตราบจนปัจจุบัน ทั้งของคนไทยในไทย คนไทในจนี คนไทในเวียดนาม คนไทในลาว 
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คนไทในกัมพูชา คนไทในพม่า คนไทในอินเดีย และคนไทในมาเลเซีย นอกจากเป็นการรองรับ 

การก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ยังเป็นการศึกษาข้อมูลทั้งสองระบบ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ อันปรากฏ

อยู่ในผู้คนในพื้นที่ และข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เป็นตัวบทวรรณกรรมอันมีอยู่เป็นจ านวนมาก  

องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาที่ได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์จากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือบันทึกและถ่ายทอดไว้นั้น เป็นองค์ความรู้ที่เป็นแก่นแท้ สามารถน าสู่การพัฒนา

ต่อยอดได้อย่างไม่มขี้อจ ากัด 

    1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

  1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้ศาสตร์ด้าน

ภาษาไทยอันประกอบด้วยภาษาและวรรณกรรมเป็นพื้นฐานส าคัญ 

  1.3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้แตกฉานในองค์รวมของศาสตร์ภาษาไทย และมี

ความรู้ลุม่ลึกในด้านภาษาและวรรณกรรม ภูมปิัญญาและคติชนวิทยา หรอืภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

  1.3.3 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาในการวิจารณ์ วิพากษ์ภาษาและ

วรรณกรรมไทยได้ลุ่มลึก เหมาะสม 

  1.3.4 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ต่อ

บุคคลและสังคม 

  1.3.5 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ที่เหมาะสมกับการศกึษาศาสตร์ภาษาไทย รวมทั้งเหมาะสมัยปัจจุบันและอนาคต 

            1.3.6 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มสีุนทรียภาพ โดยใช้ภาษาและวรรณกรรมเป็นพืน้ฐานส าคัญ 

   

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

 PLO 1:  

 ผู้เรียนแสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถในองค์ความรู้แห่งศาสตร์ทางภาษาและ

วรรณกรรมไทย ภูมปิัญญาและคติชน และหรอืภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 PLO 2:  

 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์ตัวบทของศาสตร์ทางภาษาและวรรณกรรมไทย  

ภูมปิัญญาและคติชน และหรอืภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู้ได้อย่างลุ่มลกึและมเีหตุผล  

 PLO 3:  

 ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์สาขาภาษาไทยและสามารถถ่ายทอดองค์

ความรูใ้หม่ได้  
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ติดตามการเปลี่ ยนแปลงของ

สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกระทบ

ต่อหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐาน

การศกึษา 

ทบทวนหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอน รวมทั้ งศึกษาเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรเป็นปัจจุบัน 

และศึกษาเนื้อหาหลักสูตรอื่นที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกัน 

1. ความพึงพอใจของหน่วยงาน

หรื อผู้ ใช้ ดุ ษฎี บั ณฑิ ตต่ อ

คุณภาพของดุษฎีบัณฑติ 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 

การพัฒนาหลักสูตร 

3 . รายงานการประชุม /

วิพากษ์หลักสูตร 

4. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ

ประเมินหลักสูตร 

5. รายงานการป ระเมิ น

หลักสูตร 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้สอด 

คล้องกับสถานการณ์ทางสังคม

ปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตร 

ฐานหลักสูตร 

จั ด สั ม ม น า /กิ จ ก ร รม เพื่ อ

พัฒนาหลักสูตร การเรียนการ

สอนและการประกันคุณภาพ 

3. ติดตามและประเมินผลการน า

หลักสูตรไปใช้ 

การประเมินผลหลักสูตรโดย

กรรมการภายในและภายนอก

และสร้างช่องทางในการรับฟัง

ความคิดเห็นทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

           1.1 ระบบ  

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละ

ภาคการศกึษาปกติตอ้งมีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาหแ์ละใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติ พ.ศ. 2561  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

  ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

  2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น  เดือนมถิุนายน–ตุลาคม  

  ภาคการศกึษาปลาย เดือนตุลาคม–กุมภาพันธ์ 

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  2.2.1 ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์

ที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด หรอืตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

  2.2.3 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เพราะความผิดทาง

ความประพฤติ 

  2.2.4 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

  2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด   

 2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับบัณฑติศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

 2.4.1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 2.4.2 ทักษะการวิจัย 

 2.4.3 ทักษะการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศกึษาค้นคว้าทางวิชาการ 
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           2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.5.1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

 2.5.2 จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย 

 2.5.3 จัดอบรมความรู้ทักษะการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

 2.6 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

 2.6.1 แบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 

 5 5 

5 

5 

5 

5 

5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 
 

 2.6.2 แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 

 5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 

 

2.7 งบประมาณตามแผน  

      2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

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

รวมรายรับ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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       2.7.2 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 

 

 2.8 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน               

 2.9 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หนว่ยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่

ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ อว. หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

 1. หมวดวิชาเฉพาะ ไมน่้อยกว่า  12   12 

     1.1 กลุ่มวชิาบังคับ  6  6 

     1.2 กลุ่มวชิาเลอืก  6  6 

 2. วิทยานพินธ ์ 48  36  48 36 

 รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48  48  48 48 

   หมายเหตุ    การทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้  

                    ภาษาอังกฤษของนิสติระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 

 

 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

               3.1.3.1 แบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์) 

144831  วิทยานิพนธ์   48   หนว่ยกิต 

  Dissertation 

        3.1.3.2 แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

   1) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 

    (1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน   6    หนว่ยกิต 

 144801 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(2-2-5) 

  Creativity and Innovation Research Methodology in Thai Language  

 144802 ภาวะผูน้ าและการจัดการทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

  Leadership and Management in Thai Language 
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    (2) กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน  6    หนว่ยกิต 

    ให้นสิิตเลือกกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง จากกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 

    กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรม 

 144811  ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ  3(3-0-6) 

 Ancient Thai Languages Character and Literature    

 144812  ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 3(3-0-6) 

   Contemporary Thai Languages and Literature  

 144813  ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย 3(2-2-5) 

  Tai-Thai Language 

 144814  วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย 3(2-2-5) 

  Tai-Thai Literature 

   กลุ่มวิชาภูมิปัญญาและคติชน 

 144815  ภูมปิัญญาพืน้ถิ่นกับการพัฒนาความรูท้างภาษาไทย  3(3-0-6) 

   Thai Rural Wisdom and Development of Knowledge 

  144816  คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย 3(2-2-5) 

  Tai-Thai Folklore 

 144817  คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทยในสังคมเมอืง 3(2-2-5) 

   Tai-Thai Folklore in Urban Society 

 144818  คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทยในสังคมพืน้ถิ่น 3(2-2-5) 

  Tai-Thai Folklore in Rural Society 

   กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 144821  พลวัตแบบเรียนภาษาไทย    3(3-0-6) 

          Dynamics of Thai Language Textbooks 

 144822  การพัฒนาหลักสูตรการศกึษาและฝกึอบรมทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

         Development of School Curriculum and Intensive Training Courses in Thai Language 

 144823  นวัตกรรมจัดการเรียนรูภ้าษาไทยในบริบทสังคมไทย 3(2-2-5)) 

         Innovation in Thai Language Learning Management in Thai Society Contexts 

 144824  นวัตกรรมจัดการเรียนรูภ้าษาไทยในบริบทสังคมโลก 3(2-2-5) 

         Innovation in Thai Language Learning Management in Global Society Contexts 
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    2) วิทยานิพนธ์ จ านวน  36  หน่วยกิต 

 144832  วิทยานิพนธ์   36  หน่วยกิต 

  Dissertation 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 แบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์)    

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

144831  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

144831  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

144831  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

144831  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

144831  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

144831  วิทยานิพนธ์        8  หนว่ยกิต 

   Dissertation 

      รวม     8  หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 แบบ 2.1 (ศกึษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

ชั้นปีท่ี  1  

ภาคการศึกษาตน้ 

144801  วิธีวิทยาการวจิยัภาษาไทยเชิงสรา้งสรรค์และนวัตกรรม  3(2-2-5) 

  Creativity and Innovation Research Methodology in Thai Language  

144XXX   วิชาเอกเลือก        3 หน่วยกติ) 

  Major Elective 

       รวม   6  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

144802  ภาวะผู้น าและการจัดการทางภาษาไทย   3(2-2-5) 

   Leadership and Management in Thai Language 

144XXX  วิชาเอกเลือก        3 หน่วยกติ 

   Major Elective  

       รวม   6  หน่วยกิต 
 

 

ชั้นปีท่ี  2  

ภาคการศึกษาตน้ 

144832  วิทยานิพนธ ์      9  หน่วยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

144832  วิทยานิพนธ ์      9  หน่วยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 
 

 

ชั้นปีท่ี  3  

ภาคการศึกษาตน้ 

144832  วิทยานิพนธ ์      9  หน่วยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

144832  วิทยานิพนธ ์      9  หน่วยกิต 

   Dissertation 

      รวม    9  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

144801  วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม     3(2-2-5) 

 Creativity and Innovation Research Methodology in Thai Language  

   กระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ภาษา วรรณกรรม และคติชนไทย การจัดท าเค้า

โครงการวิจัย การสังเคราะห์และสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บข้อมูลการวิจัย การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อประมวลผลและการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย การ

อภิปรายผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย การสร้างนวัตกรรมจากผลการวิจัย และการน าเสนอ

งานวิจัยในการประชุมและการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ 

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

research proposal, synthesis and creation of research instruments, data accumulation methods and 

research concepts, application of information technology for calculating, analyzing and synthesizing 

research findings, research result presentation and discussion, research article writing, application 

of research results to create innovation, research presentation in conference, journal publication  
 

144802  ภาวะผู้น าและการจัดการทางภาษาไทย    3(2-2-5) 

  Leadership and Management in Thai Language  

  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยส าหรับผู้น า แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าและการจัดการ 

การวางแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์งานด้านภาษาไทย การจัดการและพัฒนาทรัพยากรที่เป็น

นามธรรมและรูปธรรมทางภาษาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านคติชนและภูมิปัญญา ด้าน

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้    

  Thai communication skills for leaders, concepts, leadership and management theories, 

planning and preparing a strategic plan in Thai language, an abstract and concrete Thai resource management 

in language and literature, folklore and wisdom, Thai language for learning development  

 

144811  ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ        3(3-0-6) 

Ancient Thai Languages Character and Literature  

  ลักษณะเฉพาะของภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยสมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา 

ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ พัฒนาการและอิทธิพลต่อภาษา อักษร และวรรณกรรมในสมัยต่อมา 

  Unique physiognomies of Thai language, characters and literature before Sukhothai, 

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

characters and literature in later period 
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144812  ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน        3(3-0-6) 

 Contemporary Thai Languages and Literature  

 ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน พัฒนาการด้านรูปแบบ ภาษา

และสารัตถะ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พลังของ

ภาษาและวรรณกรรมกับการพัฒนาสังคมไทย 

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

language and essence, relationship between language and literature economy, society and culture, 

power of language and literature with development of Thai society 
 

144813  ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย          3(2-2-5) 

         Tai-Thai Language 

         ลักษณะภาษาไทยเฉพาะสมัยและต่างสมัย ลักษณะภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไทในจีน เวียดนาม 

ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบภาษาตระกูลไทกับภาษาตระกูลอื่น    

          Features of contemporary and divergent period of Thai language, features of Tai 

language in China, Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and Thailand, comparison of 

Tai language family with other language families 
 

144814  วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย             3(2-2-5) 

         Tai-Thai Literature 

         ลักษณะวรรณกรรมไทยเฉพาะสมัยและต่างสมัย ลักษณะวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท

ในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของ

วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย    

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

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

common characteristics and identity of Tai-Thai Literature 
 

 

144815  ภูมิปัญญาพื้นถิ่นกับการพัฒนาความรู้ทางภาษาไทย               3(3-0-6) 

        Thai Rural Wisdom and Development of Knowledge 

       องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภาษา 

วรรณกรรม และคติชนวิทยาของไทย  

        Body of knowledge and wisdom, Thai intellect, local knowledge related to Thai 

language, literature and folklore 
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144816  คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย            3(2-2-5) 

        Tai-Thai Folklore 

         การศึกษาคติชนวิทยาของไทยเฉพาะสมัยและต่างสมัย การเปรียบเทียบคติชนวิทยา

กลุ่มชาติพันธุ์ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบคติชน

วิทยาของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทยกับคติชนวิทยาชาติอื่น    

      Study of Thai folklore of modern and contemporary folklore, folklore comparison in 

China, Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and Thailand, comparison of Tai folklore 

and other folklores 

 

144817   คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทยในสังคมเมือง  3(2-2-5) 

   Tai-Thai Folklore in Urban Society 

 ลักษณะสังคมเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย การศึกษาข้อมูลทางคติชนวิทยาในสังคม

เมืองประเภทนิทาน เรื่องเล่า บทเพลง ปริศนาค าทาย ภาษิตและส านวน การละเล่น ความเชื่อ ประเพณี

และพิธีกรรม ศลิปหัตถกรรม ศิลปะการแสดง และอาหาร การประยุกต์ใช้คติชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย

ในสังคมเมือง 

 Features of urban society of Tai-Thai ethnic group, features of urban society 

focusing on folklore, fairy tales, myths, songs, riddles, proverbs and idioms, plays, belief, traditions 

and rites, arts and handicrafts, foods, application of folklore of Tai-Thai ethnic groups in urban 

society 

 

144818   คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทยในสังคมพื้นถิ่น  3(2-2-5) 

  Tai-Thai Folklore in Rural Society 

 ลักษณะสังคมพื้นถิ่น การศึกษาข้อมูลทางคติชนวิทยาในสังคมพื้นถิ่นประเภทนิทาน 

เรื่องเล่า บทเพลง ปริศนาค าทาย ภาษิตและส านวน การละเล่น ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม 

ศลิปหัตถกรรม ศลิปะการแสดง และอาหาร การประยุกต์ใช้คติชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทยในสังคมพืน้ถิ่น 

 Features of Rural Society of Tai-Thai ethnic group, features of rural society 

focusing on folklore, fairy tales, myths, songs, riddles, proverbs and idioms, plays, belief, traditions 

and rites, arts and handicrafts, foods, application of folklore of Tai-Thai ethnic groups in rural 

society 

 

 



23 

 

144821   พลวัตแบบเรยีนภาษาไทย     3(3-0-6) 

         Dynamics of Thai Language Textbooks 

 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแบบเรียนวิชาภาษาไทย ลักษณะและพัฒนาการของเนื้อหา 

รูปแบบการแต่ง และการใชภ้าษาของแบบเรียนวิชาภาษาไทยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์  

 Concepts of Thai language textbooks, characteristics and development of contents, 

genres, writing styles, and language use in textbooks 

 

144822   การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทางภาษาไทย  3(2-2-5) 

        Development of School Curriculum and Intensive Training Courses in Thai Language 

 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม ประวัติและพัฒนาการของ

หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทางภาษาไทย การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาทางภาษาไทยและ

หลักสูตรฝึกอบรมทางภาษาไทยในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและเทียบเท่า อุดมศึกษา

และเทียบเท่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทางภาษาไทย  แนวโน้มของการ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝกึอบรมทางภาษาไทย 

 Concepts of school curriculum and training courses in Thai language including 

backgrounds, development, analysis of curriculum in early childhood, elementary education, 

secondary education (or equivalent diploma), higher education (or equivalent degree), and  analysis 

of Thai language training courses, trends in developing school curriculum and training courses in 

Thai language   

 

144823   นวัตกรรมจัดการเรยีนรู้ภาษาไทยในบรบิทสังคมไทย  3(2-2-5) 

        Innovation in Thai Language Learning Management in Thai Society Contexts 

 ลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับบริบท

สังคมไทย ทั้งแนวคิดพุทธศาสตร์ แนวคิดศาสตร์พระราชา และแนวคิดอื่นที่เหมาะสม การสร้างนวัตกรรม

จัดการเรียนรู้ภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  

 Features and concepts of innovation in Thai language learning management in 

Thai society contexts, Buddhist concepts, The King’s Philosophy concepts, other related concepts,  

principles of creating innovation in Thai language learning management in Thai society contexts 
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144824   นวัตกรรมจัดการเรยีนรู้ภาษาไทยในบรบิทสังคมโลก  3(2-2-5) 

        Innovation in Thai Language Learning Management in Global Society Contexts 

 ลักษณะร่วม ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทยกับภาษาและวรรณกรรม

ส าคัญของโลก ลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับบริบท

สังคมโลก ทั้งสังคมโลกตะวันตก และสังคมโลกตะวันออก 

 Common and particular characteristics of Thai language and Thai literatures and 

languages and important global literatures, features and concepts of innovation in Thai language 

learning management in global society contexts including Western and Eastern Worlds 
 

144831   วิทยานิพนธ์                            48  หน่วยกิต 

  Dissertation 

การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มี

คุณภาพในระดับสูง และการจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

  Conducting research or creative work related to Thai language, literature or folklore 

with high level of quality, doing report systematically   
 

144832  วิทยานิพนธ์               36  หน่วยกิต 

  Dissertation 

การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มี

คุณภาพ ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร และการจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

  Conducting research or creative work related to Thai language, literature or folklore 

with a high level of quality to be consistent with subjects in curriculum, doing a report systematically   

 

4. ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถงึ สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถงึ ระดับบัณฑิตศึกษา 

  เลข 8    หมายถงึ   รายวิชาในระดับปรญิญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถงึ  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0   หมายถงึ กลุ่มวิชาบังคับ 

  3.2 เลข 1   หมายถงึ  กลุ่มวิชาภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยา 

  3.3 เลข 2   หมายถงึ  กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้  

  3.4 เลข 3   หมายถงึ  กลุ่มวิทยานิพนธ์ 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถงึ   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

ล าดับ ชื่อ–สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1.* นายเปรมวิทย ์วิวฒันเศรษฐ์ 36599005XXXXX รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 

2527 

2525 

2.* นายวรวรรธน ์ศรียาภัย 38411001XXXXX รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

จารึกภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2552 

2545 

2542 

3. นางจารุวรรณ เบญจาทิกุล 31601000XXXXX ผูช้่วยศาสตราจารย ์ อ.ด. 

ศศ.ม. 

 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์อาเซีย

อาคเนย์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

วิทยาลัยวชิาการศึกษา บางแสน 

2536 

2526 

 

2512 

4.* นายศิระวัสฐ์ กาวิละนนัท ์

 

15208000XXXX ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย  

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

2554 

2549 

5. นางเอื้อมพร ทพิย์เดช 35605001XXXXX ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

2560 

2552 

2549 

6. นายบัณฑิต ทพิย์เดช 35099014XXXXX 

 

อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

2560 

2552 

2548 
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ล าดับ ชื่อ–สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

7. นางปาริชาต โปธ ิ 15799001XXXX อาจารย์ ศษ.ด. 

ค.ม. 

นศ.บ. 

ศษ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

การสอนภาษาไทย 

วิทยุและโทรทัศน์ 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2562 

2550 

2552 

2548 

8. นางสาววรัญญา ยิง่ยงศักดิ ์ 36504001XXXXX อาจารย ์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2558 

2550 

2545 

9. นายวัชรนิทร ์แก่นจนัทร์ 35607000XXXXX อาจารย ์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2560 

2555 

2549 

10. นายศราวุธ หลอ่ด ี 15607000XXXXX อาจารย ์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2561 

2556 

2554 

หมายเหต ุ *อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

1. นายบุญยงค ์เกศเทศ ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ Ph.D. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

Anthropology 

ภาษาและวรรณคดีไทย 

ภาษาไทย 

1987 

2517 

2513 

2. นางดวงมน จติรจ์ านงค ์ ศาสตราจารย ์ อ.ด. 

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2534 

2516 

2512 

3. นายปฐม หงษส์ุวรรณ ศาสตราจารย ์ อ.ด. 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2548 

2542 

2538 

4. นายบุณยเสนอ ตรีวเิศษ รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศษ.บ. 

ค.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

บรหิารการศึกษา 

ภาษาไทย 

2558 

2542 

2546 

2535 

5. นายธัญญา สงัขพันธานนท์ รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 

ศศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาไทย (กติติมศักดิ์) 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

2562 

2553 

2529 

2523 

6. นายศานติ ภักดีค า รองศาสตราจารย ์ อ.ด. 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

วรรณคดีและวรรณคดี 

เปรียบเทียบ 

จารึกภาษาตะวันออก 

ภาษาไทย 

2550 

 

2545 

2541 

7. นายสมเกยีรติ วัฒนาพงษากุล รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาเขมร 

เขมรศึกษา 

ภาษาไทย 

2548 

2546 

2541 

8. นายสมเกียรต ิรักษ์มณี รองศาสตราจารย ์ ศษ.ด. 

Ph.D. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

social science 

การสอนภาษาไทย 

ภาษาไทย 

 

2554 

2011 

2528 

2522 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

9. นางสาวสนุันท ์อัญชลนีุกูล รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

อ.ม. 

อ.บ. 

Computational Linguistics 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

1993 

2519 

2514 

10. นางอรทยั เพยียุระ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

M.A. 

 
ศศ.บ. 

Gender and Literature 

English Language in 
Literary Studies 
ภาษาองักฤษ 

2005 

1996 

 

2535 

11. นายพิบลูย์ศักดิ์ ลครพล 

(ศิลปินแหง่ชาติ) 

อาจารย ์ ปร.ด. 

ศศ.ด. 

ภาษาไทย (กติติมศักดิ์) 

ภาษาไทย (กติติมศักดิ์) 

2562 

2561 
 

5.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 ไม่ม ี  
 

6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

   6.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

    6.1.1 แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์เป็นผลงานคุณภาพดีมากของนิสิตที่เกิดจากการสร้างสรรค์และ

ประมวลความรู้ทางทฤษฎีและแนวคิดในศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหรือผลิตผล

งานสร้างสรรค์ในเรื่องเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาที่นิสิตสนใจ หลักการ ขั้นตอนและ

กระบวนการด าเนินการท าวทิยานพินธ์นัน้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

    6.1.2 แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์เป็นผลงานคุณภาพของนิสิตที่เกิดจากการสร้างสรรค์และ

ประมวลความรู้ทางทฤษฎีและแนวคิดในศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหรือผลิตผล

งานสร้างสรรค์ในเรื่องเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาที่นิสิตสนใจ หลักการ ขั้นตอนและ

กระบวนการด าเนินการท าวทิยานพินธ์นัน้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

      6.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 6.2.1 คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่า ซึ่งนิสิต

จะต้องได้รับผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะถือว่าสอบผ่าน และนิสิตต้องน า

วิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแลว้มามอบใหม้หาวิทยาลัย 

6.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการ

ยอมรับใหต้ีพมิพ์ในวารสารวิชาการหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ซึ่งผ่านการพิจารณา

กลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาแล้ว 
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    6.3 ช่วงเวลา 

    6.3.1 รายวิชา 144831 วิทยานิพนธ์   

      แบบ 1.1 เริ่มตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น 

    6.3.2 รายวิชา 144832 วิทยานิพนธ์   

      แบบ 2.1 เริ่มตัง้แตช้ั่นปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

  6.4 จ านวนหน่วยกิต   

    6.4.1 รายวิชา 144831 วิทยานิพนธ์  

      แบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต   

    6.4.2 รายวิชา 144832 วทิยานพินธ์  

       แบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต   

    6.5 การเตรยีมการ 

  คณะศิลปศาสตร์เตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางวิชาการแก่นิสิตเกี่ยวกับการท า

วิทยานิพนธ์ ดังนี้  

  6.5.1 ก าหนดตารางสอนของคณาจารย์เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นสิิต 

  6.5.2 ใหค้ าแนะน าแก่นสิิตเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่นา่สนใจในการท าวิทยานิพนธ์ 

  6.5.3 แนะน าและจัดหาอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ มาให้

ค าปรึกษาและค าแนะน าการท าวิทยานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ 

  6.5.4 จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หลังจากนิสิตได้

ท าวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองไประยะหนึ่งแล้ว โดยเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ผูท้รงคุณวุฒิที่มคีวามเช่ียวชาญในเรื่องนั้นมาให้ค าแนะน า  

  6.5.5 ให้ค าแนะนิสิตเกี่ยวกับการจัดท าบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามเงื่อนไข

การส าเร็จปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย 

 6.6 กระบวนการประเมินผล 

     การประเมนิผลการท าวิทยานิพนธ์มกีระบวนการดังนี้  

     6.6.1 การประเมินผลโครงร่างวิทยานิพนธ์ด าเนินการโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

     6.6.2 การประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ด าเนินการโดย

คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้จากคณะศลิปศาสตร์หรอืมหาวิทยาลัย 

     6.6.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ด าเนินการโดย

คณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะศลิปศาสตร์หรอืมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีความสามารถในการท า

วิจัยขั้นสูง 

1. จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัยแบบเข้มทางด้านเนื้อหาเฉพาะของ

ศาสตร์ภาษาไทย คือ ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา และภาษาไทย

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยก าหนดให้นสิิตได้เสนอ

ผลงานวิจัยและเชญิผูท้รงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน 

3. นสิิตเข้ารับการอบรมการวิจัยซึ่งจัดโดยหนว่ยงานอื่น เช่น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2) มีความสามารถทางการ

สื่อสารและการใช้ภาษา 

ต่างประเทศ 

1. นิสิตน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมระดับชาติ 

โดยเขียนเป็นบทความวิจัย บทความวิจัยต้องเขียนชื่อเรื่อง บทคัดย่อ 

และค าส าคัญเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วน าเสนอด้วยวาจา

ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดโดยสาขาวิชาและหนว่ยงานอื่น 

2. นิสติต้องเข้าอบรม INTEGRATED THESIS &  RESEARCH 

MANAGEMENT SYSTEM เพื่อความ สะดวกในการท าวทิยานิพนธ์ซึ่งจัด

โดยมหาวทิยาลัยพะเยา 

(3) มีความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

ได้อย่างเหมาะสม 

1. นิสติต้องเขียนบทความวิจัยเพื่อน าเสนอความรูค้วามคิดที่ได้จาก

การเรียนและการท าวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรอืนานาชาติหรือวารสารวิชาการ 

2. นิสติต้องน าเสนอองค์ความรูแ้ละความคิดเห็นโดยการเขียนและ

พูดในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ 

(4) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ

จรรยา บรรณนักวิจัย 

1.  บูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมในการจัด การเรียนการสอน

ในรายวิชาต่าง ๆ ในแงเ่นือ้หา การปฏิบัติจนในช้ันเรยีนและต่อสังคม

ภายนอก 

2. ตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสติเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม เช่น 

ความตรงตอ่เวลา ความซื่อสัตย์ และความตรงตอ่เวลา 

3.  สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพตา่ง ๆ ในราย วิชาที่เกี่ยวข้อง เชน่ 

มีหลักธรรม เคารพกฎหมาย ใช้หลักธรรมาภบิาล 
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2. การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1: ผู้ เรียนแสดงออกซึ่งทักษะและ

ความสามารถในองค์ความรู้แห่งศาสตร์

ทางภาษาและวรรณ กรรมไทย ภู มิ

ปัญญาและคติชน และหรือภาษาไทย

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

-จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น

หลากหลายรูป แบบ  เน้ น

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ

ภาคสนาม 

-เชิญวิทยากรพิ เศษเฉพาะ

ด้านบรรยายให้ความรู้ 

1. ประเมินจากผลงานการ 

ศึกษารายวิชา 

2. ประเมินการน าเสนองาน

ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

3. ประเมินจากการสอบย่อย 

กลางภาค และปลายภาค   

PLO 2: ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์และ

วิจารณ์ตัวบทของศาสตร์ทางภาษาและ

วรรณกรรมไทย ภูมิปัญญาและคติชน 

และหรือภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ได้

อย่างลุม่ลึกและมีเหตุผล 

   

  

-เชิญวิทยากรพิ เศษเฉพาะ

ด้านบรรยายให้ความรู้ 

-จัดโครงการศึกษาดูงาน 

-เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่จัด

โดยสถาบันอื่น 

1. ประเมินจากผลงานหัวข้อ

และโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

2. ประเมินจากบทความวิจัย

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งวิทยานิพนธ์ 

3. ประเมินการน าเสนองาน

ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  

3. ประเมินจากการสอบโครง

รา่งวิทยานิพนธ์ 

PLO 3: ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้

ใหม่ ในศาสตร์สาขาภาษาไทย และ

สามารถถ่ายทอดองค์ความรูใ้หม่ได้ 

-เชิญวิทยากรพิ เศษเฉพาะ

ด้านบรรยายให้ความรู้ 

-จัดประชุมสัมมนาร่วมกับ

สถาบันอื่น 

1 .  ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ง า น

วิทยานิพนธ์ 

2. ประเมินการน าเสนองาน

ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 

1. คุณธรรม จริยธรรม    

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม และซื่อสัตยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ √ √ √ 

(2) มีวินัย และความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม √ √ √ 

(3) เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ √ √ √ 

(4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม √ √ √ 

2. ความรู้    
(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวิชา √ √ √ 

(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ √   

(3) สามารถพัฒนานวตักรรมหรือสรา้งองคค์วามรู้ใหม่ √ √  

(4) มีความเขา้ใจอย่างลึกซึง้เกี่ยวกบัแนวปฏิบัตทิี่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ √ √ √ 

3. ทักษะทางปัญญา    
(1) สามารถน าทฤษฎทีี่ศึกษาไปใชใ้นการแสวงหาความรูเ้พื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเร่ิมสรา้งสรรค์ เพือ่ตอบสนองประเด็น

หรือปัญหา 
√   

(2) สามารถบูรณาการแนวคดิต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่อย่างสรา้งสรรค์  √ √ 

(3) สามารถพัฒนาองคค์วามรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและด าเนนิการวิจัย √  √ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ    
(1) สามารถแก้ไขปญัหาที่มีความซบัซ้อนได้ด้วยตนเอง √ √ √ 

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

ผู้อื่นอย่างสรา้งสรรค์ 
√ √ √ 

(4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ √ √ √ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง √ √ √ 

(2)  สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน

สิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 
√ √  

6. สุนทรียภาพ    
(1 )มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม √ √ √ 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ    

(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ √ √ √ 

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 

144801 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม    
144802 ภาวะผูน้ าและการจัดการทางภาษาไทย    

144811 ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ     

144812 ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน    

144813 ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย    

144814 วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย    

144815 ภูมปิัญญาพืน้ถิ่นกับการพัฒนาความรูท้างภาษาไทย    

144816 คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย    

144817 คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทยในสังคมเมอืง    

144818 คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทยในสังคมพื้นถิ่น    

144821 พลวัตแบบเรียนภาษาไทย       

144822 การพัฒนาหลักสูตรการศกึษาและฝึกอบรมทางภาษาไทย    

144823 นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในบริบทสังคมไทย    

144824 นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในบริบทสังคมโลก    

144831 วิทยานิพนธ์    

144832 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) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวิชา 

  (2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

  (3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่  

  (4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

 3. ทักษะทางปัญญา 

    (1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

แนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

    (2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อ

พัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

  (3) สามารถพัฒนาองค์ความรูห้รอืปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและ

ด าเนนิการวิจัย 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

   (2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

   (3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

หรอืวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

  (4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไข

ปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

  (2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและชุมชน 

ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

          6. สุนทรียภาพ 

   มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 8.  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

  ไม่ม ี
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑติ พ.ศ. 2561  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

     การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบด้วยข้อเขียนหรอืข้อเขียนและปากเปล่า ด าเนินการสอบ

ปีละ 3 ครั้ง โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้จะประกาศผลภายใน 

4 สัปดาห์หลังวันสอบ   

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

        การก าหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหนว่ยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  2.2.1 ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑติ ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศกึษา 
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ 

  2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน

ดุษฎบีัณฑติที่จบการศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการหลังจากจบการศกึษาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

  2.2.3 การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

  2.2.4 ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรอืเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ

ความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา

องค์ความรูข้องนิสติ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

          นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี ้

ปริญญาเอก แบบ 1  

 1) มีระยะเวลาการศกึษาตามก าหนด 

 2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
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 3) สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 4) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

 5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 6) เสนอวิทยานพินธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 ปริญญาเอก แบบ 2 

 1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

 2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

 3) สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 4) ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 

 5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 3 ระดับคะแนน

หรอืเทียบเท่า 

 6) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท า

วิทยานิพนธ์  

 7) ผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 8) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้อง

เป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเข้ารับฟังได้ 

 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 

การอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

  1.1 จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอนและภาระงานของอาจารย์ 

  1.2 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศกึษาอุดมศกึษา (TQF)  

  1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อใหค้ าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 ส่งเสริมใหอ้าจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น

ประจ าทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการการจัดการ       

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา 

ศกึษาดูงาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

  2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอ

ผลงานทางวชิาการ ทั้งในและตา่งประเทศ  

 2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

 2.2.3 นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้

ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

สร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความช านาญในอาชีพ

ของการเป็นครูผูส้อน 

 2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพทางวชิาการ 

 2.2.5 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 2.2.6 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาศกึษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ก ากับกับการด าเนินงานเปิดและปิด 

หลักสูตร และด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตร 

ฐานหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตรด้าน

วิชาการ รวมทั้งก ากับ ติดตามการด าเนินงานหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนา 

ผูเ้รียน ประสานความร่วมมือจากบุคคล หนว่ยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รายบุคคลและระดับช้ัน

ปี ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร รายงาน

ผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร 
 

2. บัณฑติ 

2.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

และทัศนคตใินการเลือกประกอบอาชีพของนสิิตในภาคการศกึษาสุดท้าย 

2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.3 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทุกปีหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณท์างสังคม 

2.4 มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

และความคาดหวังที่ต่อคุณลักษณะของสาขาภาษาไทยและสาขาอื่นเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับ

นิสิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับต่อความ

ต้องการของตลาดแรงงานได้ 
 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสติ 

 3.2 อาจารย์ทุกคนมีช่ัวโมงใหค้ าปรึกษาแก่นสิิต โดยมีการแสดงเวลาเข้าพบให้นสิิตทราบ 

 3.3 การอุทธรณ์ของนิสิต เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ของนิสิต  

ในระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่  

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะก าหนดนโยบายและมีระบบด าเนินการสรรหาและ

คัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยจะเสนอนโยบายและความต้องการรับอาจารย์ใหม่ต่อคณบดีและการคัดเลือก

จะเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกหรอืด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  

  การติดตามและทบทวนหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ

ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจน

ปรึกษาหารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 

 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

 พิจารณาจากความเช่ียวชาญ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สาขาวิชาเห็นว่ามีความรู้

ความสามารถที่จะสอนในหัวข้อนั้นได้ โดยต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมหารือกับอาจารย์

ผูส้อน พิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็นในรายวิชาที่หลักสูตรตอ้งการและขาดแคลน โดยต้องมี

การเชญิอาจารย์พิเศษล่วงหนา้ก่อนการเปิดสอนในรายวิชานั้น 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 หลักสูตร 

5.1.1 การประเมนิความคดิเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิน้ 

การฝึกงาน และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี และสุ่มจากดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 2 

ปี และ 4 ปีตามล าดับ 

 5.1.2 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากคณาจารย์ที่ท าการเรียน

การสอนในวิชาเอกตลอดหลักสูตร 

 5.1.3 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากศิษย์เก่า 

 5.1.4 ประเมินความคิดเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบ 

การที่รับบัณฑติที่จบเข้าไปท างาน 

5.2 การเรียนการสอน 

 5.2.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แต่ละคน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์ใน

การเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบ 
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 5.2.2 ประเมินผลการสอน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ

สอนในแต่ละภาคการศกึษา 

 5.2.3 ใช้การสังเกตพฤติกรรม เพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในและนอก

หอ้งเรียน รวมทั้งผลงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ 

 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

 5.3.1 ประเมินโดยผลคะแนนจากการสอบ หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีคะแนนไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ ผู้สอนมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ในการสอน หรือปรับเกณฑ์ แต่ต้องยังคงมุ่งหวังให้นิสิตได้ความรู้

ครบถ้วนเนื้อหา 

 5.3.2 ประเมินโดยผลคะแนนจากงานที่มอบหมาย หากพบว่านิสิตส่วนใหญ่งานที่ได้รับให้

ท ามีคุณภาพไม่ดี ผู้สอนมีหน้าที่ปรับชี้แนะข้อบกพร่อง โดยอาจให้นิสิตท างานเดิมอีกครั้งโดยแก้ไขหรือ

มอบหมายงานใหม ่

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบรหิารงบประมาณ  

  งบประมาณรายได้รับการจัดสรรจากคณะขึ้นกับจ านวนนิสิตของสาขาวิชา การแบ่งส่วน

งบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในสาขาวิชา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่  

คณะเป็นผู้ก าหนด 

  6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  

  หนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อสารศึกษาอื่นที่ใช้ประกอบการเรียน  การ

สอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ห้องหนังสือคณะศลิปศาสตร์ 

ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการดังตอ่ไปนี้  

 6.2.1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา 

ดังตอ่ไปนี ้ 

  ต าราเรียน ภาษาไทย 1,378 เล่ม  

  ภาษาอังกฤษ 2,263 เล่ม  

  ภาษาญี่ปุ่น 344 เล่ม  

  ภาษาฝร่ังเศส 104 เล่ม  

  ภาษาจนี 575 เล่ม สังคมศาสตร์ 830 เล่ม  

  การศกึษา 320 เล่ม  

  ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้) Lexis-Nexis DAO Science Direct  
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 6.2.2 หอ้งหนังสือคณะศลิปศาสตร์ มีจ านวนหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์ของสาขาวิชา ดังต่อไปนี้  

  ภาษาไทย ต าราเรียน 292 เล่ม  

  ภาษาอังกฤษ ต าราเรียน 41 เล่ม  

  ภาษาญี่ปุ่น ต าราเรียน 42 เล่ม  

  ภาษาฝร่ังเศส ต าราเรียน 458 เล่ม  

  ภาษาจนี ต าราเรียน 26 เล่ม  

  สังคมศาสตร์ ต าราเรียน 171 เล่ม  

  การศกึษา ต าราเรียน 20 เล่ม  

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

  6.3.1 อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อนิสิตในสาขา ไปยังสาขาวิชาเพื่อ 

พิจารณาจัดสรรเงนิรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื และสื่อที่จ าเป็น  

  6.3.2 สาขาวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยัง

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนนิการจัดซื้อ  

  6.3.3 คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื วารสาร และสื่อตา่ง ๆ  

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

  คณะศิลปศาสตร์และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจและ

ความต้องการ หนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าความ

คิดเห็นนั้นมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ 
 

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 และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3  และ มคอ.4  อย่างน้อย

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

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล   

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

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รบั   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 

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

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 10 10 
 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัว

บ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว

บ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้น

คณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

 1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

 1.1.4 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตโดย

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการประเมินทักษะ

ของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสติเป็นผูป้ระเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมินให้

อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.2.2 อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุง

ต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการฝึกงาน ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 

และผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นน าผลการประเมินมา

ประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจาก

กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง

ด้านคุณภาพการศกึษา และกรรมการผู้วพิากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

       คณะศลิปศาสตรก์ าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้ที่

ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

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

แหง่ชาต ิ
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้

ภาษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

 พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรยีบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ตารางเปรยีบเทียบรายละเอียดหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

ล าดับ

ที ่

รายการ เกณฑ์ อว หลักสูตร

ใหม่ 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

1. งานรายวิชา                                   ไมน่้อยกวา่  12  12  12 

 1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกวา่  12  12  12 

    1.1.1 วิชาเอกบังคับ    6  6  6 

    1.1.2 วิชาเอกเลือก  6  6  6 

2. วิทยานิพนธ์                                   ไมน่้อยกวา่ 48 36 48 36 48 36 

         จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่นอ้ยกว่า 48 48 48 48 48 48 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565 สาระทีป่รับปรุง 

144801 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชงิสร้างสรรค์

และนวัตกรรม                              3(2-2-5) 

       Creativity and Innovation Research 

Methodology in Thai Language  

       กระบวนการวิจัย เชิ งสร้างสรรค์ ภาษา 

วรรณ กรรม  และคติ ชนไทย  การจัดท า เค้ า

โครงการวิจัย การสังเคราะห์และสร้างเครื่องมือ

การวิจัย การเก็บข้อมูลการวิจัย การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อประมวลผลและการวิเคราะห์

สังเคราะห์ผลการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย 

การอภิปรายผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย 

การสร้างนวัตกรรมจากผลการวิจัย และการ

น าเสนองานวิจัยในการประชุมและการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 

       Creative research methodology in Thai language, 

literature, and folklore, conducting research proposal, 

synthesis and creation of research instruments, data 

accumulation methods and research concepts, 

application of information technology for calculating, 

analyzing, and synthesizing research findings, 

research result presentation and discussion, research 

article writing, application of research results to create 

innovation, research presentation in conference, 

journal publication 

144801 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชงิสร้างสรรค์

และนวัตกรรม                              3(2-2-5) 

       Creativity and Innovation Research 

Methodology in Thai Language  

       กระบวนการวิจัย เชิ งสร้างสรรค์ ภาษา 

วรรณ กรรม  และคติชนไทย  การจัดท า เค้ า

โครงการวิจัย การสังเคราะห์และสร้างเครื่องมือ

การวิจัย การเก็บข้อมูลการวิจัย การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อประมวลผลและการวิเคราะห์

สังเคราะห์ผลการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย 

การอภิปรายผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย 

การสร้างนวัตกรรมจากผลการวิจัย และการ

น าเสนองานวิจัยในการประชุมและการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 

     Creative research methodology in Thai language, 

literature, and folklore, conducting research proposal, 

synthesis and creation of research instruments, data 

accumulation methods and research concepts, 

application of information technology for calculating, 

analyzing, and synthesizing research findings, research 

result presentation and discussion, research article 

writing, application of research results to create 

innovation, research presentation in conference, journal 

publication 

คงเดิม 

144802 ภาวะผู้น าและการจัดการทางภาษาไทย    

                                                 3(2-2-5) 

  Leadership and Management in Thai Language 

      แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าและการจัดการ การ

วางแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์งานด้าน

ภาษาไทย จัดการและพัฒนาทรัพยากร ท่ีเป็น

นามธรรมและรูปธรรมทางภาษาไทย  การ

สังเคราะห์ประวัติและผลงานของปูชนียบุคคลทาง

ภาษาไทย 

 

144802 ภาวะผู้น าและการจัดการทางภาษาไทย    

                                                 3(2-2-5) 

  Leadership and Management in Thai Language 

      ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยส าหรับผู้น า 

แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าและการจัดการ การ

วางแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์งานด้าน

ภาษาไทย จัดการและพัฒนาทรัพยากรท่ีเป็น

นามธรรมและรูปธรรมทางภาษาไทย ด้านภาษา

และวรรณกรรม ด้านคติชนและภูมิปัญญา ด้าน

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     

  

ปรับค าอธิบาย, 

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 สาระทีป่รับปรุง 

       Concepts, leadership and management theo- 

ries, planning and preparing a strategic plan in 

Thai language, an abstract and concrete Thai 

resource management and development in Thai 

related to synthesis of Thai precursors’ personal 

data and works in term of leadership and man-

agement  

        Thai communication skills for leaders, 

concepts, leadership and management theories, 

planning and preparing a strategic plan in Thai 

language, an abstract and concrete Thai 

resource management in language and 

literature, folklore and wisdom, Thai language 

for learning development 

 

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

       Seminar in Tai-Thai Language 

       การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านภาษาไท-ไทย 

     Studying, Collecting data, Analyzing and synthe-

sizing, Report writing, Presenting, Discussing 

and answering question in Tai-Thai language 

  ปิดรายวิชา 

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

      Seminar in Tai-Thai literature 

      การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านวรรณกรรมไท-ไทย 

     Studying, Collecting data, Analyzing and 

synthesizing, Report writing, Presenting, Discus-

sing and answering question in Tai-Thai literature 

 ปิดรายวิชา 

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

      Seminar in Tai-Thai folklore 

      การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้ านค ติชนวิทยา ท่ี เกี่ ย วข้ อ งภาษาและ

วรรณกรรมไท-ไทย  

     Studying, Collecting data, Analyzing and synthesizing, 

Report writing, Presenting, Discussing and answering 

question in folklore related to Tai-Thai language and 

literature 

 

 ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 สาระทีป่รับปรุง 

144822 ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ  

                        3(3-0-6) 

     Ancient Thai languages Character and literature  

     ลั ก ษณ ะ เฉพ าะขอ งภ าษ า  อั ก ษ ร แล ะ

วรรณกรรมไทยสมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา 

ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ พัฒนาการและอิทธิพล

ต่อภาษา อักษร และวรรณกรรมยุคหลัง 

      Unique physiognomies of Thai language, characters 

and literature before Sukhothai, Sukhothai, Ayatthaya, 

Thonburi, Rattanakosin periods, development and an 

influence on language, characters and literature in the 

later period 

144811 ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ  

                        3(3-0-6) 

      Ancient Thai languages Character and literature  

     ลั ก ษณ ะ เฉพ าะขอ งภ าษ า  อั ก ษ ร แล ะ

วรรณกรรมไทยสมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา 

ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ พัฒนาการและอิทธิพล

ต่อภาษา อักษร และวรรณกรรมในสมัยต่อมา 

      Unique physiognomies of Thai language, characters 

and literature before Sukhothai, Sukhothai, Ayatthaya, 

Thonburi, Rattanakosin periods, development and an 

influence on language, characters and literature in the 

later period 

ปรับรหัสวิชา, 

ค าอธิบายรายวิชา 

144823 ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

                3(3-0-6) 

      Contemporary Thai languages and literature 

     ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทย

ปัจจุบัน พัฒนาการด้านรูปแบบ ภาษาและสารัตถะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมกับ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พลังของภาษาและ

วรรณกรรมกับการพัฒนาสังคมไทย 

      Unique features of the current Thai language and 

literature, development of  pattern, language and essence, 

the relationship between language and literature economy, 

society and culture, the power of language and literature 

with the development of Thai society 

144812 ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

                3(3-0-6) 

      Contemporary Thai languages and literature 

     ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทย

ปัจจุบัน พัฒนาการด้านรูปแบบ ภาษาและสารัตถะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมกับ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พลังของภาษาและ

วรรณกรรมกับการพัฒนาสังคมไทย 

      Unique features of the current Thai language and 

literature, development of  pattern, language and essence, 

the relationship between language and literature economy, 

society and culture, the power of language and literature 

with the development of Thai society 

ปรับรหัสวิชา 

144824 ภาษาไทเปรียบเทยีบ          3(3-0-6) 

       Comparative Tai Language 

       การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยเฉพาะสมัย

และต่างสมัย การเปรียบเทียบภาษากลุ่มชาติพันธุ์

ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า 

มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบภาษาตระกูล

ไทกับภาษาตระกูลอ่ืน    

       Comparative study of a contemporary and 

divergent period of Thai Language, Tai Language 

comparison in China, Vietnam, Laos, Cambodia, 

India, Burma, Malaysia and Thailand, comparison 

Tai language family with other language family 

144813 ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย  3(2-2-5) 

        Tai-Thai Language 

       ลักษณะภาษาไทยเฉพาะสมัยและต่างสมัย 

ลักษณะภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไทในจีน เวียดนาม ลาว 

กัมพูชา อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย การ

เปรยีบเทียบภาษาตระกูลไทกับภาษาตระกูลอ่ืน 

    

      Features of contemporary and divergent period 

of Thai language, features of Tai language in China, 

Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia 

and Thailand, comparison Tai language family with 

other language family 

ปรับรหัสวิชา,  

ชื่อวิชา,  

ค าอธิบายรายวิชา 
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144825 วรรณกรรมไทเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

       Comparative Tai Literature 

       การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมไทย

เฉพ าะสมั ย และต่ างสมั ย  การเปรียบ เทียบ

วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทในจีน เวียดนาม ลาว 

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

การเปรยีบเทียบวรรณกรรมไทกับวรรณกรรมอ่ืน    

      Comparative study of  a modern and con-

temporary period of Thai literature, Tai literature 

comparison in China, Vietnam, Laos, Cambodia, 

India, Burma, Malaysia and Thailand, comparative 

study of Tai literature with other literatures 

144814 วรรณกรรมกลุ่มชาตพิันธุ์ไท-ไทย 3(2-2-5) 

       Tai-Thai Literature     

       ลักษณะวรรณกรรมไทยเฉพาะสมัยและต่าง

สมัย ลักษณะวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทในจีน 

เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า มาเลเซีย 

และไทย ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของ

วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย    

     Comparative study of a modern and contemporary 

period of Thai literature, Tai literature comparison in China, 

Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, Malaysia and 

Thailand, common characteristics and identity of Tai-Thai 

Literature 

ปรับรหัสวิชา,  

ชื่อวิชา,  

ค าอธิบายรายวิชา 

144821 ภูมิปัญญาพื้ นบ้านกับการพัฒนา 

ความรู้ทางภาษาไท                        3(3-0-6) 

       Tai local Wisdom and Development  

of Knowledge 

       องค์ความรู้ด้ านภูมิ ปัญญา ภูมิ ปัญญาไท     

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาเอเชียท่ีเกี่ยวข้อง

กับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาของไทย 

       Body of knowledge and wisdom, Tai 

intellect, local knowledge and Asian wisdom 

related  to Thai language, literature and folklore 

144815 ภูมิปัญญาพื้นถิ่นกับการพัฒนาความรู้

ทางภาษาไทย                        3(3-0-6) 

       Thai Rural Wisdom and Development 

of Knowledge 

       องค์ความรู้ด้านภูมิ ปัญญา ภูมิ ปัญญาไทย   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาเอเชียท่ีเกี่ยวข้อง

กับภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาของไทย 

       Body of knowledge and wisdom, Thai 

intellect, local knowledge and Asian wisdom 

related  to Thai language, literature and folklore 

ปรับรหัสวิชา, 

ชื่อวิชา 

144826  คติชนไทเปรียบเทยีบ        3(3-0-6) 

       Comparative Tai Folklore 

       การศึกษาเปรียบเทียบคติชนวิทยาเฉพาะ

สมัยและต่างสมัย การเปรียบเทียบคติชนวิทยา

กลุ่มชาติพันธุ์ ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพู ชา 

อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบ

คตชินวทิยาของไทกับคตชินวทิยาชาติอ่ืน    

       Comparative study of a modern and con-

temporary folklore, folklore comparison in China, 

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

sia and Thailand, comparison in Tai folklore with 

other folklore 

144816 คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย 3(2-2-5) 

      Tai-Thai Folklore 

      การศึกษาคติชนวิทยาของไทยเฉพาะสมัยและ

ต่างสมัย การเปรียบเทียบคติชนวิทยากลุ่มชาติ

พันธุ์ไทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า 

มาเลเซีย และไทย การเปรียบเทียบคติชนวิทยา

ของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทยกับคตชินวิทยาชาติอ่ืน    

      Study of Thai folklore of modern and 

contemporary folklore, folklore comparison in 

China, Vietnam, Laos, Cambodia, India, Burma, 

Malaysia and Thailand, comparison in Tai 

folklore with other folklore 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา,  

ชื่อวิชา,  

ค าอธิบายรายวิชา 
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 144817 คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทยในสังคมเมือง   

                                                3(2-2-5) 

      Tai-Thai Folklore in Urban Society 

      ลักษณะสังคมเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทย 

การศึกษาข้อมูลทางคติชนวิทยาในสังคมเมือง

ประเภทนิทาน เรื่องเล่า บทเพลง ปริศนาค าทาย 

ภาษิตและส านวน การละเล่น ความเชื่อ ประเพณี

และพิธีกรรม ศิลปหัตถกรรม ศิลปะการแสดง 

และอาหาร การประยุกต์ใช้คติชนของกลุ่มชาติ

พันธุ์ไท-ไทยในสังคมเมือง 

      Features of urban society of Tai-Thai ethnic 

group, features of urban society focusing on 

folklore, namely, fairy tales, myths, songs, 

riddles, proverbs and idioms, plays, belief, 

traditions and rites, arts and handicrafts, foods, 

application of folklore of Tai-Thai ethnic groups 

in urban society 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 144818 คตชินกลุ่มชาตพิันธ์ุไท-ไทยในสังคมพื้นถิน่   

                                                3(2-2-5) 

      Tai-Thai Folklore in Rural Society 

      ลักษณะสังคมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-

ไทย การศึกษาข้อมูลทางคติชนวิทยาในสังคมพื้น

ถิ่นประเภทนิทาน เรื่องเล่า บทเพลง ปริศนาค า

ทาย ภาษิตและส านวน การละเล่น ความเชื่อ 

ป ร ะ เพ ณี แ ล ะพิ ธี ก ร ร ม  ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม 

ศิลปะการแสดง และอาหาร การประยุกต์ใช้คติชน

ของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไทยในสังคมพื้นถิ่น  

 Features of Rural Society of Tai-Thai 

ethnic group, features of rural society focusing 

on folklore, namely, fairy tales, myths, songs, 

riddles, proverbs and idioms, plays, belief, 

traditions and rites, arts and handicrafts, foods, 

application of folklore of Tai-Thai ethnic groups 

in rural society 

 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 



 75 

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

 144821 พลวัตแบบเรียนภาษาไทย   3(3-0-6)  3(3-0-6) 

       Dynamics of Thai Language Textbooks 

       แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับแบบเรยีนวิชาภาษาไทย 

ลักษณะและพัฒนาการของเนื้อหา รูปแบบการ

แต่ง และการใช้ภาษาของแบบเรียนวิชาภาษาไทย

สมัยอยุธยาและรัตนโกสนิทร ์ 

     Concepts of Thai language textbooks in 

Ayutthaya and Rattanakosin Eras,  characteristics 

and development of contents, genres, writing styles, 

and language use in textbooks 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 144822 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ

ฝึกอบรมทางภาษาไทย           3(2-2-5) 3(3-0-6) 

      Development of School Curriculum and Intensive 

Training Courses in Thai Language 

       แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ

ฝึกอบรม ประวัติและพัฒนาการของหลักสูตร

การศึกษาและฝึกอบรมทางภาษาไทย การ

วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาทางภาษาไทยและ

หลักสูตรฝึกอบรมทางภาษาไทยในระดับปฐมวัย 

ป ระถ ม ศึ กษ า  มั ธ ย ม ศึ กษ าแล ะ เที ย บ เท่ า 

อุดมศึกษาและเทียบเท่า กระบวนการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทางภาษาไทย  

แนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ

ฝึกอบรมทางภาษาไทย  

      Concepts of school curriculum and training 

courses in Thai language including backgrounds, 

development, analysis of curriculum in Early 

childhood, Elementary Education, Secondary 

Education (or equivalent diploma), Higher 

Education (or equivalent degree), and  analysis 

of Thai language training courses, trends in 

developing school curriculum and training 

courses in Thai language   

 

 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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 144823 นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ภาษาไทยใน

บริบทสังคมไทย                           3(2-2-5) 

      Innovation in Thai Language Learning 

Management in Thai Society Contexts 

      ลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมจัดการ

เรยีนรูภ้าษาไทยท่ีเหมาะสมกับบรบิทสังคมไทย ทั้ง

แนวคิดพุทธศาสตร์ แนวคิดศาสตร์พระราชา และ

แนวคิดอ่ืนท่ีเหมาะสม หลักการสร้างนวัตกรรม

จัดการเรยีนรูภ้าษาไทยในบรบิทสังคมไทย  

      Features and concepts of innovation in Thai 

language learning management in Thai society 

contexts, Buddhist concepts, The King’s Philosophy 

concepts, other related concepts, and principles of 

creating innovation in Thai language learning 

management in Thai society contexts 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 144824 นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ภาษาไทยใน

บริบทสังคมโลก              3(2-2-5) 

      Innovation in Thai Language Learning 

Management in Global Society Contexts 

       ลักษณะร่วม ลักษณะเฉพาะของภาษาและ

วรรณกรรมไทยกับภาษาและวรรณกรรมส าคัญ

ของโลก ลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม

จัดการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคม

โลก  ท้ั งสั งคม โลกตะวันตก  และสั งคม โลก

ตะวันออก 

      Common and particular characteristics of 

Thai language and Thai literatures, and 

languages and important global literatures, 

features and concepts of innovation in Thai 

language learning management in global society 

contexts including Western and Eastern Worlds 

 

 

 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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144831 วิทยานิพนธ์          48  หน่วยกติ 

       Dissertation 

       การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาท่ีมีคุณภาพใน

ระดับสูง และจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

      Conducting research or creative work related to 

Thai language, literature or folklore with high level of 

quality, doing report systematically   

144831 วิทยานิพนธ์          48  หน่วยกติ 

       Dissertation 

       การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาท่ีมีคุณภาพใน

ระดับสูง และจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

     Conducting research or creative work related to 

Thai language, literature or folklore with high level of 

quality, doing report systematically   

คงเดมิ 

144832 วิทยานิพนธ์        36  หน่วยกติ 

       Dissertation 

      การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรอืคติชนวิทยาท่ีมีคุณภาพ ให้

สัมพันธ์สอดคลอ้งกับรายวิชาในหลักสูตร และการ

จัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

      Conducting research or creative work 

related to Thai language, literature or folklore 

with a high level of quality to be consistent with 

subjects in curriculum, doing a report systematically   

144832 วิทยานิพนธ์        36  หน่วยกติ 

       Dissertation 

       การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรอืคติชนวิทยาท่ีมีคุณภาพ ให้

สัมพันธ์สอดคลอ้งกับรายวิชาในหลักสูตร และการ

จัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

      Conducting research or creative work 

related to Thai language, literature or folklore 

with a high level of quality to be consistent with 

subjects in curriculum, doing a report systematically   

คงเดมิ 
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แบบ 1.1  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

รวม 8 รวม 8 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

รวม 8 รวม 8 
      

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

รวม 8 รวม 8 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

รวม 8 รวม 8 
    

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144831 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

8 

รวม 8 รวม 8 
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แบบ 2.1 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาตน้ 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาตน้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144801 

 

 

  

144XXX  

วิธี วิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิ ง

สรา้งสรรค์และนวัตกรรม 

Creativity and Innovation Research 

Methodology in Thai Language 

วิชาเอกเลอืก  

Major Elective  

3(2-2-5)  

 

 

 

3(3-0-6) 

144801 

 

 

  

144XXX  

วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิง

สรา้งสรรค์และนวัตกรรม 

Creativity and Innovation Research 

Methodology in Thai Language  

วิชาเอกเลอืก  

Major Elective 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

รวม 6 รวม 6 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144802 

 

 

  

144XXX  

ภาวะผู้น าและการจัดการทาง

ภาษาไทย    

Leadership and Management 

in Thai Language  

วชิาเอกเลอืก  

Major Elective  

3(2-2-5)  

 

 

 

3(3-0-6) 

144802 

 

 

  

144XXX  

ภาวะผู้น าและการจัดการทาง

ภาษาไทย    

Leadership and Management 

in Thai Language 

วชิาเอกเลอืก  

Major Elective 

3(2-2-5)  

 

 

 

3(3-0-6) 

รวม 6 รวม 6 
     

 

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

รวม 9 รวม 9 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

รวม 6 รวม 6 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาปลาย 

ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 144832 วทิยานพินธ์   

Dissertation 

9 

รวม 9 รวม 9 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติในการเทียบโอน 

ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 



 82 

 



 83 

 



 84 

 



 85 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 



 86 

 
 



 87 

 
 

 

 

 



 88 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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ความคดิเห็นและข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บญุยงค์ เกศเทศ) 

ต่อหลักสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

 



 90 

ความคดิเห็นและข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภกัดีค า) 

ต่อหลักสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ช 
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ 

Associate professor Premvita Vivattanaseth, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ ์

รหัสประจ าตัวประชาชน  36599005XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย ์

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   05446666 ต่อ 1691, 09 7921 9244  

Email    premvitv@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา                  

  พ.ศ. 2560  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยัพะเยา 

  พ.ศ. 2527  การศึกษามหาบัณฑติ (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

  พ.ศ. 2525  การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย–การวัดผลการศึกษา), 

     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ           

ผลงานวชิาการ 

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ.์ (2563). การเขียนเอกสารส านกังาน. (พิมพ์ครัง้ที ่3). พิษณโุลก: การพมิพ์

ดอทคอม.  

ผลงานวิจยั 

ขวัญชนก นัยจรัญ, กฤษณา ชาญณรงค์ และเปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์. (2562). “การศึกษามรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม ต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก “ ใน วารสารมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562), หน้า 77-92.  

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ และธิดารัตน์ ผมงาม. (2562). “เจ้าพ่อประตูผา: จากความเช่ือและพิธีกรรมสู่บทบาท

ส าคัญในชุมชนล าปาง” ใน วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที่ 12 ฉบับที่ 

2 (มกราคม-เมษายน 2561), หน้า 2500-2514.  
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน ์ศรยีาภัย 

Associate professor Warawat Sriyabhaya, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   วรวรรธน์ ศรยีาภัย 

รหัสประจ าตัวประชาชน  38411001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19  หมู่ 2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   0 5446 6666 ตอ่ 1323, 08 9409 7535 

E-Mail    waaraathaanaa@yahoo.co.th 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2545  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารกึภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 พ.ศ. 2542  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ผลงานวชิาการ 

รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ, วิเชษฐชาย กมลสัจจะ และวรวรรธน์ ศรียาภัย. (2564). “การเชื่อมโยงความในบท

ปาฐกถาทางภาษาและวรรณกรรมไทยของนายกรัฐมนตรีไทย” ใน วารสารช่อพะยอม.  ปีที่ 23  

ฉบับที ่1, (พุทธศักราช 2554), หน้า 132-153.  

วรวรรธน์ ศรยีาภัย, เกษร เกษมสุข และปาริฉัตร พยุงศรี. (2564). ภาษาไทยสื่อสารพัฒนา. ปทุมธานี: เดอะ 

บุกส์พลัส. 

ผลงานวิจัย 

สุชัญญา วงค์เวสช์, วรวรรธน์ ศรียาภัย, บุญยงค์ เกศเทศ และศานติ ภักดีค า. (2564). “ปมปัญหาในนวนิยาย

หลากหลายความนิยมทางเพศรส” ใน วารสารพิฆเนศวร์สาร. ปีที่ 17  ฉบับที่ 1 (มกราคม-

มิถุนายน 2564), หน้า 51-67.  
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ เบญจาทกิุล 

Assistant Professor Charuwan Benjathikul, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล จารุวรรณ เบญจาทิกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31601000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนน 

  พหลโยธนิ ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนน 

  พหลโยธนิ ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0 5446 6666 ตอ่ 1323, 06 2848 7676 

E-Mail  - 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2536 อักษรศาสตรดษุฎีบัณฑติ (ภาษาศาสตร)์, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 พ.ศ. 2526 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรอ์าเซยีอาคเนย์), มหาวิทยาลัยมหดิล 

 พ.ศ. 2512 การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ผลงานวิจัย 

อัจฉราพร ใครบุตร, จารุวรรณ เบญจาทิกุล, บุญยงค์ เกศเทศ และวรวรรธน์ ศรียาภัย. (2564). “อัตลักษณ์

สารัตถะในวรรณกรรมเพลงพื้นถิ่นอีสาน”. ใน วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่ง  

แปซฟิิค. ปีที ่7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564), หน้า 76-90.   

ประภาพร ธนกิตติเกษม , วรวรรธน์ ศรียาภัย, จารุวรรณ เบญจาทิกุล และจักริน จุลพรหม. (2563). 

“การศึกษามูลเหตุที่ท าให้เกิดการพูดโน้มน้าวใจจากพฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายเรื่อง

ส าเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล”. ใน วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ . ปีที่  20 ฉบับที่  3 

(กรกฎาคม-กันยายน 2564), หน้า 83-96.   

ธัช มั่นต่อการ, สุนันท์ อัญชลีนุกูล, จารุวรรณ เบญจาทิกุล, และวรวรรธน์  ศรียาภัย (2562). “การศึกษา

วิเคราะห์กริยาวลีในจารึกพะเยา”. ใน วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร . ปีที่  10 ฉบับที่  1 

(มกราคม-มิถุนายน 2562), หน้า 67-76.   
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ 

Assistant Professor Siravast Kavilanan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ศิระวัสฐ ์กาวิละนันท ์

รหัสประจ าตัวประชาชน  15208000XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   0 5446 6666 ตอ่ 1323,  06 1869 2914 

E-Mail    siravast.ka@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 พ.ศ. 2554  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยันเรศวร 

 พ.ศ. 2549  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผลงานวิจัย 

ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์. (2564). “ถ้อยค านัยผกผันที่ใช้แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กกรณีข่าวรักสามเส้าใน

วงการบันเทิงกับการระรานทางไซเบอร์: การศึกษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์”. ใน วารสาร

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที ่18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564), หน้า 103-116.   

ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ และวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ. (2563). “‘บ้านกับความสมบูรณ์พร้อมของการใช้ชีวิต’:

ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิด

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์” ใน วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-

ธันวาคม 2563), หน้า 387-415.  

พิทยา ดวงตาด า และศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์. (2563). “การเชื่อมโยงความในปริจเฉทเรื่องเล่าของนักเรียน

ต่างชาติที่ เรียนภาษาไทย: การศึกษาตามแนวปริจเฉทวิเคราะห์” ใน วารสารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร.  ปีที ่40 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2563), หน้า 387-415.  
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทพิย์เดช 

Assistant Professor Uamphorn Thipdech, Ph.D. 
 

ชื่อ-สกุล   เอือ้มพร ทิพย์เดช 

รหัสประจ าตัวประชาชน  35605001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19  หมู่ 2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   05446666 ต่อ 1691, 08 4986 1457  

Email    uampon@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2560   ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยันเรศวร 

 พ.ศ. 2552   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2549   ศึกษาศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

ผลงานวิจยั 

บัณฑิต ทิพย์เดช, เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ และเอื้อมพร ทิพยเดช. (2562). “ภาษากับอุดมการณทาง

เศรษฐกิจ: กรณีศึกษาเรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ” ใน วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562), หน้า 138–150.  

เอื้อมพร ทิพย์เดช. (2561). “คานิยมที่ปรากฏในนิทานพื้นบานของชาวไทลื้อ” ใน วารสารวิชาการ Veridian 

E-Journal, Silpakorn University. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561), หน้า 718–726.  

Premvit Vivattanaseth Uamporn Thipdet and Bandit Thipdet. (2561). “Social Ideology in Short Stories of 

Chart Korbjitti” In The 11th International Conference of HUSOC Network. Chiang Mai: 

Imperial Mae Ping Hotel. 25-26 กรกฎาคม 2561.  
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ประวัติ 

ดร.บัณฑติ ทิพย์เดช 

Bandit Thipdet, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   บัณฑติ  ทิพย์เดช 

รหัสประจ าตัวประชาชน  35099014XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19  หมู่ 2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   05446666 ต่อ 1691, 08 1746 9206  

Email    earth4401457@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2560   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยันเรศวร 

 พ.ศ. 2552   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2548   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ผลงานวิจยั 

บัณฑิต ทิพย์เดช, เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ และเอื้อมพร ทิพยเดช. (2562). “ภาษากับอุดมการณทาง

เศรษฐกิจ: กรณีศึกษาเรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ” ใน วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562), หน้า 138–150.  

บัณฑิต ทิพย์เดช. (2561). “อุดมการณทางการเมืองในงานกวีนิพนธรางวัลซีไรต” ใน. วารสารวิชาการ                  

Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที่11, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561), หน้า 

2500-2514.  

Premvit Vivattanaseth Uamporn Thipdet and Bandit Thipdet. (2561) “Social Ideology in Short Stories of 

Chart Korbjitti” In The 11th International Conference of HUSOC Network. Chiang Mai: 

Imperial Mae Ping Hotel. 25-26 กรกฎาคม 2561.  
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ประวัต ิ

ดร.ปารชิาต โปธิ 

Parichart Pothi, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ปาริชาต โปธ ิ

รหัสประจ าตัวประชาชน  15799001XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   0 5446 6666 ตอ่ 1323,  08 9558 4284 

E-Mail    parichart.po@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2562 ศกึษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 พ.ศ. 2550  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

 พ.ศ. 2552  นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุและโทรทัศน์), มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ. 2548  ศึกษาศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผลงานวิชาการ 

Pothi P. and Sriyabhaya W..(2021). “Teaching Strategies for Reading Comprehension: Adgd Studentd”. In 

Journal of Education Naresuan University. Vol.23 No.1 (January–March) 2021, pp.438-

453.  

Sriyabhaya W., Rattichot J. and Pothi P.. (2020). “Themes in Nirat Literatures of Contemporary Poetry of 

Local”. In WIWITWANNASAN. Vol.4 No.1 (January-April) 2020, pp.81-115.  

ผลงานวิจัย 

ปาริชาต โปธิ, วรวรรธน์ ศรียาภัย และหวง เชิง เต๋อ (2564). “ลิลิตพญาง าเมือง: การวิเคราะห์คุณค่าและ

วรรณศิลป์ของวรรณคดียอพระเกียรติ”. ใน วารสารวิวิธวรรณสาร. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-

สิงหาคม 2564), หน้า 55-89.  
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ประวัต ิ

ดร.วรัญญา ยิง่ยงศักดิ์ 

Warunya Yingyongsak, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   วรัญญา ยิง่ยงศักดิ ์

รหัสประจ าตัวประชาชน  36504001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   0 5446 6666 ตอ่ 1323,  08 9857 5960 

E-Mail    warunyingyong@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2558 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยันเรศวร 

 พ.ศ. 2550  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยันเรศวร 

  พ.ศ. 2545  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผลงานวิจัย 

กานต์รวี แพทย์พิทักษ์, วรวรรธน์ ศรยีาภัย, บุญยงค ์เกศเทศ และวรัญญา ยิ่งยงศักดิ์. (2564). “แนวคิดนิเวศ

วิถีในวรรณกรรมเรื่อง “ริมฝั่งแม่น้ําหัวใจสลาย” ของพิบูลศักดิ์ ละครพล”. ใน วารสารวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ . ปีที่  8 ฉบับที่  1 

(มกราคม-มิถุนายน 2564), หน้า 90-108.  

กานต์รวี แพทย์พิทักษ์, วรวรรธน์ ศรียาภัย, บุญยงค์ เกศเทศ และวรัญญา ยิ่งยงศักดิ์. (2563). “แนวคิดและ

กลวิธีการน าเสนอวรรณกรรมนวนิยายนิเวศวิถีลุ่มน้ าโขงของวุฐิศานติ์ จันทรว์ิบูล”. ใน วารสารวิวิธ

วรรณสาร. ปีที ่4 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563), หน้า 139-163.  

ปิยพงษ์ วังคีรี, เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ และวรัญญา ยิ่งยงศักดิ์. (2563). “พิธีกรรมเฮ็ดเวียกของชาวบ้าน

หนองหลวง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย: ขั้นตอน ความเชื่อ และการด ารงอยู่”. ใน 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-

ธันวาคม 2563), หน้า 229-250.  
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ประวัติ 

ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ 

Vajrindra Kaencandra, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   วัชรนิทร ์แก่นจันทร ์

รหัสประจ าตัวประชาชน  35607000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   0 5446 6666 ตอ่ 1323, 08 9493 5655 

E-Mail    vajrindra@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2560   ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยันเรศวร 

 พ.ศ. 2552   ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2549   ศกึษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

ผลงานวิจัย 

วัชรินทร์ แก่นจันทร์ และกิตติศักดิ์ แก้วตา. (2563). “วาทกรรมชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา ค าจันทร์” ใน 

วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 4 ฉบับที่ 

3 (กรกฎาคม-กันยายน 2563), หน้า 29-38.  

วัชรินทร์ แก่นจันทร์. (2561). “วาทกรรมความรุนแรงในนิทานข าขันของล้านนา” ใน วารสาร Veridian       

E-Journal, Silpakorn University. ปีที่  11 ฉบับที่  2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561), หน้า 727-

744.  

วัชรินทร์ แก่นจันทร์. (2561). “วาทกรรมความรุนแรงในนิทานพื้นบ้านล้านนา” ใน. วารสารพิฆเนศวร์สาร.    

ปีที ่14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561), หน้า 63-83. 
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ประวัติ 

ดร.ศราวุธ หล่อดี 

Sarawut Lordee, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ศราวุธ หลอ่ด ี

รหัสประจ าตัวประชาชน  15607000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

สถานที่ท างาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวดัพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   0 5446 6666 ตอ่ 1323,  08 6115 3729 

E-Mail    sarawut_lordee@hotmail.co.th 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2561 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัพะเยา 

 พ.ศ. 2556  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

  พ.ศ. 2554  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผลงานวิจัย 

ศราวุธ หล่อดี. (2564). “ค าเรยีกผีภาษาล้านนา:การด ารงอยู่และโลกทัศน์ของชาวล้านนา”. ใน วารสารศิลป

ศาสตร์. ปีที ่21 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564), หน้า 396-420. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

ศราวุธ หล่อดี กรัณย์กร บุญภา. (2564). “กลวิธีการสร้างค าด่าภาษาล้านนาในเฟซบุ๊ก”. ใน วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2564), หน้า 110-128. มหาวิทยาลัยพะเยา.  

ศราวุธ หล่อดี และณัฐวดี  ทุมขันธ์. (2563). “โครงสร้างค าสมาสในมหาชาติค าหลวง”. ใน วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2563), หน้า 89-107. มหาวิทยาลัยพะเยา.  
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ภาคผนวก ซ 
ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ สกุล ต าแหนง่และคณุวุฒขิองอาจารย์  

ล าดับ ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระการสอน ชม./ ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1.* นายเปรมวิทย์  

วิวัฒนเศรษฐ ์

36599005XXXXX รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

420 420 420 420 420 

2.* นายวรวรรธน์  

ศรยีาภัย 

38411001XXXXX รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

จารกึภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

420 420 420 420 420 

3. จารุวรรณ  

เบญจาทิกุล 

31601000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

อ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตรฯ์  

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน 

420 420 420 420 420 

4.* นายศิระวัสฐ์  

กาวิละนันท์ 

 

15208000XXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย  

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

420 420 420 420 420 

5. นางเอือ้มพร  

ทิพย์เดช 

35605001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

420 420 420 420 420 

6. นายบัณฑิต  

ทิพย์เดช 

35099014XXXXX 

 

อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

420 420 420 420 420 

7. นางปาริชาต  

โปธิ 

15799001XXXX อาจารย์ ศษ.ด. 

ค.ม. 

นศ.บ. 

ศษ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

การสอนภาษาไทย 

วิทยุและโทรทัศน์ 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

420 420 420 420 420 
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ล าดับ ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระการสอน ชม./ ปีการศกึษา 

8. นางสาววรัญญา  

ยิ่งยงศักดิ์ 

36504001XXXXX อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

420 420 420 420 420 

9. นายวัชรินทร ์ 

แก่นจันทร์ 

35607000XXXXX อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

420 420 420 420 420 

10. นายศราวุธ  

หลอ่ดี 

15607000XXXXX อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

420 420 420 420 420 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก ฌ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี แบบ 1.1 

  

ปีที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

1 1. ผู้เรยีนสามารถอธิบายองค์ประกอบของการเขยีนโครงรา่งการวิจัย 

2. ผู้เรยีนสามารถวิเคราะห์ปัญหาวจิัยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีทางภาษาไทย 

3. ผู้เรยีนสามารถออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 

4. ผูเ้รียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเชงิวิชาการขั้นสูงน าเสนอโครงร่างวิจัย 

2 1. ผู้เรยีนสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและองค์ความรู้ภาษาไทยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน

ภาษาไทย 

2. ผูเ้รียนสามารถท าวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านการศกึษาภาษาไทย 

3. ผู้เรยีนสามารถอภปิรายองค์ความรู้ภาษาไทยด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างลุ่มลกึ คือ ดา้น

ภาษาและวรรณกรรม ดา้นคติชนและภูมิปัญญา และด้านภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

4. ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณนกัวิจัยและหลกัจริยธรรมในการท าวิจัย 

3 ผูเ้รียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่สาขาภาษาไทยในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 

 
 



107 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี แบบ 2.1 

  

ปีที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

1 1. ผู้เรยีนสามารถอธิบายและอภปิรายสาระความรูโ้ดยรวมในศาสตร์สาขาภาษาไทย 

2. ผูเ้รียนสามารถใช้ทักษะภาษาไทยเชงิวิชาการขั้นสูงเพื่อสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

3. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาวจิัยและออกแบบระเบียบวิธีวิจัยเชื่อมโยงกับแนวคิด

ทฤษฎีทางภาษาไทย 

4. ผูเ้รียนสามารถอธิบายแนวทางการด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของศาสตร์สาขา

ภาษาไทย 

2 1. ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและองค์ความรู้ภาษาไทยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหมด่้าน

ภาษาไทย 

2. ผูเ้รียนสามารถท าวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดองค์ความรูด้้านการศกึษาภาษาไทย 

3. ผูเ้รียนสามารถอภิปรายองค์ความรู้ภาษาไทยด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างลุ่มลกึ คือ ด้าน

ภาษาและวรรณกรรม ด้านคติชนและภูมิปัญญา และด้านภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

4. ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและหลักจริยธรรมในการท าวิจัย 

3 ผูเ้รียนสามารถเผยแพรแ่ละถ่ายทอดองค์ความรู้ใหมส่าขาภาษาไทยในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
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