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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอดุมศกึษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/สํานัก  คณะมนุษยศาสตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  25600091101789 

 ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :       หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

          ภาษาอังกฤษ :   Doctor of Arts Program in Thai  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :    ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
               ชื่อยอ  :    ศศ.ด. (ภาษาไทย) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Doctor of Arts (Thai) 

               ชื่อยอ  :    D.A. (Thai) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา  
     ไมมี 
 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปรญิญาเอก แบบ 2.1 

 5.2 ภาษาที่ใช 
                จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เอกสารและตาํราเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 5.3 การรับเขาศึกษา 
                รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
       - 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
          ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) ใชหลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่ 1/2565 
     ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในการประชุม   
คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันท่ี 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
   ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  
คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
     ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม   
คร้ังที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรฯ มีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
   8.1 อาจารยสอนภาษาไทยในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ 
       8.2 นักวิชาการ และนักวิจัยดานภาษาไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
ลําดับที่ 

 
รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒิการศกึษา 
ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา)  

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สุภัค  มหาวรากร ศศ.บ. (ภาษาไทย) ,  2537 มหาวิทยาลัยขอนแกน x-xxxx- xxxxx-xx-x 
  อ.ม. (ภาษาไทย), 2541 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

2 ผศ.ดร.ภาณุพงศ อุดมศิลป ค.บ. (ภาษาไทย), 2528 วิทยาลัยครสูกลนคร x-xxxx- xxxxx-xx-x 
  อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

3 ผศ.ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล กศ.บ. (ภาษาไทย), 2545 มหาวิทยาลัยบูรพา x-xxxx- xxxxx-xx-x 
  ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 – 2570) เปนแผนที่มี
ความชัดเจนในการกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนาประเทศเพ่ือใหประเทศพรอมเติบโตอยางย่ังยืนและ
มุงพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร ไดแก  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตร 
มีเปาหมายและประเด็นการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ที่ตองดําเนินการอยางชัดเจน และสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ 
ยุทธศาสตรชาติ สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก   ใหสามารถทําหนาที่ 
เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศในมิติตาง ๆ สูการดําเนินการในทางปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ในการสนับสนุนและบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม  เพื่อใหประเทศไทยสามารถ
เติบโตตอไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง  และความซับซอนท่ีมากขึ้น 
ของโลกยุคใหม  แนวโนมการปรับเปลี่ยน ทิศทางไปใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อมโยงการพึ่งพา
เศรษฐกิจระหวางกันภายในภูมิภาคมากขึ้น (Regionalization) จะเปนโอกาสสําคัญในการพัฒนาประเทศไปสู
การเปนศูนยกลางของภูมิภาคดานการคา การลงทุนและการใหบริการโลจิสติกสที่เชื่อมโยงภูมิภาคเขากับ
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  ที่สําคัญคือประเทศไทยมีความสัมพันธอันดีและมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับทั้ง
สหรัฐอเมริกาและจีน จึงเปนความทาทายของไทยในการท่ีจะกําหนดบทบาทความรวมมือในแตละประเด็นใหมี
ความเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศอยางรอบคอบ   
 ประเทศไทยเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเปนประตูสูเอเชีย ซึ่งใหความสําคัญกับ 
การสรางพลังทางเศรษฐกิจเพื่อความพรอมในการยกระดับมาตรฐานใหเปนไปตามระเบียบสากล และยังมี
ยุทธศาสตร ในการพัฒ นาเขต เศรษฐกิจ พิ เศษชายแดน เขต พัฒ นาพิ เศษภาคตะ วัน ออก เพื่ อ ให 
การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประเทศไทยไดขยายฐานทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่องใหทั่วถึงทุกภูมิภาค มีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยใหมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก  มีเปาหมายพัฒนาศูนยกลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแหงใหม 
ในทุกภาคสวนโดยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชวยขับเคลื่อน ขณะเดียวกันเปาหมายเชิงหลักการ 
ของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ไดยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย โดยการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 
สามารถสรางงานวิจัยและนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ดิจิทัล ทั้งในระดับประเทศ อาเซียน และระดับโลก  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน 
และพัฒนาศักยภาพผูเรียนในระดับอุดมศึกษามุงผลการเรียนรูของผูเรียนที่สามารถสรางองคความรู นวัตกรรม 
สรางผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการแกปญหา และพัฒนา เศรษฐกิจท้ังระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นจึงเปนหนาที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะชวยพัฒนาและผลิตผูมีความรูสาขาวิชา
ภาษาไทยในระดับสูงเพื่อสรางองคความรูและขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู พรอมทั้งผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษาสูสังคมไทยและนานาชาติตอไป 
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     11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงวิถีชี วิตและวัฒนธรรมทางสังคม ในยุคสมัย ท่ีการมีป ฏิสัมพันธทางสังคม 
มีความซับซอนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบกับบริบททางเศรษฐกิจ ของแตละ
ประเทศและสังคมที่มีความเฉพาะตัวในแตละยุค (Individualization) ไดสงผลกระทบใหอุปนิสัย ทัศนคติ 
และพ ฤติก รรมการดํ ารงชี วิต ของประชากรในแต ละรุน มีก ารปรับ เปลี่ ยนที่ แตกต างกันออกไป  
โดยกลุมประชากร เจนเนอเรชั่นวายที่มีการเกิดอยูในชวงพ.ศ. 2523 - 2543 (ค.ศ. 1980 - 2000) ซึ่งเปนกลุม
ที่เติบโตมากับการใชเทคโนโลยีดิจิทัล จะมีบทบาทที่โดดเดนในการนําสังคม ทั้งในวัยแรงงานและวัยเจริญพันธุ 
โดยประชากรกลุมนี้มักมีพฤติกรรม รูปแบบการใชชีวิต และการใหคุณคาดานตาง ๆ ทั้งดานการใหความสําคัญ 
กับการศึกษา ชอบเขาสังคม ทั้งแบบ ออฟไลนและออนไลนผานอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน ตลอดจนมี
มนุษยสัมพันธที่ดี เปดกวางและยืดหยุนสูงในสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และเปนกลุมประชากร 
ที่ เนนความสมดุลระหวางการทํ างานและการใชชี วิตสวน ตัว (Work-life Balance) เพื่อตอบสนอง 
ความตองการและความสนใจของตนเองมากกวาเปาหมายเพียงเพื่อคาตอบแทนและความมั่นคง  ดวยความท่ี
เติบโตมากับเทคโนโลยี จึงทําใหมีความคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีและสามารถนํามาประยุกตใช ในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ อาทิ การตดิตามขอมูลขาวสาร ทํางาน เรยีนออนไลน ไปจนถึงการซื้อของดวย  
 ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายและ
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมุงพัฒนาและยกระดับคนใหมี 
ความพรอมทั้งกาย ใจ และสติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักคิดและมีทักษะที่จําเปนแมสังคมจะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด  พรอมทั้งมุงเนนการใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ
ภายใตบริบทของสังคมที่หลากหลายทั้งทางชาติพันธุ ศาสนา และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตน และเขาใจลุมลึก 
ในประวัติศาสตร ประเพณี  วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบาน เพ่ิมการรับรู 
ดานพหุวัฒนธรรมตามบทบาทสมาชิกภาพแหงเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก ดังนั้นภาษาและวัฒนธรรม
ไทยจึงมีสวนเสริมสรางความเขมแข็งทางสังคมและวัฒนธรรมรวมกัน ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือสื่อสาร และเปน
ภาษากลางในสังคมและวัฒนธรรมระดับภูมิภาค การผลิตบุคลากรทั้ งคนไทยและชาวตางชาติที่ มี 
ความเชี่ยวชาญดานภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศอยางลุมลึก มีความสามารถในการวิจัย
ขั้นสูงจึงเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญ  เพราะแสดงถึงวัฒนธรรมอันเขมแข็งของชาติผานภาษาไทย  
ทําใหภาษาไทยเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสูประชาคมโลก 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          
  ในยุคสมัยที่การมีปฏิสัมพันธทางสังคมมีความซับซอนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีและ 
การสื่อสาร ประกอบกับบริบททางเศรษฐกิจของแตละประเทศและสังคมที่มีความเฉพาะตัวในแตละยุค 
(Individualization) กลุมประชากรของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมประชากรเจนเนอเรชั่นวายที่มีการเกิดอยู
ในชวงพ.ศ. 2523 - 2543 (ค.ศ. 1980 - 2000) ซึ่งเปนกลุมที่เติบโตมากับการใชเทคโนโลยีดิจิทัล จะมีบทบาท
ที่โดดเดนในการนําสังคม ทั้งดานพฤติกรรม รูปแบบการใชชีวิต และการใหคุณคา ดานตาง ๆ และดานการให
ความสําคัญกับการศึกษา   มหาวิทยาลัยมุ งเนนพันธกิจ (Mission) ที่สอดคลองกับยุทธศาตรของชาติ                   
โดยผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหแกสังคม โดยผานกระบวนการเรียนรูและสังคมแหง 
การเรียนรู  สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชนอยางย่ังยืนตอสังคม ทั้งในระดับชาติและ
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นานาชาต ิ จึงตองปรับหลักสูตรฯ เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีศักยภาพ 
 จากสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง  หลักสูตรฯ จึงออกแบบใหมี
การเรียนรู สรางสรรคองคความรู และสรางงานวิจัยใหมีวิธีการเรียนรูอยางหลากหลายสอดคลองกับบริบทของ
สังคมดิจิทัลหรือเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) ซงึเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษยโดยเชื่อมโยงผูคนและ

สรางเครือขายในดานวิชาการทั่วโลก สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและองคความรูตางๆ ไดอยางรวดเร็ว                
ในปจจุบันสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาจากตางประเทศอีกจํานวนมากตองการบุคลากรท่ี มี 
ความเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทยมากข้ึน  จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มากขึ้น หมายถึงสัดสวนจํานวน
บุคลากรระดับปริญญาเอกเปนท่ีตองการมากขึ้นดวย หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
จึงได เล็งเห็นความสําคัญของการผลิตบุคลากรระดับสูงที่สามารถสรางองคความรูดานภาษาไทยให มี 
ความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงแกนแทของภาษาประจําชาติไทย ซึ่งเปนภาษาหลักในการสื่อสาร การเรียนและ 
การสอน และเพื่อแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความลุมลึก 
ดานภาษาไทย สามารถนําความรูดานภาษาไทยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  ทําใหเกิดองคความรูและ
งานวิจัยที่สรางสรรค  มีประโยชนทั้งตอประเทศไทย  ภูมิภาคอาเซียน  และในเวทีโลก 
      12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงเนนเร่ืองความกาวหนาทางวิชาการ  
คุณธรรมและจริยธรรม ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยวา “ประชาคมวิชาการแหงผูมีความรูประดุจนักปราชญ 
และมีความประพฤติประดุจผูทรงศีล สมฐานะของผูนําทางปญญา”  จึงไดกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยไวใน
แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) ไดแก   
             1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหแกสังคม โดยผานกระบวนการเรียนรูและ
สังคมแหงการเรียนรู   
             2. สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชนอยางย่ังยืนตอสังคมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ   
             3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสังคม   
             4. ศึกษา วิเคราะห และทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ  
             5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 
        การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พันธกิจขอ 2) ที่มุ งสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
มีประโยชนอยางยั่งยืน เพ่ือสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ ไดแก  
      SSAP 1 การเปนแหลงความเปนเลิศในการผลิตกําลังหลักของประเทศ และนวัตกรรมการเรียนรู 
(Learning innovation) 
      เปาประสงค 1. เปนแหลงผลิตกําลังหลกัของประเทศเพ่ือรองรบัการศึกษาทุกชวงวัย 
      เปาประสงค 5. ผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามความตองการของสังคม 
        SSAP 4 การพัฒนาความเปนนานาชาติและความเปนสากล 
      เปาประสงค 2. สงเสริมความเปนนานาชาติและความเปนสากล 
         SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสรางปญญาของนิสิตและบุคลากร 
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      เปาประสงค 1. สงเสรมิและพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒและเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 
          ดวยความสําคัญตามพันธกิจดังกลาว  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร  
จึงพัฒนาหลักสูตรฯ โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสามารถผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ ตามผลลัพธการเรียนรูตามความคาดหวังของหลักสูตรฯ รวมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรมตรงตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหไดบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร AUN-QA ดังนี้  
 
 ELO 1 วิเคราะหและวิพากษองคความรูในสาขาและงานวิจัยดานภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชน
วิทยา และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศตามหลักวิชาการ  
 ELO 2 ออกแบบและผลิตงานวิจัยดานภาษาไทยโดยบูรณาการความรูภาษาไทยกับศาสตรอ่ืน 

ELO 3 สรางองคความรูและประยุกตใชความรูภาษาไทยที่มีประโยชนตอสังคมในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีความรวมมือและบูรณาการกับหลักสูตรอื่นๆ 
ไดแก คณะศึกษาศาสตร  สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู  นิสิตสามารถเลือกเรียน
รายวิชาอื่นนอกหลักสูตร นอกสวนงาน และนอกมหาวิทยาลัยไดตามความสนใจของนิสิต  ภายใตความเห็น
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญา 
     นักวิจัยภาษาไทยที่สามารถบูรณาการศาสตรภาษาไทยกับศาสตรอื่นไดอยางลุมลึก 
 

 1.2 ความสําคัญ 
       การขับเคลื่อนประเทศไทยตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) จําเปนตองพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณภาพ มีความรู มีสมรรถนะ และมีทักษะตางๆ ที่สําคัญและจําเปนทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน  เพ่ือใหประเทศไทยพรอมเติบโตอยางมั่งคั่งและย่ังยืน  โดยมีบริบทคือประเทศไทยในมิติ
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  การเรียนการสอนภาษาไทยซึ่งเปนภาษาของชาติ  และมีความสําคัญในสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
และสังคมโลก จําเปนตองสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
ของประเทศ และการกาวสูประเทศแหงเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาประเทศใหกาวสูสังคมนานาชาติ   
การศึกษาศาสตรภาษาไทยจึงตองเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น  เพ่ือใหเปนองคความรูที่เหมาะสมและมีประโยชน
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกที่ทวีความรุนแรงและปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  การบูรณาการศาสตร
ภาษาไทยในยุคการสื่อสารขามโลกจึงมีความสําคัญ  ประเทศไทยยังคงตองการผูที่มีความรูความสามารถทาง
ภาษาไทย  ในการคนควาวิจัยทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงวิเคราะห สามารถเชื่อมโยงภาษาไทยไปยังศาสตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ  และการนําความรูไปสรางนวัตกรรม เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศอยางยั่ งยืน  รวมท้ังการสรางบุคลากรท่ีจะนําความรูดานภาษาไทยไปเผยแพรในสังคมโลก   
เพื่อใหภาษาไทยเขมแข็งและยั่งยืนท้ังในประเทศไทยและในตางประเทศ 
 
     1.3 วัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
  1.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1) สามารถใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา และภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศเพื่อสรางองคความรูเฉพาะทาง 

 2) สามารถสรางงานวิจัยโดยบูรณาการองคความรูภาษาไทยกับศาสตรที่เก่ียวของ 
 3) สามารถประยุกตใชงานวิจัยในวิชาชีพและเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ  

 
 1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อนิสิตจบการศึกษา 
  1) ELO 1 วิเคราะหและวิพากษองคความรูในสาขาและงานวิจัยดานภาษาไทย วรรณคดีไทย 
คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศตามหลักวิชาการ  
  2) ELO 2 ออกแบบและผลิตงานวิจัยดานภาษาไทยโดยบูรณาการความรูภาษาไทยกับ
ศาสตรอ่ืน 

 3) ELO 3 สรางองคความรูและประยุกตใชความรูภาษาไทยที่มีประโยชนตอสังคมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
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  1.3.3 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร เม่ือสิ้นปการศึกษา (2 หรือ 3 ปตามรูปแบบของหลักสูตร) 
     ปที่ 1  
    1) ELO 1 วิเคราะหและวิพากษองคความรูในสาขาและงานวิจัยดานภาษาไทย วรรณคดี
ไทย คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศตามหลักวิชาการ  
     ปที่ 2 
    1) ELO 2 ออกแบบและผลิตงานวิจัยดานภาษาไทยโดยบูรณาการความรูภาษาไทยกับ
ศาสตรอ่ืน 
     ปที่ 3  

1) ELO 3 สรางองคความรูและประยุกตใชความรูภาษาไทยที่มีประโยชนตอสังคมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
 
 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มีแผนพัฒนาปรับปรุงภายใน 4 ป  โดยมี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ  และหลกัฐาน/ตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 
 

แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ตัวบงช้ี 

การพัฒนาหลักสูตร 
 การวิเคราะหติดตาม

ประเมินผลการใชหลักสูตรฯ 

 
 สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียของ  

   หลักสูตรฯ 
 นําผลการดําเนินงานที่ 

  รายงานใน มคอ.7 มา 
  เปนขอมูลในการพัฒนา 
  หลักสูตรฯ 
 

 กําหนดใหนิสิตปสุดทาย/ 
     ศิษยเกา คณาจารยใน 

  หลักสูตรประเมินหลักสูตรฯ 
 ประเมนิความพึงพอใจ 

  ของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต 
  ที่มีตอคุณภาพหลักสูตรฯ 

 นําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษามาเปนขอมูลในการจัดทํา 
หลักสูตรฯ 

 
 รายงานสรุปผลการสัมภาษณ 

 
 มคอ.7 รายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรฯ 
 
 
 
 รายงานผลการประเมินจาก

นิสิตปสุดทาย/ ศิษยเกาและ
คณาจารยในหลักสูตรฯ 

 รายงานการประเมินความ        
พึงพอใจของบัณฑิตและผูใช
บัณฑิตที่มตีอหลักสูตรฯ 

 หลักสูตรฉบับปรบัปรุง 

 • จัดทําหลักสูตรปรับปรงุฉบับราง  •  เชิญผูทรงคุณวุฒิจาก   •   รายงานผลการวิพากษจาก 
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ตัวบงช้ี 

    สถาบันการศึกษาทั้ง 
ในประเทศและตางประเทศ   
รวมทั้งผูประกอบการมา 
วิพากษหลักสูตรฯ 

 •  ปรับปรุงหลักสูตรตามผล 
การวิพากษ 

     ผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
•   หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
•  พัฒนาคณาจารยดานการทํา
วิจัย และการเรียนการสอน 

 •  สนับสนุนใหอาจารยทํา 
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีน 
การสอนอาจรวมกับ 

    สถาบันอื่นผลิตงานวิจัย 
    ในระดับชาติและนานาชาต ิ
 • สนับสนนุใหอาจารยตีพิมพ 
   เผยแพรผลงานวิจัยท้ังใน 
   ระดับชาติและนานาชาติ 
•  สนับสนนุใหอาจารยนําเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาต ิ
 
 
 
•  บูรณาการการเรียนการสอน 

   กับการบริการวิชาการเพื่อ 

   ความเขมแข็งของการนํา 

   ทฤษฎีสูการปฏิบัต ิ

•  รอยละของอาจารยประจําที่มี 
   งานวิจัย 
 
 
 
• รอยละของอาจารยประจําท่ีมี 
   ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 
 
•  รอยละของอาจารยประจําที่  
   นําเสนอผลงานวิจัยท้ังใน 
   ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
• รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ 
  บริการวิชาการท่ีตอบสนอง 
  ความตองการพัฒนาและเสริมสราง    
  ความเขมแข็งของสังคมตออาจารย 
   ประจํา 

•  พัฒนานิสิตดานการทําวิจัย และ
การเรยีนการสอน 

•  สนับสนุนใหนิสิตตีพิมพ 
   เผยแพรผลงานวิจัยและ 
   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน 
   ระดับชาติและนานาชาติใน 
   วารสาร/การประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติและ/ หรือ นานาชาต ิ

•  จํานวนนิสิตท่ีตีพิมพและ 
   นําเสนอผลงานวิจัยคิดเปน     
   รอยละ 100 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศกึษา 
    1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ป การศึกษาหนึ่ งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ                       
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  ท้ังนี้เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
                  อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนได โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห 
(เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

   1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
    การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)  

 

2. การดําเนินการของหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
      เรียนศกุรเย็นเวลา 17.00 - 20.00 น.  และเสาร - อาทิตย 
      ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
      ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
      ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
      

     2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
     1. ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาภาษาไทย หรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ มีประสบการณท่ีเก่ียวของกับภาษาไทย หรือมีผลงานวิชาการที่เก่ียวของกับภาษาไทย 
หากเปนผูเขาศึกษาชาวตางชาติตองมีผลคะแนนดานภาษาไทยเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
       2. มีคุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 และการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ          

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 

 
     2.3 ปญหาของนสิิตแรกเขา 

นิสิตที่เขามาศึกษาในหลักสูตรฯ อาจประสบปญหาดานทักษะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตอง
คนควาและพึ่งพาตนเอง หลักสูตรฯ ไดสรุปปญหาของนิสิตแรกเขาดังตอไปน้ี 

1. นิสิตขาดทักษะการคดิวิเคราะห และการสังเคราะห 
2. นิสิตขาดทักษะในการเขียนงานวิจัยขั้นสูง 
3. นิสิตมีพื้นฐานดานกระบวนการวิจัย และการสืบคนขอมูลสารสนเทศนอย 
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    2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
 1. นิสิตชาวตางชาติตองเรยีนเตรียมความพรอมภาษาไทยกอนเขาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา   

2. กําหนดใหท ุกรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที ่มุ งเน นใหนิสิตวิเคราะหขอมูล และ
สังเคราะหขอมูล เพื่อนําเสนอในชั ้นเรียนพรอมทั้งเขียนรายงานการวิเคราะหหรือสังเคราะหบทความ
วิชาการ และบทความวิจัย  

3. เปดสอนรายวิชาดานการวิจัยทางภาษาไทย ในชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และเปดรายวิชาการศึกษาวิจัย
เฉพาะทาง ในชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เพ่ือใหไดหัวขอวิจัยดานภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา และภาษาไทย
ในฐานะภาษาตางประเทศ 
 

     2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
            หลักสูตรฯ เปดรับนิสิตนอกเวลาราชการจํานวน 5 คนทุกปการศึกษา โดยคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ในแตละปการศึกษา ในระยะเวลา 5 ป มีดังนี้  
 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปที่ 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

       
 2.6  งบประมาณตามแผน 
   งบประมาณตามแผนเปนไปตามระบบงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของ                          
คณะมนุษยศาสตร  โดยใชงบประมาณประจําป ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะมนุษยศาสตร                         
จัดสรรใหกับสาขาวิชาฯ เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีการ
ประมาณการคาใชจายตอ หัวในการผลิตบัณฑิต ดังนี้  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ  เพื่อใชในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
 

รายละเอียดรายรับ 
 

ปงบประมาณ 
ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ปการศึกษา   
(120,000/คน/ป x จํานวนรับ) 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 
 

     หมายเหตุ  คาธรรมเนียมตลอดหลักสูตรฯ  360,000 บาท  (ท้ังนี้คาธรรมเนียมฯ สําหรับนิสิตชาวตางชาติ
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย) 
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  2.6.2  ประมาณการคาใชจาย 
สําหรับนิสิตที่เรียนนอกเวลาราชการ 

     คาใชจาย ยอดสะสม(ตอหัว) 
 หมวดคาการจัดการเรียนการสอน 173,200 173,200 
 คาสอนสําหรับผูสอนภายใน   
  คาตอบแทนผูสอน (ภายใน หนวยกิต 1-6; 2,000 บาทตอช่ัวโมง)  105,000 105,000 
  คาตอบแทนผูสอน (ภายใน หนวยกิต 7-15; 1,000 บาทตอชั่วโมง) 49,500 154,500 
 คาสอนและคาคุมสอบสําหรับอาจารยพเิศษ   
  คาตอบแทนผูสอน (อ.พิเศษ) เทากับ 2,500 บาทตอชั่วโมง (ตองไมเกิน 360 ชั่วโมง) 9,600 164,100 
  คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x จํานวนป) 2,000 166,100 
  คาใชจายเพ่ือการประชาสัมพันธ  2,200 168,300 
  กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)  2,000 170,300 
  คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต 1,600 171,900 
  คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 1,300 173,200 
  อื่นๆ แลวแตหลักสตูร  173,200 
 หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก 43,300 216,500 
  งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 10,825 184,025 
  งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%) 10,825 194,850 
   คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค (รอยละ 10 ถามี) 21,650 216,500 
 หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 20,900 237,400 
 คาตอบแทนกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ (ไมเกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500 219,000 
 คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ   
  คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธหลัก (ไมเกิน 5,000 บาท /นิสิต 1 คน) 5,000 224,000 
  คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธรวม (ไมเกิน 4,000 บาท /นิสิต 1 คน) 4,000 228,000 
       คาตอบแทนกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ   
  คาตอบแทนกรรมการผูทรงคณุวุฒิภายนอก (ไมเกิน 4,500 บาท /นิสิต 1 คน) 4,500 232,500 
  คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน (ไมเกิน 6,000 บาท /นิสิต 1 คน) 4,500 237,000 
 คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบขั้นสุดทาย (ไมเกิน 400 บาท /นิสติ 1 คน) 400 237,400 
 หมวดคาใชจายสวนกลาง 50,610 288,010 
  คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x จํานวนป) 16,350 253,750 
  คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนป) 9,000 262,750 
  คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวนป) 3,120 265,870 
   คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลยั (7,380 x จํานวนป) 22,140 288,010 
 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 72,002 360,012 
 คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร 360,012 

 *หมายเหตุ ไมรวมคาใชจายในการไปตางประเทศ 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
     แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

            อ่ืนๆ (ระบุ) แบบผสมผสานระหวางออนไลนและออฟไลน 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
             การเทียบเคยีงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)  
 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1 หลักสูตร   
           3.1.1  จํานวนหนวยกิต  

                รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
    แบบ 2.1 ประกอบดวยการทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไม
นอยกวา 12 หนวยกิต  ดังมีรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรดังตอไปนี้ 
 
 
 

           3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  
หมวดวิชา หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาบังคับ 6 
ข. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 
ค. ปริญญานิพนธ 36 
        รวมไมนอยกวา 48 

หมายเหตุ   
1. นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตรฯ 
2. ในสวนของหมวดวิชาเลือก นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นนอกหลักสูตร นอกสวนงาน และ

นอกมหาวิทยาลัยได  ภายใตความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และบัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ 
 
         3.1.3 รายวิชา  ศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
     1. หมวดวิชาบังคับ  6  หนวยกิต 
ทยท700  แนวคิดและกระบวนทัศนการวิจัยทางภาษาไทย     3(2-2-5) 
THT700  Concepts and Paradigms in Thai Language Research 
ทยท701  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ      3(2-2-5) 
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THT701  Seminar on Interdisciplinary Research in Thai   

ทยท702  สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก    3(1-4-4) 
THT702  Seminar on the Thai Language’s Dissertation Progress 
 

      2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา  6  หนวยกิต โดยเลือกเรียนเพียง 1 กลุมวิชาเทานั้น  
จากกลุมวิชาดังตอไปนี้ 
   (1) กลุมวิชาภาษา 
ทยภ711  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยประยุกต                    3(2-2-5)  
THL711  Seminar on Applied Thai Language Research 
ทยภ712  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยวิเคราะห        3(2-2-5) 
THL712  Seminar on Thai Analysis Research  

ทยภ713  การศกึษาวิจัยเฉพาะทางดานภาษา      3(1-4-4) 
THL713  A Specialized Study of Language 
   (2) กลุมวิชาวรรณคดีไทย 
ทยภ721  สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ                        3(2-2-5) 
THL721  Seminar on Thai Literary Criticism 
ทยภ722  สัมมนาวรรณกรรมไทยเชิงสหวิทยาการ       3(2-2-5) 
THL722  Seminar on Interdisciplinary Research on Thai Literary Research 
ทยภ723   การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานวรรณกรรมไทย     3(1-4-4) 
THL723  A Specialized Study of Thai Literary Works 
 
   (3) กลุมวิชาคติชนวิทยา 
ทยภ731  สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยาและการวิจัยภาคสนาม      3(2-2-5) 
THL731  Seminar on Folklore Theories and Field Research 
ทยภ732  สัมมนางานวิจัยคติชนวิทยาสรางสรรค      3(2-2-5)  
THL732  Seminar on Creative Folklore Research   
ทยภ733  การศกึษาวิจัยเฉพาะทางดานคติชนวิทยา      3(1-4-4) 
THL733  A Specialized Study of Folklore 
 
      (4) กลุมวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
ทยภ741  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเชิงสหวิทยาการ   3(2-2-5) 
THL741  Seminar on Interdisciplinary Research in Thai as a Foreign Language 
ทยภ742  สัมมนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ     3(2-2-5) 
THL742  Seminar on Teaching Thai as a Foreign Language 
ทยภ743  การศกึษาวิจัยเฉพาะทางดานภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ   3(1-4-4) 

                                                             

  รายวิชา THT702 เปนรายวิชาที่นิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เปนตนไป จนกวาจะสําเร็จการศึกษา แบบไมนับคา
หนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรือไมเปนท่ีพอใจ (U) 
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THL743  A Specialized Study of Thai as a Foreign Language 
 
 

ค.   ปริญญานิพนธ   36   หนวยกิต 
ปพอ891 ปริญญานพินธระดับปริญญาเอก                       36 หนวยกิต 
GRD891 Dissertation 

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

 
 
 

ความหมายของรหัสวิชา 

1) รหัสตัวอักษร 
  ทยท (THT)  หมายถึง  รายวิชาบังคบัของสาขาวิชาภาษาไทย 

ทยภ (THL)   หมายถึง  รายวิชาเลือกของสาขาวิชาภาษาไทย 
2) รหัสตัวเลข 
  เลขตัวแรก   หมายถึง  ระดับปริญญาเอก 
  เลขตัวกลาง   หมายถึง  หมวดวิชา  ดังตอไปนี้ 

    เลข  0     หมายถึง  วิชาบังคับของสาขาวิชาภาษาไทย 
เลข  1    หมายถึง  วิชาเลือกของกลุมวิชาภาษา 
เลข  2    หมายถึง  วิชาเลือกของกลุมวิชาวรรณคดีไทย 
เลข  3    หมายถึง  วิชาเลือกของกลุมวิชาคติชนวิทยา 
เลข  4    หมายถึง  วิชาเลือกของกลุมวิชาภาษาไทยในฐานะ 

ภาษาตางประเทศ 
เลข  9     หมายถึง  ปริญญานิพนธ 

  เลขตัวสุดทาย       หมายถึง  ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตวักลาง 
 
     3.1.4 แผนการศกึษา  
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต  
ทยภ700   แนวคดิและกระบวนทัศนการวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
ทยภ701 สัมมนาการวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ 3(2-2-5) 

 รวม 6 
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ทยท702 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 3(1-4-4) 

 หมวดวิชาเลือก 2 วิชา 6 หนวยกิต  6 
 รวม 6 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                                             
  รายวิชา THL702 เปนรายวิชาท่ีนิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เปนตนไป จนกวาจะสําเรจ็การศึกษา  แบบไมนับคา
หนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรือไมเปนท่ีพอใจ (U) 

  รายวิชา THL702 เปนรายวิชาท่ีนิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เปนตนไป จนกวาจะสําเรจ็การศึกษา  แบบไมนับคา
หนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรือไมเปนท่ีพอใจ (U) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ  
ทยท702 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 3(1-4-4) 
ปพอ891 ปรญิญานิพนธระดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ  

ทยท702 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 3(1-4-4)* 
ปพอ891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ  

ทยท702 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 3(1-4-4)* 
ปพอ891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ  

ทยท702 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 3(1-4-4)* 
ปพอ891 ปริญญานิพนธระดับปรญิญาเอก 9 

 รวม 9 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
     1. หมวดวิชาบังคับ  6  หนวยกิต 
ทยท700  แนวคิดและกระบวนทัศนการวิจัยทางภาษาไทย     3(2-2-5) 
THT700  Concepts and Paradigms in Thai Language Research 
     ศึกษาแนวคิดและกระบวนทัศนการวิจัยดานภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ  การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยภาคสนาม  การวิจัยเชิงปริมาณ  และการบูรณาการออกแบบ
งานวิจัย  เครื่องมือวิจัย  การเก็บขอมูล  การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล  การประมวลผลรายงานวิจัย   
โดยอภิปรายรวมกันและจัดทําเคาโครงวิจัย   
  A study an diccussion of concepts and research paradigms on language, literature, 
folklore and Thai as a foreign language, qualitative research, field research, quantitative 
research and integration of research design, research instruments, data collection, data 
analysis and synthesis, processing research report and preparation of research proposal 
 
ทยท701  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ     3(2-2-5) 
THT701  Seminar on Interdisciplinary Research in Thai   

สัมมนากรอบแนวคิดการวิจัย  การศึกษาวิเคราะหวิจัยภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา และภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศ โดยบูรณาการกับศาสตรที่เก่ียวของ  วิเคราะหและวิพากษปญหาวิจัยภาษาไทยกับ 
สหวิทยาการ วัฒนธรรม ชุมชน สังคม สื่อ รวมทั้งการศึกษาภาษาไทยกับวัฒนธรรมอ่ืน  อภิปรายและสัมมนา
โดยเนนการฝกปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพโดยมีจรรยาบรรณในการวิจัย   

Seminar on research conceptual framework, analysis of research on language, 
literature, folklore and Thai as a foreign language by integrating related disciplines; analysis 
and criticism on research problems of Thai language, interdisciplines, culture, community, 
society, media as well as a study of Thai language and other cultures; discussion and 
seminar with an emphasis on practicing quantitative and qualitative research methodology 
with research ethics 
 

ทยท702  สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก    3(1-4-4) 
THT702  Seminar on the Thai Language’s Dissertation Progress  
 สัมมนางานวิจัยที่กําลังดําเนินการเปนปริญญานิพนธ  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพ่ือสราง
กรอบแนวคิดในการวิจัย  การวางแผนวิธีดําเนินการวิจัย  ตลอดจนการดําเนินการและผลท่ีไดรับ  นําเสนอ
ความกาวหนาของงานวิจัยโดยลําดับอยางตอเนื่องจนไดปริญญานิพนธที่สมบูรณ 

Seminar on the ongoing research as part of dissertation, a review of related literature 
to formulate research conceptual framework, planning research methodology, implementing 
and obtaining results, and continually presenting the progress of research until the 
completion of dissertation 
 

                                                             

  รายวิชา THT702 เปนรายวิชาที่นิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เปนตนไป จนกวาจะสําเร็จการศึกษา แบบไมนับคา
หนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรือไมเปนท่ีพอใจ (U) 
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 2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 (1) กลุมวิชาภาษา 
ทยภ711  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยประยุกต                   3(2-2-5)  
THL711  Seminar on Applied Thai Language Research 

สัมมนากรอบแนวคิดและทฤษฎีทางภาษาไทย ระบบเสียง  ระบบไวยากรณ  และระบบความหมาย
ของภาษาไทย  องคความรูเก่ียวกับกระบวนการวิจัย วิเคราะหและวิพากษงานวิจัยดานภาษาไทย ซึ่งเชื่อมโยง
กับบริบทตางๆ ของสังคมไทยที่แสดงถึงพลังทางภาษา 

Seminar on conceptual framework and theories in the areas of Thai language: 
phonology, grammar, semantics, knowledge on research methodology, analysis and criticism of 
research on Thai language relating to various social contexts that indicate the power of language 
 

ทยภ712  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยวิเคราะห        3(2-2-5) 
THL712  Seminar on Thai Analysis Research  

สัมมนาเก่ียวกับประเด็นการวิจัยทางภาษาไทย สังเคราะหแนวคิดและทฤษฎีที่เชื่อมโยงกับปญหาหรือ
ประเด็นการวิจัยทางภาษาไทย วิเคราะหภาษาที่แฝงนัยยะทางสังคม เพศสภาวะ ชาติพันธุ  โดยบูรณาการกับ
ศาสตรท่ีเก่ียวของ  ไมวาจะเปนมานุษยวิทยา รัฐศาสตร นิเทศศาสตร  และสังคมวิทยา 

Seminar on issues of Thai language research, synthesis of concepts and theories 
related to research problems or issues on the Thai language, analysis of language that 
suggests social connotation, genders, ethnic by integrating with other disciplines: 
anthropology, political science,  communication arts, and sociology 
ทยภ713  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานภาษา      3(1-4-4) 
THL713  A Specialized Study of Language  

วิเคราะหและวิพากษประเด็นวิจัยดานภาษาที่สนใจ  ทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ สํารวจ
สภาพขอมูลและโจทยวิจัยท่ีชัดเจน  ตั้งสมมติฐานการวิจัย ออกแบบการวิจัย และนําเสนอโครงรางงานวิจัย 

An analysis and criticism on language topics related to students’ interests, a review 
of related conceptual framework, a survey of data conditions and research topics, 
formulation of hypothesis, research design, and presentation of research outline 

 
 (2) กลุมวิชาวรรณคดีไทย 
ทยภ721  สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ                        3(2-2-5) 
THL721  Seminar on Thai Literary Criticism 

สั มม น าก รอ บ แน วคิ ดแ ละท ฤษ ฎี วรรณ คดี   อ งค ค ว าม รู เ ก่ี ย วกั บ วรรณ กรรม วิ จ า รณ                     
และกระบวนการวิจัยดานวรรณกรรมไทย  อภิปรายเก่ียวกับหลักการ  ปรัชญา และสุนทรียศาสตร  
ความสําคัญและบทบาทของวรรณกรรมวิจารณในสังคมรวมสมัย   โดยนําไปประยุกตใชในการทําวิจัยที่
สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลก 

Seminar on conceptual and theoretical framework on literature, knowledge on 
literary criticism and research methodology on Thai literary works; discussion on principles, 
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philosophy, aesthetics, significance and roles of literary criticism in contemporary society; 
application in conducting research related to society, culture and the changes of global 
current 
 

ทยภ722  สัมมนาวรรณกรรมไทยเชิงสหวิทยาการ       3(2-2-5) 
THL722  Seminar on Interdisciplinary Research on Thai Literary Research 

สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี และองครวมของการวิจัยวรรณกรรมไทย ความสัมพันธของวรรณกรรมไทยกับ
ศิลปะสาขาตางๆ บูรณาการวรรณกรรมกับศาสตรที่เกี่ยวของ นิเทศศาสตร ทัศนศิลป พุทธศาสนา นําเสนอ
ประเด็นวิจัยดานวรรณกรรมไทยที่บูรณาการกับศาสตรอื่น 

Seminar on concepts, theories and holistic research approach of Thai literary works, 
relationship of Thai literary works and arts in other disciplines; integration of literary works with 
related disciplines: communication arts, visual arts, Buddhism; presentation of research issues 
on Thai literary works integrated with other disciplines 
 
ทยภ723   การศกึษาวิจัยเฉพาะทางดานวรรณกรรมไทย     3(1-4-4) 
THL723  A Specialized Study of Thai Literary Works 

วิเคราะหและวิพากษประเด็นวิจัยดานวรรณกรรมไทย วรรณคดีไทย นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ และ
งานเขียนรูปแบบตางๆ ท่ีสนใจ  ทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ  สํารวจสภาพขอมูลและโจทยวิจัยท่ี
ชัดเจน  ตั้งสมมติฐานการวิจัย ออกแบบการวิจัย และนําเสนอโครงรางงานวิจัย โดยประยุกตและบูรณาการ
เชื่อมโยงการศึกษาวรรณกรรมไทยกับศาสตรอื่น 

An analysis and criticism on the topics of Thai literary works, Thai literature: novels, 
short stories, poetry and other interesting writing types, a review of related conceptual and 
theoretical frameworks, survey data status and research problems, research hypothesis, 
research design and presentation of the research proposal by applying and integrating Thai 
literary studies with other disciplines 
 

 (3) กลุมวิชาคติชนวิทยา 
ทยภ731  สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยาและการวิจัยภาคสนาม     3(2-2-5) 
THL731  Seminar on Folklore Theories and Field Research 

สัมมนากรอบแนวคิด ทฤษฎีทางคติชนวิทยา ดานบทบาทหนาที่นิยม โครงสรางนิยม การบูรณาการ
กรอบแนวคิดขามศาสตร มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา องคความรูเก่ียวกับกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพดาน
คติชนวิทยา  และกระบวนการศึกษาวิจัยขอมูลคติชนภาคสนาม  การถอดบทเรียนและสังเคราะหขอมูลจาก
ภาคสนามเพื่อสรางองคความรูนําไปตอยอดงานวิจัยเฉพาะทาง 
         Seminar on conceptual and theoretical framework on folklore: functionalism, 
structuralism, integration of cross-discipline framework: humanities and sociology, process of 
qualitative research on folklore and study process of folklore data collected from fieldwork, 
lesson learned and analysis of fieldwork data to construct research in a specific field 
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ทยภ732  สัมมนางานวิจัยคติชนวิทยาสรางสรรค      3(2-2-5)  
THL732  Seminar on Creative Folklore Research   

สัมมนากรอบแนวคิดคติชนสรางสรรค  วัฒนธรรมประดิษฐ  วัฒนธรรมประชานิยม และการผลิตซ้ํา  
ขอมูลคติชนสมัยใหม  และงานวิจัยดานปรากฏการณทางสังคมสมัยใหม  นําไปประยุกตกับทุนทางวัฒนธรรม
ไทยที่เก่ียวของกับบรบิททองถ่ินและการทองเท่ียวเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

Seminar on conceptual framework of creative folklore, invented culture, popular 
culture, and reproduction of modern folklore data and research on modern social 
phenomena, an application to Thai cultural capital in relation to local contexts and tourism 
for community and social development 
ทยภ733  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานคติชนวิทยา     3(1-4-4) 
THL733  A Specialized Study of Folklore 
     วิเคราะห วิพากษ และวิจัยขอมูลคติชนวิทยาประเภทเรื่องเลา ความเชื่อและพิธีกรรมประเด็นวิจัย
ดานคติชนวิทยาที่สนใจ  ทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎีทางคติชนที่เกี่ยวของ  สํารวจสภาพขอมูลและโจทยวิจัย
ที่ชัดเจน  ตั้งสมมติฐานการวิจัย ออกแบบการวิจัย และนําเสนอโครงรางงานวิจัย 

An analysis and criticism on the data of folklore, narrative, belief, ritual, and topics of 
folklore related to students’ interests, a review of related conceptual framework, a survey of  
data conditions and research topics, formulation of hypothesis, research design, and 
presentation of research outline 
 
 (4) กลุมวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
ทยภ741  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเชิงสหวิทยาการ   3(2-2-5) 
THL741  Seminar on Interdisciplinary Research in Thai as a Foreign Language  
 สัมมนาทฤษฎีการเรียนรูภาษา  สังเคราะหกระบวนการวิจัยดานภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  
บูรณาการองคความรูภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศกับศาสตรอื่น ภาษาศาสตร  คติชนวิทยา วรรณคดี
ไทย นิ เทศศาสตร และศาสตรทางการศึกษา นําไปออกแบบนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
     Seminar on language learning theories, synthesis of a research process in the field of 
Thai as a foreign language, integration of the knowledge of Thai as a foreign language with 
other disciplines; linguistic, folklore, literature, communication arts, and other disciplines 
related to education, a design of teaching innovation for teaching Thai as a foreign language 
 

ทยภ742  สัมมนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ     3(2-2-5) 
THL742  Seminar on Teaching Thai as a Foreign Language 

สัมมนากรอบแนวคิดและทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  การออกแบบ การพัฒนา
หลักสูตร  เทคนิคและวิธีการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรูภาษาไทยแกชาวตางประเทศ  พรอมท้ังฝก
ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  โดยบูรณาการกับศาสตรทางการศึกษา 
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Seminar on conceptual and theoretical framework on foreign language teaching, 
design, curriculum development, teaching techniques and learning process of foreign 
learners as well as teaching practicum by integrating with other disciplines related to 
education 

 
ทยภ743  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ   3(1-4-4) 
THL743  A Specialized Study of Thai as a Foreign Language 

วิเคราะหและวิพากษประเด็นวิจัยดานภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศโดยบูรณาการกับศาสตร
อ่ืนที่เก่ียวของ  ทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎี สํารวจสภาพขอมูลและโจทยวิจัยที่ชัดเจน  ตั้งสมมติฐานการวิจัย 
ออกแบบการวิจัย การสรางนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ และนําเสนอโครงราง
งานวิจัย 

  An analysis and criticism on the topics of Thai as a foreign language by integrating 
with other related disciplines, a review of conceptual and theoretical framework, a survey of 
data conditions and research topics, formulation of hypothesis, research design, constructing 
teaching innovation and presentation of research outline 
 

3. ปริญญานิพนธ 
ปพอ 891  ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก                      36 หนวยกิต 
GRD 891  Dissertation 
 

 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
              3.2.1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 
ลําดับ

ที ่

 
รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)  

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สุภัค  มหาวรากร ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2537 มหาวิทยาลัยขอนแกน x-xxxx- xxxxx-xx-x 
  อ.ม. (ภาษาไทย), 2541 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
2 ผศ.ดร.ภาณุพงศ อุดมศลิป ค.บ. (ภาษาไทย), 2528 วิทยาลัยครูสกลนคร x-xxxx- xxxxx-xx-x 
  อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
3 ผศ.ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล กศ.บ. (ภาษาไทย), 2545 มหาวิทยาลัยบูรพา x-xxxx- xxxxx-xx-x 
  ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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  3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร    
ลําดับที่ รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก 

 (สาขาวิชา) และปที่จบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว

ประชาชน 
1 ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2537 มหาวิทยาลัยขอนแกน x-xxxx- xxxxx-xx-x 

อ.ม. (ภาษาไทย), 2541 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2 ผศ.ดร.ภาณุพงศ  อุดมศลิป ค.บ. (ภาษาไทย), 2528 วิทยาลัยครูสกลนคร x-xxxx- xxxxx-xx-x 
อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3 ผศ.ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล กศ.บ. (ภาษาไทย), 2545 มหาวิทยาลัยบูรพา x-xxxx- xxxxx-xx-x 
ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 ผศ.ดร.รัชนียญา กลิ่นนํ้าหอม ศษ.บ. (ภาษาไทย), 2541 มหาวิทยาลัยศิลปากร x-xxxx- xxxxx-xx-x 
ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อ.ด. (ภาษาไทย), 2551 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5 อ.ดร.พรรณธร ครุธเนตร กศ.บ. (ภาษาไทย), 2540 มหาวิทยาลัยทักษิณ x-xxxx- xxxxx-xx-x 
 

 
อ.ม. (ภาษาไทย), 2548 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.ด. (ภาษาไทย), 2558 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 รศ.ดร.ดวงเดน บุญปก ศศ.บ. (รัฐศาสตร), 2534 มหาวิทยาลัยรามคําแหง x-xxxx- xxxxx-xx-x 
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), 
2552 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ศศ.ม. (เขมรศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Ph.D. (Sociology and 
Anthropology), 2548 

La Trobe University, 
Australia 

7 รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ กศ.บ. (ภาษาไทย), 2518 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx- xxxxx-xx-x 
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย), 
2522 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

M.F.A. (Theatre and Costume 
Design), 2534 

Illinois State University, USA 

8 ผศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล ค.บ. (การประถมศึกษา), 2534 
 

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กศ.ม. (การประถมศึกษา), 2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
 ไมมี 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
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      หลักสูตรฯ กําหนดใหผูเรียนจะสําเร็จการศึกษาตองทําปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต ตองเปนหัวขอ
ทางดานภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ และไดรับอนุมัติจาก                  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
      5.1 คําอธิบายโดยยอ 
   การวิจัยปริญญานิพนธในระดับปริญญาเอกดานภาษาไทยเปนการศึกษาคนควารายบุคคลทางภาษา 
วรรณคดีไทย คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศท่ีผูเรียนสนใจเฉพาะทาง โดยที่มุงเนน
ความรูและจรรยาบรรณในการวิจัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความเขาใจและความสามารถในการนําความรู 
แนวคิด ทฤษฎีมาประยุกตในการสรางงานวิจัย สามารถบูรณาการความรูตางๆ ดานภาษาไทย และภาษาไทย
ใน ฐาน ะภ าษ าต า งป ระ เท ศม าสร า งองค ค วาม รู ให ม ที่ เป น ป ระโยช น ต อ วิ ช าก ารแล ะวิ ช าชี พ 
ดานภาษาไทย โดยมีอาจารย ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธเปนผูควบคุมดูแลตั้งแตเริ่มตนกระบวนการวิจัย  
การเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ การดําเนินการทําปริญญานิพนธ การทําวิจัยในมนุษย จนถึงการตีพิมพ
เผยแพรผลงานตามเกณฑการสําเร็จการศกึษาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
            นิสิตสามารถนําทฤษฎีและองคความรูและปริญญานิพนธมาใชไดอยางเชี่ยวชาญ และสามารถใช
ดุลยพินิจจัดการปญหาไดอยางมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณนักวิจัย มีความซื่อสัตย ไมลอกเลียนผลงาน
ของผูอ่ืน ไมบิดเบือนขอมูลเพ่ือใหไดผลการวิเคราะหตามที่ตองการ สามารถเปนผูนําในการพัฒนา บูรณาการ
ความรูใหม และนําเทคนิคการวิจัยในสาขาวิชากับตางสาขาวิชามาสรางประโยชนแกสังคมและองคกรตางๆ 
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ สามารถเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบใหงานวิจัยแลวเสร็จตามกําหนดเวลา และนํางานวิจัยไปใชประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม 
      5.3 ชวงเวลา  
       เปนไปตามโครงสรางหลักสูตรฯ ของหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินงาน  และ
โครงสรางหลักสูตรฯ 
      5.4 จํานวนหนวยกิต   
     ปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต 
 
      5.5 การเตรียมการ 
   หลักสูตรฯ กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาแนวคิดและกระบวนทัศนการวิจัยทางภาษาไทย และสัมมนา
การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ  ในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมนิสิตในเรื่อง
กระบวนการทําวิจัยทางภาษาไทย และจัดใหมีการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
     หลักสูตรฯ มกีระบวนการทําปรญิญานิพนธโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
     1. แจงขอบังคับของหลักสูตรฯ คําอธิบายรายวิชา การพัฒนาหัวขอปรญิญานิพนธ และระยะเวลาใน
การทําปริญญานิพนธใหแกนิสิตในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม 
     2. กําหนดใหนิสิตเลือกหัวขอที่สนใจโดยพัฒนาหัวขอในรายวิชา ทยภ713 การศึกษาวิจัยเฉพาะ
ทางดานภาษา  ทยภ723 การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานวรรณกรรมไทย  ทยภ733 การศึกษาวิจัยเฉพาะ
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ทางดานคติชนวิทยา  และ ทยภ743 การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ                  
ซึ่งเปนรายวิชาเลือกในชั้นปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 
     3. นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาความกาวหนาปรญิญานิพนธ ต้ังแตปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เปน
ตนไป  จนกวาจะสําเร็จการศึกษา  แบบไมนับคาหนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) 
หรือไมเปนที่พอใจ (U) โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรใหคําแนะนํา เพื่อใหนิสิตสามารถคนควาและปรับปรุง
หัวของานวิจัยที่ตนเองสนใจไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
     4. นิสิตจะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายในภาคเรียนท่ี 4 
และเม่ือนิสิตสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติแลวจึงจะสามารถเสนอเคาโครงปริญญานิพนธได 
     5. การสอบเคาโครงปริญญานิพนธให เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ท้ังนี้หลักสูตรฯ กําหนดใหนิสิตสามารถสอบเคาโครงปริญญา
นิพนธได 2 คร้ังตามที่หลักสูตรฯ กําหนด หากสอบคร้ังที่ 1 ไมผาน ตองปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ หลักสูตรฯ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนกรรมการสอบเคา
โครงปริญญานิพนธดวย โดยข้ันตอนนี้ตองเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 5 ทั้งนี้นิสิตตองสอบเคาโครงปริญญา
นิพนธในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว  
     6. เมื่อนิสิตสอบเคาโครงปริญญานิพนธผานแลว หลักสูตรฯ จัดประชุมเพื่อแจงรายละเอียดการ
ประชุมทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือใหนิสิตคัดเลือกสวนหนึ่ง
ของผลงานปริญญานิพนธไปตีพิมพเพื่อเผยแพร ซึ่งเปนขอบังคับในการสําเร็จการศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
     7. เมื่อนิสิตพรอมจะสอบปากเปลาปริญญานิพนธแลว หลักสูตรฯ กําหนดใหนิสิตตองรายงาน
ความกาวหนาปริญญานิพนธกอนสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 
     8. ในกรณีหากนิสิตมีปญหาในการทําปริญญานิพนธ  หลักสูตรฯ มีแนวทางและกระบวนการ
ชวยเหลือในระหวางข้ันตอนการทําปริญญานิพนธ ไดแก การประชุมติดตามความกาวหนาปริญญานิพนธของ
นิสิตในทุกวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ตามขั้นตอนตอไปนี้ 
     8.1 การติดตามกระบวนการทํ าวิจัย   ตั้ งแตป ที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 ในรายวิชา                 
ทยท702 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 
     8.2 กรณีนิสิตตางชาติ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาวาควรใหนิสิตลงทะเบียน
เรียนวิชาในระดับปริญญาโทบางรายวิชา  เพื่อพัฒนาความรูทางดานภาษาไทย  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดูแล
นิสิตอยางใกลชิด  โดยมีการรายงานเร่ืองนิสิตในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุกเดือน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุงสรางบัณฑิตเปนผูที่มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีดานภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ
อยางลุมลึก มีทักษะและความรูระดับสูง และนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการวิจัยข้ันสูง เพ่ือสรางองคความรูใหม มีจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ มี
ภาวะความเปนผูนํา สามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /  
สมรรถนะของหลักสูตร 

 

กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้  

1. มีทักษะสื่อสาร : 
    มีความสามารถในการนําเสนอผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการทางดานภาษาไทยอยางมีคุณภาพ 
 
 

1. อภิปราย สัมมนารวมกันระหวางอาจารยกับนิสิต 
2. วิเคราะหขอมูลทางภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศโดยใชทฤษฎีที่เก่ียวของ 
3. ใหนิสิตคนควาดวยตนเองและนําเสนอผลการ
คนควาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร : 
    มีความสามารถในการสรางสรรคผลงานวิจัยระดับ
ปรญิญาเอกทางดานภาษาไทย   

1. กําหนดใหนิสิตนําเสนอองคความรูและสังเคราะห
งานวิจั ยทางด านภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศทุกรายวิชา 
2. ฝกปฏิบัติการสอน/การถายทอดองคความรูด าน
ภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใหแก
ผูเรยีนชาวตางประเทศในหองเรียนและนอกหองเรียน 

 
 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
       ผลการเรียนรูแตละดาน มีดังตอไปนี้ 
  1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ  
จริยธรรม 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต
ตอการทํางานวิชาการ งานวิจัย 
และวิชาชีพ 

● กําหนดเกณฑการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย   
● เนนการศึกษาคนควาดวยตนเอง
และอางอิงผลงานของผูอ่ืนไดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ 
● การใชโปรแกรมตรวจสอบการ
คัดลอกงาน 
 

● การพิจารณาผลงานของนิสิต
และมีบทลงโทษนิสิตที่ไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ  
● การประเมินตนเองจากความ 
พึงพอใจที่มีตอการคนควาอางอิง
งานวิจัยที่ไดรับมอบหมาย 
● ผลประเมินจากโปรแกรม
ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา   ●  การเข าชั้น เรียนตรงเวลา  ● การประเมินการเขาชั้นเรียนตามท่ี
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ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ  
จริยธรรม 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

มีความรับผิดชอบตอตนเองและเคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
สถาบัน 
 
 

และรับผิดชอบตองาน ท่ีได รับ
มอบหมาย 

กําหนดและความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมาย 
● การประเมินตนเองจากการเขา
ชั้นเรียนและผลของงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

1.3 เปนผู ใฝ รู  มีความเปนผูนํ าทาง
วิชาการ เคารพสิทธิ และรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

● ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
อภิปราย  สัมมนา และนําเสนองาน 

● การประเมินการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการอยางมีภาวะ
ผูนํา และรับฟงการวิพากษวิจารณ
อยางมีวุฒิภาวะทางอารมณ 
● การประเมินตนเองจากปฏิสัมพันธ
ระหวางนิสิตกับเพื่อนรวมชั้นเรียน 

 
 2. ดานความรู 
 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1  สามารถบูรณาการองคความรูจาก
งานวิจัยดานภาษาไทย และภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 
 

● สัมมนา อภิปราย วิเคราะห
สั งเคราะห  รวมกันระหวาง
อาจารยกับนิสิต 
● วิเคราะหขอมูลทางภาษาไทย
แ ล ะ ภ า ษ า ไท ย ใน ฐ า น ะ
ภาษาตางประเทศโดยใชทฤษฎี
ท่ีเก่ียวของ  
● เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย
ในรายวิชาตางๆ  
● กําหนดใหนิสิตศึกษาคนควา
และสรางงานวิ จัยใน หั วข อที่
สนใจ 

● ความสามารถในวิเคราะห 
สังเคราะห และแกไขปญหาดาน
ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

● การทํารายงาน และการนําเสนอ 
ผลงาน การสอบ 
● นสิิตประเมินผลการเรียนของ
ตนเอง 
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ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.2  สามารถออกแบบงานวิจัยโดยใช
ความรูดานภาษาไทย และภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 

● การออกแบบขอมูล อภิปราย 
สัมมนารวมกันระหวางอาจารย
กับนิ สิ ตวิ เคราะห ข อมู ลทาง
ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศโดยใชทฤษฎีที่
เกี่ยวของ 
● เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาตางๆ  
● เขารวมสัมมนา/ประชุมกับ
หนวยงานอ่ืนๆ กําหนดให นิสิต
ศึกษาคนควาและสรางงานวิจัย
ในหัวขอท่ีสนใจ 

●  การจัดการความรู ท างด าน
ภาษาไทย  และการนําเสนอผลงาน 
การสอบ  การประเมินผลงานของ
นิสติ 
● การนําเสนอหัวขอวิจัยและ
นําเสนองานวิจัย 
● ประเมินความกาวหนางานวิจัย 
● การเขียนรายงานผลการเขารวม
ประชุมและ/ หรือสัมมนา 

 
  3. ดานทักษะทางปญญา 
 

ผลการเรียนรู 
ดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถสรางงานวิจัยโดยใชความรู
ดานภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
 

● วิเคราะห และวิจารณทาง
ภาษาไทย และภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศตาม
หลักวิชาการ 

● การนําเสนอผลการวิเคราะห 
วิจารณ 
● นิสิตประเมินผลการวิเคราะห
และวิจารณผลงานของตน 

3.2 สามารถตอยอดองคความรูดาน
การวิจัยภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

● การอภิปราย สัมมนาเพ่ือ 
ตอยอดองคความรูรวมกัน 
เปดโอกาสใหนิสิตไดแสดง 
ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน 
ความรูเชิงวิชาการ                   

ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ 
เขารวมสัมมนาตอยอด 
องคความรูใหมๆ 

● การนําเสนอผลงาน การแสดง
ความคิดเห็น การวิพากษ วิจารณ
ผลงานของผูอื่น การทํารายงานและ
สังเกตพฤติกรรมการรวมสัมมนา  
●  นิ สิ ต ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง จ า ก
ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน 
●  นิสิตประเมินตนเองจากองค
ความรูที่ไดจากการเรียน 
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  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรูดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 

● การมอบหมายงานและ
กิจกรรมในรายวิชาตางๆ 

● ผลงานของนิสิต จํานวนกิจกรรมท่ี
นิสิตเขารวม 

4.2 สามารถใหความรู คําปรกึษา  
คําแนะนํา และความชวยเหลือทาง
วิชาการแกผูอ่ืน อยางมีปฏิสัมพันธและ
มนุษยสัมพันธท่ีดี 

● โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

● นิสิตประเมินผลงานของตนเอง
และผูอ่ืน 
● นิสิตมีทักษะการสื่อสารระหวาง
บุคคล 
● จํานวนกิจกรรมที่นิสิตเขารวม 
และความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ  
● นิสิตประเมินความพึงพอใจของ
ตนเองในการเขารวมโครงการและ
กิจกรรมทางวิชาการ 

      
  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข    

การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี 

 
กลยุทธการสอน 

 
วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสืบคนขอมูลและการ
นําเสนอผลงานวิจัย 
 

● ใหนิสิตคนควาดวยตนเอง
และนําเสนอผลการคนควาโดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

● การนําเสนอรายงานและอางอิง
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
● นิสิตประเมินความถูกตองของ
การใชระบบการอางอิงในการ
นําเสนอรายงานของตนเอง 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

● มอบหมายงานใหนิสิตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ             
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานภาษาไทย และภาษาไทยใน
ฐานะภาษา ตางประเทศ  และใช
ออกแบบหรือผลิตงานวิจัย 

● การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
และในวงวิชาการดานภาษาไทย และ
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
● นิสิตประเมินทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นําเสนอผลงานวิชาการในชั้นเรียน 

5.3 สามารถใชตรรกะในการสื่อสาร
และการนําเสนอผลงานวิจัยอยางมี
ลําดับขั้นตอน 
 

● กําหนดเกณฑการประเมินผล  
การอภิปราย สัมมนา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
การนําเสนอรายงาน 

● การประเมินผลการนําเสนอ
ผลงานตามเกณฑท่ีกําหนด 
● การประเมินตามแบบประเมิน 
การนําเสนอ นิสิตประเมินผล            
● การนําเสนอผลงานตามเกณฑท่ี



หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   33 

 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข    

การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี 

 
กลยุทธการสอน 

 
วิธีการวัดและประเมินผล 

กําหนด 
5.4 นํางานวิจัยดานภาษาไทยและ
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ
เผยแพรระดับชาติและนานาชาติ 

● ใหนิสิตเขารวมประชุมและ/
หรอืสัมมนาทางวิชาการทั้ง
ระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ือ
ติดตามความกาวหนาและ
พัฒนาทางวิชาการ 
● นิสิตศึกษาคนควาและสราง
ผลงานวิชาการนํามาอภิปราย 
สัมมนาในชั้นเรียนและเผยแพร
บทความวิจัย 

● การเขียนรายงานผลการเขารวม
ประชุมและ/ หรือสัมมนา 
● จํานวนผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ไดรับการตอบรับใหเสนอ
ผลงานและตีพิมพเผยแพร  
● นิสิตสังเคราะหความรูท่ีไดรบั
จากการรวมประชุมหรอืสัมมนาทาง
วิชาการ 

 
6. ดานทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 

 

ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย/
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

6.1 มีความสามารถในการสังเคราะห
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตนฉบับทาง
วิชาการ 

●  กําหนดใหนิ สิ ตนํ าเสนอองค
ความรู และสั งเคราะห งานวิ จัย
ทางดานภาษาไทยและภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศทุกรายวิชา 

● ฝกปฏิบัติการสอน/การถายทอด
องค ความรู ด านภาษาไทยและ
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ
ให แก ผู เรียนชาวต างประเทศใน
หองเรียนและนอกหองเรียน 

● การประเมินผลการนําเสนอและ
การถายทอดองคความรูตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 
 
 

●  ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ฝ ก
ปฏิบัติการสอน/การถายทอดองค
ความรูตามเกณฑที่กําหนด 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย สุจริตตอการทํางานวิชาการ   

     งานวิจัย และวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและเคารพ 
     กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของสถาบัน 
1.3 เปนผูใฝรู มีความเปนผูนําทางวิชาการ เคารพสิทธิ และ 
     รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 

2. ดานความรู 2.1  สามารถบูรณาการองคความรูจากงานวิจัยดานภาษาไทย  
      และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
2.2  สามารถออกแบบงานวิจัยโดยใชความรูดานภาษาไทย  
      และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

3. ดานทักษะทางปญญา  3.1  สามารถสรางงานวิจัยโดยใชความรูดานภาษาไทยและ 
      ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
3.2  สามารถตอยอดองคความรูดานการวิจัยภาษาไทย และ 
      ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
    และความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
4.2 สามารถใหความรู คาํปรึกษา คาํแนะนํา และความ 
     ชวยเหลือทางวิชาการแกผูอ่ืน อยางมีปฏิสัมพันธและ                  
     มนุษยสัมพันธที่ดี 

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข  
    การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ  

5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูล 
     และการนําเสนอผลงานวิจัย 
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความกาวหนา 
     ทางวิชาการดานภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ 
     ภาษาตางประเทศ 
5.3 สามารถใชตรรกะในการส่ือสารและการนําเสนอผลงานวิจัย 
     อยางมีลําดับข้ันตอน 
5.4  นํางานวิจัยดานภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ 
      ภาษาตางประเทศเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ 

6. ดานทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสตูร 6.1 มีความสามารถในการสังเคราะหผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตนฉบับทางวิชาการ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรบัผดิชอบหลัก   ○ ความรบัผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ
ทาง

ปญญา 

4.ทักษะ   
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 
ดานทักษะ

พิสัย/
สมรรถนะ

ของ
หลักสูตร 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 

วิชาบังคับ 
ทยท700  แนวคิดและกระบวนทัศนการวิจัย
ทางภาษาไทย 

 
 

  
 

          
 
 

ทยท701  สัมมนาการวิจัยทางภาษาไทย  
 

  
 

          
 

 
ทยท702  สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธ

ระดบัปริญญาเอก 
             

 

 

 

วิชาเลือกกลุมวิชาภาษา 
ทยภ711  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยประยุกต               

ทยภ712  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยวิเคราะห               

ทยภ713  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานภาษา               

วิชาเลือกกลุมวิชาวรรณคดีไทย 
ทยภ721  สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ               

ทยภ722   สมัมนาวรรณกรรมไทยเชิง 
สหวิทยาการ 

             

 

 

 

ทยภ723 การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดาน
วรรณกรรมไทย 

 
 

             

วิชาเลือกกลุมวิชาคติชนวิทยา 
ทยภ731 สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยาและการวิจัย
ภาคสนาม 

 
 

  
 

          
 

 

ทยภ732 สัมมนางานวิจัยคติชนวิทยาสรางสรรค               

ทยภ733 การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดาน 
คติชนวิทยา 

 
 

             

วิชาเลือกกลุมวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
ทยภ741  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศเชิงสหวิทยาการ 

 
 

  
 

          
 
 

ทยภ742  สัมมนาการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

             
 
 

ท ยภ 743  การ ศึกษาวิ จั ย เฉพ าะท างด าน
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

 
 

             

ปพอ 891 ปรญิญานิพนธระดับปริญญาเอก               

                                                             
 รายวิชาน้ีนิสิตตองลงทะเบียนเรียนตั้งแตปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 จนกวาจะจบการศึกษา  แบบไมนับคาหนวยกิต (Audit) และไดผล           

การเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรือไมเปนท่ีพอใจ (U) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
หมวด 5 การวัดและประเมนิผลการศึกษา (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูขณะนสิิตกําลังศึกษา 
   โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่กํากับดูแลการประเมินผลลัพธการเรียนรูในระดับ
รายวิชา ระดับชั้นป และระดับหลักสูตร ใหครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ
ประเมนิ เกณฑการประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละ
รายวิชาโดยนิสิตมาใชประกอบการพิจารณารวมดวย  
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
• ประเมินจากความคดิเห็นของบัณฑิตที่จบการศึกษา 

  
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทาผานการสอบการวัดคุณสมบัติ พรอมทั้งเสนอปริญญานิพนธและสอบผาน
ปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
ผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ่งของปริญญานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยศรนีคริ
นทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559   
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหลักสูตรสงเสริมอาจารยใหมเขารับการปฐมนิเทศและอบรมความเปนครู 

ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อใหความรูเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรู เทคนิควิธีการ
สอน การใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน 
การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ  

2. หลักสูตรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร และมอบเอกสารที่เก่ียวของ เชน 
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ 

3. หลักสูตรจัดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ หรือจัดให
สอนรวมกับอาจารยที่มีประสบการณ  

4. หลักสูตรกําหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนประเมินและติดตาม 
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

1.1  สงเสริมใหอาจารยไดรบัการพัฒนาความรูเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูที่มุงเนนผลลัพธ การ
เรยีนรู เทคนิควิธีการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ 
พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศกึษา และ
ระบบ สารสนเทศที่เก่ียวของ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง  

1.2  สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเขารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ 
สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  
 
 2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  

2.1 สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน 
กับการบรกิารทางวิชาการแกสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2.2 สนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรู สรางเสริมประสบการณในการวิจัยทางวิชาการ/
วิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยเขารวมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นําเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ทั้งในระดบัชาติและระดับนานาชาติ  
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพ 
 
1.  การกํากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร ดังนี้  

 - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา 
ขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
อยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง   
 - อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ ข้ันต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการ 
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  

- มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษและพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 
เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาดวย 
 
2. บัณฑิต 

- หลักสูตรมี ระบบและกลไกในการประเมิ นคุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (ELO) ใหครอบคลุมผลการเรียนรูท่ี
เทียบเคียงอยางนอย 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา  
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หลักสูตรมีการสํารวจขอมูลผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิตท่ีไดงานทํา ภายในระยะเวลา 1 ป นับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา 

- หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิตที่สะทอนผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรกอน
จบการศึกษา  
 
3.  นิสิต 
 - หลักสูตรมีกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกและคุณสมบัติของนิสิตที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาเพ่ือใหนิสิตมีความพรอมในการเรียนและ
สามารถสําเรจ็การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 - หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพของนิสิตในรูปแบบตางๆ 
เสรมิสรางจิตสํานึกในการรับใชสังคมและสวนรวม เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู
ตลอดชีวิต  
 - หลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาดานวิชาการ สังคม และการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยแกนิสิต โดยมีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนิสิตสามารถเขาปรึกษาได 
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 - หลักสูตรมีการสํารวจขอมูลการรับ การคงอยู การสําเร็จการศึกษาของนิสิต เพ่ือติดตาม ประเมิน 
และ ปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 - หลักสูตรมีระบบการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผลการจัดการขอรองเรียนดังนี้ ประธานหลักสูตรฯ แจงชองทางการรองเรียนและขั้นตอนการรองเรียน
ใหแกนิสิตวันปฐมนิเทศ โดยดาวนโหลดแบบฟอรมการรองเรียนไดที่เว็บไซตของศูนยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา http://cgs.hu.swu.ac.th  
 
4.  อาจารย 
 - หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารยใหมที่สอดคลองกับระเบียบ/ ขอบังคบัของมหาวิทยาลัย 
โดยอาจารยใหมตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ง
สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถ ภาษาอังกฤษของอาจารย
ประจํา 
 - หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารยใหม ใหมีความรูเก่ียวกับหลักการจัดการเรียนรู 
จิตวิทยาการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรู การใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลใน การเรียนการสอน การ
วัดประเมินผลการเรียนรู รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหาร สงเสรมิ และพัฒนาอาจารย ใหมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UK Professional 
Standards Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองใหมึความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา การวิจัย การบริการ
วิชาการ และมีความกาวหนาในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางเหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศน และ
นโยบาย ของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร 
 - มีการกํากับติดตามขอมูลของอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตร ใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยูใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
 - มหาวิทยาลัย/คณะสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีความเขาใจในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร 
ชุดวิชา และรายวิชาที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (Outcome-based Education)  และสอดคลอง
กับความ ตองการของผูมีสวนไดเสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญกาวหนาของวิทยาการ นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 - มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ งเนนผู เรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการเรียนรู เชิงรุก (Active 
Learning) ที่หลากหลายตามสภาพจริง สงเสริมใหนิสิตไดเรียนรูและการฝกปฏิบัติดวยตนเอง เรียนรูและ
ทํางานรวมกับผูอื่น การใชเทคโนโลยีในการเรียนรู การสื่อสาร และการทํางาน การบูรณาการการเรียนกับการ
ทํางาน การฝกงาน และการวิจัย 
 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 - มีการกําหนดอาจารยผูสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือ
เนื้อหาท่ีสอน โดยมีการกํากับติดตามและตรวจสอบ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู  
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 -หลักสูตรมีความรวมมือกับตางประเทศ เชน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามนโยบายเรื่องความเปนนานาชาติในรูปแบบตางๆ เชน การ
เชิญผูทรงคุณวุฒิชาวตางชาติเปนอาจารยพิเศษ/ ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย/อาจารยท่ีปรึกษารวม/ 
กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ/ การทําวิจัยรวม/การฝกประสบการณในตางประเทศ/การจัดสัมมนา
ทางวิชาการ/ การตีพิมพผลงานวิจัย 
 - มีการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง ดวยวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย มีเกณฑการประเมินและ
การตัดสินผลที่ชัดเจนและเชื่อถือได 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
        - มีระบบการดําเนินงานของหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการ
สอน ทั้งดานกายภาพหองเรียน วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หองสมุด หองปฏิบัติการ คอมพิวเตอร 
สถานที่พักผอนระหวางเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูท้ังใน และนอกหองเรียน
อยางเพียงพอและเหมาะสมตอการสนับสนุนใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรูตามที่กําหนดได หลักสูตร
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือสั่งซื้อหนังสอืและตําราที่เปนประโยชน
กับการเรียนการสอนในแตละรายวิชาของหลักสูตรฯ รวมทั้งบอกรับวารสารวิชาการตางประเทศโดยอาจารย
ผูสอนทุกคนจะเสนอรายชื่อหนังสือที่ทันสมัยที่มีเน้ือหาความลุมลึกในแตละสาขาใหกับสํานักหอสมุดกลางฯ 
     - มีการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของอาจารยผูสอนและนิสิตที่มีตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู และนําผลการสํารวจมาพัฒนาปรับปรุง  
7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปที่ 1 
2565 

ปที่ 2 
2566 

ปท่ี 3 
2567 

ปที่ 4 
2568 

ปที่ 5 
2569 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน  
      การประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการดาํเนินงาน 
      หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ 
      กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐาน 
      คุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ 
      ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอย 
      กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 
      ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ  
      มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให 
      ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
      ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี 
      กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25  
      ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปที่ 1 
2565 

ปที่ 2 
2566 

ปท่ี 3 
2567 

ปที่ 4 
2568 

ปที่ 5 
2569 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
      หรือการประเมินผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินการท่ี 
        รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

-     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 
      ดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ  
      และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถามี) ไดรับการพัฒนา 
        วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ 
        คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย 
        ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
 - มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต (ปค.003) และนําผลการ
ประเมินมา วิเคราะหเพื่อปรบัปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ใหเหมาะสม  
  - มีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนิสิตตามสภาพจรงิดวยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การมีสวนรวม
ใน การทํากิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู การปฏิบัติงาน การนําเสนองาน การประเมินชิ้นงาน ผลงาน 
รายงาน หรือการสอบ  
  - มีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนิสิตตามสภาพจริง โดยผูประเมินที่หลากหลาย อาทิ ผูสอน 
ผูเรียน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 - มีการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต 

  - มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการ
บรหิารหลักสูตร 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมนิโดยนิสิตปจจุบัน  
  ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
  ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดเสียตางๆ 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 - ประเมนิผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตัวบงชี้
การ กํากับมาตรฐานหลักสูตร (องคประกอบ ที่ 1)  
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  - ประเมินผลการดําเนินงานโดยใชเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือขายการประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ตามรูปแบบที่ 
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาที่ไดรบัแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมขอมูลผลการประเมินท่ีไดจากนิสิต บัณฑิต ผูสอน ผูใชบัณฑิต 

ขอมูลจาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
เพื่อทราบปญหาการดําเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม และนําสูการวางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนาการ
ดําเนินงาน ของหลักสูตรในปการศกึษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของ ผูใชบัณฑิตเปนประจําทุก 5 ป 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร 
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรบัปรุง) 
ภาคผนวก จ ขอมูลผลลัพธการเรียนรูและโครงสรางรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
ภาคผนวก ฉ ประวัตแิละผลงานของอาจารย 
ภาคผนวก ช  ตารางเปรยีบเทียบการปรบัปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 
การดําเนนิการ 
ปรับปรุงแกไข 

เหตุผลในการ 
ไมปรับปรุง

แกไข 

 หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1 รหัสและชื่อหลักสตูร เหมาะสม - - - 
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ปรับปรุง -ควรตัดคําวา ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ ใหเปน สาขาวิชาภาษาไทย 
-ควรเปนสาขาวิชาภาษาไทย แลวมุงเนนให
ผูเรียนบูรณาการศาสตร 

แกไขแลว - 

3 กลุมวิชาเอก ปรับปรุง -ควรปรับใหเปนสาขาวิชาภาษาไทยรวมกัน   
ไมควรแยกกลุมวิชาเอก  เพ่ือใหหลักสูตรโดดเดน 
 ผูเรียนมีองคความรูที่เปนการบูรณาการศาสตร 

แกไขแลว - 

4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียน
ตลอดหลักสูตร 

เหมาะสม - - - 

5 อาชพีท่ีประกอบไดหลัง
สําเร็จการศึกษา 

เหมาะสม - - - 

6 ความสอดคลองของ
หลักสูตรกับนโยบายของ
ประเทศ 

ปรับปรุง -ควรเพ่ิมการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12/13 ในสวนท่ี
เก่ียวของกับการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร 

แกไขแลว - 

7 ความสอดคลองของ
หลักสูตรกับวิสัยทัศนและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และผูมีสวนไดสวนเสียกลุม
ตางๆ 

ปรับปรุง -ควรเพ่ิมการวิเคราะหขอมูลความสําคัญของ
ภาษาไทยในบริบท 
ของสังคมโลกและบริบทการส่ือสารขาม
วัฒนธรรม    
ซึ่งเกี่ยวของกับการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร 

แกไขแลว - 

 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
8 ปรัชญา ความสําคัญ และ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
ปรับปรุง -ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรใหชัดเจนเปนรูปธรรม 

-ควรเขียนใหเห็นความเชื่อของหลักสูตร  หลักสูตร
เช่ือวาผูท่ีจบจากหลกัสูตรน้ีจะมีคุณลักษณะอยางไร 

แกไขแลว - 

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนนิการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

9 ความสอดคลองหลักสูตรจาก          
หมวด ท่ี  1 กับการกําหนด
ผลลัพธการเรยีนรูท่ีคาดหวัง 

เหมาะสม - - - 

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ปรับปรุง -ไมควรระบุวามีผลการเรียนดีมาก แกไขแลว - 

11 การออกแบบโครงสราง
หลักสูตรและรายวิชา 
สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตร (ELOs)  
 

ปรับปรุง -ควรเปนกลุมวิชาเดียว เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
เชิงลึกและบูรณาการศาสตรภาษาไทย 
-ทบทวนจํานวนหนวยกิตและโครงสรางของหลักสตูร 
-ไมควรแยกกลุมวิชาเอก 

แกไขแลว - 

12 ความสอดคลองของรายวิชา
ในกลุมวิชาภาษาไทยกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
(ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 
    - รายวิชาเอกเลือก 

ปรับปรุง -รายวิชาของปริญญาเอกเปนการวิจัยลงเชิงลึกในดาน
ตางๆ ควรมีรายวิชาเนนเฉพาะการวิจัยเฉพาะทาง 
หรือเปน Project Study 
-ทบทวนรายวิชาท่ีคลายกัน เพิ่มคําอธิบายรายวิชา 
-ไมควรแบงกลุมวิชาเอก 
-ควรมีรายวิชาเนนเฉพาะการวิจัยเฉพาะทาง หรอืเปน 
individual study 

แกไขแลว - 
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 
การดําเนนิการ 
ปรับปรุงแกไข 

เหตุผลในการ 
ไมปรับปรุง

แกไข 

13 ความสอดคลองของรายวิชา
ในกลุมวิชาภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
(ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 
    - รายวิชาเอกเลือก 

ปรับปรุง 1.คําอธิบายรายวิชาโดยทั่วไประบุขอบเขตเนื้อหา
สาระท่ีศึกษา ใหพิจารณาทบทวนและปรับแกไข
คําอธิบายรายวิชา THT701 “นําผลการทํางาน
วิจัยไปประยุกตใชหรือใชประโยชน” นาจะ
แสดงผลการศึกษาเรียนรูหรือผลจากงานวิจัย 
ไมใชขอบเขตศึกษาเรียนรู  
2.ลบคําวา “การ” ในคําอธิบายรายวิชา TFL721 
(หนา 24 
3. TFL741 ควรแกไขเปน “สัมมนาเก่ียวกับการ
วิจัยทางภาษาศาสตรภาษาไทย  ประเด็นการวิจัย
ภาษาศาสตรภาษาไทย การบูรณาการการวิจัย
ภาษาศาสตรภาษาไทยกับศาสตรขามแขนง” 
4.คําอธิบาย TFL741 และ TFL742 เหมือนกัน  
ทบทวนและปรับแกไข (หนา 25) 
- ควรปรับคําอธิบายรายวิชา ทยต721 และ ทยต
722 ใหมีความชัดเจนและแตกตางกัน 
-รายวิชาของปริญญาเอกเปนการวิจัยลงเชิงลึกใน
ดานตางๆ ควรมีรายวิชาเนนเฉพาะการวิจัย
เฉพาะทาง หรือเปน Project  Study 
-ทบทวนรายวิชาท่ีคลายกัน 
-ควรมีรายวิชาที่แตกตางจาก ป.โท เชน การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรม 
-ไมควรแบงกุลมวิชาเอก 

แกไขแลว - 

14 การออกแบบรายวิชามีความ
ทันสมัยสอดคลองกับความ
ตองการของสงัคมและ
ตลาดแรงงาน 

ปรับปรุง -ขาดการวิเคราะหขอมูลความตองการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 

แกไขแลว - 

15 แผนการศึกษาและจํานวน
หนวยกิตในแตละภาค
การศึกษา 

เหมาะสม - - - 

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการ
เรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
(ELOs) 

เหมาะสม - - - 

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของ
หลักสูตร 

ปรับปรุง -หนา 30 และ 37ขอ 5.1  ควรเพ่ิม “ประมวลผล
ขอมูลและการนําเสนอรายงาน” เพ่ือตอบโจทย 
“ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข” 

แกไขแลว - 

18 แผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

ปรับปรุง -ควรตรวจสอบรายวิชาใหมีแผนท่ีแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบฯ 
-ทบทวนแผนที่การกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูฯ 

แกไขแลว - 
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 
การดําเนนิการ 
ปรับปรุงแกไข 

เหตุผลในการ 
ไมปรับปรุง

แกไข 

19 ผลงานวิจัยของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

ปรับปรุง -อาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี 6 และ 7 ยังมี
ผลงานไมครบตามเกณฑ 

แกไขแลว - 

20 ศักยภาพการดําเนินงานของ
หลักสูตรในดานอาจารย  
ทรัพยากร  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและปจจัยอื่นๆ 

เหมาะสม - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
ผูทรงคุณวุฒิ: ศาสตราจารย ดร. จรัสศรี  จิรภาส  

 

ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
เหมาะสม ปรับปรุง 

 หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป    
1 รหัสและชื่อหลักสูตร    
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
3 กลุมวิชาเอก    
4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    
5 อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา    
6 ความสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายของ

ประเทศ 
   

7 ความสอดคลองของหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียกลุม
ตางๆ  

   

 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร    
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
8 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร    
 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  

และโครงสรางของหลักสูตร 
   

9 ความสอดคลองหลักสูตรจากหมวดที่ 1 กับการ
กําหนดผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

   

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    
11 การออกแบบโครงสรางหลักสตูรและรายวิชา 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs)  
   

12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
กับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 
    - รายวิชาเอกเลือก 

   

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 
    - รายวิชาเอกเลือก 

  1.คําอธิบายรายวิชาโดยท่ัวไประบุขอบเขต
เน้ือหาสาระที่ ศึกษา ใหพิจารณาทบทวน
และปรับแกไขคําอธิบายรายวิชา THT701 
“นําผลการทํางานวิจัยไปประยุกตใชหรือใช
ประโยชน” นาจะแสดงผลการศึกษาเรียนรู
หรือผลจากงานวิจัย ไมใชขอบเขตศึกษา
เรยีนรู  
2.ลบคําวา “การ” ในคําอธิบายรายวิชา 
TFL721 (หนา 24 
3. TFL741 ค ว รแ ก ไข เป น  “ สั ม ม น า
เก่ี ย ว กั บ ก า ร วิ จั ยท า งภ าษ าศ าส ต ร
ภาษาไทย  ประเด็นการวิจัยภาษาศาสตร
ภ าษ า ไท ย  ก ารบู รณ า ก า รก า ร วิ จั ย
ภาษาศาสตรภาษาไทยกับศาสตร  ขาม
แขนง” 
4.คํ า อ ธิ บ า ย  TFL741 แ ล ะ  TFL742 
เหมือนกัน  ทบทวนและปรับแกไข (หนา 
25) 

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

   

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค
การศึกษา 

   

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล 

   

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ELOs) 

   

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร   หนา 30 และ 37ขอ 5.1  ควรเพิ่ม 
“ประมวลผลขอมูลและการนําเสนอ
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
รายงาน” เพ่ือตอบโจทย “ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข” 

18 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

   

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร    
20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตรในดานอาจารย  

ทรพัยากร  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอื่นๆ 
   

ขอเสนอแนะอื่น 
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชาบางรายวิชามีความใกลเคียงกับหลักสูตร D.A. เชน กระบวนทัศนทางภาษาไทย                

M.A. (กับกระบวนทัศนการวิจัยภาษาไทย  D.A.) กระบวนทัศนทางวรรณคดี (กระบวนทัศนการวิจัยวรรณคดีไทย)                    
กระบวนทัศนทางคติชนวิทยา (กระบวนทัศนการวิจัยคติชนวิทยา)  กระบวนทัศนทางภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
(กระบวนทัศนทางภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ) เปนตน 

ผลการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
ผูทรงคณุวุฒ:ิ รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  วรรณกิตร 

 

ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
เหมาะสม ปรับปรุง 

 หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป    
1 รหัสและชื่อหลักสูตร    
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
3 กลุมวิชาเอก    
4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    
5 อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา    
6 ความสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายของ

ประเทศ 
  -ควรเพิ่มการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12/13 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
วางแผนและพัฒนาหลักสูตร 

7 ความสอดคลองของหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียกลุม
ตางๆ  

  -ควรเพ่ิมการวิเคราะหขอมูลความสําคัญ
ของภาษาไทยในบริบทของสังคมโลกและ
บ ริบทการสื่ อสารข ามวัฒ นธรรม   ซ่ึ ง
เก่ียวขอ งกับการวางแผนและพัฒ นา
หลักสูตร 

 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร    
8 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   -ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรใหชัดเจน

เปนรูปธรรม 
 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  

และโครงสรางของหลักสูตร 
   

9 ความสอดคลองหลักสูตรจากหมวดที่ 1 กับการ
กําหนดผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

   

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
11 การออกแบบโครงสรางหลักสตูรและรายวิชา 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs)  
   

12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
กับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 
    - รายวิชาเอกเลือก 
 
 

   

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 
    - รายวิชาเอกเลือก 

  -ควรปรับคําอธิบายรายวิชา ทยต721 และ 
ทยต722 ใหมีความชัดเจนและแตกตางกัน 

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

  -ขาดการวิเคราะหขอมูลความตองการของ
สังคมและตลาดแรงงาน 
 

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค
การศึกษา 

   

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล 

   

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ELOs) 

   

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร    
18 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

  -ควรตรวจสอบรายวิชาใหมีแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบ 

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร   -อาจารยประจําหลักสูตรลําดบัที่ 6 และ 7 
ยังมีผลงานไมครบตามเกณฑ 

20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตรในดานอาจารย  
ทรพัยากร  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอื่นๆ 

   

 
ขอเสนอแนะอื่น 

 -หัวขอ 2.7 ระบบการศึกษา  ควรเพิ่มระบบการศึกษาแบบทางไกลในลักษณะตางๆ รวมทั้งกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่
หลักสูตรฯ จัดใหมีเพ่ิมเติม 
 -ในช่ือรายวิชาควรใชคําศัพทภาษาอังกฤษใหถูกตองและเปนรูปแบบเดียวกัน 
 -หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ หัวขอ 3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาสําหรับนิสติ  ควรมีการนําขอมูล
ปญหาแรกเขาของนิสิตท่ีหลักสูตรฯ ไดวิเคราะหไวมาเปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดวย 
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ผลการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
ผูทรงคุณวุฒิ: รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ 

 

ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
เหมาะสม ปรับปรุง 

 หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป    
1 รหัสและชื่อหลักสูตร    
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   -ควรตัดคําวา ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ ใหเปนสาขาวิชา
ภาษาไทย 

3 กลุมวิชาเอก    
4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    
5 อาชีพที่ประกอบไดหลงัสําเร็จการศึกษา    
6 ความสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายของ

ประเทศ 
   

7 ความสอดคลองของหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียกลุม
ตางๆ  

   

 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร    
8 ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร    
 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  

และโครงสรางของหลักสูตร 
   

9 ความสอดคลองหลักสูตรจากหมวดที่ 1 กับการ
กําหนดผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

   

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    
11 การออกแบบโครงสรางหลักสตูรและรายวิชา 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs)  
  -ควรเปนกลุมวิชาเดียว เพื่อผลิตบัณฑิตให

มีคุณภาพเชิงลึกและบูรณาการศาสตร
ภาษาไทย 

12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
กับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 

- รายวิชาเอกเลือก 
 
 
 
 

  -รายวิชาของปริญญาเอกเปนการวิจัยลง
เชิงลึกในดานตางๆ ควรมีรายวิชาเนน
เฉพ าะการ วิ จัย เฉพ าะทาง  หรือ เป น 
Project Study  

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 

  -รายวิชาของปริญญาเอกเปนการวิจัยลง
เชิงลึกในดานตางๆ ควรมีรายวิชาเนน
เฉพาะการวิจัยเฉพาะทาง  หรือเปน 
Project Study 
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
    - รายวิชาเอกเลือก 

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

   

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค
การศึกษา 

   

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล 

   

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ELOs) 

   

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร    
18 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

   

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร    
20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตรในดานอาจารย  

ทรพัยากร  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอื่นๆ 
   

 

ขอเสนอแนะอื่น 

-      
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ผลการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
ผูทรงคุณวุฒิ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ วงศทิพย 

 

ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
เหมาะสม ปรับปรุง 

 หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป    
1 รหัสและชื่อหลักสูตร    
2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    
3 กลุมวิชาเอก    
4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    
5 อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา    
6 ความสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายของ

ประเทศ 
   

7 ความสอดคลองของหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียกลุม
ตางๆ  

   

 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร    
8 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   -ควรเขียนใหเห็นความเชื่อของหลักสูตร  

วาผูท่ีจบจากหลักสูตรน้ีจะมีคุณลักษณะ
อยางไร 

 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  
และโครงสรางของหลักสูตร 

   

9 ความสอดคลองหลักสูตรจากหมวดที่ 1 กับการ
กําหนดผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

   

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา   -ไมควรระบุวามีผลการเรียนดีมาก 
11 การออกแบบโครงสรางหลักสตูรและรายวิชา 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs)  
   

12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
กับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 
    - รายวิชาเอกเลือก 

  -ทบทวนรายวิชาที่คลายกัน เพ่ิมคําอธิบาย
รายวิชา 

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 
    - รายวิชาเอกเลือก 

  -ทบทวนรายวิชาที่คลายกัน 
-ควรมีรายวิชาที่แตกตางจาก ป.โท เชน 
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  การ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 
 

   

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค
การศึกษา 

   

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ    
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผล 

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ELOs) 

   

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร    
18 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

  -ทบทวนอีกครั้ง 

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร    
20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตรในดานอาจารย  

ทรพัยากร  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอ่ืนๆ 
   

 

ขอเสนอแนะอื่น 

-      
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ผลการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
ผูทรงคุณวุฒิ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิทธ์ิ  กอบบุญ 

 

ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
เหมาะสม ปรับปรุง 

 หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป    
1 รหัสและชื่อหลักสูตร    
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   ควรเปนสาขาวิชาภาษาไทย แลวมุงเนนให

ผูเรยีนบูรณาการศาสตร 
3 กลุมวิชาเอก   ควรปรับใหเปนสาขาวิชาภาษาไทยรวมกัน 

ไมควรแยกกลุมวิชาเอก  เพื่อใหหลักสูตร
โดดเดน  ผูเรียนมีองคความรูที่เปนการ 
บูรณาการศาสตร 

4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    
5 อาชีพที่ประกอบไดหลงัสําเร็จการศึกษา    
6 ความสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายของ

ประเทศ 
   

7 ความสอดคลองของหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียกลุม
ตางๆ  

   

 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร    
8 ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   -ปรับใหม 
 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  

และโครงสรางของหลักสูตร 
   

9 ความสอดคลองหลักสูตรจากหมวดที่ 1 กับการ
กําหนดผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

   

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    
11 การออกแบบโครงสรางหลักสตูรและรายวิชา 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs)  
  -ทบทวนจํานวนหนวยกิตและโครงสราง

ของหลักสูตร 
12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย

กับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 
    - รายวิชาเอกเลือก 

  -ทบทวนรายวิชาที่คลายกัน 
-ไมควรแบงกลุมวิชาเอก 
-ควรเพิ่มรายวิชาการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง/
รายบุคคล 

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 

- รายวิชาเอกเลือก 

  -ทบทวนรายวิชาที่คลายกัน 
-ไมควรแบงกลุมวิชาเอก 
-ควรเพิ่มรายวิชาการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง/
รายบุคคล 

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

   

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค
การศึกษา 
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ

ประเมินผล 
   

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ELOs) 

   

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร    
18 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

  -ทบทวนแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูฯ  

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร    
20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตรในดานอาจารย  

ทรพัยากร  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอื่นๆ 
   

 

ขอเสนอแนะอื่น 

-      
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ผลการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
ผูทรงคุณวุฒิ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.เปรม  สวนสมุทร 

 

ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
เหมาะสม ปรับปรุง 

 หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป    
1 รหัสและชื่อหลักสูตร    
2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    
3 กลุมวิชาเอก    
4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    
5 อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา    
6 ความสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายของ

ประเทศ 
   

7 ความสอดคลองของหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียกลุม
ตางๆ  

   

 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร    
8 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   -ควรเขียนใหเห็นความคิดความเช่ือของ

หลักสูตร 
 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  

และโครงสรางของหลักสูตร 
   

9 ความสอดคลองหลักสูตรจากหมวดที่ 1 กับการ
กําหนดผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

   

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    
11 การออกแบบโครงสรางหลักสตูรและรายวิชา 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs)  
  -ไมควรแยกกลุมวิชาเอก 

12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
กับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 
    - รายวิชาเอกเลือก 

  - ควรมีรายวิชาเนนเฉพาะการวิจัยเฉพาะ
ทาง  หรอืเปน individual study 

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ELOs) 
    - รายวิชาเอกบังคับ 
    - รายวิชาเอกเลือก 
 

  - ควรมีรายวิชาเนนเฉพาะการวิจัยเฉพาะ
ทาง  หรอืเปน individual study 

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

   

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค
การศึกษา 

   

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล 
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนการสอน และการวัด

ประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ELOs) 

   

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร    
18 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

   

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร    
20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตรในดานอาจารย  

ทรพัยากร  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอื่นๆ 
   

 

ขอเสนอแนะอื่น 

-      
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ภาคผนวก ง  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

1. ชื่อหลักสตูร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
2. เร่ิมใชหลักสูตรในปการศึกษา 2560 
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1) สามารถใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศเพ่ือสรางองคความรูเฉพาะทาง 

2) สามารถสรางงานวิจัยโดยบูรณาการองคความรูภาษาไทยกับศาสตรที่เก่ียวของ 
3) สามารถประยุกตใชงานวิจัยในวิชาชีพและเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

 

4. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
 ELO 1 วิเคราะหและวิพากษองคความรูในสาขาและงานวิจัยดานภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชน
วิทยา และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศตามหลักวิชาการ  
 ELO 2 ออกแบบและผลิตงานวิจัยดานภาษาไทยโดยบูรณาการองคความรูกับศาสตรอื่น 

ELO 3 สรางองคความรูดานภาษาไทยที่มีประโยชนตอสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
*หมายเหตุ ใชคํากิริยาแสดงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดและสังเกตได 
 

5. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  
ปท่ีสําเร็จการศกึษา 

จํานวนผลงานทางวิชาการ 
(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ) 5 ปยอนหลัง 
ป 2564 ป 2563 ป 2562 ป 2561 ป 2560 

1 ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
เกียรตินิยมอันดับ 2,  2537 
อ.ม. (ภาษาไทย), 2541 
อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 

2 8 4 3 3 

2 ผศ.ดร.ภาณุพงศ  อุดมศลิป ค.บ. (ภาษาไทย), 2528 
อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 
อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 

6 1 4 4 3 

3 ผศ.ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล กศ.บ. (ภาษาไทย),  2545 
ศศ.ม. (ภาษาไทย),  2549 
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 
2557 

6 4 3 3 6 

6. สมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญของอาจารยในหลักสูตร (ครอบคลุมดานวิชาการ วิชาชีพ วิจัย) ที่ส งเสริม 
การบรรลุ ELOs 

 6.1 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เชน UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning, 
Outcome-based Learning, Online Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา) 
 6.2 สมรรถนะดานการวิจัย  
 6.3 สมรรถนะดานบริการวิชาการ 
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 6.4 ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา 
 6.5 อื่นๆ  

ระบุหัวขอที่ไดรับการพัฒนา 
หนวยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 
จํานวนอาจารย
ประจําท่ีเขารวม 

ระบุสมรรถนะท่ีสอดคลอง 
1 2 3 4 5 

1. วิวิธวิจัยไทยวิทรรศน (27 พ.ย. 63) คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1    /  

2. จุดเตาเลาเร่ือง ผัดไทย (23 พ.ย. 63) ศูนยพหุวัฒนธรรมศึกษาและ
นวัตกรรมทางสังคม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3    /  

3.การเขียน AUN-QA ออนไลนฝายประกันคุณภาพ(พ.ย. 63) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 /     
4. กิจกรรม AUN-QA 2020 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร (14 ต.ค. 63) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 /     

5. สัมมนาการประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(HUSOC) คร้ังท่ี 13 (17-18 ก.ย. 63) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1    /  

6. โครงการ SWU-BEST: Effective Online Teaching 
(31 ส.ค. 63)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 /     

7. เลนแรแปรธาตุ (7 ส.ค. 63) คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1    /  

8. ฝกอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย(23 ก.ค. 63) สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและ
วิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4  /    

9. นิทรรศการวิชาการสืบเนื่องจากโครงการวิจัยเผยแพรและ
ถายทอดองคความรู (ราง) แผนแมบทผาไทย  เร่ือง “ผาไทย
ไปไหน” ณ หองสตูดิโอชั้น 4 หอศลิปกรุงเทพฯ (16 ก.ค. 63) 

สถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2    /  

10. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู การใช Active Learning  
ในการสอนสาขามนุษยศาสตร ยุคไทยแลนด 4.0 เร่ือง              
แนวการสอนตามแนว Active Learning สําหรับสาขามนุษย
ศาสตรและการประยุกตสูรายวิชาและการสรางนวัตกรรม
การสอน ณ หอง 602 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร (26 
ก.พ. 63) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 /     

11. ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง การสรางชุดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญเร่ืองควายไทยสําหรับ
ผู เ รีย นช าวจีน  วารสารม นุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปที่ 14 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 

1  /    

12. ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง หนังสืออานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ไทยศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9 สําหรับ
ผู เรียนชาวจีน วารสารศิลปศาสตรปริทัศน  มกราคม-
มิถุนายน 2563, 15(1), 68-78  

มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1  /    

13. ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง การสรางหนังสืออานเพ่ิมเติม
ทักษะการอานเร่ือง “ไก” สําหรับนักศึกษาชาวเมยีนมา 
วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ มกราคม-มิถุนายน 
2563, 8(1), 19-31 

มหาวิทยาลัยแมโจ 1  /    

14. Weber “ ก ารจั ด ก าร เรียน ก ารส อน ออ น ไล น ท่ี มี
ประสิทธิภาพโดยมีผูเรียนเปนศูนยกลาง” โดย Euro-Asia 
Collaboration for Enhancing STEM Education 
(EASTEM) (12 มิ.ย. 63) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 /     



หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   90 

 
 

ระบุหัวขอที่ไดรับการพัฒนา 
หนวยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 
จํานวนอาจารย
ประจําท่ีเขารวม 

ระบุสมรรถนะท่ีสอดคลอง 
1 2 3 4 5 

15. โครงการบรรยายพิเศษอักษรศาสตรสูสังคมเร่ืองพ้ืนท่ีปา
กับผัสสารมณในวรรณคดีลาว (5 มิ.ย. 63) 

คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1    /  

16.  ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง สภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย 
ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปท่ี 5 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2563) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 

1    /  

17. เสวนาวิชาการ เร่ือง ขนมกับเทศกาลจีน (27 พ.ค. 63) สถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1    /  

18. โครงการบรรยายพิเศษอักษรศาสตรสูสังคม เร่ือง
ภาษาศาสตรกับการพิสจูนหลักฐานเสียงพูด  (13 พ.ค. 63) 

คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1    /  

19. ChulaMooc เรื่อง นาฏยกรรมสยาม: โขน (31 พ.ค. 63)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1    /  
20. ChulaMooc เรื่อง Survival Thai (31 พ.ค. 63) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1    /  
21. ChulaMooc เรื่อง สืบสาระมหาชาติคําหลวง  
(31 มี.ค. 63) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1    /  

22.  ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู
เก่ียวกับอารยธรรมไทยโดยใชบทเพลงเทดิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรเพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยสําหรับนักศึกษา
เวียดนาม วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปท่ี 21 ฉบับท่ี 1 (41) กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 หนา 10-20 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1  /    

23.  ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง รานอาหารไทยในนครโฮจิมินห: ทุน
ความเปนไทยการดํารงอยูและแนวโนม วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปท่ี 27 
ฉบับท่ี 55 กันยายน-ธันวาคม 2562  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1  /    

24. International Conference Asian Values in the 
Process of integration and Development  “ Patterns 
and Characteristics of Texts in Thai  Language 
Textbooks used at Higher Education for Chinese 
Students” (25 ต.ค. 62) 

University of Social 
Sciences and  Humanities 

Vietnam National 
University  Hochiminh 

City Vietnam. 

1  /    

25. International Symposium on Education, Psychology and 
Social  Sciences, Tokyo, Japan “Learning and Teaching Thai 
Studies to Chinese Students Using Series of 
Circulating Banknotes Printed During the Reign  of 
King Rama IX. Proceedings of  International 
Symposium on Education”  (27-29 ส.ค. 62) 

Psychology and Social 
Sciences 2019, Tokyo 

Japan 

2  /    

26. International Symposium on Education, Psychology and 
Social  Sciences, Tokyo, Japan “Thai Language Learning 
And Teaching of the Vietnamese Students in Cross- 
Cultural Communication Contexts. Proceedings of  
International Symposium on Education”  (27-29 ส.ค. 
62) 

Psychology and Social 
Sciences 2019, Tokyo 

Japan 

2  /    

27. การเผยแพรและถายทอดองคความรู (ราง) แผนแมบทผาไทย           
จัดโดยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (16 ต.ค. 62) 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

2    /  

28. Proceedings of The 6 th International Joint At Thumrin Thana Hotel, 1  /    
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ระบุหัวขอที่ไดรับการพัฒนา 
หนวยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 
จํานวนอาจารย
ประจําท่ีเขารวม 

ระบุสมรรถนะท่ีสอดคลอง 
1 2 3 4 5 

Conference on Korean  Studies and Thai  Studies  
“Thai – Korean cultural Pluralism in Digital. Society 
Context”. “A study of language  and culture about 
colors in Thai and Chinese culture. (2019, July) 

Trang, Thailand 

29. Proceedings of The 6th International Joint 
Conference on Korean  Studies and Thai  Studies 
“Thai – Korean cultural Pluralism in  Digital. 
Society Context”. “The Learning Situation 
Regarding the Curriculum of Undergraduate Chinese 
Students Majoring in Thai Language at Universities 
in Yunnan Province”. (2019, July) 

At Thumrin Thana Hotel, 
Trang, Thailand 

1  /    

30. เขารวมเสวนาวิชาการเร่ืองยันต หัวขอ การสรางสรรค
ยันตในสังคมไทยปจจุบัน (20 ก.ค. 62) 

สถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2    /  

31. “เปน” เปนคํามหัศจรรย ณ LA211 (8 มี.ค. 62) คณะศลิปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1    /  

32. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู สูนวัตกรรมการสอนตาม
แนวทาง Active Learning สําหรับ สาขามนุษยศาสตร 
(28  ก.พ. 62) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 /     

33. บทบาทของศลิปะอินเดียและลังกาตอพุทธศิลปไทยและ
อาเซียน (8  ก.พ. 62) 

ศูนยพุทธศาสนศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2    /  

34. วรรณกรรมตําราเพศศาสตรของคนไทยภาคกลาง:  
ไขความลับเปนความรู ศูนยสยามทรรศนศึกษา (8  ก.พ. 62) 

คณะศลิปศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสกว. 

1    /  

35. การประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง “วรรณกรรมทองถิ่น: 
จากวันวานถึงวันหนา” (13-15  ธ.ค. 61) 

สถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2    /  

36. Culture of Longevity, Institute of Thai Studies, 
Chulalongkorn University, Mandarin Oriental Hotel, 
Bangkok, Thailand (15-16  ส.ค. 61) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2    /  

37. The 6th International Symposium on Education, 
Psychology and Social  Sciences, Fukuoka Japan. “Apply 
Music as a Medium to Improve the Thai Language 
Skills of Foreigners: The Songs Honoring King 
Bhumibol Adulyadej”. (10-13  ส.ค. 61) 

Psychology and Social 
Sciences 2018, Fukuoka 

Japan 

2  /    

38. The 6th International Symposium on Education, 
Psychology and Social  Sciences, Fukuoka Japan. “Thai 
Conversation  Textbook for Indian Employees in 
Thailand”(10-13  ส.ค. 61) 

Psychology and Social 
Sciences 2018, Fukuoka 

Japan 

2  /    

39. An International Conference Empower Network 
for International Thai and Asean Studies ( ENITS) : 
Prominent Women in the ASEAN Community                 
(13  ก.ค. 61) 

สถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2    /  

40. The 5th International Joint Conference on Korea 
Studies and Thai Studies. “Contents of the Reading 
Parts and Presentation Teachnique in Higher 
Education Thai Textbooks of Yunnan Minzu 
University” (19-20  ก.ค. 61) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1  /    
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ระบุหัวขอที่ไดรับการพัฒนา 
หนวยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 
จํานวนอาจารย
ประจําท่ีเขารวม 

ระบุสมรรถนะท่ีสอดคลอง 
1 2 3 4 5 

41. ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง การศึกษาอักขรวิธีและทักษะ
เ พ่ื อ ก าร ส่ื อ ส า ร เ บ้ื อ ง ต น ใน ตํ า ร า เรี ย น ภ า ษ า ไท ย
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน วารสาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา ปท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (19-20  ก.ค. 61) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 

1  /    

42. ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง อักขรวิธีทางภาษาไทย: 
การศึกษาดานกลวิธีนําเสนอในตําราเรียนภาษาไทยสําหรับ
นักศึกษาชาวจีนในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยชนชาติ
ยูนนาน. วิวิธวิจัยภาษาไทย คร้ังท่ี 1 (2  มิ.ย. 61) 

คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1  /    

43. ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง ไป มา ขึ้น ลง เขา ออก:  
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางความรู
(Constructivism) สําหรับผูเรียนชาวเกาหลี. วิวิธวิจัย
ภาษาไทย คร้ังที่ 1 (2  มิ.ย. 61) 

คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1  /    

44. ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง “ครูขา...หนแูนะนําวา...”  
กลวิธีทางภาษาของนักเรียนในการใหคําแนะนําครู.วิวิธวิจัย
ภาษาไทย คร้ังท่ี 1 (2  มิ.ย. 61) 

คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1  /    

7. รางวัล / การยกยองชมเชย ที่นิสิตหรืออาจารยประจําหลักสูตรไดรบั (ในชวง 3 ปที่ผานมา)  
ชื่อ สถานภาพ รางวัล 

นายรัตนพล  ชื่นคา ศษิยปจจุบันหลักสูตร ศศ.ด.
สาขาวิชาภาษาไทย 

ทุ น อุดห นุนการวิ จัยและนวัตกรรม  ทุน พัฒ นา
บัณฑิ ตศึกษา  ประจําป งบประมาณ  2564 จาก
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

8. รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตในหลักสูตร (รายงานขอมูลตั้งแตปการศกึษาที่เร่ิมใชหลักสูตร/เปดรับนิสิต) 

ปการศึกษา 
จํานวน 

ในแผนรับ 
จํานวนรบั 

จํานวน
สําเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยู รอยละการประกอบอาชีพ 
ความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตตอ
บัณฑิต 

จํานวน รอยละ ตรงวุฒิ เก่ียวของ อิสระ จํานวน รอยละ 
2560 10 0 0 0 - - - - - - 
2561 10 5 0 3 - - - - - - 
2562 10 1 0 1 - - - - - - 
2563 10 2 0 2 - - - - - - 

 

9. ปจจัยสําคัญที่ทําใหคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเปนไปตามวัตถุประสงค 
      9.1 คุณภาพของอาจารยในหลักสูตร  
      9.2 ความมุงมั่นของนิสิต       
      9.3 กลยุทธการสอน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 
10. ปจจัยสําคัญที่ทําใหคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไมเปนไปตามที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา 
      10.1 ภาระของอาจารยในหลักสูตร 
      10.2 ภาระงานประจําของนิสิต        
      10.3 สถานการณฉุกเฉินที่สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน เชน การแพรระบาดของโรค ภัยธรรมชาติ เปนตน     
 

********************************************* 
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ภาคผนวก จ  ขอมูลผลลัพธการเรียนรูและโครงสรางรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   94 

 
 

ขอมูลผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรและโครงสรางรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
 
1. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับหลักสูตรฯ (ELOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

มาตรฐานการเรียนรู 
ของหลักสูตรตามเกณฑ  

AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรตามเกณฑ TQF 

ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู 
ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดานทักษะ
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 

ELO 1 วิเคราะหและวิพากษ
อ งค ค ว า ม รู ใ น ส า ข าแ ล ะ
ง า น วิ จั ย ด า น ภ า ษ า ไท ย 
วรรณ คดี ไทย คติ ชนวิทยา 
แ ล ะ ภ า ษ า ไท ย ใน ฐ า น ะ
ภาษาตางประเทศตามหลัก
วิชาการ  

● ● 

 

○ 

 

 
● 

 
 

○ ● ○ ● ○ 

 

● 

 

● ● ○ 

 
 
 

 

○ 

ELO 2 ออกแบ บ และผลิ ต
งานวิ จัยดานภาษาไทยโดย
บู รณ าก ารอ งค ค ว าม รู กั บ
ศาสตรอ่ืน 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

○ 

 

● 

 

● 

 

○ 

 

● 

 

● 

 

○ 

 
 
 

○ 

ELO 3 สรางองคความรูดาน
ภาษาไทยที่มีประโยชนตอ
สังคมในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

● ● ● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● ● 

 
 

○ 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 
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2. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs)  

ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 
ความรู 

(Knowledge) 

ELO 1  วิ เค ร า ะ ห แ ล ะ
วิพากษองคความรูในสาขา
และงานวิจัยดานภาษาไทย 
วรรณคดีไทย คติชนวิทยา 
และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศตามหลัก
วิชาการ  

S1 ทักษะการใชภาษาไทย           
ข้ันสูง 

G1 ทักษะการสื่อสารและ         
การนําเสนอ 

K1 หลักภาษาไทยและการใช
ภาษาไทย 
K2 วรรณคดี วรรณกรรม 
K3 คติชนวิทยา และวัฒนธรรมไทย 

ELO 2 ออกแบบและผลิต
งานวิจัยดานภาษาไทยโดย
บูรณาการองคความรู กับ
ศาสตรอื่น 

S2 ทักษะการวิจัยทาง
ภาษาไทย และภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 
S3 ทักษะการออกแบบ
งานวิจัยภาษาไทยและ
ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

G2 ทักษะการสืบคนขอมูล
และสารสนเทศ 
G3 ทักษะการคดิวิเคราะหและ
การแกปญหา 
G4 การคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม 

K4 การวิจัยทางภาษาไทย 
K5 การออกแบบงานวิจัยภาษาไทย
และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

ELO 3 สรางองคความรู
ดานภาษาไทยที่มี
ประโยชนตอสังคมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

S4 ทักษะภาษาตางประเทศ 
S5 ทักษะการนําเสนองานวิจัย 
S6 ทักษะการส่ือสารขาม
วัฒนธรรม 

G1 ทักษะการสื่อสารและการ
นําเสนอ 
G2 ทักษะการสืบคนขอมูล
และสารสนเทศ 

K1 หลักภาษาไทยและการใช
ภาษาไทย 
K2 วรรณคดี วรรณกรรม 
K3 คติชนวิทยา และวัฒนธรรมไทย 
K4 การวิจัยทางภาษาไทย 
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3. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังรายชั้นป/สมรรถนะรายชั้นป 
ช้ันป ผลลัพธการเรียนรูรายชั้นป 

ช้ันปที่ 1 
 

ELO 1 วิเคราะหและวิพากษองคความรูในสาขาและงานวิจัยดานภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยา 
และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศตามหลักวิชาการ 

ช้ันปที่ 2 ELO 2 ออกแบบและผลิตงานวิจัยดานภาษาไทยโดยบูรณาการองคความรูกับศาสตรอื่น 
 

ช้ันปที่ 3 ELO 3 สรางองคความรูดานภาษาไทยท่ีมีประโยชนตอสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
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4. มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA   

รายวิชา 
Expected Learning Outcome (ELOs)  

1 2 3 

วิชาเฉพาะดาน    

1. วิชาบังคับ    

ทยท700 แนวคิดและกระบวนทัศนการวิจัยทางภาษาไทย ● ● ○ 

ทยท701 สัมมนาการวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ ● ● ○ 

ทยท702  สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก* ● ● ● 

2. วิชาเลือก    

ทยภ711  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยประยุกต ● ● ○ 

ทยภ712  สัมมนาการวิจัยภาษาไทยวิเคราะห ● ● ○ 

ทยภ713  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานภาษา ● ● ● 
ทยภ721  สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ ● ● ○ 

ทยภ722  สัมมนาการวิจัยวรรณกรรมไทยเชิงสหวิทยาการ ● ● ○ 

ทยภ723  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานวรรณกรรมไทย ● ● ● 
ทยภ731  สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยาและการวิจัยภาคสนาม ● ● ○ 

ทยภ732  สัมมนางานวิจัยคติชนวิทยาสรางสรรค ● ● ○ 

ทยภ733  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานคตชินวิทยา ● ● ● 
ทยภ741 สัมมนาการวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเชิงสหวิทยาการ ● ● ○ 

ทยภ742  สัมมนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ ● ● ○ 

ทยภ743  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ ● ● ● 
 
* รายวิชาน้ีเปนรายวิชาที่นิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เปนตนไป จนกวาจะสําเร็จการศึกษา  แบบไมนับคาหนวยกิต 
(Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรอืไมเปนท่ีพอใจ (U) 
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5. ความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังกับกลยุทธการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู 
 

ELOs กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
ELO 1 วิ เคราะห และวิพากษ องค
ความรู ในสาขาและงานวิ จัยด าน
ภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยา 
แ ล ะ ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ
ภาษาตางประเทศตามหลักวิชาการ  

 บรรยาย  อภิปราย สั มมนา  ศึกษาคนควา
หัวขอที่สนใจ เชิญผูเช่ียวชาญ  การนําเสนอ
งาน 

  เกณฑการอภิปราย สัมมนา 
การทํารายงานและการนําเสนอ 
   ผลงาน การสอบ นิสิตประเมิน
ตนเอง 

ELO 2 ออกแบบและผลิตงานวิจัย
ดานภาษาไทยโดยบูรณาการองค
ความรูกับศาสตรอ่ืน 

 วิเคราะห สังเคราะห วิจารณ ฝกปฏิบัติ 
ออกแบบงานวิจัย เชิญผูเช่ียวชาญ                  
การนําเสนองาน 
 
 

 เกณฑการวิเคราะห สังเคราะห 
วิจารณ ฝกปฏิบัติ 
 การทํารายงานและการ
นําเสนอผลงาน การสอบ 
 นิสิตประเมินตนเอง  
  จํานวนผลงานที่เผยแพร 

ELO 3 สรางองคความรูดาน
ภาษาไทยที่มีประโยชนตอสังคมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 สัมมนา แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน
องคความรู  
 เขารวมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน 
 

 เกณฑการสมัมนา แสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนองคความรู 
 จํานวนผลงานที่เผยแพร 
 การเขียนรายงานผลการเขา
รวมประชุมสัมมนา 
 การเขียนผลงาน/ บทความวิจัย 

 
 

***************************************************** 
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ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย 
ระหวางป พ.ศ. 2561- 2565 
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ประวัติและผลงานอาจารย 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวสุภัค  มหาวรากร 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Supak  Mahavarakorn 
ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ที่ทํางาน     สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
เบอรโทรศัพท     0815696361 
Email     supak@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศกึษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 2537 
อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541 
อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 วรรณคดีไทย  วรรณคดีชาดก  วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมไทยสําหรับชาวตางประเทศ  การสอน
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       Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus.   
HU, Y., และ ภาณุพงศ อุดมศิลป. (2561). “อักขรวิธีทางภาษาไทย:  การศึกษากลวิธีนําเสนอในตําราเรียน 
       ภาษาไทยสําหรับชาวจีน”. ใน รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ (Proceedings) การประชุมวิชาการ  
       ระดับชาตดิานภาษาไทย “วิวิธวิจัยภาษาไทย” ครั้งท่ี 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2561 อาคารมหาจักรีสิรินธร  
       คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 265-278. กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
Udomsilp, P. (2018). Human resource development : roles of Srinakharinwirot University. 
       In Proceedings of The 1 th Joint International  Annual Conference Southeast Vietnam  
       Outlook 2018, 466-475. Thu Dau: Thu Dau Mot University Vietnam. 
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ประวัติและผลงานอาจารย 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวนิธิอร  พรอําไพสกุล 
ชื่อ-นามสกลุ  (ภาษาอังกฤษ) Miss Nition  Pornumpaisakul 
ตําแหนงทางวิชาการ    ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ที่ทํางาน    สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรโทรศัพท     0835446959 
Email     nition@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศกึษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2545 
ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 2549 
ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 2557 

ความเชี่ยวชาญ 
 วรรณคดีไทย  ศิลปวัฒนธรรม  ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 
จารวัุฒน ทองใส, และ นิธิอร พรอําไพสกุล. (2564). การเปรียบเทียบการเลาเร่ืองในนิทราชาคริตฉบับการตนู. 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา,15(2),1-32.  
ชุลีพร เอ่ียมประดิษฐ, และ นิธิอร พรอําไพสกุล. (2564). วิธีการนําเสนอแนวคิดมนุษยนิยมในนวนิยายรางวัล 

ยุวศิลปนไทย (Young Thai Artist Award). วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง, 9(3), 15-27.  

Lu, D., และ นิธิอร พรอําไพสกุล. (2564). การสรางหนังสืออานเพ่ิมเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบื้องตน 
    เร่ือง “ผลไมไทย” เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักศึกษาชาวจีน. วารสารศิลปศาสตรปริทัศน 
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 16(1), 115-129.  
ชุลีพร เอ่ียมประดิษฐ, และ นิธิอร พรอําไพสกุล. (2564). แนวคิดมนุษยนิยมในนวนิยายรางวัลยุวศิลปนไทย

(Young Thai Artist Award): การศึกษาตัวละครเด็กและเยาวชน. วารสารทีทัศนวัฒนธรรม สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 20(1), 146-169.  

Shuping, F., และ นิธิอร พรอําไพสกุล. (2563). หนังสืออานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับไทยศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียน 
       สมัยรัชกาลที่ 9 สําหรบัผูเรียนชาวจีน. วารสารศลิปศาสตรปริทัศน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 
       พระเกียรติ, 15(1), 68-78. 
พัสวรรณ ศรีลาน, และ นิธิอร พรอําไพสกุล. (2562). การพัฒนาชุดการเรียนรูเก่ียวกับอารยธรรมไทย โดยใช

บทเพลงเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
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บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยสําหรับนักศึกษาเวียดนาม. วารสารสถาบันวัฒนธรรม 
และศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 21(1), 10-20. 

กรีกมล หนูเก้ือ, และ นิธิอร พรอําไพสกุล. (2561). นิทานวชิรญาณ: บทบาทที่มีตอสังคม. วารสารศิลปศาสตร
ปริทัศน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 13(25), 79-92. 

นิธิอร พรอําไพสกุล, และ ผกาศรี เย็นบุตร. (2561). การสังเคราะหงานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศ. วารสารนานาชาติ  มหาวิทยาลัยขอนแกน สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร, 8(2), 109-151. 

 

 1.2 บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Lu, L., & Pornumpaisakul, N. (2021). The importance of Eastern Economic Corridor (EEC) 
       project on Thai language teaching for Chinese students. In Thandee, D., Yinsen, P.,  
       Potibal, P., Thammachai, S., Larprungruang, S., Boonrung, S., … Maviang, K. (Eds.),  
       Proceedings of The 7 th International Joint Conference on Korean and Thai Studies  
       “Korean-Thai Studies in ASEAN”, 388-397. Mahasarakham: Mahasarakham University. 
Bi, L., & Pornumpaisakul, N. (2021). The teaching of Thai language and culture about  
       ‘Moon in Thai culture’ for Chinese students. In Thandee, D., Yinsen, P., Potibal, P.,  
       Thammachai, S., Larprungruang, S., Boonrung, S., Maviang, K. (Eds.), Proceedings of  
       The 7 th International Joint Conference on Korean and Thai Studies “Korean-Thai  
       Studies in ASEAN”, 409-417. Mahasarakham: Mahasarakham University. 
Sangsawat, N., & Pornumpaisakul, N. (2021). Ramphan Philap: Influence of literature on the  
       narrative in Sunthon Phu museum. In Thandee, D., Yinsen, P., Potibal, P., Thammachai, S., 
       Larprungruang, S., Boonrung, S., … Maviang, K. (Eds.), Proceedings of The 7 th International 
         Joint Conference on Korean and Thai Studies “Korean-Thai Studies in ASEAN”,           
      398-408. Mahasarakham: Mahasarakham University. 
Thongsai, J., & Pornumpaisakul, N. (2021). Lilit Nithra Chakhrit: Literature and Multi-cultural 
       society. In Thandee, D., Yinsen, P., Potibal, P., Thammachai, S., Larprungruang, S., 
       Boonrung, S., … Maviang, K. (Eds.), Proceedings of The 7 th International Joint Conference 
       on Korean and Thai Studies “Korean-Thai Studies in ASEAN”, 313-323. Mahasarakham: 
       Mahasarakham University. 
Shuping, F., & Pornumpaisakul, N. (2019). Learning and teaching Thai studies to Chinese 
       students using series of circulating banknotes printed during the Reign of King Rama IX. 
       In Proceedings of International Symposium on Education, Psychology and Social  
       Sciences 2019, 177-182. Tokyo: Japan. 
Srilan, P., & Pornumpaisakul, N. (2018). Apply music as a medium to improve the Thai  
       language skills of foreigners: The songs honoring King Bhumibol Adulyadej. In   
       Proceedings of International Symposium on Education, Psychology and Social Sciences  
       2018, 404-410. Fukuoka: Japan. 
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2. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
สุภัค มหาวรากร, นิธิอร พรอําไพสกุล, ผกาศรี เย็นบุตร, Nguyen Thi, L. P., และ Nguyen Kieu, Y. (2563). 
       วัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาเวียดนาม. กรุงเทพฯ: สันติศิ ริการพิมพ. ผลผลิตจากงานวิจัยเร่ือง 
       การสรางบทอานเชิงวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอานของนักศึกษาเวียดนาม. ทุนสนับสนุนการวิจัย        
       จากกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ. (116 หนา) 
สุภัค มหาวรากร, ผกาศรี เย็นบุตร, นิธิอร พรอําไพสกุล, Nguyen Kieu, Y., และ Nguyen Thi, L. P. (2563).  
       ภาษาไทยในเพลงสําหรับนักศึกษาเวียดนาม. กรุงเทพฯ: สันติศริิการพิมพ. ผลผลิตจากงานวิจัยเร่ือง 
       การใชเพลงเปนสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยใหนักศึกษาเวียดนาม. ทุนสนับสนุนการวิจัย 
       จากกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ. (116 หนา) 
สุเนตร ชุตินธรานนท, นิธิอร พรอําไพสกุล, สุภัค มหาวรากร, ดลยา เทียนทอง, สามารถ ทองเน้ือ, และ  
       จิตติมา คิ้มสุขศรี. (2563). ลับลี้แตไมลี้ลับ ปลายแผนดินดามขวานของไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยพหุ 
       วัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก  
       กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (165 หนา) 
สุภัค มหาวรากร, นิธิอร พรอําไพสกุล, และ วิพุธ โสภวงศ. (2562). ความสุขในความหลากหลายทาง  
       วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สันติศริกิารพิมพ. ผลผลิตจากโครงการวิจัยเร่ือง “รังสรรคสันตสิุขใหแผนดิน”  
       สถาบันเอเชียศึกษา ศูนยมุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิ 
       สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ประจําป 2559. (128 หนา) 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)     Miss Ratchaneeya Klinnamhom 
ตําแหนงทางวิชาการ    ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ที่ทํางาน    สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรโทรศัพท     0 2260 1770 ตอ 16270 
Email     ratchaneeya@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศกึษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปทีส่ําเร็จ 
ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 
ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 2546 
อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ภาษาศาสตรภาษาไทย  วัจนปฏิบัติศาสตร   อุปลักษณ 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 
ชัยเชษฐ จิตตประสงค, และ รัชนียญา กลิ่นน้ําหอม. (2564). ขอบกพรองการใชภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลี

ในรายการโทรทัศนประเภทสารคดีทองเที่ยว. วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 29(2), 24-48. 

 
 1.2  บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพมิพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชัยเชษฐ  จิตตประสงค, และ รัชนียญา กลิ่นน้ําหอม. (2564). ขอบกพรองการใชคําภาษาไทยในฐานะ 

ภาษาตางประเทศ: กรณีศึกษาพิธีกรชาวเกาหลีในรายการโทรทัศนประเภทสารคดีทองเที่ยว. ใน รายงาน
การประชุมฉบับสมบูรณ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 
วันท่ี 18 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 933-946. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. 

He, Y. C., & Klinnamhom, R. (2021). The errors in writing Thai by Chinese students. In  
       Thandee, D., Yinsen, P., Potibal, P., Thammachai, S., Larprungruang, S., Boonrung, S., … 
       Maviang, K. (Eds.), Proceedings of The 7 th International Joint Conference on Korean  
       and Thai Studies “Korean-Thai Studies in ASEAN”, 442-451. Mahasarakham: 
       Mahasarakham University. 
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วิชญาพร วโรจนานุลักษณ, และ รชันียญา กลิ่นน้ําหอม. (2561). “ครูขา หนูแนะนําวา…”: กลวิธีทางภาษา 
       ของนักเรียนในการใหคําแนะนําครู. ใน รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ  (Proceedings) การประชุม 
       วิชาการระดับชาติดานภาษาไทย “วิวิธวิจัยภาษาไทย” ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2561 อาคารมหาจักรี 
       สิรินธร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 173-184. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วรรณศิลป เยาวหลี, และ รัชนียญา กลิ่นน้ําหอม. (2561). ไป มา ขึ้น ลง เขา ออก: การจัดการเรียนรูตาม 
       แนวคิดการสรางความรู (constructivism) สําหรบัผูเรยีนชาวเกาหลี. ใน รายงานการประชุมฉบับ 
       สมบูรณ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติดานภาษาไทย “วิวิธวิจัยภาษาไทย” คร้ังที่ 1  
       วันที่ 2 มิถุนายน 2561 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,            
      309-321). กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540 
อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548 
อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2558 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 วัจนปฏิบัติศาสตร ภาษากับสังคม ภาษาสื่อสังคมออนไลน 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 
พรรณธร  ค รุธ เนตร ,  และ ปณณรัช  ชู เชิ ด .  (2563 ) .  การใชภาษาโนมน า ว ใจในโฆษณาบ าน 
       บนเฟซบุกของบริษัทอสังหารมิทรัพย. วารสารวจนะ, 8(2), 25-43. 
พรรณธร ครุธเนตร. (2565). กลวิธีทางภาษาที่ ใชเขียนรี วิวของเพจ Café Story: รีวิวคาเฟทุกวัน.  
 วารสารวจนะ, 10(1), 138-159. 
 

 1.2 บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
พรรณธร ครุธเนตร. (2562).  ความแตกตางระหวางชาย-หญิงในการใชกลวิธีทางภาษาเพื่อยุติ  
       การสนทนาที่มีความขัดแยงในองคกร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12, 856-863. ชลบุรี:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       ราชมงคลตะวันออก ชลบุร.ี 
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ที่ทํางาน   คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศกึษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 

ศศ.บ. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2534 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550 
ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552 
ศศ.ม. เขมรศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 
Ph.D. Sociology and Anthropology La Trobe University, Australia 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 ไทย-เขมรศึกษา, พหุวัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม                                           
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 
Boonpok, D. (2021). A sacred cultural area of Animism, Hinduism and Buddhism in  

the upper Northeastern Thailand in Thai prajna international journal of Indology and  
  Culture, 2021(V), 342-366.  
ดวงเดน บุญปก. (2562). การผสมผสานทางวัฒนธรรมในแองสกลนคร: กรณศีกึษาเขมร ลาว และไทย.  
  วารสารเวอรริเดยีน (Veridian E-Journal- Humanities, Social Sciences and arts),  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12(1), 1509-1524. 
ดวงเดน บุญปก. (2562). การจัดการบริการทางวิชาการแกสังคมเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับ  

ประเทศอาเซียน. วารสารมนุษยศาสตรปรทิรรศน (MANUTSAT PARITAT : Journal of 
Humanities), มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ, 41(2), 7-14. 

ดวงเดน บุญปก. (2562). อัตลักษณและสัญลักษณของผาไหมพ้ืนเมืองกลุมเขมรถ่ินไทย. วารสารมนุษยศาสตร 
  และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 7(1), 1-17. 
 
1.2 บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ดวงเดน บุญปก. (2561). ลายแกะสลักเคร่ืองมือทอผาของชาวอีสานใต: กลุมเขมรถิ่นไทย. ใน หนังสือรวม 
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บทความงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา–ไทยศึกษา การประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลี
ศึกษา-ไทยศึกษา คร้ังที่ 5 เกาหลี-ไทยศึกษาในอาเซียน, 728-745. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

Lin, J. และ ดวงเดน บุญปก. (2561). การสรางหนังสืออานประกอบทักษะการอานภาษาไทยเรื่องนารูเกี่ยวกับ
กรุงเทพฯ สําหรบันักศึกษาจีน. ใน เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการจัดการประชุม
วิชาการระดบัชาติดานภาษาไทย “วิวิธวิจัยภาษาไทย” ครั้งที่ 1, 243-253. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 
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ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย   
ที่ทํางาน   สํานักงานอธิการบดี 
โทรศัพท   0-2260-1012 
Email    pritsu@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศกึษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2518 
กศ.ม. ภาษาไทยและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522 
M.F.A. Theatre and Costume Design Illinois State University, USA 2534 

 
ความเชี่ยวชาญ  
 ดานการแสดง การออกแบบเพ่ือการแสดง ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดี 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพมิพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 
Praditthaen, T., Supasetsiri, P., & Pattayanon, P. (2021). “Thai Actors and Their Method of  

Characterization”. MANUSYA, 24(2). 
ภิรฎา ภิรนานนธ., พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ., ระวิวรรณ วรรณวิไชย, และ จักรพงษ  แพทยหลักฟา. (2563). 
  การศึกษาการจัดการแสดงทางศลิปวัฒนธรรมที่มีกระบวนการในการพัฒนาผูเรียน : กรณีศึกษา 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม). วารสารวิจัยและพัฒนา 
  หลักสตูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1), 164-181.  
สุชาญวุฒิ กิ่งแกว, พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ, นพดล อินทรจันทร, กิตติกรณ นพอุดมพันธุ. (2563). การบริหาร 

จัดการของละครเวทีเชิงพาณิชยไทย. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน มหาวิทยาลัยรังสิต, 24(1), 64-70. 
 
 

กิติศักดิ์ เยาวนานนท., พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ., กิตติกรณ นพอุดมพันธุ, และ นพดล อินทรจันทร.  (2562).   
  สัญลักษณไทยพวน : การศึกษาอัตลักษณกลุมวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศ 
  ไทยเพ่ือแนวทางในการออกแบบ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
  21(1). 166-185.   
สายชล ปญญชิต, และ พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ. (2562). ภูมิปญญากับการพัฒนา: บทวิเคราะหวาดวยการ 

บวชปาเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
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วิทยาลัย, 8(1), 253-263. 
ปลันลน ปุณญประภา, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, นพดล อินทรจันทร, และกิตติกรณ นพอุดมพันธุ. (2561). ปจจัย 

ที่ทําใหเกิดปญหาตอภูมิปญญาและการสืบทอดผาทอไทยพวนบานใหม จังหวัดนครนายก. 
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 6(1), 159-168. 
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ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ที่ทํางาน    ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทรศัพท    089-521-7826 
Email     Dr.kittichai2010@gmail.com 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศกึษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศกึษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ      

ในพระบรมราชูปถัมภ 
2534 

ศษ.บ. การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 
กศ.ม. การประถมศกึษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 2541 
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553 

     

ความเชี่ยวชาญ 
    การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูตามแนวพุทธ การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมวิชาชีพครู การสอนคานิยม การสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 
กิตติชัย สุธาสิโนบล. (2564). การศกึษาสภาพปญหา ปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอกระบวนการ 
  รับนิสิตของหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ. วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(3), 

420-435. 
FANG, Z., กิตติชัย สุธาสิโนบล, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, และ ลักษณ ลังกา. (2564). การศึกษาความตองการจําเปน 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตรเดิม  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

สาระสําคัญ/ ภาพรวมในการปรับปรุง 
 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) เปนหลักสูตร
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2560) ตามวาระของ
การปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ือสอดรับตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้การ
ปรับปรุงเปนไปตามรูปแบบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาแบบ AUN-QA โดยยังคงสาระสําคัญของหลักสูตรฯ ไดแก  ชื่อหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ปรัชญา
ของหลักสูตร ความสําคญัของหลักสูตร และจํานวนหนวยกิตที่เรียน สรุปไดดังนี้ 
 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 
หมวดวิชา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาแกน 3 - 

2. หมวดวิชาบังคับ 9 6 

3. หมวดวิชาเลือก 6 6 

4. ปริญญานิพนธ 36 36 

หนวยกิตรวม 54 48 
 

รายละเอียดการปรับปรุง 
 

หัวขอ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ  
สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คงเดิม 

ช่ือปริญญา
และสาขาวิชา 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

วิชาเอก/
แขนงวิชา 

1.ภาษาและวรรณคดีไทย 
2.ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

ไมมี เปลี่ยนแปลง 

อาชีพที่
ประกอบได
หลังสําเร็จ
การศึกษา 

1. ครู อาจารยภาษาไทยในสถาบันการศึกษา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
2. นักวิชาการ และนักวิจัยดานภาษาไทยทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 
3. ผูเช่ียวชาญภาษาไทยที่สามารถสราง
หลักสูตร สรางองคความรูใหม 

1. อาจารยสอนภาษาไทยในสถาบันการศึกษาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 
2. นักวิชาการ และนักวิจัยดานภาษาไทยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
 

เปลี่ยนแปลง 

ปรัชญา สรางองคความรูภาษาไทยสูสังคมไทยและ
สังคมโลก 

นักวิจัยภาษาไทยท่ีสามารถบูรณาการศาสตร
ภาษาไทยกับศาสตรอื่นไดอยางลุมลึก 

เปลี่ยนแปลง 
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ความสําคญั      ประเทศไทยมีภาษาไทยเปนภาษาของ
ชาติ  และ มี ความสํ า คัญ ใน สั งคม และ
วั ฒ น ธ รรม อ า เซี ย น   แ ล ะ สั งค ม โล ก  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องของ
ป ระเท ศ  แล ะการก าวสู ป ระ เท ศแห ง
เทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาประเทศใหกาว
สู สังคมนานาชาติ  ทํ าใหหลายภาคสวน
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาตองการผูที่
มีความรูความสามารถทางภาษาไทยในการ
คนควาวิจัยท้ังเชิงทฤษฎีและเชิงวิเคราะห
และการนําความรูไปสรางนวัตกรรมเพ่ือผลิต
ดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

      การขับเคลื่อนประเทศไทยตามยุทธศาสตร
ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) จําเปนตองพัฒนา
ทรัพยากรม นุษย ให มีคุณภาพ  มีความ รู  มี
สมรรถนะ และมีทักษะตางๆ ที่ สํา คัญและ
จําเปนทามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัตน  เพื่อใหประเทศไทยพรอมเติบโต
อยางมั่งคั่งและย่ังยืน  โดยมีบริบทคือประเทศ
ไทยในมิตขิองความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 การเรียนการสอนภาษาไทยซ่ึงเปนภาษา
ของชาติ   และมีความ สํา คัญในสั งคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน และสังคมโลก จําเปนตอง
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เชน การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองของประเทศ 
และการกาวสูประเทศแหงเทคโนโลยี รวมท้ัง
การพัฒนาประเทศใหกาวสูสังคมนานาชาติ  
การศึกษาศาสตรภาษาไทยจึงตองเชื่อมโยงกับ
ศาสตรอ่ืน  เพื่อใหเปนองคความรูที่เหมาะสม
และมีประโยชนสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงใน
กระแสโลกที่ทวีความรุนแรงและปรับเปล่ียน
ตลอดเวลา  การบูรณาการศาสตรภาษาไทยใน
ยุคการส่ือสารขามโลกจึงมีความสําคัญ  ประเทศ
ไทยยังคงตองการผูท่ีมีความรูความสามารถทาง
ภาษาไทย  ในการคนควาวิจัยท้ังเชิงทฤษฎีและ
เชิงวิเคราะห สามารถเช่ือมโยงภาษาไทยไปยัง
ศาสตรอื่น ท่ีเก่ียวของ  และการนําความรูไป
สรางนวัตกรรม เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคณุภาพ 
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน  
รวมท้ังการสรางบุคลากรที่จะนําความรูดาน
ภาษาไทยไป เผยแพร ในสั งคมโลก เพื่ อ ให
ภาษาไทยเขมแข็งและยั่งยืนท้ังในประเทศไทย
และในตางประเทศ 

เปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค 1. เปนผู ท่ี มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการและทฤษฎีดานภาษา วรรณคดีไทย 
หรือภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ
อยางลุมลึก 
2. เป น ผูที่ มีทั กษะและความ รู ระดับสู ง 
สามารถใชภาษาไทยในการทําวิจัยและนําไป
ประยุกต ใช ในการปฏิ บั ติ งาน ได อ ย า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
3. เปนผูมีความสามารถในการวิจัยขั้นสูง 

1. สามารถใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางภาษา 
วรรณคดี คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศเพื่อสรางองคความรูเฉพาะ
ทาง 
2. สามารถสรางงานวิ จัยโดยบูรณาการองค
ความรูภาษาไทยกับศาสตรที่เก่ียวของ 
3. สามารถประยุกตใชงานวิจัยในวิชาชีพและ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
 

เปลี่ยนแปลง 



หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 121 
 

 

หัวขอ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

เพ่ือสรางองคความรูใหม 
4. เปนผูมีจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ 
มีภาวะความเปนผูนํา สามารถทาํงานรวมกับ
ผูอื่น มีความรบัผิดชอบตอตนเองและสังคม 

งบประมาณ
ตามแผน 

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร 
-546,646.38- 

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร 
-360,000- 

เปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชา
แกน 

ทยท 700 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย                                 
                   3(2-2-5) 
ทยท 800 สัมมนาปริญญานิพนธระดับ   
ปริญญาเอกภาษาไทย               1(0-2-1) 

- เปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชา
บังคับ 

2.1. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย  
                                    9  หนวยกติ 
ทยภ711 กระบวนทัศนการวิจัยภาษาศาสตร
ภาษาไทย         3(2-2-5) 
ทยภ712  กระบวนทัศนการวิจัยวรรณคดีไทย 
                               3(2-2-5) 
ทยภ713 กระบวนทัศนการวิจัยคติชนวิทยา 
                               3(2-2-5) 
 
 
 
2.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ               9  หนวยกิต 
ทยต721  กระบวนทัศนการวิจัยภาษาไทย
         3(2-2-5) 
ทยต722 กระบวนทัศนการวิจัยภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศ              3(2-2-5) 
ทยต723 กระบวนทัศนการวิจัยวรรณคดี
ไทยและคติชนวิทยา                  3(2-2-5) 

6 หนวยกิต 
 
ทยท700 แนวคิดและกระบวนทัศนการวิจัยทาง
ภาษาไทย                                   3(2-2-5) 
ทยท701 สัมมนาการวิจัยภาษาไทยเชงิสห
วิทยาการ                                   3(2-2-5)                     
ทยท702 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธ

ระดับปริญญาเอก                        3(1-4-4)  
 
 
 
 
 
 

- 

เปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชา
เลือก 

3.1 วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย   
                                    6  หนวยกิต 
ทยภ731 การวิจัยภาษาศาสตรภาษาไทย
เชิงสหวิทยาการ                   3(2-2-5)     
ทยภ732 สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางดาน
ภาษาไทย                               3(0-4-5)      
ทยภ733 การวิจัยวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ 
                          3(2-2-5)   

6  หนวยกิต 
(1) กลุมวิชาภาษา 
ทยภ711 สัมมนาการวิจัยภาษาไทยประยุกต
                  3(2-2-5)  
ทยภ712 สัมมนาการวิจัยภาษาไทยวิเคราะห
                         3(2-2-5) 
ทยภ713  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานภาษา 
                                              3(1-4-4) 

เปลี่ยนแปลง 

                                                             
 รายวิชาน้ีเปนรายวิชาที่นิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตชั้นป ท่ี 1 ภาคการศึกษาที่  2 เปนตนไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา              

แบบไมนับคาหนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรือไมเปนท่ีพอใจ (U) 
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ทยภ734 สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางดาน 
วรรณคดีไทย                   3(0-4-5)                                  
ทยภ735 การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ
                          3(2-2-5) 
ทยภ736 สัมมนาการวิจัยเฉพาะทาง 
ดานคติชนวิทยา                        3(0-4-5) 
ทย737 ปฏิบัติการสอนภาษาและ 
วรรณคดีไทยแกชาวตางประเทศ     3(2-2-5) 
 
3.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ               6  หนวยกิต 
ทยต741 การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ 
                   3(2-2-5) 
ทยต742 การวิจัยภาษาไทยในฐานะ 
ภาษาตางประเทศเชิงสหวิทยาการ         3(2-2-5) 
ทยต743 สัมมนาการวิจัยเฉพาะทางดาน
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ      3(0-4-5) 
ทยต744 การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชน
วิทยาเชิงสหวิทยาการ                3(2-2-5) 
ทยต745 ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ                     3(2-2-5) 

 
(2) กลุมวิชาวรรณคดีไทย 
ทยภ721 สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ   3(2-2-5) 
ทยภ722 สัมมนาวรรณกรรมไทยเชิงสหวิทยาการ
                         3(2-2-5) 
ทยภ723  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดาน
วรรณกรรมไทย                           3(1-4-4) 
 
(3) กลุมวิชาคติชนวิทยา 
ทยภ731 สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยาและการวิจัย
ภาคสนาม             3(2-2-5) 
ทยภ732 สัมมนาการวิจัยคติชนวิทยาสรางสรรค   
                                              3(2-2-5) 
ทยภ733  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดาน 
คติชนวิทยา                                3(1-4-4) 
 
 
 
( 4 )  ก ลุ ม วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ
ภาษาตางประเทศ 
ทยภ741 สัมมนาการวิจัยภาษาไทยในฐานะ
ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เท ศ เชิ ง ส ห วิ ท ย า ก า ร                         
3(2-2-5) 
ทยภ742 สัมมนาการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ                         3(2-2-5) 
ทยภ743  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดาน 
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ    3(1-4-4) 

ปริญญา
นิพนธ 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก                
                36 หนวยกิต 

ปพอ 891 ปรญิญานิพนธระดับปริญญาเอก
         36 หนวยกิต 

คงเดิม 

ความหมาย
ของรหัสวิชา 

ทยท (THT) หมายถึง รายวิชาแกนและปริญญา
นิพนธ  
ทยภ (THL) หมายถึง รายวิชาของกลุมวิชาเอกภาษา
และวรรณคดีไทย 
ทยต (TFL)  หมายถึง รายวิชาของกลุมวิชาเอก
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปท่ีเรียน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชาดังตอไปน้ี 
เลข  0 หมายถึง วิชาแกนของสาขาวิชาภาษาไทย 
เลข  1 หมายถึง วิชาบังคับกลุมวิชาเอกภาษาและ
วรรณคดีไทย 
เลข  2 หมายถึง วิชาบังคับกลุมวิชาเอกภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 

1) รหัสตัวอักษร 
ทยท (THT) หมายถึง รายวิชาบังคับของสาขาวิชา
ภาษาไทย 
ทยภ (THL) หมายถึง รายวิชาเลือกของสาขาวิชา
ภาษาไทย 
2) รหัสตัวเลข 
เลขตัวแรก  หมายถึง  ระดับปริญญาเอก 
เลขตัวกลาง หมายถึง  หมวดวิชา  ดังตอไปน้ี 
เลข  0  หมายถึง วิชาบังคบัของสาขาวิชาภาษาไทย 
เลข  1 หมายถึง วิชาเลือกของกลุมวิชาภาษา 
เลข  2 หมายถึง วิชาเลือกของกลุมวิชาวรรณคดีไทย 
เลข  3 หมายถึง วิชาเลือกของกลุมวิชาคติชนวิทยา 
เลข  4 หมายถึง วิชาเลือกของกลุมวิชาภาษาไทยใน

เปลี่ยนแปลง 
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เลข  3 หมายถึง วิชาเลือกกลุมวิชาเอกภาษาและ
วรรณคดีไทย  
เลข  4 หมายถึง วิชาเลือกกลุมวิชาเอกภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 
เลข  9 หมายถึง ปริญญานิพนธ 
เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวด
วิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

ฐานะภาษาตางประเทศ 
เลข  9 หมายถึง ปริญญานิพนธ 
เลขตัวสุดทาย  หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของ
เลขรหัสตัวกลาง 
 
 

แผนการ
ศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2 
 

หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 คงเดิม 

อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. ผศ.ดร.สุภัค  มหาวรากร 
2. ผศ.ดร.ภาณุพงศ อุดมศลิป 
3. ผศ.ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล 

1. ผศ.ดร.สุภัค  มหาวรากร 
2. ผศ.ดร.ภาณุพงศ อุดมศลิป 
3. ผศ.ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล 

คงเดิม 

อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 

1. ผศ.ดร.สุภัค  มหาวรากร 
2. รศ.ดร.ดวงเดน บุญปก 
3. ผศ.ดร.พิมพาภรณ  บุญประเสริฐ 
4. ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร 
5. ผศ.ดร.ภาณุพงศ อุดมศลิป 
6. อ.ดร.รัชนียญา กลิ่นนํ้าหอม 
7. อ.ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล 

1. ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร 
2. ผศ.ดร.ภาณุพงศ อุดมศิลป 
3. ผศ.ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล 
4. ผศ.ดร.รัชนียญา กลิ่นนํ้าหอม 
5. อ.ดร.พรรณธร ครุธเนตร 
6. รศ.ดร.ดวงเดน บุญปก 
7. รศ.พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ 
8. ผศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล 

เปลี่ยนแปลง 

การพฒันา
คุณลักษณะ
พิเศษของ
นิสิต 

1. มีทักษะสื่อสาร : 
มีความสามารถในการนําเสนอผลงานวิจัย
หรือผลงานวิชาการทางดานภาษาไทยอยาง
มีคุณภาพ 
2. มีสมรรถนะของหลักสูตร : 
มีความสามารถในการสรางสรรคผลงานวิจัย
หรืองานวิชาการหรือนวัตกรรมการวิ จัย
ทางดานภาษาไทย   

1. มีทักษะสื่อสาร : 
มีความสามารถในการนําเสนอผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการทางด านภาษาไทยอย าง มี
คุณภาพ 
2. มีสมรรถนะของหลักสูตร : 
มีความสามารถในการสรางสรรคผลงานวิจัย
ระดับปริญญาเอกทางดานภาษาไทย   

เปลี่ยนแปลง 

การพฒันาผล
การเรียนรูใน
แตละดาน 

1. ดานคณุธรรมและจริยธรรม 
    1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต
ตอการทํางานวิชาการ งานวิจัย 
     1.2 มี วิ นั ย  ต ร งต อ เว ล า  มี ค ว า ม
รับผิดชอบตอตนเองและเคารพกฎระเบียบ
และขอบังคับตางๆ ของสถาบัน 
     1.3 เปนผูใฝรู มีความเปนผูนําทางวิชาการ 
เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
2. ดานความรู 
    2.1  สามารถวิเคราะห และสังเคราะห 
องคความรูเพ่ือนํามาสรางนวัตกรรมการวิจัย
ใหมดานภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
    1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริตตอ
การทํางานวิชาการ งานวิจัยและวิชาชีพ 
     1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ของสถาบัน 
     1.3 เปนผูใฝรู มีความเปนผูนําทางวิชาการ 
เคารพสิทธิ และรบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
2. ดานความรู 
    2.1 สามารถบู รณาการ องคความรูจาก
งานวิจัยดานภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
    2.2 สามารถออกแบบงานวิจัยโดยใชความรู

เปลี่ยนแปลง 
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2.2 สามารถสรางงานวิจัยโดยใชความรู

ด านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

    2.3 นํ างานวิ จัยด านภ าษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศที่สราง

ข้ึนเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ 

3. ดานทักษะทางปญญา 
    3.1 สามารถวิเคราะห อธิบาย
ปรากฏการณทางภาษาไทย และภาษาไทย
ในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชทฤษฎี 
    3.2 สามารถสนับสนุน โตแยง  ทฤษฎีที่
เก่ียวของตางๆ อันนํามาซึ่งองคความรูใหม 
    3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยหรือสราง
น วัตกรรมการวิ จัยทางภาษาไทย และ
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศกับ
ศาสตรอ่ืน  เพื่อนําไปพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
    4.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 
    4.2 ส าม า รถ ให ค ว าม รู  คํ า ป รึกษ า  
คําแนะนํา และความชวยเหลือทางวิชาการ
แก ผู อื่ น  อย างมี ป ฏิสัมพั นธและม นุษย
สัมพันธที่ดี 
5. ด านทั กษะการวิ เคราะห เชิ งตัวเลข  
ก า ร ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใช เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
    5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสบืคนขอมูลและการนําเสนอรายงาน 
    5.2 สามารถใช เทคโนโลยี สารสนเทศ
ติดตามความก าวหน าทางวิชาการด าน
ภ า ษ า ไท ย  แ ล ะ ภ า ษ า ไท ย ใน ฐ า น ะ
ภาษาตางประเทศ 
    5.3 สามารถใชตรรกะในการสื่อสารและ

การนําเสนอรายงานอยางมีลําดบัขั้นตอน 

ดานภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
    3.1 สามารถสรางงานวิจัยโดยใชความรูดาน
ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ
ภาษาตางประเทศ 
    3.2 สามารถตอยอดองคความรูดานการวิจัย
ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
 
 
 
 
 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    4.1 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรบัมอบหมาย 

4.2 สามารถใหความรู คําปรึกษา คําแนะนํา 
และความชวยเหลือทางวิชาการแกผูอ่ืน อยางมี
ปฏิสมัพันธและมนุษยสัมพันธที่ดี 
 
 
5. ด าน ทั กษ ะก ารวิ เค ร าะห เชิ ง ตั ว เล ข  
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สืบคนขอมูลและการนําเสนอผลงานวิจัย 
      5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานภาษาไทย และ
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
      5.3 สามารถใชตรรกะในการส่ือสารและการ
นําเสนอผลงานวิจัยอยางมลีําดับขั้นตอน 
     5.4 นํางานวิจัยดานภาษาไทยและภาษาไทย
ในฐานะภาษาตางประเทศเผยแพรระดับชาติและ
นานาชาติ 
6. ดานทักษะพสิัย/สมรรถนะของหลักสูตร 
      6.1 มี ความสามารถ ในการสั งเคราะห 
สรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมตนฉบับทาง
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วิชาการ 

การออกแบบ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชา
ในหลักสูตร 

    ห ลั กสู ต ร ศิ ล ป ศาสต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาภาษาไทย เปนหลักสูตรฯ ที่ไดรับ
การอนุมัติในป  พ.ศ.2561 และในป  พ.ศ. 
2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได
พัฒนาหลัก สูตรฯ ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษา (TQF) เพ่ือใหทันสมัยตามบริบท
สั งคม ท่ี เป ลี่ ย น ไป แล ะต อ บ ส น อ งต อ
ตลาดแรงงานย่ิงขึ้น โดยเปดใชหลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2561 ในปการศึกษา 2561 
     เม่ือถึงกําหนดการปรับปรุงหลักสูตรอีก
ครั้งในป พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไดประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ
การปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยมีกระบวนการ
ดังตอไปน้ี 
     (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนํา
ผลส รุปความคิดเห็นของผู ใชบัณฑิ ตใน
หลักสูตรที่ จัดทําโดยมหาวิทยาลัย ความ
คิดเห็นของนิ สิตชั้นปที่  2 และบัณฑิตตอ
หลักสูตร ที่จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมาเปนขอมูลอางอิงในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชา โดยระดมความ
คิดเห็นในการปรบัปรุงหลักสูตรในรายวิชา 
     (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระ
รายวิชา โดยเพิ่มสาระรายวิชาที่ชวยพัฒนา
ทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใหสาระของ
ห ลั กสู ต รตรงตาม คว าม ต อ งก ารข อ ง
ตลาดแรงงาน และสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษา (TQF) เพ่ิมช่ัวโมงการ
ฝกปฏิบั ติในรายวิชาที่ เนนไปทางวิชาชีพ
เฉพาะดานเพ่ือนําไปใชในการประกอบอาชีพ
จริ ง เพื่ อ ให นิ สิตก าวสู ค วาม เป นสากล
ทางดานวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 
     (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เช ิญ ผู ท รงค ุณ ว ุฒ ิภ ายนอกมาว ิพ ากษ
หลักสูตรและปรับแกใหเหมาะสม 
     (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสง
หลักสูตรและดําเนินการตามข้ันตอนของ

     หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางตอ เน่ือง โดยการออกแบบหลักสูตร 
ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
แตละรายวิชา การประเมินผูเรียน การกํากับให
มีการประเมินตามสภาพจริง มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและมีผลการดําเนินงาน
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 
     1. โครงสรางหลักสูตรออกแบบตามผลสรุป
ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษย
ปจจุบั นหลักสูตรฯ นํามาเปนขอ มูลในการ
ออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชา โดยระดม
ความคิดเห็นในการปรับปรงุหลักสูตรในรายวิชา 
เพ่ือใหครอบคลุมสาขาวิชาภาษาไทยและ
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
     2. หลักสูตรฯ สรางรายวิชาโดยคํานึงถึง
ความสําคัญและครอบคลุมเน้ือหาสาระรายวิชา
ที่ชวยสนับสนุนการทําวิจัยดานภาษา วรรณคดี
ไทย  คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศเพื่อใหสาระของหลักสูตรตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน สอดคลอง
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) และตรง
ตามความสนใจของนิสิต 
     3. หลักสูตรฯ กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชา
เก่ียวกับแนวคิดและกระบวนทัศนการวิจัยทาง
ภาษาไทย และสัมมนาการวิจัยภาษษไทยเชิงสห
วิทยาการในภาคการศึกษาแรกเพ่ือให นิสิตมี
ความรูดานการวิจัยและการวิเคราะหภาษาไทย
และภาษาไทยในฐานะภาษาตา งประเทศ 
หลั งจากน้ันภาคการศึกษาที่  2 หลักสูตรฯ 
กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาสัมมนาเกี่ยวกับ
ภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา และภาษาไทย
และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  และ
รายวิชาการศึกษาวิจัยเฉพาะทางตามความสนใจ
ของนิสิต เพ่ือตอยอดสูการทําปริญญานิพนธ   
 

เปลี่ยนแปลง 
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มหาวิทยาลัย 
     (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปด
ใชหลักสูตรที่ปรับปรงุแลว 
     (6) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเห็น

ของผูใชบัณฑิตในหลักสูตร และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประเมินความคิดเห็นของ

นิสิตและบัณฑิตในหลักสูตรฯ เพ่ือใชปรับปรุง

หลักสูตรฯ ในคร้ังตอไป 

 

 
รายละเอียดการแกไขคําอธิบายรายวิชา 
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ทยท700 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ภาษาไทย                     3(2-2-5)  
THT700 Thai Language 
Research Methodology 
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางดานภาษาไทย  
เพ่ือนําความรูไปพัฒนาเคาโครงงานวิจัย 
และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ   

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 
  

 ทยท700  แนวคดิและกระบวนทัศน
การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
THT700  Concepts and 
Paradigms in Thai Language 
Research 
ศึกษาแนวคิดและกระบวนทัศนการวิจัย
ดานภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา และ
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยภาคสนาม 
การวิจัยเชิงปริมาณ และการบูรณาการ 
ออกแบบงานวิจัย เคร่ืองมือวิจัย การ
เก็บขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูล การประมวลผลรายงานวิจัย โดย
อภิปรายรวมกันและจัดทําเคาโครงวิจัย 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 
 

 ทยท701  สัมมนาการวิจัยภาษาไทย
เชิงสหวิทยาการ             3(2-2-5) 
THT701  Seminar on 
Interdisciplinary Research in 
Thai   
สัมมนากรอบแนวคิดการวิ จัย การศึกษา
วิเคราะหวิ จัยภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 
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และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ โดย
บูรณาการกับศาสตรที่เก่ียวของ วิเคราะหและ
วิพากษปญหาวิจัยภาษาไทยกับสหวิทยาการ 
วัฒนธรรม ชุมชน สังคม สื่อ รวมท้ังการศึกษา
ภาษาไทยกับวัฒนธรรมอื่น อภิปรายและ
สัมมนาโดยเนนการฝกปฏิบัติตามระเบียบวิธี
วิ จั ยเชิ งปริ มาณ และคุ ณ ภาพ โดยมี
จรรยาบรรณในการวิจัย 

ทยท800 สัมมนาปริญญานิพนธระดับ

ปริญญาเอกภาษาไทย  1(0-2-1) 
THT800 Seminar of Thai 
Language Dissertation 
สัมมนางานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการเปน
ปริญญานิพนธ การทบทวนวรรณกรรม
ที่เก่ียวของเพ่ือสรางกรอบแนวคิดใน
การวิจัย การวางแผนวิธีดําเนินการวิจัย 
ตลอดจนการดําเนินการและผลที่ไดรับ 
นําเสนอความกาวหนาของงานวิจัยโดย
ลําดับอยางตอเน่ืองจนไดปริญญานิพนธ
ที่เสร็จสมบูรณ 

ทยท702  สัมมนาความกาวหนา
ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก

              3(1-4-4) 
THT702  Seminar on the Thai 
Language’s Dissertation 
Progress 
สัมมนางานวิจัยที่กําลังดําเนินการเปน
ปริญญานิพนธ  การทบทวนวรรณกรรม
ที่ เก่ียวของเพื่อสรางกรอบแนวคิดใน
การวิจัย  การวางแผนวิธีดําเนินการวิจัย  
ตลอดจนการดําเนินการและผลที่ไดรับ  
นําเสนอความกาวหนาของงานวิจัยโดย
ลําดับอยางตอเน่ืองจนไดปริญญานิพนธ
ที่สมบูรณ 

  เปลี่ยนรหัสวิชา 
  เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 
 

ทยภ711 กระบวนทัศนการวิจัย
ภาษาศาสตรภาษาไทย 3(2-2-5)  
THL711 Paradigms in Thai 
Linguistic Research  
ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการทางภาษาศาสตรภาษาไทย 
เพ่ือสรางองคความรูใหมหรอืนวัตกรรม
ในการวิจัยเก่ียวกับภาษาศาสตร
ภาษาไทย 

 
 
- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 
 
 

 ทยภ711  สัมมนาการวิจัยภาษาไทย
ประยุกต        3(2-2-5)  
THL711  Seminar on Applied 
Thai Language Research 
สัมมนากรอบแนวคิดและทฤษฎีทาง

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  

                                                             
 รายวิชานี้เปนรายวิชาที่นิสิตตองลงทะเบียนเรียน ต้ังแตชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เปนตนไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา แบบไมนับ

คาหนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรือไมเปนท่ีพอใจ (U) 

       รายวิชา THT702 เปนรายวิชาท่ีนิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เปนตนไป จนกวาจะสําเร็จการศึกษา แบบไม
นับคาหนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรือไมเปนที่พอใจ (U) 
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ภาษาไทย ระบบเสียง  ระบบไวยากรณ  
และระบบความหมายของภาษาไทย 
องคความรูเก่ียวกับกระบวนการการ
วิจัย  วิเคราะหและวิพากษงานวิจัยดาน
ภาษาไทยซึ่งเช่ือมโยงกับบริบทตางๆ 
ของสังคมไทยที่แสดงถึงพลังทางภาษา 

  รายวิชาใหม 

ทยภ712 กระบวนทัศนการวิจัย
วรรณคดีไทย                        3(2-2-5)  
THL712 Paradigms in Thai 
Literature  
ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการทางวรรณคดีไทย เพื่อสราง
องคความรูใหมหรือนวัตกรรมในการ
วิจัยเก่ียวกับวรรณคดไีทย 
 
 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

 ทยภ721  สัมมนาวรรณกรรมวิจารณ
          3(2-2-5) 
THL721  Seminar on Thai 
Literary Criticism 
สั มม น าก รอบ แน วคิ ด และท ฤษ ฎี
ว ร ร ณ ค ดี   อ ง ค ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ
วรรณกรรมวิจารณและกระบวนการ 
วิจัยดานวรรณกรรมไทย  อภิปราย
เก่ี ย ว กั บ ห ลั กก าร   ป รั ชญ า  แล ะ
สุนทรียศาสตร ความสําคัญและบทบาท
ของวรรณกรรมวิจารณในสังคมไทยรวม
สมัย โดยนําไปประยุกตใชในการทําวิจัย
ที่สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม และ
การเปล่ียนแปลงในกระแสโลก 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยภ713 กระบวนทัศนการวิจัยคติชน
วิทยา                        3(2-2-5) 
THL713 Paradigms in Folklore 
Research 
ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการทางคติชนวิทยา เพ่ือสรางองค
ความรูใหมหรือนวัตกรรมในการวิจัย
เก่ียวกับคติชนวิทยา 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

 ทยภ731  สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยา
และการวิจัยภาคสนาม    3(2-2-5) 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนชื่อรายวิชา 
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THL731  Seminar on Folklore 
Theories and Field Research 
สัมมนากรอบแนวคิด ทฤษฎีทางคติชน
วิ ท ย า  ด า น บ ท บ า ท ห น า ท่ี นิ ย ม 
โครงสรางนิยม การบูรณาการกรอบ
แนวคิดขามศาสตร  มานุษยวิทยาและ
สั งคม วิท ย า  อ งค ค ว าม รู เ ก่ี ย ว กับ
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพดานคติชน
วิทยา  และกระบวนการศึกษาวิจัย
ขอมูลภาคสนาม  การถอดบทเรียนและ
สังเคราะหขอมูลจากภาคสนามเพื่อ
สรางองคความรูนําไปตอยอดงานวิจัย
เฉพาะทาง 

  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

 ทยภ741  สัมมนาการวิจัยภาษาไทย
ในฐานะภาษาตางประเทศเชิงสห
วิทยาการ   3(2-2-5) 
THL741  Seminar on 
Interdisciplinary Research in 
Thai as a Foreign Language 
สัมมนาทฤษฎีการเรียนรูภาษา  
สังเคราะหกระบวนการวิจัยดาน
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  
บูรณาการองคความรูภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศกับศาสตรอื่น 
ภาษาศาสตร  คติชนวิทยา วรรณคดี
ไทย นิเทศศาสตร และศาสตรทาง
การศึกษา นําไปออกแบบนวัตกรรมการ
สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยภ731 การวิจัยภาษาศาสตร
ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ  3(2-2-5) 
THL731 Research Seminar of 
Interdisciplinary Thai Linguistic
สัมมนาเก่ียวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยทาง
ภาษาศาสตรภาษาไทย ประเด็นการวิจัย
ภาษาศาสตรภาษาไทยและเช่ือมโยงบูรณา
การภาษาไทยกับศาสตรอ่ืนได 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

 ทยภ712  สัมมนาการวิจัยภาษาไทย
วิเคราะห             3(2-2-5) 
THL712 Seminar on Thai 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 
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Analysis Research 
  

สัมมนาเก่ียวกับประเด็นการวิจัยทาง
ภาษาไทย สังเคราะหแนวคิดและทฤษฎี
ที่เชื่อมโยงกับปญหาหรือประเด็นการ
วิจัยทางภาษาไทย  วิเคราะหภาษาที่
แฝงนัยยะทางสังคม เพศสภาวะ ชาติ
พั น ธุ  โด ย บู รณ าก าร กับ ศ าส ตรที่
เก่ียวของ ไมวาจะเปนมานุษยวิทยา 
รัฐศาสตร นิเทศศาสตร และสังคมวิทยา 

  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยภ732 สัมมนาการวิจัยเฉพาะ
ทางดานภาษาไทย  3(0-4-5) 
THL732 Research Seminar of 
Special Topic on Thai Language 
การศึกษาคนควาวิ จัยเฉพาะทางใน
ประเทศหรือตางประเทศ   โดยนํา
กรอบแนวคิด ทฤษฎี  และหลักการ
ทางดานภาษาไทยมาสรางองคความรู
ใหม 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยภ733 การวิจัยวรรณคดีเชิง 
สหวิทยาการ 3(2-2-5) 
THL733 Research Seminar of 
Interdisciplinary Literature 
สัมมนาเก่ียวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัย
ทางวรรณคดี ประเด็นการวิจัยวรรณคดี
ไทยและเชื่อมโยงบูรณาการวรรณคดีไทย
กับศาสตรอ่ืนได 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

 ทยภ722  สัมมนาวรรณกรรมไทยเชิง 
สหวิทยาการ      3(2-2-5) 
THL722  Seminar on 
Interdisciplinary Research on 
Thai Literary Research 
สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี และองครวมของการ
วิจัยวรรณกรรมไทย ความสัมพันธของ
วรรณกรรมไทยกับศิ ลปะสาขาต าง  ๆ              
บูรณาการวรรณกรรมกับศาสตรที่เก่ียวของ 
นิ เทศศาสตร  ทั ศนศิลป  พุ ทธศาสนา 
นําเสนอประเด็นวิจัยดานวรรณกรรมไทยที่
บูรณาการกับศาสตรอ่ืน 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยภ734 สัมมนาการวิจัยเฉพาะทาง 
ดานวรรณคดีไทย 3(0-4-5)  

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
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THL734 Research Seminar of 
Special Topic on Thai 
Literature 
การศึกษาคนควาวิจัยเฉพาะทางใน
ประเทศหรอืตางประเทศ โดยนํากรอบ
แนวคดิ ทฤษฎี และหลักการทางดาน
วรรณคดีไทยมาสรางองคความรูใหม 

  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยภ735 การวิจัยคติชนวิทยาเชิง 
สหวิทยาการ 3(2-2-5)  
THL735 Research Seminar of 
Interdisciplinary Folklore  
สัมมนาเก่ียวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัย
ทางคติชนวิทยา ประเด็นการวิจัยคติชน
วิทยาและเช่ือมโยงบูรณาการคติชน
วิทยากับศาสตรอื่นได 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยภ736 สัมมนาการวิจัยเฉพาะทาง 
ดานคติชนวิทยา 3(0-4-5) 
THL736 Research Seminar of 
Special Topic on Folklore 
การศึกษาคนควาวิจัยเฉพาะทางใน
ประเทศหรอืตางประเทศ โดยนํากรอบ
แนวคดิ ทฤษฎี และหลักการทางดาน 
คติชนวิทยามาสรางองคความรูใหม 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

 ทยภ732  สัมมนางานวิจัยคติชน
วิทยาสรางสรรค       3(2-2-5)  
THL732  Seminar on Creative 
Folklore Research   
สัมมนากรอบแนวคิดคติชนสรางสรรค  
วัฒนธรรมประดิษฐ วัฒนธรรมประชา
นิยม และการผลิตซ้ํา  ขอมูลคติชน
ส มั ย ใ ห ม   แ ล ะ ง า น วิ จั ย ด า น
ปรากฏการณทางสังคมสมัยใหม  นําไป
ประยุกตกับทุนทางวัฒนธรรมไทยที่
เก่ียวของกับบ ริบททองถ่ินและการ
ทองเท่ียวเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยภ737 ปฏิบัติการสอนภาษาและ
วรรณคดีไทยแกชาวตางประเทศ  
3(2-2-5) 
THL737 Teaching Practicum in 
Thai Language and Literature 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
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for Foreigner 
นําเสนอการสอนภาษาและวรรณคดี
ไทยแกชาวตางประเทศภาคปฏิบัติ  โดย
มุงเนนการเรียนรูและการประเมินผล
ตามสภาพจรงิ เสนอแผนการสอนทุก
ข้ันตอน ตั้งแตการวางแผนการสอน 
การสรางบทเรียน แบบฝกหัด แบบฝก 
การสรางส่ือหรือนวัตกรรมการเรียนการ
สอน  การวัดและประเมินผล แลว
นําไปใชปฏิบัติการสอนในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

  รายวิชาใหม 

 ทยภ742  สัมมนาการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาตางประเทศ 3(2-2-5) 
THL742  Seminar on Teaching 
Thai as a Foreign Language 
สัมมนากรอบแนวคิดและทฤษฎีการ
เรียน การส อ นภ าษ าต า งป ระ เท ศ  
การออกแบบ การพัฒนาหลักสูตร  
เท ค นิ ค แ ล ะ วิ ธี ก า ร ส อ น  แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียนรูภาษาไทยแก
ช า ว ต า ง ป ร ะ เท ศ   พ ร อ ม ทั้ ง ฝ ก
ปฏิ บั ติ การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ  โดยบูรณาการกับ
ศาสตรทางการศกึษา 
 
 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยต721 กระบวนทัศนการวิจัย
ภาษาไทย                          
3(2-2-5)                                  
TFL721  Paradigms in Thai 
Language Research 
ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
ทางภาษาไทย เพ่ือสรางองคความรูใหมใน
การวิจัยเก่ียวกับภาษาไทย 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยต722  กระบวนทัศนการวิจัย
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ       
                                 3(2-2-5) 
TFL722 Paradigms in Thai as a 
Foreign Language Research 
ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และ

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 
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หลักการทางการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ เพื่อสรางองคความรู
ใหมในการวิจัยเก่ียวกับภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 
ทยต723  กระบวนทัศนการวิจัย
วรรณคดีไทยและคติชนวิทยา   
                                 3(2-2-5) 
TFL723 Paradigms in Thai 
Literature and Folklore 
Research 
ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการทางวรรณคดีไทยและคติชน
วิทยา เพ่ือสรางองคความรูใหมหรือ
นวัตกรรมในการวิจัยเก่ียวกับวรรณคดี
ไทยและคติชนวิทยา 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยต741 การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ                  
                                 3(2-2-5) 
THL741 Research Seminar of 
Interdisciplinary Thai Language 
สัมมนาเก่ียวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัย 
ประเด็นการวิจัยภาษาไทยและเช่ือมโยง
บูรณาการภาษาไทยกับศาสตรอื่นได 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยต742 การวิจัยภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศเชิงสหวิทยาการ
                       3(2-2-5) 
TFL742  Research Seminars of 
Interdisciplinary Thai as a 
Foreign Language 
สัมมนาเก่ียวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัย
ทางภาษาไทย ประเด็นการวิจัย
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ
และเช่ือมโยงบูรณาการภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศกับศาสตรอื่นได 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยต743 สัมมนาการวิจัยเฉพาะทาง 
ดานภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ           3(0-4-5) 
TFL743 Research Seminars of 
Special Topics on Thai as a 
Foreign Language Research    
การศึกษาคนควาวิจัยเฉพาะทาง โดยนํา 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
ทางดานภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศมาสรางองคความรู
ใหม หรือพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย
สําหรับชาวตางประเทศ 
ทยต744  การวิจัยวรรณคดีไทยและ 
คติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ              
                                  3(2-2-5) 
TFL744  Research Seminars of 
the Interdisciplinary Literature 
and Folklore 
การศึกษาคนควาวิจัยเฉพาะทาง โดยนํากรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางดานวรรณคดี
ไทยและคติชนวิทยามาสรางองคความรูใหม 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

ทยต745 ปฏิบัติการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศ     3(2-2-5) 
TFL745 Teaching Practicum in 
Thai Language for Foreigner 
นําเสนอการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศภาคปฏิบั ติ  โดย
มุงเนนการเรียนรูและการประเมินผล
ตามสภาพจริง เสนอแผนการสอนทุก
ข้ันตอน ตั้งแตการวางแผนการสอน   
การสรางบทเรียน แบบฝกหัด แบบฝก 
แ บ บ ท ด ส อ บ  ก า ร ส ร า ง สื่ อ ห รื อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน  แล ว
นําไปใชปฏิบัติการสอนในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

   เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

 ทยภ713  การศึกษาวิจัยเฉพาะ
ทางดานภาษา                   3(1-4-4)                        
THL713  A Specialized Study of 
Language 
วิเคราะหและวิพากษประเด็นวิจัยดาน
ภาษาท่ีสนใจ  ทบทวนกรอบแนวคิด
ทฤษฎีที่เก่ียวของ สํารวจสภาพขอมูล
และโจทยวิจัยที่ชัดเจน  ตั้งสมมติฐาน
การวิ จั ย  ออ กแ บ บ การวิ จั ย  แล ะ
นําเสนอโครงรางงานวิจัย 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

 ทยภ723   การศึกษาวิจัยเฉพาะ
ทางดานวรรณกรรมไทย      3(1-4-4) 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนชื่อรายวิชา 
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THL723  A Specialized Study of 
Thai Literary Works 
วิเคราะหและวิพากษประเด็นวิจัยดาน
วรรณกรรมไทย วรรณคดีไทย นวนิยาย 
เร่ือ งสั้ น  กวี นิ พ นธ  และงาน เขี ยน
รูปแบบตางๆ ที่สนใจ  ทบทวนกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ  สํารวจสภาพ
ข อ มู ล แ ล ะ โจ ท ย วิ จั ย ท่ี ชั ด เจ น  
ต้ังสมมติฐานการวิจัย ออกแบบการวิจัย 
และนําเสนอโครงรางงาน วิจัย โดย
ประ ยุกต และบู รณ าการเช่ื อม โย ง
การศึกษาวรรณกรรมไทยกับศาสตรอื่น 

  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

 ทยภ733  การศึกษาวิจัยเฉพาะ
ทางดานคติชนวิทยา 3(1-4-4) 
THL733  A specialized study of 
folklore 
วิเคราะห วิพากษ  และวิจัยขอมูลคติชน
วิทยาประเภทเรื่ องเล า ความเช่ือและ
พิธีกรรม ประเด็นวิจัยดานคติชนวิทยาที่
สนใจ  ทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎีทางคติชน
ที่เก่ียวของ  สํารวจสภาพขอมูลและโจทย
วิ จั ยที่ ชั ดเจน  ต้ั งสมมติ ฐานการวิ จั ย 
ออกแบบการวิ จัย และนําเสนอโครงราง
งานวิจัย 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 

 ทยภ743  การศึกษาวิจัยเฉพาะ
ทางดานภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ                   3(1-4-4) 
THL743  A Specialized Study of 
Thai as a Foreign Language 
วิเคราะหและวิพากษประเด็นวิจัยดาน
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
โดยบูรณาการศาสตร อ่ืนท่ี เก่ียวของ 
ทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ  
สํารวจสภาพขอมูลและโจทย วิ จัยที่
ชั ด เจ น   ตั้ ง ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร วิ จั ย 
ออกแบบการวิจัย การสรางนวัตกรรม
ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ
ภาษาตางประเทศ และนําเสนอโครง
รางงานวิจัย 

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 
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3. ปริญญานิพนธ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 

 ปพอ891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 
                                36 หนวยกิต 
GRD891 Dissertation 
      

ปพอ891 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 
                                            36 หนวยกิต 
GRD891 Dissertation 
      

  เปล่ียนรหัสวิชา 
  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
  ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา 
  ยุบรวมรายวิชา  
  รายวิชาใหม 
 คงเดิมตามบัณฑิตวิทยาลัย 
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        ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย 

หัวขอ หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

หลักสูตร ศศ.ด. สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

 

ช่ือปริญญา
และสาขาวิชา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) 
ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

 

ปรัชญา ผู ส่ือสารภาษาไทยและสรางงาน วิจัยในบริบท
วัฒนธรรมไทย 

นักวิจัยภาษาไทยท่ีสามารถบูรณาการศาสตร
ภาษาไทยกับศาสตรอื่นไดอยางลุมลึก  

 

เปาหมายการ
ผลิตบัณฑิต 

มุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูดานภาษาไทย  
สามารถนําความรูภาษาไทยผลิตหรือสรางงานวิจัย
ดานภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา และภาษาไทย
ในฐานะภาษาตางประเทศในบริบทสังคมวัฒนธรรม
ไทยและบรบิทการสื่อสารขามวัฒนธรรม 

มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค
ความ รูดานภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศกับศาสตรอื่นท่ีเก่ียวของ  และ
นําองคความรูไปประยุกตสรางสรรคงานวิจัยดาน
ภาษา  วรรณ กรรมไทย  คติชนวิทยา  และ
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศทั้งในประเทศ
ไทยและตางประเทศ 

 

อาชีพท่ี
ประกอบได
หลังสําเร็จ
การศึกษา 

1. สามารถประกอบอาชีพที่ เกี่ยวของกับการใช
ภ าษา ไท ย  และการสอ นภ าษ าไท ยในฐาน ะ
ภาษาตางประเทศทั้งในประเทศและตางประเทศ  
2.  ผูสอนภาษาไทยในหนวยงานและสถาบันการศึกษา  
3.  ผูสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใหแก
ชาวตางชาตใินหนวยงานและสถาบันการศึกษา       
4.  นักวิชาการและนักวิจัยดานภาษาไทย และ
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  
5.  ประกอบอาชีพอิสระที่เก่ียวของกับการใชภาษาไทย 

1.อาจารยสอนภาษาไทยในสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
2.นักวิชาการ และนักวิจัยดานภาษาไทยทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ  

 

ผลลัพธการ
เรียนรูท่ี
คาดหวัง
ระดับ
หลักสูตร 
(ELO) 

ELO 1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศเพ่ือส่ือสารไดอยางเหมาะสมกับ
บริบททางวัฒนธรรมไทย 
ELO 2 สามารถวิ เคราะห สังเคราะห  ประยุกต
ความรู  และผลิตงานวิ จัยทางภ าษ าไทยและ
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
ELO 3 สามารถเผยแพรความรูภาษาไทยและ
ภาษาไทยในฐานะภาษาต างประเทศในบริบท
วัฒนธรรมไทย 

ELO 1 วิเคราะหและวิพากษองคความรูในสาขา
และงานวิจัยดานภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชน
วิทยา และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ
ตามหลักวิชาการ  
ELO 2 ออกแบบและผลิตงานวิจัยดานภาษาไทย 
วรรณคดีไทย คติชนวิทยา หรือภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ โดยบูรณาการความรูกับศาสตรอื่น 
ELO 3 สรางองคความรูและประยุกตใชความรูภาษาไทย
ทีมี่ประโยชนตอสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 

 

วัตถุประสงค 1. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศโดยใชแนวคิดและทฤษฎีทาง
ภาษาไทยตามหลักการทางวิชาการ 
2. สามารถทําวิจัยทางภาษาไทยและภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศ โดยวิเคราะห สังเคราะห 
และประยุกตใชความรูได 

1. สามารถใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางภาษา 
วรรณคดี คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศเพ่ือสรางองคความรูเฉพาะทาง 
2. สามารถสรางงานวิจัยโดยบูรณาการองคความรู
ภาษาไทยกับศาสตรท่ีเก่ียวของ 
3. สามารถประยุกตใช งานวิจัยในวิชาชีพและ
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หมายเหตุ 

3. สามารถนําเสนอหรือถายทอดหลักการ แนวคิด 
และองคความรูภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรมไทย 

เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

คาธรรมเนียม -150,000- 
(ทั้งน้ีคาธรรมเนียมฯ สําหรับนิสิตชาวตางชาติให
เปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย) 

-360,000- 
(ทั้งน้ีคาธรรมเนียมฯ สําหรับนิสิตชาวตางชาติให
เปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย) 

 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต  

วิชาเอก/
แขนงวิชา 

ไมมี ไมมี  

หมวดวิชา
แกน 

ไมมีหมวดวิชาแกน 
 

ไมมีหมวดวิชาแกน   

หมวดวิชา
บังคับรวม 

ไมมี ไมมี  

หมวดวิชา
บังคับ 

12 หนวยกิต 6 หนวยกิต 
 

 

หมวดวิชา
เลือก 

12  หนวยกิต 
มีรายวิชาเลือกเรียนเฉพาะทาง 

6 หนวยกิต 
มีรายวิชาเลือกเรียนเฉพาะทาง 

 

ปริญญา
นิพนธ 

12  หนวยกิต 36  หนวยกิต  

แผนการ
ศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2 
เรียนรายวิชา 2 ภาคเรียน (1 ป) 

หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 
เรียนรายวิชา 2 ภาคเรียน (1 ป) 

 

 
 
 
 
 

 
 


