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หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร  25370091100361  

 ช่ือหลักสตูร 

 ภาษาไทย :       หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

           ภาษาองักฤษ :   Master of Arts Program in Thai 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย     ช่ือเตม็ :    ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 

                ช่ือย่อ  :    ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ :    Master of Arts (Thai) 

                ช่ือย่อ  :    M.A. (Thai) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

3.1 ภาษาและวรรณคดีไทย 

3.2 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  

                 หลักสตูรระดับปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑติ 1 ปี 

              หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 

     หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ข 

              หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 1    

              หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2         

     หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 1 

     หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 2            
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 5.2 ภาษาทีใ่ช ้

                จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

                รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  โดยมี

ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  ได้แก่  

 Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 Busan University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี 

 Indian Association for Asian and Pacific Studies ประเทศอนิเดีย 

 5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

       เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุง

จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ใช้หลักสูตรน้ี

ในภาคเรียนที่ 1/2560 

     ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เม่ือวันที่ 14 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

   ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่ 8/2559 เม่ือวันที่ 29 เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

     ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 2/2560  เม่ือวันที่ 2 

เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

  8.1 สามารถประกอบอาชีพที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน   

        8.2  ครู อาจารย์ภาษาไทยทุกระดบั  

            8.3  นักวิชาการและนักวิจัยด้านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

          8.4  ผู้สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ   

         8.5  ผู้ประกอบอาชีพอสิระ เช่น บรรณาธกิาร นักวิจารณ ์ ผู้สื่อข่าว  เป็นต้น 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

 

ล าดบัท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สภุัค  มหาวรากร ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2537 มหาวิทยาลัยขอนแก่น x-xxxx- xxxxx-xx-x 

  อ.ม. (ภาษาไทย), 2541 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

  อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

2 รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์, 2534 

ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550 

ศศ.บ. (สงัคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา), 2552 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

  ศศ.ม. (เขมรศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  Ph.D. (Sociology and 

Anthropology), 2548 

La Trobe University, 

Australia 

 

3 ผศ.ดร.พิมพาภรณ ์      

บุญประเสริฐ 

ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx- xxxxx-xx-x 

  ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  ปร.ด. (ภาษาไทย), 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

     11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 แนวคิด Thailand 4.0 เป็นการพัฒนาคนเพ่ือขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมั่นคง ม่ังคั่ง และ

ย่ังยืน เพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือความรู้ โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นการ 

“เตรียมคน” ให้มีความรู้ รับผิดชอบสงัคม และสามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศไทย 

ภาษาไทย ซ่ึงเป็นภาษาประจ าชาติเป็นเคร่ืองมือส าคัญในแนวคิดดังกล่าว โดยมีความส าคัญทั้งในประเทศ

ไทยและกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 อาเซียน (ASEAN) เป็นกลุ่มความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมพลังกันคล่ีคลายปัญหา

ความขัดแย้งภายในภูมิภาคและต่อมาได้ขยายขอบเขตความร่วมมือกันในด้านต่างๆ เพ่ิมขึ้ นโดยเฉพาะ

ด้านเศรษฐกิจ อันน าไปสู่พันธกิจการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) 

ในปี 2535 เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความสามารถให้การค้าภายในกลุ่มมีสภาพคล่องตัว ต่อมาได้กระชับ

ความร่วมมือให้เหนียวแน่นย่ิงขึ้ นด้วยการจัดตั้ ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic 

Community : AEC) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ลึกและกว้างขึ้น พร้อมกบัเป้าหมายการ

เป็นประชาคมแห่งความมั่นคง (ASEAN Security Community : ASC) และประชาคมทางสังคมและ

วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) เพ่ือให้อาเซียนเป็นประชาคมเดียวที่ร่วมมือ

กันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม นอกจากน้ีกลุ่มอาเซียนได้ขยาย

ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ และก าหนด

กรอบความร่วมมือที่เรียกว่า “อาเซียน+ 3” ซ่ึงได้มีความร่วมมือครอบคลุมหลากหลายด้าน โดยได้

แถลงการณ์ถึงความร่วมมือในอนาคตในรูปแบบกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออก (East Asia Vision 

Group) เพ่ือก าหนดวิสยัทศัน์ความร่วมมือในเอเชียตะวันออก     

 ด้วยเหตุแห่งกระแสความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนดังกล่าว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

ภาษาไทย ในฐานะภาษาส าคัญในการสื่อสารทางเศรษฐกิจภาษาหน่ึงในเอเชียจึงเหน็ควรพัฒนาให้มีความ

พร้อมที่จะรับสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาไทย

แห่งเอเชียเพ่ือรองรับการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มอาเซียน +3 และกลุ่ม

วิสัยทัศน์เอเชียตะวันออก โดยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย รู้เท่าทันสถานการณ์

ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นที่ต้องการขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพทาง

เศรษฐกจิ การเมือง สงัคมและวัฒนธรรมให้เข้มแขง็ต่อไป 
 

     11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

              ประเทศไทยเป็นสมาชิกหน่ึงของอาเซียนมีสังคมและวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์และมี 

ความโดดเด่น การเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าให้คนไทยรู้จักตัวตน เกิด

ความภาคภูมิใจ เรียนรู้และเข้าใจที่จะใช้วัฒนธรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางสังคม อันจะน าไปสู่ 

การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ย่ังยืน ไม่ถูกกลืนหายไปกับกระแสวัฒนธรรมนานาชาติที่ไหลหล่ังถาโถม 
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เข้าสู่สังคมไทย เพ่ือด ารงอัตลักษณ์อย่างสง่างามท่ามกลางความหลากหลายในบริบทอาเซียนและสังคม

โลก 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

 ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศอาเซียน+ 3 ได้ทวีความส าคัญและกระตุ้นให้

เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกันมากย่ิงขึ้น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกจึงพัฒนาหลักสูตรที่ค านึงถึง

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสงัคมอาเซียนและสงัคมโลก โดยสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ในมิติของการอนุรักษ์และการบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์อื่นที่เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยมีจุดเด่นคือ การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญ

ด้านภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนด าเนินการแสวงหาความร่วมมือ

กับสถาบันในกลุ่มประเทศอาเซียน+ 3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนิสิตในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

ร่วมกัน พัฒนากลยุทธก์ารเรียนการสอน และน าไปสู่ประชาคมแห่งความร่วมมืออย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้าน

เศรษฐกจิ การเมือง สงัคมและวัฒนธรรม 

 

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นเร่ืองความก้าวหน้าทางวิชาการ  

คุณธรรมและจริยธรรม ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยว่า “ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ 

และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้น าทางปัญญา”  จึงได้ก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยไว้

ในแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) ได้แก่   

             1) ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สงัคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และ

สงัคมแห่งการเรียนรู้    

             2) สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสังคมทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ   

              3) บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสงัคม   

              4) ศึกษา วิเคราะห์ และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ  

              5) พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

   

          ด้วยความส าคัญตามพันธกิจดังกล่าว  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  จึงพัฒนา

หลักสูตรโดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมตรงตาม 

พันธกจิและปณิธานของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
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    12.2.1 หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพและคุณธรรมเป็นที่ ต้องการของสังคมใน

ประเทศ และความต้องการระดับนานาชาติ 

 12.2.2 หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตมีงานวิจัยที่ มี คุณภาพเพ่ือสนับสนุน       

การเรียนการสอนให้เกดิประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสงัคม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

    12.2.3  หลักสูตรส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ มีจิตส านึก และความรับผิดชอบต่อ

สงัคม และประเทศชาติ 

              12.2.4 รายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ภาษาไทยอนัเป็นวัฒนธรรมของชาติ 

 12.2.5 หลักสูตรมีระบบการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ ตรวจสอบได้ และเน้นการมี 

ส่วนร่วมในการด าเนินการของคณาจารย์ประจ าหลักสตูรและนิสติในหลักสตูร 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

 13.1  รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให ้

           ไม่มี 

 13.2  รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

         ไม่มี 

 13.3  การบริหารจัดการ 

 13.3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเรียน  

การสอนโดยตรง  และมีคณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะกรรมการประจ า

คณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสตูรอย่างเป็นระบบ 

     13.3.2 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงร่าง

รายวิชา (Course Syllabus) เน้ือหาวิชา และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน 

  13.3.3 มีการประเมินการสอนทุกภาคการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรเมื่อนิสิต

ส าเรจ็การศึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุงรายวิชาและพัฒนาหลักสตูร 

  13.3.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากบุคลากร

ฝ่ายบริหารของหน่วยงานต่างๆ ที่ท  างานเกี่ยวข้องกบัมหาบัณฑติสาขาวิชาภาษาไทย 

  13.3.3  จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทกัษะ

การท างานวิจัยเป็นระยะ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาและการสร้างงานวิจัยร่วมกนั 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

        ศึกษาและวิจัยภาษาไทยเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจในสงัคมไทยและสังคมโลก 

     1.2 ความส าคญั 

     ปัจจุบันสังคมไทย กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มอาเซียน+ 3 และสังคมนานาชาติก าลัง

ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย ไทยศึกษา และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเป็น

อย่างมาก เพ่ือเป็นก าลังหลักในการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 

สื่อมวลชน หน่วยงานเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ส านักพิมพ์ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ

ด้านการเขียนและการแปล รวมไปถึงงานด้านการสอน การวิจัย และการใช้ภาษาไทยทั้งในประเทศ 

ต่างประเทศ กลุ่มอาเซียน และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ ดังน้ันจึงจ าเป็นต้อง

ด าเนินการพัฒนาหลักสตูร ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น สอดคล้องกบัความต้องการ

ของสงัคมไทยและสังคมนานาชาติ 

     1.3 วตัถุประสงค ์

           หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะดังน้ี 

       1.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างดีย่ิง สามารถใช้

ภาษาไทยได้สอดคล้องกบัความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม   

                  1.3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย ปรากฏการณ์ทางภาษาไทยโดยใช้หลักการทางวิชาการได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

                  1.3.3 สามารถสังเคราะห์ ประยุกต์ความรู้เพ่ือท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการประกอบ

อาชีพ พัฒนาสงัคม หรือศึกษาต่อในระดับสงูได้อย่างมีประสทิธผิล   

       1.3.4 มีความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและ

เป็นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียนและในระดับสากล  

 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง  

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มีแผนพัฒนาปรับปรุงภายใน 4 ปี  

โดยมีรายละเอียดของแผนการพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง  กลยุทธ์  และหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีการพัฒนา

ปรับปรุง ดังน้ี 
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แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

การพฒันาการเรียนการสอน 

•  พัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัย 

การเรียนการสอน 

 • สนับสนุนให้อาจารย์ท า

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอน 

 • สนับสนุนแหล่งทุนใน 

การตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

• สนับสนุนให้อาจารย์      

เข้าร่วมประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยในประเทศ

และต่างประเทศ 

• สนับสนุนให้อาจารย์           

ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน  และ

ท าวิจัย 

• บูรณาการการเรียน      

การสอนกบัการบริการ

วิชาการเพ่ือความเข้มแขง็

ของการน าทฤษฎีสู่การ

ปฏบัิติ 

• ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่มีงานวิจัย 

 

• ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์

เผยแพร่ 

 

• ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ

น าเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

•ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน  และ

ท าวิจัย 

• ร้อยละของกจิกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแขง็ของ

สงัคมต่ออาจารย์ประจ า 

 • จัดท าหลักสตูรปรับปรุงฉบับร่าง  • เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก  

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้ง                         

ผู้ประกอบการมาวิพากษ์

หลักสตูร 

 •ปรับปรุงหลักสูตรตามผล

การวิพากษ์ 

 

 

 

 

 

• รายงานผลการวิพากษ์จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

• หลักสตูรฉบับปรับปรุง 
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แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

 •  ปรับปรุงหลักสตูรศิลปศาสตร- 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยให้มี

มาตรฐานตามที่ สกอ.ก าหนด 

 • พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี

พ้ื น ฐาน จากห ลักสูต ร ใน

ระดับชาติที่ทนัสมัย 

 • ติดตามประเมินหลักสตูร

อย่างสม ่าเสมอ 

 • เอ ก ส ารก ารป รับ ป รุ ง

หลักสตูร 

 •  รายงานผลการประเมิน

หลักสตูร 

 • ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสตูร 

• รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1   ระบบ 

    ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

 

   1.2   การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น  

    อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

   1.3    การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

      

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า ในสาขาวิชาภาษาไทย 

หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.75 และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559             

 

     2.3   ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

        นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านทักษะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่

ต้องค้นคว้าและพ่ึงพาตนเอง ภาควิชาฯ ได้สรุปปัญหาของนิสติแรกเข้าดังต่อไปนี้  

 2.3.1  นิสติขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

    2.3.2  นิสติมีพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาไทยแตกต่างกนั 

 2.3.3  นิสติมีประสบการณ์น้อยในการท าวิจัย 
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    2.4    กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

    2.4.1  ก าหนดให้ทุกรายวิชาเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และน าเสนอความคิดเหน็ใน

ช้ันเรียนพร้อมทั้งเขียนรายงานการวิเคราะห์   

    2.4.2  นักศึกษาชาวต่างชาติต้องเรียนเตรียมความพร้อมภาษาไทยก่อนเข้าเรียนในระดับ

บัณฑติศึกษา 

    2.4.3  เปิดสอนรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาไทยให้แก่นิสติในปีการศึกษาแรก 

                            2.4.4  เปิดสอนรายวิชา ทยท 500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย ในช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  

เพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจัย 
 

     2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

              จ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและจ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาใน

ระยะเวลา 5 ปี 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 20 20 20 20 

 

    2.6   งบประมาณตามแผน 

  2.6.1  งบประมาณรายรบั  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา

จ่าย  

1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x 

จ านวนรับ) 

(80,000/คน/ปี x20คน) 1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 
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  2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

  

  งบประมาณของหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 

     ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม  

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน    75,900.00 

  ค่าตอบแทนผู้สอน  (900 บาท x 24 หน่วยกติ x 15 คร้ัง x 2 กลุ่ม) 648,000.00    

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน    40,000.00      

  ค่าจัดกจิกรรมทั้งหลักสตูร  100,000.00    

  ค่าวิจัยและพัฒนาหลักสตูร  80,000.00      

  ค่าใช้จ่ายบริหารหลักสตูร  50,000.00      

  ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน    30,000.00 

   

→ ค่าใช้จ่ายรวม 

→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 20 คน)   

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั 18,975.00   94,875.00 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%)   4,743.75  

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%)   4,743.75  

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10   9,487.50   

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนพินธ ์ 10,000.00 104,875.00 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์(อตัราต่อหัว) 10,000.00  

    

     

     

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 19,664.06  

  ค่าประกนัความเสี่ยง (5%)   6,554.69 131,093.75 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง    

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ปี)   8,720.00 139,813.75 

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี)   6,000.00 145,813.75 

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x 2 ปี)   2,080.00 147,893.75 

   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x 2 ปี) 11,808.00 159,701.75 

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร 159,701.75 159,701.75 
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2.7    ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

            อื่นๆ (ระบุ) 

 2.8    การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

     3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

      แผน  ก แบบ ก 2  ประกอบด้วยการท าปริญญานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ และ

ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกติ 

 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาแกน 6 

ข. หมวดวิชาบังคับ 9 

ค. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 

ง. ปริญญานิพนธ ์ 12 

        รวมไม่นอ้ยกว่า 36 
 

หมายเหตุ  นิสติอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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  3.1.3   รายวิชา 

   1. หมวดวิชาแกน  6  หน่วยกิต 

ทยท 500  ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย           3(2-2-5)     

THT 500  Research  Methodology  in  Thai  Language   
 

ทยท 501  สมัมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย     3(2-2-5)    

THT 501  Seminar  in  Thai  Language Research  Study   

 

   2. หมวดวิชาบงัคบั  9  หน่วยกิต 

     2.1 วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย  9  หน่วยกิต 

 

ทยภ 511  กระบวนทศัน์ทางภาษาศาสตร์          3(3-0-6)     

THL 511  Paradigm in Linguistic  
 

ทยภ 512  กระบวนทศัน์ทางวรรณคดี          3(3-0-6)    

THL 512  Paradigm in Literary  
 

ทยภ 513  กระบวนทศัน์ทางคติชนวิทยา       3(3-0-6) 

THL 513  Paradigm in Folklore 

 

    2.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  9  หน่วยกิต 
 

ทยต 521  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา                3(3-0-6) 

TFL 521  Theory of Language Learning and Teaching 
 

ทยต 522  การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ   3(2-2-5) 

TFL 522  Curriculum Development Thai Language for Foreigners 
 

ทยต 621  การสอนภาคปฏบัิติ       3(2-2-5) 

TFL 621  Teaching Practicum   
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   ส าหรบัผูเ้รียนชาวไทยทีไ่ม่ไดส้ าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย และผูเ้รียนทีเ่ป็น               

ชาวต่างประเทศ ตอ้งศึกษารายวิชาบงัคบัเพิม่เติมอีก  3 รายวิชา ดงันี้   
 

ทยต 523  ภาษากบับริบททางวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

TFL 523  Language and Cultural Context  

ทยต 524  ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ     3(2-2-5) 

TFL 524  Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language 
 

ทยต 622  วรรณกรรมไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ       3(3-0-6) 

TFL 622  Thai Literary Works for Foreigners 

 

   3. หมวดวิชาเลือก  ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต   
 

    3.1 วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย    6   หน่วยกิต 

ทยภ 531  ภาษาไทยกบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม        3(3-0-6)     

THL 531  Thai Language and Cross-Cultural Communication 
 

ทยภ 532  ลีลาภาษาในวรรณกรรม                3(3-0-6)   

THL 532  Stylistics  in  Literary  Works 
 

ทยภ 533  วรรณกรรมกบัแนวคิดทางพุทธศาสนา      3(3-0-6)     

THL 533  Literature  and  Buddhist  Concepts 

ทยภ 534  สัมมนาภมูิปัญญาไทย       3(2-2-5) 

THL 534  Seminar in Thai Wisdom  
 

ทยภ 631  วัจนปฏบัิติศาสตร์           3(3-0-6)  

THL 631  Pragmatics 

ทยภ 632  สมัพันธสารวิเคราะห์        3(3-0-6)     

THL 632  Discourse Analysis 

ทยภ 633  สัมมนาวรรณคดีไทย          3(2-2-5)     

THL 633  Seminar in Thai Literature  
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ทยภ 634  สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน       3(2-2-5)     

THL 634  Seminar in Modern Thai Literature 

ทยภ 635  สัมมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา     3(2-2-5) 

THL 635  Seminar in Thai Folklore Research  

ทยภ 636  ความเช่ือและพิธีกรรม        3(3-0-6)     

THL 636  Believes and Ritual 

ทยภ 637  การจัดการความรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ             3(3-0-6) 

THL 637  Knowledge Management of Thai Language for Foreigners 

 

    3.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   6  หน่วยกิต 
 

ทยต 524  ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ            3(3-0-6) 

TFL 524  Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language 

 

ทยต 541  การจัดการความรู้ภาษาไทยกบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

TFL 541  Knowledge Management of Thai Language for Cross-Cultural Communication 

 

ทยต 542  วิถีชีวิตในสงัคมไทย       3(3-0-6) 

TFL 542  Way of Life in Thai Society 
  

ทยต 543  โครงสร้างภาษาไทย                3(3-0-6) 

TFL 543  Thai Structure 

 

ทยต 641  สัมมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ           3(2-2-5)     

TFL 641  Seminar in Research on Thai Teaching for Foreigners 

 

ทยต 642  วิธกีารพัฒนาทกัษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 

TFL 642  Methodos of Thai Language Skill Development for Foreigners 

ทยต 643  การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ      3(2-2-5) 

TFL 643  Innovation Knowledge Design on Thai Language for Foreigners 

 

ทยต 644  วรรณคดีไทยเพ่ือการทอ่งเที่ยว 3(3-0-6)  

TFL 644  Thai Literature for Tourism 
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ง.   ปริญญานิพนธ ์  12   หน่วยกิต 
 

ปพท 691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท          12 หน่วยกติ  

GRT 691  Master’s Thesis 

------------------------------------ 

ความหมายของรหสัวิชา 

ทยท (THT)   หมายถึง รายวิชาแกนและปริญญานิพนธ ์ 

ทยภ (THL)   หมายถึง  รายวิชาของกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

ทยต (TFL)   หมายถึง  รายวิชาของกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เลขรหัสตัวแรก   หมายถึง  ช้ันปีที่เรียน 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง  หมวดวิชา  ดังต่อไปนี้  

เลข  0    หมายถึง  วิชาแกนของสาขาวิชาภาษาไทย 

เลข  1    หมายถึง  วิชาบังคับกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

เลข  2   หมายถึง  วิชาบังคับกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เลข  3   หมายถึง  วิชาเลือกกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย  

เลข  4   หมายถึง  วิชาเลือกกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เลข  9    หมายถึง  ปริญญานิพนธ ์

เลขรหัสตัวสุดท้าย  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

 

          3.1.4 แผนการศึกษา  

   1. แผนการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 500 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)     

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยภ 511 

ทยภ 512 

กระบวนทศัน์ทางภาษาศาสตร์ 

กระบวนทศัน์ทางวรรณคดี 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 รวม 9 
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ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 501 สมัมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยภ 513 กระบวนทศัน์ทางคติชนวิทยา 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเลือก   

 

ทยภ 531 

ทยภ 532 

ทยภ 533 

ทยภ 534 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

ภาษาไทยกบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

ลีลาภาษาในวรรณกรรม 

วรรณกรรมกบัแนวคิดทางพุทธศาสนา 

สมัมนาภมูิปัญญาไทย                              

 

3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

3(2-2-5)  

 รวม 9 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือก  

 

ทยภ 631 

ทยภ 632 

ทยภ 633 

ทยภ 634 

ทยภ 635 

ทยภ 636 

ทยภ 637 

เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

วัจนปฏบัิติศาสตร์   

สมัพันธสารวิเคราะห์                        

สมัมนาวรรณคดีไทย    

สมัมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน      

สมัมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา 

ความเช่ือและพิธกีรรม 

การจัดการความรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ  

 

3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 รวม 6 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 4 

 รวม 4 

หมายเหตุ  ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 3 ภาคเรียนๆ ละ 4 หน่วยกิต 
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2. แผนการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 ก. แผนการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนทีส่ าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 500 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยต 521 

ทยต 522 

ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา 

การพัฒนาหลักสตูรภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 รวม 9 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 501 สมัมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย   3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก   

 

ทยต 524 

ทยต 541 

ทยต 542 

ทยต 543 

เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

การจัดการความรู้ภาษาไทยกบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม      

วิถีชีวิตในสังคมไทย 

โครงสร้างภาษาไทย 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 รวม 9 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบงัคบั   

ทยต 621 การสอนภาคปฏบัิติ              3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก  

 

ทยต 641 

ทยต 642 

ทยต 643 

ทยต 644 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

สมัมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

วิธกีารพัฒนาทกัษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ  

วรรณคดีไทยเพ่ือการทอ่งเที่ยว                             

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 รวม 6 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 4 

 รวม 4 

หมายเหตุ  ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 3 ภาคเรียนๆ ละ 4 หน่วยกิต 

 

 ข. แผนการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนทีไ่ม่ไดส้ าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทยและผูเ้รียนชาวต่างประเทศ  

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 500 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยต 521 

ทยต 522 

ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา 

การพัฒนาหลักสตูรภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 รวม 9 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 501 สมัมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยต 523 

ทยต 524 

ภาษากบับริบททางวัฒนธรรม 

ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก   

 

ทยต 541 

ทยต 542 

ทยต 543 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

การจัดการความรู้ภาษาไทยกบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม      

วิถีชีวิตในสังคมไทย 

โครงสร้างภาษาไทย 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 รวม 12 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยต 621 

ทยต 622 

การสอนภาคปฏบัิติ 

วรรณกรรมไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเลือก   

 

ทยต 641 

ทยต 642 

ทยต 643 

ทยต 644 

เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

สมัมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

วิธกีารพัฒนาทกัษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ  

การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ  

วรรณคดีไทยเพ่ือการทอ่งเที่ยว                             

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 รวม 12 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 4 

 รวม 4 

หมายเหตุ  ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 3 ภาคเรียนๆ ละ 4 หน่วยกิต  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   

ก.  หมวดวิชาแกน 

ทยท 500  ระเบยีบวิธีวิจยัทางภาษาไทย                3(2-2-5) 

THT 500  Research Methodology in Thai Language 

      ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย โดยเน้นการฝึกปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณในการวิจัย 

การเขียนโครงการวิจัย ตลอดจนวิธีการน าเสนองานวิจัยในรูปแบบของบทความวิจัย รายงานวิจัย และ

ปริญญานิพนธ ์

ทยท 501  สมัมนาการศึกษาวิจยัทางภาษาไทย          3(2-2-5) 

THT 501  Seminar in Thai Language Research Study 

      วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางภาษาไทยในกรอบแนวคิดและค าถามวิจัยที่ ชัดเจน 

อภิปรายและสมัมนาโดยใช้กรณีศึกษาที่นิสติสนใจ 

ข.  หมวดวิชาบงัคบั 

1.  กลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

ทยภ  511  กระบวนทศันท์างภาษาศาสตร ์          3(3-0-6) 

THL  511  Paradigm in Linguistic   

        ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางภาษา ด้านระบบเสียง ระบบค า และระบบไวยากรณ์ที่ใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางภาษาไทย 

ทยภ  512  กระบวนทศันท์างวรรณคดี           3(3-0-6) 

THL  512  Paradigm in Literary 

       ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีตะวันออกและตะวันตก โดยน าแนวคิดทฤษฎีมาใช้วิเคราะห์ วิจารณ์ 

และวิจัยวรรณคดีไทย 

ทยภ  513  กระบวนทศันท์างคติชนวิทยา            3(3-0-6) 

THL  513  Paradigm in Folklore 

       ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยา ด้านอนุภาค แบบเร่ือง โครงสร้างนิยมและบทบาท

หน้าที่ น ามาใช้ศึกษาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลทางคติชน 
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2.  กลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ทยต  521  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา     3(3-0-6) 

TFL  521  Theory of Language Learning and Teaching 

        ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการ

สอนภาษาต่างประเทศ สรุปความรู้ไปใช้ในการวิจัยทางภาษาไทย 

ทยต  522  การพฒันาหลกัสูตรภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ         3(2-2-5) 

TFL  522  Thai Language Curriculum Development for Foreigners 

       ศึกษาวิเคราะห์การสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศอย่าง

เป็นระบบ การจัดรายวิชา การสร้างบทเรียน การวางแผนการสอน วิธีการสอน การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัด

และประเมินผล 

ทยต  621  การสอนภาคปฏิบติั      3(2-2-5) 

TFL  621  Teaching  Practicum 

      ศึกษา วิเคราะห์และสรุปความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา เน้นการเรียนรู้และ

การประเมินผลตามสภาพจริงทั้งในประเทศและนอกประเทศ เสนอแผนการสอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวาง

แผนการสอน การสร้างบทเรียน แบบฝึกหัด แบบฝึก แบบทดสอบ และน าไปใช้ปฏบัิติการสอน 

 ส าหรบัผูเ้รียนที่ไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย และผูเ้รียนชาวต่างประเทศตอ้ง

ศึกษารายวิชาบงัคบัเพิม่เติมอีก 3 รายวิชา ดงันี้  

 

ทยต  523  ภาษากบับริบททางวฒันธรรม     3(3-0-6) 

TFL  523  Language and Cultural Context 

       ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมในฐานะที่ภาษาเป็นเคร่ืองสะท้อนวัฒนธรรม 

และวัฒนธรรมมีอทิธพิลต่อภาษา โดยเน้นความสมัพันธร์ะหว่างภาษาไทยกบัวัฒนธรรมไทย 

ทยต  524  ภาษาศาสตรเ์พือ่การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ           3(2-2-5) 

TFL  524  Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language 

       ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของภาษา แนวคิด และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ โดยมุ่งเน้น             

องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทย น ามาใช้เป็นแนวทางในการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 
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ทยต  622  วรรณกรรมไทยเพือ่ชาวต่างประเทศ    3(3-0-6) 

TFL  622  Thai Literary Works for Foreigners 

       ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือเร่ือง แนวคิด ของวรรณกรรมเอกของไทยที่มีอิทธิพลต่อ

สังคมและวัฒนธรรมไทย รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยวรรณกรรมไทยส าหรับ

ชาวต่างประเทศ 

ค.  หมวดวิชาเลือก 

1.  กลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

ทยภ  531  ภาษาไทยกบัการสือ่สารขา้มวฒันธรรม    3(3-0-6) 

THL  531  Thai Language and Cross - Cultural Communication 

          ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ตลอดจนกลวิธีการศึกษาวิเคราะห์

ภาษาไทยในบริบทต่างวัฒนธรรม  

                 

ทยภ  532  ลีลาภาษาในวรรณกรรม      3(3-0-6) 

THL  532  Stylistics  in  Literary Works 

         ศึกษาแนวคิดวัจนลีลาศาสตร์เชิงวรรณศิลป์ น ามาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม และวิจัยทาง

ภาษาและวรรณกรรมไทย 

    

ทยภ  533  วรรณกรรมกบัแนวคิดทางพุทธศาสนา                                 3(3-0-6) 

THL  533  Literature  and  Buddhist  Concepts 

   ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับแนวคิดทางพุทธศาสนา   

โดยวิเคราะห์หลักธรรมที่แฝงอยู่ในเน้ือหาสาระของวรรณกรรม และกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่สื่อแนวคิด

ทางพุทธศาสนา  

     

ทยภ  534  สมัมนาภูมิปัญญาไทย                                                         3(2-2-5)  

THL  534  Seminar in Thai Wisdom 

     ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านภมูิปัญญาไทย การเปล่ียนแปลง การสืบทอด การผสมผสาน 

และการด ารงอยู่ในสงัคมไทยปัจจุบัน  

    

ทยภ  631  วจันปฏิบติัศาสตร ์       3(3-0-6) 

THL  631  Pragmatics 

   ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา ประยุกต์และสังเคราะห์ อธิบาย

ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย  
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ทยภ  632  สมัพนัธสารวิเคราะห ์      3(3-0-6) 

THL  632  Discourse Analysis 

   ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของข้อความต่อเน่ือง การเช่ือมความ 

ความสมัพันธข์องภาษากบัการล าดับความคิด  

 

ทยภ  633  สมัมนาวรรณคดีไทย          3(2-2-5) 

THL  633  Seminar  in  Thai  Literature 

                ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและคุณค่าของวรรณคดีมรดกไทย ความสมัพันธร์ะหว่าง

วรรณคดีกบัสงัคม และวรรณคดีต่อวรรณคดี  

 

ทยภ  634  สมัมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบนั      3(2-2-5) 

THL  634  Seminar  in  Modern Thai  Literature 

                ศึกษาสภาพและแนวโน้มของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม

ปัจจุบันที่มีต่อบริบททางสงัคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และอภิปรายวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

 

ทยภ  635  สมัมนางานวิจยัทางคติชนวิทยา          3(2-2-5) 

THL  635  Seminar  in  Thai  Folklore Research 

   ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และแนวโน้มของการศึกษาวิจัยทางคติชนวิทยา  

 

ทยภ  636  ความเชื่อและพธีิกรรม       3(3-0-6) 

THL  636  Believes and Ritual 

           ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่น าไปใช้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ความเช่ือและพิธีกรรม

องค์ความรู้ด้ังเดิม การด ารงอยู่และปรับเปล่ียนไปตามพลวัตของสงัคมไทย  

 

ทยภ  637  การจัดการความรูภ้าษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ        3(3-0-6) 

THL  637  Knowledge Management of Thai Language for Foreigners 

   ศึกษาหลักการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาและวรรณคดี

ไทย ส าหรับสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 
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2.  กลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ทยต  524  ภาษาศาสตรเ์พือ่การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ            3(3-0-6) 

TFL  524  Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language 

       ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของภาษา แนวคิด และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นองค์

ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ 

ทยต  541  การจดัการความรูภ้าษาไทยกบัการสือ่สารขา้มวฒันธรรม  3(3-0-6) 

TFL  541  Knowledge Management of Thai Language for Cross-Cultural Communication 

                ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ส าหรับเป็นแนวทางการจัดการความรู้

ภาษาไทย  

 

ทยต  542  วิถชีีวิตในสงัคมไทย      3(3-0-6) 

TFL  542  Way of Life in Thai Society 

                ศึกษาพัฒนาการของสังคมไทยในด้านประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 

ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีผลต่อวิธีคิดและวิธีการด ารงชีวิตของ

คนในสงัคม 

    

ทยต  543  โครงสรา้งภาษาไทย      3(3-0-6) 

TFL  543   Thai Structure 

                ศึกษาระบบค า ระบบไวยากรณ์ และระบบความหมายของไทยตามแนวคิดทางภาษาศาสตร์ 

          

ทยต  641  สมัมนาการศึกษาวิจยัการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ  3(2-2-5) 

TFL  641  Seminar in Research on Thai Teaching for Foreigners  

                 ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยทางด้านการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ สรุปและ

อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้  

    

ทยต  642  วิธีการพฒันาทกัษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ   3(2-2-5) 

TFL  642  Methodos of Thai Language Skill Development for Foreigners 

                ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์วิธีการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  
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ทยต  643  การสรา้งสรรคน์วตักรรมการเรียนรูภ้าษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ    3(2-2-5) 

TFL  643  Innovation Knowledge Design on Thai Language for Foreigners  

                ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏบัิติการออกแบบและการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน

ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

 

ทยต  644  วรรณคดีไทยเพือ่การท่องเทีย่ว       3(3-0-6) 

TFL  644  Thai Literature for Tourism 

   ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีไทยที่เกี่ยวข้องกบับริบทการทอ่งเที่ยวส าหรับชาวต่างประเทศ 

 

ง.  ปริญญานิพนธ ์

ปพท  691  ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาโท 12  หน่วยกิต 

GRT  691  Master’s Thesis              

 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

              3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
 

 

ล าดบัท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

1 ผศ.ดร.สภุัค  มหาวรากร ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2537 มหาวิทยาลัยขอนแก่น x-xxxx- xxxxx-xx-x 

  อ.ม. (ภาษาไทย), 2541 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

  อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

2 รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์, 2534 

ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550 

ศศ.บ. (สงัคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา), 2552 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

  ศศ.ม. (เขมรศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  Ph.D. (Sociology and 

Anthropology), 2548 

La Trobe University, 

Australia 

 

3 ผศ.ดร.พิมพาภรณ ์      

บุญประเสริฐ 

ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx- xxxxx-xx-x 

  ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  ปร.ด. (ภาษาไทย), 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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              3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

         3.2.2.1 วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

1 ผศ.ดร.สภุัค มหาวรากร* ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2537 มหาวิทยาลัยขอนแก่น x-xxxx- xxxxx-xx-x 

อ.ม. (ภาษาไทย), 2541 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

2 ผศ.ดร.ภาณพุงศ์   

อดุมศิลป์ 

ค.บ. (ภาษาไทย), 2528 วิทยาลัยครสูกลนคร x-xxxx- xxxxx-xx-x 

อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

3 อ.ดร.รัชนีย์ญา  

กลิ่นน า้หอม 

ศษ.บ. (ภาษาไทย), 2541 มหาวิทยาลัยศิลปากร x-xxxx- xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

อ.ด. (ภาษาไทย), 2551 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

  

  3.2.2.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

1 รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก* ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์, 2534 

ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550 

ศศ.บ. (สงัคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา), 2552 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (เขมรศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

Ph.D. (Sociology and 

Anthropology), 2548 

La Trobe University, 

Australia 

 

2 รศ. ผกาศรี เยน็บุตร ค.บ. (การสอนภาษาฝรั่งเศส), 

2515 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 

2518 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

 

3 ผศ.ดร.พิมพาภรณ ์  

บุญประเสริฐ* 

ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx- xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ปร.ด. (ภาษาไทย), 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
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4 อ.ดร.นิธอิร  

พรอ าไพสกุล 

กศ.บ. (ภาษาไทย), 2545 มหาวิทยาลัยบูรพา x-xxxx- xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ศศ.ด.(ศิลปวฒันธรรมวจิัย), 

2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

             3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

1 รศ.ดร.สปุาณ ี พัดทอง อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย x-xxxx- xxxxx-xx-x 

2 รศ.สภุา  ปานเจรญิ กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี

ไทย), 2515 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ประสานมติร 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

3 รศ.แสงอรณุ  กนกพงศช์ัย ศศ.ม. (มานุษยวิทยา), 

2532 

มหาวิทยาลัยศิลปากร x-xxxx- xxxxx-xx-x 

4 ผศ.ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา อ.ด. (ภาษาไทย), 2543 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย x-xxxx- xxxxx-xx-x 

5 ผศ.ดร.พิสทิธิ์  กอบบุญ อ.ด. (ภาษาไทย), 2548 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย x-xxxx- xxxxx-xx-x 

6 ผศ.ดร.วิรัช  

วงศ์ภินนัทว์ฒันา 

ศษ.ด. (หลักสตูรและการ

สอน), 2549 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น x-xxxx- xxxxx-xx-x 

7 ผศ.ดร.หทยัรัตน์  ทบัพร ค.ด. (พัฒนศึกษา), 2549 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย x-xxxx- xxxxx-xx-x 

8 ผศ.ดร.อคัวิทย์  เรืองรอง ค.ด. (พัฒนศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย x-xxxx- xxxxx-xx-x 

9 ผศ.ดร.อาทติย์ 

ชีรวณชิย์กุล 

อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย x-xxxx- xxxxx-xx-x 

10 ผศ.วิพุธ โสภวงศ ์ M.A. (Linguistics), 2511  University of Hawaii,                                    

United States of America 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

11 อ.ดร.ไพทยา  มสีตัย์ Ph.D (Education), 2558 University of Canberry, 

Australai 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

 ไม่มี 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

      ข้อก าหนดในการวิจัยต้องเป็นหัวข้อทางภาษาไทยหรือภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

          5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 การวิจัยรายบุคคลทางภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ที่ มุ่งเน้นความรู้และ

จรรยาบรรณในการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เหน็ถึงความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
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  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

 นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผลการวิจัยสามารถอธบิายปรากฏการณ์ทางภาษาไทย และภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศได้ รวมทั้งน าไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ นิสติสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ ไปสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเอง 

          5.3 ช่วงเวลา  

     - 

         5.4 จ านวนหน่วยกิต   

   ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ 

          5.5 การเตรียมการ 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาการวิจัยด้านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ใน

ภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตในเร่ืองกระบวนการท าวิจัย และจัดให้มีการ

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

    5.6 กระบวนการประเมินผล 

   หลักสตูรมีกระบวนการท าปริญญานิพนธโ์ดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

   1. แจ้งข้อบังคับของหลักสตูร ค าอธบิายรายวิชา การพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ และระยะเวลาใน

การท าปริญญานิพนธใ์ห้แก่นิสติในวันปฐมนิเทศนิสติใหม่ 

   2. ก าหนดให้นิสติเลือกหัวข้อที่สนใจโดยพัฒนาหัวข้อในรายวิชา ทยท 501 สมัมนาการศึกษาวิจัย

ทางภาษาไทย ซ่ึงเป็นรายวิชาแกนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาแรก 

   3. นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ทุกภาคเรียน โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้

ค าแนะน า เพ่ือให้นิสติสามารถค้นคว้าและปรับปรุงหัวข้องานวิจัยที่ตนเองสนใจได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

   4. นิสิตสามารถสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้ 2 คร้ังตามที่หลักสูตรก าหนด หากสอบคร้ังที่ 1 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ทั้งน้ีหลักสูตรได้

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ด้วย โดยขั้นตอนน้ีต้องเสร็จสิ้ น

ภายในภาคเรียนที่ 5 ทั้งน้ีนิสติต้องสอบเค้าโครงปริญญานิพนธใ์นระยะเวลาที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนดไว้ 

   5. เมื่อนิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ผ่านแล้ว หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือแจ้งรายละเอียดการ

ประชุมทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือให้นิสิตคัดเลือก     

ส่วนหน่ึงของผลงานปริญญานินพธไ์ปตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ ซ่ึงเป็นข้อบังคับในการส าเรจ็การศึกษาในระดับ

บัณฑติศึกษา 

   6. เมื่อนิสิตพร้อมจะสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์แล้ว หลักสูตรก าหนดให้นิสิตต้องรายงาน

ความก้าวหน้าปริญญานิพนธก์่อนสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างดีย่ิง สามารถใช้ภาษาไทยได้สอดคล้องกับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมี คุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย 

ปรากฏการณ์ทางภาษาไทยโดยใช้หลักการทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถสังเคราะห์ 

ประยุกต์ความรู้เพ่ือท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม หรือศึกษาต่อใน

ระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ

และเป็นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียนและในระดับสากล 

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต /  

สมรรถนะของหลกัสูตร 

 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้   

 

1. มีทกัษะสื่อสาร : 

    มีความสามารถในการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ

ผลงานวิชาการทางด้านภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้าน 2.2 สามารถสร้างงานวิจัยโดยใช้ความรู้ด้าน

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

เพ่ือเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

ด้าน 3.1 สามารถวิเคราะห์ อธิบายปรากฏการณ์

ทางภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศโดยใช้

ทฤษฎี 

ด้าน 4.1 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพันธ์และมนุษย

สมัพันธท์ี่ดี  

ด้าน 5.3 สามารถใช้ตรรกะในการสื่อสารและการ

น าเสนอรายงานอย่างมีล าดับขั้นตอน 
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คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต /  

สมรรถนะของหลกัสูตร 

 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้   

 

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร : 

    มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือ

งานวิชาการหรือนวัตกรรมการวิจัยทางด้านภาษาไทย 

ด้าน 2.2 สามารถสร้างงานวิจัยโดยใช้ความรู้ด้าน

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

เพ่ือเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

ด้าน 3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องต่างๆ อนัน ามาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ 

ด้าน 3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยทางภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศกับศาสตร์

อื่น เพ่ือน าไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
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การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

       ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้  

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ  

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย์

สจุริตต่อการท างานวิชาการ  

งานวิจัย 

ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  

โดยเน้นการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองและอ้างองิผลงานของ

ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 

การพิจารณาผลงานของนิสติ

และมีบทลงโทษนิสติที่ไม่

ปฏบัิติตามหลักเกณฑ ์ 

การประเมินตนเองจากความ

พึงพอใจที่มีต่อการค้นคว้า

อ้างองิงานวิจัยที่ได้รับ

มอบหมาย 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา  

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ของสถาบัน 

การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา  และ

รับ ผิดชอบ ต่องานที่ ได้ รับ

มอบหมาย 

การประเมินการเข้า                 

ช้ันเรียนตามที่ก  าหนดและ

ความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 

การประเมินตนเองจากการเข้า

ช้ันเรียนและผลของงานที่

ได้รับมอบหมาย 

1.3 เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความเป็นผู้น าทาง

วิชาการ เคารพสิทธิ และรับฟังความ

คิดเหน็ของผู้อื่น 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

อภิปราย  สัมมนา และ

น าเสนองาน 

การประเมินการแสดงความ

คิดเหน็ทางวิชาการอย่างมี

ภาวะผู้น า และรับฟังการ

วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ์ 

ก าร ป ร ะ เมิ น ต น เอ งจ าก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ

เพ่ือนร่วมช้ันเรียน 
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2. ดา้นความรู ้
 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจด้าน

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

บรรยาย อภิปราย สัมมนา

ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับ

นิสติ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศโดยใช้

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เชิญผู้เช่ียวชาญมาบรรยายใน

รายวิชาต่างๆ  

เข้าร่วมสมัมนา/ประชุมกบั

หน่วยงานอื่นๆ 

การฝึกวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้าน

ภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

การท ารายงานและการน าเสนอ

ผลงาน การสอบ 

นิสติประเมินผลการเรียนของ

ตนเอง 

2.2 สามารถสร้างงานวิจัยโดยใช้

ความรู้ด้านภาษาไทย และภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศเพ่ือ

เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้า

ในหัวข้อที่สนใจ 

 

การน าเสนอหัวข้อวิจัยและ

น าเสนองานวิจัย 

นิสติประเมิน 

ความก้าวหน้างานวิจัยของตนเอง 

2.3 รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลง 

ผลกระทบทางวิชาการ และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ให้นิสติเข้าร่วมประชุมและ/

หรือสมัมนาทางวิชาการเพ่ือ

ติดตามความก้าวหน้าและ 

การพัฒนาทางวิชาการ 

ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองแล้วน ามารายงาน

ในห้องเรียน 

ก าหนดให้นิสิตเผยแพร่

บทความวิจัย 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมและ/

หรือสมัมนาของนิสติ 

การเขียนรายงานผลการเข้าร่วม

ประชุมและ/หรือสัมมนา 

จ านวนผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ได้รับการตอบรับให้

เสนอผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ 

นิสติประเมินความรู้ที่ได้รับจาก

การร่วมประชุมหรือสมัมนาทาง

วิชาการ 
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3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถวิเคราะห์ อธบิาย

ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ทฤษฎี 

วิเคราะห์ และวิจารณ์ทาง

ภาษาไทย และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศตาม

หลักวิชาการ 

การน าเสนอผลการ วิ เคราะห์ 

วิจารณ์ 

นิสิตประเมินผลการวิเคราะห์และ

วิจารณ์ผลงานของตน 

3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ อนัน ามา

ซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ 

การอภิปราย สมัมนาเพ่ือ

เปิดโอกาสให้นิสติได้แสดง

ความคิดเหน็ และ

แลกเปล่ียนความรู้เชิง

วิชาการ 

เชิญผู้เช่ียวชาญในสาขาที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเพ่ือ

เพ่ิมพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ 

การน าเสนอผลงานการแสดง

ความคิดเหน็ การวิพากษ์ วิจารณ์

ผลงานของผู้อื่น การท ารายงาน

และสังเกตพฤติกรรมการร่วม

สมัมนา  

นิ สิ ต ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง จ า ก

ปฏสิมัพันธใ์นช้ันเรียน 

นิ สิตป ระเมิ นตน เองจากองค์

ความรู้ที่ได้จากการเรียน 

3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยหรือ

สร้างนวัตกรรมการวิจัยทาง

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศกบัศาสตร์อื่น  

เพ่ือน าไปพัฒนาวิชาการและ

วิชาชีพ 

การอภิปราย สมัมนา และ

ฝึกปฏบัิติ 

ฝึกวิเคราะห์ภาษาและวิจารณ์

วรรณคดี/วรรณกรรม และ

ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศโดยบูรณา

การกบัศาสตร์อื่นๆ 

รายงานการอภิปราย สมัมนา และ

การฝึกปฏบัิติ  

ข้อสอบแต่ละรายวิชาที่เน้นการคิด

วิเคราะห์ 

นิสติประเมินผลการเรียนของ

ตนเอง 
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4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
 

ผลการเรียนรูด้า้น

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 สามารถใช้ภาษาไทยใน      

การสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ มีปฏสิมัพันธแ์ละ

มนุษยสมัพันธ์ที่ดี 

การอภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ 

การเข้าร่วมและน าเสนอ

ผลงานในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ และนานาชาต ิ

การสงัเกตพฤติกรรม 

จ านวนการน าเสนอผลงานวิชาการ 

จ านวนการเขียนรายงานและ/หรือ

เผยแพร่บทความวิชาการ 

นิสติประเมินตนเองจากการมี

ปฏสิัมพันธร์ะหว่างตนเองและ

ผู้อื่น 

4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมายทั้งงาน

รายบุคคลและงานกลุ่ม 

การมอบหมายงานและ

กจิกรรมในรายวิชาต่างๆ 

ผลงานของนิสติทั้งงานรายบุคคล 

และงานกลุ่มจ านวนกจิกรรมที่

นิสติเข้าร่วม 

นิสติประเมินผลงานของตนเองและ

ผู้อื่น 

4.3 สามารถให้ความรู้ 

ค าปรึกษา  ค าแนะน า และ

ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่

ผู้อื่นอย่างเตม็ที่ 

โครงการเตรียมความพร้อม

และการน าเสนอความ 

ก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ 

 

จ านวนกจิกรรมที่นิสิตเข้าร่วม และ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ  

นิสติประเมินความพึงพอใจของ

ตนเองในการเข้าร่วมโครงการและ

กจิกรรมทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

 

 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะใน

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข   

การสือ่สาร  และการใช้

เทคโนโลย ี

 

กลยุทธก์ารสอน 

 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสบืค้น

ข้อมูลและการน าเสนอรายงาน 

ให้นิสติค้นคว้าด้วยตนเอง

และน าเสนอผลการค้นคว้า

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอรายงานและอ้างอิงได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

นิสิตประเมินความถูกต้องของการ

ใช้ระบบการอ้างอิงในการน าเสนอ

รายงานของตนเอง 

2. สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน

ภาษาไทย และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ 

มอบหมายงานให้นิสติใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ             

ติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการด้านภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

การน าเสนอผลงานในช้ันเรียนและ

ในวงวิชาการด้านภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

นิสติประเมินทกัษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการน าเสนอผลงาน

วิชาการในช้ันเรียน 

3. สามารถใช้ตรรกะใน       

การสื่อสารและการน าเสนอ

รายงานอย่างมีล าดับขั้นตอน 

แจ้งเกณฑ์การประเมินผล  

การอภิปราย สัมมนา และ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็   

การน าเสนอรายงาน 

การประเมินผลการน าเสนอผลงาน

ตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

การประเมินตามแบบประเมินการ

น าเสนอ นิสติประเมินผล            

การน าเสนอผลงานตามเกณฑท์ี่

ก  าหนด 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสตัย์ สจุริตต่อการท างาน

วิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสถาบัน 

1.3 เป็นผู้ใฝ่รู้  มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ เคารพสทิธ ิและ

รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจด้านภาษาไทย และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ 

2.2 สามารถสร้างงานวิจัยโดยใช้ความรู้ ด้านภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่ระดับชาติ

และนานาชาติ 

2.3 รู้ เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ผลกระทบทางวิชาการ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถวิเคราะห์ อธบิายปรากฏการณท์างภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศโดยใช้ทฤษฎี 

3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ อนั

น ามาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ 

3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยทางภาษาไทย และภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศกบัศาสตร์อื่น  เพ่ือน าไปพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ มีปฏสิมัพันธแ์ละมนุษยสมัพันธท์ี่ดี 

4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน

รายบุคคลและงานกลุ่ม 

4.3 สามารถให้ความรู้  ค าปรึกษา ค าแนะน า และความ

ช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้อื่นอย่างเตม็ที่ 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสบืค้นข้อมูล

และการน าเสนอรายงาน 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการด้านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

5.3 สามารถใช้ตรรกะในการสื่อสารและการน าเสนอรายงาน

อย่างมีล าดับขั้นตอน 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ทยท 500 ระเบยีบวิธวีิจัยทางภาษาไทย                

ทยท 501 สมัมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย                

ทยภ 511 ทฤษฎภีาษาศาสตร์                

ทยภ 512 ทฤษฎวีรรณคด ี                

ทยภ 513 ทฤษฎคีตชินวิทยา                

ทยภ 531 ภาษาไทยกบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                

ทยภ 532 ลีลาภาษาในวรรณกรรม                

ทยภ 533 วรรณกรรมกบัแนวคดิทางพุทธศาสนา                     

ทยภ 534 สมัมนาภมูปัิญญาไทย                

ทยภ 631 วัจนปฏบิตัศิาสตร์                

ทยภ 632 สมัพันธสารวิเคราะห์                

ทยภ 633 สมัมนาวรรณคดไีทย                
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ทยภ 634 สมัมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบนั                

ทยภ 635 สมัมนางานวิจัยทางคตชินวิทยา                

ทยภ 636 ความเชื่อและพิธกีรรม                

ทยภ 637 การจัดการความรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                

ทยต 521 ทฤษฎกีารเรียนการสอนภาษา                

ทยต 522 การพัฒนาหลักสตูรภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                

ทยต 523 ภาษากบับริบททางวฒันธรรม                

ทยต 524 ภาษาศาสตรเ์พ่ือการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                

ทยต 541 การจัดการความรู้ภาษาไทยกบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                

ทยต 542 วิถชีีวิตในสงัคมไทย                

ทยต 543 โครงสร้างภาษาไทย                

ทยต 641 สมัมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                

ทยต 642 วิธกีารพัฒนาทกัษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                

ทยต 643 การสร้างสรรคน์วัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                

ทยต 644 วรรณคดไีทยเพ่ือการท่องเที่ยว                

ทยต 621 การสอนภาคปฏบิตั ิ                
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ทยต 622 วรรณกรรมไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ                

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท                
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก  าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยก าหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และ 

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตัดสินผลการเรียนและจัดท ารายงานผล  

การทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นประจ าทุกปี 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ระดับบัณฑติศึกษา  พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน

ให้อาจารย์ใหม่ 

 2.  หลักสูตรปฐมนิเทศอบรมอาจารย์ใหม่ เพ่ือ ช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและ

รายละเอยีดต่างๆ ในหลักสตูร 

 3.  หลักสตูรจัดให้มีระบบพ่ีเล้ียงแก่อาจารย์ใหม่ เป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาเร่ืองการเรียนการสอน 

การท าวิจัย รวมถึงจัดการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่ม เพ่ือให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา นิเทศ

อาจารย์ใหม่ในหลักสตูร 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

                     2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ โดยสนับสนุนให้เข้า

ร่วมการอบรม  การสมัมนา  และการฝึกปฏบัิติที่เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 

                     2.1.2 สนับสนุนการศึกษาต่อ  ศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ

คณาจารย์ในหลักสตูร  และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 

 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

                    2.2.1 มหาวิทยาลัย  บัณฑติวิทยาลัย  และคณะ  จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย

เพ่ือตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

                   2.2.2 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะให้ทุนสนับสนุนในการน าเสนอผลงาน

วิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

                    2.2.3 หลักสูตรส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการหรือการสมัมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

                   2.2.4 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกับ

คณาจารย์จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

                    2.2.5 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ ลาเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร 

 1.1 ด าเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสตูรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยทุก 5 ปี 

 1.2 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรทุกเดือน  เพ่ือวางแผนติดตามก ากบัดูแลและ

ทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูร 

 1.3 หลักสูตรมีการจัดท ารายละเอียดของหลักสตูร มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา ของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

 1.4 หลักสูตรจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 1.5 หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ

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

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 1.6 หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

ปีการศึกษา 

 1.7 หลักสตูรมีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 1.8 หลักสตูรมีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธก์ารสอน  หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 1.9 อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

 1.10 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 1.11 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 1.12. หลักสูตรมีระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

 1.13. หลักสูตรมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จาก

คะแนนเตม็ 5.00 

 

2. บณัฑิต 

 2.1  ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด แรงงาน 

 2.2  ส ารวจการได้งานท าของบัณฑติและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทุกปี 
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 2.3  หลักสูตรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องประชุมเพ่ือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้

สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม และตลาดแรงงานทุก 5 ปี 

 

3.  นสิิต 

      3.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

 คณะจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือส าหรับนิสติ เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ แผนการเรียน

ในหลักสูตร ทุนสนับสนุนการวิจัย ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเลือกและวางแผน

ส าหรับอาชีพ 

      3.2 หลกัสูตรจดัโครงการเตรียมความพรอ้มใหแ้ก่นสิิตชาวต่างชาติ 

 หลักสตูรจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสติชาวต่างชาติ เพ่ือพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาไทย

ข้ันสงูเพ่ือการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา และลดปัญหาความเสี่ยงเร่ืองการคงอยู่ของนิสติ 

 3.3 หลกัสูตรจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนสิิตระดบับณัฑิตศึกษา 

 หลักสตูรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติระดับบัณฑติศึกษา เพ่ือเป็นกระบวนการควบคุมและ

กระตุ้นเร่ืองการท าปริญญานิพนธ์ อกีทั้งเป็นการก ากบัดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธแ์ก่นิสติใน

หลักสตูร 

 3.4 การอุทธรณข์องนสิิต 

 การอุทธรณ์ของนิสติสามารถด าเนินการได้ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 และที่เกี่ยวข้อง 

 

4.  อาจารย ์

 4.1 การบริหารคณาจารย ์

          4.1.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

      มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยอาจารย์ใหม่ควรมีคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่ง คือ ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านภาษาไทย 

 

      4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 

            4.1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทุกเดือน เพ่ือวางแผนติดตาม ก ากับดูแล

และทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูรด้านการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  

            4.1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมา

พิจารณาปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 
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       4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

            4.1.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วม

สอนบางรายวิชา  และบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน   

            4.1.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์

            4.1.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตาม

ค าอธบิายรายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นผู้ประสานงาน 

 

 4.2 การบริหารบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน 

          4.2.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

            4.2.1.1 คณะฯ ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ ต้อง

รับผิดชอบก่อนการรับเข้าท างาน 

            4.2.1.2 บุคลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน  ซ่ึงประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการ

สอบสัมภาษณ์  โดยให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และการมีทัศนคติที่ดี

ต่อการให้บริการแก่อาจารย์และนิสติ 

            4.2.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบใน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

       4.2.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

           4.2.2.1 คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับงานที่

รับผิดชอบ 

            4.2.2.2 คณะฯ ให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูน

ทกัษะด้านการให้บริการ 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 

โดยการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีก ารจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและมีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ดังน้ี 

  

 

 

 



47 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

 

 

 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร  

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. 

2537 และในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศึกษา (TQF) เพ่ือให้ทนัสมัยตามบริบทสังคมที่เปล่ียนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานย่ิงข้ึน โดย

เปิดใช้หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในปีการศึกษา 2560 

 เมื่อถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร และมีมติในการประชุมคร้ังที่ 4/2559 วันที่ 20 

เมษายน 2559 ให้ปรับปรุงกระบวนการดังต่อไปนี้  

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลสรุปความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสตูรที่จัดท าโดย

มหาวิทยาลัย ความคิดเหน็ของนิสิตช้ันปีที่ 2 และบัณฑิตต่อหลักสูตร ที่จัดท าโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา  โดยระดมความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงหลักสตูรในรายวิชา 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยเพ่ิมสาระ

รายวิชาที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้สาระของ

หลักสูตรตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) 

เพ่ิมช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่เน้นไปทางวิชาชีพเฉพาะด้านเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง 

เพ่ือให้นิสติก้าวสู่ความเป็นสากลทางด้านวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพ 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตรและปรับแก้

ให้เหมาะสม 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรส่งหลักสตูรและด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปิดใช้หลักสตูรที่ปรับปรุงแล้ว 

 (6) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรประเมินความคิดเหน็ของนิสติและบัณฑติในหลักสตูร เพ่ือใช้ปรับปรุงหลักสตูรในคร้ังต่อไป 
  

 การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานั้นๆ (การปรับปรุงสาระ

รายวิชาประจ าปี) 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาประจ าปี เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้

ทนัสมัย สอดคล้องกับความต้องการและข้อเสนอแนะของนิสติ จากผลสรุปความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ

จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชาที่จัดท าโดยคณะฯ โดยการปรับเน้ือหาบางส่วนและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีความ

เหมาะสมมากขึ้น และจัดท าเป็น มคอ. 3 ของปีการศึกษาถัดไป 

 (2) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาสาระรายวิชาที่จะ

เปิด โดยอ้างอิงข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 และน ามารายงานให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ         

เพ่ือพิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์หรือไม่ มีรายวิชาที่ควรปรับปรุงเน้ือหาหรือไม่ 
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 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา เพ่ือปรับปรุง

การท างานให้ดีขึ้น 

  

 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 การก าหนดผูส้อน 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอน

ตามเกณฑด์ังน้ี 

  1.1 พิจารณาตามความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคนให้เหมาะสมกบั

รายวิชา 

  1.2 จัดให้อาจารย์ผู้สอน 1 คน ได้สอนนิสิตครบทุกช้ันปี ใน 1 ภาคการศึกษาเท่าที่

เป็นไปได้ เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ

ประสบการณ์ 

  1.3 ก าหนดให้นิสติได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัอาจารย์พิเศษ ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพด้าน

ภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาและเพ่ิมพูน

องค์ความรู้ทางวิชาการ 

 (2) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์

พิเศษดังน้ี 

  2.1 ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

  2.2 มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน 

  2.3 มีประสบการณ์ในการสอนและการวิจัย 

  2.4 จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ด้วยตนเอง 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้ได้รับมอบหมาย 

คอยประสานงาน ติดตาม และก ากับดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา 

 (4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ว อาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการประเมินการเรียนการสอนจาก

นิสิตในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ จากแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาใน

การก าหนดผู้สอนในคร้ังต่อไป หากผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษในหลักสูตรไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาก าหนดหรือปรับเปล่ียนผู้สอนให้เหมาะสมในภาค

การศึกษาต่อไป 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน และปรับปรุงการท างาน 
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 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ้(มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

 (1) ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก าหนดให้คณาจารย์ผู้สอนในทุก

รายวิชาในหลักสูตร พิจารณาเน้ือหาการเรียนการสอน โดยให้มีการปรับปรุงแผนการสอน ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอนให้ทันสมัย โดยให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินของนิสิตในปีที่ผ่านมา และ มคอ. 5 

มาใช้ในการปรับสาระแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนให้สามารถออกแบบหัวข้อ

ปริญญานิพนธ์ได้ แล้วจัดท า มคอ. 3 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาร่วมกัน ในด้าน

สาระของรายวิชา กลยุทธก์ารสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ จากน้ันให้อาจารย์ผู้สอน

แก้ไข ก่อนน าส่ง มคอ.3 ออนไลน์ และมอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง 

มคอ.3 ออนไลน์ ของหลักสตูรให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 

 (2) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้ 

 

 การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดแผนการจัดโครงการประจ าปี

งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ากับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระ

งานให้อาจารย์ในหลักสตูร 

 (3) ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการด าเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งความคืบหน้าของ

โครงการให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทราบเป็นระยะ 

 (4) ประธานโครงการน าผลสรุปการด าเนินงานโครงการมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบ และ

ร่วมกนัพิจารณาการจัด เพ่ิมหรือลด หรือปรับปรุงเน้ือหาหรือรูปแบบโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา

โทที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผูเ้รียน 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 (1) ในทุกภาคการศึกษาก่อนการจัดท า มคอ. 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดเกณฑก์าร

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีสัดส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ 90% ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็น       

ผู้ก าหนดตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และสัดส่วนการประเมินผลด้านจิตพิสัย 10% ตามมติของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
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 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ

รับผิดชอบหลัก – รองใน มคอ. 2 และให้ระบุใน มคอ. 3 

 (3) ก่อนการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค อาจารย์ผู้สอนจัดท าข้อสอบและส่งข้อสอบให้

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาข้อสอบ เพ่ือตรวจสอบให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้และวิธีการ

วัดผลการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ. 3 จากน้ันอาจารย์ผู้สอนปรับแก้ให้เรียบร้อยตามความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเหน็ชอบแล้ว จึงจะสามารถน าไปใช้สอบได้ 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐาน (TQF) ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติได้จริง โดยอ้างองิจากผลการเรียนของนิสิตใน  

แต่ละรายวิชา 

   

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 หลังจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ว หลักสูตรจัดให้มีการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมี

ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนใน

แต่ละรายวิชา และรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผล 

 (2) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน

ให้แก่หลักสูตร หรือคณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารคณะรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอน

สามารถส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เห็นด้วยกับผลการเรียน นิสิตสามารถ

อุทธรณ์โดยท าบันทกึข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผลให้นิสติทราบ 

  

 การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) 

 (1) หลังจากส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

กระบวนการการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

  1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการติดตาม มคอ. 5 

ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของหลักสตูร จากน้ันให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไข 

  1.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์ รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

  1.3 ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้

ครบถ้วนทุกรายวิชา 

 (2) ประธานหลักสตูรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 (3) สิ้ นปีการศึกษาภายใน 60 วัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดท า มคอ. 7 เพ่ือ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและประเมินหลักสตูร 
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6.  สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

     6.1 การบริหารงบประมาณ 

           6.1.1 วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี  โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมให้กับ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบ าเพ็ญ

ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านนันทนาการ และด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     6.1.2 จัดสรรจ านวนช่ัวโมงให้อาจารย์ในแต่ละรายวิชา วางแผนเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญในแต่ละ

สาขามาบรรยาย 

     6.1.3 จัดเตรียมครุภัณฑเ์พ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน   
 

     6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการ

สืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ที่ส านักหอสมุดกลาง โดยมีหนังสือต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลให้

สบืค้น ดังน้ี 

      6.2.1 ต ารา 

   มี ต ารา/หนังสอืภาษาไทย ประมาณ 8,000 เล่ม และหนังสอืภาษาองักฤษ ประมาณ 800 เล่ม    

     6.2.2 วารสาร 

   มี วารสารภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 40 ช่ือเร่ือง และวารสารภาษาอังกฤษ ประมาณ 20 ช่ือเร่ือง 

      6.2.3 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

    1)  ใช้อาคารสถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    2)  คณะฯ จัดสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดับบัณฑติศึกษา ได้แก่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

       6.2.4 ห้องสมุด  

            มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้านวิชาการ คือ ส านักหอสมุดกลาง  และศูนย์การเรียนรู้

ด้วยตนเอง (Self – access Learning Center) มีหนังสือด้านภาษาไทย และมีวารสารด้านภาษาและ

วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ส านักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลออนไลน์ 

เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูล Ebsco ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ 

     6.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

            ไม่มี 

     6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ติดตาม ส ารวจ 

เพ่ือประเมินความเพียงพอของหนังสอื ต ารา วารสาร และอุปกรณ์การเรียน  การสอนตลอดจนทรัพยากร

อื่นๆ ตลอดปีการศึกษา 
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7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2560 

ปีท่ี 2 

2561 

ปีท่ี 3 

2562 

ปีท่ี 4 

2563 

ปีท่ี 5 

2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมใน  

      การประชุมเพ่ือวางแผน  ตดิตาม  และทบทวนการด าเนินงาน 

      หลักสตูร 

     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั 

      กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั อดุมศึกษาแห่งชาตหิรือมาตรฐาน 

      คุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ ์

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

      ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ 

      ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5  

      และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

      ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7  

      ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน 

      หรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนนิการ 

      ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 

      ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 

     หรือวิชาชพีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้าม)ี ได้รับการ 

        พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนสิติปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอ 

        คุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่เฉล่ีย 

        ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

           1.1.1 ก่อนการสอน 

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการ

สอนของรายวิชาที่จะเปิดสอน  แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผน

กลยุทธก์ารสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

 1.1.2 ระหว่างสอน 

         อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามนิสติถึงประสทิธผิลของ

การเรียนรู้จากวิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 

          1.1.3 หลังการสอน 

        อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท ากิจกรรม  

แบบฝึกหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสอน

ประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรและวิธสีอน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

            1.2.1  ระหว่างสอน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวีธีการ

สอน  สื่อการสอน  กิจกรรม/ งานที่มอบหมายแก่นิสิต  และความสอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ. 3) 

            1.2.2  หลังการสอน 

            1.2.2.1  นิสิตประเมินการสอนทุกปลายภาคการศึกษา  โดยใช้แบบประเมิน มศว ปค.

003  ผ่านระบบออนไลน์ 

            1.2.2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพ กลยุทธ์

การสอนกบัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ  โดยพิจารณาร่วมกบัผลจากแบบประเมิน มศว ปค.003 

 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน และ

บัณฑติที่ส าเรจ็ตามหลักสตูร 

 2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ด าเนินการหลักสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 

 2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสตูร

และการส ารวจการได้งานของบัณฑติ 



54 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

 

 

3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key 

Performance lndicators) ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

และคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากภายนอก (สกอ.) โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

และมหาวิทยาลัย สรุปดังน้ี 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนและทบทวนการด าเนินงาน

หลักสตูร 

 2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

 3. มีรายละเอยีดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

 4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 

 6. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสติทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 

 8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

 11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีบัณฑติใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่

รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จากน้ันส่งให้คณะกรรมการบริหาร

คณะฯ พิจารณาในการประชุมของคณะฯ ทุกภาคการศึกษา  

 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

 4.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการ

ประเมินในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง / พัฒนาการด าเนินงานหลักสตูรทุก 5 ปี 

 


