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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย                      ศลิปศาสตร์  

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร :         0355  

ภาษาไทย                  :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ   :  Master of Arts Program in Applied Linguistics  

                                                     

2. ชื่อปรญิญาและสาขา 

ชื่อเตม็ (ไทย)     : ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 

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

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

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

3. วิชาเอก          

 ไม่มี   

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 4.1 แผน ก แบบ ก1 

 4.2 แผน ก แบบ ก2 

 4.3 แผน ข 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี    

 5.2 ภาษาที่ใช้ 

          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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   5.3 การรับเข้าศึกษา 

          รับนิสติไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  

        5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

      ไม่มี 

       5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยพะเยา  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น   

 ปีการศกึษา 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ  

 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

        คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564  

วันที่ 25 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564   

   6.3 คณะกรรมการวชิาการ  มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที ่.7/2565. วันที่ ..18 เดือน มีนาคม. พ.ศ. 2565 

   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

    6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่………………….  

  วันที ่…………………. เดือน ………………… พ.ศ. ……………….. 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

         หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

    8.1 บุคคลากรทางการศึกษา  

 8.2 ข้าราชการ/พนักงานราชการ  

    8.3 นักวิจัยอิสระ 

    8.4 นักนิติสัทศาสตร์ 

    8.5 นักอรรถบำบัด  

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

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจำตวั 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 
ป ี

1 นางสาวผณินทรา ธีรานนท์ 35201004xxxxx รองศาสตราจารย์ อ.ด. 

อ.ม. 

ศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 

2544 

2541 

2 นางจารุวรรณ เบญจาทิกุล 31601000xxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยวชิาการศึกษา 

2536 

2525 

2513 

3 นางสาวเพ็ญนภา คลา้ยสงิห์โต  31601002xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2553 

2549 

2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที ่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร  

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

          แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrend) สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งประชากร การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด อนาคตของงาน การแปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวติและวัฒนธรรม การขยายตัวของความเป็นเมือง รวมถึงความก้าวหน้าด้านการแพทย์ และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก (รัฐบาลไทย, 2564) 

      ประเทศไทยจะตอบสนองต่อผลกระทบของ Megatrend ด้วยการพลิกโฉมประเทศ

ไทยใน 4 ด้าน คือ การสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยี การขจัดข้อจำกัดที่บั่นทอน

ขีดความสามารถของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ และลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม โดยมี

เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า ได้แก่ องค์ความรู้ และนวัตกรรม ซึ่งองค์

ความรู ้และนวัตกรรมจะต้องเกิดขึ ้นควบคู ่กับการพัฒนา “ทุนมนุษย์” (Human Capital) การ

ยกระดับคุณภาพของ “ทุนมนุษย์” นั้น จำเป็นต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่เป็นเวลายาวนานในภาค

การศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและพัฒนา ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงในค่านิยมและวัฒนธรรมเปิด

กว้าง  

      การให้ความรูเ้พื่อพัฒนาคน และ การพัฒนาคนใหส้ร้างนวัตกรรมได้จำเป็นต้องอาศัย

ทักษะบางประการในตัวคนเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการยืดหยุ่นต่อ

สถานการณ์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางการยอมรับวัฒนธรรมอื่น ทักษะด้านเทคโนโลยี 

และทักษะทางการวิจัยแบบบูรณาการ ซึ่งภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เป็นศาสตร์ที่

พัฒนาคนให้มีทักษะดังกล่าวอย่างครบถ้วน   
 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่หยุดนิ่ง แต่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

ดังนัน้สังคมจงึอยู่ในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเหตุให้

วัฒนธรรม วิถีชิวิตความเชื่อ ความคิดของสังคมสามารถแพร่กระจายและถ่ายโอนกันได้อย่าง

รวดเร็วซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สังคมและวัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลงไป 

 ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน กล่าวคือ การศึกษาจะทำหน้าที่อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม

ให้แก่ชนรุ่นหลัง ซึ่งสังคมและวัฒนธรรมนั้นมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  



5 

 

  

 หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์เป็นศาสตร์ที่นำไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านภาษาที่เกิด

ขึ้นกับผู้คนในชีวิตจริง อีกทั้งสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ เช่น นิติศาสตร์ สังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพ

ปัจจุบันของสังคมโดยชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านทางการใช้ภาษา

อีกด้วย  
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

      จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า

ประเทศไทยมีความต้องการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยพัฒนาองค์ความรู ้และ

นวัตกรรมให้ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพของ “ทุนมนุษย์” อีกทั้งให้สอดคล้องกับสังคมและ

วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) จึงมี

เป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างองค์

ความรูใ้หม่และบูรณาการความรู้เข้ากับศาสตร์อื่น ได้แก่ ศลิปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใหส้อดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน 
 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน  

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

      มหาวิทยาลัยพะเยามีภารกิจหลักที่ต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for High 

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

ปัญญา มีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนา

ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วยการจัด

การศึกษา ซึ่งในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้นดังนั ้นจึงต้อง

สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงานซึ่งต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนรวมทั้งเนื้อหาสาระให้

ก้าวทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย  

(2)  ด้านการวิจัย 

     มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุน
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ปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรอืวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู 

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการ

พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัย

ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานโดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนเพิ่มขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยจะต้องสร้างผู้นำในการวิจัยให้

สามารถดำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในและ

ต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยให้นำไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 

(3)  ด้านบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการด้านการแพทย์ และการ

สาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ

การให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุ ตสาหกรรม

รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนและดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการ

ให้บริการวิชาการบางประเภทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดำเนินการ

จะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กร

ภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสรา้งจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป  

(4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้นการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมใน

ประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยอัน

เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่อง

แท้เพื่อนำไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่

ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องดำเนนิการ 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น  

 ภาษาอังกฤษ 

      13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไม่มี 

 13.3 กลุ่มวิชา/ รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไม่มี 
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13.4 การบรหิารจัดการ 

 การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ โดยให้การจัดการ

เรียนการสอนดำเนนิไปด้วยเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.   ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

  บูรณาการองค์ความรู้ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี  สู่การประยุกต์ใช้ภาษาในการประกอบวิชาชีพและพัฒนาสังคม  

1.2 ความสำคัญ 

  ประเทศไทยมีนโยบายขับเคลื่อน “เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” เพื่อทำให้ประเทศไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ และก้าวขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับสูง ซึ่ง

หมายความว่า ประชาชนในประเทศไทยจะมีความยากจนลดน้อยลง มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรม จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยได้รับการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ รวมถึงทักษะความสามารถใน

สร้างสรรค์งานเชงิบูรณาการ   

     องค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ระดับมหาบัณฑิตและกระบวนการทางภาษาศาสตร์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลภาษา ทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในการวิจัยทางภาษาศาสตร์ มี

การคิดวิเคราะห์ มีความสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ เชงิบูรณาการ

จนนำไปสู่การวิจัยที่สามารถสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม และนำกระบวนการวิจัยทางภาษาศาสตร์

เชงิบูรณาการไปพัฒนาสังคมได้ 

     หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์จะทำใหเ้กิดความยั่งยืนด้าน SDG 4 Quality education 

และ SDG 5 Gender equity และ SDG 17 Partnership for the goals เนื่องจากหลักสูตรนี้ได้ผ่าน

การวิเคราะห ์Megatrend นโยบายชาติ และ การวิพากษ์หลักสูตรจากผูท้รงคุณวุฒิ และมีนโยบาย

ที่จะรับนิสิตไม่จำกัดเพศ รวมถึง ส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลติมหาบัณฑติให้มคีุณลักษณะดังนี้ 

1.3.1 เพื่อให้นิสิตมีองค์ความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในการบูรณา

การองค์ความรู ้ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี   

1.3.2 เพื่อให้นิสิตวิเคราะห์และประยุกต์กระบวนการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ในการใช้

ภาษาพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรมจรยิธรรม  
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2.  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO 1 ผู ้ เร ียนสามารถวิเคราะห์และกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข ้อว ิจ ัยทางด ้าน

ภาษาศาสตร์ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  สามารถบูรณาการองค์ความรู้

ภาษาศาสตร์กับศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องได้  

PLO 2 ผู้เรียนออกแบบวิธีวิจัยเพื่อแสวงหาคำตอบให้กับหัวข้อวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์โดย

เชื ่อมโยงทฤษฎีและแนวคิดทางภาษาศาสตร์กับวิชาชีพของตนอย่างมีระบบ และเพื่ออธิบาย

ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างมีคุณธรรมจรยิธรรม 

PLO 3 ผู้เรียนสังเคราะห์และเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ให้กับหัวข้อวิจัยได้ 

บนพืน้ฐานความรูด้้านภาษาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และคุณธรรมจริยธรรมที่ดงีาม     

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี

รายละเอียดของแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดำเนินการแล้ว

เสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรยีนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3.1 พัฒนาอาจารย์ ให้เพิ่มพูน 

ความรูแ้ละประสบการณ์

ทางภาษาศาสตร์ การวิจัย 

และเทคโนโลยีภายในปี 

พ.ศ. 2567 

1. สนับสนุนอาจารย์ ให้เข้าร่วมอบรม

หรอืสัมมนาวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้งต่อคน 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัย อย่างน้อย 

1 ปีต่อ 1 เรื่อง  

1. รายงานผลการอบรมหรือ

สัมมนาวิชาการของ

อาจารย์ในหลักสูตร 

2. รายงานการวิจัย 

3.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ 

สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

และตลาดแรงงานใน

ปัจจุบันภายในปี พ.ศ. 

2567 

1. ประเมินความตอ้งการและความพึง

พอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพื้นฐานมา

จากความต้องการของผูใ้ช้บัณฑติ

หรอืตลาดแรงงานและเทคโนโลยียุค

ปัจจุบัน 

1. ผลการประเมินความ

ต้องการและความพึง

พอใจของผูใ้ช้มหาบัณฑติ   

3.3 ปรับปรุงหลักสูตร 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

1. ทบทวนและประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ำเสมอ 

  

1. ผลประเมินการเรียนการ

สอนประจำภาค

การศกึษา (มคอ. 5) 
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สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

ให้มมีาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ 

กระทรวงการอุดมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กำหนดภายในปี 

พ.ศ. 2567 

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด

ภาคการศกึษา  

2. ผลประเมินการเรียนการ

สอนประจำปี (มคอ. 7) 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด

ปีการศกึษา  
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หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

         การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 ไม่มี 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

 ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

          ภาคการศกึษาต้น  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

          ภาคการศกึษาปลาย  เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

      2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ีหร ือเท ียบเท ่าจาก สถาบันอ ุดมศึกษา                       

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจ้ำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอัน

ได้กระทำโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

2.2.4 เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 2.2.6 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้เกี่ยวกับ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

พะเยา 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 พืน้ฐานดา้นการวิจัย  

2.3.2 พืน้ฐานดา้นภาษาศาสตร์ 



12 

 

  

  2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 

            2.4.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยใหก้ับนิสติเพื่อเสริมความรูเ้กี่ยวกับการทำ

วิจัยในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การเขียนรายงานการวิจัย แนวโน้มการทำวจิัยด้านภาษาศาสตร์ 

   2.4.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ภาษาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

   2.4.3 มีการจัดการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ แนะนำเทคนิคการเรียนในระดับบัณฑติศกึษา และ

มอบหมายอาจารย์ทำหน้าที่ดูแลใหค้ำแนะนำแก่นิสิต 

   2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

2.5.1 แผน ก แบบ ก 1  

จำนวนนิสิต 

                จำนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

(คน) 
 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที ่1 

ช้ันปีที ่2 

5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

รวม 5     10       10       10       10 

จำนวนคาดว่าจะสำเร็จ

การศึกษา 

 5 5 5 5 

 

2.5.2 แผน ก แบบ ก 2  

จำนวนนิสิต 
               จำนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา (คน)  

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที ่1 

ช้ันปีที ่2 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

รวม 10 20       20       20       20 

จำนวนคาดว่าจะสำเร็จ

การศึกษา 

 10 10 10 10 
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2.5.3 แผน ข  

จำนวนนิสิต 

                จำนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

(คน) 

 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที ่1 

ช้ันปีที ่2 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

รวม 10 20       20       20       20 

จำนวนคาดว่าจะสำเร็จ

การศึกษา 

 10 10 10 10 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1.งานบุคลากร           

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

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

2.งบดำเนินการ           

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

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

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

   2.4 หมวด

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

3.งบลงทุน           

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

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

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

   

   2.7 ระบบการศึกษา  

        แบบช้ันเรยีน      
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 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามหาวิทยาลัย  

         เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 

2561 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 

 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  

       รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36(3) หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

             โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที ่สอดคล้องกับที ่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้ 

 

ลำดับที ่ รายการ 

เกณฑ์ อว. หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2565 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. 

 

 
 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

งานรายวิชา                        ไม่น้อยกว่า 

1.1 หมวดวชิาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน         ไม่นอ้ยกว่า                             

      1.2.1 วชิาเอกบังคับ  

      1.2.2 วชิาเอกเลอืก      ไม่นอ้ยกว่า  

วิทยานิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง      ไม่น้อยกว่า 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ * 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

21  

- 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

(3) 

24 

3 

21 

12 

9 

12 

- 

(3) 

30 

3 

27 

12 

15 

- 

6 

(3) 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกวา่ 36 36 36 36(3) 36(3) 36(3) 

 

 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

              3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1      จำนวน 36  หน่วยกิต    

  1) วทิยานพินธ์      36  หน่วยกิต    

157762       วิทยานิพนธ์       36  หน่วยกิต 

                  Thesis  

 

หมายเหตุ  สำหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา  กรณกีารทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา          

                เร่ืองการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 

 



15 

 

  

  2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จำนวน 3  หน่วยกิต   

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

  

 3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2     จำนวน 36 หน่วยกิต 

        1) หมวดวิชาพืน้ฐาน      3 หน่วยกิต  

157701  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 (2-2-5) 

Research Methodology in Humanities and Social Sciences 

     

            2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        จำนวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต   

              (ก) วิชาเอกบังคับ       12 หน่วยกิต  

157711 สัทศาสตร์และสัทวิทยากับการประยุกต์ใช้    3 (2-2-5)

 Applied Phonetics and Phonology 

157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์ กับการประยุกต์ใช้   3 (2-2-5) 

  Applied Morphology and Syntax 

157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้  3 (2-2-5)

 Applied Semantics and Pragmatics  

157715 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์กับการประยุกต์ใช้           3 (2-2-5) 

 Current Trends in Linguistics and Its Application 

   (ข) วิชาเอกเลือก     จำนวนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

นิสติสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

157721 ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี               3 (2-2-5) 

  Linguistics and Technology 

157731    ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น      3 (2-2-5) 

                  Dialectolinguistics 

157732 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม         3 (2-2-5) 

 Field Methods in Linguistics 

157743  ภาษาศาสตร์กับการรับภาษา     3 (2-2-5) 

Language Acquisition 

157752  การวิเคราะห์บทสนทนา      3 (2-2-5) 

Conversational Analysis 

157753  การวิเคราะห์วาทกรรมกับสังคม     3 (2-2-5) 

Discourse Analysis and Society 
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157754        ภาษาศาสตร์กับนานาภาษา     3 (2-2-5)

         Linguistics and Languages  

157755         อรรถศาสตร์ปริชาน      3 (2-2-5) 

Cognitive Semantics 

157756         การวิเคราะห์ขอ้ความ      3 (2-2-5)               

         Discourse Analysis  

157757         ภาษาศาสตร์การศกึษา      3 (2-2-5) 

 Educational Linguistics 

                   3) วิทยานิพนธ์      จำนวน 12 หน่วยกิต  

157763  วิทยานพินธ์       12 หน่วยกิต  

        Thesis 

   4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จำนวน 3 หน่วยกิต  

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies  

 

 3.1.3.3 แผน ข      จำนวน 36 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาพื้นฐาน   3 หน่วยกิต  

157701  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) 

Research Methodology in Humanities and Social Sciences     

                        2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          จำนวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  

       (ก) วิชาเอกบังคับ      12 หน่วยกิต     

157711 สัทศาสตร์และสัทวิทยากับการประยุกต์ใช้    3 (2-2-5)

 Applied Phonetics and Phonology 

157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์ กับการประยุกต์ใช้   3 (2-2-5) 

  Applied Morphology and Syntax 

157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้  3 (2-2-5)

 Applied Semantics and Pragmatics  

157715  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ประยุกต์    3 (2-2-5) 

Current Issues in Applied Linguistics  
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 (ข) วิชาเอกเลือก    จำนวนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต  

นิสติสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

157721 ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี               3 (2-2-5) 

  Linguistics and Technology 

157731    ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น        3 (2-2-5) 

                  Dialectolinguistics 

157732 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม         3 (2-2-5) 

 Field Methods in Linguistics 

157743  ภาษาศาสตร์กับการรับภาษา     3 (2-2-5) 

Language Acquisition 

157752  การวิเคราะห์บทสนทนา      3 (2-2-5) 

Conversational Analysis 

157753  การวิเคราะห์วาทกรรมกับสังคม     3 (2-2-5) 

Discourse Analysis and Society 

157754 ภาษาศาสตร์กับนานาภาษา     3 (2-2-5)      

Linguistics and Languages 

157755       อรรถศาสตร์ปริชาน      3 (2-2-5)  

        Cognitive Semantics 

157756       การวิเคราะห์ข้อความ      3 (2-2-5)  

        Discourse Analysis 

157757        ภาษาศาสตร์การศกึษา      3 (2-2-5) 

 Educational Linguistics 

   3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    จำนวน 6 หน่วยกิต  

157761  การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     6 หน่วยกิต  

  Independent Study 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จำนวน 3 หน่วยกิต  

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies  
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3.1.4 แผนการศึกษา 

  3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1  

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

157762   วิทยานิพนธ์      9(3)  หน่วยกิต 

 Thesis 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies             (ไม่นับหน่วยกิต) 

                                        รวม                          9(3)  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

157762   วิทยานิพนธ์                        9   หน่วยกิต 

 Thesis 

   รวม                                    9   หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

157762   วิทยานิพนธ์                         9   หน่วยกิต 

  Thesis 

             รวม                                  9   หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

157762   วิทยานิพนธ์                        9   หน่วยกิต 

 Thesis 

    รวม                                   9  หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2  
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

157701  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 (2-2-5) 

Research Methodology in Humanities and Social Sciences     

157711 สัทศาสตร์และสัทวิทยากับการประยุกต์ใช้    3 (2-2-5)

 Applied Phonetics and Phonology 

157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์ กับการประยุกต์ใช้   3 (2-2-5) 

  Applied Morphology and Syntax 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies             (ไม่นับหน่วยกิต) 

    รวม                                             9(3) หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

157713   อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้  3 (2-2-5) 

 Applied Semantics and Pragmatics  

1577xx       วิชาเอกเลือก                                 3 (2-2-5) 

 Major Elective  

1577xx        วิชาเอกเลือก                       3 (2-2-5) 

 Major Elective 

    รวม                                  9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

157715 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์     3 (2-2-5) 

 Current Trends in Linguistics  

157763     วิทยานิพนธ์                    6 หน่วยกิต 

  Thesis 

        รวม                                   9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

157763 วิทยานิพนธ์                        6 หน่วยกิต 

 Thesis 

1577xx      วิชาเอกเลือก                         3 (x-x-x) 

   Major Elective 

    รวม                                     9 หน่วยกิต 
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 3.1.4.3 แผน ข    
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

157701  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 (2-2-5) 

Research Methodology in Humanities and Social Sciences     

157711 สัทศาสตร์และสัทวิทยากับการประยุกต์ใช้    3 (2-2-5)

 Applied Phonetics and Phonology 

157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์ กับการประยุกต์ใช้   3 (2-2-5) 

  Applied Morphology and Syntax 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies             (ไม่นับหน่วยกิต) 

   รวม                                   9(3) หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้  3 (2-2-5)

 Applied Semantics and Pragmatics 

1577xx       วิชาเอกเลือก                                 3 (2-2-5) 

Major Elective  

1577xx        วิชาเอกเลือก                       3 (2-2-5) 

Major Elective 

     รวม                                 9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

157715  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์     3 (2-2-5) 

Current Issues in Linguistics  

157753  การวิเคราะห์วาทกรรมกับสังคม     3 (2-2-5) 

Discourse Analysis and Society 

1577xx      วิชาเอกเลือก                         3 (x-x-x) 

   Major Elective 

        รวม                                    9 หน่วยกิต 
 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

157761    การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                        6 หน่วยกิต 

        Independent Study  

1577xx      วิชาเอกเลือก                         3 (x-x-x) 

   Major Elective 

        รวม                                   9 หน่วยกิต 
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       3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑติศึกษา   3 (3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies  

  ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชงิวิเคราะห์และ 

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวจิารณญาณต่อ

บทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหา

ความรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างอิง 

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

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

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

157701  ระเบียบวิธีวจิัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 (2-2-5) 

Research Methodology in Humanities and Social Sciences    

แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยภาษาศาสตร์ วิธีการเก็บข้อมูล การสังเกต การสัมภาษณ์ 

การใช้แบบสอบถาม วิธีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัยกับผู้บอกภาษา เทคนิคการ

บันทึกเสียงและภาพจากภาคสนาม การถ่ายถอดเสียง การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการออกภาคสนาม

ทางภาษาศาสตร์ การใชส้ถิติ และการวิจัยเชิงทดลอง การเขียนรายงานวิจัย  

Linguistics research concepts and theories, methods for collecting data, 

observation, interviewing, questionnaires, analysis and synthesis of data, audio and visual 

recording techniques, transcription, linguistic fieldwork analysis, statistics, experimental 

methods, report writing 
 

157711 สัทศาสตร์และสัทวิทยากับการประยุกต์ใช้    3 (2-2-5) 

Applied Phonetics and Phonology 

 วิทยาศาสตร์การเปล่งสียง การส่งสัญญาณเสียง และการรับรู้เสียง การวิเคราะห์

ระบบเสียงพยัญชนะ สระ และสัทสัมพันธลักษณ์ งานวิจัยด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยา การนำ

ผลการวิจัยไปใช้  

 Scientific study of speech sounds production, transmitted signals and speech 

perception, analysis of consonants, vowels, prosodic features, research in phonetics and 

phonology, applications of research results   
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157712  วจวีิภาคและวากยสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้   3 (2-2-5) 

Applied Morphology and Syntax 

 การวิเคราะห์วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ ระบบคำ ประเภทของคำ หน้าที่ของคำ 

โครงสร้างคำ โครงสร้างประโยค การวิเคราะห์งานวิจัยด้านวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ การนำ

ผลการวิจัยไปใช้ 

 Morphological and syntactic analysis, word systems, word categories, word 

functions, word structures, sentence structures, research in morphology and syntax, applications 

of research results   
 

 

157713  อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้   3 (2-2-5) 

Applied Semantics and Pragmatics 

ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ความหมายในภาษา ความหมายระดับคำ ความหมาย

ระดับประโยค รวมถึงการตีความหมายของถ้อยคำตามบริบท งานวิจัยเกี่ยวกับความหมายใน

ระดับคำ ประโยค การวิเคราะห์งานวิจัยระดับบทสนทนาเบือ้งตน้ การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสังคม 

Theories and principles of meaning in languages, word meanings, sentence 

meanings, interpretation of utterances in context, research related to meaning in word level, 

sentence level, conversational level, and applications for society  
 

157714  ภาษาศาสตร์สังคม      3 (2-2-5) 

Sociolinguistics 

การใช้ภาษาตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ภาษา 

การสัมผัสภาษา การแปรภาษา การเปลี ่ยนแปลงของภาษา การฟื ้นฟูภาษา งานวิจัยทาง

ภาษาศาสตร์สังคม การเชื่อมโยงภาษาศาสตร์กับประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม 

Language use in various sociocultural contexts, factors affecting language use, 

language contact, language variation, language change, language revitalization, research in 

sociolinguistics, relationship of linguistics and social issues 

 

157715  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์     3 (2-2-5) 

Current Issues in Linguistics  

 การถกประเด็นทางภาษาศาสตร์ การอ่าน และเขียนวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันทาง

ภาษาศาสตร์ การมองภาพเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์ต่าง  ๆ ที่

เกี่ยวข้อง การนำงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
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 Discussion on current issues in linguistics, reading and analytical writing in current 

issues in linguistics, integration, and connection between linguistics and other related fields, 

research application    
 

157716  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์      3 (2-2-5) 

 Selected Topics in Linguistics  

          การค้นคว้าหัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับงานวิจัยทางภาษาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

การวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล การบูรณาการงานวิจัยที่หลากหลาย การถกประเด็นที่มี

ความหลากหลายด้านแนวคิดและทฤษฎี 

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

fields, data analysis, processing on various research, research integration, various arguments 

upon concepts and theories  
 

157721  ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี                 3 (2-2-5) 

Linguistics and Technology 

 แนวคิดทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การสร้างและวิเคราะห์คลังข้อมูล 

การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์และโปรแกรม

วิเคราะห์ภาษา 

 Linguistics concepts and principles related to technology, corpus compilation and 

analysis, linguistic data management, analysis of linguistic data using computer softwares and 

programming languages 
  

157731  ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น         3 (2-2-5) 

 Dialectolinguistics 

 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางวิทยาภาษาถิ่น  ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และ

ภูมศิาสตร์ของท้องถิ่นต่าง ๆ วิธีเก็บรวบรวมคำภาษาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์วิจัย

ภาษาถิ่น 

 Theories and practice of dialectology, relationship of language, history, and 

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

research 
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157732  ภาษาศาสตร์ภาคสนาม             3 (2-2-5) 

Field methods in Linguistics 

การปฎิบัติการทางภาษาศาสตร์ภาคสนาม แนวทางในการจัดการและการบันทึก

ข้อมูล เทคนิคและวิธีหลีกเลี ่ยงข้อผิดพลาด วิธีการได้มาซึ ่งข้อมูล จริยธรรมและวิธีสร้าง

ความสัมพันธ์กับผูบ้อกภาษา การวิเคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงาน 

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

pitfalls, elicitation methods, ethical issues, developing rightful relationship with informants, data 

analysis and report 

  

157743   ภาษาศาสตร์กับการรับภาษา     3 (2-2-5) 

 Language Acquisition 

ทฤษฎีและกระบวนการด้านการเรียนรู้ภาษาของเด็ก การเรียนรู้ภาษาแม่ ภาษาที่สอง 

ภาษาต่างประเทศ การรับภาษา และการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

Theories and language learning process in children, acquisition of native language, 

acquisition of second language, acquisition of foreign languages, language acquisition, language 

acquisition research with selected topics 
 

157752  การวเิคราะห์บทสนทนา      3 (2-2-5) 

Conversational Analysis 

แนวคิดและการวิเคราะห์บทสนทนาโดยธรรมชาติ โครงสร้างบทสนทนา การ

สังเกตการณ์ การบันทึกและถอดเสียง การวิเคราะห์บทสนทนาอย่างละเอียด การประยุกต์ใช้

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ และการนำไปปฏิบัติจริง 

 Concepts and analysis of naturally spoken interaction, conversation structure, 

observing, recording and transcribing, thoroughly analysing conversation, applications of related 

fields for analysing and practical methodology  
 

157753  การวเิคราะห์วาทกรรมกับสังคม     3 (2-2-5) 

Discourse Analysis and Society 

แนวทางการวิเคราะห์วาทกรรมกับสังคม การตีความตัวบท การวิเคราะห์อุดมการณ์ 

กรอบการวิจัยทางวาทกรรมในภาษาต่างๆ  

Approaches to discourse and society, interpretation of text ideology, ideology 

analysis, discourse research frameworks in languages 
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157754  ภาษาศาสตร์กับนานาภาษา     3 (2-2-5)      

Linguistics and Languages  

การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีด้านภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์และสัทวิทยา ระบบคำ 

วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วาทกรรมวิพากษ์ แนวคิดภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์

นานาภาษา และ การเรียนการสอนภาษา  

Application of linguistic concepts and theories, phonetics and phonology, 

morphology, syntax, semantics, critical discourse, related linguistic concepts to languages, 

language teaching and learning 

 

157755     อรรถศาสตร์ปริชาน      3 (2-2-5) 

    Cognitive Semantics 

แนวคิดเรื่องความหมายต้นแบบ การจัดจำแนกหมวดหมู่ อุปลักษณ์และนามนัย

เชงิมโนทัศน์ แบบจนิตภาพ กรอบความหมาย การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาและความคิด 

 Concepts on a prototype, categorization, conceptual metaphors and 

metonymies, image schema, frame semantics, language and cognition phenomena analysis 

 

157756     การวเิคราะห์ข้อความ      3 (2-2-5) 

               Discourse Analysis 

 ประเภทของข้อความ ตัวบทและบริบท โครงสร้างขอ้ความ การจัดการข้อความ 

แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ขอ้ความประเภทการพูดและข้อความประเภทการเขียน การ

วิเคราะห์ข้อความที่ปรากฏในสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ  

 Types of discourse, text and context, discourse structure, discourse organization, 

concepts and principles of spoken and written discourse analysis, analysis of various types of 

discourse in different social situation 

 

157757     ภาษาศาสตร์การศึกษา     3 (2-2-5) 

 Educational Linguistics 

แนวทางเรื่องการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง อายุและการเรียนรู้ การเรียนรู้

ของมนุษย์ รูปแบบและกลวิธีการเรียนการสอน ฝึกวิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อยของแต่ละวิธีสอน 

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

learning, styles and strategies, analysing the advantages and disadvantages of different 

teaching styles and strategies, first language and second language research 

 

157761  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                   6 หน่วยกิต  

  Independent Study  

 การวิจัย การแสวงหาความรู้ และการรวบรวมข้อมูล การได้มาซึ่งองค์ความรู้จาก

กระบวนการวิจัยเบื้องต้น  การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ และ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงานการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 

  Research, exploring knowledge, gathering data, acquiring knowledge by basic 

research process, analysis and synthesis of research on linguistics and other related fields, 

systematic research report writing 

  

157762  วิทยานิพนธ์                           12 หน่วยกิต  

      Thesis  

 การแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การศึกษาเหตุผลและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ การเขียน

รายงานการวิจัยอย่างเป็นระบบ  

 Acquiring knowledge through a systematic research process, studying reasons 

and related theories, analysis and synthesis of research on topics related to linguistics, 

systematic process research report writing  
 

157763  วิทยานิพนธ์                         36 หน่วยกิต  

 Thesis  

 การวินิจฉัยและการตัดสินใจบนพื้นฐานทางวิชาการและทฤษฎีเพื่อการวิจัย การ

แสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การ

สังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ การเขียนรายงานการวิจัย 

 Judging and making decisions for doing research based on academic and 

theoretical perspectives, acquiring knowledge by systematic research process, studying reasons 

and theories, analysis and synthesis of research on topics related to linguistics, research report 

writing by systematic process 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับบัณฑติศึกษา) 

 1. เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่  4 หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1  เลข    7 หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

  2.2  เลข    8 หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในลำดับที่ 5 หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  0 หมายถึง    กลุ่มวิชาพืน้ฐาน 

                                 1  หมายถึง    กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

  2 หมายถึง     กลุ่มวิชาเลือก 

                                 6 หมายถึง วิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

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

         3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจำตวั 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นางสาวผณินทรา ธีรานนท์* 352010042xxxx รองศาสตราจารย์ อ.ด. 

อ.ม. 

ศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 

2544 

2541 

2 นางจารุวรรณ เบญจาทิกุล* 31601000xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยวชิาการศึกษา 

2536 

2525 

2513 

3 นางสาวเพ็ญนภา คลา้ยสงิห์โต*  316010025xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2553 

2549 

2547 

4 นางสาวพชิญ์สินี เสถียรธราดล 21603000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ด.  

ศศ.ม.  

ศศ.บ.  

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2560 

2545 

2542 

5 นายคมกฤช ตาชม 35507000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

Applied Linguistics 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton,  

United Kingdom 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย 

2557 

 

2543 

2540 
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6 นางสาวสุภัทรา  โยธินศริิกุล 32499001 XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.A. 

อ.บ.  

Chinese literature 

Chinese literature 

ภาษาจีน 

National Chung Hsing University 

National Chung Hsing University 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

2556 

2551 

2548 

7 นางสาวนริศา ไพเจรญิ 35699002XXXXX อาจารย์ ปร.ด.  

ศศ.ม.  

 

ศศ.บ.  

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์เพื่อกา

รสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2560 

2549 

 

2545 

8 นางสาวจารุกญัญ์ จิตรวงศ์นันท์ 35601010XXXXX อาจารย์ Docteur en Sciences 

du langage  

Master 2 en 

Sciences du langage 

ศศ.ม.  

ศศ.บ. 

การแปลภาษา 

ฝร่ังเศส-ไทย 

ภาษาฝร่ังเศส 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université Grenoble Alpes 

 

Université Stendhal Grenoble III 

 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

 

2557 

 

2550 

2546 

9 นายศราวุธ หล่อด ี 15607000XXXXX อาจารย์ ศศ.ด.  

ศศ.ม.  

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2561 

2556 

2554 

 หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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  3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 
ป ี

1. นางอัญชลี วงศ์วัฒนา XXXXXXXXXXXX ศาสตราจารย์ Ph. D.  
Linguistics 

ภาษาศาสตร์  

ภาษาอังกฤษ 

University of Oregon 2543 

2531 

2528 

ศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหดิล 

ศบ. 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิ

โรฒ 

2. นายศุภกรณ์ ภู่เจรญิศิลป์  31004001XXXXX รองศาสตราจารย์ อ.ด. 
 

อ.ม. 

อ.บ. 

ภาษาอังกฤษเป็น 

ภาษานานาชาติ 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 
 

 

2546 

2543 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 ไม่มี 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

     5.1 คำอธิบายโดยย่อ  

          แผน ก 

  งานวิจัยวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตแผน ก เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research) ด้าน

ภาษาศาสตร์ตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ มีการกล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการดำเนินโครงการวิจัย มี

การกำหนดวัตถุประสงค์และ/หรือคำถามวิจัย มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการวิจัย

และเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และแปลผล รวมทั้งการอภิปรายผล มีขอบเขตโครงงานที่

สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  แผน ข 

  งานวิจัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สำหรับนิสิตแผน ข อาจทำในรูปแบบเดียวกันกับ

วิทยานิพนธ์ก็ได้ หรืออาจเป็นการค้นคว้าในประเด็นที่สนใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามขั้นตอนของ

การดำเนินการวิจัย โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการค้นคว้า 

โดยอาจแบ่งหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 5.2.1 คณะศิลปศาสตร์แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าด้วย

ตนเองโดยการสอบปากเปล่า ซึ่งนิสติจะต้องได้รับผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะ

ถือว่าสอบผ่าน และนิสิตต้องนำวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าด้วยตนเองที่พิมพ์และเย็บเล่ม

เรียบร้อยแลว้มามอบใหม้หาวิทยาลัย  

5.2.2 สำหรับนิสิตแผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ หรือ

เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรอง

คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์แล้ว 

5.2.3 สำหรับนิสิตแผน ข ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของผลงาน 

จะต้องได้รับการตพีิมพ์ในวารสาร หรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน

การประชุม (Proceedings) ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

     5.3 ช่วงเวลา 

5.3.1 รายวิชา 157762 วิทยานิพนธ์   

แผน ก แบบ ก 1 

เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 1  ภาคการศกึษาต้น 
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5.3.2 รายวิชา 157763 วิทยานิพนธ์   

 แผน ก แบบ ก 2 

 เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

5.3.3 รายวิชา 157761 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

แผน ข 

เริ่มตัง้แต่ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาปลาย  

 5.4 จำนวนหน่วยกิต 

5.4.1 รายวิชา 157762 วิทยานิพนธ์   

    แผน ก  แบบ ก 1       จำนวน 36 หน่วยกิต  

5.4.2 รายวิชา 157763 วิทยานิพนธ์   

แผน ก  แบบ ก 2       จำนวน 12 หน่วยกิต  

 5.4.3 รายวิชา 157761 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

             แผน ข                     จำนวน 6 หน่วยกิต  

  5.5 การเตรยีมการ 

            คณะศิลปศาสตร์เตรียมการให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิตเกี่ยวกับการ

ทำวิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดังนี้ 

5.5.1 กำหนดตารางเวลาของคณาจารย์เพื่อใหค้ำปรึกษาแก่นิสิต 

5.5.2 ให้คำแนะนำแก่นิสิตเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่น่าสนใจในการทำวิทยานิพนธ์หรือ

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

5.5.3 แนะนำและจัดหาอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ มาให้

คำปรึกษาและแนะนำการทำวิทยานิพนธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนัน้ ๆ  

5.5.4 จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง หลังจากนิสิตได้ทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไประยะหนึ่งแล้ว 

โดยเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาให้

คำแนะนำ 

5.5.5 ให้คำแนะนำนิสติเกี่ยวกับการจัดทำบทความเพื่อตพีิมพ์ในวารสารวิชาการตามเงื่อนไข

การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย 

  5.6 กระบวนการประเมินผล 

            การประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีกระบวนการประเมิน  

ดังนี้ 

            5.6.1 การประเมินผลร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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            5.6.2 การประเมินผลโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยการสอบ

โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ

ศลิปศาสตร์หรอืมหาวิทยาลัย 

            5.6.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะศลิปศาสตร์หรอืมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

  

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. 1 ม ี ก ร ะบ ว น ก าร ค ิ ด อ ย ่ า ง เ ป็ น

ว ิทยาศาสตร์และเป ็นไปในเช ิ ง

บูรณาการ      

มีการจัดการเรียนที่มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ

นำเสนอผลการศ ึกษาค ้นคว ้ามาอภ ิปรายในกลุ่ม 

กำหนดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ 

อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้า

ด้วยกันได้ มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก ับการทำว ิจ ัย และว ิทยากรทางภาษาศาสตร ์กับ

เทคโนโลยีจากบริษัทกูเกิ้ล (หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง) มา

บรรยาย 

1.2 มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและ

มีวนิัยในตนเอง 

มีการมอบหมายให้นิสิตแต่ละคนได้แสดงบทบาทในการ

เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีอยู่เสมอ พร้อมกับสร้างวินัยและ

ความรับผิดชอบโดยมีการประเมินผลประสิทธิภาพการ

ทำงานที่ได้รับมอบว่าเสร็จตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้

หรอืไม่ 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ กระตุน้และสร้างให้นสิิตมคีวามภาคภูมิใจและรักษา

จรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ 

     

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLOs กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการ

เรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์

และกำหนดประเด ็นป ัญหา

หร ื อห ั ว ข ้ อว ิ จ ั ยท างด ้ าน

ภาษาศาสตร์ด้วยกระบวนการ

ค ิดอย ่างเป ็นว ิทยาศาสตร์  

สามารถบูรณาการองค์ความรู้

ภาษาศาสตร์ก ับศาสตร์ทาง

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

มีการจัดการเรียนที่มกีารศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองและนำเสนอผล

การศกึษาค้นคว้ามาอภปิรายใน

กลุ่ม กำหนดใหม้ีการ

วิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการในหัวข้อ

ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการ

เชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ได้ มีการเชญิวิทยากรจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำ

วิจัย และวทิยากรทาง

สังเกตพฤติกรรม จากการ

ถกประเด ็นการทำงานท ี่

ได้รับมอบหมาย  

การทำรายงาน หรอื วิจัย 
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ 

 

ภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องมาบรรยาย 

PLO 2 ผู้เรียนออกแบบวิธีวิจัย

เพ ื ่อแสวงหาคำตอบให ้กับ

ห ั ว ข ้ อ ว ิ จ ั ย ท า ง ด ้ า น

ภาษาศาสตร ์ โดยเช ื ่อมโยง

ท ฤ ษ ฎ ี แ ล ะ แ น ว ค ิ ด ท า ง

ภาษาศาสตร์กับวิชาชีพของตน

อย่างมีระบบ และเพื่ออธิบาย

ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างมี

คุณธรรมจริยธรรม 

มีการจัดการเรียนที่มกีารศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองและนำเสนอผล

การศกึษาค้นคว้ามาอภปิรายใน

กลุ่ม กำหนดใหม้ีการ

วิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการในหัวข้อ

ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการ

เชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ได้ พร้อมกับสร้างวินัยและความ

รับผิดชอบโดยมีการประเมินผล

ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับ

มอบว่าเสร็จตามวัน เวลา ที่

กำหนดไว้หรอืไม่ 

สังเกตพฤติกรรม จากการ

ถกประเด็นการทำงานที่

ได้รับมอบหมาย การทำ

รายงาน หรอื วจิัย 

PLO 3 ผู้เรียนสังเคราะห์และ

เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา

หรือตอบโจทย์ให้กับหัวข้อวิจัย

ได ้  บนพ ื ้นฐานความร ู ้ด ้าน

ภาษาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นว ั ตกรรม  และค ุณธรรม

จรยิธรรมที่ดีงาม     

มีการมอบหมายใหน้ิสิตแต่ละคน

ได้ขยายองค์ความรูใ้นลักษณะของ

การอภิปราย และใช้เทคโนโลยีใน

การวางแผนและดำเนนิการวิจัย

หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

สังเกตพฤติกรรม จากการ

ถกประเด็นการทำงานที่

ได้รับมอบหมาย การทำ

รายงาน หรอื วจิัย 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 

1.คุณธรรม จริยธรรม    

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ √ √ √ 
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม √ √  

(3) เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ √ √  
(4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม √ √  

2.ความรู้    
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศกึษาและสามารถนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา √ √ √ 

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้ √ √ √ 

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้หม่ๆ และการประยุกต์ใชท้ี่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม √ √ √ 

3.ทักษะทางปัญญา    
(1) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาแนวคิดริเร่ิม สรา้งสรรค์ เพื่อตอบสนองประเดน็หรือปญัหา √ √ √ 

(2) สามารถสงัเคราะห์และบูรณาการผลงานวชิาการหรือองคค์วามรู้เดิมในการพัฒนาความคดิใหม่ๆ  หรือเสนอเป็นความรู้ใหม ่ √ √ √ 

(3) สามารถใชเ้ทคนิคทั่วไปหรือเทคนคิเฉพาะทาง ในการวเิคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทีซ่ับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ √ √ √ 

(4) สามารถขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏบิัติจากการวางแผนและดำเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง √ √ √ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ    
(1)  สามารถแก้ไขปญัหาที่มีความซบัซ้อนได้ด้วยตนเอง √ √ √ 

(2) มีความรับผดิชอบในการทำงานและร่วมมือกับผูอ้ื่นในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม √ √ √ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  √  

(4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง √ √  

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อใชใ้นการศกึษาคน้คว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา √ √ √ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทัง้ในวงการวิชาการ วิชาชีพและชมุชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง

ตีพมิพ์ทางวิชาการ 

 √ 

 

 

6.สุนทรียภาพ    
   มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม √ √  

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ    

(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  √  

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

กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 

157701 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  • • 

157711 สัทศาสตร์และสทัวิทยากับการประยุกต์ใช้ • • • 

157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธก์ับการประยุกต์ใช้  • • 

157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์กบัการประยุกต์ใช้ • •  

157714 ภาษาศาสตร์สังคม • •  

157715   ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ • •  

157716 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ • •  

157721 ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี • • • 

157731 ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น • •  

157732 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม • •  

157743 ภาษาศาสตร์กับการรับภาษา • • • 

157752 การวิเคราะห์บทสนทนา • •  

157753 การวิเคราะห์วาทกรรมกับสังคม • •  

157754 ภาษาศาสตร์กับนานาภาษา • •  

157755   อรรถศาสตร์ปรชิาน • •  

157756 การวิเคราะห์ข้อความ • •  

157757 ภาษาศาสตร์การศึกษา • •  

157761 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง • • • 

157762 วิทยานิพนธ์ • • • 

157763 วิทยานิพนธ์ • • • 
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

  การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ประยุกต์มีดังต่อไปนี้ 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

     (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

     (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

     (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

     (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
 

 2. ความรู้ 

   (1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่น  ในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

    (3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรู้ใหม่  

    (4) มีความเข้าใจอย่างลกึซึง้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา  ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถนำทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรูเ้พื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด

ริเริ่ม สร้างสรรค ์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

  (2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่ อ

พัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

(3) สามารถพัฒนาองค์ความรู ้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและ

ดำเนนิการวิจัย 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

   (2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

          (3) มีภาวะความเป็นผู้นำทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

หรอืวิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

              (4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไข

ปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 (2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและชุมชน 

ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

          6. สุนทรียภาพ 

      มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   (1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

     (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561   
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

 สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 โดยการสุ่มจากจำนวนรายวิชาทั้งหมด เป็น

จำนวนร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา และทำการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนของ

แต่ละรายวิชาทราบตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา จากนั้นคณะกรรมการทำการประเมินการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนิสติ และรายงานผลการประเมินให้สาขาวิชาและคณะรับทราบ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตสำเร็จการศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากสำเร็จการศึกษา โดยการทำ

วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต ซึ่งทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้

ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ

ประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจดำเนินการดัง

ตัวอย่างต่อไปนี ้

1) ภาวะการได้งานทำของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎี

บัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ

ในมหาบัณฑติที่จบการศกึษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ หลังจากจบการศกึษาแล้ว

อย่างน้อย 1 ปี 

3) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ

ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ

ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ

การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

            การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที ่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์

และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ งและ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หรอื นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย

ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั ้น พร้อมทั้งเสนอ

รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศกึษานั้นแต่งตัง้ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ

หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่

สืบค้นได้ 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษา (TQF)  

1.3 จัดทีมอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

ส่งเสริมใหอ้าจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น

ประจำทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โครงการการจัดการ

การเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา 

ศกึษาดูงาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอ

ผลงานทางวชิาการ ทั้งในและต่างประเทศ  

2.2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการทำวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

2.2.3 นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้

ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวชิาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

สร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความชำนาญใน

อาชีพของการเป็นครูผูส้อน 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

รวมถึงการสร้างเสริมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพแก่ตนเองและผูเ้รียน 

2.2.5 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 

     มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรโดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 

หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 
   

2. บัณฑิต  

  คุณลักษณะของบัณฑิตสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานสังคมหรือความพึงพอใจ

ของผู้ใช้มหาบัณฑติ 

2.1 คณะดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูใ้ช้มหาบัณฑิตเป็นประจำ

ทุกปี และเสนอผลการสำรวจให้คณะกรรมการประจำคณะและกรรมการสาขาเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพของนิสติให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรตอ้งศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน 

และนำข้อมูลมาเป็นพืน้ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 

2.3 สาขานำข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการที่นิสิตสังกัดอยู่ มาพิจารณาจัดทำโครงการและ

กิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 

3. นิสิต 

การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสติ 

3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต 

 3.1.1 สาขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใหค้ำแนะนำทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น  ๆ แก่นิสิต

ทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกำหนดเวลาในการให้คำปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อกับนิสิตใน

รูปแบบอื่น โดยต้องแจง้ให้นสิิตในความดูแลทราบ  

3.1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องกำหนดช่วงเวลาให้นิสิตในชั้นเรียนเข้าปรึกษาได้  (Office 

Hours) และแจ้งให้นสิิตทราบ 

  3.2 การอุทธรณ์ของนสิิต  

  กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องขอดู

กระดาษ คำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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4. คณาจารย์ 

สาขาวิชาและคณะเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม

เกณฑ์ อว. กำหนด 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่   

 การคัดเลือก แต่งตั้ง และบรรจุอาจารย์ใหม่ตอ้งผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 4.1.1 คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของสาขา คณะและ

มหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ อว. กำหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน ดำเนนิการรับ

สมัคร ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกำหนดวันสอบใหชั้ดเจน 

4.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นดำเนินการสอบ 

คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน  การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์  รวมทั้งรายงานผลการสอบไป

ยังคณะ 

4.1.3 มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งดำเนินการแต่งตั้ง และ

บรรจ ุ

    4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

   4.2.1 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีสิทธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ

แผนงานด้านต่างๆ เช่นแผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุมสาขาวิชาได้ 

4.2.2 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและผูส้อนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและนำเสนอผลแก่ที ่ประชุมสาขาเพื่อพิจารณาหา

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

   การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธี คือจ้างรายชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณ

รายได้ ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะต้องนำผลการคำนวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ 

FTES มาพิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจำเป็นเช่นมีอาจารย์ประจำลาศึกษาต่อหรือลา

ราชการเพื่อทำผลงานทางวิชาการ หรือให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่สาขาเห็นควรทั้งนี้ให้มีการ

ขอความเห็นชอบจากคณะ และคณาจารย์พิเศษที่ได้รับการแต่งตั ้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่

กระทรวง อว. กำหนด 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

  5.1 หลักสูตร 
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       มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรโดยการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภูมภิาค มหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนศกึษาและ

สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาทิ การศึกษาหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศเพื่อเป็นคู่เทียบ การสำรวจความพึงพอใจของนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ

บุคคลทั่วไปที่มีสนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การประชุมหารือเรื่องความพร้อมด้านการ

สอนและวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร และนำผล

การประเมิน ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิวิ

พากย์หลักสูตรมาใช้เพื ่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความแตกต่าง มีคุณภาพ 

สอดคล้องกับความต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับ

ภูมภิาคและระดับชาติ  

  5.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

        5.2.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตรประชุมหารือร่วมกันเรื่องการ

กำหนดคุณสมบัติผู ้สอน ระบุชื่อผู้สอน และวิธีการสอนในแต่ละรายวิชา จากนั้นผู้รับผิดชอบ

รายวิชาดำเนินการออกแบบเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนสอนในรายละเอียดเพื่อแจ้งให้ที่

ประชุมและนิสติในหลักสูตรทราบต่อไป 

        5.2.2 การประเมนิผลการสอน ใช้ระบบการประเมนิการสอนโดยนิสติผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนแบบรายงานผลการดำเนินงานรายวิชาของผูส้อนตามระบบการบริหารงาน

วิชาการของคณะศลิปศาสตร์ 
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 งบประมาณ 

 งบประมาณของสาขาวิชาคืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้โดยขึ้นกับจำนวนนิสิต

ของสาขาวิชาการแบ่งส่วนงบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมในคณะ

โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่คณะเป็นผู้กำหนด 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

  6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

รายละเอียด การดำเนินการ การประเมินผล 

1. ห้องเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยและกองบริการ

การศกึษาดูแลเรื่องการจัดหา

หอ้งเรียนให้แต่ละรายวิชา 

ประเมินความพึงพอใจและ

ปัญหาการใช้หอ้งเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการในปลายภาค

การศกึษาต้นและปลายใน

ระบบบริการการศกึษาของ

มหาวิทยาลัย 



51 
 

  

2. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยและกองบริการ

การศกึษาดูแลเรื่องการจัดหา

วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการ

สอนในห้องเรยีนให้แต่ละ

รายวิชา 

ประเมินความพึงพอใจและ

ปัญหาการใชว้ัสดุอุปกรณ์ใน

หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการ

ในปลายภาคการศกึษาต้น

และปลายในระบบบริการ

การศกึษาของมหาวิทยาลัย 

3. ระบบบริหารจัดการ

หอ้งเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยและกองบริการ

การศกึษาดูแลเรื่องระบบ

บริหารจัดการหอ้งเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการ 

ประเมินความพึงพอใจและ

ปัญหาการเรื่องระบบบริหาร

จัดการห้องเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการในปลายภาค

การศกึษาต้นและปลายใน

ระบบบริการการศกึษาของ

มหาวิทยาลัย 

4. ผูร้ับผดิชอบดูแลการ

ให้บริการและการ

บำรุงรักษาสื่อการสอน

และวัสดุอุปกรณ์ 

มหาวิทยาลัยและศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารดูแลรับผิดชอบในการ

ให้บริการและการบำรุงรักษา

สื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ 

ประเมินความพึงพอใจและ

ปัญหาเรื่องการให้บริการและ

การบำรุงรักษาสื่อการสอน

และวัสดุอุปกรณ์ในปลายภาค

การศกึษาต้นและปลายใน

ระบบบริการการศกึษาของ

มหาวิทยาลัย 

5. หนังสือ ตำรา เอกสาร

และวารสารตลอดจน

สื่อสารศกึษาอื่นๆ ที่ใช้

ประกอบการเรียนการสอน 

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

ของมหาวิทยาลัยใหบ้ริการ

หนังสือ ตำรา เอกสารและ

วารสารตลอดจน

สื่อการศกึษาอื่นๆ ที่ใช้

ประกอบการเรียนการสอนที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

โดยอาจารย์สามารถเสนอ

รายการหนังสอื วารสาร และ

สื่อต่างๆ ไปยังศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศกึษา ของ

มหาวิทยาลัยเพื่อทำการ

จัดซื้อ 

คณะและศูนย์บรรณสารและ

สื่อการเรียนรู้จัดทำสำรวจ

ความพึงพอใจและความ

ต้องการหนังสือ วารสาร สื่อ

ต่างๆ จากอาจารย์และนิสติ

อย่างสม่ำเสมอ และนำความ

คิดเห็นต่างๆ มาใช้ใน  การ

ปรับปรุงการให้บริการ 
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 6.3 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  6.3.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  6.3.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติทำงาน 

       (1) คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา 

หรอืประชุมทางวชิาการ 

          (2) คณะและสาขาวิชาจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านวิชาการ การ

จัดการการสอนและวิจัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยีใน

บริษัทกูเกิ้ล หรอื ในสภาวิจัยแห่งชาติ (หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง) มาทำหนา้ที่เป็นวิทยากร 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และ

ทบทวนการดำเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

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

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

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

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ทีก่ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรอื การประเมนิผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แลว้ 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ

หรอืคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 

ได้รับ   การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

    

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

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

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 12 12 
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หมวดที ่8   

การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 คณะจัดทำโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู ้ประเมิน 

จากนั้นคณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.1.2 อาจารย์ทุกท่านจัดทำแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ

เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะทราบ  

1.1.3 คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดทำเป็นประจำทกุปี 

ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการ

อบรม          

1.1.4 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตโดย

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 1.2.1 คณะจัดทำโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวข้อการ

ประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้น

คณะแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

 1.2.2 อาจารย์นำผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนมี

ปรับปรุงต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย นิสติปัจจุบัน ศษิย์เก่าอาจารย์ประจำ

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้

ประเมิน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรดำเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นนำผลการประเมินมา

ประมวล และนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจาก 

กรรมการประจำคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา และ

กรรมการผู้วพิากษ์หลักสูตรภายนอกสถาบัน 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

      คณะศิลปศาสตร์กำหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในการประเมินผล

การดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรโดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับมหาบัณฑติและตัวบ่งชี้

ที่กำหนดของหลักสูตร โดยผู ้ที ่ทำหน้าที่ประเมินคือ คณาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร และ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทำเป็นรายงานเพื่อ

เสนอต่อมหาวิทยาลัย  

4.2 จัดประชุมนำเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ 

อาจารย์พิเศษ นิสติและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการดำเนิน

หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์

การสอน  

4.3 จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติดำเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และเกณฑ์ที่ อว. กำหนด  

4.4 ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผูใ้ช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษ 

ของนสิิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา แนวปฏิบัติในการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

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

 

ลำดับ

ที ่
รายการ 

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

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. 

 

 
 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

งานรายวิชา                        ไม่น้อยกว่า 

1.1 หมวดวชิาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน         ไม่นอ้ยกว่า                             

      1.2.1 วชิาเอกบังคับ  

      1.2.2 วชิาเอกเลอืก      ไม่นอ้ยกว่า  

วิทยานิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง      ไม่น้อยกว่า 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ * 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

21  

- 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

(3) 

24 

3 

21 

12 

9 

12 

- 

- 

30 

3 

27 

18 

9 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

24 

3 

21 

12 

9 

12 

- 

- 

30 

3 

27 

12 

15 

- 

6 

- 

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกวา่ 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

แผน ก แบบ ก 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

157762 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 157762 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

157762 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 157762 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

157762 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 157762 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

157762 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 157762 วิทยานิพนธ์ 9   หน่วยกิต 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

แผน ก แบบ ก 2 

 

 

 

 

 

 

 

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

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

157701 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  

3 (2-2-5) 157701 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  

3 (2-2-5) 

157711 สัทศาสตร์และสทัวิทยา 3 (2-2-5) 157711 สัทศาสตร์และสทัวิทยากับการ

ประยุกต์ใช ้

3 (2-2-5) 

157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธ ์ 3 (2-2-5) 157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธก์ับ

การประยุกต์ใช้ 

3 (2-2-5) 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 3 (2-2-5) 157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ

ศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ 

3 (2-2-5) 

1577xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 1577xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 

1577xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 1577xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 

 

 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

  ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

157715 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-5) 157715 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-5) 

157763 วิทยานิพนธ์ 6   หน่วยกิต 157763 วิทยานิพนธ์ 6   หน่วยกิต 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

157763 วิทยานิพนธ์ 6   หน่วยกิต 157763 วิทยานิพนธ์ 6   หน่วยกิต 

1577xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 1577xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

แผน ข 

 

 

 

 

 

 

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

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

157701 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  

3 (2-2-5) 157701 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  

3 (2-2-5) 

157711 สัทศาสตร์และสทัวิทยา 3 (2-2-5) 157711 สัทศาสตร์และสทัวิทยากับการ

ประยุกต์ใช ้

3 (2-2-5) 

157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธ ์ 3 (2-2-5) 157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธก์ับ

การประยุกต์ใช้ 

3 (2-2-5) 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 3 (2-2-5) 157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ

ศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ 

3 (2-2-5) 

157714  ภาษาศาสตร์สังคม 3 (2-2-5) 1577xx วิชาเอกเลือก 3 (2-2-5) 

157715 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-5) 1577xx วิชาเอกเลือก 3 (2-2-5) 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม   9   หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

157716 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-5) 157715 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-5) 

1577xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 157753 การวิเคราะห์วาทกรรมกับสังคม 3 (2-2-5) 

1577xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 1577xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม   9   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

157761 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                      6 หน่วยกิต 157761 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                      6 หน่วยกิต 

1577xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 1577xx วิชาเอกเลือก                           3 (2-2-5) 

 รวม 9   หน่วยกิต  รวม 9   หน่วยกิต 
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    ตารางเปรียบเทยีบรายละเอยีดหลักสูตรใหม ่พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. 

ศ. 2565 

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

ปรับปรุง 

157701  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์       3 (2-2-5) 

Research Methodology in 

Humanities and Social Sciences     

แ น ว ค ิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎ ี ก า ร ว ิ จั ย

ภาษาศาสตร์ วธีิการเก็บขอ้มูล การสังเกต การ

สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม วิธีวิเคราะห์

และสังเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัยกับผู ้บอก

ภาษา เทคนิคการบันทึกเสียงและภาพจาก

ภาคสนาม การถ่ายถอดเสียง การวิเคราะห์

ข้อมูลจากการออกภาคสนามทางภาษาศาสตร์ 

การใช้สถิติ และการวิจัยเชิงทดลอง การเขียน

รายงานวจิัย  

Linguistics research concepts and 

theories, methods for collecting data, 

observation, interviewing, questionnaires, 

analysis and synthesis of data, audio and 

visual recording techniques, transcription, 

linguistic fieldwork analysis, statistics, 

experimental methods, report writing 

 

157701  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) 

Research Methodology in 

Humanities and Social Sciences   

 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัย

ภาษาศาสตร์ วิธีการเก็บขอ้มูล การสังเกต 

การสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม วธีิ

วเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัยกับ

ผู้บอกภาษา เทคนิคการบันทึกเสียงและภาพ

จากภาคสนาม การถ่ายถอดเสยีง การ

วเิคราะห์ข้อมูลจากการออกภาคสนามทาง

ภาษาศาสตร์ การใชส้ถิต ิและการวิจัยเชงิ

ทดลอง การเขียนรายงานวจิัย  

Linguistics research concepts and 

theories, methods for collecting data, 

observation, interviewing, questionnaires, 

analysis and synthesis of data, audio and 

visual recording techniques, transcription, 

linguistic fieldwork analysis, statistics, 

experimental methods, report writing 

 

คงเดิม 

157711 สัทศาสตร์และสัทวทิยา 3 (2-2-5) 

Phonetics and Phonology 

 การศึกษาตามแนววิทยาศาสตร์ถึง

การเปล่งสียง การส่งสัญญาณเสียง และการ

รับรู้เสียง การวิเคราะห์ระบบเสียงพยัญชนะ 

สระ และสัทสัมพันธลักษณ์ ในภาษาต่าง ๆ เช่น 

ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาพม่า หรอื ภาษา

อื่น ๆ การวิเคราะห์งานวิจัยด้านสัทศาสตร์

และสัทวทิยา การนำผลการวจิัยไปใช้ 

 Scientific study of how speech 

sounds are produced, transmitted, and 

perceived. The analysis of speech sounds 

157711 ส ัทศาสตร ์และส ัทว ิทยาก ับการ

ประยุกต์ใช้ 3 (2-2-5) 

Applied Phonetics and Phonology 

     ว ิทยาศาสตร์การเปล่งสียง การส่ง

สัญญาณเสียง และการรับรู้เสียง การวเิคราะห์

ระบบเสียงพยัญชนะ สระ และสัทสัมพันธ

ลักษณ์ งานวิจัยด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยา 

การนำผลการวิจัยไปใช้  

   Scientific study of speech sounds 

production, transmitted signals and speech 

perception, analysis of consonants, vowels, 

ปร ับ-เปล ี ่ยน

ชื่อรายวิชาและ

ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวชิา 



89 
 

  

which are consonants, vowels and prosodic 

features of the world’s languages, e.g. 

English, Laos, Burmese or else, an analysis 

of research in Phonetics and Phonology, 

applications of the research results   

prosodic features, research in phonetics and 

phonology, applications of research results   

157712  วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์  

            3 (2-2-5) 

           Morphology and Syntax 

 การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ตามแนว

โครงสร้างทางไวยากรณ์ ระบบคำ หน้าที่ของ

คำ โครงสร้างคำ โครงสร้างประโยค การ

ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ง า นว ิ จ ั ย ด ้ าน วจ ี ว ิ ภ า คและ

วากยสัมพันธ์ การนำผลการวิจัยไปใช้ 

 Analysis of morphological and 

syntactical linguistics, concepts and analysis 

of word systems, word categories, word 

functions, word structures and sentence 

structures, an analysis of research in 

Morphology and Syntax, applications of the 

research results   

157712  วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์กับการ 

            ประยุกต์ใช้ 3 (2-2-5) 

            Applied Morphology and Syntax 

       ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ว จ ี ว ิ ภ า ค แ ล ะ

วากยสัมพันธ์ ระบบคำ ประเภทของคำ หน้าท่ี

ของคำ โครงสร้างคำ โครงสร้างประโยค การ

ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ง า นว ิ จ ั ยด ้ าน วจ ี ว ิ ภ าคและ

วากยสัมพันธ์ การนำผลการวิจัยไปใช ้

 Morphological and syntactic 

analysis, word systems, word categories, 

word functions, word structures, sentence 

structures, research in morphology and 

syntax, applications of research results   

ปร ับ-เปล ี ่ยน

ชื่อรายวิชาและ

ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวชิา 

157713  อรรถศาสตร์และวัจนปฏบัิตศิาสตร์  

 3 (2-2-5) 

           Semantics and Pragmatics 

           ทฤ ษฎ ี แ ล ะ หล ั ก ก า รว ิ เ ค ร า ะ ห์

ความหมายในภาษาตั้งแต่ระดับคำ ประโยค 

รวมถึงการตคีวามหมายของถ้อยคำตามบริบท 

การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความหมายใน

ระดับคำ ประโยค การวิเคราะห์งานวิจัยระดับ

บทสนทนาเบื ้องต้น การนำไปประยุกต์ใช้ใน

สังคม 

          Approach and principle of meaning in 

languages, word meanings, sentence 

meanings and interpretation of utterance in 

context, an analysis of research related to 

meaning in word level, sentence level, an 

analysis of conversational level, and 

applications for society 

157713  อรรถศาสตร์และวัจนปฏบัิตศิาสตร์ 

           กับการประยุกต์ใช้ 3 (2-2-5) 

           Applied Semantics and Pragmatics 

           ทฤ ษฎ ี แ ล ะ หล ั ก ก า รว ิ เ ค ร า ะ ห์

ความหมายในภาษา ความหมายระดับคำ 

ความหมายระด ับประโยค  รวมถ ึ งการ

ตีความหมายของถ้อยคำตามบริบท งานวิจัย

เกี่ยวกับความหมายในระดับคำ ประโยค การ

วิเคราะห์งานวิจัยระดับบทสนทนาเบื ้องต้น 

การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสังคม 

          Theories and principles of meaning in 

languages, word meanings, sentence 

meanings, interpretation of utterances in 

context, research related to meaning in word 

level, sentence level, conversational level, 

and applications for society 

ปร ับ-เปล ี ่ยน

ชื่อรายวิชาและ

ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวชิา 
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157714  ภาษาศาสตร์สังคม 3 (2-2-5) 

           Sociolinguistics 

           การศึกษาภาษาในแต่ละบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้

ภาษา การสัมผัสภาษา การแปรภาษา การ

เปลี่ยนแปลงของภาษา การฟื้นฟูภาษา การ

วิเคราะห์งานวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคม การ

เชื่อมโยงภาษาศาสตร์กับประเด็นต่าง ๆ ทาง

สังคม 

          Study of language use in various 

societies and cultural context, factors affecting 

language use, language contact, language 

variation, language change and language 

revitalization, an analysis of research in 

sociolinguistics, relationship of linguistics and 

social issues 

157714  ภาษาศาสตร์สังคม 3 (2-2-5) 

           Sociolinguistics 

          การใช้ภาษาในบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมต่าง ๆ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้ภาษา 

ก า รส ั มผ ั สภา ษา  ก า รแปรภา ษา  ก า ร

เปล ี ่ ยนแปลงของภาษา การฟ ื ้นฟ ูภาษา 

งานวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคม การเชื่อมโยง

ภาษาศาสตร์กับประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม 

          Language use in various sociocultural 

contexts, factors affecting language use, 

language contact, language variation, 

language change, language revitalization, 

research in sociolinguistics, relationship of 

linguistics and social issues 

ปรับคำอธิบาย

รายวชิา 

157715  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์  

 3 (2-2-5) 

           Current Issues in Linguistics 

 การค้นคว้าประเด็นทางภาษาศาสตร์ 

การอ่าน และเขียนวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบัน

ทางภาษาศาสตร์ การมองภาพเชื่อมโยงและ

บูรณาการระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์

ต ่ างๆท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง  การนำงานว ิจ ั ยทาง

ภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

 Research reading and writing on 

current issues in linguistics, integration and 

connection between linguistics and other 

related fields, its research application    

157715  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ 

       3 (2-2-5) 

           Current Issues in Linguistics 

      การถกประเด็นทางภาษาศาสตร์ การ

อ่าน และเขียนวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันทาง

ภาษาศาสตร์ การมองภาพเชื่อมโยงและบูรณา

การระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง การนำงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ไป

ประยุกต์ใช้ 

 Discussion on current issues in 

linguistics, reading and analytical writing in 

current issues in linguistics, integration and 

connection between linguistics and other 

related fields, research application    

ปรับคำอธิบาย

รายวชิา 

157716  หัวขอ้คัดสรรทางภาษาศาสตร์  

 3 (2-2-5) 

 Selected Topics in Linguistics  

          การค้นคว้าหัวข้อคัดสรรเกี ่ยวกับ

งานว ิจ ัยทางภาษาศาสตร ์และศาสตร ์ท ี่

เกี ่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การประมวลผล

157716  ห ัวข ้อค ัดสรรทางภาษาศาสตร์  

  3 (2-2-5) 

       Selected Topics in Linguistics  

          การค้นคว้าหัวข้อคัดสรรเกี ่ยวกับ

งานว ิจ ัยทางภาษาศาสตร ์และศาสตร ์ท ี่

เกี ่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การประมวลผล

คงเดิม 
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ความคิด การบูรณาการงานวิจัยที่หลากหลาย 

การวเิคราะห์ประเด็นท่ีมคีวามหลากหลายด้าน

แนวคิดและทฤษฎี 

 Research on selected topics, 

research studies dealing with linguistics and 

related fields, analytical and exploration on 

various research, discussion and formulating 

ideas, research integration, an analysis of 

various arguments upon concepts and theory 

ข้อมูล การบูรณาการงานวิจัยที่หลากหลาย 

การถกประเด็นที ่ม ีความหลากหลายด้าน

แนวคิดและทฤษฎี 

     Research on selected topics, 

research studies dealing with linguistics and 

related fields, data analysis, processing on 

various research, research integration, 

various arguments upon concepts and 

theories 

157721  ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี              

 3 (2-2-5) 

            Linguistics and Technology 

 แนวคิดทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยี การสร้างคลังข้อมูล การจัดการ

ข้อมูล การวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลทาง

ภาษาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี 

 Linguistics concept and principles 

related to technology, corpus analysis, 

linguistics data management and analysis 

using technology 

157721  ภ า ษ า ศ า ส ต ร ์ ก ั บ เ ท ค โ น โ ล ย ี              

   3 (2-2-5) 

Linguistics and Technology 

แนวคิดทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ก ับ เทคโนโลย ี  การสร ้ างและว ิ เคราะห์

คลังข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์

ข ้อมูลทางภาษาศาสตร์ด ้วยคอมพิวเตอร์

ซอฟแวร์และโปรแกรมวเิคราะห์ภาษา 

          Linguistics concepts and principles 

related to technology, corpus compilation 

and analysis, linguistic data management, 

analysis of linguistic data using computer 

softwares and programming languages 

ปรับคำอธิบาย

รายวชิา 

157731  ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น  3 (2-2-5) 

 Dialectolinguistics 

 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางวิทยาภาษา

ถิ ่น ความสัมพันธ์ทางประวัต ิศาสตร ์และ

ภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นต่างๆ วิธีเก็บรวบรวมคำ

ภาษาท ้องถ ิ ่น  การประย ุกต ์ ใช ้  และการ

วเิคราะห์วจิัยภาษาถิ่น 

 Theory and practice of variety of 

regional language, relationship of language, 

history, and geography, language data 

collection in regions, implementation and 

analysis of dialectological research 

157731  ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น 3 (2-2-5) 

      Dialectolinguistics 

     ทฤษฎีและปฏิบัติการทางวิทยาภาษา

ถิ ่น ความสัมพันธ์ทางประวัต ิศาสตร์และ

ภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นต่าง ๆ วิธีเก็บรวบรวม

คำภาษาท้องถิ ่น การประยุกต์ใช ้และการ

วเิคราะห์วจิัยภาษาถิ่น 

         Theories and practice of dialectology, 

relationship of language, history, and 

geography, language data collection in 

regions, implementation and analysis of 

dialectological research 

คงเดิม 

157732  ภาษาศาสตร์ภาคสนาม 3 (2-2-5) 

            Field methods in Linguistics 

157732  ภาษาศาสตร์ภาคสนาม 3 (2-2-5) 

           Field methods in Linguistics 

คงเดิม 
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            การเก็บข้อมูลทางภาษาศาสตร์ใน

ภาคสนาม แนวคิดในการจัดการ และเก็บ

รวบรวมข้อมูล เทคนิค จริยธรรมและวิธีสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้บอกภาษา การวิเคราะห์

ข้อมูล และการเขียนรายงาน 

         Practical fieldwork, approaches to 

organization and recording the data, 

techniques and pitfalls, elicitation methods, 

ethical issues, developing a rightful 

relationship with the informants, data 

analysis and report 

           การปฎ ิบ ัต ิการทางภาษาศาสตร์

ภาคสนาม แนวคิดในการจัดการ และเก็บ

รวบรวมข้อมูล เทคนิค จริยธรรมและวิธีสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู ้บอกภาษา การวิเคราะห์

ข้อมูล และการเขียนรายงาน 

        Practical fieldwork, approaches to 

organization and data recording, techniques 

and pitfalls, elicitation methods, ethical 

issues, developing rightful, approaches to 

organization and data recording, techniques, 

and pitfalls, elicitation methods, ethical 

issues, developing rightful relationship with 

informants, data analysis, and report 

157743  ภาษาศาสตร์จิตวทิยา  3 (2-2-5) 

            Psycholinguistics 

           ท ฤ ษ ฎ ี แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ด ้ า น

ภาษาศาสตร์จิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา

ของเด็ก การเรียนรู้ภาษาแม่ ภาษาที่สอง และ

ภาษาต่างประเทศ การเข้าใจภาษา และการ

วิจัยเกี ่ยวกับการเรียนรู ้ภาษาและศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 

          Theories and psychological process in 

children, language acquisition in mother 

tongue language, second language, and 

foreign language, how human acquires 

learns and comprehend languages, language 

acquisition research and its relevant fields         

157743   ภาษาศาสตร ์ ก ั บการร ับภาษา

 3 (2-2-5) 

            Language Acquisition 

            ท ฤ ษ ฎ ี แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ด ้ า น

ภาษาศาสตร์จิตวทิยาเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา

ของเด็ก การเรียนรู้ภาษาแม่ ภาษาที่สอง และ

ภาษาต่างประเทศ การรับภาษา และการวิจัย

เก ี ่ยวก ับการเร ียนร ู ้ภาษาและศาสตร ์ท ี่

เกี่ยวข้อง 

          Theories and language learning 

process in children, acquisition of native 

language, acquisition of second language,  

acquisition of foreign languages, language 

acquisition, language acquisition research 

with selected topics 

ปร ับ-เปล ี ่ยน

ชื่อรายวิชาและ

ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวชิา 

157752  การวเิคราะห์บทสนทนา  3 (2-2-5) 

           Conversational Analysis 

           แนวคิดและการวิเคราะห์บทสนทนา 

ถ้อยคำสื่อเจตนาต่างๆของผู้พูด โครงสร้างบท

สนทนา การสังเกตการณ์ บันทึกและถอดเสียง 

และวิเคราะห์บทสนทนาอย่างละเอียด การ

ประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ 

และการนำไปปฏบัิตจิรงิ 

157752  การวเิคราะห์บทสนทนา 3 (2-2-5) 

           Conversational Analysis 

           แนวคิดและการวิเคราะห์บทสนทนา 

โดยธรรมชาติ โครงสร้างบทสนทนา การ

สังเกตการณ์ การบันทึกและถอดเสียง และ

การวิเคราะห์บทสนทนาอย่างละเอียด การ

ประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ 

และการนำไปปฏบัิตจิรงิ 

คงเดิม 
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 Concepts and analysis naturally 

spoken interaction, conversation structure, 

observing, recording and transcribing, and 

thoroughly analysing conversation, 

applications in related fields in analysing and 

practical methodology 

 Concepts and analysis of naturally 

spoken interaction, conversation structure, 

observing, recording and transcribing,  

thoroughly analysing conversation, 

applications of related fields for analysing 

and practical methodology 

157753  แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมกับ 

            สังคม 3 (2-2-5) 

            Research for discourse and society 

แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมกับสังคม การ

ตีความตัวบท การวิเคราะห์อุดมการณ์ กรอบ

การวจิัยทางวาทกรรมในแต่ละภาษา  

           Approaches on discourse and society 

interpretation on text ideology analysis and 

research frameworks on discourse in 

languages 

157753  การวิเคราะห์วาทกรรมกับส ังคม

 3 (2-2-5) 

           Discourse Analysis and Society 

           แนวทางการวิเคราะห์วาทกรรมกับ

ส ังคม การต ีความต ัวบท การว ิ เคราะห์

อุดมการณ์ กรอบการวิจัยทางวาทกรรมใน

ภาษาต่างๆ  

          Approaches to discourse and society, 

interpretation of text ideology, ideology 

analysis, and discourse research frameworks 

in languages 

ปร ับ-เปล ี ่ยน

ชื่อรายวิชาและ

ค ำ อ ธ ิ บ า ย

รายวชิา 

 157754 ภาษาศาสตร์กับนานาภาษา  

           3 (2-2-5) 

           Linguistics and Languages 

          การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีด้าน

ภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์และสัทวทิยา ระบบคำ 

วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วาทกรรมวิพากษ์ 

แนวค ิดภาษาศาสตร ์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการ

วิเคราะห์ภาษาต่างๆ การเรียนการสอนภาษา

ต่างๆ 

         Application of linguistic concepts and 

theories, phonetics and phonology, 

morphology, syntax, semantics, critical 

discourse, related linguistic concepts to 

language studies, teaching and language 

studies 

เป ิ ด รายว ิ ช า

ใหม ่

 157755 อรรถศาสตร์ปริชาน 3 (2-2-5) 

           Cognitive Semantics 

           แนวคิดเรื่องความหมายต้นแบบ การ

จัดจำแนกหมวดหมู่ อุปลักษณ์และนามนัยเชิง

มโนทัศน์ แบบจินตภาพ กรอบความหมาย การ

เป ิ ด รายว ิ ช า

ใหม ่
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ผสมผสานเช ิ งมโนท ัศน ์  การว ิ เคราะห์

ปรากฏการณ์ทางภาษาและความคิด 

          Approaches on prototype, 

categorization, conceptual metaphors and 

metonymies, image schema, frame 

semantics, conceptual blending, language 

and thought phenomena analysis 

 157756 การวเิคราะห์ข้อความ 3 (2-2-5) 

            Discourse Analysis 

 ประเภทของข ้อความ ต ัวบทและ

บริบท โครงสร้างข้อความ การจัดการข้อความ 

แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อความประเภท

การพูดและข้อความประเภทการเขียน การ

วิเคราะห์ข้อความที่ปรากฏในสถานการณ์ทาง

สังคมต่าง ๆ  

 Types of discourse, text and 

context, discourse structure, discourse 

organization, concepts and principles of 

spoken and written discourse analysis, 

analysis of various types of discourse in 

different social situation 

เป ิ ด รายว ิ ช า

ใหม ่

 157757  ภาษาศาสตร์การศึกษา 3 (2-2-5) 

           Educational Linguistics   

           แนวทางเร่ืองการเรียนรู้ภาษาท่ีหน่ึง

และภาษาที่สอง อายุและการเรียนรู้ การ

เรียนรู้ของมนุษย์ รูปแบบและกลวธีิการเรียน

การสอน ฝึกวเิคราะห์ข้อดีและขอ้ดอ้ยของแต่

ละวิธีสอน การวจิัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาท่ี

หนึ่งและภาษาที่สอง 

        Approaches on first and second 

language acquisition, age and acquisition, 

human learning, styles and strategies, 

analyzing the advantages and 

disadvantages of each style and strategies, 

first language and second language research 

เป ิ ด รายว ิ ช า

ใหม ่
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157761  การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

 6 หน่วยกิต  

 Independent Study  

 การค้นคว้า การแสวงหาความรู้และ

การรวบรวมข ้อม ูล การแก ้ไขปัญหาด้วย

กระบวนการวิจัยเบื้องต้น  การวิเคราะห์และ

ส ัง เคราะห ์งานว ิจ ัยในห ัวข ้อท ี ่ เก ี ่ ยวกับ

ภาษาศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การเขียน

รายงานการคน้ควา้อย่างเป็นระบบ 

 Searching and gathering data, 

acquiring knowledge by basic research 

process, analysis and synthesis of research 

on the topic related to linguistics and other 

related fields, research report writing by 

systematic process 

157761  ก า รศ ึ ก ษาค ้ นคว ้ าด ้ ว ยตน เอง

 6 หน่วยกิต  

 Independent Study  

 การค้นคว้า การแสวงหาความรู้ และ

การรวบรวมข ้อม ูล การแก ้ไขปัญหาด้วย

กระบวน การวิจัยเบื้องต้น  การวิเคราะห์และ

ส ัง เคราะห ์งานว ิจ ัยในห ัวข ้อท ี ่ เก ี ่ยวกับ

ภาษาศาสตร์ และศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง การเขียน

รายงานการคน้ควา้อย่างเป็นระบบ 

 Research, exploring knowledge, 

gathering data, acquiring knowledge by 

basic research process, analysis and 

synthesis of research on linguistics and other 

related fields, systematic research report 

writing 

ปรับคำอธิบาย

ร า ย ว ิ ช า

ภาษาอังกฤษ 

157762  วทิยานพินธ์  12 หน่วยกิต  

            Thesis  

            การแสวงหาความรู ้เพื ่อสร้างองค์

ความรู ้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การส ังเคราะห ์และว ิ เคราะห ์งานว ิจ ัยท ี่

เกี ่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ การเขียนรายงาน

การวจิัย  

           Acquiring for constructing knowledge 

by systematic research process, studying 

reason and related theory, analysis and 

synthesis of research on the topic related to 

linguistics, research report writing by 

systematic process 

157762  วทิยานพินธ์ 12 หน่วยกิต  

      Thesis  

       ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม ร ู ้ ด ้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การศึกษา

เหตุผลและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้อง การสังเคราะห์

และว ิ เคราะห ์ งานว ิ จ ั ยท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้องกับ

ภาษาศาสตร์ การเขียนรายงานการวิจัยอย่าง

เป็นระบบ  

      Acquiring knowledge through a 

systematic research process, studying 

reasons and related theories, analysis and 

synthesis of research on topics related to 

linguistics, systematic process research 

report writing 

ปรับคำอธิบาย

ราบวิชา 

157763  วทิยานพินธ์     36 หน่วยกิต  

            Thesis  

            การว ิน ิจฉ ัยและการตัดส ินใจบน

พื้นฐานทางวิชาการและทฤษฎีเพื ่อการวิจัย 

การแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

ด ้ วยกระบวนการว ิ จ ั ยอย ่ า ง เป ็ น ระบบ 

การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้อง การ

157763  วทิยานพินธ์   36 หน่วยกิต  

       Thesis  

       การว ิน ิจฉ ัยและการตัดส ินใจบน

พื้นฐานทางวิชาการและทฤษฎีเพื ่อการวิจัย 

การแสวงหาความรูด้้วยกระบวนการวิจัยอย่าง

เป ็นระบบ การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัย

คงเดิม 
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สังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ภาษาศาสตร์ การเขียนรายงานการวิจัย 

           Judging and making decision for 

doing research based on academic and 

theoretical perspectives, acquiring for 

constructing knowledge by systematic 

research process, studying reason and 

theory, analysis and synthesis of research on 

the topic related to linguistics, research 

report writing by systematic process 

ที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ การเขียนรายงาน

การวจิัย 

      Judging and making decisions for 

doing research based on academic and 

theoretical perspectives, acquiring 

knowledge by systematic research process, 

studying reasons and theories, analysis and 

synthesis of research on topics related to 

linguistics, research report writing by 

systematic process 
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                      ภาคผนวก จ คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตรมหา

บัณฑติ 

             สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ประเด็นความคดิเห็นในการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2565 

กรรมการวิพากษ์ภายนอก: รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ 

ลำดับที่ หน้าที่ ความคดิเห็น/ ข้อแนะนำ 

1  ตัวย่อ สกอ. ควรเปลี่ยนเป็น อว. (กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม) 

2  คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสอดคล้องกัน 

3  คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษควรใหเ้จ้าของภาษาอ่านหลังจากที่ปรับ

เนือ้หารอบสุดท้ายแล้ว 

4  สำหรับแผน ข รายวิชา 157715 และ 157716 ซึ่งเป็นรายวิชาที่น่าสนใจและ

ควรเพิ่มเป็นรายวิชาเลือกใหน้ศ. แผน ก2 ดว้ย จะมีประโยชน์ยิ่ง 

5  รายวิชา 157701 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอ

เสนอใหเ้ปลี่ยนเป็นระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อให้

สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาและชื่อหลักสูตร 

6 28 ข้อ 5.2.2 ชื่อสาขาวิชา “ภาษาศาสตร์เพื่ออาชีพ” อาจเป็นชื่อเดิม ควร

เปลี่ยนให้เป็นชื่อใหม่ 

7  หมวด 6 รพัฒนาคณาจารย์ ขอ้ 2.2.4 ในหลักสูตรมอีาจารย์ที่ยังไม่ได้จบ

ปริญญาเอกด้วยหรือไม่ หากไม่มีควรตัดข้อนี้ออก 

8 44 ข้อ 4.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษ ควรระบุวุ่ณสมบัติของอาจารย์พิเศษ มี

ความรูค้วามสามารถเป็นไปตามเกณฑ์ของอว. 
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 ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณนิทรา  ธีรานนท์ 

Associate Professor Phanintra Teeranon, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   รองศาสตราจารย์ ดร.ผณนิทรา  ธีรานนท์ 

รหัสประจำตัวประชาชน 352010042XXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1684 

     081-796-3312 

Email    tphanintra@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา   

  พ.ศ. 2549 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  พ.ศ. 2544 อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  พ.ศ. 2541 เศรษฐศาสตรบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  

ผลงานวิจัย   

Teeranon, P., Phrueksawatnon, P., & Kaowiwattanakul, S. (2021). UNESCO Factors Affecting 

Building Phayao Learning City of Thailand: An Opinion from the Senior Citizens. MFU 

Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 10.1, 91-103. Retrieved from 

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/252578 

ผณนิทรา ธีรานนท์ ดารินทร อินทับทิม คมกฤช ตาชม และ เบญจพร เทพสีหน.ู (2563). โมเดล

นิทานเพื่อสอนภาษาอังกฤษผ่านการบูรณาการการบริหารโครงการและการทำวิจัย : 

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ Bilingual Story - Telling Model for English Language Teaching 

in Integration with Research Project Management: From Theory to Practice. วารสาร

พัฒนาการเรียนการสอน Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 15(1), 

138-150.  
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Phanintra Teeranon. ( 2 0 2 0 ) .  An acoustic study of fundamental frequency and pauses in 

depressive teenagers in Thailand:  a pilot study.  Journal of Universal Language 2 1 : 

89-111.  

Phanintra Teeranon. (2020). An acoustic and perception test of Chinese learning Thai with 

the Thai tone application. Journal of Language and Linguistics 16.4:  1680-1697.  

ผณนิทรา ธีรานนท์ และคณะ. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย

กับการเขียนสะกดคำของนักศึกษาจีนหลังจากใช้แอปพลิเคชั่นฝึกออกเสียงวรรณยุกต์

ภาษาไทย. วารสารวรรณวิทัศน์ 19.1: 179-208. (เขียนร่วมกับอาจารย์สอนภาษาไทยที่

มหาวิทยาลัยเกาสง ประเทศไต้หวัน และ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น)  
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  เบญจาทิกุล 

Assistant Professor Charuwan Benjathikul, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  เบญจาทิกุล 

รหัสประจำตัวประชาชน 31601000xxxxx  

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1691 

     086-117-5756 

Email    charuwan.be@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา   

   พ.ศ. 2536 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

   พ.ศ. 2525 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหดิล 

   พ.ศ. 2513 การศกึษาศาสตรบัณฑติ (มัธยมศกึษา) วทิยาลัยวิชาการ

ศกึษา 

 

ผลงานวิจัย   

อัจฉราพร ใครบุตร, จารุวรรณ เบญจาทิกุล, บุญยงค์ เกศเทศ และวรวรรธน์ ศรยีาภัย. (2564). 

อัตลักษณ์สารัตถะในวรรณกรรมเพลงพื ้นถิ ่นอีสาน. วารสารวิชาการ สถาบัน

วิทยาการจัดการแห่ง  แปซิฟิค. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564), หน้า 

76-90.   

ประภาพร ธนกิตติเกษม, วรวรรธน์ ศรียาภัย, จารุวรรณ เบญจาทิกุล และจักริน จุลพรหม. 

(2563). การศึกษามูลเหตุที่ทำให้เกิดการพูดโน้มน้าวใจจากพฤติกรรมของตัวละคร

ในนวนิยายเรื่องสำเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ 

20 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2564), หนา้ 83-96.   
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ธัช มั่นต่อการ, สุนันท์ อัญชลีนุกูล, จารุวรรณ เบญจาทิกุล, และวรวรรธน์  ศรียาภัย. (2562). 

การศึกษาวิเคราะห์กริยาวลีในจารึกพะเยา. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร. ปีที่ 10 

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562), หนา้ 67-76.   

โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา, จารุวรรณ เบญจาทิกุล,สมเกียรติ รักษ์มณี และพรสวรรค์ 

สุวรรณธาดา. (2561). การศกึษาหน่วยเสียงในภาษาไทยที่เป็นปัญหาต่อการออกเสียง

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มชาติพันธ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงรายสู่การสร้างนวัฒก

รรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตร์.วารสารช่อพยอม. ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจำเดิอน มิถุนายน-ตุลาคม 

2561. 107-122. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต 

Assistant Professor Phennapha Klaisingto, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต 

รหัสประจำตัวประชาชน 316010025xxxx 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตารจารย์ 

สถานที่ทำงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1689 

Email    offy49@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา   

  พ.ศ. 2553 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  พ.ศ. 2549 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2547 การศกึษาบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผลงานวิจัย 

กรุณา กลจักรวงค์ษา และเพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต. (2564). กลวิธีทางภาษาเกี่ยวกับการกลั่น

แกล้งในสังคมไทย: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์. รายงานสืบเนื่องงานการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติเครอืข่ายความร่วมมอืวิชาการ-วิจัย สาย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ที่ 14 มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที ่15-16 

กรกฎาคม 2564. 

สุชานันท์ การคลคลี, เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต และผณินทรา ธีรานนท์. (2564). การสำรวจรูปการณ์

ปรากฏคำร่วมที่ใช้ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวิตามิน. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 10.มหาวิทยาลัยพะเยา วันที ่28 – 29 มกราคม 2564.. 

คุณัญญา ใจโฮ้งลำและ เพ็ญนภา คล้ายสิงโต. (2564). วิเคราะห์โครงสร้างวากยสัมพันธ์ในโฆษณา

ผลิตภัณฑ์นมในทวิตเตอร์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 10. 

มหาวิทยาลัยพะเยา วันที ่28 – 29 มกราคม 2564.. 
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พชิญสิน ีเสถียรธราดล, เพ็ญนภา คลายสิงหโต, นริศา ไพเจรญิ, จิตติมาพร ตนจำปา, เกรียง

ศักดิ์ ฐานะกอง, พัชรินทร สัจจญาติ, ธัญพร มูลกาวิล, ณัฐิรา คำขาด และชาญศักดิ์ 

เสียงเย็น.(2564). ความคงทนระยะสั้นในการจำคำศัพทภาษาอังกฤษนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา ปที่ 4-6 โดยใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษตามแนวคิดกลวิธีพหุประสาท

สัมผัส. วารสารมนุษยศาสตรวิชาการ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1. 63-88. 

ศักดินา สุทธิพันธุ ์ และ เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต. (2563). วัจนกรรมถ้อยคำของตัวละครหลักใน

ภาพยนตร์เรื่อง "อเวนเจอร์ส: เผด็จศึก". รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยพะเยา วันที ่23-24 มกราคม 2563. 

ดารินทร อินทับทิมและคณะ. (2563). จากการบูรณาการศาสตร์สู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 9. ฉบับที่ 2. 

วิชชากานต์ เมธาวิริยะกุล, เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต และศริะวัสฐ์ กาวิละนันท์. (2563). การ

วิเคราะห์หัวข้อข่าวสรรพกร: มติิอภหิน้าที่. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (39)6, 99-114. 

เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต. (2563). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์: โครงสร้างวลีในภาษาอังกฤษตาม

หลักวากยสัมพันธ์สำหรับนิสติสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28(2), 191-210. 

Kaewmoon Jarassri and Klaisingto Phennapha. (2020). Illocutionary Act Analysis of Encouragement 

Songs.  

Journal of MCU Humanities Review. 6(1), 127-136. 

Klaisingto, P. (2021). A Transitivity Analysis of the Experience of Depression as Expressed on Thai 

Twitter. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University, 13(1), 188-215. 

ดารินทร อินทับทิม และคณะ. (2562). การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน

เมี่ยน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีดู้เมนด้วยกระบวนการสอนแบบโฟนิกส์. วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. 67-84. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. พิชญ์สินี เสถยีรธราดล 

Assistant Professor Phitsinee Sathientharadol, D.A. 

 

ชื่อ-สกุล   ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล 

รหัสประจำตัวประชาชน 216030008xxxx 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตำบล    แม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666 ต่อ 1689 

Email    wisdom_sai@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2560                 ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร  

พ.ศ. 2545             ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ 

พ.ศ. 2542            ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

ผลงานวิจัย   

อภญิญา หานตระกูล พิชญสิน ีเสถียรธราดล นรศิา ไพเจริญ เพ็ญนภา คลายสิงหโต ดารินทร 

อินทับทิม และเฉลิมพันธ แกวกันทะ. (2564). จากการบูรณาการภาษาศาสตรสูการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคตทิี่มตีอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. วารสารมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1. 87- 109. 

พิชญสิน ีเสถียรธราดล เพ็ญนภา คลายสิงหโต นริศา ไพเจริญ จติติมาพร ตนจำปา เกรียงศักดิ์ 

ฐานะกอง พัชรินทร สัจจญาติ ธัญพร มูลกาวิล    ณัฐิรา คำขาด ชาญศักดิ์ เสียงเย็น. 

(2564). ความคงทนระยะสั้นในการจำคำศัพทภาษาอังกฤษนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 4-6 โดยใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษตามแนวคิดกลวิธีพหุประสาทสัมผัส. 

วารสารมนุษยศาสตรวิชาการ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1. 63-88. 
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พิชญ์สินี เสถียรธราดล. (2663). การวิเคราะหเ์ครือข่ายทางความหมายของถ้อยคำภาษาไทยที่

พบในผู้ป่วยภาวะซึมเศร้า. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา. 28(3), กันยายน-ธันวาคม, 2563. 116-143. 

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

vocabulary development of Prathomsuksa 4 students at Betty Dumen Border Patrol 

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

November-December, 2020. 22-30. 

Poramat Khamlue and Phitsinee Sathientharadol. (2020). การวิเคราะหค์วามกำกวมและ

ความคลุมเครือในมุกตลกภาษาอังกฤษที่พบในสื่อสังคมออนไลน์. วารสารศลิปะ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ. 2(3), กันยายน-ธันวาคม, 2563. 491-

500. 

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

Semantic Network of Depressive Disorder Words Used on Twitter. Proceedings of 

HMA’s 40 Anniversary National and International Conference: Approaching the 

Future through Multidisciplinary Research. 579-589. 

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

เปรียบเทียบกลวิธีการสื่อความหมายในเพลงลูกทุงไทย ของไพรวัลย ลูกเพชร และ

เพลงลูกทุงอเมรกิันของ John Denver ตามแนวอรรถศาสตร. วารสารศลิปศาสตรปริ

ทัศน. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2. 120-135. 

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

และดารินทร อินทับทิม. (2562, กุมภาพันธ์). 

พัฒนาการการเรียนการสอนด้วยบูรณาการทางภาษาศาสตร์. 

วารสารวิจัยมุทิตาปริทรรศน์ (ฉบับพิเศษ). 12-28. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม 

Assistant Professor Komkrit Tachom, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   ดร.คมกฤช ตาชม 

รหัสประจำตัวประชาชน 35507000xxxxx 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตำบล 

     แม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054 -466-666 ต่อ 137 4 

     083 -039-8390  

Email    tachom@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

   พ.ศ. 2557 Doctor of Philosophy (Applied Linguistics) University of  

     Southampton, United Kingdom 

   พ.ศ. 2543 การศกึษาศาตรมหาบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

   พ.ศ. 2540 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชยีงราย 

  

ผลงานวิจัย 

Wongwichai, K. and Tachom, K. (2021). An Investigation of Students’ Intercultural Email 

Writing  Tasks through Task-Based Language Teaching. Journal of MCU Humanities Review 

 (JMHR), 7(1): 347-362. 

Wongwichai, K. and Tachom, K. (2021). Students’ English Business Writing Skills 

Development  through Intercultural Emails. Journal of SaengKhomKham Buddhist 

Studies, 6(2): 193-208. 
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Phramahakeerati, C. and Tachom, K. (2021). Thai EFL students’ perceptions of 

development of English reading comprehension on Buddhisy contents through 

PSQ6R technique. Journal of International Buddhist Studies. 11(2): 66-85. 

Chatkeaw, K. and Tachom, K. (2020). Improving Undergraduates’ Reading Comprehension 

and Order Thinking Skills through PSQ6R Method. Journal of SaenKhomkham 

Buddhist Studies, 6(3), 393-406. 

Jantarabang, N., & Tachom, K. (2020). The Effects of Corpus-based Approach on Senior 

 Secondary School Students’ Writing Narrative Paragraph Ability. Journal of MCU 

 Humanities Review, 6(1). 

Pengloon, P. E., Kaowiwatanakul, S., Tachom, K., & Rakpa, S. (2020). Development of the 

 Literature Instructional Model to Promote Intercultural Awareness of English Major  

 Students. Journal of Buddhist Studies, 11(1), 1-18. 

รังสรรค์ หล้าคำจา และคมกฤช ตาชม (2562). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้

เทคนิค การสอนแบบสัมพันธภาพรูปสามเหลี่ยมของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียน

ภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาต่างประเทศ: รายงานผลการทดลองกลุ่มนำร่อง. 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 

2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

Kaweera, C., Yawiloeng. R., & Tachom, K. (2019). Individual, Pair and Group Writing 

Activity: A Case Study of Undergraduate EFL Student Writing. English Language 

Teaching, 12(10), 1-13. 

คมกฤช ตาชม. (2561) ทัศนคตแิละการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษ. 

วารสาร 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 6(1), 21-41. 

ภาษิตา ตั้งวงศาศริิวัฒ และคมกฤช ตาชม (2561). แรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการ

รับรู้ตนเองในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ:กรณีศึกษานักศึกษาคณะศกึษาศาสตร์ 

สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตลำปาง. วารสารพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร, 

16(1), 73-89. 

วีรวรรณ กราบทูล และคมกฤช ตาชม (2561). การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนา

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง. ในการ

ประชุมวิชาการ บัณฑติศกึษา ครั้งที่ 4 (หน้า 1202-1220) มหาวิทยาลัยพะเยา วันที ่16 

มิถุนายน 2561. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โยธินศริกิุล 

 Assistant Professor Supatra Yothinsirikul, Ph.D.   

ชื่อ-สกุล นางสาวสุภัทรา  โยธินศิรกิุล 

รหัสประจำตัวประชาชน 32499001 XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาภาษาจนี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาจนี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที1่9 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1692 

Email supatrapanny@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 Doctor of Philosophy (Chinese literature) 

National Chung Hsing University, Taiwan 

พ.ศ. 2551 Master of Arts (Chinese literature) 

 National Chung Hsing University, Taiwan 

พ.ศ. 2548 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาจนี) 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

ผลงานวิจัย 

สุภัทรา โยธินศิริกุล. (2563). ภาษาบนป้ายชื่อร้านค้าชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตชุมชนเยาวราช: 

กรณีศึกษาชื่อร้านค้าภาษาจีนและภาษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์สาร, 21(1), 55-

74. 

สุภัทรา โยธินศิริกุล. (2561). การศึกษาชื่อร้านทองคำภาษาจีนของชาวไทยเชื ้อสายจีนใน

กรุงเทพมหานคร. วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 7(2). 202-230. 

สุภัทรา โยธินศิริกุล. (2561). สิริมงคลจีนกับความเชื่อตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของชาวไทยเชื้อสาย

จนีในชุมชนเยาวราช. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 38(5). 119-143. 

สุภัทรา โยธินศิริกุล. (2560). การศึกษาเหตุผลในการเลือกเรียนและทัศนคติที่มีต่อการเรียน

ภาษาจนีกลางของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้. วารสารสุทธิปริทัศน์, 31(97), 63-75. 
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ประวัติ 

ดร.นรศิา ไพเจรญิ 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวนริศา ไพเจรญิ 

รหัสประจำตัวประชาชน 35699002XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 081-387-4508 

Email ying_narisa@hotmail.com 

  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2549  ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร),  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2545  ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

 

นรศิา ไพเจริญ. (2563). การปรับแก้การสนทนาในแบบเรียนสอนภาษาไทย 

สำหรับผู้เรยีนต่างชาติ.วรรณวิทัศน์. 20(1), น. 114-139. 

พิชญสิน ีเสถียรธราดล, เพ็ญนภา คลายสิงหโต, นริศา ไพเจรญิ, จติติมาพร ตนจำปา, 

เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง, พัชรินทร สัจจญาติ, ธัญพร มูลกาวิล, ณัฏฐิรา คำขาด, 

ชาญศักดิ์ เสียงเย็น. (2564). 
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ความคงทนระยะสั้นในการจำคำศัพทภาษาอังกฤษนักเรียนช้ันประถมศกึษา ปที ่4-6 

 โดยใชกิจกรรมคายภาษา อังกฤษตามแนวคิดกลวิธีพหุประสาทสัมผัส. 

วารสารมนุษยศ าสตรวิชาการ, 28(1), 63-88. 

พิชญสิน ีเสถียรธราดล, นริศา ไพเจรญิ, กมลาวด ีบุรณวัณณะ, ผณนิทรา ธีรานนท์, วิไลวรรณ 

จักร์แก้ว. (2564). ผลกระทบการเรียนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: กรณีศกึษานิสิตหลักสูตรการศึกษา 

บัณฑติและศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา. 

วารสารบัณฑติแสงโคมคำ, 6(3), 423-439. 

เพ็ญนภา คล้ายสิงโต, พิชญ์สินี เสถียรธราดล, นริศา ไพเจริญ, อภญิญา ห่านตระกูล 

และดารินทร อินทับทิม. (2562). 

พัฒนาการการเรียนการสอนด้วยบูรณาการทางภาษาศาสตร์. วารสารมุทิตาปริทรรศน์ 

(ฉบับพิเศษ). ISBN 978-616-7820-79-8. น. 12-28. 

อภญิญา ห่านตระกูล, พิชญ์สินี เสถียรธราดล, นริศา ไพเจริญ, เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต, 

ดารินทร อินทับทิม และเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ. (2564). จากการบูรณาการ 

ภาษาศาสตร์สู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 9(2), 87-109. 
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ประวัติ 

ดร.ศราวุธ หล่อดี 

Sarawut Lordee, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายศราวุธ หล่อดี 

รหัสประจำตัวประชาชน 15607000XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2  ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู่ 2  ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0 5446 6666 ต่อ 1691  

06 3614 9366 

Email sarawut_lordee@hotmail.co.th 

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2561 ศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2556 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

พ.ศ. 2554 ศลิปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)      

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

 

ผลงานวิจัย 

ศราวุธ หล่อดี และและกรัณย์กร บุญภา.(2564).กลวิธีการสร้างคําด่าภาษาล้านนาในเฟซบุ๊ก.

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.ปีที ่ 2 ฉบับที ่ 2 

ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564. หน้า 110-128. 

ศราวุธ หล่อดี.(2564).คำเรียกผภีาษาลานนา: การดำรงอยูและโลกทัศนของชาวลานนา.

วารสาร ศลิปศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-

มิถุนายน 2564, หนา้ 396-420. 
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ศราวุธ หล่อดี.(2564).การวิเคราะห์โครงสร้างและที่มาของคำเรียกผีในภาษาล้านนา.วารสาร

มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที ่ 18 ฉบับที ่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-

สิงหาคม 2564, หน้า 75-88. 

ศราวุธ หลอดี และจุฬาลักษณ สืบวงค์. (2562). คำขยายชื่อเลนของคนสามชวงอายุ บาน

โนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารศลิปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562, หน้า 58-

80. 

ศราวุธ หล่อดี และกิตติชัย สมศรีโย. (2562). โครงสร้างคำประสมภาษาอีสานในนวนิยายเรื่อง 

 คำอ้าย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 38  

 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562, หน้า 78-87. 

ศราวุธ หลอดี และพิกุลแก้ว กาษร. (2562). ประเภทที่มาและรูปแบบการสร้างฉายาดาราไทย  

 พ.ศ.2553-2561. วารสารศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน

 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562, หน้า 68-80. 

ศราวุธ หล่อดี และพงค์ศิริ อ้นนอก. (2562). การสร้างคำสมาสในไตรภูมิกถา. วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ปีที ่ 38 ฉบับที ่ 6 

ประจำเดือน พฤศจกิายน-ธันวาคม 2562, หน้า 66-78. 

จนิตนา แปบดิบ, เยาวภา มูลเจริญ, วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์, ศราวุธ หลอดี, สิทธิชัย พันชน และสิรา

มล ชูสุวรรณ. (2561). การศกึษาโลกทัศนที่ปรากฏในคำขับลูกออนของชาวไทลือ้. 

วารสาร ศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2561, หน้า 59-72. 

อนุชิต อินตาวงค์ และศราวุธ หล่อดี. (2560).โลกทัศน์ของชาวล้านนาจากคำนามล้านนา 

ที่ปรากฏในพจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟา้หลวง. วารสารศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้,ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 22-

41.  
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ประวัติ 

นางสาวจารุกัญญ์ จติรวงศ์นันท์  

 

ชื่อ-สกุล นางสาวจารุกัญญ์ จติรวงศ์นันท์ 

รหัสประจำตัวประชาชน 356010102xxxx 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 081-532-1795 

Email jarukan.ji@up.ac.th  

  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562  Docteur en Sciences du langage (Spécialité Linguistique, 

Sociolinguistique et Acquisition du langage), Université 

Grenoble Alpes, France 

พ.ศ. 2557 Master 2 en Sciences du langage, Université Stendhal 

Grenoble III, France 

พ.ศ. 2550  ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย), 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2546  ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาฝร่ังเศส), มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2546  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ผลงานวิจัย 

 

  Nguyen, L., & Jitwongnan, J. « Aborder le lexique dans la classe de FLE : état des lieux 

et pistes à explorer ». Bulletin De L’ Association Thaïlandaise Des Professeurs de 

Français 137, no 42 (27 juin 2019): 40-54. 
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Nguyen, L., Jitwongnan, J. & Chitkasemsuk, A. « Le DELF B1 En Thaïlande : Un Test de 

Compétence Culturelle. Problématique et Cadre Théorique ». Bulletin de 

l’Association Thaïlandaise Des Professeurs de Français 141, no 44 (23 juin 2021): 

38-54. 

Jitwongnan, J. « Les adjectifs axiologiques dans les guides touristiques : une étude basée 

sur corpus ». In Des corpus numériques à l’analyse linguistique en langues de 

spécialité, 185-204. Grenoble, France: UGA Éditions, 2021. 
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ภาคผนวก ซ  ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำ 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ

ระดับ 

อุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา 
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา  

ป ี

ภาระการสอน ชม./ปี

การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1* นางสาวผณินทรา 

ธีรานนท์ 

352010042xxxx รองศาสตรา 

จารย ์

อ.ด. 

อ.ม. 

ศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 

2544 

2541 

100 100 100 100 

2* นางจารุวรรณ 

เบญจาทิกุล 

31601000xxxx ผู้ช่วยศาสตรา 

จารย ์

อ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

  ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยวชิาการศึกษา 

2536 

2525 

2513 

40 40 40 40 

3* 

 

 

นางสาวเพ็ญนภา 

คล้ายสิงห์โต  

316010025xxxx ผู้ช่วยศาสตรา 

จารย ์

อ.ด. 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2553 

2549 

2547 

100 100 100 100 

4 

 

นางสาวพชิญ์สินี 

เสถียรธราดล 

21603000xxxxx ผู้ช่วยศาสตรา 

จารย ์

ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2545 

2542 

50 

 

50 50 

 

50 

5 นายคมกฤช  

ตาชม 

35507000xxxxx ผู้ช่วยศาสตรา 

จารย ์

Ph.D. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

Applied 

Linguistics 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

University of Southampton,  

United Kingdom 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย 

2557 

 

2543 

2540 

10 10 10 10 
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6 
 

นางสาวสุภัทรา  

โยธินศริิกุล 
32499001 

XXXXX 
ผู้ช่วยศาสตรา 

จารย์ 
Ph.D. 

 

M.A. 

 

อ.บ.  

Chinese 

literature 

Chinese 

literature 

ภาษาจีน 

National Chung Hsing 

University 

National Chung Hsing 

University 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

2556 

 

2551 

 

2548 

10 10 10 10 

7 นางสาวนริศา  

ไพเจรญิ 

35699002XXXX

X 

อาจารย ์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์เพื่อ  

การสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2549 

 

2545 

50 50 

 

50 

 

50 

 

8 นายศราวุธ  

หล่อดี 
15607000XXXX อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2561 

2556 

2554 

10 10 10 10 

9 นางสาวจารุญญ ์

จิตรวงศ์นันท์ 
35601010XXXX อาจารย์ Docteur en 

Sciences du 

langage  

Master 2 en 

Sciences du 

langage 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การแปลภาษา 

ฝร่ังเศส-ไทย 

 

 

 

 

ภาษาฝร่ังเศส 

ภาษาฝร่ังเศส 

Université Grenoble Alpes 

 

 

Université Stendhal Grenoble III 

 

 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

 

 

2557 

 

 

2550 

2546 

10 10 10 10 

 * อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  
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                  ภาคผนวก ฌ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชั้นปี 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) แบบ ก 1 

ปีที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

1 1. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ 

2. ผูเ้รียนสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องเพื่อเขียนโครงร่างวิจัยได้ 

2 1. ผูเ้รียนสามารถประมวลความรู้ทางภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำเสนอโครงร่างวิจัยได้ 

2. ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใช้หรอืบูรณาการองค์ความรู้ภาษาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) แบบ ก 2 

ปีที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

1 1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ 

2. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลทางภาษาด้วยแนวคิดและทฤษฎี

ภาษาศาสตร์ 

3. ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ได้ 

2 1. ผูเ้รียนสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องเพื่อเขียนโครงร่างวิจัยได้ 

2. ผูเ้รียนสามารถประมวลความรูท้างภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำเสนอโครงร่างวิจัยได้ 

3. ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใช้หรอืบูรณาการองค์ความรู้ภาษาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) แบบ ข 

ปีที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

1 1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายทฤษฎีและองค์ความรูด้้านภาษาศาสตร์ 

2. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลทางภาษาด้วยแนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์ 

3. ประยุกต์ใช้องค์ความรูด้้านภาษาศาสตร์ได้ 

2 1. ผูเ้รียนสามารถประมวลความรูท้างภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ

นำเสนอโครงร่างวิจัยได้ 

2.  ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใช้หรอืบูรณาการองค์ความรู้ภาษาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ 
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