สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

หน้า
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
5
5

6
6

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

9
9
12
25
25

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน

27
29
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

หน้า
35

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

37
37
37

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

38
38

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

39
39
40
40
41
46
47

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

48
48
49
49
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สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
หน้า
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
51
พ.ศ. 2559
77
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
79
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
95
ภาคผนวก ง รายงานการสารวจความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่)
105
ภาคผนวก จ หลักฐานความร่วมมือกับสถาบันอื่น (MOU)
116
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนี้
Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน
Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน
Yunnan Chinese Language and Culture College School of International Chinese Studies
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Busan University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี
Indian Association for Asian and Pacific Studies สาธารณรัฐอินเดีย
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 และใช้ หลักสูตร
นี้ในภาคเรียนที่ 1/2561
ได้ รับอนุ มัติ/เห็น ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบั ณ ฑิตศึกษาในการประชุ ม
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ได้ รั บ อนุ มั ติ / เห็ น ชอบหลั ก สู ต รจากสภาวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่
25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
ได้ รับ อนุ มัติ/เห็นชอบหลั กสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุ ม ครั้ งที่ 7/2560 เมื่ อวั น ที่
7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี การศึกษา 2562
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย์ภาษาไทยในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8.2 นักวิชาการ และนักวิจัยด้ านภาษาไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8.3 ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยที่สามารถสร้ างหลักสูตร สร้ างองค์ความรู้ใหม่
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ทาให้ ทิศ ทางการพั ฒ นาประเทศต้ อ งอาศั ยเทคโนโลยีช่วยขับ เคลื่ อนและยกระดับ ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น หลักสูตรจึงคานึงถึงการสร้ างองค์ความรู้ ด้ วยงานวิจัยที่สมดุ ล
ระหว่างการจรรโลงสังคมให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข กับงานวิจัยที่สร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คน พัฒนาวิชาชีพ อีกทั้งดารงไว้ ซ่ึงอัตลักษณ์ไทยอันเข้ มแข็งท่ามกลางประชาคมโลก นาไปสู่การช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถทาให้ คนไทยมีความพร้ อมก้ าวเข้ าสู่ สังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ มีความได้ เปรียบในเชิง
แข่ งขัน ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หรื อ “Thailand 4.0” ซึ่ งเป็ นความมุ่ งมั่ น ของรั ฐ บาลไทยที่
ต้ องการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม จุดเด่นของหลักสูตรจึงออกแบบให้
มีการเรียนรู้ สร้ างสรรค์องค์ความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยให้ มีวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้ อง
กับบริบทของสังคม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อรวมกลุ่ม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 5 กลุ่ ม เข้ า ด้ วยกัน คื อ กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ เดิ ม กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคล กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน และวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน มี ส ถาบั น การศึ กษา
ระดับอุดมศึกษากว่า 170 สถาบัน ซึ่งกระจายอยู่ในเมืองหลวง และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ หากรวม
สถาบันระดับอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ จานวนจะเพิ่ มขึ้นเป็ น 262 แห่ ง นอกจากนี้
หน่ ว ยงานจากต่ า งประเทศต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นภาษาไทยมากขึ้ น จ านวน
สถาบันอุดมศึกษาที่มากขึ้น หมายถึงสัดส่วนจานวนบุคลากรระดับปริญญาเอกเป็ นที่ต้องการมากขึ้นด้ วย
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับปริญญาเอกส่งผลให้ ในปี พ.ศ. 2554 สานักงานการอุดมศึกษาเสนอ
ขอทุนรัฐบาลจานวนเกือบหกหมื่นล้ านเพื่อแก้ วิกฤตขาดแคลนบุคลากรระดับปริญญาเอกในประเทศไทย
ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็ นภาษาของชาติ และมีความสาคัญในสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และสังคมโลก ภาษาไทยมีส่วนเสริมสร้ างความแข็งแกร่งทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน ความเข้ มแข็ง
ทางภาษาเป็ นการเพิ่มอานาจการต่อรองในฐานะพันธมิตรอาเซียน ทาให้ ภาษาไทยเป็ นทั้งเอกลักษณ์ของ
ชาติ เป็ นเครื่องมือสื่อสาร และเป็ นภาษากลางในสังคมและวัฒนธรรมระดับภูมิภาค
การพั ฒนาเทคโนโลยี การไหลบ่ าทางวัฒนธรรมต่างชาติ การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ส่งผลต่อ
สถานการณ์ การใช้ ภาษาไทยที่ถูกต้ องเหมาะสม การผลิ ตบุ คลากรทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้ านหลักการและทฤษฎีด้านภาษา วรรณคดีไทย หรือภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่า
ลุ่มลึ ก มีความสามารถในการวิจัยขั้น สูงเพื่ อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ หรื อสร้ างสรรค์น วัตกรรมการวิจั ย
ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็ นการธารงสังคมและวัฒนธรรมอันเข้ มแข็งของ
ชาติผ่านภาษาไทย อีกทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ภาษาไทยเพื่อเชื่อมโยงคนกับคน สังคมไทยสู่สงั คมโลก
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยจึงได้ เล็งเห็นความสาคัญของการผลิตบุคลากรระดั บสูงที่สามารถสร้ างองค์ความรู้ด้าน
ภาษาไทยให้ มีความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ ของภาษาประจาชาติไทย ซึ่งเป็ นภาษาหลักในการสื่อสาร
การเรี ยนและการสอน และเพื่ อแก้ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีความลุ่มลึกด้ านภาษาไทย และเป็ นพื้นฐานสาคัญสาหรับผู้ท่ที างานเกี่ยวข้ องกับภาษาทั้งครู อาจารย์
นักแปล ล่าม นักวิจัยวิเคราะห์ภาษา นักวิชาการ นักเขียน ฯลฯ
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งมั่นในการเป็ นองค์กรชั้นนาแห่ งการเรียนรู้และวิจัยบนฐาน
การศึ กษาและคุ ณ ธรรม รวมทั้งการสร้ างสรรค์น วัตกรรมสู่สากล กอปรด้ วยสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒ นธรรม ดังกล่ าวมาข้ างต้ น หลักสูตรศิ ลปศาสตรดุ ษฎีบั ณ ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงให้
ความสาคั ญ กับ การพั ฒ นาหลั ก สูตรที่มุ่งเน้ น พั ฒ นาบุ คลากรในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาให้ มีความเชี่ ยวชาญ
ลุ่มลึก และมีความเข้ าใจอย่างลึกซึ้ งถึงแก่นแท้ ของภาษาไทย อันจะเป็ นการผลิตและพั ฒ นาบุคลากรที่มี
คุณภาพสู่ตลาดแรงงานและช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
การบริหารจัดการ
1. มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเป็ นผู้ รับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอนโดยตรง
และคณะกรรมการประจาคณะมนุ ษยศาสตร์ และคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ควบคุมดูแลการจัด
การเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างเป็ นระบบ
2. กาหนดให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่ วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงร่ างรายวิชา (Course
Syllabus) เนื้อหาวิชา และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน
3. มีการประเมินการสอนทุกภาคการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรเมื่อนิสิตสาเร็จการศึกษา
เพื่อนามาปรับปรุงรายวิชาและพัฒนาหลักสูตร
4. สารวจความต้ องการเชิงวิชาชีพ และความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตจากบุคลากรฝ่ ายบริหารของ
หน่วยงานต่างๆ ที่ทางานเกี่ยวข้ องกับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
5. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้ องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะการทางานวิจัย
เป็ นระยะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาและการสร้ างงานวิจัยร่วมกัน
6. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รมี แ นวทางและกระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ นิ สิ ต ตั้ ง แต่
เริ่ มเข้ าศึ กษา ได้ แ ก่ การปฐมนิ เทศ แนะน าการเรี ยนรายวิ ชา และกระบวนการทาปริ ญ ญานิ พ นธ์ให้ มี
คุณภาพในเวลาที่กาหนด การติดตามหัวข้ อปริญญานิพนธ์ในรายวิชาต่างๆ การติดตามความก้ าวหน้ า
ปริญญานิพนธ์เมื่อนิสติ สอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์แล้ ว จนกระทั่งนิสติ เรียนจบหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้ างองค์ความรู้ภาษาไทยสู่สังคมไทยและสังคมโลก
1.2 ความสาคัญ
ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็ นภาษาของชาติ และมีความสาคัญในสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และสังคมโลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศ และการก้ าวสู่ประเทศแห่งเทคโนโลยี
รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้ ก้าวสู่สังคมนานาชาติ ทาให้ หลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านการศึกษา
ต้ อ งการผู้ ท่ี มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางภาษาไทยในการค้ น คว้ า วิ จั ย ทั้ ง เชิ ง ทฤษฎี แ ละเชิ ง วิ เ คราะห์
และการน าความรู้ไปสร้ างนวั ตกรรม เพื่ อผลิ ตดุ ษฎี บั ณ ฑิตที่มีคุณ ภาพ เป็ นกาลังสาคัญ ในการพั ฒ นา
ประเทศอย่างยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้ มี
คุณลักษณะดังนี้
1.3.1 เป็ นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านภาษา วรรณคดี ไทย
หรือภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างลุ่มลึก
1.3.2 เป็ นผู้ท่มี ีทักษะและความรู้ระดับสูง สามารถใช้ ภาษาไทยในการทาวิจัย และนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.3.3 เป็ นผู้มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูง เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่
1.3.4 เป็ นผู้มีจริยธรรมและคุณ ธรรมในวิชาชีพ มีภาวะความเป็ นผู้ นา สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ภายใน 4 ปี
โดยมีรายละเอียดของแผนการพั ฒ นา/แผนการเปลี่ ยนแปลง กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่ งชี้การพั ฒ นา
ปรับปรุง ดังนี้
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แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
• สนับสนุนให้ อาจารย์ทา
การพัฒนาการเรียนการสอน
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
• พัฒนาบุคลากรด้ านการทาวิจัย
การสอน
การเรียนการสอน
• สนับสนุนแหล่งทุนใน
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
• สนับสนุนให้ อาจารย์
เข้ าร่วมประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยในประเทศ
และต่างประเทศ
• สนับสนุนให้ อาจารย์
ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และ
ทาวิจัย
• บูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการ
วิชาการเพื่อความเข้ มแข็ง
ของการนาทฤษฎีส่กู าร
ปฏิบัติ
• จัดทาหลักสูตรปรับปรุงฉบับร่าง
• เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้ง
ผู้ประกอบการมาวิพากษ์
หลักสูตร
•ปรั บปรุงหลักสูตรตามผล
การวิพากษ์

ตัวบ่งชี้
• ร้ อยละของอาจารย์ ป ระจา
ที่มีงานวิจัย
• ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่
• ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ที่เข้ าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นาเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
•ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่
ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และ
ทาวิจัย
• ร้ อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้ องการพัฒนาและ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของ
สังคมต่ออาจารย์ประจา
• รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

• หลักสูตรฉบับปรับปรุง
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แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
• ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร• พั ฒ น าห ลั ก สู ต รให้ มี
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ให้ มี พื้ น ฐ าน จากหลั กสู ตรใน
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
ระดับชาติท่ที นั สมัย
• ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

ตัวบ่งชี้
• เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
• รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
• คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
• รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็ นพิเศษได้ โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เป็ นผู้สาเร็จการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี ห รื อเทียบเท่าที่มีผลการเรี ยนดี มากในสาขาวิ ชาภาษาไทย หรื อ สาขาวิ ช าที่เกี่ยวข้ อ ง หรื อ มี
ประสบการณ์ ท่ีเกี่ ยวข้ อ งกั บ ภาษาไทย หรื อ มี ผ ลงานวิ ช าการที่เกี่ ยวข้ อ งกั บ ภาษาไทย มี ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาก าหนด และมีคุณ สมบั ติท่ัวไปเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ให้ เป็ นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสติ ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
2.3.2 นิสติ ขาดทักษะการโต้ แย้ งวิชาการ
2.3.3 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
2.3.4 นิสติ ขาดทักษะในการเขียนงานวิจัยขั้นสูง
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะนาการให้ บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.2 กาหนดให้ อาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยฝึ กนิสิตให้ วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน พร้ อมทั้งเขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจัยในแต่ละ
รายวิชา
2.4.3 กาหนดให้ ทุกรายวิชาระบุให้ การมีส่วนร่ วมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การโต้ แย้ ง
ทางวิชาการ เป็ นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผล
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนผู้ท่คี าดว่าจะรับเข้ าศึกษาและจานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละปี การศึกษาใน
ระยะเวลา 5 ปี
จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา
จานวนนิสติ
2561
2562
2563
2564
2565
ชั้นปี ที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปี ที่ 2
10
10
10
10
ชั้นปี ที่ 3
10
10
10
รวม
10
20
30
30
30
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
10
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา
จ่าย
1 ปี การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x
จานวนรับ)
(180,000/คน/ปี x10คน)
รวมรายรับ

ปี 2561

ปี 2562

ปี งบประมาณ
ปี 2563

1,800,000
1,800,000

3,600,000
3,600,000

7,200,000
7,200,000

ปี 2564

ปี 2565

7,200,000
7,200,000

7,200,000
7,200,000
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ค่าใช้ จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (1,500 บาท x 18 หน่วยกิต x 15 ครั้ง )
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
ค่าจัดกิจกรรมทั้งหลักสูตร
ค่าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ค่าใช้ จ่ายบริหารหลักสูตร
ค่าใช้ จ่ายศึกษาดูงาน
ค่าอาหารว่าง
→ ค่าใช้ จ่ายรวม
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 10 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ 10
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
ค่าประกันความเสี่ยง (5%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

1,215,000.00
200,000.00
500,000.00
300,000.00
380,000.00

77,937.50
19,484.38
19,484.38
38,968.75

ยอดสะสม
(ต่อหัว)
311,750.00
121,500.00
20,000.00
50,000.00
30,000.00
38,000.00
50,000.00
2,250.00

389,687.50

402,987.50
13,300.00
75,560.16
25,186.72

503,734.38

13,080.00
9,000.00
3,120.00
17,712.00
546,646.38

516,814.38
525,814.38
528,934.38
546,676.38
546,646.38

2.7 ระบบการศึกษา
11
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาแกน

3

หน่วยกิต

ทยท 700
THT 700

ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย
Thai Language Research Methodology

ทยท 800
THT 800

สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
Seminar of Thai Language Dissertation

3(2-2-5)
1(0-2-1)

2. หมวดวิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
2.1. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 9 หน่วยกิต
ทยภ 711
THL 711

กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทย
Paradigms in Thai Linguistic Research

3(2-2-5)

ทยภ 712
THL 712

กระบวนทัศน์การวิจัยวรรณคดีไทย
Paradigms in Thai Literature Research

3(2-2-5)

ทยภ 713
THL 713

กระบวนทัศน์การวิจัยคติชนวิทยา
Paradigms in Folklore Research

3(2-2-5)

2.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต
ทยต 721
THL 721

กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาไทย
Paradigms in Thai Language Research

3(2-2-5)

ทยต 722
TFL 722

กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
Paradigms in Thai as a Foreign Language Research

3(2-2-5)

ทยต 723
TFL 723

กระบวนทัศน์การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา
Paradigms in Thai Literature and Folklore Research

3(2-2-5)



รายวิชาแกนนี้เป็ นรายวิชาที่นิสิตต้ องลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เป็ นต้ นไป จนกว่ าจะ
สาเร็จการศึกษา แบบไม่นับค่าหน่วยกิต (Audit) และได้ ผลการเรียนแบบเป็ นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็ นที่พอใจ (U)
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3. หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
3.1 วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 6 หน่วยกิต
ทยภ 731
THL 731

การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
Research Seminar of Interdisciplinary Thai Linguistic

3(2-2-5)

ทยภ 732
THL 732

สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทย
Research Seminar of Special Topic on Thai Language

3(0-4-5)

ทยภ 733
THL 733

การวิจัยวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ
Research Seminar of Interdisciplinary Literature

3(2-2-5)

ทยภ 734
THL 734

สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านวรรณคดีไทย
Research Seminar of Special Topic on Thai Literature

3(0-4-5)

ทยภ 735
THL 735

การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
Research Seminar of Interdisciplinary Folklore

3(2-2-5)

ทยภ 736
THL 736

สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านคติชนวิทยา
Research Seminar of Special Topic on Folklore

3(0-4-5)

ทยภ 737
THL 737

ปฏิบัติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ
Teaching Practicum in Thai Language and Literature for Foreigner

3(2-2-5)

3.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
ทยต 741
TFL 741

การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
Research Seminar of Interdisciplinary Thai Language

3(2-2-5)

ทยต 742
TFL 742

การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ
Research Seminar of Interdisciplinary Thai as a Foreign Language

3(2-2-5)

ทยต 743
TFL 743

สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(0-4-5)
Research Seminar of Special Topic on Thai as a Foreign Language Research

ทยต 744
TFL 744

การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
Research Seminar of Interdisciplinary Literature and Folklore

3(2-2-5)

ทยต 745
TFL 745

ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching Practicum in Thai Language for Foreigner

3(2-2-5)
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ง. ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891
GRD 891

36

หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Dissertation
------------------------------------

36

หน่วยกิต

ความหมายของรหัสวิชา

ทยท (THT)
ทยภ (THL)
ทยต (TFL)
เลขรหัสตัวแรก
เลขรหัสตัวกลาง
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 9
เลขรหัสตัวสุดท้าย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาแกนและปริญญานิพนธ์
รายวิชาของกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
รายวิชาของกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ชั้นปี ที่เรียน
หมวดวิชา ดังต่อไปนี้
วิชาแกนของสาขาวิชาภาษาไทย
วิชาบังคับกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
วิชาบังคับกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปริญญานิพนธ์
ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง

3.1.4 แผนการศึกษา
1. แผนการศึกษาสาหรับผูเ้ รียนกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 700 ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย
หมวดวิชาบังคับ
ทยภ 711 กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทย
หมวดวิชาเลือก
เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
ทยภ 731 การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
ทยภ 735 การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
ทยภ 733 การวิจัยวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9
15
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ทยภ 712 กระบวนทัศน์การวิจัยวรรณคดีไทย
ทยภ 713 กระบวนทัศน์การวิจัยคติชนวิทยา
หมวดวิชาเลือก
เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
ทยภ 734 สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านวรรณคดีไทย
ทยภ 732 สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทย
ทยภ 736 สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านคติชนวิทยา
ทยภ 737 ปฏิบัติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 800 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 800 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(0-4-5)
3(0-4-5)
3(0-4-5)
3(2-2-5)
9

หน่วยกิต
1(0-2-1)*
9
9

หน่วยกิต
1(0-2-1)*
9
9
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 800 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 800 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)*
9
9

หน่วยกิต
1(0-2-1)*
9
9

* รายวิชาแกนนี้เป็ นรายวิชาที่นิสิตต้ องลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะ
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2. แผนการศึกษาสาหรับผูเ้ รียนกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
ทยท 700 ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย
3(2-2-5)
หมวดวิชาบังคับ
ทยต 721 กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาไทย
3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือก
เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
ทยต 741 การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
3(2-2-5)
ทยต 742 การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ
3(2-2-5)
รวม
9
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ทยต 722 กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ทยต 723 กระบวนทัศน์การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา
หมวดวิชาเลือก
เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
ทยต 743 สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ทยต 744 การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
ทยต 745 ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 800 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 800 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 800 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(0-4-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

หน่วยกิต
1(0-2-1)*
9
9

หน่วยกิต
1(0-2-1)*
9
9

หน่วยกิต
1(0-2-1)*
9
9
18

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 800 สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)*
9
9

* รายวิชาแกนนี้เป็ นรายวิชาที่นิสิตต้ องลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะ
สาเร็จการศึกษา แบบไม่นับค่าหน่วยกิต (Audit) และได้ ผลการเรียนแบบเป็ นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็ นที่พอใจ (U)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาแกน
ทยท 700
THT 700

ระเบียบวิธีวิจยั ทางภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Research Methodology
ศึ ก ษาระเบี ย บวิ ธีวิ จั ย ทางด้ า นภาษาไทย เพื่ อ น าความรู้ ไปพั ฒ นาเค้ า โครงงานวิ จั ย
และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
1(0-2-1)*
Seminar of Thai Language Dissertation
สัมมนางานวิจัยที่กาลังดาเนินการเป็ นปริญญานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
เพื่ อสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางแผนวิธีดาเนินการวิจัย ตลอดจนการดาเนินการและผลที่ได้ รับ
นาเสนอความก้ าวหน้ าของงานวิจัยโดยลาดับอย่างต่อเนื่องจนได้ ปริญญานิพนธ์ท่เี สร็จสมบูรณ์
ทยท 800
THT 800

ข. หมวดวิชาบังคับ
1. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
กระบวนทัศน์การวิจยั ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(2-2-5)
Paradigms in Thai Linguistic Research
ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย เพื่อสร้ างองค์ความรู้
ใหม่หรือนวัตกรรมในการวิจัยเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาไทย
ทยภ 711
THL 711
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กระบวนทัศน์การวิจยั วรรณคดีไทย
3(2-2-5)
Paradigms in Thai Literature
ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางวรรณคดีไทย เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมในการวิจัยเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
ทยภ 712
THL 712

กระบวนทัศน์การวิจยั คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Paradigms in Folklore Research
ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางคติชนวิทยา เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมในการวิจัยเกี่ยวกับคติชนวิทยา
ทยภ 713
THL 713

2. วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ทยต 721 กระบวนทัศน์การวิจยั ภาษาไทย
3(2-2-5)
TFL 721 Paradigms in Thai Language Research
ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางภาษาไทย เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัย
เกี่ยวกับภาษาไทย
ทยต 722 กระบวนทัศน์การวิจยั ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
TFL 722 Paradigms in Thai as a Foreign Language Research
ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ทยต 723 กระบวนทัศน์การวิจยั วรรณคดีไทยและคติชนวิทยา
3(2-2-5)
TFL 723 Paradigms in Thai Literature and Folklore Research
ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การทางวรรณคดี ไทยและคติ ช นวิ ท ยา เพื่ อ สร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในการวิจัยเกี่ยวกับวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา
ค. หมวดวิชาเลือก
1. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
การวิจยั ภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
3(2-2-5)
Research Seminar of Interdisciplinary Thai Linguistic
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางภาษาศาสตร์ ภ าษาไทย ประเด็น การวิ จั ย
ภาษาศาสตร์ภาษาไทยและเชื่อมโยงบูรณาการภาษาไทยกับศาสตร์อ่นื ได้
ทยภ 731
THL 731
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สัมมนาการวิจยั เฉพาะทางด้านภาษาไทย
3(0-4-5)
Research Seminar of Special Topic on Thai Language
การศึกษาค้ นคว้ าวิจัยเฉพาะทางในประเทศหรือต่างประเทศ โดยนากรอบแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการทางด้ านภาษาไทยมาสร้ างองค์ความรู้ใหม่
ทยภ 732
THL 732

การวิจยั วรรณคดีเชิงสหวิทยาการ
3(2-2-5)
Research Seminar of Interdisciplinary Literature
สัมมนาเกี่ ยวกั บทฤษฎี ระเบี ยบวิ ธีวิ จั ยทางวรรณคดี ประเด็นการวิ จั ยวรรณคดี ไทยและ
เชื่อมโยงบูรณาการวรรณคดีไทยกับศาสตร์อ่นื ได้
ทยภ 733
THL 733

สัมมนาการวิจยั เฉพาะทางด้านวรรณคดีไทย
3(0-4-5)
Research Seminar of Special Topic on Thai Literature
การศึกษาค้ นคว้ าวิจัยเฉพาะทางในประเทศหรือต่างประเทศ โดยนากรอบแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการทางด้ านวรรณคดีไทยมาสร้ างองค์ความรู้ใหม่
ทยภ 734
THL 734

การวิจยั คติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
3(2-2-5)
Research Seminar of Interdisciplinary Folklore
สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา ประเด็นการวิจัยคติชนวิทยาและ
เชื่อมโยงบูรณาการคติชนวิทยากับศาสตร์อ่นื ได้
ทยภ 735
THL 735

สัมมนาการวิจยั เฉพาะทางด้านคติชนวิทยา
3(0-4-5)
Research Seminar of Special Topic on Folklore
การศึกษาค้ นคว้ าวิจัยเฉพาะทางในประเทศหรือต่างประเทศ โดยนากรอบแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการทางด้ านคติชนวิทยามาสร้ างองค์ความรู้ใหม่
ทยภ 736
THL 736

ปฏิบตั ิการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Practicum in Thai Language and Literature for Foreigner
นาเสนอการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้ นการ
เรี ยนรู้แ ละการประเมิน ผลตามสภาพจริ ง เสนอแผนการสอนทุ กขั้น ตอน ตั้ งแต่ ก ารวางแผนการสอน
การสร้ า งบทเรี ย น แบบฝึ กหั ด แบบฝึ ก การสร้ า งสื่อ หรื อ นวั ต กรรมการเรี ย นการสอน การวั ด และ
ประเมินผล แล้ วนาไปใช้ ปฏิบัติการสอนในประเทศหรือต่างประเทศ
ทยภ 737
THL 737
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2. วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ทยต 741 การวิจยั ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
3(2-2-5)
THL 741 Research Seminar of Interdisciplinary Thai Language
สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีระเบี ยบวิธีวิจัย ประเด็นการวิจัยภาษาไทยและเชื่อมโยงบู รณาการ
ภาษาไทยกับศาสตร์อ่นื ได้
ทยต 742 การวิจยั ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ
3(2-2-5)
TFL 742 Research Seminars of Interdisciplinary Thai as a Foreign Language
สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย ประเด็นการวิจัยภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศและเชื่อมโยงบูรณาการภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศกับศาสตร์อ่นื ได้
ทยต 743 สัมมนาการวิจยั เฉพาะทางด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(0-4-5)
TFL 743 Research Seminars of Special Topics on Thai as a Foreign Language Research
การศึกษาค้ นคว้ าวิจัยเฉพาะทาง โดยนากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางด้ านภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศมาสร้ างองค์ความรู้ใหม่ หรือพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
ทยต 744 การวิจยั วรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
3(2-2-5)
TFL 744 Research Seminars of the Interdisciplinary Literature and Folklore
การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย เฉพาะทาง โดยน ากรอบแนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การทางด้ า น
วรรณคดีไทยและคติชนวิทยามาสร้ างองค์ความรู้ใหม่
ปฏิบตั ิการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Practicum in Thai Language for Foreigner
นาเสนอการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้ นการเรียนรู้
และการประเมินผลตามสภาพจริง เสนอแผนการสอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการสอน การสร้ าง
บทเรียน แบบฝึ กหัด แบบฝึ ก แบบทดสอบ การสร้ างสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน แล้ วนาไปใช้
ปฏิบัติการสอนในประเทศหรือต่างประเทศ
ทยต 745
TFL 745

ง. ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
36 หน่วยกิต
Dissertation
สร้ างสรรค์งานวิจัย ที่ลุ่ มลึ ก ด้ านภาษาไทยที่เป็ นนวัตกรรมหรื อ องค์ความรู้ใหม่ อย่ างมี
คุณภาพ และถูกต้ องตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ
ปพอ 891
GRD 891
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ประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพด้ านภาษาไทย โดยมีอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์เป็ นผู้ควบคุมดูแล
ตั้งแต่ การเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการพิ จารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ การแต่งตั้ง
กรรมการที่ปรึ กษาในการสอบปากเปล่ า ในระหว่างดาเนินการทาวิจัย ผลงานปริ ญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้ รับการยอมรับตี พิมพ์เผยแพร่
ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นิสิตสามารถนาทฤษฎีและองค์ความรู้และปริญญานิพนธ์ม าใช้ ได้ อย่างเชี่ยวชาญ และสามารถใช้
ดุลยพิ นิจจัดการปั ญ หาได้ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณนักวิจัย ความซื่อสัตย์ ไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ นื ไม่บิดเบือนข้ อมูลภาษาเพื่อให้ ได้ ผลการวิเคราะห์ตามที่ต้องการ สามารถเป็ นผู้นาในการ
พั ฒ นา บู รณาการความรู้ใหม่ และน าเทคนิ คการวิจัยในสาขาวิชากับ ต่างสาขาวิชามาสร้ างประโยชน์แ ก่
สังคมและองค์ ก รต่ างๆ เล็งเห็น การเปลี่ ยนแปลงและเข้ าใจผลกระทบของเทคโนโลยี ใหม่ ๆ สามารถ
เสนอแนะแนวทางแก้ ไขปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบให้ งานวิจัยแล้ วเสร็จตามกาหนดเวลา
5.3 ช่วงเวลา
นิสติ สามารถเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ได้ เมื่อลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรกาหนดให้ นิสิตเรียนรายวิชาการวิจัยด้ านภาษาไทย ในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อเป็ นการ
เตรียมความพร้ อมนิสติ ในเรื่องกระบวนการทาวิจัย และจัดให้ มีการจัดระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรมีกระบวนการทาปริญญานิพนธ์โดยมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. แจ้ งข้ อบังคับของหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา การพัฒนาหัวข้ อปริญญานิพนธ์ และระยะเวลา
ในการทาปริญญานิพนธ์ให้ แก่นิสติ ในวันปฐมนิเทศนิสติ ใหม่
2. ก าหนดให้ นิ สิตเลื อ กหั วข้ อ ที่สนใจโดยพั ฒ นาหั วข้ อ ในรายวิ ช า ทยท 800 สัมมนาปริ ญ ญา
นิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตภาษาไทย ซึ่งเป็ นรายวิชาแกนในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษาแรก
3. นิสิตต้ องรายงานความก้ าวหน้ าปริญญานิพนธ์ทุกภาคเรียน โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
คาแนะนา เพื่อให้ นิสติ สามารถค้ นคว้ าและปรับปรุงหัวข้ องานวิจัยที่ตนเองสนใจได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. นิสิตจะต้ องสอบผ่ านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายในภาคเรียนที่ 4
และเมื่อนิสติ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ วจึงจะสามารถเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ได้
5. การสอบเค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ว่ าด้ วยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2559 ทั้งนี้ หลั ก สูต รได้ เชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมาเป็ น
กรรมการสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ด้วย โดยขั้นตอนนี้ต้องเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 5 ทั้งนี้นิสิตต้ อง
สอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดไว้
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6. เมื่อนิสิตสอบเค้ า โครงปริ ญญานิพนธ์ผ่านแล้ ว หลักสูตรจัดประชุ มเพื่ อแจ้ งรายละเอียดการ
ประชุ ม ทางวิ ช าการ วารสารทางวิ ช าการ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรั บ ในสาขาวิ ช าภาษาไทย เพื่ อ ให้ นิ สิต คั ดเลื อ ก
ส่วนหนึ่งของผลงานปริญญานินพธ์ไปตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ซึ่งเป็ นข้ อบังคับในการสาเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
7. เมื่อ นิ สิตพร้ อ มจะสอบปากเปล่ าปริ ญ ญานิ พ นธ์แ ล้ ว หลั กสูตรกาหนดให้ นิ สิตต้ องรายงาน
ความก้ าวหน้ าปริญญานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
8. ในกรณี ห ากนิ สิต มี ปั ญ หาในการท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ หลั ก สูต รมี แ นวทางและกระบวนการ
ช่วยเหลือในระหว่างขั้นตอนการทาปริญญานิพนธ์ ได้ แก่ การประชุมติดตามความก้ าวหน้ าปริญญานิพนธ์
ของนิสติ ในทุกวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามขั้นตอนต่อไปนี้
8.1 การติ ด ตามกระบวนการท าวิ จั ย ตั้ งแต่ ปี ที่ 2 ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ในรายวิ ช า
ทยท 800 สัมมนาปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตภาษาไทย
8.2 กรณี นิ สิ ต ต่ า งชาติ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รพิ จ ารณาว่ า ควรให้ นิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่ อพั ฒนาความรู้ทางด้ านภาษาไทย มีระบบ
อาจารย์ท่ปี รึกษาดูแลนิสิตอย่างใกล้ ชิด โดยมีการรายงานเรื่องนิสิตในการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรทุกเดือน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งสร้ างบัณฑิตเป็ นผู้ท่มี ีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านภาษา วรรณคดีไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างลุ่มลึก
มีทักษะและความรู้ระดับสูง และนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูง เพื่ อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ มีจริยธรรมและคุณ ธรรมในวิชาชีพ มีภาวะ
ความเป็ นผู้นา สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนี้
1. มีทกั ษะสื่อสาร :
ด้านความรู ้
มีความสามารถในการนาเสนอผลงานวิจัยหรือ
2.2 น างานวิ จั ย ด้ า นภาษาไทยและภาษาไทยใน
ผลงานวิชาการทางด้ านภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ
ฐาน ะภ าษ าต่ างป ระเทศ ที่ สร้ างขึ้ น เผยแพ ร่
ระดับชาติและนานาชาติ
ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถวิ เคราะห์ อธิบ ายปรากฏการณ์ ท าง
โดยใช้ ทฤษฎี
ด้า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
4.2 สามารถให้ ความรู้ คาปรึกษา คาแนะนา และ
ความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการแก่ ผ้ ู อื่ น อย่ า งมี
ปฏิสมั พันธ์และมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.3 สามารถใช้ ตรรกะในการสื่ อ สารและก าร
นาเสนอรายงานอย่างมีลาดับขั้นตอน
2. มีสมรรถนะของหลักสูตร :
ด้านความรู ้
มีความสามารถในการสร้ างสรรค์ผลงานวิจัยหรื อ 2.1 สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ความรู้
งานวิชาการหรือนวัตกรรมการวิจัยทางด้ านภาษาไทย เพื่อนามาสร้ างนวัตกรรมการวิจัยใหม่ด้าน
ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
2.2 น างานวิ จั ย ด้ า นภาษาไทยและภาษาไทยใน
ฐาน ะภ าษ าต่ างป ระเทศ ที่ สร้ างขึ้ น เผยแพ ร่
ระดับชาติและนานาชาติ
2.2 สามารถสนั บ สนุ น โต้ แ ย้ ง ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้ อ ง
ต่างๆ อันนามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่
ด้านทักษะทางปัญญา
3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยทางภาษาไทย กับ
ศาสตร์อ่นื เพื่อนาไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
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การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้ าน มีดังต่อไปนี้
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
จริยธรรม
1.1 มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ซื่ อ สั ต ย์ กาหนดเกณฑ์การประเมิน
สุจริตต่อการทางานวิชาการ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
งานวิจัย
โดยเน้ นการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองและอ้ างอิงผลงานของ
ผู้อ่นื ได้ อย่างถูกต้ องตามหลัก
วิชาการ
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา
การเข้ าชั้นเรียนตรงเวลา และ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและ รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ งาน ที่ ไ ด้ รั บ
เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ มอบหมาย
ของสถาบัน

1.3 เป็ นผู้ ใฝ่ รู้ มี ค วามเป็ นผู้ น าทาง ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
วิชาการ เคารพสิทธิ และรับฟั งความ อภิปราย สัมมนา และ
คิดเห็นของผู้อ่นื
นาเสนองาน

วิธีการวัดและประเมินผล
-การพิจารณาผลงานของนิสิต
และมีบทลงโทษนิสติ ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์
-การประเมินตนเองจากความพึง
พอใจที่มีต่อการค้ นคว้ าอ้ างอิง
งานวิจัยที่ได้ รับมอบหมาย
- การประเมินการเข้ าชั้นเรียนตามที่
กาหนดและความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้ รับมอบหมาย
- การประเมินตนเองจากการเข้ า
ชั้นเรียนและผลของงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
-การประเมินการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการอย่างมีภาวะ
ผู้นา และรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
- การประเมินตนเองจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนิสติ กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
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2. ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
2.1 สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ องค์ความรู้เพื่อนามาสร้ าง
นวัตกรรมการวิจัยใหม่ด้านภาษาไทย
และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

กลยุทธ์การสอน
บรรยาย วิ เคราะห์ อภิ ป ราย
สั ง เคราะห์ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
อาจารย์กบั นิสติ
วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาไทย
และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาต่างๆ
กาหนดให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ า
และสร้ างงานวิจัยในหัวข้ อที่
สนใจ
2.2 สามารถสร้ างงานวิ จั ย โดยใช้ บรรยาย อภิ ป ราย สั ม มนา
ความรู้ด้านภาษาไทย และภาษาไทย ร่ ว มกั น ระหว่ า งอาจารย์ กั บ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
นิสติ
วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาไทย
และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาต่างๆ
เข้ าร่วมสัมมนา/ประชุมกับ
หน่วยงานอื่นๆ
กาหนดให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ า
และสร้ างงานวิจัยในหัวข้ อที่
สนใจ
2.3 นางานวิจัยด้ านภาษาไทยและ
ให้ นิสติ เข้ าร่วมประชุมและ/
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่ หรือสัมมนาทางวิชาการทั้ง
สร้ างขึ้นเผยแพร่ระดับชาติและ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
นานาชาติ
เพื่อติดตามความก้ าวหน้ า
และพัฒนาทางวิชาการและ

วิธีการวัดและประเมินผล
- ความสามารถในวิเคราะห์
สังเคราะห์ และแก้ ไขปัญหาด้ าน
ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

- การจั ด การความรู้ ท างด้ าน
ภ าษ าไท ย แ ละการน าเสน อ
ผลงาน การสอบ การประเมินผล
งานของนิสติ
- การนาเสนอหัวข้ อวิจัยและ
นาเสนองานวิจัย
- ประเมินความก้ าวหน้ างานวิจัย

- การเขียนรายงานผลการเข้ าร่วม
ประชุมและ/หรือสัมมนา
- จานวนผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้ รับการตอบรับให้
เสนอผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่
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ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
งานวิจัย
นิสติ สังเคราะห์ความรู้ท่ไี ด้ รับจาก
กาหนดให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ า การร่วมประชุมหรือสัมมนาทาง
และสร้ างผลงานวิชาการแล้ ว วิชาการ
นามาอภิปรายหรือสัมมนาใน
ชั้นเรียนและเผยแพร่บทความ
วิจัย

3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้
ด้านทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถวิเคราะห์ อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย และ
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ ทฤษฎี
3.2 สามารถสนับสนุน โต้ แย้ ง
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องต่างๆ อันนามา
ซึ่งองค์ความรู้ใหม่

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

วิเคราะห์ และวิจารณ์ทาง
ภาษาไทย และภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศตาม
หลักวิชาการ
การอภิปราย สัมมนาเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ แสดง
ความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนความรู้เชิง
วิชาการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมสัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ

การนาเสนอผลการวิเคราะห์
วิจารณ์นิสติ ประเมินผลการ
วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานของ
ตน
-การน าเสนอผลงานการแสดง
ความคิดเห็น การวิพากษ์ วิจารณ์
ผลงานของผู้ อ่ืน การท ารายงาน
และสั ง เกตพฤติ ก รรมการร่ ว ม
สัมมนา
- นิ สิ ต ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง จ า ก
ปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรียน
- นิ สิ ต ประเมิ น ตนเองจากองค์
ความรู้ท่ไี ด้ จากการเรียน
3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยหรือ การอภิปราย สัมมนา และ - รายงานการอภิ ป ราย สั ม มนา
สร้ างนวัตกรรมการวิจัยทาง
ฝึ กปฏิบัติ
และการฝึ กปฏิบัติ
ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ ฝึ กวิเคราะห์ภาษาและวิจารณ์ - ข้ อสอบแต่ละรายวิชาที่เน้ นการ
ภาษาต่างประเทศกับศาสตร์อ่นื
วรรณคดี/วรรณกรรม โดย
คิดวิเคราะห์
เพื่อนาไปพัฒนาวิชาการและ
บูรณาการกับศาสตร์อ่นื ๆ
- นิสติ ประเมินผลการเรียนของ
วิชาชีพ
ตนเอง
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ น
ความสัมพันธ์ระหว่า งบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้ รับมอบหมาย
4.2 สามารถให้ ความรู้
คาปรึกษา คาแนะนา และ
ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ผู้อ่นื อย่างมีปฏิสัมพันธ์และ
มนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

การมอบหมายงานและ
กิจกรรมในรายวิชาต่างๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานของนิสติ
จานวนกิจกรรมที่นิสิตเข้ าร่วม
- นิสติ ประเมินผลงานของตนเอง
และผู้อ่นื
- นิสติ มีทกั ษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคล
- จานวนกิจกรรมที่นิสิตเข้ าร่วม
และความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วม
โครงการ
- นิสติ ประเมินความพึงพอใจของ
ตนเองในการเข้ าร่วมโครงการและ
กิจกรรมทางวิชาการ
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
กลยุทธ์การสอน
การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยี
1. สามารถใช้ เทคโนโลยี
ให้ นิสติ ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
สารสนเทศเพื่อการสืบค้ น
และนาเสนอผลการค้ นคว้ า
ข้ อมูลและการนาเสนอรายงาน โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการด้ าน
ภาษาไทย และภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
3. สามารถใช้ ตรรกะใน
การสื่อสารและการนาเสนอ
รายงานอย่างมีลาดับขั้นตอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- การนาเสนอรายงานและอ้ างอิงได้
อย่างถูกต้ อง เหมาะสม
- นิสติ ประเมินความถูกต้ องของการ
ใช้ ร ะบบการอ้ างอิงในการน าเสนอ
รายงานของตนเอง
มอบหมายงานให้ นิสติ ใช้
- การนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และในวงวิชาการด้ านภาษาไทย และ
ติดตามความก้ าวหน้ าทาง
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
วิชาการด้ านภาษาไทย และ - นิ สิ ต ป ร ะ เมิ น ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
ภาษาไทยในฐานะ
เท ค โน โล ยี ส าร ส น เท ศ ใน ก าร
ภาษาต่างประเทศ
นาเสนอผลงานวิชาการในชั้นเรียน
แจ้ งเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล - การประเมินผลการนาเสนอ
การอภิ ป ราย สั ม มนา และ ผลงานตามเกณฑ์ท่กี าหนด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- การประเมินตามแบบประเมินการ
การนาเสนอรายงาน
นาเสนอ นิสติ ประเมินผล
- การนาเสนอผลงานตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อการทางาน
วิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ของสถาบัน
1.3 เป็ นผู้ใฝ่ รู้ มีความเป็ นผู้นาทางวิชาการ เคารพสิทธิ และ
รับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื

2. ด้ านความรู้

2.1 สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ความรู้เพื่อ
นามาสร้ างนวัตกรรมการวิจัยใหม่ด้านภาษาไทย และ
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.2 สามารถสร้ างงานวิจัยโดยใช้ ความรู้ด้านภาษาไทย และ
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
2.3 นางานวิจัยด้ านภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศที่สร้ างขึ้นเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
3.1 สามารถวิเคราะห์ อธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาไทย
และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ ทฤษฎี
3.2 สามารถสนับสนุน โต้ แย้ ง ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องต่างๆ
อันนามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่
3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยทางภาษาไทย และภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศกับศาสตร์อ่นื เพื่อนาไปพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ
4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมายทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถให้ ความรู้ ค าปรึ ก ษา ค าแนะน า และความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการแก่ ผ้ ู อื่ น อย่ า งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละ
มนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี
5.1 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้ นข้ อมูล
และการนาเสนอผลงานวิจัย
5.2 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการด้ านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
5.3 สามารถใช้ ตรรกะในการสื่อสารและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างมีลาดับขั้นตอน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพัน วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ธ์ระหว่าง
การสื่อสาร และ
บุคคล
เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3

●
○
●
●
●
●
○
●
○
●
○
○
●
●

●
●
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○

○
●
○
○
○
○
●
○
●
○
●
●
○
○

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●
●
●
●
●
●
○
●
○
●
○
●
●
●

○
○
●
●
●
●
○
●
○
●
○
○
●
●

รายวิชา

ทยท 700
ทยท 800
ทยภ 711
ทยภ 712
ทยภ 713
ทยภ 731
ทยภ 732
ทยภ 733
ทยภ 734
ทยภ 735
ทยภ 736
ทยภ 737
ทยต 721
ทยต 722

ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
กระบวนทัศน์การวิจยั ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
กระบวนทัศน์การวิจยั วรรณคดีไทย
กระบวนทัศน์การวิจยั คติชนวิทยา
การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทย
การวิจัยวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ
สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านวรรณคดีไทย
การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านคติชนวิทยา
ปฏิบตั กิ ารสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ
กระบวนทัศน์การวิจยั ภาษาไทย
กระบวนทัศน์การวิจยั ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

○
○
○
○
○
○
●
○
●
○
●
●
○
○

●
●
○
○
○
○
●
○
●
○
●
●
○
○

○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
○
○
○
○
●
○
●
○
●
●
○
○

●
○
○
○
○
○
●
○
●
○
●
●
○
○
34

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพัน วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ธ์ระหว่าง
การสื่อสาร และ
บุคคล
เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

ทยต 723
ทยต 741
ทยต 742
ทยต 743
ทยต 744
ทยต 745
ปพอ 891

กระบวนทัศน์การวิจยั วรรณคดีไทยและคติชนวิทยา
การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ
สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
ปฏิบตั กิ ารสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ทุกด้ านตามที่กาหนดไว้ ในกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยกาหนดให้ นิสิตประเมินผลการเรี ยนการสอนในทุกรายวิชา และ
มีคณะกรรมการพิ จารณาความเหมาะสมของข้ อสอบและการตัดสิน ผลการเรี ยนและจัดทารายงานผล
การทวนสอบเพื่อเป็ นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็ นประจาทุกปี
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้ สาหรับหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1
ต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
2. ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า)
3. สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency) ผ่าน หรือได้ รับการยกเว้ นตามข้ อ 45 (2)
4. สอบผ่ านการสอบวัดคุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อเป็ นผู้ มีสิทธิ์ขอทาวิ ทยานิ พ นธ์
เสนอวิทยานิพนธ์ และเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ (soft skills) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ข้ัน
สุดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ท่บี ัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้ องประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้ ูสนใจเข้ ารับฟังได้
7. การตีพิมพ์เผยแพร่ วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ (ระบุ) ผลงานปริญญานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสาร
ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาเรื่ องหลั กเกณฑ์การ
พิ จารณาวารสารทางวิชาการสาหรั บเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และวันที่ส่งผลงานมาบั ณฑิตวิทยาลัยมี
คุณภาพตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน อย่างน้ อย 1 เรื่อง สาหรับหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2
6. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. เป็ นไปตามข้ อบั งคับมหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนานโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้ าที่ของ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้ อมทั้งจัดทาคู่มืออาจารย์ท่ปี รึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
ให้ อาจารย์ใหม่
2. หลั ก สู ต รปฐมนิ เ ทศอบรมอาจารย์ ใ หม่ เพื่ อชี้ แจงเป้ าหมายของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และ
รายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร
3. หลักสูตรจัดให้ มีระบบพี่เลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ เป็ นผู้ให้ คาแนะนาปรึกษาเรื่องการเรียนการสอน
การทาวิจัย รวมถึงจัดการเรียนการสอนแบบเป็ นกลุ่ม เพื่ อให้ อาจารย์ผ้ ูทรงคุณ วุฒิให้ คาปรึกษา นิ เทศ
อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริ ม ให้ คณาจารย์ ในหลั กสูตรพั ฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ ภาพ โดยสนั บ สนุ น ให้
เข้ า ร่ ว มการอบรม การสั ม มนา และการฝึ กปฏิ บั ติ ท่ี เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และ
ประเมินผล
2.1.2 สนั บ สนุ น การศึ ก ษาต่ อ ศึ กษาดู งาน เพื่ อเพิ่ มพู น ความรู้ แ ละประสบการณ์ ของ
คณาจารย์ในหลักสูตร และนาความรู้ท่ไี ด้ มาปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ จัดสรรทุนสนับสนุ นให้ คณาจารย์ทาวิจัย
เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
2.2.2 มหาวิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และคณะให้ ทุ น สนั บ สนุ น ในการน าเสนอผลงาน
วิชาการ และเข้ าร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.2.3 หลักสูตรส่งเสริมให้ คณาจารย์ ในหลักสูตรเข้ าร่ วมและนาเสนอผลงานวิจั ยในการ
ประชุมวิชาการหรือการสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.4 คณะส่ ง เสริ ม ให้ คณาจารย์ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ ทางวิ ช าการและท าวิ จั ย ร่ ว มกั บ
คณาจารย์จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ
2.2.5 คณะส่งเสริมให้ คณาจารย์ลาศึกษาต่อ ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 ดาเนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ตรโดยคณะกรรมการบริ หารหลั กสูต ร เพื่ อ ทาหน้ าที่พั ฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้ อยทุก 5 ปี
1.2 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน เพื่อวางแผนติดตามกากับดูแลและ
ทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
1.3 หลักสูตรมีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา ของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
1.4 หลักสูตรจัดทารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
1.5 หลั ก สู ต รจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการด าเนิ น การ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.6 หลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
ปี การศึกษา
1.7 หลักสูตรมีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
1.8 หลักสูตรมีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
1.9 อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการจัดการ
เรียนการสอน
1.10 อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
1.11 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
1.12. หลั ก สูตรมี ระดับ ความพึ งพอใจของนิ สิตปี สุดท้ าย/บั ณ ฑิตใหม่ ท่ีมีต่อคุ ณ ภาพหลั ก สูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
1.13. หลักสูตรมีระดับความพึ งพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
2. บัณฑิต
2.1 สารวจความต้ องการของตลาดแรงงานเพื่ อผลิตบัณ ฑิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาด แรงงาน
2.2 สารวจการได้ งานทาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตทุกปี
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2.3 หลั ก สูต รเชิ ญ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสีย หรื อ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งประชุ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อหารายวิ ช าให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม และตลาดแรงงานทุก 5 ปี
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิ ิต
คณะจัดระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาและคู่มือสาหรับนิสติ เพื่อให้ คาแนะนาด้ านวิชาการ แผนการเรียน
ในหลักสูตร ทุนสนับสนุนการวิจัย ระเบียบและข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเลือกและวางแผน
สาหรับอาชีพ
3.2 หลักสูตรจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นสิ ิตชาวต่างชาติ
หลักสูตรจัดโครงการเตรียมความพร้ อมให้ แก่นิสติ ชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาไทย
ขั้นสูงเพื่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และลดปัญหาความเสี่ยงเรื่องการคงอยู่ของนิสติ
3.3 หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็ นกระบวนการควบคุมและ
กระตุ้นเรื่องการทาปริญญานิพนธ์ อีกทั้งเป็ นการกากับดูแลการให้ คาปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสติ ใน
หลักสูตร
3.4 การอุทธรณ์ของนิสิต
การอุทธรณ์ของนิสติ สามารถดาเนินการได้ ตามระเบียบข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่เกี่ยวข้ อง
4. อาจารย์
4.1 การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โดยอาจารย์ใหม่ควรมีคุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่ง คือ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง และต้ องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้ านภาษาไทย
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
4.1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทุกเดือน เพื่อวางแผนติดตาม กากับดูแล
และทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตรด้ านการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
4.1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาข้ อมูลที่ได้ จากการติดตามและทบทวนมา
พิจารณาปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
4.1.3.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ มีนโยบายเชิญ ผู้ทรงคุ ณ วุฒิภายนอกมาร่ วม
สอนบางรายวิชา และบางหัวข้ อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
4.1.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณ วุฒิจากสถาบันอื่น
เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
4.1.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดให้ อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตาม
คาอธิบายรายวิชาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรเป็ นผู้ประสานงาน
4.2 การบริหารบุคลากรสายสนับสนุ นการเรียนการสอน
4.2.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.2.1.1 คณะฯ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ให้ ตรงตามภาระหน้ า ที่ ท่ี ต้ อ ง
รับผิดชอบก่อนการรับเข้ าทางาน
4.2.1.2 บุคลากรต้ องผ่านการสอบแข่งขัน ซึ่งประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์ โดยให้ ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และการมีทศั นคติท่ดี ีต่อการ
ให้ บริการแก่อาจารย์และนิสติ
4.2.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอนดาเนินการตามกฎระเบียบใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
4.2.2 การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั ิงาน
4.2.2.1 คณะฯ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรฝึ กอบรมและศึ ก ษาดู งานที่ส อดคล้ อ งกับ งานที่
รับผิดชอบ
4.2.2.2 คณะฯ ให้ บุคลากรร่ วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การวิชาการเพื่ อเพิ่ มพู น
ทักษะด้ านการให้ บริการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
หลักสูตรมีกระบวนการบริ หารจัดการหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
โดยการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมิน ผู้เรี ยน การกากับให้ มีการประเมินตามสภาพจริ ง มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและมีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ดังนี้
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การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็ นหลักสูตรที่ได้ รับการอนุ มัติในปี พ.ศ.
2561 และในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รได้ พั ฒ นาหลั ก สูต รตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษา (TQF) เพื่ อให้ ทนั สมัยตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานยิ่งขึ้น โดย
เปิ ดใช้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ในปี การศึกษา 2561
เมื่อถึงกาหนดการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ งในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้ บัณฑิตในหลักสูตรที่จัดทาโดย
มหาวิทยาลัย ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปี ที่ 2 และบัณฑิตต่อหลักสูตร ที่จัดทาโดยคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรมาเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยระดมความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชา
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยเพิ่มสาระ
รายวิ ช าที่ ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า นภาษาไทย เพื่ อ ให้ ส าระของหลั ก สูต รตรงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน และสอดคล้ องตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) เพิ่มชั่วโมงการฝึ กปฏิบัติในรายวิชาที่
เน้ น ไปทางวิชาชีพ เฉพาะด้ านเพื่ อน าไปใช้ ในการประกอบอาชี พจริ ง เพื่ อให้ นิ สิตก้ าวสู่ความเป็ นสากล
ทางด้ านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตรและปรับแก้
ให้ เหมาะสม
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งหลักสูตรและดาเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปิ ดใช้ หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ ว
(6) มหาวิทยาลัยประเมิ นความคิดเห็นของผู้ใช้ บั ณ ฑิตในหลักสูตร และคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรประเมินความคิดเห็นของนิสติ และบัณฑิตในหลักสูตร เพื่อใช้ ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ (การปรับปรุงสาระ
รายวิชาประจาปี )
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาประจาปี เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย สอดคล้ องกับความต้ องการและข้ อเสนอแนะของนิสติ จากผลสรุปความคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะ
จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู้ของ
แต่ละรายวิชาที่จัดทาโดยคณะฯ โดยการปรั บเนื้ อหาบางส่วนและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีความ
เหมาะสมมากขึ้น และจัดทาเป็ น มคอ. 3 ของปี การศึกษาถัดไป
(2) ก่อนเปิ ดภาคเรียน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาสาระรายวิชาที่จะ
เปิ ด โดยอ้ า งอิงข้ อ เสนอแนะจาก มคอ. 5 และน ามารายงานให้ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูตรทราบ
เพื่อพิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีรายวิชาที่ควรปรับปรุงเนื้อหาหรือไม่
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(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา เพื่อปรับปรุง
การทางานให้ ดีข้ นึ
การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การกาหนดผูส้ อน
(1) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณากาหนดอาจารย์ผ้ ูสอน
ตามเกณฑ์ดังนี้
1.1 พิจารณาตามความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคนให้ เหมาะสมกับ
รายวิชา
1.2 จั ด ให้ อ าจารย์ ผ้ ู ส อน 1 คน ได้ ส อนนิ สิต ครบทุ ก ชั้ น ปี ใน 1 ภาคการศึ ก ษาเท่ า ที่
เป็ นไปได้ เพื่ อให้ นิสิตมีโอกาสได้ รับการพั ฒ นามุมมองหรื อความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ
ประสบการณ์
1.3 กาหนดให้ นิสติ ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้ าน
ภาษาไทยในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ นิสติ ได้ พัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ
(2) ก่ อ นเปิ ดภาคการศึ กษา คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรได้ กาหนดคุ ณ สมบั ติของอาจารย์
พิเศษดังนี้
2.1 สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
2.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
2.3 มีประสบการณ์ในการสอนและการวิจัย
2.4 จัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ด้ วยตนเอง
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้ ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผ้ ูได้ รับมอบหมาย
คอยประสานงาน ติดตาม และกากับดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และให้ คาปรึกษาเพื่อแก้ ไข
ปัญหาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา
(4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ ว อาจารย์พิเศษจะต้ องได้ รับการประเมินการเรียนการสอนจาก
นิสิตในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ จากแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาใน
การกาหนดผู้สอนในครั้งต่อไป หากผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษในหลักสูตรไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะพิ จารณากาหนดหรื อปรั บเปลี่ยนผู้สอนให้ เหมาะสมในภาค
การศึกษาต่อไป
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน และปรับปรุงการทางาน
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การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู ้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4)
(1) ก่อนเปิ ดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากาหนดให้ คณาจารย์ผ้ ูสอนในทุก
รายวิชาในหลักสูตร พิจารณาเนื้อหาการเรียนการสอน โดยให้ มีการปรับปรุงแผนการสอน ตารา เอกสาร
ประกอบการสอนให้ ทันสมัย โดยให้ อาจารย์ผ้ ูสอนนาผลการประเมินของนิสิตในปี ที่ผ่านมา และ มคอ. 5
มาใช้ ในการปรับสาระแต่ละรายวิชาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรียนให้ สามารถออกแบบหัวข้ อ
ปริญญานิพนธ์ได้ แล้ วจัดทา มคอ. 3 เข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาร่วมกัน ในด้ าน
สาระของรายวิชา กลยุทธ์การสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ จากนั้นให้ อาจารย์ผ้ ูสอน
แก้ ไข ก่อ นน าส่ง มคอ.3 ออนไลน์ และมอบหมายให้ ป ระธานหลักสูตรเป็ นผู้ กากับ และติดตามการส่ง
มคอ.3 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้ ครบถ้ วนทุกรายวิชา
(2) ประธานหลั กสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(1) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดแผนการจัดโครงการประจาปี
งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ ากับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(2) คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรประชุมกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระ
งานให้ อาจารย์ในหลักสูตร
(3) ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการดาเนินโครงการตามที่ได้ รับมอบหมาย และแจ้ งความคืบหน้ าของ
โครงการให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบเป็ นระยะ
(4) ประธานโครงการน าผลสรุป การดาเนิ น งานโครงการมารายงานให้ ท่ีป ระชุ มรั บ ทราบ และ
ร่วมกันพิจารณาการจัด เพิ่มหรือลด หรือปรับปรุงเนื้อหาหรือรูปแบบโครงการในปี การศึกษาถัดไป
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
โทที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินผูเ้ รียน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(1) ในทุกภาคการศึกษาก่อนการจัดทา มคอ. 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีสัดส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ 90% ซึ่งอาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละรายวิชาเป็ น
ผู้ ก าหนดตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรายวิ ช า และสั ด ส่ ว นการประเมิ น ผลด้ า นจิ ต พิ สั ย 10% ตามมติ ข อง
คณะกรรมการประจาคณะฯ
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(2) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รก าหนดวิ ธีก ารวั ด ผลการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
รับผิดชอบหลัก – รองใน มคอ. 2 และให้ ระบุใน มคอ. 3
(3) ก่ อนการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค อาจารย์ผ้ ูสอนจัดทาข้ อสอบและส่งข้ อสอบให้
ผู้ทรงคุณ วุฒิตรวจพิ จารณาข้ อสอบ เพื่ อตรวจสอบให้ ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรี ยนรู้และวิธีการ
วั ด ผลการเรี ย นรู้ ท่ีร ะบุ ใน มคอ. 3 จากนั้ น อาจารย์ ผ้ ู ส อนปรั บ แก้ ให้ เรี ย บร้ อ ยตามความคิ ด เห็น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากที่ผ้ ูทรงคุณวุฒิให้ ความเห็นชอบแล้ ว จึงจะสามารถนาไปใช้ สอบได้
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษา (TQF) ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้ จริง โดยอ้ างอิงจากผลการเรียน
ของนิสติ ในแต่ละรายวิชา
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสิต
หลั งจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ ว หลั ก สูต รจั ดให้ มีก ารประชุ มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนใน
แต่ละรายวิชา และรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้ อาจารย์ผ้ ูสอนชี้แจงเหตุผล
(2) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการเรียนแล้ ว อาจารย์ผ้ ูสอนส่งผลการเรียน
ให้ แก่หลักสูตร หรื อคณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารคณะรั บรองผลการเรี ยนแล้ ว อาจารย์ผ้ ูสอน
สามารถส่งผลการเรี ยนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เห็นด้ วยกับผลการเรี ยน นิสิตสามารถ
อุทธรณ์โดยทาบันทึกข้ อความถึงอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อให้ อาจารย์ผ้ ูสอนชี้แจงเหตุผลให้ นิสติ ทราบ
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)
(1) หลั งจากส่งผลการเรี ยนในระบบของมหาวิ ทยาลั ยแล้ ว คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสูตรมี
กระบวนการการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการติดตาม มคอ. 5
ให้ เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานของหลักสูตร จากนั้นให้ อาจารย์ผ้ ูสอนแก้ ไข
1.2 อาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์ รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
1.3 ประธานหลักสูตรเป็ นผู้กากับและติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้
ครบถ้ วนทุกรายวิชา
(2) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
(3) สิ้น ปี การศึ กษาภายใน 60 วัน คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรร่ วมกัน จัดทา มคอ. 7 เพื่ อ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตลอดปี การศึกษาที่ผ่านมา
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร
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6. สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ
6.1.1 วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ในแต่ละปี โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ กับ
นิ สิต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นวิ ชาการ ด้ านกีฬ าและการส่ งเสริ ม สุขภาพ ด้ า นบ าเพ็ ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้ อม ด้ านนันทนาการ และด้ านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6.1.2 จัดสรรจานวนชั่วโมงให้ อาจารย์ในแต่ละรายวิชา วางแผนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขามาบรรยาย
6.1.3 จัดเตรียมครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีความพร้ อมด้ านหนังสือ ตารา และการ
สืบค้ นผ่านฐานข้ อมูล โดยสามารถสืบค้ นได้ ท่สี านักหอสมุดกลาง โดยมีหนังสือต่างๆ รวมถึงฐานข้ อมูลให้
สืบค้ น ดังนี้
6.2.1 ตารา
มี ตารา/หนังสือภาษาไทย ประมาณ 8,000 เล่ม และหนังสือภาษาอังกฤษ ประมาณ 800 เล่ม
6.2.2 วารสาร
มี วารสารภาษาไทยที่เกี่ยวข้ อง ประมาณ 40 ชื่อเรื่อง และวารสารภาษาอังกฤษ ประมาณ 20 ชื่อเรื่อง
6.2.3 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
1) ใช้ อาคารสถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) คณะฯ จัดสรรห้ องเรียนให้ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ แก่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.2.4 ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ท่สี นับสนุนด้ านวิชาการ คือ สานักหอสมุดกลาง และศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self – access Learning Center) มี หนั งสือด้ านภาษาไทย และมีวารสารด้ านภาษาและวรรณคดีไทย
สานักหอสมุดกลางมีฐานข้ อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้ อมูล ThaiLIS ฐานข้ อมูล Ebsco ฐานข้ อมูลปริญญานิพนธ์
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ไม่มี
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจาคณะมนุ ษยศาสตร์ ติดตาม สารวจ
เพื่อประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตารา วารสาร และอุปกรณ์การเรียน การสอนตลอดจนทรัพยากร
อื่นๆ ตลอดปี การศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอน
ให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการ
ที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
2561 2562 2563 2564 2565
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่ วมกันก่อนเปิ ดภาคเรียน เพื่อพิจารณาโครงการ
สอนของรายวิชาที่จะเปิ ดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะและขอคาแนะนา เพื่อนาไปวางแผน
กลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ระหว่างสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้ าใจ สอบถามนิสติ ถึงประสิทธิผลของ
การเรียนรู้จากวิธกี ารสอน ด้ วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรือใช้ แบบสอบถาม
1.1.3 หลังการสอน
อาจารย์ ผ้ ู ส อนประเมิ น การเรี ยนรู้ ของนิ สิ ต จากพฤติ ก รรมที่แ สดงออก การท ากิ จ กรรม
แบบฝึ กหั ด และผลการสอบ ผลที่ได้ จ ากการประเมิ น จะน ามาพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพ กลยุ ท ธ์ก ารสอน
ประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและวิธสี อน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ระหว่างสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวีธีการ
สอน สื่อการสอน กิจกรรม/ งานที่มอบหมายแก่นิสิต และความสอดคล้ องกับ รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ. 3)
1.2.2 หลังการสอน
1.2.2.1 นิสิตประเมินการสอนทุกปลายภาคการศึกษา โดยใช้ แบบประเมิน มศว ปค.
003 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพ กลยุทธ์
การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ โดยพิจารณาร่วมกับผลจากแบบประเมิน มศว ปค.003
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การทาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผ้ ูสอน นิสิตปั จจุบัน และ
บัณฑิตที่สาเร็จตามหลักสูตร
2.2 การประเมิน วิพ ากษ์ หลั กสูตรโดยผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ภายนอก โดยพิ จารณาจากรายงานผลการ
ดาเนินการหลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสติ
2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้ างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตร
และการสารวจการได้ งานของบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
หลั ก สูต รมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจาทุ ก ปี ตามดั ชนี บ่ งชี้ ผลการด าเนิ น งาน (Key
Performance lndicators) ในหมวดที่ 7 ข้ อที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากภายนอก (สกอ.) โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอก
และมหาวิทยาลัย สรุปดังนี้
1. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนและทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ ครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน
6. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสติ ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุ ทธ์การสอน หรื อการประเมิน ผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รทบทวนผลการประเมิ น ประสิ ทธิผ ลของการสอนในวิ ช าที่
รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จากนั้น ส่งให้ คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ พิจารณาในการประชุมของคณะฯ ทุกภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และวางแผนปรับปรุงตามข้ อเสนอของคณะกรรมการประเมิน
4.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิ จารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานที่ได้ จากการ
ประเมินในข้ อ 2 และข้ อ 3 และวางแผนปรับปรุง / พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการสารวจความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่)
หลักฐานความร่วมมือกับสถาบันอื่น (MOU)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ศาสตราจารย์สุกญ
ั ญา สุจฉายา
วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2558
รายการที่พจิ ารณา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา
4. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เหมาะสม ปรับปรุง







5. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
6. โครงสร้างหลักสูตร
7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
- รายวิชาเอกบังคับ
- รายวิชาเอกเลือก
- ปริญญานิพนธ์
8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาเอกบังคับ
- รายวิชาเอกเลือก
- ปริญญานิพนธ์
9. แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
10. ความชัดเจนของคาอธิบายรายวิชา
11. ความสัมพันธ์และความต่อเนือ่ งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา
และวรรณคดีไทย
12. ความสัมพันธ์และความต่อเนือ่ งของรายวิชาในวิชาเอก
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
13. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับความต้องการของนิสิต
15. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต

ข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเกณฑ์ความเป็ น
หลักสูตรนานาชาติ

-จุดเน้ นเรียนภาษาเพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจเพื่อให้ ภาษาไทย
เข้ าไปสู่เวทีอาเซียน และ
นานาชาติ
-กาหนดคุณสมบัตขิ องผู้เข้ า
ศึกษาให้ ชัดเจน




ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิม่ เติม)
-สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรต้ องปรับเขียนใหม่ให้ เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ควรระบุให้ ใกล้ ตวั เช่น ปริญญาเอกภาษาไทยมีความจาเป็ นต่อ
ประเทศชาติ กล่าวถึงลักษณะของปริญญาเอกสาขาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมี
ความแตกต่างจากที่อ่นื อย่างไรบ้ าง การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเป็ นความโดดเด่นของสถาบัน
-เป็ นหลักสูตรที่มคี วามโดดเด่นในด้ านการบูรณาการศาสตร์ วรรณคดี คติชน ไทยศึกษา ภาษาศาสตร์ภาษาไทย และการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
-แต่ละกลุ่มในหมวดวิชาเลือกควรล้ อกัน เช่น ระเบียบวิธวี ิจัยในกลุ่มต่างๆ
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การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี พัดทอง
วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2558
รายการที่พจิ ารณา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา
4. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา

6. โครงสร้างหลักสูตร
7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
- รายวิชาเอกบังคับ
- รายวิชาเอกเลือก
- ปริญญานิพนธ์
8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาเอกบังคับ
- รายวิชาเอกเลือก
- ปริญญานิพนธ์
9. แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
10. ความชัดเจนของคาอธิบายรายวิชา
11. ความสัมพันธ์และความต่อเนือ่ งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา
และวรรณคดีไทย
12. ความสัมพันธ์และความต่อเนือ่ งของรายวิชาในวิชาเอก
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
13. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับความต้องการของนิสิต
15. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต

เหมาะสม ปรับปรุง ข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ




-กาหนดคุณสมบัตขิ องผู้เข้ า

ศึกษาให้ ชัดเจน
-กาหนดให้ มกี ารทดสอบ
เพื่อเข้ าศึกษา
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิม่ เติม)
-แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต้ องระบุว่าจะมีการดาเนินการภายใน 5 ปี
-เพิ่มหัวข้ อปัญหาของนิสติ แรกเข้ า กลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อแก้ ไขปัญหา ข้ อจากัดของนิสติ แผนการวิจัยการศึกษา
งบประมาณ ระบบการศึกษา
-ประชุมกาหนดรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนให้ ชัดเจนและสอดคล้ องกับชื่อ
รายวิชา
-ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจาควรเพิ่มผลงานวิจัยที่ตพี ิมพ์ในวารสาร ภาระงาน
สอนในปัจจุบนั ข้ อมูลในตารางต้ องระบุให้ ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ท่ี สกอ. กาหนด
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การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร. ชลธิชา บารุงรักษ์
วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2558
รายการที่พจิ ารณา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา

4. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
6. โครงสร้างหลักสูตร
7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
- รายวิชาเอกบังคับ
- รายวิชาเอกเลือก
- ปริญญานิพนธ์
8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาเอกบังคับ
- รายวิชาเอกเลือก
- ปริญญานิพนธ์
9. แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
10. ความชัดเจนของคาอธิบายรายวิชา

เหมาะสม ปรับปรุง ข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
เกณฑ์ความเป็ นนานาชาติ


เหมาะสม2 แขนง คือ แขนง

ภาษาและวรรณคดีไทย และ
แขนงภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ


ต้ องเน้ นการวิจัย

และการบูรณาการความรู้







11. ความสัมพันธ์และความต่อเนือ่ งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา
และวรรณคดีไทย



12. ความสัมพันธ์และความต่อเนือ่ งของรายวิชาในวิชาเอก
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ



13. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับความต้องการของนิสิต



15. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต



เขียนให้ ชัดเจนและล้ อกับ
ปริญญาโท
เขียนให้ ชัดเจนและล้ อกับ
ปริญญาโท
เขียนให้ ชัดเจนและล้ อกับ
ปริญญาโท
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิม่ เติม)
-การเป็ นหลักสูตรนานาชาติใช้ เกณฑ์อย่างไร ผู้เรียนเป็ นชาวต่างชาติ ผู้เรียนเป็ นชาวไทย ภาษาที่ใช้ สอน ตรวจสอบกับประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์การเป็ นหลักสูตรนานาชาติ เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-ต้ องระบุสถานภาพของหลักสูตรต้ องระบุว่าได้ รับการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในการประชุมครั้งที่....เมื่อวันที่.....เดือน....................พ.ศ .............
-ระยะเวลาการศึกษาควรปรับเป็ น 4 ปี เพื่อให้ เหมาะสมกับความเป็ นจริง และสอดคล้ องกับระยะเวลาในการลาศึกษาของผู้ท่จี ะ
เข้ าศึกษา
- มศว มีความเด่นด้ านทาเลที่ต้งั ลักษณะรายวิชาควรเน้ นการนาไปประยุกต์ใช้

84

การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ อยู่เย็น
วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2558
รายการที่พจิ ารณา
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา

เหมาะสม ปรับปรุง



ข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ



4. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร



5. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา



6. โครงสร้างหลักสูตร
7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
- รายวิชาเอกบังคับ
- รายวิชาเอกเลือก
- ปริญญานิพนธ์
8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาเอกบังคับ
- รายวิชาเอกเลือก
- ปริญญานิพนธ์
9. แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
10. ความชัดเจนของคาอธิบายรายวิชา
11. ความสัมพันธ์และความต่อเนือ่ งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา
และวรรณคดีไทย
12. ความสัมพันธ์และความต่อเนือ่ งของรายวิชาในวิชาเอก
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
13. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับความต้องการของนิสิต



15. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิม่ เติม)
-จานวนหน่วยกิตควรเป็ น 48 หน่วยกิต
-ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศให้ ระบุรายละเอียดว่าร่วมมือในลักษณะใดบ้ าง
-ปรับรายละเอียดในหัวข้ ออาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
- ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ให้ ใช้ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2548 หน้ า 18 ข้ อ 9.2
-เพิ่มและปรับการเขียนในหมวดต่างๆ เช่น ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ โครงสร้ างหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์
การสอนและประเมินผล การพัฒนาอาจารย์ การประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
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การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์
วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2558
รายการที่พจิ ารณา
1. ชื่อหลักสูตร

เหมาะสม ปรับปรุง ข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ใช้ ว่า “ภาษาไทย” ก็เพียงพอ


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา



ใช้ ว่า “ภาษาไทย” ก็เพียงพอ

3. วิชาเอก/แขนงวิชา



ควรกาหนดให้ มี 2 สาขาวิชา
ที่เป็ นจุดเด่นคือ สาขาภาษาวรรณคดีไทย และภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ

4. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร




5. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
6. โครงสร้างหลักสูตร



7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
- รายวิชาเอกบังคับ
- รายวิชาเอกเลือก
- ปริญญานิพนธ์
8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาเอกบังคับ
- รายวิชาเอกเลือก
- ปริญญานิพนธ์
9. แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา



10. ความชัดเจนของคาอธิบายรายวิชา



11. ความสัมพันธ์และความต่อเนือ่ งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา
และวรรณคดีไทย
12. ความสัมพันธ์และความต่อเนือ่ งของรายวิชาในวิชาเอก
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
13. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
14. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับความต้องการของนิสิต



15. ความสอดคล้องของเนื้ อหารายวิชากับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิต
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิม่ เติม)
-ปรับเรียงวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรเป็ นปริญญาเอก โท และตรี
-ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบันควรเพิ่มการบูรณาการศาสตร์และการประยุกต์ใช้
- ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต้ องระบุเป้ าหมายให้ ชัดเจนว่าคืออะไร สามารถผลิตบัณฑิตเข้ าสู่
ตลาดแรงงานวิชาชีพใดได้ บ้าง
-เป็ นหลักสูตรที่มคี วามโดดเด่นในด้ านการบูรณาการศาสตร์ วรรณคดี คติชน ไทยศึกษา ภาษาศาสตร์ภาษาไทย และการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
-ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชาต้ องชัดเจนและถูกต้ องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-ตรวจสอบเกณฑ์การรับและความเป็ นหลักสูตรนานาชาติ
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ภาคผนวก ง รายงานการสารวจความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่)
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ภาคผนวก จ หลักฐานความร่วมมือกับสถาบันอื่น (MOU)
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ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวสุภัค มหาวรากร
Miss Supak Mahavarakorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2260 1770 ต่อ 16239
supak@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศศ.บ.
อ.ม.
อ.ด.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537
2541
2552

ความเชี่ยวชาญ
วรรณคดี ไทย วรรณคดี พุ ท ธศาสนา วัจนลี ล าศาสตร์ วรรณกรรมปั จจุ บั น วรรณกรรมไทย
สาหรับชาวต่างประเทศ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
ณัฐปภัสร์ ชาญนนทวัฒน์ และสุภัค มหาวรากร. ลักษณะเด่นในนวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤษภาคม – สิงหาคม 2561; 8 (2): 133 -140.
Shi Lei, สุภัค มหาวรากร, ผกาศรี เย็นบุตร. หนังสืออ่านประกอบละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง”
สาหรับนักศึกษาชาวจีน. วารสารไทยศึกษา กรกฎาคม – ธันวาคม 2560; 13(2): 51-72.
ณัฐปภัสร์ ชาญนนทวัฒน์, สุภัค มหาวรากร, ธเนศ เวศร์ภาดา. ความดีเป็ นสิ่งที่ม่ันคงและยั่งยืน :
นวนิยายแปลจีนพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม กรกฎาคม – ธันวาคม 2560; 5(2)(10): 133-140.
สุภัค มหาวรากร และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. นิทานโชคดีชุด “ชนะใจได้ ”: ชีวิตที่มีมงคลคือชีวิตที่โชคดี.
วารสารไทยศึกษา มกราคม – มิถุนายน 2558; 11 (1): 65-78.
สุภัค มหาวรากร และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. การสร้ างสรรค์ชาดกเรื่องพระมหาชนกในรูปแบบการ์ตูน
โทรทัศน์. วารสารไทยศึกษา กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2557; 10 (1): 27-54.
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สุภัค มหาวรากร. นาฏยลีลาพระมหาชนก : การสร้ างสรรค์ชาดกในสังคมไทย. วารสารไทยศึกษา
กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2556; 9 (1): 139-163.
สุภัค มหาวรากร และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. การแปรรูปวรรณกรรมเรื่องอิเหนา. วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ กรกฎาคม – ธันวาคม 2556; 15(1): 87-99.
สุภัค มหาวรากร. พระจันทร์ : การสื่อแนวคิดเรื่องปัญญาในอรรถกถาชาดก วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ มกราคม – มิถุนายน 2555 ; 2 (26) 76-83.
สุภัค มหาวรากร. บทบาทของพระจันทร์ในอรรถกถาชาดก. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
2555; 14 (1): 118-131.
สุภัค มหาวรากร. ความเปรียบในรัตนพิมพวงศ์ : การสืบทอดวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ จากพระไตรปิ ฎก
และอรรถกถาชาดก. วารสารไทยศึกษา 2554; 7(2) สิงหาคม 2554 – มกราคม 2555:
71 - 94.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Siraprapha Suntawong, Supak Mahavarakorn. Humor in Thai Traditional plays. Proceedings of
The Ires-Wrfer International Conference2017; 2017 Nov 6-7; Tokyo Japan: 1-3
นิธอิ ร พรอาไพสกุล และสุภัค มหาวรากร. “ความสวยความงาม” ในการ์ตูนเรือ่ งนางสิบสอง – พระรถเมรี:
ปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในสือ่ ร่วมสมัย. บทความเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง
“ขับนิทานนางสิบสอง ขานทานองพระรถเมรี”: นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์; 7กรกฎาคม2560;
ณ ห้ องประชุมและแสดงดนตรีช้ัน 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน: 169 - 195
Chayatee Ngaorangsri, Supak Mahavarakorn. Knoeledge and Its Presentation in the Cartoon Tales
of Vetala. Proceedings of Asia – Pacific Social Science Conference 2016; 2016 Nov
22-24; Kyoto Japan: 375-385.
Nuengruthai Pankaew, Supak Mahavarakorn. An Investigation of Conceptual Ideas through
Language Usage in Advertising Credit Cards of Thai Commercial Banks. Proceedings of
The 2015 International Symposium on Business and Social Science; 2015 Dec 2-4;
Tokyo Japan: 610-613.
Zeng Yuan, Supak Mahavarakorn, Pakasri Yenbutra. Teaching of Thai Folk Wisdom from the
Novel Titled “The Happiness of Kathi” to Chinese Learners. Proceedings of The 2015
International Symposium on Business and Social Science; 2015 Dec 2-4; Tokyo
Japan: 151 - 157.
Shi Lei, Supak Mahavarakorn, Pakasri Yenbutra. Teaching of a Thai Literary Work “Sang
Thong” to Chinese Learners by Comparing it to Chinese Folktales. Proceedings of The
2015 International Symposium on Business and Social Science; 2015 Dec 2-4; Tokyo
Japan: 876-878.
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Liu Ronghan, Pakasri Yenbutra, Supak Mahavarakorn. Beliefs Associated with Auspicious Thai
Desserts and Teaching Thai to Foreign Learners. Proceedings of The 2015 International
Symposium on Business and Social Science; 2015 Dec 2-4; Tokyo Japan: 288 - 294.
สุภัค มหาวรากร, Mohamed Nasir, Yuan Zeng. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ ชาวต่างชาติใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียน
การสอนภาษาไทยในเอเชีย” ; 30-31 พฤษภาคม 2559; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ:
37-55.
Shi Lei, สุภัค มหาวรากร และผกาศรี เย็นบุตร. หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง สาหรับ
นักศึกษาชาวจีน. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนการสอน
ภาษาไทยในเอเชีย” ; 30-31 พฤษภาคม 2559; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ: 133-155.
พระมหาปรีชา เอียงสวาท, สุภัค มหาวรากร และทรงภพ ขุนมธุรส. กลวิธกี ารนาเสนอหลักธรรมเรื่อง
อริยสัจในอรรถกถาธรรมบท. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย
และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่
สังคมโลก” ครั้งที่ 2; 25-26 มิถุนายน 2558; โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok:
237 – 247.
หนึ่งฤทัย ปานแก้ ว, สุภัค มหาวรากร และดลฤทัย ขาวดีเดช. กลวิธีทางภาษาและแนวคิดในโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา
วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์
จากสังคมไทยสู่สงั คมโลก” ครั้งที่ 2; 25-26 มิถุนายน 2558; ณ โรงแรม Swissotel le
Concorde Bangkok: 91 – 101.
พิชชธร ปะทะวัง, สุภัค มหาวรากร และอภิลักษณ์ เกษมผลกูล. การอธิษฐานของตัวละครแวดล้ อม
พระโพธิสตั ว์ในปัญญาสชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติ: กลวิธเี พื่อการนาเสนอภาพพระโพธิ์สตั ว์.
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สงั คมโลก” ครั้งที่ 2;
25-26 มิถุนายน 2558; ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok: 199 - 206.
รวีเกตุ ธรรมวงศ์, สุภัค มหาวรากร และพิสทิ ธิ์ กอบบุญ. กลวิธที างวรรณศิลป์ กับแนวคิดโพธิสตั ว์ใน
นวนิยายเรื่องกวนอิม พระโพธิสตั ว์แห่งความการุณย์. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ
“ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ ละ
สร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สงั คมโลก” ครั้งที่ 2; 25-26 มิถุนายน 2558; ณ โรงแรม
Swissotel le Concorde Bangkok: 225 - 236.
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3. ตารา/หนังสือ
สุภัค มหาวรากร และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยพื้ นฐาน. กรุงเทพฯ: เอมพันธ์; 2556.
สุภัค มหาวรากร และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. การพูดในงานอาชีพ. กรุงเทพฯ: เอมพันธ์; 2556.
สุภัค มหาวรากร และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ตามสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: เอมพันธ์;
2556.
ผกาศรี เย็นบุตร, สุภัค มหาวรากร และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เล่ม 1-2
แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2553. กรุงเทพฯ:
เอมพันธ์; 2555.
ผกาศรี เย็นบุตร, สุภัค มหาวรากร และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เล่ม 1-2
แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
เอมพันธ์; 2555.
ผกาศรี เย็นบุตร, สุภัค มหาวรากร และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เล่ม 1-2
แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
เอมพันธ์; 2555.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ทยท 700
ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย
ทยท 800
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
ทยภ 712
กระบวนทัศน์การวิจัยวรรณคดีไทย
ทยต 722
กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ทยภ 732
สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทย
ทยภ 733
การวิจัยวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ
ทยภ 734
สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านวรรณคดีไทย
ทยภ 737
ปฏิบัติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ
ทยต 742
การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ
ทยต 745
ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ความสุขของการอยู่ร่วมกัน
สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
ท่ามกลางความหลากหลายทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย
ผ่านงานวรรณกรรมเยาวชน

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2559
หัวหน้ าโครงการ
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การประยุกต์ใช้ หลักธรรมใน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชีวิตประจาวันจากทศชาติชาดก:
กรณีศึกษาจากเรียงความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สุนทรียภาพในทศชาติชาดก
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การสร้ างสรรค์นิทานชาดกใน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
การ์ตนู ชุด “นิทานโชคดี”
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การสร้ างสรรค์ชาดกเรื่อง
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
พระมหาชนกในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การ์ตนู โทรทัศน์
การแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนา
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาฏยลีลาพระมหาชนก :
คณะมนุษยศาสตร์
การสืบทอดและการสร้ างสรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชาดกในสังคมไทย

2558

หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ

2556

หัวหน้ าโครงการ

2555

หัวหน้ าโครงการ

2555

หัวหน้ าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสุกญ
ั ญา สุจฉายา
Mrs. Sukanya Sujachaya
ศาสตราจารย์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2260 1770 ต่อ 16269
maemee50@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

วุฒิการศึกษา
อ.บ.
อ.ม.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ทีส่ าเร็จ
2519
2522

ความเชี่ยวชาญ
คติชนวิทยา ภูมิปัญญาท้องถิ่น วรรณคดีไทยและวรรณคดีท้องถิ่น
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ยาย ตา และปลากระเบนทอง นิทานชาวเกาะเมืองจันทบูร. วารสารเมืองโบราณ
มกราคม-มีนาคม 2561; 44: 119-121
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. เจ้ าถิ่นใหญ่แห่งลานา้ เจ้ าพระยา. วารสารเมืองโบราณ ตุลาคม-ธันวาคม 2561;
44: 133-136.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ท้าวศรีโคตร นางเขียวค่อม และตานานนกสักกะไดลิงหรือฮุ้งใหญ่เมืองอุบล.
วารสารเมืองโบราณ กรกฎาคม–กันยายน 2560; 43: 116-123
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. พระร่วง-พระลือ. วารสารเมืองโบราณ เมษายน–มิถุนายน 2560; 43: 103-107.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ท้าวอู่ทองแห่งอโยธยา ผู้ทาให้ มงกุฎของพญาศรีธรรมาโศกราชตกจากพระเศียร.
วารสารเมืองโบราณ มกราคม-มีนาคม 2560; 43: 119-122.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. โคลงเล่นซ่อนหาที่เกาะสีชัง : การเล่นกับภาษาในวันว่าง. วารสารไทยศึกษา
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560; 13 (2) : 1-13.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. อาหารไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560; 24 (2) : 1-29.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ตานานสาเภาขันหมากของเจ้ ากงจีน. วารสารเมืองโบราณ เมษายนมิถุนายน 2559; 42: 106-108.
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สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ผาแดง – นางไอ่ บันทึกการทาสงครามของละว้ า ขอมและนาค วารสารเมืองโบราณ
มกราคม – มีนาคม 2559; 42: 97-102.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ตานานสองดาบสแห่งสุวัณณภูมิ. วารสารเมืองโบราณ ตุลาคม- ธันวาคม
2559. ; 42: 112-116.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ตานานพระประโทณ : ตานานแบบพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ. วารสารเมืองโบราณ
ตุลาคม-ธันวาคม 2558 ; 44: 120-126.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. นางอินทปัตถา-กุลวงศ์ กับนางอรพิม-พระปาจิต ตานานของชนผู้สร้ างปราสาทหิน.
วารสารเมืองโบราณ เมษายน-มิถุนายน 2558; 41: 97-125.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทรัพย์สนิ ทางปัญญา : กระบวนทัศน์ท่เี ปลี่ยนแปลง.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรกฎาคม-ธันวาคม
2556; 5 (2) : 1-20.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ทุนวัฒนธรรมกับวัตถุมงคลในปัจจุบัน. วารสารอักษรศาสตร์ฉบับพิเศษ “คติชน
สร้างสรรค์” กรกฎาคม-ธันวาคม 2556; 42 (2) : 75- 102.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ผู้สบื ทอดคือผู้ถือครอง มิใช่เจ้ าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม. วารสารไทยศึกษา
กรกฎาคม –ธันวาคม 2555; 8 (2) : 97-122.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. เศรษฐกิจสร้ างสรรค์กบั การจัดการวัฒนธรรม. วารสารไทยศึกษา สิงหาคม 54 –
มกราคม 2555; 7 (2) : 217-239.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. เซ่นสรวงบวงพลี. วารสารไทยศึกษา สิงหาคม-มกราคม 2552; 5 (2) : 115-140.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ชื่นฉ่าลานาชล : บทเพลงแห่งสายนา้ . น้ าคือชีวิต วารสารราชบัณฑิตยสถานฉบับ
เฉลิมพระเกียรติ 2551 : 290-309.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
สุกัญญา สุจฉายา. อนุ ภาคการชนไก่ในนิทานเรื่องพระรถเมรี : ร่ องรอยสู่ความเป็ น “เมือง”
ใน สุวรรณภูมิ. บทความเนือ่ งในการประชุมวิชาการระดับชาติเรือ่ ง “ขับนิทานนางสิบสอง
ขานทานองพระรถเมรี”: นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์; 7 กรกฎาคม 2560; ณ ห้ องประชุมและ
แสดงดนตรีช้ัน 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน.
3. ตารา/หนังสือ
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติเจ้ านายสตรีในสมัยสุโขทัย. โสรมสรวงศิรธิรางค์
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น. กรุงเทพฯ : สานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2560.
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สุกญ
ั ญา สุจฉายา. การประยุกต์ใช้ คติชนในการสร้ างวัตถุมงคลในปัจจุบัน. เรือ่ งเล่าพื้ นบ้านไทย
ในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง. เอกสารวิชาการลาดับที่ 109. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน), 2558
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. คุณค่าของวรรณคดีเรื่องขุนช้ าง-ขุนแผน และ ขุนช้ างแปลงสาร : ตอนที่หายไป
จากเสภาขุนช้ าง-ขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ. ๑๐๐ ปี วรรณคดีสโมสร. สานักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2558.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคาแหง และ ศิลาจารึกหลักที่ ๒ จารึกวัดศรีชุม.
วรรณคดีแห่ งชาติเล่ม 1. สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556.
กั ญ ญา สุ จ ฉายา. ต านานชาละวั น กาพย์ เซิ้ งบั้ ง ไฟ ไก่ ช นไทย. หนัง สื อ มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2556.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. นิทานขุนช้ างขุนแผน นิทานพระร่วง ตาราพรหมชาติ ตาราเลขยันต์. วรรณกรรม
พื้ นบ้านไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติทีข่ ึ้ นทะเบียน พ.ศ.2553-2556.
กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม, 2556.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. มุสลิมกับตารับอาหารไทย. หลากมิติมุมมองมุสลิมในแผ่นดินไทย.
กรุงเทพฯ: ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. ปฐมกัปป์ ตานานกาเนิดโลกของชาวอีสาน. ไตรภูมิฉบับท้องถิน่ . กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2555.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. สารานุกรมความงามด้วยภูมิปัญญาไทย. สุกญ
ั ญา สุจฉายา. บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ(องค์การมหาชน),
2559.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. วรรณกรรมมุขปาฐะ หนังสือชุดคติชนวิทยาลาดับที่ 11. กรุงเทพฯ: โครงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลางฉบับเพิม่ เติม 1-3 เล่ม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์, 2555.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. วรรณคดีนทิ านไทย . กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
สุกญ
ั ญา สุจฉายา. วรรณคดีท้องถิ่นภาคกลาง. ประมวลสาระชุดวิชา วรรณกรรมท้องถิน่ .
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2555.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ทยท 700
ทยท 800
ทยภ 713
ทยต 723

ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
กระบวนทัศน์การวิจัยคติชนวิทยา
กระบวนทัศน์การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา
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ทยภ 735
ทยภ 737
ทยต 742
ทยต 743
ทยต 744
ทยต 745

การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
ปฏิบัติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ
การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ
สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

สารานุกรมภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นไทย
(ความงามด้ วยภูมปิ ัญญาไทย)

การประยุกต์ใช้ คติชนในการ
สร้ างสรรค์วัตถุมงคลในสังคมไทย
ปัจจุบนั
การศึกษาสถานภาพการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นด้ าน
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
กลางฉบับ

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากร
2557
หัวหน้ าโครงการ
ชีวภาพแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2554-2557

หัวหน้ าโครงการ

สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากร
ชีวภาพแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

2555

ผู้ร่วมวิจัย

มูลนิธสิ ารานุกรมวัฒนธรรมไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์
การคุ้มครองภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นไทย ทุนวิจัยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวง
ตามแผนพัฒนากฎหมายทรัพย์สนิ พาณิชย์
ทางปัญญา พ.ศ.2550.
กรอบความคิดการคุ้มครองภูมิ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
ปัญญาท้ องถิ่นไทย
แห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองภูมิ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
ปัญญาท้ องถิ่นไทย
แห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
การจัดทารายชื่อวรรณกรรม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท้ องถิ่นภาคกลางเพื่อการเรียนการ กระทรวงศึกษาธิการ
สอนตามหลักสูตรการ ศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544

2554

หัวหน้ าโครงการ

2550

หัวหน้ าโครงการ

2550

ผู้ร่วมวิจัย

2550

ผู้ร่วมวิจัย

2548

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

The Role of Chicken in Myth
and Ritual in Northern
Thailand . in Human and
Chicken Multi- Relationships
Research Project(HCMR)
อาหารในงานบุญประเพณีท่ี
เกี่ยวกับชีวิตของกลุ่มแขกจาม ชวา
และเปอร์เชียในสังคมไทย
อัตลักษณ์ของชาวสวนคลองภูมิ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร.
วัฒนธรรมข้ าวในคติชนของชนชาติ
ไท : ภาพสะท้ อนจากตานาน
นิทานและเพลง
(ผู้ร่วมวิจัยเขียนบทที่ 5พิธกี รรม
ขอฝนและบทที่ 8 เพลงและ
การละเล่น)
ความเชื่อและพิธกี รรมในวิถชี วี ิต
ของชาวสวนคลองบางระมาด
ธนบุรี.
การแสดงพื้นบ้ านภาคกลาง : การ
ปรับปรนในชีวิตไทยสมัยใหม่
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ์ิ
พระบรมราชินนี าถกับการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เพลงพื้นบ้ านในฐานะสื่อถ่ายทอด
วรรณคดี
การวิเคราะห์เรื่องจริยศาสตร์ใน
วรรณคดีนิทานอีสาน
องค์ประกอบการดาเนินชีวิตของ
ชาวบ้ านเป็ ด ต.บ้ านเป็ ด อ.เมือง
จังหวัดขอนแก่น
สารวจและถ่ายภาพจิตรกรรมฝา
ผนังอีสาน

แหล่งทุน

H.I.H. Prince Akishino’s Research
under the Royal Patronage of H.R.H.
Princess Maha Chakri Sirindhorn

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2547 –
หัวหน้ าโครงการ
2549.

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

2547

หัวหน้ าโครงการ

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

2546

ผู้ร่วมวิจัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สถาบันไทย
ศึกษา จุฬาฯ

2544

ผู้ร่วมวิจัย

สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ

2544

หัวหน้ าโครงการ

สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ

2540

หัวหน้ าโครงการ

ทบวงมหาวิทยาลัย

2540

หัวหน้ าโครงการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

2533

หัวหน้ าโครงการ

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2531

ผู้ร่วมวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2527

หัวหน้ าโครงการ

2527 -2531

ผู้ร่วมวิจัย

มูลนิธโิ ตโยต้ าร่วมกับศูนย์วฒ
ั นธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
Mr. Panupong Udomsilp
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2260 1770 ต่อ 16244
panupong@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

วุฒิการศึกษา
ค.บ.
อ.ม.
อ.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

สถาบัน
วิทยาลัยครูสกลนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ทีส่ าเร็จ
2528
2538
2554

ความเชี่ยวชาญ
คติชนวิทยา ความเชื่อและพิธกี รรม ไทยศึกษา วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมวิจารณ์
การสอนภาษาไทยให้ ชาวต่างชาติ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ . การผสมผสานความเชื่อเรื่องผี เทวดา และพุทธศาสนาในพิธจี ุลกฐินของ
ชาวไทยวน ชุมชนวัดบ้ านทัพ ตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารไทยศึกษา
มกราคม – มิถุนายน 2559; 12: 35-55.
ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ . ทัศนะของชาวไทยพวนในวรรณกรรมนิทาน : มุมมองที่มีต่อกลุ่มของ
ตนเองและกลุ่มชาติพันธ์อ่นื . วารสารปาริชาต เมษายน – กันยายน 2559; 29: 111-126.
ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ . ประเพณีส่วงเฮือชายฝั่งลุ่มนา้ โขง: บทบาทดั้งเดิมและการปรับเปลี่ยน
ตามนโยบายของรัฐชาติ. วารสารมนุ ษยศาสตร์ กรกฎาคม – ธันวาคม 2557; 21: 77-94.
ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ . นิทานเสียวสวาด : บทบาทการควบคุมข้ าโอกาสและชนชั้นปกครองใน
สมัยล้ านช้ าง. วารสารมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มกราคม – มิถุนายน 2556 ;
7: 25-38.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Surisa Sophonlertphong, Panupong Udomsilp. Teaching Packages on Thai Proverbs for foreign
Learners: Learning to Develop Thai Skill and Understand Proceedings of Asia – Pacific
Social Science Conference 2016; 2016 Nov 22-24; Kyoto Japan: 419-427.
Yin Lingyun, Panupong Udomsilp. An Analysis of Content in thai Textbook for
Chinese Learners. Proceedings of The 3rd International Joint Conference on Korean
Studies and Thai Studies “Korean Studies – Thai Studies in Multicultural Context”;
2016 July 28-29; At Faculty of Humanities and Social Sciences Burapha University,
Chonburi, Thailand: 468-485.
Pamupong Udomsilp. Integrating Beliefs in Spirits, Deities and Buddhsh In Small RobePresenting Ceremony of Tai Yuan People in Wat Bantap Community, Tambon
Changkerng, Mae Cham District, Chiangmai Prpvinve. Proceedings of The Asian
conference on Arts and Cultures; 2013 June 13-14; at Srinakharinwirot University
Bangkok, Thailand: 160-167.
Pamupong Udomsilp. The "Suang Huea" Tradition of the Mekong Riverine Communities:
A Tradition role has been A dapted to Accommodate Thai Government Policy. Proceedings
of The Asian conference on Arts and Cultures; 2012 August 9-10 at Srinakharinwirot
University Bangkok Thailand: 92 – 97.
Dao Thi Lan Anh, ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ . การวิเคาะห์โครงสร้ าง นามวลี กริยาวลี : กรณีศึกษาความเรียง
ภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
“การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย” ; 30-31 พฤษภาคม 2559; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล
กรุงเทพฯ: 157-172.
Yin Lingyun และภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ . การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบทอ่านในแบบเรียนภาษาไทยสาหรับ
ชาวจีน. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนการสอนภาษาไทยใน
เอเชีย” ; 30-31 พฤษภาคม 2559; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ: 108-130.
ธนพล เพ็งแก้ ว, ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ และอัควิทย์ เรืองรอง. การสืบทอดและการสร้ างสรรค์
วรรณกรรมเรื่องจันทโครพ. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย
และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่
สังคมโลก” ครั้งที่ 2; 25- 26 มิถุนายน 2558; โรงแรม swissôtel le Concorde, กรุงเทพฯ: 159 – 168.
Dao Thi Lan Anh, ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ . การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ นามวลีด้านโครงสร้ างในความ
เรียงภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา
วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์
จากสังคมไทยสู่สงั คมโลก” ครั้งที่ 2; 25- 26 มิถุนายน 2558; โรงแรม swissôtel le Concorde,
กรุงเทพฯ: 295-302.
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3. ตารา/หนังสือ
ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ . คติชนวิทยา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2560.
ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ . สารานุกรมรอบรูป้ ระชาคมอาเซี ยน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
กรุงเทพฯ : เอส พี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น; 2556.
ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ . สารานุกรมรอบรูป้ ระชาคมอาเซี ยน : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กรุงเทพฯ : เอส พี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น; 2556.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ทยท 700
ทยท 800
ทยภ 713
ทยต 723
ทยภ 735
ทยภ 737
ทยต 742
ทยต 743
ทยต 744
ทยต 745

ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
กระบวนทัศน์การวิจัยคติชนวิทยา
กระบวนทัศน์การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา
การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
ปฏิบัติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ
การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ
สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

พิธกี รรม “กินดอง”: การวิเคราะห์
บริบทและบทบาทของพิธกี รรมที่มี
ต่อชาวบ้ านและชุมชนเมือง
หนองบัวลาภู
นิทานเสียวสวาด: การศึกษาบทบาท
หน้ าที่ต่อชุมชนในสังคมล้ านช้ าง
การจัดระเบียบสังคม: กรณีศึกษาพิธี
บวงสรวงเจ้ าพ่อพระวอ จังหวัด
หนองบัวลาภู
บทบาทหน้ าประเพณีสว่ งเฮือกับ
ชุมชนชายฝั่งลุ่มนา้ โขง

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(อยู่ในระหว่างดาเนินการ)

2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้ าโครงการ

2556

หัวหน้ าโครงการ

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555

หัวหน้ าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวรัชนีย์ญา กลิ่นนา้ หอม
Miss Ratchaneeya Klinnamhom
อาจารย์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2260 1770 ต่อ 16270
ratchaneeya@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศษ.บ.
ศศ.ม.
อ.ด.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541
2546
2551

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย วัจนปฏิบัติศาสตร์ อุปลักษณ์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
รัชนีย์ญา กลิ่นนา้ หอม และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. "นา้ ท่วมคือสงครามและประชาชนเป็ นเหยื่อ" : มโนทัศน์ท่ี
สะท้อนจากพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กรกฎาคมธันวาคม 2560; 19(1)(37): 114-125.
รัชนีย์ญา กลิ่นนา้ หอม. อุปลักษณ์ความสุขในบล็อกไทย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มกราคมมิถุนายน 2556, 14(2) : 132-138.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Wannasin Yaowalee and Ratchaneeya Klinnamhom. Foreign Learners’ Understanding and Ability to
Use Thai Subsidiary Motion Verbs in ‘Pai’ (Go) and ‘Maa’ (Come). Proceeding of the
IRES - WRFER International Conference 2017; 2017 Nov 6-7; Tokyo Japan: 8-11.
วัชรี ใจประเสริฐ และรัชนีย์ญา กลิ่นนา้ หอม. "เมาท์เท่น ภูผา ฟ้ าใส ชื่อเล่นเด็กยุคใหม่ของพ่อแม่
เจเนอเรชั่นวาย: กรณีศึกษาเขตเทศบาล อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น". เอกสารหลังการ
ประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 9; 24-25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก จ.พิษณุโลก:
339-351.
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Zou Siyuan, Ratchaneeya Klinnamhom, Montri Jiamjarungyong. What’s Life? : The Concept
of Life in Thai and Chinese Webblogs. Proceeding Impact of China towards ASEAN
Integration. 2nd Mae Fah Luang University International Conference 2014;
Feb 2014, 11-12 Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, p. 211-226.
Zheng Wuyao, Ratchaneeya Klinnamhom, Wison Sukwisith. “I am not free”:A Comparative
Study Strategies for Refusal Request of Teachers Between Thai and Chinese University
Students. Proceeding Impact of China towards ASEAN Integration. 2nd Mae Fah Luang
University International Conference 2014, 11-12 Mae Fah Luang University, Chiang Rai,
Thailand, p. 197-210.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ทยท 800
ทยภ 711
ทยต 721
ทยภ 731
ทยภ 737
ทยต 741
ทยต 745

ชื่อรายวิชา
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทย
กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาไทย
การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
ปฏิบัติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ
การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

มโนทัศน์เรื่องนา้ ที่สะท้ อนจากพาดหัวข่าวใน
หนังสือพิมพ์ไทย

แหล่งทุน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน
2556

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายดวงเด่น บุญปก
Mr. Duangden Boonpok
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02 260 1770 ต่อ 16245
duangden@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
Ph.D.

รัฐศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เขมรศึกษา
Sociology and Anthropology

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
La Trobe University, Australia

2534
2550
2552
2540
2548

ความเชี่ยวชาญ
ไทยศึกษา กัมพูชาศึกษา คติชนวิทยา ภาษาและวัฒนธรรม การสอนภาษาและวัฒนธรรม
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
ดวงเด่น บุญปก. บทบาทของครอบครัวในการสืบทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหาร: กรณีศึกษาครอบครัว
ไทยภาคกลาง. วารสารปาริชาต เมษายน-กันยายน 2559;29(1) :16-38.
ดวงเด่น บุญปก. “ขอม” ในตานานและนิทานพื้นบ้ านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. วารสาร
มนุ ษยศาสตร์ปริทรรศน์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2558;37(2) :91-104.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Duangden Boonpok. Thai family and the way of child-rearing: an integration of knowledge belief
and folk wisdom into practice. Proceedings of the International Conference
Commemorating the 50th Anniversary of the Department of Thai 2016; October
26-27; Hankuk University of Foreign Studies, Republic of Korea: 146-160.
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Duangden Boonpok. Exchanging and learning the culture of ASEAN: Songkran of the Thais and
the other Buddhist Theravada Societies in the Southeast Asian Mainland. Proceedings of
The Asian Conference on Arts and Cultures 2013; July 13-14; Srinakharinwirot
University, Bangkok, Thailand: 146-160.
Duangden Boonpok. The Concept of ‘Khom’ in Northeastern Thai Folktales. Proceedings of
The Asian Conference on Arts and Cultures 2012; August 9–10; Srinakharinwirot
University, Bangkok, Thailand: 60-67.
พีระพล อ่อนลาเนาว์ และดวงเด่น บุญปก. การศึกษาสาระและการเชื่อมโยงความในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์. หนังสือรวมบทความงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา–ไทย
ศึกษา การประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 3. เกาหลีศึกษา–ไทย
ศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2559
กรกฎาคม 28-29; พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น: 110-125.
มณฑิชา ชาญประโคน และดวงเด่น บุญปก. แนวคิดการพัฒนาประเทศด้ านการเมืองการปกครอง :
กรณีศึกษาจากงานเขียนบทความประจา “สยามรัฐ หน้ า 5” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทยและการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรูส้ ร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สงั คมโลก” ครั้งที่ 2; 2558;
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 81-90.
ดวงเด่น บุญปก. ส้ วมนอกบ้ านในสังคมไทย เขมร และ ออสเตรเลีย: ความสาคัญและคุณค่าอุปโลกน์
(Public Toilets in Thai, Cambodian, and Australian Societies: Importance and Invented
Value). เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจยั มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 6 “ดิน
น้ า ลม ไฟ: อุปสงค์ อุปทาน อุปลักษณ์ อุปโลกน์”; 2555 พฤศจิกายน 28-29; มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย, กรุงเทพฯ: 39-49.
3. ตารา/หนังสือ
ดวงเด่น บุญปก. ความรูเ้ บื้ องต้นเกีย่ วกับกัมพูชา (Introduction to Cambodia). กรุงเทพฯ:
คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย จากัด; 2557.
ดวงเด่น บุญปก. สภาพการณ์ปัจจุบนั ในโลกตะวันออก: ชายแดนไทย-กัมพูชา. กรุงเทพฯ:
คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย จากัด; 2556.

132

4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ทยท 800
ทยภ 713
ทยภ 735
ทยภ 737
ทยต 744
ทยต 745

ชื่อรายวิชา
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
กระบวนทัศน์การวิจัยคติชนวิทยา
การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
ปฏิบัติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ
การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ผ้ าทอพื้นเมืองของกลุ่มเขมรถิ่นไทย:
มิตทิ างสังคม วัฒนธรรม และการสื่อ
ความหมายของลายผ้ าและลาย
เครื่องมือทอผ้ า
คาศัพท์ภาษาถิ่นทางทันตกรรมเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
การจัดการบริการทางวิชาการแก่สงั คม
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียน
ครอบครัวไทยกับวิธกี ารเลี้ยงดูเด็ก:
การบูรณาการความรู้ ความเชื่อและภูมิ
ปัญญาสู่การปฏิบตั ิ

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2559
หัวหน้ าโครงการ

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(อยู่ในระหว่างดาเนินการ)
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้ าโครงการ

2555

หัวหน้ าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางผกาศรี เย็นบุตร
Mrs. Pakasri Yenbutra
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2260 1770 ต่อ 16239
-

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ค.บ.
ค.ม.

การสอนภาษาฝรั่งเศส
การสอนภาษาไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2515
2518

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย การสอนหลักภาษา การใช้ ภาษา ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
อรอุมา ทิพย์สวุ รรณ และผกาศรี เย็นบุตร. ชุดการสอนตามกลวิธกี ารเรียนรู้ทางภาษาเรื่อง มรดกไทยมรดกโลก สาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤษภาคม – สิงหาคม 2559; 6(3): 96 -112
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Sumana Kheannil, Pakasri Yenbutra. study of approach to teaching Thai participle for foreigners
by using Programmed Instruction. Proceedings of IC- HUSO The 12th international
Conference on Humanities and Social Sciences : Socio- Cultural Geography 2016,
November 14 – 15; Faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University
(KKU), Thailand: 1260 -1272
Nanyupa chamruspanth, Pakasri Yenbutra. The construction of Elementay Thai Language
Conversation Textbooks for Korean. Proceedings of IC- HUSO The 12th international
Conference on Humanities and Social Sciences : Socio- Cultural Geography 2016,
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November 14 – 15; Faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University
(KKU), Thailand: 1273 -1283
Zhang Xian, Pakasri Yenbutra. The Construction of supplementary Reading Book on “Elephant”
for Chinese Students. Proceedings of Asia – Pacific Social Science Conference 2016;
2016 Nov 22-24; Kyoto Japan: 403-410.
Zeng Yuan, Supak Mahavarakorn, Pakasri Yenbutra. Teaching of Thai Folk Wisdom from the
Novel Titled “The Happiness of Kathi” to Chinese Learners. Proceedings of The 2015
International Symposium on Business and Social Science; 2015 December 2-4; Tokyo
Japan. 151 - 157.
Shi Lei, Supak Mahavarakorn, Pakasri Yenbutra. Teaching of a Thai Literary Work “Sang
Thong” to Chinese Learners by Comparing it to Chinese Folktales. Proceedings of The
2015 International Symposium on Business and Social Science; 2015 December 2-4;
Tokyo Japan. 876-878.
Liu Ronghan, Supak Mahavarakorn, Pakasri Yenbutra. Beliefs Associated with Auspicious Thai
Desserts and Teaching Thai to Foreign Learners. Proceedings of The 2015 International
Symposium on Business and Social Science; 2015 December 2-4; Tokyo Japan. 288 –
294.
Shi Lei, สุภัค มหาวรากร และผกาศรี เย็นบุตร. หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง สาหรับ
นักศึกษาชาวจีน. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนการสอน
ภาษาไทยในเอเชีย” ; 2559 พฤษภาคม 30-31; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ. 133-155.
Liu Ronghan และผกาศรี เย็นบุตร. ขนมมงคลไทยกับการสอนภาษาไทยให้ ผ้ ูเรียนชาวต่างชาติ. เอกสาร
หลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สงั คมโลก” ครั้งที่ 2; 2558
มิถุนายน 25-26; ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok: 287-293.
3. ตารา/หนังสือ
ผกาศรี เย็นบุตร, สุภัค มหาวรากร, และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เล่ม 1-2
แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
เอมพันธ์; 2555.
ผกาศรี เย็นบุตร, สุภัค มหาวรากร, และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เล่ม 1-2
แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
เอมพันธ์; 2555.
ผกาศรี เย็นบุตร, สุภัค มหาวรากร, และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เล่ม 1-2
แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2553. กรุงเทพฯ:
เอมพันธ์; 2555.
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ทยท 800
ทยต 721
ทยต 722
ทยภ 731
ทยภ 732
ทยภ 737
ทยต 741
ทยต 743
ทยต 745

ชื่อรายวิชา
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาไทย
กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทย
ปฏิบัติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ
การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

การสังเคราะห์งานวิจัยทางการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

แหล่งทุน

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2558
ผู้ร่วม

136

ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
Mrs. Pimpaporn Boonprasert
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2260 1770 ต่อ 16243
pimpaporn@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ปร.ด.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539
2544
2555

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาเพื่อการสื่อสาร วาทการ การสอนภาษาไทยให้ ชาวต่างชาติ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
บุษรา อวนศรี และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ . แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้ นสาหรับ
ผู้เรียนชาวต่างประเทศ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 2557; 15(30): 107-118.
พิ ม พาภรณ์ บุ ญ ประเสริ ฐ . สถานภาพงานวิจั ยด้ านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศของ
สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาในประเทศไทย. วารสารศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยอุ บ ลราชธานี 2559 ;
กรกฎาคม-ธันวาคม 12(2): 207-222.
พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, วิไลศักดิ์ กิ่งคา และอุดม วโรฒม์สิกขดิตถ์. การสร้ างวาทกรรม “เด็กดีต้องรัก
ชาติ ” ในค าขวั ญ วั น เด็ก ของรั ฐบาลไทย. วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ป ริท รรศน์ 2555;มกราคมมิถุนายน 34(1): 27-40.
พั ชรา สุขาว, พรธาดา สุวั ธนวนิ ช และพิ ม พาภรณ์ บุ ญ ประเสริ ฐ . กลวิธีก ารประพั น ธ์ในงานเขียนบท
สัมภาษณ์ของวรพจน์ พันธุพ์ งศ์ . วารสารบรรณศาสตร์ มศว 2556; กรกฎาคม-ธันวาคม 6(2):
77-92.
Aphiwat Pongmalee,Pimpaporn Boonprasert. Lifestyle Reflection on Language and Idea in
Condominium Advertising via Printed Media.งาน วิ จั ย ภ าษ าแ ล ะวั ฒ น ธรรม ไท ย ญี่ ปุ่ น
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมไทยญีป่ นุ่ 2558; กรกฎาคม (7) : 243-258.
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GUANGYI WU,Pimpaporn Boonprasert. Determining the Basic Vocabulary for Traveling in
Thailand Guide Books. งานวิ จั ย ภาษาและวัฒ นธรรมไทยญี่ ปุ่ น สถาบัน วิ จั ย ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยญีป่ นุ่ 2561; มีนาคม (5) : 172-186.
Pimpaporn Boonprasert. Rhetoric Talent in Thai Literary of Southeast Asian Writers Award.วารสาร
มนุษยศาสตร์สงั คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2556; 7(1):87-100.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ชาสินี สาราญอิน ทร์ พิ ม พาภรณ์ บุ ญ ประเสริ ฐ และชั ญ ญา ลี้ศั ตรูพ่ าย. กลวิ ธี การใช้ภาษาเสี ยดสี ใน
รายการเจาะข่าวตื้ น. บทความวิจัยฉบับเต็มการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 5 16 พ.ค. 2557. หน้ า 190-204.
นภาลัย โลกวิทย์ และพิมพาภรณ์ บุญประเสริ ฐ . การบูรณาการความรู้ ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรั บ
ชาวต่ างชาติ : ค าพ้ องจากเพ ลงร าวงมาตรฐาน . เรื่ องเต็ ม การประชุ มทางวิ ช าการของ
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ งที่ 55: สาขาศึก ษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิ จ,
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . 31 ม.ค.- 3 ก.พ. 2560. หน้า 25-32.
เป็ นปลื้ ม เชยชม และพิ ม พาภรณ์ บุ ญ ประเสริ ฐ . การศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ นฐานในการพัฒ นาหลัก สู ต ร
ฝึ กอบรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวการสอนภาษาเพือ่ การสื่อสาร
สาหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาภาษาไทย. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรี อยุธยา ครั้งที่ 7. “วิจัย สร้ างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้ สังคม” ;2559 กรกฎาคม 78; สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา: 126-131.
วิมล งามยิ่งยวด พิ มพาภรณ์ บุ ญ ประเสริ ฐ และชัญ ญา ลี้ ศั ตรูพ่ าย.. กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบ
คาถามจากรายการวู ด้ ดี้ เกิดมาคุย. บทความวิจัยฉบับเต็มการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 5 16 พ.ค. 2557. หน้ า 216-231.
สิตานั น ท์ ศรี วรรธนะ และพิ มพาภรณ์ บุ ญ ประเสริ ฐ . การศึ กษาลีลาการเรียนรู ข้ องนักศึ กษาที่เรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์. บทความวิจัยฉบับเต็มการ
ประชุ มวิ ชาการเสนอผลงานวิจั ยระดับ บั ณ ฑิตศึ กษา ครั้ งที่ 6 วั น อาทิตย์ ท่ี 8 กัน ยายน 2556
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม. กรุงเทพฯ : ร้ านเค พี จันทรเกษม. หน้ า 247255.
สุณัฏฐา อารย์โพธิ์ทอง พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ และชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย. การใช้จุดจูงใจในโฆษณาการ
ท่องเที่ยวและบริการของนิตยสารการท่ องเที่ยว. บทความวิจัยฉบับเต็มการประชุ มหาดใหญ่
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 16 พ.ค. 2557. หน้ า 442-454.
อภิวัฒน์ พงษ์มาลี และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. ความหมายที่สือ่ ผ่านการตั้งชื่อโครงการอาคารชุดใน
โฆษณาอาคารชุดผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ตีพิ มพ์ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา
วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้ างสรรค์จาก
สังคมไทยสู่สังคมโลก” ครั้งที่ 2 25-26 มิถุนายน 2558. หน้ า 71-80.
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3. ตารา/หนังสือ
พิ ม พาภรณ์ บุ ญ ประเสริ ฐ . วาทการ ศาสตร์แ ละศิ ล ป์ แห่ ง การพู ด เพื่อ พัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สาร.
กรุงเทพฯ: ไอยรา, 2558.
พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. พูดอย่างมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2560.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ทยท 800
ทยต 722
ทยภ 732
ทยภ 737
ทยต 741
ทยต 742
ทยต 745

ชื่อรายวิชา
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทย
ปฏิบัติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ
การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ
การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ
ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

สถานภาพงานวิจัยและแนวโน้ ม
งานวิจัยด้ านการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้ าโครงการ

ลักษณะความเป็ นเลิศทางด้ าน
คณะมนุษยศาสตร์
วรรณศิลป์ ในวรรณกรรมไทย รางวัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สร้ างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

2555

หัวหน้ าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวนิธอิ ร พรอาไพสกุล
Miss Nition Pornumpaisakul
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2260 1770 ต่อ 16272
nition@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี ทีส่ าเร็จ
2545
2549
2557

ความเชี่ยวชาญ
วรรณคดี ไทย วรรณคดี ป ระวั ติ ศ าสตร์ วรรณคดี พุ ท ธศาสนา คติ ช นวิ ท ยา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
การท่องเที่ยวไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว การสอนภาษาไทยให้ ชาวต่างชาติ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
กรีกมล หนูเกื้อ และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. นิทานวชิรญาณ : บทบาทที่มีต่อสังคม. วารสารศิลปศาสตร์
ปริทศั น์ มกราคม – มิถุนายน 2561; 13(25): 79-92.
นนท์กมล ลิ้มธนะกุล และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle: การสร้ างเนื้อหา
แอคชั่นแฟนตาซี (Action – Fantasy) ในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น. วารสารนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
กรกฎาคม–ธันวาคม 2560; 5(2): 51-60.
นิธอิ ร พรอาไพสกุล และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. ภูมิปัญญาในสื่อการ์ตูนชุด “กบนอกกะลา”. วารสาร
ศิลปศาสตร์ปริทศั น์ มกราคม – มิถุนายน 2560; 12(23): 50-62.
อัจฉริยา วสุนันต์ และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. รามเกียรติ์กบั การท่องเที่ยวไทย: การสร้ างหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมวรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ. วารสารศิลปศาสตร์
ปริทศั น์ มกราคม – มิถุนายน 2560; 12(23): 37-49.
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นนท์กมล ลิ้มธนะกุล และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle: การผสมผสาน
วรรณคดีไทยในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น. วารสารศิลปศาสตร์ปริทศั น์ กรกฎาคม–ธันวาคม 2560;
12(24): 34-47
นิธอิ ร พรอาไพสกุล และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. ตัวการ์ตูนปี ศาจ : การนาเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนเณรแก้ วกับน้ อยไชยา. วารสารไทยศึกษา มกราคม – มิถุนายน 2558;
11(1): 35-64.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Kreekamon Nookur, Nition Pornumpaisakul. Vajiranatale: The Social Reflection of Thailand
During The Reign of King Chulalongkorn. Proceedings of The Ires-Wrfer International
Conference 2017, Nov6-7; Tokyo Japan: 4-7.
Jiang Yu, Nition Pornumpaisakul. The Construction of Supplementary Reading Book for Chinese
Students on ‘Cultural Etiquette of Thai Tourism at Wat Phra Kaew’. Proceedings of Asia –
Pacific Social Science Conference 2016; 2016 Nov 22-24; Kyoto Japan: 412-418.
Sirimart Kaewkanta, Nition Pornumpaisakul. Water and Thai Ways of Life: Teaching Thai
Language and Culture from the Novel Titled “Four Reigns” for Chinese Students.
Proceedings of Asia – Pacific Social Science Conference 2016; 2016 Nov 22-24; Kyoto
Japan:269-275.
Nition pornumpaisakul, Prit Supasetsiri. Cultural Identity in Cartoon Books: A Case Study on
Naen Kaew and Noi Chaiya Series. Proceedings of The 2015 International Symposium on
Business and Social Science; 2015 Dec 2-4; Tokyo Japan: 493-500.
นิธอิ ร พรอาไพสกุล และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. เวสสันดรชาดก: จากคัมภีร์พุทธศาสนาสู่ส่อื วรรณกรรม
ร่วมสมัย. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สงั คมโลก”
ครั้งที่ 2; 25- 26 มิถุนายน 2558; โรงแรม swissôtel le Concorde, กรุงเทพฯ: 169-184.
จรรยวรรณ จรัสจรูญฤทธิ์ และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. การสืบทอดและการดัดแปลงฉาก “ตะวัน” จาก
นวนิยายชุดสามทหารเสือสาวสู่บทละครโทรทัศน์. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ
“ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ ละ
สร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สงั คมโลก” ครั้งที่ 2; 25- 26 มิถุนายน 2558; โรงแรม swissôtel
le Concorde, กรุงเทพฯ: 249-256.
3. ตารา/หนังสือ
นิธิอร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยเพื่อการท่ องเที่ยวสาหรับชาวต่ างประเทศ. พิ มพ์ ครั้ งที่ 2. กรุงเทพฯ:
สันตศิริการพิมพ์; 2559.
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นิธอิ ร พรอาไพสกุล, Zeng Yuan, Shi Lei, Liu Rong Han. ภาษาจี นเพือ่ การสือ่ สาร 1. กรุงเทพฯ:
เอมพันธ์; 2556.
สุภัค มหาวรากร และนิธิอร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ตามสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: เอมพันธ์; 2556.
สุภัค มหาวรากร และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. การพูดในงานอาชีพ. กรุงเทพฯ: เอมพันธ์; 2556.
สุภัค มหาวรากร และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยพื้ นฐาน. กรุงเทพฯ: เอมพันธ์; 2556.
ผกาศรี เย็นบุตร, สุภัค มหาวรากร และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เล่ม 1-2
แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2553. กรุงเทพฯ:
เอมพันธ์; 2555.
ผกาศรี เย็นบุตร, สุภัค มหาวรากร และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เล่ม 1-2
แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
เอมพันธ์; 2555.
ผกาศรี เย็นบุตร, สุภัค มหาวรากร และนิธอิ ร พรอาไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เล่ม 1-2
แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
เอมพันธ์; 2555.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ทยท 800
ทยต 722
ทยต 723
ทยภ 733
ทยภ 737
ทยต 742
ทยต 743
ทยต 744
ทยต 745

ชื่อรายวิชา
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย
กระบวนทัศน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
กระบวนทัศน์การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา
การวิจัยวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ
ปฏิบัติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ
การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ
สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางด้ านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ความสุขของการอยู่ร่วมกัน
สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
ท่ามกลางความหลากหลายทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย
ผ่านงานวรรณกรรมเยาวชน
ภูมปิ ัญญาในสื่อการ์ตนู ชุด
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
“กบนอกกะลา”
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การสังเคราะห์งานวิจัยทางการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในหนังสือ
การ์ตนู : กรณีศึกษาหนังสือการ์ตนู
ชุดเณรแก้ วกับน้ อยไชยา
เวสสันดรชาดก: จากคัมภีร์พุทธ
ศาสนาสู่ส่อื วรรณกรรมร่วมสมัย

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2559
ผู้ร่วมโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้ าโครงการ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้ าโครงการ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้ าโครงการ
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