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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  มนุษยศาสตร์ 
 

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 (ไม่มี) 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  

 หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 

 5.2 ภาษาทีใ่ช ้

                จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

                รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น  
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 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 1 

เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 

 

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 
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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 ผศ.ดร.ภาณพุงศ์ อดุม

ศิลป์ 

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

  อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

  อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

3 ผศ.ดร.นิธอิร พรอ าไพ

สกุล 

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

  ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  ศศ.ด.(ศิลปวฒันธรรมวจิัย), 

2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

 

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
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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 

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
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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 

    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 
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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 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1   ระบบ 

    ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

 

   1.2   การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น  

    อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 สปัดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร) 

 

   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  นิสิตมีประสบการณ์น้อยในการท 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  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท          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 

 



25 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

 

 

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 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 ผศ.ดร.ภาณพุงศ์ อดุม

ศิลป์ 

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

  อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

  อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

3 ผศ.ดร.นิธอิร พรอ าไพ

สกุล 

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

  ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  ศศ.ด.(ศิลปวฒันธรรมวจิัย), 

2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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  3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   
      

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.นิธอิร  

พรอ าไพสกุล 

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

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ศศ.ด.(ศิลปวฒันธรรมวจิัย), 

2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

4 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  

5 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 

 

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

2515 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 

2518 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

 

7 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. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

 ไม่มี 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

      ข้อก าหนดในการวิจัยต้องเป็นหัวข้อทางภาษาไทยหรือภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

          5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 การวิจัยรายบุคคลทางภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ที่ มุ่งเน้นความรู้และ

จรรยาบรรณในการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เหน็ถึงความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

 นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผลการวิจัยสามารถอธบิายปรากฏการณ์ทางภาษาไทย และภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศได้ รวมทั้งน าไปพัฒนาองค์ความ รู้ด้านภาษาไทย 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 
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   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 



36 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

 

 

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      

ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี

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 
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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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หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

 

 

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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หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

 

 

 

 

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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หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

 

 

 

 

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                



46 

 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559  (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก  าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ าแ ห่ งช าติ   โด ย ก าห น ด ใ ห้ นิ สิ ต ป ร ะ เมิ น ผ ลก าร เรี ย น ก ารส อ น ใน ทุ ก ร าย วิ ช า  แ ล ะ  

มีคณ ะกรรมการพิ จารณ าความ เหมาะสมของข้อสอบและการตั ดสินผลการ เรียนและจัดท ารายงานผล  

การทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นประจ าทุกปี 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์

ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์

ระดับบัณฑติศึกษา  พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานให้อาจารย์ใหม่ 

 2.  หลักสตูรปฐมนิเทศอบรมอาจารย์ใหม่ เพ่ือช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอยีดต่างๆ ใน

หลักสตูร 

 3.  หลักสูตรจัดให้มีระบบพ่ีเล้ียงแก่อาจารย์ใหม่ เป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาเร่ืองการเรียนการสอน การท า

วิจัย รวมถึงจัดการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่ม เพ่ือให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา นิเทศอาจารย์ใหม่ใน

หลักสตูร 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

                     2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมการ

อบรม  การสมัมนา  และการฝึกปฏบัิติที่เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 

                     2.1.2 สนับสนุนการศึกษาต่อ  ศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ใน

หลักสตูร  และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 

 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

                    2.2.1 มหาวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะ  จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัยเพ่ือ

ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

                   2.2.2 มหาวิทยาลัย บัณฑติวิทยาลัย และคณะให้ทุนสนับสนุนในการน าเสนอผลงานวิชาการ และเข้า

ร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

                    2.2.3 หลักสูตรส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการหรือการสมัมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

                   2.2.4 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์จาก

สถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

                    2.2.5 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ ลาเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1.  การก ากบัมาตรฐาน 

 1.1 ด าเนินการบริหารหลักสตูรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยทุก 5 ปี 

 1.2 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน  เพ่ือวางแผนติดตามก ากับดูแลและทบทวนการ

ด าเนินงานของหลักสตูร 

 1.3 หลักสตูรมีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา ของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 1.4 หลักสูตรจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบทุกรายวิชา 

 1.5 หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม 

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

 1.6 หลักสตูรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

 1.7 หลักสตูรมีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 1.8 หลักสตูรมีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธก์ารสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้   

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 1.9 อาจารย์ใหม่ในหลักสตูร (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 1.10 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 1.11 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 1.12. หลักสูตรมีระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

 1.13. หลักสตูรมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีบัณฑติใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

 

2. บณัฑิต 

 2.1  ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑติให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด แรงงาน 

 2.2  ส ารวจการได้งานท าของบัณฑติและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทุกปี 

 2.3  หลักสูตรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องประชุมเพ่ือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสงัคม และตลาดแรงงานทุก 5 ปี 

 

3.  นสิิต 

      3.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

 คณะจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือส าหรับนิสิต เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ แผนการเรียนในหลักสูตร ทุน

สนับสนุนการวิจัย ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ 

      3.2 หลกัสูตรจดัโครงการเตรียมความพรอ้มใหแ้ก่นสิิตชาวต่างชาติ 
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 หลักสตูรจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสติชาวต่างชาติ เพ่ือพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาไทยขั้นสูงเพ่ือ

การศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา และลดปัญหาความเสี่ยงเร่ืองการคงอยู่ของนิสิต 

 3.3 หลกัสูตรจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนสิิตระดบับณัฑิตศึกษา 

 หลักสตูรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติระดับบัณฑติศึกษา เพ่ือเป็นกระบวนการควบคุมและกระตุ้นเร่ืองการท า

ปริญญานิพนธ ์อกีทั้งเป็นการก ากบัดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธแ์ก่นิสติในหลักสตูร 

 3.4 การอุทธรณข์องนสิิต 

 การอุทธรณ์ของนิสติสามารถด าเนินการได้ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 และที่เกี่ยวข้อง 

 

4.  อาจารย ์

 4.1 การบริหารคณาจารย ์

          4.1.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

      มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยอาจารย์ใหม่ควร

มีคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่ง คือ ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง และต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านภาษาไทย 

 

      4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 

            4.1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทุกเดือน เพ่ือวางแผนติดตาม ก ากับดูแลและทบทวนการ

ด าเนินงานของหลักสตูรด้านการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  

            4.1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมาพิจารณาปรับปรุงแต่

ละรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

 

 

       4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

            4.1.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนบางรายวิชา  

และบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน   

            4.1.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

            4.1.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามค าอธิบายรายวิชา

เพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นผู้ประสานงาน 

 

 4.2 การบริหารบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน 

          4.2.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

            4.2.1.1 คณะฯ ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อนการ

รับเข้าท างาน 

            4.2.1.2 บุคลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน  ซ่ึงประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  โดย

ให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏบัิติงานตามต าแหน่ง และการมีทศันคติที่ดีต่อการให้บริการแก่อาจารย์และนิสติ 
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            4.2.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบใน  การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

       4.2.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

           4.2.2.1 คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกบังานที่รับผิดชอบ 

            4.2.2.2 คณะฯ ให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการ

ให้บริการ 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง โดยการออกแบบ

หลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การ

ประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีผลการด าเนินงาน

หลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 

 

 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร  

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. 2537 และในปี 

พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) เพ่ือให้ทนัสมัยตาม

บริบทสังคมที่เปล่ียนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานย่ิงข้ึน โดยเปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในปีการศึกษา 

2560 

 เมื่อถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสตูรอกีคร้ังในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ประชุมเพ่ือประเมิน

กระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร และมีมติในการประชุมคร้ังที่  4/2559 วันที่  20 เมษายน 2559 ให้ปรับปรุง

กระบวนการดังต่อไปนี้  

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัย 

ความคิดเหน็ของนิสิตช้ันปีที่ 2 และบัณฑิตต่อหลักสูตร ที่จัดท าโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาเป็นข้อมูลอ้างอิงใน

การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชา โดยระดมความคิดเหน็ในการปรับปรุงหลักสตูรในรายวิชา 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยเพ่ิมสาระรายวิชาที่ช่วย

พัฒนาทกัษะทางด้านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้สาระของหลักสูตรตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) เพ่ิมช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่เน้นไปทาง

วิชาชีพเฉพาะด้านเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง เพ่ือให้นิสิตก้าวสู่ความเป็นสากลทางด้านวิชาการและทักษะทาง

วิชาชีพ 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตรและปรับแก้ให้เหมาะสม 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรส่งหลักสตูรและด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปิดใช้หลักสตูรที่ปรับปรุงแล้ว 

 (6) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมิน

ความคิดเหน็ของนิสติและบัณฑติในหลักสตูร เพ่ือใช้ปรับปรุงหลักสตูรในคร้ังต่อไป 
  

 การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานั้นๆ (การปรับปรุงสาระรายวิชาประจ าปี) 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาประจ าปี เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ทนัสมัย สอดคล้อง

กับความต้องการและข้อเสนอแนะของนิสิต จากผลสรุปความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของ
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นิสิต ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่จัดท าโดยคณะฯ โดยการปรับเน้ือหา

บางส่วนและวิธกีารจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และจัดท าเป็น มคอ. 3 ของปีการศึกษาถัดไป 

 (2) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาสาระรายวิชาที่จะเปิด โดยอ้างอิง

ข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 และน ามารายงานให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทราบ เพ่ือพิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้อง

กบัวัตถุประสงค์หรือไม่ มีรายวิชาที่ควรปรับปรุงเน้ือหาหรือไม่ 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา เพ่ือปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 

  

 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 การก าหนดผูส้อน 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑด์ังน้ี 

  1.1 พิจารณาตามความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคนให้เหมาะสมกบัรายวิชา 

  1.2 จัดให้อาจารย์ผู้สอน 1 คน ได้สอนนิสิตครบทุกช้ันปี ใน 1 ภาคการศึกษาเท่าที่เป็นไปได้ เพ่ือให้นิสิต

ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ 

  1.3 ก าหนดให้นิสิตได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับอาจารย์พิเศษ ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพด้านภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้นิสติได้พัฒนาและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ 

 (2) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษดังน้ี 

  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 ากบัดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา 

 (4) เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ว อาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการประเมินการเรียนการสอนจากนิสิตในรายวิชาที่

ตนรับผิดชอบ จากแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้

ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาในการก าหนดผู้สอนในคร้ังต่อไป หากผลการ

ประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษในหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาก าหนด

หรือปรับเปล่ียนผู้สอนให้เหมาะสมในภาคการศึกษาต่อไป 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน และปรับปรุงการท างาน 

 

 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ้(มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

 (1) ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก าหนดให้คณาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาใน

หลักสูตร พิจารณาเน้ือหาการเรียนการสอน โดยให้มีการปรับปรุงแผนการสอน ต ารา เอกสารประกอบการสอนให้ทนัสมัย 

โดยให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินของนิสิตในปีที่ผ่านมา และ มคอ. 5 มาใช้ในการปรับสาระแต่ละรายวิชาให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้สามารถออกแบบหัวข้อปริญญานิพนธ์ได้ แล้ วจัดท า มคอ. 3 เข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาร่วมกนั ในด้านสาระของรายวิชา กลยุทธก์ารสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ จากน้ันให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไข ก่อนน าส่ง มคอ.3 ออนไลน์ และมอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับ

และติดตามการส่ง มคอ.3 ออนไลน์ ของหลักสตูรให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 
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 (2) ประธานหลักสตูรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  

 

 การจัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การ

ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดแผนการจัดโครงการประจ าปีงบประมาณ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระงานให้อาจารย์ใน

หลักสตูร 

 (3) ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการด าเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งความคืบหน้าของโครงการให้คณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรทราบเป็นระยะ 

 (4) ประธานโครงการน าผลสรุปการด าเนินงานโครงการมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบ และร่วมกันพิจารณาการ

จัด เพ่ิมหรือลด หรือปรับปรุงเน้ือหาหรือรูปแบบโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทที่มีการบูรณา

การกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผูเ้รียน 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 (1) ในทุกภาคการศึกษาก่อนการจัดท า มคอ. 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยมีสัดส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ 90% ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็น       ผู้ก าหนดตามวัตถุประสงค์

ของรายวิชา และสดัส่วนการประเมินผลด้านจิตพิสยั 10% ตามมติของคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบหลัก – รองใน 

มคอ. 2 และให้ระบุใน มคอ. 3 

 (3) ก่อนการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค อาจารย์ผู้สอนจัดท าข้อสอบและส่งข้อสอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ

พิจารณาข้อสอบ เพ่ือตรวจสอบให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้และวิธีการ วัดผลการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ. 3 

จากน้ันอาจารย์ผู้สอนปรับแก้ให้เรียบร้อยตามความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเหน็ชอบแล้ว 

จึงจะสามารถน าไปใช้สอบได้ 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน (TQF) 

ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติได้จริง โดยอ้างองิจากผลการเรียนของนิสติใน  แต่ละรายวิชา 

   

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 หลังจากสอบปลายภาคเสรจ็แล้ว หลักสตูรจัดให้มีการประชุมการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนในแต่ละรายวิชา 

และรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผล 

 (2) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนให้แก่หลักสูตร 

หรือคณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารคณะรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งผลการเรียนในระบบของ
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มหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เหน็ด้วยกับผลการเรียน นิสิตสามารถอุทธรณ์โดยท าบันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้

อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผลให้นิสติทราบ 

  

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

 (1) หลังจากส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกระบวนการการส่ง 

มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

  1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการติดตาม มคอ. 5 ให้เป็นไปตาม

แผนการด าเนินงานของหลักสตูร จากน้ันให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไข 

  1.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์ รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

  1.3 ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุก

รายวิชา 

 (2) ประธานหลักสตูรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 (3) สิ้นปีการศึกษาภายใน 60 วัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดท า มคอ. 7 เพ่ือประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสตูรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสตูร 

6.  สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

     6.1 การบริหารงบประมาณ 

           6.1.1 วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี  โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมให้กับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ด้านนันทนาการ และด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     6.1.2 จัดสรรจ านวนช่ัวโมงให้อาจารย์ในแต่ละรายวิชา วางแผนเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขามาบรรยาย 

     6.1.3 จัดเตรียมครุภัณฑเ์พ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน   
 

     6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่าน

ฐานข้อมูล โดยสามารถสบืค้นได้ที่ส านักหอสมุดกลาง โดยมีหนังสอืต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลให้สบืค้น 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  และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – 

access Learning Center) มีหนังสอืด้านภาษาไทย และมีวารสารด้านภาษาและวรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ
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ภาษาต่างประเทศ ส านักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูล Ebsco ฐานข้อมูลปริญญา

นิพนธ ์

     6.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

            ไม่มี 

     6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ติดตาม ส ารวจ เพ่ือประเมินความ

เพียงพอของหนังสอื ต ารา วารสาร และอุปกรณ์การเรียน  การสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ตลอดปีการศึกษา 

 

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) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่

ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน 

      หรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนนิการ 

      ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 

      ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 

     หรือวิชาชพีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้าม)ี ได้รับการ 

        พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนสิติปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอ 

        คุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

-     
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(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 เพ่ือพิจารณาโครงการสอนของรายวิชาที่

จะเปิดสอน  แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่

อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

 1.1.2 ระหว่างสอน 

         อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จาก

วิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 

          1.1.3 หลังการสอน 

        อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท ากิจกรรม  แบบฝึกหัด และผล

การสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสิทธภิาพ กลยุทธ์การสอนประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญ

ด้านหลักสตูรและวิธสีอน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

            1.2.1  ระหว่างสอน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวีธีการสอน  สื่อการสอน  

กจิกรรม/ งานที่มอบหมายแก่นิสติ  และความสอดคล้องกบัรายละเอยีดของรายวิชา (มคอ. 3) 

            1.2.2  หลังการสอน 

            1.2.2.1  นิสิตประเมินการสอนทุกปลายภาคการศึกษา  โดยใช้แบบประเมิน มศว ปค.003  ผ่านระบบ

ออนไลน์ 

            1.2.2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสอนกับ

ผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ  โดยพิจารณาร่วมกบัผลจากแบบประเมิน มศว ปค.003 

 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่ส าเร็จ

ตามหลักสตูร 

 2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 

 2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตรและการส ารวจ

การได้งานของบัณฑติ 

3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance 

lndicators) ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพจากภายนอก (สกอ.) โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมหาวิทยาลัย สรุปดังน้ี 
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 1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

 2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

 3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก

รายวิชา 

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

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 

 6. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสติทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 

 8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

 11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน

เตม็ 5.0 

 12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีบัณฑติใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง

ภาคการศึกษา และปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จากน้ันส่งให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาในการประชุมของ

คณะฯ ทุกภาคการศึกษา  

 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสตูร และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

 4.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 

และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง / พัฒนาการด าเนินงานหลักสตูรทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสตูร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  หลักฐานความร่วมมือกบัสถาบันอื่น (MOU) 

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่

ปรบัปรุงแกไ้ข 

1. ให้ปรับช่ือวิชาเอกการสอน

ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ

ภาษาต่างประเทศ โดยตัดค าว่า 

“การสอน” ออก เพราะจะได้

สอดคล้องกับมาตรฐานการ

ก ากบัทางวิชาชีพ  

ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย

เปิดสอน 2 วิชาเอก ดังน้ี 

   1.  

 

   2. ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ไม่มี 

2. ให้ปรับหัวข้อสถานการณ์

ภ ายนอกห รือก าร พัฒ น าที่

จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร โดยให้เน้น

ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น 

(ASEAN) และอาเซียน +3 

ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดังน้ี 

    ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศ

อาเซียน+ 3 ได้ทวีความส าคัญและกระตุ้ นให้เกิด        

การเรียนรู้ ซ่ึงกนัและกนัมากย่ิงขึ้น ภาควิชาภาษาไทย

และภาษาตะวันออกจึงพัฒนาหลักสูตรที่ค านึงถึง

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมอาเซียนและ

สังคมโลก โดยสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ มี

คุณภาพในมิติของการอนุรักษ์และการบูรณาการ

องค์ความรู้กับศาสตร์อื่นที่ เป็นส่วนหน่ึงของการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 

โดยมีจุดเด่นคือ การผลิตบัณฑิตที่ มีศักยภาพ มี

ความเช่ียวชาญด้านภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กร

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และ

จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนด าเนินการ

แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันในกลุ่มประเทศ

อาเซียน+ 3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนิสิตในการ

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน พัฒนากลยุทธ์

การเรียนการสอน และน าไปสู่ประชาคมแห่งความ

ร่วมมืออย่างสมบูรณ์แบบทั้ งด้านเศรษฐกิจ ให้

เข้มแขง็ต่อไป 

 

 

ไม่มี 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่

ปรบัปรุงแกไ้ข 

3. ให้ป รับความส าคัญ ขอ ง

ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย เ น้ น ก ลุ่ ม

ประชาคมอาเซียน กลุ่มอาเซียน 

+3 เพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศ 

ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดังน้ี 

   ปัจจุบันสังคมไทย กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน กลุ่มอาเซียน+ 3 และสังคมนานาชาติก าลัง

ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย ไทย

ศึกษา และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเป็น

อย่างมาก เพ่ือเป็นก าลังหลักในการปฏิบัติงานใน

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจขนาด

ใหญ่ สื่ อมวลชน หน่วยงานเกี่ยวกับการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ส านักพิมพ์ กลุ่มผู้

ประกอบอาชีพด้านการเขียนและการแปล รวมไปถึง

งานด้านการสอน การวิจัย และการใช้ภาษาไทยทั้ง

ในประเทศ ต่างประเทศ กลุ่มอาเซียน และกลุ่ม

ประเทศเอเชียตะวันออก จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ 

ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 

ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้ น 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยและสังคม

นานาชาติ 

ไม่มี 

4. ให้ป รับ วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรข้อที่  4 โดยเน้นการ

เผ ย แ พ ร่ อ งค์ ค ว าม รู้ ด้ า น

ภาษาไทยในระดับประชาคม

อาเซียนและระดับสากล 

ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปดังน้ี 

   1.3.1 มีความรู้  ความเข้าใจภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างดี ย่ิง 

ส าม ารถใช้ภ าษ าไทยได้ สอดค ล้อ งกั บ ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม       

   1.3.2 มีความสามารถในการวิ เคราะห์ วิ จัย 

ปรากฏการณ์ทางภาษาไทยโดยใช้หลักการทาง

วิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

   1.3.3 สามารถสังเคราะห์ ประยุกต์ความรู้เพ่ือท า

วิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

พัฒนาสังคม หรือศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างมี

ประสทิธผิล   

   1.3.4 มีความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใน

ประชาคมอาเซียนและในระดับสากล 

ไม่มี 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่

ปรบัปรุงแกไ้ข 

5. ให้เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชา

เ ลื อ ก ข อ งก ลุ่ ม ภ าษ าแ ล ะ

วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับหลักการ

จัดการความรู้ภาษาไทย เพ่ือให้

นิสิตวิชาเอกภาษาและวรรณคดี

ไทยสามารถบูรณาการความรู้

ทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย

เพ่ื อไปสอนภาษาไทยให้แก่

ชาวต่างชาติได้ด้วย เพราะจะได้

ก้าวเข้าสู่ความเป็นอาเซียนและ

ระดับสากลได้ 

ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย

เพ่ิมรายวิชาเลือก 1 รายวิชา ได้แก่ ทยภ 637 การ

จัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ 

ไม่มี 

6. ให้น ารายวิชาในกลุ่มวิชาเอก

คติชนวิทยา (เดิม) บางรายวิชา

มาให้นิสิตวิชาเอกภาษาและ

วรรณคดีไทยได้เรียนด้วย 

เพราะเป็นรายวิชาที่มี

ความสัมพันธก์นั เช่น วิชา

ทฤษฎีคติชนวิทยา วิชาสมัมนา

ภมูิปัญญาไทย วิชาสัมมนา

งานวิจัยคติชนวิทยา และวิชา

ความเช่ือและพิธกีรรม เป็นต้น 

ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย

เพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

ดังน้ี 

-เพ่ิมรายวิชาบังคับ คือ ทยภ 513 ทฤษฎีคติชน

วิทยา 

-เพ่ิมรายวิชาเลือก 3 รายวิชา ได้แก่ ทยภ 534 

สมัมนาภมูิปัญญาไทย ทยภ 635 สัมมนางานวิจัย

ทางคติชนวิทยา และ ทยภ 636 ความเช่ือและ

พิธกีรรม 

ไม่มี 

7. ให้ปรับช่ือวิชา และ

ค าอธบิายรายวิชาบางรายวิชาให้

มีความเหมาะสมกบัเน้ือหาของ

รายวิชา และให้รวมบางรายวิชา

ให้อยู่ในวิชาเดียวกนั 

 

ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ (ดู

ในตารางเปรียบเทยีบการปรับหลักสูตร ใน

ภาคผนวก ช) 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

การวิพากษห์ลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

โดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. ธเนศ เวศรภ์าดา 
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วนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 

 

รายการท่ีพจิารณา เหมาะสม ปรบัปรุง ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1. ช่ือหลกัสูตร    

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    

3. วิชาเอก/แขนงวิชา   แขนงวิชาคตชินวิทยาควรน ามา

รวมในวิชาเอกภาษาและ

วรรณคดไีทย 

4. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร    

5. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา    

6. โครงสรา้งหลกัสูตร    

7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

 

 

 

 

  

8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

 

 

 

 

  

9. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา    

10. ความชดัเจนของค าอธิบายรายวิชา    

11. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา

และวรรณคดีไทย 

   

12. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอก

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

   

13. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร 

   

14. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของนิสิต    

15. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต 

   

 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (เพิม่เติม) 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

การวิพากษห์ลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

โดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. วิรชั วงศภิ์นนัทว์ฒันา 
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วนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 

 

รายการท่ีพจิารณา เหมาะสม ปรบัปรุง ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1. ช่ือหลกัสูตร    

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    

3. วิชาเอก/แขนงวิชา   ไม่ได้เปิดแขนงวิชาคตชินวิทยา 

จึงควรน ามารวบกบัวิชาเอก

ภาษาและวรรณคดไีทย 

4. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร    

5. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา    

6. โครงสรา้งหลกัสูตร    

7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

 

 

 

 

  

8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

 

 

 

 

  

9. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา    

10. ความชดัเจนของค าอธิบายรายวิชา    

11. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา

และวรรณคดีไทย 

   

12. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอก

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

   

13. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร 

   

14. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของนิสิต    

15. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต 

   

 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (เพิม่เติม) 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

การวิพากษห์ลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

โดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร. อคัวิทย ์เรืองรอง 



85 

 

วนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 

 

รายการท่ีพจิารณา เหมาะสม ปรบัปรุง ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1. ช่ือหลกัสูตร    

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    

3. วิชาเอก/แขนงวิชา    

4. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร    

5. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา    

6. โครงสรา้งหลกัสูตร    

7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

 

 

 

 

  

8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

 

 

 

 

  

9. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา    

10. ความชดัเจนของค าอธิบายรายวิชา    

11. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา

และวรรณคดีไทย 

   

12. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอก

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

   

13. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร 

   

14. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของนิสิต    

15. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต 

   

 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (เพิม่เติม) 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   

(หลกัสูตรปรบัปรุง 2559) 

วนัพุธที ่19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.  ณ หอ้ง 245 คณะมนุษยศาสตร ์ 

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

ผูม้าประชุม    

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุัค  มหาวรากร   ประธานกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น  บุญปก   กรรมการ 

3.  รองศาสตราจารย์ผกาศรี  เยน็บุตร    กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ  กรรมการ   

5.  อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา  กล่ินน า้หอม    กรรมการ 

6.  อาจารย์ ดร.นิธอิร  พรอ าไพสกุล    กรรมการ 

 7.  อาจารย์ ดร.วิชชุกร  ทองหล่อ    กรรมการ 

 8.  อาจารย์ ดร.ทรงภพ  ขุนมธุรส    กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา   ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  วงศ์ภินันทวั์ฒนา   ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง   ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

 

ผูไ้ม่มาประชุม   

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์   ติดราชการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

 

วาระที ่1 เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ   

    ไม่ม ี

 

วาระที ่2  รบัรองรายงานการประชุม 

    ไม่มี 

 

วาระที ่3  เรือ่งสืบเนือ่ง 

    ไม่ม ี
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วาระที ่4  เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา 

   ประธานกล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วิรัช วงศ์ภินันทวั์ฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อคัวิทย์ เรืองรอง ที่กรุณาให้เกียรติวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อจากน้ันจึงขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการ

วิพากษ์หลักสตูร 

  มติ  ที่ประชุมร่วมกนัพิจารณา โดยได้ข้อสรุปดังน้ี 

  4.1 หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

   - ให้ปรับช่ือวิชาเอกการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยตัดค าว่า “การสอน” ออก เพราะจะได้

สอดคล้องกบัมาตรฐานการก ากบัทางวิชาชีพ  

   - ให้ปรับหัวข้อสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยให้

เน้นกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN) และอาเซียน +3 

  4.2 หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

   - ให้ปรับความส าคัญของหลักสตูร โดยเน้นกลุ่มประชาคมอาเซียน กลุ่มอาเซียน +3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการของประเทศ 

   - ให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสตูรข้อที่ 4 โดยเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทยในระดับประชาคม

อาเซียนและระดับสากล 

  4.3 หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

   - ให้เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเลือกของกลุ่มภาษาและวรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพ่ือให้นิสิตวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทยสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านภาษาและวรรณคดีไทยเพ่ือไปสอนภาษาไทย

ให้แก่ชาวต่างชาติได้ด้วย เพราะจะได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นอาเซียนและระดับสากลได้ 

   - เน่ืองจากที่ผ่านมาไม่มีนิสิตเลือกศึกษาแขนงวิชาคติชนวิทยา  จึงไม่เปิดสอนคติชนวิทยาในการปรับปรุง

หลักสูตรคร้ังน้ี ให้น ารายวิชาในกลุ่มวิชาเอกคติชนวิทยา (เดิม) บางรายวิชามาให้นิสิตวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทยได้

เรียนด้วย เพราะเป็นรายวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น วิชาทฤษฎีคติชนวิทยา วิชาสัมมนาภูมิปัญญาไทย วิชาสัมมนา

งานวิจัยคติชนวิทยา และวิชาความเช่ือและพิธกีรรม เป็นต้น 



88 

 

 
 

 

 



89 

 

 
 

 

 



90 

 

 
 

 



91 

 

 
 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยได้ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้ บัณฑิต เพ่ือน า

ความคิดเหน็มาประกอบการปรับปรุงหลักสตูร โดยสอบถามบัณฑติและผู้ใช้บัณฑติ สรุปได้ดังน้ี 

 

1. ผลการประเมินหลกัสูตรจากบณัฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

 โดยแบ่งระดับความพึงพอใจตามเกณฑต่์อไปนี้  

  ค่าคะแนนความพึงพอใจ  80 ขึ้นไป  ระดับดีมาก 

      60 – 79 ระดับดี 

      40 – 59 ระดับปานกลาง 

      20 – 39 ระดับน้อย 

          0 – 19 ระดับน้อยที่สดุ  

 

 1.1 แบบสอบถามระดบัความพงึพอใจของบณัฑิตเกีย่วกบัเนื้ อหารายวิชาทีเ่ปิดสอน  

 หมวดวิชาแกน 

นิสิตมีความพึงพอใจในเน้ือหารายวิชา ทยท 500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย ทยท 501 ไทยศึกษา และ 

ทยท 502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง โดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

หมวดวิชาบงัคบั 

นิสิตมีความพึงพอใจในเน้ือหารายวิชา ทยต 531 ทฤษฎีการสอนภาษา และ ทยต 534 ภาษาศาสตร์เพ่ือการ

สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ ทยต 631 การสอนภาคปฏบัิติ โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  

ส่วนรายวิชา ทยต 632 วรรณกรรมไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ และ ทยต 532 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ มีค่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

หมวดวิชาเลือก 

นิสิตมีความพึงพอใจในเน้ือหารายวิชา ทยต 571 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่        ชาวต่างประเทศ 

ทยต 572 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ และ ทยต 671 การสอนภาษาไทยกบัการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม โดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

 

1.2 ความคิดเห็นของบณัฑิตทีต่อ้งการใหเ้ปิดรายวิชาเพิม่เติม  

       1.2.1 รายวิชาที่บัณฑติชาวต่างชาติต้องการให้เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 

- วิชาประวัติศาสตร์ไทย 

- วิชาการสร้างสื่อการสอน 

- วิชาจิตวิทยาการศึกษา 
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- โครงสร้างภาษาไทย 

- วรรณกรรมกบัแนวคิดทางพุทธศาสนา 

- การรับภาษาที่สอง 

- ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

1.2.2 รายวิชาที่บัณฑติชาวไทยต้องการให้เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 

- การสร้างและพัฒนาสื่อการสอน 

- ภมูิปัญญาไทยกบัวรรณกรรมท้องถิ่น 

- วิธวิีจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

- ภาษาไทยเพ่ือการทอ่งเที่ยวในประเทศไทย 

- รูปแบบและระเบียบวิธวิีจัยเกี่ยวกบัการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 

1.3 ความคิดเห็นของบณัฑิตทีต่อ้งการใหห้ลกัสูตรจดักิจกรรม 

      1.3.1 กจิกรรมที่บัณฑติชาวต่างชาติต้องการให้จัดกจิกรรม 

- โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏบัิติการสอนที่ต่างประเทศ 

- คลินิกภาษา 

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- โครงการทศันศึกษา 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติระดับบัณฑติศึกษา 

- พิธไีหว้ครู 

- กจิกรรมเล้ียงสงัสรรค์นิสติต่างชาติ 

1.3.2 กจิกรรมที่บัณฑติชาวไทยต้องการให้จัดกจิกรรม 

- โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏบัิติการสอนที่ต่างประเทศ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติระดับบัณฑติศึกษา 

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- พิธไีหว้ครู 

- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 

2. ผลการประเมินหลกัสูตรจากผูใ้ชบ้ณัฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 3 ท่าน 

ดังน้ี 

1. ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. นางสาวต้องตา กล่ินเทยีน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
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3. อาจารย์ ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 โดยแบ่งระดับความพึงพอใจตามเกณฑต่์อไปนี้  

  ค่าคะแนนความพึงพอใจ  5 ระดับมากที่สดุ 

      4 ระดับมาก 

      3 ระดับปานกลาง 

      2 ระดับน้อย 

        1 ระดับน้อยที่สดุ 

 

3.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเหน็ว่าบัณฑิตมีความซ่ือสัตย์สุจริต 

ต่อตนเองและผู้อื่น มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และมีจรรยาบรรณในการท างาน และขยัน อดทน อุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรค โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 3.2 ดา้นความรูค้วามสามารถทางวิชาการ 

   ผู้ใช้บัณฑติมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยเหน็ว่าบัณฑติมีความรู้

และเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนางาน และมีทักษะประยุกต์ใช้

ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาได้ โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 3.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

   ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในด้านทักษะทางปัญญา โดยเหน็ว่าบัณฑิตมีความสามารถในการ

วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง จัดการและแก้ปัญหาการท างานได้อย่างสร้างสรรค์ และท างาน

อย่างรอบคอบ สขุุม โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

3.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

   ผู้ใช้บัณฑติมีความพึงพอใจต่อบัณฑติในด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดย

เหน็ว่าบัณฑติสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี เคารพในความคิดเหน็และสิทธขิองผู้อื่น รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ จนส าเรจ็

ตามเป้าหมายของงานและองค์กร โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

3.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเหน็ว่าบัณฑิตสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการสรุป แปลผลให้เข้าใจได้ง่าย สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้อย่างถูกต้อง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก  
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3.6 ดา้นอตัลกัษณข์องบณัฑิตมหาวิทยาลยั 

   ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย โดยเห็นว่าบัณฑิต

สามารถพูดและเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง สื่อสารภาษาต่างประเทศให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง

ถูกต้อง ถ่ายทอดความรู้/น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย เอื้ อเฟ้ือ เผื่อแผ่ มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม และรู้จักกาลเทศะ และปฏบัิติตนได้อย่างเหมาะสม โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ณัฑิตที่มีต่อบณัฑิต มีดังน้ี 

1. คุณลักษณะที่ทา่นเหน็ว่าเป็นจุดแขง็/จุดเด่นของบัณฑติ 

- มีมนุษยสมัพันธ ์ใฝ่เรียนรู้ ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

- ความมีอธัยาศรัย ความมีสมัมาคารวะ และอารมณ์ที่ม่ันคง สามารถท างานร่วมกบับุคคลทั่วไปได้ 

- ความเฉลียวฉลาด เรียนรู้เรว็ และรักความก้าวหน้า สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพ         เป็นประโยชน์อย่าง

ย่ิงต่อองค์กร 

- ส าเรจ็สาขาวิชาตรงตามความต้องการของหลักสตูร 

2. คุณลักษณะที่ทา่นเหน็ว่าเป็นจุดที่ควรปรับปรุงของบัณฑติ 

- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ 

- ความอดทนต่อภาวะที่ขัดต่อภาวะปกติวิสยัของตน 

3. ความคิดเหน็เพ่ิมเติม 

- โดยรวมแล้ว คุณลักษณะของบัณฑิตเป็นคุณประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก สมศักด์ิศรีแห่งความเป็น

มหาบัณฑติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวสภุัค  มหาวรากร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Miss Supak  Mahavarakorn 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทีท่ างาน     ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    0 2260 1770  ต่อ 16239 

Email     supak@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ.  ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2537 

อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2541 

อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 วรรณคดีไทย  วรรณคดีพุทธศาสนา  วัจนลีลาศาสตร์  วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมไทยส าหรับชาว

ต่างประเทศ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

สภุัค มหาวรากร และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. นิทานโชคดีชุด “ชนะใจได้”: ชีวิตที่มีมงคลคือชีวิตที่โชคดี. 

วารสารไทยศึกษา มกราคม – มิถุนายน 2558; 11 (1): 65-78. 

สภุัค มหาวรากร และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. การสร้างสรรค์ชาดกเร่ืองพระมหาชนกในรูปแบบการ์ตูน 

โทรทศัน์. วารสารไทยศึกษา กุมภาพันธ ์– กรกฎาคม 2557; 10 (1): 27-54. 

สภุัค มหาวรากร. นาฏยลีลาพระมหาชนก : การสร้างสรรค์ชาดกในสังคมไทย. วารสารไทยศึกษา  

กุมภาพันธ ์– กรกฎาคม 2556; 9 (1): 139-163. 

สภัุค มหาวรากร และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. การแปรรูปวรรณกรรมเร่ืองอเิหนา. วารสารสถาบนั 

 วฒันธรรมและศิลปะ กรกฎาคม – ธนัวาคม 2556; 15(1): 87-99.  

สภุัค  มหาวรากร.  พระจันทร์ : การสื่อแนวคิดเร่ืองปัญญาในอรรถกถาชาดก วารสารสถาบนั 

วฒันธรรมและศิลปะ มกราคม – มิถุนายน 2555 ; 2 (26) 76-83. 

สภุัค มหาวรากร. บทบาทของพระจันทร์ในอรรถกถาชาดก. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  

2555; 14 (1): 118-131. 

 

 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/article/view/2484/2502


193 

 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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. 

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. 

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. 

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. 

สภุัค มหาวรากร, Mohamed Nasir, Yuan Zeng. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติใน 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที ่3 “การเรียน 

 การสอนภาษาไทยในเอเชีย” ; 2559 พฤษภาคม 30-31; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ. 

Shi Lei, สุภัค มหาวรากร และผกาศรี เยน็บุตร. หนังสอือ่านประกอบบทละครนอกเร่ืองสงัข์ทอง ส าหรับ 

นักศึกษาชาวจีน. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที ่3 “การเรียนการสอน 

  ภาษาไทยในเอเชีย” ; 2559 พฤษภาคม 30-31; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ. 

พระมหาปรีชา เอยีงสวาท, สุภัค มหาวรากร และทรงภพ ขุนมธุรส. กลวิธกีารน าเสนอหลักธรรมเร่ือง 

อริยสจัในอรรถกถาธรรมบท. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย  

และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่ 

สงัคมโลก” ครั้งที ่2; 2558 มิถุนายน 25-26; ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok. 

หน่ึงฤทยั ปานแก้ว, สภุัค มหาวรากร และดลฤทยั ขาวดีเดช. กลวิธีทางภาษาและแนวคิดในโฆษณา 

ผลิตภัณฑเ์งินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา  

วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรค ์

จากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก” ครั้งที ่2; 2558 มิถุนายน 25-26; ณ โรงแรม Swissotel le  

Concorde Bangkok. 

พิชชธร ปะทะวัง, สภุัค มหาวรากร และอภิลักษณ์ เกษมผลกูล. การอธษิฐานของตัวละครแวดล้อม 

พระโพธสิตัว์ในปัญญาสชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติ: กลวิธเีพ่ือการน าเสนอภาพพระโพธิ์สตัว์. 

เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยใน 

ฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก” ครั้งที ่2;  

2558 มิถุนายน 25-26; ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok. 



194 

 

รวีเกตุ ธรรมวงศ์, สุภัค มหาวรากร และพิสทิธิ์ กอบบุญ. กลวิธทีางวรรณศิลป์กบัแนวคิดโพธิสตัว์ใน 

นวนิยายเร่ืองกวนอมิ พระโพธสิตัว์แห่งความการุณย์. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา 

วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทย

สู่สงัคมโลก” ครั้งที ่2; 2558 มิถุนายน 25-26; ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

สภุัค มหาวรากร และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยพื้ นฐาน. กรุงเทพฯ: เอมพันธ;์ 2556. 

สภุัค มหาวรากร และนิธอิร พรอ าไพสกุล. การพูดในงานอาชีพ. กรุงเทพฯ: เอมพันธ;์ 2556. 

สภุัค มหาวรากร และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยเพือ่อาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  

        พุทธศกัราช 2556 ตามส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: เอมพันธ;์  

 2556. 

ผกาศรี เยน็บุตร, สภุัค มหาวรากร และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 เล่ม 1-2  

        แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  พุทธศกัราช 2553. กรุงเทพฯ:  

  เอมพันธ;์ 2555. 

ผกาศรี เยน็บุตร, สภุัค มหาวรากร และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 เล่ม 1-2  

        แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

ผกาศรี เยน็บุตร, สภุัค มหาวรากร และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6 เล่ม 1-2  

        แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยท 500 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย 

ทยท 501 สมัมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย 

ทยภ 512 ทฤษฎีวรรณคดี 

ทยภ 532 ลีลาภาษาในวรรณกรรม 

ทยภ 533 วรรณกรรมกบัแนวคิดทางพุทธศาสนา      

ทยภ 633 สมัมนาวรรณคดีไทย 

ทยภ 637 การจัดการความรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

ทยต 641 สมัมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

ทยต 642 วิธกีารพัฒนาทกัษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

ทยต 622 วรรณกรรมไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ 
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 5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/       

ผูร่้วมโครงการ) 

ความสขุของการอยู่ร่วมกนั

ท่ามกลางความหลากหลายทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมในสงัคมไทย

ผ่านงานวรรณกรรมเยาวชน  

ส านักงานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 

(อยู่ในระหว่างด าเนนิการ) 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การประยุกตใ์ช้หลักธรรมใน

ชีวิตประจ าวันจากทศชาตชิาดก: 

กรณศีึกษาจากเรียงความของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนในสงักดักรงุเทพมหานคร 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

(อยู่ในระหว่างด าเนนิการ) 

2558 หัวหน้าโครงการ 

สนุทรียภาพในทศชาตชิาดก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การสร้างสรรคน์ิทานชาดกใน

การ์ตนูชุด “นิทานโชคดี” 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การสร้างสรรคช์าดกเรื่อง 

พระมหาชนกในรปูแบบ 

การ์ตนูโทรทศัน ์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การแปรรปูบทละครเรื่องอเิหนา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 

นาฏยลีลาพระมหาชนก :  

การสบืทอดและการสร้างสรรค์

ชาดกในสงัคมไทย  

คณะมนุษยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายภาณพุงศ์  อุดมศิลป์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr. Panupong Udomsilp 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

     คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0 2260 1770 ต่อ 16244 

Email    panupong@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยครสูกลนคร 2528 

อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2538 

อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

คติชนวิทยา  ความเช่ือและพิธกีรรม  ไทยศึกษา  วรรณกรรมท้องถิ่น  วรรณกรรมวิจารณ์       การสอน

ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ                                          

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. การผสมผสานความเช่ือเร่ืองผี เทวดา และพุทธศาสนาในพิธจุีลกฐินของ 

ชาวไทยวน ชุมชนวัดบ้านทพั ต าบลทา่ผา  อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่. วารสารไทยศึกษา.  

2559; 12 (มกราคม – มิถุนายน ) : 35-55. 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. ทศันะของชาวไทยพวนในวรรณกรรมนิทาน : มุมมองที่มีต่อกลุ่มของ 

ตนเองและกลุ่มชาติพันธอ์ื่น. (เมษายน -กนัยายน). วารสารปาริชาติ 2559; 29 (เมษายน – 

กนัยายน)  : 111-126. 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. ประเพณีส่วงเฮือชายฝั่งลุ่มน า้โขง: บทบาทด้ังเดิมและการปรับเปล่ียน 

ตามนโยบายของรัฐชาติ. วารสารมนุษยศาสตร ์2557; 21(กรกฎาคม – ธนัวาคม) : 77-94. 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. นิทานเสยีวสวาด : บทบาทการควบคุมข้าโอกาสและชนช้ันปกครองใน 

สมัยล้านช้าง. วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์2556 ; 7(มกราคม – มิถุนายน) :  

25-38. 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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. 

Pamupong Udomsilp. Integrating Beliefs in Spirits, Deities and Buddhsh In Small Robe- 

Presenting  Ceremony of Tai Yuan People in Wat Bantap Community, Tambon  

Changkerng, Mae Cham District, Chiangmai  Province. Proceedings of The Asian  

conference on Arts and Cultures; 2013 June 13-14; at Srinakharinwirot University  

Bangkok, Thailand. 

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,  

Dao Thi Lan Anh, ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. การวิเคาะห์โครงสร้าง นามวลี กริยาวลี : กรณีศึกษาความเรียง 

 ภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที ่3  

 “การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย” ; 2559 พฤษภาคม 30-31; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล  

 กรุงเทพฯ. 

Yin Lingyun และภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. การศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาบทอ่านในแบบเรียนภาษาไทยส าหรับ 

 ชาวจีน. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที ่3 “การเรียนการสอนภาษาไทยใน 

 เอเชีย” ; 2559 พฤษภาคม 30-31; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ. 

ธนพล  เพง็แก้ว, ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์ และอคัวิทย์  เรืองรอง. การสบืทอดและการสร้างสรรค์ 

 วรรณกรรมเร่ืองจันทโครพ. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย  

 และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่ 

 สงัคมโลก” ครั้งที ่2; 25- 26 มิถุนายน 2558; โรงแรม swissôtel le Concorde, กรุงเทพฯ.  

Dao Thi Lan Anh, ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้นามวลีด้านโครงสร้างในความ 

 เรียงภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา  

 วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรค ์

 จากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก” ครั้งที ่2; 25- 26 มิถุนายน 2558; โรงแรม swissôtel le  

 Concorde, กรุงเทพฯ. 
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3. ต ารา/หนงัสือ 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์.  คติชนวิทยา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2560. 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. สารานุกรมรอบรูป้ระชาคมอาเซียน : สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว.  

 กรุงเทพฯ : เอส พี อนิเตอร์เอด็ดูเคช่ัน; 2556. 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. สารานุกรมรอบรูป้ระชาคมอาเซียน : สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวียดนาม 

กรุงเทพฯ : เอส พี อนิเตอร์เอด็ดูเคช่ัน; 2556. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยภ 513 ทฤษฎีคติชนวิทยา 

ทยภ 534 สมัมนาภมูิปัญญาไทย 

ทยภ 635 สมัมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา 

ทยภ 636 ความเช่ือและพิธกีรรม 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

พิธกีรรม “กนิดอง”: การวิเคราะห์

บริบทและบทบาทของพิธกีรรมที่มี

ต่อชาวบ้านและชุมชนเมอืง

หนองบวัล าภ ู

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

(อยู่ในระหว่างด าเนนิการ) 

2558 หัวหน้าโครงการ 

นิทานเสยีวสวาด: การศึกษาบทบาท

หน้าที่ต่อชุมชนในสงัคมล้านช้าง 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การจัดระเบยีบสงัคม: กรณศีึกษาพิธี

บวงสรวงเจ้าพ่อพระวอ จังหวัด

หนองบวัล าภ ู 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2556 หัวหน้าโครงการ 

บทบาทหน้าประเพณสีว่งเฮือกบั

ชุมชนชายฝั่งลุ่มน า้โขง 

บณัฑติวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวนิธอิร  พรอ าไพสกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Miss Nition  Pornumpaisakul 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0 2260 1770 ต่อ 16272 

Email    nition@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2545 

ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ  

วรรณคดีไทย  วรรณคดีประวัติศาสตร์  วรรณคดีพุทธศาสนา  คติชนวิทยา  ศิลปวัฒนธรรม           

การทอ่งเที่ยวไทย  ภมูิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาไทยเพ่ือการทอ่งเที่ยว  การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

นิธอิร พรอ าไพสกุล และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. ตัวการ์ตูนปีศาจ : การน าเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรม 

 ท้องถิ่นในหนังสอืการ์ตูนเณรแก้วกบัน้อยไชยา. วารสารไทยศึกษา มกราคม – มิถุนายน 2558; 

11(1): 35-64. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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.  

นิธอิร  พรอ าไพสกุล และพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ.  เวสสนัดรชาดก: จากคัมภีร์พุทธศาสนาสู่สื่อวรรณกรรม 

 ร่วมสมัย. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอน 

 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก”  

 ครั้งที ่2; 25- 26 มิถุนายน 2558; โรงแรม swissôtel le Concorde, กรุงเทพฯ. 
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 จรรยวรรณ  จรัสจรูญฤทธิ์ และนิธอิร  พรอ าไพสกุล.  การสบืทอดและการดัดแปลงฉาก “ตะวัน” จาก 

นวนิยายชุดสามทหารเสอืสาวสู่บทละครโทรทศัน์. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ  

“ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละ 

สรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก” ครั้งที ่2; 25- 26 มิถุนายน 2558; โรงแรม swissôtel  

le Concorde, กรุงเทพฯ. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

นิธิอร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวส าหรบัชาวต่างประเทศ . พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ:                

สนัตศิริการพิมพ์; 2559.   

นิธอิร พรอ าไพสกุล, Zeng Yuan, Shi Lei, Liu Rong Han. ภาษาจีนเพือ่การสือ่สาร 1. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2556.  

สุภัค มหาวรากร และนิธิอร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2556 ตามส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: เอมพันธ;์ 2556. 

สภุัค มหาวรากร และนิธอิร พรอ าไพสกุล. การพูดในงานอาชีพ. กรุงเทพฯ: เอมพันธ;์ 2556. 

สภุัค มหาวรากร และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยพื้ นฐาน. กรุงเทพฯ: เอมพันธ;์ 2556. 

ผกาศรี เยน็บุตร, สภุัค มหาวรากร และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 เล่ม 1-2  

        แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  พุทธศกัราช 2553. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

ผกาศรี เยน็บุตร, สภุัค มหาวรากร และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 เล่ม 1-2  

        แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

ผกาศรี เยน็บุตร, สภุัค มหาวรากร และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6 เล่ม 1-2  

        แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยภ 637 การจัดการความรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

ทยต 521 ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา 

ทยต 522 การพัฒนาหลักสตูรภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

ทยต 523 ภาษากบับริบททางวัฒนธรรม 

ทยต 524 ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

ทยต 542 วิถีชีวิตในสังคมไทย 

ทยต 643 การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 
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รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยต 644 วรรณคดีไทยเพ่ือการทอ่งเที่ยว 

ทยต 621 การสอนภาคปฏบัิติ 

ทยต 622 วรรณกรรมไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ความสขุของการอยู่ร่วมกนั

ท่ามกลางความหลากหลายทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมในสงัคมไทย

ผ่านงานวรรณกรรมเยาวชน  

ส านักงานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 

(อยู่ในระหว่างด าเนนิการ) 

2559 ผู้ ร่วมโครงการ 

ภมูปัิญญาในสื่อการ์ตนูชุด  

“กบนอกกะลา” 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

 

การสงัเคราะห์งานวิจัยทางการ

เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

 

 

อตัลักษณท์างวฒันธรรมในหนงัสอื

การ์ตนู: กรณศีึกษาหนงัสอืการ์ตนู

ชุดเณรแก้วกบัน้อยไชยา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

 

เวสสนัดรชาดก: จากคมัภีร์พุทธ

ศาสนาสู่สื่อวรรณกรรมร่วมสมยั 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางพิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mrs. Pimpaporn Boonprasert 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   

     คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0 2260 1770  ต่อ 16243 

Email    pimpaporn@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ  

 ภาษาและวรรณคดีไทย  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร วาทการ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

บุษรา อวนศรี และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ.  แบบเรียนภาษาไทยเพ่ือการสัมภาษณ์งานเบ้ืองต้น 

ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 2557; 15(30): 107- 

118. 

พัชรา สขุาว, พรธาดา สวัุธนวนิช และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. กลวิธกีารประพันธใ์นงานเขียนบท 

 สมัภาษณ์ของวรพจน์ พันธุพ์งศ์. วารสารบรรณศาสตร ์มศว 2556; กรกฎาคม-ธนัวาคม 6(2):  

 77-92. 

Pimpaporn Boonprasert. Rhetoric Talent in Thai Literary of Southeast Asian Writers Award. 

 วารสารมนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 2556; 7(1): 

  87-100. 

พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, วิไลศักด์ิ กิ่งค า และอุดม วโรฒม์สกิขดิตถ์. การสร้างวาทกรรม “เดก็ดี 

ต้องรักชาติ” ในค าขวัญวันเดก็ของรัฐบาลไทย. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน ์2555; 

มกราคม-มิถุนายน 34(1): 27-40. 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

เป็นปล้ืม เชยชม และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม 

 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับนิสติ 

ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที ่7. “วิจยั สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ รบัใชส้งัคม” ;2559 กรกฎาคม 7-8;  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. วาทการ ศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการพูดเพือ่พฒันาทกัษะการสือ่สาร.  

กรุงเทพฯ: ไอยรา; 2558. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยภ 531 ภาษาไทยกบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

ทยต 541 การจัดการความรู้ภาษาไทยกบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

ทยต 641 สมัมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/       

ผูร่้วมโครงการ) 

สถานภาพงานวิจัยและแนวโน้ม

งานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศของ

สถาบนัอดุมศึกษาในประเทศไทย 

คณะมนุษยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ลักษณะความเป็นเลิศทางด้าน

วรรณศิลป์ในวรรณกรรมไทย รางวัล

สร้างสรรคย์อดเย่ียมแห่งอาเซียน 

คณะมนุษยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายดวงเด่น บุญปก 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr. Duangden Boonpok 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

     คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02 260 1770 ต่อ 16245 

Email    duangden@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2534 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2550 

ศศ.บ. สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2552 

ศศ.ม. เขมรศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 

Ph.D. Sociology and Anthropology La Trobe University, Australia 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ไทยศึกษา กัมพูชาศึกษา คติชนวิทยา ภาษาและวัฒนธรรม การสอนภาษาและวัฒนธรรม                                          

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

ดวงเด่น บุญปก. บทบาทของครอบครัวในการสบืทอดภมิูปัญญาเกี่ยวกบัอาหาร: กรณีศึกษาครอบครัว 

 ไทยภาคกลาง. วารสารปาริชาต 2559;29(1):16-38. 

ดวงเด่น บุญปก. “ขอม” ในต านานและนิทานพ้ืนบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. วารสาร 

 มนุษยศาสตรป์ริทรรศน ์2558;37(2) :91-104. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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.  
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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. 

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. 

พีระพล อ่อนล าเนาว์ และดวงเด่น บุญปก. การศึกษาสาระและการเช่ือมโยงความในพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์สมัยรัตนโกสนิทร์. หนงัสือรวมบทความงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา–ไทย

ศึกษา การประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที ่3. เกาหลีศึกษา–ไทยศึกษา

ในบริบทพหุวัฒนธรรม ณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2559 

กรกฎาคม 28-29; พิมพ์คร้ังที่ 1 กรุงเทพฯ : แดเนก็ซ์อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน.  

มณฑชิา ชาญประโคน และดวงเด่น บุญปก. แนวคิดการพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครอง : 

กรณีศึกษาจากงานเขียนบทความประจ า “สยามรัฐ หน้า 5” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช. เอกสาร

หลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทยและการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ : การเรียนรูส้รา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก” ครั้งที ่2; 2558; คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดวงเด่น บุญปก. ส้วมนอกบ้านในสงัคมไทย เขมร และ ออสเตรเลีย: ความส าคัญและคุณค่าอุปโลกน์  

 (Public Toilets in Thai, Cambodian, and Australian Societies: Importance and Invented  

 Value). เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติเวทีวิจยัมนุษยศาสตรไ์ทย ครั้งที่ 6 “ดิน  

น ้า ลม ไฟ: อุปสงค ์อุปทาน อุปลกัษณ ์อุปโลกน”์; 2555 พฤศจิกายน 28-29; มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย, กรุงเทพฯ. 
 

3. ต ารา/หนงัสือ 

ดวงเด่น บุญปก. ความรูเ้บื้ องตน้เกีย่วกบักมัพูชา (Introduction to Cambodia). กรุงเทพฯ:  

 คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย จ ากดั; 2557. 

ดวงเด่น บุญปก. สภาพการณปั์จจุบนัในโลกตะวนัออก: ชายแดนไทย-กมัพูชา. กรุงเทพฯ:  

 คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย จ ากดั; 2556. 
 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยภ 531 ภาษาไทยกบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

ทยภ 534 สมัมนาภมูิปัญญาไทย 

ทยภ 635 สมัมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา 

ทยภ 636 ความเช่ือและพิธกีรรม 

ทยต 541 การจัดการความรู้ภาษาไทยกบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ผ้าทอพ้ืนเมอืงของกลุ่มเขมรถิ่นไทย: 

มติทิางสงัคม วฒันธรรม และการสื่อ

ความหมายของลายผ้าและลาย

เคร่ืองมอืทอผ้า 

สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(อยู่ในระหว่างด าเนนิการ) 

2559 หัวหน้าโครงการ 

ค าศัพทภ์าษาถิ่นทางทนัตกรรมเพ่ือ

รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

(AEC) 

สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(อยู่ในระหว่างด าเนนิการ) 

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 

 

การจัดการบริการทางวิชาการแก่สงัคม

เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั 

ประเทศอาเซียน 

คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(อยู่ในระหว่างด าเนนิการ) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ครอบครัวไทยกบัวิธกีารเลี้ยงดูเดก็: 

การบูรณาการความรู้  ความเชื่อและภมูิ

ปัญญาสู่การปฏบิตั.ิ 

สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางผกาศรี  เยน็บุตร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Pakasri Yenbutra 

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   

   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    0 2260 1770 ต่อ 16239 

Email     - 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ. การสอนภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2515 

ค.ม. การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2518 

 

ความเชี่ยวชาญ 

ภาษาไทย  การสอนหลักภาษา  การใช้ภาษา  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ   

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

อรอุมา ทพิย์สวุรรณ และผกาศรี เยน็บุตร. ชุดการสอนตามกลวิธกีารเรียนรู้ทางภาษาเร่ือง มรดกไทย- 

 มรดกโลก ส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์ 2559; 6(3) พฤษภาคม-สิงหาคม. 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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. 

Shi Lei, Pakasri 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. 
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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. 

Shi Lei, สุภัค มหาวรากร และผกาศรี เยน็บุตร. หนังสอือ่านประกอบบทละครนอกเร่ืองสงัข์ทอง ส าหรับ 

นักศึกษาชาวจีน. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที ่3 “การเรียนการสอน 

ภาษาไทยในเอเชีย” ; 2559 พฤษภาคม 30-31; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ. 

Liu Ronghan และผกาศรี เยน็บุตร. ขนมมงคลไทยกบัการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติ. เอกสาร 

 หลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ 

ภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก” ครั้งที ่2; 2558  

มิถุนายน 25-26; ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

ผกาศรี เยน็บุตร, สภุัค มหาวรากร, และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6 เล่ม 1-2  

        แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

ผกาศรี เยน็บุตร, สภุัค มหาวรากร, และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 เล่ม 1-2  

        แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

ผกาศรี เยน็บุตร, สภุัค มหาวรากร, และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 เล่ม 1-2  

        แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  พุทธศกัราช 2553. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยท 500 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย 

ทยท 501 สมัมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย 

ทยภ 632 สมัพันธสารวิเคราะห์ 

ทยภ 637 การจัดการความรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

ทยต 543 โครงสร้างภาษาไทย 

ทยต 641 สมัมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

ทยต 642 วิธกีารพัฒนาทกัษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

ทยต 621 การสอนภาคปฏบัิติ 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

การสงัเคราะห์งานวิจัยทางการ

เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(อยู่ในระหว่างด าเนนิการ) 

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวรัชนีย์ญา กล่ินน า้หอม 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Miss Ratchaneeya Klinnamhom  
ต าแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 

ทีท่ างาน      ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     0 2260 1770 ต่อ 16270 

Email       ratchaneeya@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 

ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  วัจนปฏบัิติศาสตร์   อุปลักษณ์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

รัชนีย์ญา กล่ินน า้หอม. อุปลักษณ์ความสุขในบลอ็กไทย. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลป 

มกราคม - มิถุนายน 2556, 14(2) : 132-138. 

  

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

วัชรี ใจประเสริฐ และรัชนีย์ญา  กล่ินน า้หอม.  "เมาทเ์ท่น ภผูา ฟ้าใส ช่ือเล่นเดก็ยุคใหม่ของพ่อแม่ 

เจเนอเรช่ันวาย: กรณีศึกษาเขตเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น". เอกสารหลังการ 

ประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และ 

สงัคมศาสตร์คร้ังที่ 9; 24-25  มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทอ็ปแลนด์พิษณโุลก จ.พิษณโุลก. 

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. 
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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.  ต ารา/หนงัสือ 

   - 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยภ 511 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 

ทยภ 532 ลีลาภาษาในวรรณกรรม 

ทยภ 631 วัจนปฏบัิติศาสตร์ 

ทยภ 632 สมัพันธสารวิเคราะห์ 

ทยต 524 ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

ทยต 543 โครงสร้างภาษาไทย 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

มโนทศันเ์ร่ืองน า้ที่สะท้อนจากพาดหัวข่าวใน

หนังสอืพิมพ์ไทย 

คณะนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับหลักสูตรปรับปรุง         พ.ศ. 2560 เป็น

หลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 ตามวาระของการปรับปรุงหลักสตูร และเพ่ือสอดรับต่อการเปล่ียนแปลง

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งน้ีการปรับปรุงเป็นไปตามรูปแบบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยคงสาระสาคัญของหลักสูตร ได้แก่ ช่ือหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร ความส าคัญของ

หลักสตูร และจ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี  

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ชื่อหลกัสูตรใหม่  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

             เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

 

ตารางเปรียบเทียบปรชัญาของหลกัสูตร 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

ศึกษาและวิจัยภาษาไทยเพ่ือพัฒนา

สงัคมไทยและสังคมโลก 

ศึกษาและวิจัยภาษาไทยเพ่ือสื่อสารและ

สร้างความเข้าใจในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

-ปรับแก้ไข

ข้อความ 

 

 

 

 

 

หมวดวิชา หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 ภาษาและ

วรรณคดีไทย 

การสอนภาษาไทย 

ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

คติชนวิทยา ภาษาและ

วรรณคดีไทย 

ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

1. หมวดวิชาแกน 9 9 9 6 6 

2. หมวดวิชาบังคับ 9 9 9 6 9 

3. หมวดวิชาเลือก 

ไม่น้อยกว่า 

6 9 9 6 9 

4. ปริญญานิพนธ ์ 12 12 12 12 12 

หน่วยกิตรวม 36 36 36 36 36 



214 

 

ตารางเปรียบเทียบความส าคญัของหลกัสูตร 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

ปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกต้องการผู้มีความรู้

ความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย คติชน

วิ ท ย า  แ ล ะ ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไท ย ใ น ฐ า น ะ

ภาษาต่างประเทศอย่างมาก นอกจากจะเพ่ือเป็น

ก าลังหลักในภาควิชาภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษา

ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ และสาขาวิชา

ภ าษ าไท ย ใน โรงเรี ยน ทั้ งร ะดั บ ป ระถมและ

มัธยมศึกษา ยังเพ่ือไปปฏิบัติงานซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

ภาษาไทยในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กร

ธุรกิจขนาดใหญ่ สื่อมวลชน  หน่วยงานเกี่ยวกับการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ส านักพิมพ์   

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการเขียนและการแปล 

รวมไปถึงการเรียนการสอนและการใช้ภาษาไทยใน

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มอาเซียนและ

ประเทศคู่เจรจา เช่น จีน ญ่ี ปุ่น เกาหลี เป็นต้น 

ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มี

ความสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและปรับปรุงให้

การบริหารจัดการมีประสทิธภิาพ 

ปัจจุบันสังคมไทย กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน กลุ่มอาเซียน+3 และสงัคมนานาชาติ

ก าลังต้องการผู้มีความรู้ความสามารถทาง

ภาษาไทย ไทยศึกษา และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพ่ือเป็น

ก าลังหลักในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 

สื่อมวลชน หน่วยงานเกี่ยวกับการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ส านักพิมพ์ 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการเขียนและการ

แปล รวมไปถึงงานด้านการสอน การวิจัย 

แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ภ าษ า ไท ย ทั้ ง ใน ป ร ะ เท ศ 

ต่างประเทศ กลุ่มอาเซียน และกลุ่มประเทศ

เอเชียตะวันออก จีน ญ่ี ปุ่น และเกาหลีใต้ 

ดั ง น้ั น จึงจ า เป็ น ต้ องด าเนิ นการพัฒ นา

หลักสูตร ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ ย่ิงขึ้ น  สอดคล้องกับความ

ต้องการของสงัคมไทยและสังคมนานาชาติ 

-เขียนใหม่ให้

สอดคล้องกบั

ความต้องการ

ประเทศ 

 

ตารางเปรียบเทียบวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

     1.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ

ภาษาไทย  วรรณกรรมไทย คติ

ชนวิทยา และการสอนภาษาไทย 

ในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างดี

ย่ิ ง  ส าม ารถ ใ ช้ ภ าษ าไท ย ได้

สอดคล้องกับความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรม

และจริยธรรม   

     1.3.2 มีความสามารถในการ

วิเคราะห์ วิจัย ปรากฏการณ์ทาง

ภาษาไทยโดยใช้หลักการทาง

วิชาก ารได้ อ ย่ าง ถูก ต้ อ งและ

     1.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

อ ย่างดี ย่ิ ง สาม ารถใช้ภ าษ าไทยได้สอดค ล้องกับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม   

 

     1.3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย ปรากฏการณ์

ทางภาษาไทยโดยใช้หลักการทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

     1.3.3 สามารถสังเคราะห์ ประยุกต์ความรู้เพ่ือท าวิจัย และ

น าผลการวิจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม หรือ

ศึกษาต่อในระดับสงูได้อย่างมีประสทิธผิล   

     1.3.4 มีความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

-ปรับแก้ไข

วัตถุประสงค์ 

ข้อ 1.3.4 
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เหมาะสม 

     1.3.3 ส าม ารถสั งเค ราะ ห์ 

ประยุกต์ความรู้เพ่ือท าวิจัย  และ

น าผ ล ก าร วิ จั ย ไป ใ ช้ ใน ก าร

ประกอบอาชีพ  พัฒนาสังคม 

หรือศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่าง

มีประสทิธผิล   

     1.3.4 มีความสามารถในการ

น า ภ าษ า ไท ย แ ล ะ ก า ร ส อ น

ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ ภ า ษ า 

ต่ างป ระ เทศ เข้ าสู่ ป ระช าคม

อาเซียนและในระดับสากล ด้วย

ความรักและภาคภูมิใจในภาษา

และวรรณ กรรมไทยอัน เป็ น

เอกลักษณ์ของชาติ   

ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียน

และในระดับสากล 

 

ตารางเปรียบเทียบวิชาเอกของหลกัสูตร 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

มี 3 วิชาเอก ได้แก่  

1. ภาษาและวรรณคดีไทย  

2. การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ  

3. คติชนวิทยา 

- 

 

-ตัดวิชาเอก คติชน

วิทยาออก และตัดค าว่า 

“การสอน” เป็น 

“ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ” 
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รายละเอียดรายวิชา 

กลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

ทยท 500  ระเบยีบวิธีวิจยัทางภาษาไทย            

3(2-2-5) 

THT 500  Research Methodology in Thai Language 

               ศึกษาระเบียบวิธวิีจัยแบบต่างๆ โดยเน้นการ

ฝึ กปฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ยบ วิธี วิ จั ย เชิ ง คุณ ภ าพ และ

จรรยาบรรณในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย ตลอดจน

วิธีการน าเสนองานวิจัยในรูปแบบของบทความวิจัย 

รายงานวิจัย และปริญญานิพนธ์เพ่ือการน าไปใช้ในการ

วิจัยภาษาไทย 

ทยท 500  ระเบยีบวิธีวิจยัทาง

ภาษาไทย          3(2-2-5) 

THT 500  Research Methodology 

in Thai Language 

      ศึ กษาระเบี ยบ วิธี วิ จั ย 

โดยเน้นการฝึกปฏิบัติตามระเบียบวิธี

วิจัยและจรรยาบรรณในการวิจัย การ

เขียนโครงการวิจัย ตลอดจนวิธีการ

น าเสนองาน วิ จัยใน รูปแบบของ

บทความ วิ จัย  รายงาน วิ จัย  และ

ปริญญานิพนธ ์

  คงเดิม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยท  501  ไทยศึกษา                                  

3(3-0-6)  

THT  501  Thai  Studies 

          ศึกษาพัฒนาการและบูรณาการของสังคมไทยในด้าน

ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกจิ ศิลปะ ภาษา 

วรรณกรรม ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี ศิลปะการยังชีพ  

งานประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงอิทธิพลของกระแสโลกยุคต่างๆ 

ที่มีผลต่อวิธคีิดและวิถีการด ารงชีวิตของคนในสงัคม 

 

 

 

ทยต  542  วิถีชีวิตในสังคมไทย

           3(3-0-6) 

TFL  542  Way of Life in Thai 

Society 

                ศึกษาพัฒนาการของ

สังคมไทยใน ด้านประวัติศาสต ร์ 

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 

ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงอทิธพิล

ของกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีผลต่อวิธี

คิดและวิธีการด ารงชีวิตของคนใน

สงัคม 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยท  502 การศึกษาวิจยัเฉพาะทาง                        

3(2-2-5) 

THT 502 Selected Research Topics 

       ศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางภาษาไทย วรรณคดีไทย 

ค ติ ช น วิ ท ย า  ห รื อ ก ารส อ น ภ าษ า ไท ย ใน ฐ าน ะ

ภาษาต่างประเทศในกรอบแนวคิดและโจทย์วิจัยที่ชัดเจน 

โดยใช้กรณีศึกษาที่นิสติสนใจ 

ทยท 501  สมัมนาการศึกษาวิจยั

ทางภาษาไทย  3(2-2-5) 

THT 501  Seminar in Thai 

Language Research Study 

      วิเคราะห์และสังเคราะห์

งาน วิ จัยท างภ าษ าไทย ในกรอบ

แนวคิดและค าถาม วิจัยที่ ชัด เจน 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา
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อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ สั ม ม น า โด ย ใ ช้

กรณีศึกษาที่นิสติสนใจ 

  รายวิชาใหม่ 

 

ทยภ 511  ทฤษฎีภาษาศาสตร ์                       

3(3-0-6) 

THL 511 Linguistic  Theories 

             ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์ที่ส าคัญเช่น ทฤษฎี

ไวยากรณ์  ทฤษฎีความหมายเพ่ือใช้ เป็นแนวทางใน

การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยภาษาไทย 

ทยภ  511  กระบวนทศันท์าง

ภาษาศาสตร ์ 3(3-0-6) 

THL  511  Paradigm Linguistic   

        ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด แ ล ะ

ทฤษฎีทางภาษา ด้านระบบเสียง 

ระบบค า และระบบไวยากรณ์ที่ใช้เป็น

แ น วท า ง ใน ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า 

วิเคราะห์และวิจัยทางภาษาไทย 

  คงเดิม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

 

ทยภ 512  โครงสรา้งภาษาไทย                      

3(3-0-6) 

THL 512  Structure of Thai Language  

             ศึกษาระบบเสยีง ระบบค า ระบบไวยากรณ์ 

และระบบความหมาย ของไทยตามแนวคิดทาง

ภาษาศาสตร์ 

ทยต  543  โครงสรา้งภาษาไทย

           3(3-0-6) 

TFL  543   Thai Structure 

                ศึกษาระบบค า ระบบ

ไวยากรณ์ และระบบความหมายของ

ไทยตามแนวคิดทางภาษาศาสตร์ 

 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือรายวิชา 

(ภาษาองักฤษ) 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยภ 521  ทฤษฎีวรรณคดี                            

3(3-0-6)    

THL 521  Literary  Theories 

              ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีทั้งทฤษฎีตะวันออก

และตะวันตกที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์วรรณคดีได้ เพ่ือ

น าแนวคิดทฤษฎีเหล่าน้ันมาใช้ศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์ 

และวิจัยวรรณคดีไทย 

ทยภ  512  กระบวนทศันท์าง

วรรณคด ี3(3-0-6) 

THL  512  Paradigm Literary 

       ศึกษาทฤษฎีวรรณคดี

ตะ วันออกและตะวันตก โดยน า

แนวคิดทฤษฎีมาใช้วิเคราะห์ วิจารณ์ 

และวิจัยวรรณคดีไทย 

 

  คงเดิม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

 

ทยภ 522 วรรณคดีไทยเชิงเปรียบเทียบ        

3(3-0-6)    

THL 522 Comparative  Thai  Literature  

    ศึกษาแนวคิดและวิธีการตลอดจนกระบวน

-   คงเดิม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย
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ทัศน์ต่างๆ ของวรรณคดีเปรียบเทียบ เปรียบเทียบ

วรรณคดีไทยทั้งในลักษณะการรับ การยืม และอิทธิพลที่

มีต่อกันกับวรรณคดีต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม หรือต่างถิ่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับศิลปะแขนงต่างๆ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับศาสตร์แขนงอื่นๆ 

และวิเคราะห์วรรณคดีไทยในแบบสหวิทยาการ 

 

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา 

(เป็นส่วนหน่ึงของวิชา 

ทยภ 512 ทฤษฎี

วรรณคดี)  

  รายวิชาใหม่ 

ทยภ 551 ภาษาไทยกบัการสือ่สารขา้มวฒันธรรม     

3(3-0-6)               

THL 551 Thai Language and Cross-Cultural 

Communication 

                ศึกษาหลักการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ แนวคิด

พ้ืนฐานของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและแนวทางการใช้

ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล 

ตลอดจนกลวิธีการศึกษาวิเคราะห์ภาษาในบริบทของ

วัฒนธรรม 

ทยภ  531 ภาษาไทยกบัการสื่อสารขา้ม

วฒันธรรม    3(3-0-6) 

THL  531 Thai Language and Cross-

Cultural Communication 

         ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของ

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ตลอดจน

กลวิธีการศึกษาวิเคราะห์ภาษาไทยใน

บริบทต่างวัฒนธรรม  

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

 

ทยภ 552 ภาษากบัสงัคม                              

3(3-0-6)    

THL 552 Language and Society 

             ศึกษาภาษาเชิงสังคมโดยเน้นความสัมพันธ์

ระหว่างภาษาไทยกับสังคมไทย  ในฐานะที่ภาษาเป็น

เคร่ืองสะท้อนสังคม และศึกษาปัจจัยทางสังคมที่ มี

อทิธพิลต่อภาษา 

 

-   คงเดิม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยภ 561  วจันลีลาในวรรณกรรม                   

3(3-0-6)                         

THL 561  Stylistics in Literary Works 

              ศึกษาวัจนลีลาศาสตร์เชิงวรรณศิลป์เพ่ือ

วิเคราะห์   ตัวบทวรรณกรรม อันน าไปสู่การวิจัยทาง

ภาษาและวรรณกรรมไทย 

ท ย ภ   532  ลี ล า ภ า ษ า ใ น

วรรณกรรม           3(3-0-6) 

THL  532  Stylistics  in  

Literary Works 

         ศึกษาแนวคิดวัจนลีลา

ศาสตร์เชิงวรรณศิลป์ น ามาวิเคราะห์

ตัวบทวรรณกรรม และวิจัยทางภาษา

และวรรณกรรมไทย 

 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 
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ทยภ  562 วรรณกรรมกบัแนวคิดทางพุทธศาสนา           

3(3-0-6)             

THL 562 Literature and Buddhist Concepts  

              ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทย

กับแนวคิดทางพุทธศาสนา โดยวิเคราะห์หลักธรรม ที่

แฝงอยู่ในเน้ือหาสาระของวรรณกรรม และกลวิธีทาง

วรรณศิลป์ที่สื่อแนวคิดทางพุทธศาสนา 

ทยภ  533  วรรณกรรมกบัแนวคิด

ทางพุทธศาสนา        3(3-0-6)                                                   

THL 533 Literature and 

Buddhist Concepts 

         ศึ ก ษ าแ ล ะ วิ เค ร า ะ ห์

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทย

กับแนวคิดทางพุทธศาสนา โดย

วิ เคราะห์ห ลักธรรมที่ แฝงอ ยู่ใน

เน้ือหาสาระของวรรณกรรม และ

กลวิธีทางวรรณศิลป์ที่สื่อแนวคิดทาง

พุทธศาสนา  

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยภ 611  สมัมนาปรากฏการณท์างภาษาใน

สงัคมไทย     3(2-2-5) 

THL 611  Linguistic Phenomena in Contemporary 

Thai Society 

               ศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาใน

สังคมไทย โดยใช้ความรู้และแนวคิดทางภาษาศาสตร์ 

น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของการสมัมนา 

 

 

-   คงเดิม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา 

(เป็นส่วนหน่ึงของ

รายวิชา ทยภ 511 

ทฤษฎีภาษาศาสตร์)

  

  รายวิชาใหม่ 

 

ทยภ  621  สมัมนาการศึกษาวิจยัวรรณคดีไทย   

3(2-2-5)    

THL  621  Seminar  in  Thai  Literature Research 

           ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยทางวรรณคดีไทย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์ วิพากษ์และ

อภิปรายในช้ันเรียน เพ่ือให้เห็นองค์ความรู้ที่ ได้จาก

งานวิจัยและความก้าวหน้าของการวิจัยทางวรรณคดีไทย 

ตลอดจนแนวโน้มของการวิจัยทางวรรณคดีไทยใน

ปัจจุบัน 

 

 

 

 

-   คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา 

(เป็นส่วนหน่ึงของวิชา 

ทยภ 633 สัมมนา

วรรณคดีไทย) 

  รายวิชาใหม่ 
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ทยภ 651  วจันปฏิบติัศาสตร ์                        

3(3-0-6) 

THL 651  Pragmatics 

               ศึกษาหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานทางวัจน

ปฏิบัติศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการวิ เคราะห์และ

อธิบายปรากฏการณ์ของการใช้ภาษาไทยและวรรณคดี

ไทย 

ทยภ  631  วจันปฏิบติัศาสตร ์                     

3(3-0-6) 

THL  631  Pragmatics 

   ศึ ก ษ า ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ

แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกบัการใช้ภาษา 

ประยุกต์และสังเคราะห์  อธิบ าย

ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย  

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยภ 652 สมัพนัธสารวิเคราะห ์                     

3(3-0-6) 

THL 652  Discourse Analysis  

        วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของสัมพัน

ธสารประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเร่ือง

การเช่ือมโยงความทางภาษาและความคิด 

 

ทยภ  632  สมัพนัธสารวิเคราะห์

           3(3-0-6) 

THL  632  Discourse Analysis 

   ศึ กษาและวิ เคราะห์

โครงสร้ างและองค์ ป ระกอบของ

ข้อความต่อเน่ื อง การเช่ือมความ 

ความสัมพันธ์ของภาษากับการล าดับ

ความคิด  

 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยภ 661 สมัมนาวรรณคดีมรดก                         

3(2-2-5)     

THL 661 Seminar in Heritage Literature 

             ศึกษาลักษณะเฉพาะและคุณค่าของวรรณคดี

เอกแต่ละยุค ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคม 

และวรรณคดีต่อวรรณคดีในฐานะมรดกของชาติ 

ทยภ  633  สมัมนาวรรณคดีไทย    

           3(2-2-5) 

THL  633  Seminar  in  Thai  

Literature 

                ศึ ก ษ าแล ะ วิ เค ร าะ ห์

ลั ก ษณ ะ เฉพ าะแ ล ะ คุณ ค่ าขอ ง

วรรณคดีมรดกไทย ความสัมพันธ์

ระห ว่างวรรณคดีกับสั งคม และ

วรรณคดีต่อวรรณคดี  

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยภ  662 สมัมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบนั                

3(2-2-5)  

THL 662  Seminar  in  Contemporary  Thai  

Literature 

             ศึกษาสภาพและแนวโน้มของวรรณกรรมไทย

ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมปัจจุบันที่มี

ต่อบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่การ

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และอภิปรายร่วมกนั 

 

ทยภ  634  สมัมนาวรรณกรรม

ไทยปัจจุบนั      3(2-2-5) 

THL  634  Seminar  in  

Modern Thai  Literature 

                ศึ ก ษ า ส ภ า พ แ ล ะ

แนวโน้มของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม

ปัจจุบันที่มีต่อบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

อภิปรายวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

(ภาษาองักฤษ) 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา 

  รายวิชาใหม่ 
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ทยค  541  ทฤษฎีทางคติชนวิทยา                       

3(3-0-6) 

THF  541   Folklore Theories 

                  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยา 

เพ่ือน ามาใช้ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลทางคติชนได้อย่าง

เหมาะสม 

ทยภ  513  กระบวนทศันท์างคติ

ชนวิทยา 3(3-0-6) 

THL  513  Folklore  

       ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

ทางคติชนวิทยา ด้านอนุภาค แบบ

เร่ือง โครงสร้างนิยมและบทบาท

หน้าที่  น ามาใช้ศึกษาวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ข้อมูลทางคติชน 

 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยค 542 ความเชื่อและพิธีกรรม                    

3(3-0-6) 

THF 542 Believes and Ritual 

              ศึกษาลักษณะความเช่ือและพิธีกรรม  ระบบ

ความ เช่ือและพิ ธีก รรมดั้ งเดิ ม  ก ารด ารงอ ยู่และ

ปรับเปล่ียนไปตามพลวัตของสังคมไทย ตลอดจนกรอบ

แนวคิดและทฤษฎีที่สามารถน าไปใช้ศึกษาวิเคราะห์ความ

เช่ือและพิธกีรรมได้อย่างเหมาะสม 

ทยภ  636  ความเชื่อและพิธีกรรม

            3(3-0-6) 

THL  636  Believes and Ritual 

           ศึ ก ษ าแ น วคิ ด แ ล ะ

ทฤษ ฎี ที่ น า ไป ใ ช้ วิ เค ร าะ ห์ แ ล ะ

สังเคราะห์ ข้อ มูล  ความ เช่ือและ

พิธีกรรมองค์ความรู้ดั้งเดิม การด ารง

อยู่และปรับเปล่ียนไปตามพลวัตของ

สงัคมไทย  

 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

ทยค 581 คติชนสมยัใหม่                             

3(3-0-6) 

THF 581 Modern Folklore  

             ศึกษาลักษณะของคติชนสมัยใหม่ที่ปรากฏ

ตามสื่ออินเทอร์เนต็ และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  ตลอดจน

แนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจัยคติชนสมัยใหม่ และ

ศึกษางานวิจัยทางด้านคติชนสมัยใหม่ในสังคมไทย 

-   คงเดิม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา 

(เป็นส่วนหน่ึงของ

รายวิชา ทยภ 513

ทฤษฎีคติชนวิทยา)

  

  รายวิชาใหม่ 

 

 

 

ทยค 582 การแสดงพื้ นบา้นและสือ่บนัเทิงร่วมสมยั         

3(3-0-6)                              

-   คงเดิม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
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THF 582 Local Performing Arts and 

Contemporary Media         

              ศึกษาลักษณะของการแสดงพ้ืน บ้านใน

ท้องถิ่นต่างๆ และสื่อบันเทิงร่วมสมัยที่ปรากฏในสื่อ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการ

วิเคราะห์วิจัยการแสดงพ้ืนบ้านและสื่อบันเทิงสมัยใหม่ 

ตลอดจนศึกษาพัฒนาการงานวิจัยด้านการแสดงพ้ืนบ้าน

และสื่อบันเทิงร่วมสมัย เพ่ือเข้าใจถึงกระบวนการสืบ

ทอดและการด ารงอยู่ในสงัคมปัจจุบัน 

 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา 

(เป็นส่วนหน่ึงของ

รายวิชา ทยภ 534 

สมัมนาภมูิปัญญาไทย)

  

ทยค 641 สมัมนางานวิจยัทางคติชนไทย               

3(3-0-6) 

THF 641 Seminar in Thai Folklore Research                       

             อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการ แนวคิด ทฤษฎีใน

การศึกษาข้อมูลทางคติชนประเภทต่าง ๆ และงานวิจัยทาง

คติชนไทย เพ่ือให้เหน็พัฒนาการ องค์ความรู้ และแนวโน้ม

ของการศึกษาวิจัยทางคติชนไทย 

ทยภ  635  สัมมนางานวิจัยทาง

คติชนวิทยา     3(2-2-5) 

THL  635  Seminar  in  Thai  

Folklore Research 

   ศึกษา วิ เคราะห์และ

สั งเคราะห์ แนวคิ ด  ทฤษ ฎี  และ

แนวโน้มของการศึกษาวิจัยทางคติชน

วิทยา  

 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

 

ทยค 681 สมัมนาภูมิปัญญาไทย                    3 

(2-2-5) 

THF 681  Seminar in Thai wisdom 

              ศึกษาความหมาย ลักษณะของภมูิปัญญาไทย 

ตลอดจนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของชาวบ้านเพ่ือเข้าใจถึง 

กระบวนทัศน์ การสืบทอด การผสมผสาน การด ารงอยู่ 

และโลกทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 

เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และอภิปรายร่วมกนั 

ทยภ  534  สมัมนาภูมิปัญญาไทย                  

3(2-2-5)                                                     

THL  534  Seminar in Thai 

Wisdom 

     ศึกษาและวิเคราะห์องค์

ความ รู้ ด้ านภู มิ ปั ญ ญ าไทย ก าร

เป ล่ี ยน แป ลง ก ารสื บ ทอด  ก าร

ผสมผสาน  และก ารด ารงอ ยู่ ใน

สงัคมไทยปัจจุบัน  

 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

ทยค 682 วรรณกรรมทอ้งถิน่ศึกษา                 

3(3-0-6) 

-   คงเดิม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
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THF 682 Folk Literature Study 

             ศึกษาลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมที่สมัพันธ์

กับวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น กรอบแนวคิดและ

ทฤษฏีให้สามารถน ามาใช้ในการวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่น 

เพ่ื อให้ เข้าใจบทบาทหน้ าที่  และสาระส า คัญ ของ

วรรณกรรมท้องถิ่นที่มีต่อสงัคมไทย  

 

 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา 

(เป็นส่วนหน่ึงของ

รายวิชา ทยภ 534 

สมัมนาภมูิปัญญาไทย)

  

 

- ทยภ  637  การจัดการความรู้

ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ      

3(3-0-6) 

THL  637  Knowledge 

Management of Thai Language 

for Foreigners 

       ศึกษาหลักการการจัดการ

เรียนรู้ภาษาไทย โดยบูรณาการองค์

ความรู้ทางภาษาและวรรณคดีไทย 

ส า ห รั บ ส อ น ภ าษ า ไท ย แ ก่ ช า ว

ต่างประเทศ 

 

 

  คงเดิม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

 รายวิชาใหม่ 

ทยท 603   สมัมนาความกา้วหนา้ปริญญานิพนธ ์           

3(0-6-3)                         

THT 603 Thesis Progress Report Seminar 

              สัมมน างาน วิ จัยที่ ก  า ลั งด า เนิ นการเป็ น

ปริญญานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางแผนวิธีด าเนินการ

วิจัย ตลอดจนการด าเนินการและผลที่ได้รับ น าเสนอ

ความก้าวหน้าของงานวิจัยโดยล าดับอย่างต่อเน่ืองจนได้

ปริญญานิพนธท์ี่เสรจ็สมบูรณ์ 

-   คงเดิม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

 

 

 

ทยท  699  ปริญญานิพนธ ์                         12 

หน่วยกิต 

ปพท  691  ปริญญานพินธร์ะดบั

ปริญญาโท    12 หน่วยกิต                   

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 



224 

 

THT  699 Thesis              

               การวิจัยรายบุคคลทางภาษาไทย วรรณคดี

ไ ท ย  ค ติ ช น วิ ท ย า  ห รื อ ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ

ภาษาต่างประเทศที่มุ่งเน้นความรู้และจรรยาบรรณในการ

วิจัย รวมทั้งแสดงให้เหน็ถึงความเข้าใจและความสามารถ

ในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เหมาะสม 

GRT  691  Master’s Thesis              

                

 

 เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

 

 

กลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

ทยต  531  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา                          

3(3-0-6) 

TFL 531  Theory of Language Learning and 

Teaching 

              ทฤษฎีการสอนภาษาต่ างประเทศ  

ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

ภาษาต่างประเทศ จิตวิทยาการเรียน รู้ภาษา 

รวมทั้งกระบวนการรับภาษาที่สอง 

ทยต  521  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา

 3(3-0-6) 

TFL  521  Theory of Language Learning 

and Teaching 

       ศึ กษ า วิ เค ราะห์ แนวคิ ดและ

ทฤษฎีการสอนภาษาต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผล

ต่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ สรุป

ความรู้ไปใช้ในการวิจัยทางภาษาไทย 

 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

 

ทยต 532  การพฒันาหลกัสูตรและการสอน

ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ        3(3-0-6)  

TFL 532 Curriculum Development for 

Teaching Thai to Foreigners 

            ศึกษาการสร้างหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

อย่างเป็นระบบ ได้แก่                      การจัด

รายวิชา การวางแผนการสอน วิธีการสอน การสร้าง

บท เรี ยน  การใช้ สื่ อการเรี ยน รู้  การวัดและ

ประเมินผล 

 

 

ทยต  522  การพฒันาหลกัสูตรภาษาไทย

แก่ชาวต่างประเทศ   3(2-2-5) 

TFL  522  Curriculum Development Thai 

Language for Foreigners 

       ศึกษาวิเคราะห์การสร้างหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาว

ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ การจัดรายวิชา การ

สร้างบทเรียน การวางแผนการสอน วิธีการ

สอน  ก ารใช้สื่ อ ก าร เรียน รู้  ก าร วัดและ

ประเมินผล 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยต  533 ภาษากบัวฒันธรรม                       ทยต  523  ภาษากบับริบททางวฒันธรรม   คงเดิม 
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3(3-0-6) 

TFL  533  Language and Culture 

               ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรมในฐานะที่ภาษาเป็นเคร่ืองสะท้อน

วัฒนธรรม และวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อภาษา 

ห น้ าที่ ข อ งภ าษ าใน แ ต่ ล ะบ ริบ ท  โด ย เน้ น

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทย

เป็นหลัก 

  3(3-0-6) 

TFL  523  Language and Cultural 

Context 

       ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษา

กับ วัฒนธรรมในฐานะที่ภาษาเป็นเค ร่ือง

สะท้อนวัฒนธรรม และวัฒนธรรมมีอิทธิพล

ต่อภาษา โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาไทยกบัวัฒนธรรมไทย 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

 

ทยต 534  ภาษาศาสตรเ์พือ่การสอนภาษาไทย

แก่ชาวต่างประเทศ     3(3-0-6)                                           

TFL 534  Linguistics for Teaching Thai as a 

Foreign Language 

              ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของภาษา

และแนวคิดต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ ระบบเสียง 

หน่วยค า วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติ

ศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสอนภาษาไทยแก่

ชาวต่างประเทศ 

 

 

 

 

ทยต  524  ภาษาศาสตรเ์พือ่การสอน

ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ  3(2-2-5)                                          

TFL  524  Linguistics for Teaching Thai 

as a Foreign Language 

       ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของ

ภาษา แนวคิด และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 

โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ ด้านภาษาศาสตร์

ภาษาไทย น ามาใช้เป็นแนวทางในการสอน

ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยต 631 การสอนภาคปฏิบติั                        

3(2-2-5) 

TFL 631 Teaching  Practicum 

              น าเสนอการสอนภาคปฏิ บัติ โดย

มุ่งเน้นการเรียนรู้และการประเมินผลตามสภาพ

จริง เสนอแผนการสอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวาง

แผนการสอน การสร้างบทเรียน แบบฝึกหัด แบบ

ฝึก แบบทดสอบ แล้วน าไปใช้ปฏบัิติการสอน 

 

 

 

ทยต  621  การสอนภาคปฏิบติั 

 3(2-2-5) 

TFL  621  Teaching  Practicum 

      ศึกษา วิเคราะห์และสรุปความรู้

เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา เน้น

การเรียนรู้และการประเมินผลตามสภาพจริง

ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เสนอแผนการ

สอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการสอน 

การสร้างบทเรียน  แบบ ฝึกหัด  แบบฝึก 

แบบทดสอบ และน าไปใช้ปฏบัิติการสอน 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 
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ทยต 632 วรรณกรรมไทยเพือ่ชาวต่างประเทศ    

3(3-0-6)                

TFL 632 Thai Literary Works for 

Foreigners 

             ศึ ก ษ า เ น้ื อ เ ร่ื อ ง  แ น ว คิ ด  ข อ ง

วรรณกรรมเอกของไทย  ที่ มีอิทธิพลต่อสังคม 

และวัฒนธรรมไทย เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสอน

ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

ทยต 622 วรรณกรรมไทยเพือ่ชาว

ต่างประเทศ  3(3-0-6) 

TFL 622 Thai Literary Works for 

Foreigners 

     ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือ

เร่ือง แนวคิด ของวรรณกรรมเอกของไทยที่มี

อิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย รวมถึง

การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการ

วิจัยวรรณกรรมไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยต 571   การพฒันาทกัษะทางภาษาไทยแก่

ชาวต่างประเทศ          3(3-0-6) 

TFL 571 Thai Language Skill Development 

for Foreigners 

            ศึกษากลวิธีพัฒนาทกัษะการฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพ่ือใช้สื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งกลวิธกีารเพ่ิมพูนวงศัพท ์

ทยต  642  วิธีการพฒันาทกัษะทาง

ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ    3(2-2-

5) 

TFL  642  Methodos of Thai Language 

Skill Development for Foreigners 

           ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์วิธีการ

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียนภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  

 

 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยต 572 การสรา้งและพฒันาสือ่การเรียน

การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ      

3(2-2-5)                                   

TFL 572 Material Design and Development 

for Teaching Thai as a Foreign Language 

             ศึกษาและฝึกปฏิ บัติการสร้างและ

ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนส าหรับสอนภาษาใน

บริบทต่างๆ ประยุกต์ ใช้หลักการออกแบบ 

ทดลองใช้ ประเมินผล และปรับปรุงสื่อการเรียน

การสอน 

 

 

 

ทยต  643  การสรา้งสรรคน์วตักรรมการ

เรียนรูภ้าษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ    

3(2-2-5)                          

TFL 643 Innovation Knowledge Design 

on Thai Language for Foreigners  

          ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการ

ออกแบบและการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ

เรียนการสอนภาษาไทยแก่            ชาว

ต่างประเทศ 

 

 

 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยต 671 การสอนภาษาไทยกบัการสือ่สาร

ขา้มวฒันธรรม    3(3-0-6)                

TFL 671 Teaching Thai Language and 

ทยต 541 การจดัการความรูภ้าษาไทยกบั

การสือ่สารขา้มวฒันธรรม  3(3-0-6) 

TFL 541 Knowledge Management of 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือ
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Cross-Cultural Communication 

          ศึกษาหลักการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ 

แนวคิดพ้ืนฐานของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและ

แนวทางการสอนภาษาไทยเพ่ื อสื่ อสารข้าม

วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนกลวิธี

การศึกษาวิเคราะห์การสอนภาษาในบริบทของ

วัฒนธรรม 

 

Thai Language for Cross-Cultural 

Communication 

        ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม ส าหรับเป็นแนวทางการจัดการ

ความรู้ภาษาไทย  

 

รายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

 

ทยต 672 สมัมนาการศึกษาวิจยัการสอน

ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ     3(2-2-5)                                                 

TFL 672  Seminar in Research on Teaching 

Thai as a Foreign Language  

              ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์งานวิจัย

ทางการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน วิพากษ์และอภิปรายในช้ัน

เรียน เพ่ือให้เหน็องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและ

ความก้าวหน้าของการวิจัย ตลอดจนแนวโน้มของ

ก าร วิ จั ย ท า งก ารส อน ภ าษ า ไท ย ใน ฐ าน ะ

ภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน 

ทยต  641  สมัมนาการศึกษาวิจยัการสอน

ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ     3(2-2-

5) 

TFL  641  Seminar in Research on 

Thai Teaching as a Foreigners  

                 ศึกษาและวิเคราะห์ งาน วิจัย

ทางด้านการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

สรุปและอภิปรายองค์ความรู้ที่ได้  

  

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

 เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

- ทยต  644  วรรณคดีไทยเพือ่การท่องเทีย่ว      

3(3-0-6) 

TFL  644  Thai Literature for Tourism 

   ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีไทย

ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการท่องเที่ยวส าหรับชาว

ต่างประเทศ 

 

  คงเดิม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

  ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา

  

  รายวิชาใหม่ 

ทยท 699 ปริญญานพินธ ์                           

12 หน่วยกิต 

THT 699 Thesis              

              การวิ จัยรายบุคคลทางภาษาไทย 

วรรณคดีไทย คติชนวิทยา หรือภาษาไทยในฐานะ

ภ าษ า ต่ า งป ร ะ เท ศ ที่ มุ่ ง เ น้ น ค ว าม รู้ แ ล ะ

จรรยาบรรณในการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง

ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้

ปพท  691  ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญา

โท    12 หน่วยกิต                     

GRT  691  Master’s Thesis              

                 

 

  คงเดิม 

 เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

 ปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา
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ความรู้ที่เหมาะสม 

 

  

  รายวิชาใหม่ 

 

 

 

 

 

 


