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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

ชื่อสถาบันอดุมศกึษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบัน/สํานัก  คณะมนุษยศาสตร 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     25370091100361 

 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :       หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

          ภาษาอังกฤษ :   Master of Arts Program in Thai  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

               ชื่อยอ  :    ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Master of Arts (Thai) 

                 ชื่อยอ  :    M.A. (Thai) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา  

     ไมมี 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก 2 

 5.2 ภาษาที่ใช 

                จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 5.3 การรับเขาศึกษา 

                รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
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 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  

       -  

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

          ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

       เปนหลักสูตรปรับปรุง ชื่อเดิมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร

ปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 

          ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม                   

คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันท่ี 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

   ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้ง ท่ี  1/2565 เมื่อ วันที่  22               

เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

     ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 12 

เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดรบัการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2566 

 

8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

  1. สามารถประกอบอาชีพที่ เก่ียวของกับการใชภาษาไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศทั้งในประเทศและตางประเทศ  

        2.  ผูสอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา   

            3.  ผูสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใหแกชาวตางชาติในหนวยงานและสถาบันการศึกษา       

          4.  นักวิชาการและนักวิจัยดานภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

5.  ตําแหนง หรืออาชีพที่เกี่ยวของกับการใชภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ เชน ตําแหนง

การคาธุรกิจไทยจีน ตําแหนงดานการลงทุนระหวางประเทศระหวางประเทศไทยกับจีน เปนตน 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
 

 

ลําดับท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา)  

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา เลขประจาํตัว

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 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  

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับ

นโยบายและยุทธศาสตรชาติ  โดยเล็งเห็นขอได เปรียบของประเทศที่มี ตําแหนงที่ตั้ งเปนศูนยกลาง 

ในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเปนประตูสูเอเชียรวมถึงประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ 

จุดยุทธศาสตรของตําแหนงที่ตั้งทําใหนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจวางไวในทิศทางและเปาหมายใน

การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใหสอดรับกับพลวัตและสถานการณใหมของโลก แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนาประเทศ 

ที่ตองการมุงเนนดังกลาว มีกระบวนการศึกษาเริ่มตนจากการสังเคราะห วิเคราะหแนวโนมพรอมท้ังผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือนํามาประกอบการพัฒนา

ประเทศภายใตบริบทเงื่อนไขและขอจํากัดของประเทศไทย  โดยพิจารณาองคประกอบของการพัฒนาประเทศ

ในมิติดานตาง ๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติอยางรอบดาน เพ่ือใหประเทศพรอมเติบโตอยางยั่งยืน

และสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติไดอยางสัมฤทธิ์ผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) ที่กําหนดทิศทาง  เปาหมาย 

และนโยบายเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู “เศรษฐกิจสรางคุณคา  สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” มุงเนนการพัฒนา
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ประเทศไทย 4 ดาน ไดแก เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (High Value-added Economy) 

สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) 

และปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation)  

นอกจากนี้ในการวางยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ยังกลาวถึงทรัพยากรมนุษยวาเปนปจจัยท่ี

สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ  ประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ  มีความรู   

มีสมรรถนะและมีทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพ่ือใหประเทศเดินทางเขาสูความ “มั่งคั่ง” 

และ “ย่ังยืน” ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลก 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีสมรรถนะสูงมีปจจัยหลายดาน ที่สําคัญคือการมีทุน “ดานภาษา”   

ซึ่งเปนจุดสําคัญที่จะทําใหประเทศไทยพัฒนาอยาง “มั่งคั่ง” และ “ยั่งยืน” สามารถแขงขันกับประเทศตาง ๆ  

ทั้งในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก  อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุล  มีเสถียรภาพ  และสราง 

ความเขาใจในมิติดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยมี “ภาษาไทย” เปนเครื่องมือสําคัฐประการหนึ่งในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

     11.2  สถานการณหรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมุงเนนการพัฒนาประเทศไทยใหมี

ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และย่ังยืน  เปนประเทศพัฒนาแลวดานการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สงผลใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน  มีรายไดสูง  มีความสุขอยูดีกินดี  สังคมมีความมั่นคง  

เสมอภาคและเปนธรรม  โดยกําหนดยุทธศาสตร 6 ดาน ประกอบดวย 1.ดานความมั่นคง  2.ดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน  3.ดานการพัฒนาและเสริมสรางศัพยภาพคน  4.ดานการสรางโอกาส 

ความเสมอภาคและเท าเทียมกันทางสังคม  5.ดานการสรางการเติบโตทางคุณภาพชี วิต ท่ีเปนมิตร 

ตอสิ่งแวดลอม  และ 6.ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการรัฐ 

ยุทธศาสตรชาติดังกลาวขางตนสงผลตอสถานการณการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ดังกระทรวง

วัฒนธรรมไดวางกรอบทิศทางยุทธศาสตรดานวัฒนธรรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติขางตน กลาวคือ

มุงเนนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  มีภาพลักษณ  

ความสัมพันธที่ดี  และไดรับการยอมรับในเวททีางวัฒนธรรมระดับสากล เปนตน 

ทิศทางของการพัฒนาสงผลใหเกิดการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม   

เชน  การปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีความรัก  ความหวงแหน  และภาคภูมิใจในอัตลักษณของวัฒนธรรม

ทองถิ่น  การยกระดับการบริหารจัดการมรดกและทุนทางวัฒนธรรม  เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ   

การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินมาเพ่ิมคุณคาและมูลคาใหกับสินคาและบริการที่ตรงกับความ

ตองการของตลาด  การพัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม  รวมทั้งสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ

ประวัติศาสตร  ประเพณี  วัฒนธรรมตางๆ  การสรางความรู  ความเขาใจและความสําคัญของประชาคม

อาเซียนในมิติศาสนาและวัฒนธรรม 
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การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษยใหสอดรับกับทิศทางการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมจึงตอง

เนนความสําคัญดาน “ภาษาไทย” ในฐานะเปนตนทุนทางวัฒนธรรมภายใตการเรียนรูภาษาไทยในบริบทของ

มรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรมจํานวนมาก  มีศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย  มีแหลงเรียนรูและ

สถานที่ทองเที่ยวทางศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  รวมถึงมีปราชญชาวบาน และศิลปนอีกจํานวนมาก 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมจึงเปนจุดแข็งและเปนโอกาสในการพัฒนาประเทศ

ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวโนม 

การเปลี่ ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) ที่ กํ าลั งเกิ ดขึ้ นในวงกว างและคาดว าจะส งผลต อไป 

ในอนาคต เกิดประเด็นหรือปรากฏการณสังคมท่ีเก่ียวของกับสังคมและวัฒนธรรมในหลากหลายมิติ  ตั้งแตการดําเนิน

ชีวิตของประชากรไปจนถึงผลรวมในระดับประเทศ  ซึ่งสงผลตอชีวิตความเปนอยูของผูคนในสังคม  

นอกจากนี้อิทธิพลจากเทคโนโลยีท่ีกาวหนาและเปล่ียนแปลงสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 

ที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชนในภาคสวนตาง ๆ อยางกวางขวาง  สงอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง

ดานคานิยมและวัฒนธรรมของคนไทย รวมถึงวัฒนธรรมตางชาติที่ ไหลบามาพรอมโลกยุคดิ จิทัล 

และการสื่อสาร ลวนสงผลใหเกิดปรากฏการณดานการใชภาษาไทยในบรบิทการสื่อสารขามวัฒนธรรม 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร     

  นโยบายแหงรัฐ ยุทธศาสตรชาติ  สภาพการณทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้งของ                 

ประเทศไทยและของโลก  ไดกําหนดการขับเคลื่อนประเทศไทยในมิติตาง ๆ จากยุทธศาสตรชาติไปสู 

การดําเนินการในทางปฏิบัติภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เพื่อใหประเทศไทยสามารถเติบโตตอไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง  

และความซับซอนที่มากขึ้นของโลกยุคใหม แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends)  

ที่กําลังเกิดขึ้น ในวงกวางในอนาคต หลากหลายมิติ อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม รวมถึงชีวิตความเปนอยูของผูคนในสังคม ที่นําไปสูการปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  ที่ประเทศไทยมุงเนนใหความสําคัญ  

ด าน ความ ก าวหน าท างเท ค โน โลยี ป จจุ บั น โล กอ ยู ใน ยุคของก ารป ฏิ วัติ อุ ตส าหกรรมครั้ ง ท่ี  4  

(The Fourth Industrial Revolution) ซึ่งเปนยุคของการตอยอดและผสมผสานเทคโนโลยีท่ีมีขอบเขต และ

ความแตกตางกันเขาดวยกัน สงผลใหเทคโนโลยีมีความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติเขาสูยุค

ดิจิทัล (Digital Transformation)  

 จากสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยจึงพัฒนาและออกแบบหลักสูตรใหสอดคลองและตอบโจทยสถานการณการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

สถานการณการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ภายใตพันธกิจของสถาบันการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียน 

มีความรู  มีคุณธรรม และมีปญญา  หลักสูตรจึงพัฒนาและออกแบบรายวิชาใหกาวหนาทันสมัยสอดคลอง 
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กับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลง  เพ่ือใหผูเรียนมีองคความรูดานภาษาไทย   

เขาใจภาษาไทยในบริบททางสังคมวัฒนธรรมไทยและบริบทการส่ือสารขามวัฒนธรรม  ในฐานะที่ภาษาไทย

เปนภาษาระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  ผูเรียนสามารถใชภาษาไทย ผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือให

ภาษาไทยเปนประตูสูการสื่อสารท่ีสรางความเขาใจทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคและสังคมโลก  

ชวยลดปญหาและผลกระทบที่ เกิดจากการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมในมิติต างๆ  

นําไปสูการพัฒนาประเทศไทยอยางสมดุล  มีเสถียรภาพ  และชวยสรางความเขาใจระหวางวัฒนธรรม 

 

     12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงเนนเร่ืองความกาวหนาทางวิชาการ  

คุณธรรมและจริยธรรม ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยวา “ประชาคมวิชาการแหงผูมีความรูประดุจนักปราชญ 

และมีความประพฤติประดุจผูทรงศีล สมฐานะของผูนําทางปญญา”  จึงไดกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ไวในแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) ไดแก   

             1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหแกสังคม โดยผานกระบวนการเรียนรูและ

สังคมแหงการเรียนรู   

             2. สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชนอยางยั่งยืนตอสังคมทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ   

             3. บริการวิชาการที่มีคณุภาพ จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสังคม   

             4. ศึกษา วิเคราะห และทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ  

             5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

        การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พันธกิจขอ 2) ที่มุงสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  มีประโยชน

อยางยั่งยืน เพื่อสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  ไดแก  

      SSAP 1 การเปนแหลงความเปนเลิศในการผลิตกําลังหลักของประเทศ และนวัตกรรมการเรียนรู 

(Learning innovation) 

      เปาประสงค 1. เปนแหลงผลิตกําลังหลักของประเทศเพ่ือรองรบัการศึกษาทุกชวงวัย 

      เปาประสงค 5. ผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามความตองการของสังคม 

        SSAP 4 การพัฒนาความเปนนานาชาติและความเปนสากล 

      เปาประสงค 2. สงเสริมความเปนนานาชาติและความเปนสากล 

         SSAP 5 การพัฒนาและเสรมิสรางปญญาของนิสิตและบุคลากร 

      เปาประสงค 1. สงเสริมและพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครนิทรวิโรฒและเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 
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             ดวยความสําคัญตามพันธกิจดังกลาว  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร 

จึงพัฒนาหลักสูตรโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสามารถผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

ตามผลลัพธการเรียนรูตามความคาดหวังของหลักสูตรฯ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมตรงตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย  เพ่ือใหไดบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรตามเกณฑการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตร AUN-QA ดังนี้  

 ELO1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเพ่ือสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับ

บรบิททางวัฒนธรรมไทย 

 ELO2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห  ประยุกตความรู และผลิตงานวิจัยทางภาษาไทยและภาษาไทย

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

ELO3 สามารถเผยแพรความรูภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศในบริบทวัฒนธรรมไทย 

   

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีความรวมมือและบูรณาการกับหลักสูตรอ่ืน ๆ 

ไดแก คณะศึกษาศาสตร  สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู  นิสิตสามารถเลือกเรียน

รายวิชาอื่นนอกหลักสูตร นอกสวนงาน และนอกมหาวิทยาลัยไดตามความสนใจของนิสิต  ภายใตความเห็น

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     1.1 ปรัชญา 

  ผูเชี่ยวชาญภาษาไทยสามารถสื่อสารและสรางงานวิจัยในบรบิทวัฒนธรรมไทย 
 

     1.2 ความสําคัญ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมุงเนนการพัฒนาประเทศไทยภายใตวิสัยทัศนความมั่นคงทาง

สังคมทามกลางพหุสังคมและวัฒนธรรม  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ความเปนธรรม  ความอยูดีมีสุขปลอดภัย

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในทุกระดับ  มีความมั่งคั่งดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อยางตอเนื่อง  เศรษฐกิจเขมแข็ง  มีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ทั้งตลาดในประเทศและ

ตลาดโลก  เพ่ือชวยสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในเวทีโลก   

สรางความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจและการคาในภูมิภาคเอเชียเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยอยางสมดุล  

มีเสถียรภาพ และยั่งยืน   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถดานภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  เพราะภาษาไทยเปน

สะพานเชื่อมความสัมพันธกับผูคนและสังคมในภูมิภาคและสังคมโลก  โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมปจจุบันท่ีเขาสูยุคดิจิทัล  การสื่อสารดวยภาษาเปนสิ่งจําเปน  สังคมไทยและสังคมโลกยังคงตองการ

ผู มีความรูความสามารถทางภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ เพื่อเปนกําลังหลัก 

ในการปฏิบัติงานในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรธุรกิจขนาดใหญ สื่อมวลชน หนวยงานเกี่ยวกับ 

การโฆษณาประชาสัมพันธ การทองเที่ยว กลุมผูประกอบอาชีพดานการเขียนและการแปล รวมไปถึงงาน 

ดานการสอน การวิจัย และการใชภาษาไทยท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาค

อาเซียน และกลุมประเทศเอเชียตะวันออก อาทิ จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต  ที่เปดการเรียนการสอนภาษาไทย 

ในฐานะภาษาตางประเทศ  ทั้งนี้เพ่ือใหสื่อสารและเขาใจตรงกัน ไมเกิดความคลาดเคลื่อนหรือเกิดปญหาและ

อุปสรรคในการสื่อสารขามวัฒนธรรม  ภาษาไทยจึงเปนสิ่งจําเปนในการสรางความเขาใจระหวางผูคน ชุมชน 

และสังคมในทุกมิต ิ  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จึงจําเปนตอง

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของสังคมไทยและสังคมนานาชาติ                  

โดยคํานึงถึงปจจัยภายในและภายนอกประเทศ  ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม  ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับกับโอกาสในการแขงขันและการลงทุน  การประกอบอาชีพ  และดานเศรษฐกิจ

การคาระหวางประเทศ 
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     1.3 วัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  1.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชแนวคิดและ

ทฤษฎีทางภาษาไทยตามหลักการทางวิชาการ      

     2) สามารถทําวิจัยทางภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ โดยวิเคราะห 

สังเคราะห และประยุกตใชความรูได  

       3) สามารถนําเสนอหรือถายทอดหลักการ แนวคิด และองคความรูภาษาไทยในบริบท

วัฒนธรรมไทย  

  1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อนสิิตจบการศึกษา 

    1) ELO1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเพื่อสื่อสารไดอยาง

เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมไทย 

     2) ELO2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห  ประยุกตความรู และผลิตงานวิจัยทางภาษาไทย

และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

   3) ELO3 สามารถเผยแพรความรูภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใน

บรบิทวัฒนธรรมไทย 
 

  1.3.3 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร เม่ือสิ้นปการศกึษา (2 หรือ 3 ปตามรูปแบบของหลักสูตร) 

  ปที่ 1  

  1) ELO1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเพ่ือสื่อสารไดอยาง

เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมไทย 

  2) ELO2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห  ประยุกตความรู และผลิตงานวิจัยทางภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

         ปที่ 2  

  1) ELO2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห  ประยุกตความรู และผลิตงานวิจัยทางภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

 2) ELO3 สามารถเผยแพรความรูภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใน

บรบิทวัฒนธรรมไทย 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มีแผนพัฒนาปรับปรุงภายใน 4 ป โดยมี

รายละเอียดของแผนการพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ  และหลักฐาน/ตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ตัวบงชี้ 

การพัฒนาหลักสูตร 

 การวิเคราะหติดตามประเมินผล

การใชหลักสูตร 

 

 สัมภาษณผูมีสวนได 

  สวนเสียของหลักสูตร 

 นําผลการดําเนินงานที่ 

  รายงานใน มคอ.7 มา 

  เปนขอมูลในการพัฒนา 

  หลักสูตร 

 กําหนดใหนิสิตปสุดทาย/ 

     ศิษยเกา คณาจารยใน 

  หลักสูตรประเมินหลักสูตร 

 ประเมินความพึงพอใจ 

  ของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต 

  ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

 นําขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินการ

ประกันคณุภาพการศึกษามาเปน

ขอมูลในการจัดทํา หลักสูตรฯ 

 

 รายงานสรุปผลการสัมภาษณ 

 

 มคอ.7 รายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรฯ 

 

 

 รายงานผลการประเมินจาก

นิสิตปสุดทาย/ ศิษยเกาและ

คณาจารยในหลักสูตร 

 รายงานการประเมินความ        

พึงพอใจของบัณฑิตและผูใช

บัณฑติที่มีตอหลักสูตรฯ 

 หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

 • จัดทําหลักสูตรปรับปรงุฉบับราง  •  เชิญผูทรงคุณวุฒิจาก   

    สถาบันการศึกษาทั้ง 

ในประเทศและตางประเทศ   

รวมทั้งผูประกอบการมา 

วิพากษหลักสูตร 

 •  ปรับปรุงหลักสูตรตามผล 

การวิพากษ 

•   รายงานผลการวิพากษจาก 

     ผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

•   หลักสูตรฉบับปรบัปรุง 

การพัฒนาการเรียนการสอน 

•  พัฒนาคณาจารยดานการทําวิจัย 

และการเรยีนการสอน 

 •  สนับสนุนใหอาจารยทํา 

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีน 

การสอนอาจรวมกับ 

    สถาบันอ่ืนผลิตงานวิจัย 

•  รอยละของอาจารยประจําที่มี 

   งานวิจัย 
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ตัวบงชี้ 

    ในระดับชาติและนานาชาติ 

 • สนับสนุนใหอาจารยตีพิมพ 

   เผยแพรผลงานวิจัยทั้งใน 

   ระดับชาติและนานาชาติ 

•  สนับสนุนใหอาจารย  

   นําเสนอผลงานวิจัยใน 

   ระดับชาติและนานาชาติ 

•  บูรณาการการเรียนการสอน 

   กับการบริการวิชาการเพ่ือ 

   ความเขมแข็งของการนํา 

   ทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

 

• รอยละของอาจารยประจําที่มี 

   ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 

 

•  รอยละของอาจารยประจําที่  

   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน 

   ระดับชาติและนานาชาติ 

• รอยละของกิจกรรมหรอื  

   โครงการบริการวิชาการท่ี 

   ตอบสนองความตองการ 

   พัฒนาและเสริมสรางความ 

   เขมแข็งของสังคมตออาจารย 

   ประจํา 

•  พัฒนานิสิตดานการทาํวิจัย และ

การเรียนการสอน 

•  สนับสนุนใหนิสิตตีพิมพ 

   เผยแพรผลงานวิจัยและ 

   นําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน 

   ระดับชาติและนานาชาติใน 

   วารสาร/การประชุมวิชาการ 

   ระดับชาติและ/ หรือ 

   นานาชาติ 

•  จํานวนนิสิตที่ตีพิมพและ 

   นําเสนอผลงานวิจัยคิดเปน     

   รอยละ 100 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คือ ป การศึกษาหนึ่ งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ                       

หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

   1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน  

         อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนได โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห (เปนไป

ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

   1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

    การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2. การดําเนินการของหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

      เรยีนศุกรเย็นเวลา 17.00 – 20.00 น. และเสาร - อาทิตย 

      ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

      ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

      ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
      

     2.2 คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 

       1. ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาภาษาไทย 

หรอืสาขาวิชาที่เก่ียวของ   

       2. หากไมไดสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยตองเรียนรายวิชาภาษาไทยในระดับปริญญาตรี                 

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

       3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.75 และมีคุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร          

       4. มีผลการสอบภาษาอังกฤษเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
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     2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

       นิสิตที่เขามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปญหาดานทักษะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอง

คนควาและพึ่งพาตนเอง หลักสูตรฯ ไดสรุปปญหาของนิสิตแรกเขาดงัตอไปนี้ 

            1.  นิสิตชาวตางประเทศมีพื้นฐานความรูทางภาษาไทยแตกตางกัน 

            2.  นิสิตขาดทักษะการคดิวิเคราะหและความคิดสรางสรรค 

            3.  นิสิตไมมีพื้นฐานดานกระบวนการวิจัยและการสืบคนขอมูลและสารสนเทศ 
 

    2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

 1.  นิสิตชาวตางประเทศตองเขารวมโครงการเตรียมความพรอมภาษาไทยที่หลักสูตรกําหนด                    

กอนเขาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา   

 2. กําหนดใหทุกรายวิชาเนนทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค นําเสนอความคิดเห็นใน

ชั้นเรียนพรอมทั้งเขียนรายงานการวิเคราะห   

          3. เปดสอนรายวิชาบังคับที่นับหนวยกิต ไดแก ทยท500 การวิจัยทางภาษาไทย เพ่ือเปนการปรับพื้น

ความรูทางภาษาไทย  ฝกการคิดวิเคราะห และเปนแนวทางพ้ืนฐานในการเรียนรูกระบวนการวิจัยและการสืบคน

ขอมูลและสารสนเทศเฉพาะดานภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
  

     2.5 แผนการรับนสิิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

            หลักสูตรเปดรับนิสิตจํานวน 15 คนทุกปการศึกษา โดยคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา มีดังนี้  

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปที่ 1 15 15 15 15 15 

ชั้นปที่ 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใชในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ป

การศกึษา   

(75,000/คน/ป x จํานวนรับ) 

1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 

รวมรายรับ 1,125,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 

      หมายเหตุ  คาธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  150,000 บาท  (ทั้งนี้คาธรรมเนียมฯ สําหรับนิสิต

ชาวตางชาติใหเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย) 
 

      2.6.2  ประมาณการคาใชจาย 
สําหรับนิสิตที่เรียนนอกเวลาราชการ 

     
คาใชจาย 

ยอดสะสม 

(ตอหัว) 

 หมวดคาการจัดการเรียนการสอน 58,693 58,693 

 คาสอนสําหรับผูสอนภายใน   

  คาตอบแทนผูสอน (ภายใน หนวยกิต 1-6; 1,500 บาทตอชั่วโมง)  27,000 27,000 

  คาตอบแทนผูสอน (ภายใน หนวยกิต 7-15; 750 บาทตอชั่วโมง) 11,000 38,000 

 คาสอนและคาคุมสอบสําหรับอาจารยพิเศษ   

  คาตอบแทนผูสอน (อ.พิเศษ) เทากับ 2,000 บาทตอชั่วโมง (ตองไมเกิน 270 ชั่วโมง) 3,333 41,333 

  คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x จํานวนป) 3,360 44,693 

  คาใชจายเพ่ือการประชาสัมพันธ  2,000 466,93 

  กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)  5,306 52,000 

  คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต 3,360 55,360 

  คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 3,333 58,693 

  อ่ืนๆ แลวแตหลักสูตร - 58,693 

 หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก 14,673 73,366 

  งบพัฒนาหนวยงาน (ข้ันตํ่า 5%) 3,668 62,361 

  งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 3,668 66,030 

   คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 10 7,336 73,366 

 หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ   

 คาตอบแทนกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ (ไมเกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500 75,866 
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 คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ   

  คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธหลัก (ไมเกิน 3,500 บาท /นิสิต 1 คน) 3,500 79,366 

  คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธรวม (ไมเกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500 81,866 

       คาตอบแทนกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ   

  คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ไมเกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500 84,366 

  คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน (ไมเกิน 1,500 บาท /นิสิต 1 คน) 1,500 85,866 

 คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบขั้นสุดทาย (ไมเกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน) 400 86,266 

 หมวดคาใชจายสวนกลาง 33,740 120,006 

  คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x จํานวนป) 10,900 97,166 

  คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนป) 6,000 103,166 

  คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวนป) 2,080 105,246 

   คาธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (7,380 x จํานวนป) 14,760 120,006 

 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 30,001 150,008 

 คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร 150,008 

*หมายเหตุ ไมรวมคาใชจายในการไปตางประเทศ 

 

       2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

     แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

     แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

            อ่ืนๆ (ระบุ) แบบผสมผสานระหวางออนไลนและออฟไลน 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

            การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)  
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

     3.1 หลักสูตร   

           3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

                รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
   

           3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปนหลักสูตร แผน  ก แบบ ก 2  ประกอบดวย

การทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา  24  หนวยกิต  ประกอบดวย                

2 หมวดวิชาคือ 

(1)  หมวดวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 

(2)  หมวดวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

  ดังมีรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรดังตอไปนี้ 
 

 

หมวดวิชา หนวยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ 12 

2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 12 

3. หมวดวิชาปริญญานิพนธ 12 

รวมตลอดหลักสูตรจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 36 
 

หมายเหตุ   

1. นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตรฯ 

2. ในสวนของหมวดวิชาเลือก นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นนอกหลักสูตร นอกสวนงาน และ

นอกมหาวิทยาลัยได  ภายใตความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
 

 

      3.1.3 รายวิชา 

  1. หมวดวิชาบังคับ  12  หนวยกิต 

ทยท500  การวิจัยทางภาษาไทย        3 (2-2-5)     

THT500  Research on Thai Language  

ทยท501  ภาษาไทยกับบริบททางวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

THT501  Thai Language and Its Cultural Contexts 

ทยท502  การจัดการเรียนรูภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  3(2-2-5) 

THT502   Learning Management of Thai as a Foreign Language 
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ทยท503  สัมมนาการเขียนงานวิจัยทางภาษาไทย      3 (2-2-5)    

THT503  Seminar in Writing on Thai Language Research 

ทยท504 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธดานภาษาไทย     3(1-4-4) 

THT504 Seminar on the Progress of Master’s Degree Thesis in  Thai Language 
 

 

ข. หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนเพียง 1 กลุมวิชา  ไดแก  (1) กลุม วิชาภาษาและวรรณคดี ไทย หรือ               

(2) กลุมวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  หากเลือกกลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย สามารถเลือก

เรียนได 2 รายวิชาตามความสนใจ อยางนอยกลุมวิชาละ 2 รายวิชา   

(1) กลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  

1.1 รายวิชาทางภาษา 

ทยภ511  กระบวนทัศนทางภาษาไทย           3 (2-2-5)     

THL511 Thai Language Paradigms 

ทยภ512  ภาษาไทยกับการสื่อสารขามวัฒนธรรม         3 (2-2-5)     

THL512  Thai Language and Intercultural Communication 

ทยภ513  มโนทัศนทางภาษาในบริบทสังคมไทย      3 (2-2-5)     

THL513  Language Concepts in the Thai Society Context 

ทยภ514  สัมมนาปรากฏการณทางภาษาในสังคมไทย     3(2-2-5)     

THL514  Seminar on Language Phenomena in Thai Society 

ทยภ515  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางภาษาไทย         3(1-4-4) 

THL515 Specialized Research on Thai Language 
 

1.2 รายวิชาทางวรรณคดีไทย 

ทยภ521  ทฤษฎีวรรณคดี             3 (2-2-5)     

THL521 Theories on Literature 

ทยภ522  วรรณคดีไทยกับแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

THL522  Thai Literature and Cultural Resources 

ทยภ523  สัมมนาวรรณคดีไทยตางสมัย        3(2-2-5)     

THL523  Seminar on Thai Literature in Different Periods 

 

                                                             
 รายวิชา THT504 เปนรายวิชาท่ีนิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 เปนตนไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

แบบไมนับคาหนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรอืไมเปนท่ีพอใจ (U) 
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ทยภ524  สัมมนาพลวัตของวรรณคดีไทย           3(2-2-5)     

THL524  Seminar on Dynamics of Thai Literature 

ทยภ525  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางวรรณคดีไทย         3(1-4-4) 

THL525 Specialized Research on Thai Literature 
 

1.3 รายวิชาทางคติชนวิทยา 

ทยภ531  วิธีวิทยาและการวิจัยทางคติชน        3 (2-2-5)     

THL531  Folklore Methodology and Research 

ทยภ532  มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไทย      3(2-2-5) 

THL532   Wisdom in Thai Culture 

ทยภ533  สัมมนางานวิจัยคติชนวิทยาในสังคมไทย      3(2-2-5) 

THL533  Seminar on Folklore Research in Thai Society  

ทยภ534  สัมมนาคติชนสมัยใหม          3(2-2-5) 

THL534  Seminar on Modern Folklore 

ทยภ535  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางคติชนวิทยา       3(1-4-4) 

THL535 Specialized Research on Folklore 
 

(2) กลุมวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

ทยต541  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ      3 (2-2-5)    

TFL541  Theory of Teaching Thai as a Foreign Language 

ทยต542  ศิลปวัฒนธรรมไทยกับการสื่อสารขามวัฒนธรรมสําหรับชาวตางประเทศ    3(2-2-5) 

TFL542  Thai Arts and Culture with Cross-cultural Communication for Foreign Learners 

ทยต543  วรรณกรรมไทยเพ่ือชาวตางประเทศ      3 (2-2-5)     

TFL543  Thai Literary Works for Foreigners 

ทยต544  สัมมนาเทคนิคและวิธีสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ     3(2-2-5) 

TFL544   Seminar on Techniques of Teaching Thai as a Foreign Language 

ทยต545  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ      3(1-4-4) 

TFL545  Specialized Research of Thai as a Foreign Language 
 

ง.   ปริญญานิพนธ   12   หนวยกิต 

ปพท691  ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท           12 หนวยกิต  

GRT691  Master’s Thesis           
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ความหมายของรหัสวิชา 

ทยท (THT)   หมายถึง  รายวิชาบังคับ 

ทยภ (THL)   หมายถึง  รายวิชาของกลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 

ทยต (TFL)   หมายถึง  รายวิชาของกลุมวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

ปพต (GRT)  หมายถึง  ปริญญานิพนธ 

เลขรหัสตัวแรก   หมายถึง  ระดับปริญญาโท 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง  หมวดวิชา  ดังตอไปนี้ 

เลข  0   หมายถึง  วิชาบังคับ 

เลข  1   หมายถึง  วิชาเลือกกลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย รายวิชาภาษา 

เลข  2  หมายถึง  วิชาเลือกกลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย รายวิชาวรรณคดีไทย 

เลข  3  หมายถึง  วิชาเลือกกลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย รายวิชาคติชนวิทยา 

เลข  4  หมายถึง  วิชาเลือกกลุมวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

เลข  9   หมายถึง  ปริญญานิพนธ 

 เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง  ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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           3.1.4 แผนการศกึษา   

   1. แผนการศึกษาสําหรับผูเรียนกลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 

 

ปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาบังคบั  

   ทยท500 การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

ทยท501   ภาษาไทยกับบริบททางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก เลือก 2 วิชา 6 หนวยกิต 6 

 รวม 12 
 

 

ปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาบังคบั  

ทยท502   การจัดการเรียนรูภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 3(2-2-5)    

ทยท503 สมัมนาการเขียนงานวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)    

ทยท504 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธดานภาษาไทย 3(1-4-4) 

 หมวดวิชาเลือก เลือก 2 วิชา 6 หนวยกิต 6 

 รวม 12 
 

 

ปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ  

ทยท504 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธดานภาษาไทย 3(1-4-4)* 

 หมวดวิชาปริญญานิพนธ  

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 6 

 รวม 6 
 

 

                                                             
 รายวิชา THT504 เปนรายวิชาที่นิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 เปนตนไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

แบบไมนับคาหนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรอืไมเปนท่ีพอใจ (U) 
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ปที่ 2 ภาคการศกึษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ  

ทยท504 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธดานภาษาไทย 3(1-4-4)* 

 หมวดวิชาปริญญานิพนธ  

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 6 

 รวม 6 

 

2. แผนการศึกษาสําหรับผูเรียนหมวดวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

ปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาบังคบั  

ทยท500 การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

ทยท501   ภาษาไทยกับบริบททางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก เลือก 2 วิชา 6 หนวยกิต 6 

 รวม 12 

 

ปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ  

ทยท502   การจัดการเรียนรูภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 3(2-2-5)    

ทยท503 สมัมนาการเขียนงานวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)    

ทยท504 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธดานภาษาไทย 3(1-4-4) 

 หมวดวิชาเลือก เลือก 2 วิชา 6 หนวยกิต 6 

 รวม 12 
 

 

 

 

                                                             
 รายวิชา THT504 เปนรายวิชาท่ีนิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 เปนตนไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

แบบไมนับคาหนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรอืไมเปนท่ีพอใจ (U) 
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ปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ  

ทยท504 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธดานภาษาไทย 3(1-4-4)* 

 หมวดวิชาปริญญานิพนธ  

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 6 

 รวม 6 
 

 

ปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ  

ทยท504 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธดานภาษาไทย 3(1-4-4)* 

 หมวดวิชาปริญญานิพนธ  

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 6 

 รวม 6 
 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ก. หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต  

ทยท500  การวิจัยทางภาษาไทย        3 (2-2-5)     

THT500  Research on Thai Language 

ศึกษาองคประกอบของการวิจัย การสรางเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและ

สังเคราะหกระบวนการการวิจัยทางภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

อภิปรายและสัมมนางานวิจัยภาษาไทยตามระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยมีจรรยาบรรณ

ในการวิจัย   

A study of the components of research, research tools, data gathering, analysis and 

synthesis of the research process on language, literature, folklore, and Thai as a foreign 

language, discussion and seminar with an emphasis on quantitative and qualitative research 

methodology with research ethics 
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ทยท501  ภาษาไทยกับบริบททางวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

THT501  Thai Language and Its Cultural Contexts 

 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา ความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับบริบท

ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมท่ีมีผลตอการใชภาษาไทย  แหลงเรียนรูวัฒนธรรมไทย  และเปรียบเทียบขอมูลทาง

วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของผูเรียน  แลวนําเสนอเปนประเด็นวิจัย 

An analysis of data on language, literature and folklore, the relationship between the 

Thai language and its cultural contexts, the culture affecting the use of language, cultural 

resources, and a comparison of Thai and foreign cultural data and the presentation of 

research topics 

 

ทยท502  การจัดการเรียนรูภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  3(2-2-5) 

THT502   Learning Management of Thai as a Foreign Language 

 ศึกษาและวิเคราะหลักษณะภาษาไทยที่ใชสื่อสารในบริบทของผูสื่อสารที่ไมใชเจาของภาษา  การวิเคราะห

ผูเรียนที่ไมไดใชภาษาไทยเปนภาษาแม  การจัดการเรียนรูภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชหลักการ แนวคิด 

และทฤษฎีการเรียนรูภาษาที่สอง   การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  การจัดรายวิชา  การวางแผนการสอน  การสราง

บทเรียน  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การสรางและพัฒนานวัตกรรม  การหาประสิทธิภาพและการ

ประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ การวัดและประเมินผลการเรียนรู  และ

ฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

 A study and analysis of  the characteristics of the Thai language used by foreigners in 

their communication, analysis of the learners who are not Thai native speakers, learning 

management of Thai as a foreign language by applying the principal concepts and theories 

of second language learning, design and development of the curriculum, course planning, 

teaching planning, lesson construction, design, innovation construction and development, as 

well as finding efficiency and evaluation of the innovation of learning and teaching Thai as 

a foreign language, assessment and evaluation, as well as teaching practicums 

 

ทยท503  สัมมนาการเขียนงานวิจัยทางภาษาไทย      3(2-2-5)    

THT503  Seminar in Writing on Thai Language Research 

  วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยทางภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ  ฝกเขียนบทความและเคาโครงงานวิจัยตามกรอบแนวคิดและคําถามวิจัยที่ชัดเจน  

อภิปรายและสัมมนาโดยใชกรณีศึกษาที่นิสิตสนใจ 
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 An analysis and synthesis of research in the Thai language, Thai literature, Thai 

folklore, and Thai as a foreign language. A practice of writing articles and research based on 

clear conceptual frameworks and research questions. Discussions and seminars using case 

studies that students are interested in 

 

ทยท504 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธดานภาษาไทย    3(1-4-4) 

THT504 Seminar on the Progress of Master’s Degree Thesis in  Thai Language 

สัมมนางานวิจัยที่กําลังดําเนินการเปนปริญญานิพนธ  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพ่ือสราง

กรอบแนวคิดในการวิจัย  การวางแผนวิธีดําเนินการวิจัย  ตลอดจนการดําเนินการและผลที่ไดรับ  นําเสนอ

ความกาวหนาของงานวิจัยโดยลําดับอยางตอเนื่องจนไดปริญญานิพนธที่เสร็จสมบูรณ 

Seminar on the ongoing research as part of thesis, 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 thesis 
 

 

ข. หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  

1.1 รายวิชาทางภาษา 

ทยภ511  กระบวนทัศนทางภาษาไทย           3(2-2-5)     

THL511 Thai Language Paradigms 

ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตรภาษาไทย ทฤษฎีไวยากรณ อรรถศาสตร          

วัจนปฏิบัติศาสตร และภาษาศาสตรประยุกต โดยใชงานวิจัยทางภาษาไทยเปนฐานคิด ตอยอดประเด็น            

ในการศึกษาคนควา วิเคราะหและวิจัยทางภาษาไทย    

An analysis of concepts and theories of Thai linguistics, grammatical theories, 

semantics, pragmatics and applied linguistics from the research on Thai language as a basis 

to develop the topics of study, analysis and research on Thai language 
 

 

 

 

 

 

                                                             
 รายวิชา THT504 เปนรายวิชาท่ีนิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 เปนตนไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

แบบไมนับคาหนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรอืไมเปนท่ีพอใจ (U) 
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ทยภ512  ภาษาไทยกับการสื่อสารขามวัฒนธรรม          3(2-2-5)     

THL512  Thai Language and Intercultural Communication 

ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการสื่อสาร  องคประกอบของการสื่อสารขามวัฒนธรรม 

การผสมผสานทางวัฒนธรรม  บทบาทของการสื่อสารขามวัฒนธรรม  กลวิธีการศึกษาวิเคราะหภาษาไทยในบริบท

ตางวัฒนธรรม  นําเสนอประเด็นสําคัญดานการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาประเด็นวิจัยทางภาษา วรรณคดี

ไทย และคติชนวิทยา 

An analysis of fundamental concepts of communication theories, cross-culture 

elements, acculturation, roles of cross-culture communication, as well as techniques to 

analyse the Thai language in various cultural contexts.  Presentation of important issues in 

cross-cultural communication as a means to develop research topics on language, literature, 

and folklore 

  

ทยภ513  มโนทัศนทางภาษาในบริบทสังคมไทย       3(2-2-5)     

THL513  Language Concepts in the Thai Social Context 

ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธของภาษากับความคิดตามแนวคิดอรรถศาสตรปริชาน การใชภาษาไทยที่

สะทอนระบบวิธีคิดท่ีสัมพันธกับวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนวิถีปฏิบัติของคนไทยในบริบทความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน  ทั้งดานเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมออนไลนในยุคฐานวิถีชีวิตใหม 

A study of the relationship between language and thought, cognitive semantics, and the use 

of Thai language that reflects the thinking system in relation to the Thai way of life, society and 

culture as well as the practices of Thai people in the changing contexts of current society, 

economics, politics and online society in the era of new norms 

 

ทยภ514  สัมมนาปรากฏการณทางภาษาในสังคมไทย     3(2-2-5)     

THL514  Seminar on Language Phenomena in Thai Society 

สังเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนองคความรู และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับปรากฏการณทางภาษาไทย

การแปรของการใชภาษาไทย ซึ่งเปนไปตามปจจัยทางสังคม  ไมวาจะเปนภาษาในยุคผูสูงวัย  อคติทางภาษา  

ภาษาเฉพาะกลุม  และภาษาเฉพาะกิจ  โดยใชแนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตรสังคมเปนกรอบในการวิจัย

ภาษาไทย  

A synthesis, discussion, knowledge exchange, and feedback of the phenomena of 

Thai language, the language use changed by social factors including the language used by 

the elderly, language bias used by certain groups of people and temporary language by 

applying sociolinguistics concepts and theories as research frameworks on Thai language 
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ทยภ515  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางภาษาไทย         3(1-4-4) 

THL515 Specialized Research on Thai Language 

ศึกษาคนควาและวิจัยทางภาษา ในกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางภาษา โดยมีโจทยวิจัยที่ชัดเจน               

ซึ่งเปนกรณศีกึษาที่นิสิตสนใจ นําเสนอและเขียนโครงรางงานวิจัย 

A research of Thai language, under a conceptual and theoretical framework with a 

strong research topic, based on a case study of an individual’ s interest including both a 

presentation and research outline 
 

1.2 รายวิชาทางวรรณคดีไทย 

ทยภ521  ทฤษฎีวรรณคดี              3(2-2-5)     

THL521 Theories on Literature 

 ศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีทางวรรณคดีตะวันออกและตะวันตก ทฤษฎีรส สุนทรียศาสตร สังคม

วิทยาวรรณคดี  โครงสรางนิยม สัญวิทยา การเลาเร่ือง วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีไทยโดยใชกรอบแนวคิด

และทฤษฎีวรรณคดี 

A discussion of concepts and theories on Eastern and Western literature, rasa, 

aesthetics, sociology-literature, structuralism, semiotics, narrative. An analysis and criticism of  

Thai literature by applying the concepts and theories on literature 

 

ทยภ522  วรรณคดีไทยกับแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

THL522  Thai Literature and Cultural Resources 

 ศึกษาและวิเคราะหวรรณคดีไทยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย    การใชขอมูลวรรณคดีไทยเปน

กรอบ แน วคิ ด ในก ารศึ กษ าเรียน รู พ้ื น ที่ ท าง วัฒ น ธรรมที่ สั มพั น ธกั บ วรรณ คดี   วรรณ คดี กั บ                        

ทุนทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยวและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม  

An analysis of Thai literature related to Thai culture, an application of literature 

data as a conceptual framework to study cultural areas related to literature, literature and 

cultural capital related to tourism, and cultural resources 

 

ทยภ523  สัมมนาวรรณคดีไทยตางสมัย        3(2-2-5)     

THL523  Seminar on Thai Literature in Different Periods 

  วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรีและรัตนโกสินทร  อภิปราย

แลกเปลี่ยนองคความรู  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขนบวรรณศิลป องคประกอบของวรรณคดี  ความสัมพันธ

ระหวางวรรณคดีกับสังคมคุณคาและลักษณะเดนของวรรณคดีไทยสมัยตางๆ    
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    An analysis of Thai literature in the Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and 

Rattanakosin periods, an exchange of knowledge and views on literary convention, the 

relationship between literature and society, values and specific characteristics of Thai 

literature in different periods 
 

ทยภ524  สัมมนาพลวัตของวรรณคดีไทย           3(2-2-5)     

THL524  Seminar on Dynamics of Thai Literature 

สังเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนองคความรู และใหขอเสนอแนะโดยใชกรอบแนวคิดการดัดแปลง

วรรณคดีไทย การสืบทอดและการแปรรูปของวรรณคดีไทยในสื่อรวมสมัย  ปจจัยที่มีผลตอการดัดแปลง

วรรณคดีไทย การปรับเปลี่ยนบทบาทของวรรณคดีไทยในบรบิทตางๆ พลวัตและการดํารงอยูของวรรณคดี  

Synthesis, discussion, knowledge exchange and feedback by applying a conceptual 

framework of Thai literature adaptation, the inheritance and transformation of Thai literature 

in contemporary media, factors affecting the modification, dynamics and existence of Thai 

literature 

 

ทยภ525  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางวรรณคดีไทย        3(1-4-4) 

THL525 Specialized Research on Thai Literature 

ศึกษาคนควาและวิจัยวรรณคดีไทย ในกรอบแนวคิดทฤษฎีวรรณคดี  การสรางโจทยวิจัยท่ีชัดเจน  

โดยใชกรณศีกึษาที่นิสิตสนใจ  นําเสนอและเขียนเคาโครงความคิดเพ่ือพัฒนาเปนงานวิจัย 

Research of Thai literature under a conceptual framework of literature, formulation 

of strong research topic, based on a case study of an individual’s interest, presentation and 

proposal of concept developed into research 

 

1.3 รายวิชาทางคติชนวิทยา 

ทยภ531  วิธีวิทยาและการวิจัยทางคติชน        3(2-2-5)    

THL531  Folklore Methodology and Research 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีบทบาทหนาที่ อนุภาค แบบเร่ือง และคติชนสรางสรรค วิเคราะห และวิจัย

ขอมูลคติชนที่ใชเปนแนวทางในการวิจัยคติชนวิทยาในสังคมไทยปจจุบัน   

A study of concepts and theories of folklore, functionalism, motif, tale type, and 

creative folk wisdom. Analysis and research of the data used as a guideline to conduct the 

folklore in current Thai society 
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ทยภ532  มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไทย      3(2-2-5) 

THL532   Wisdom in Thai Culture 

 ศึกษาและวิเคราะหองคความรูดานภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไทย มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไทย 

การข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรม การสืบทอด การเปลี่ยนแปลง                        

วัฒนธรรมสรางสรรค และการดํารงอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

An analysis of Thai cultural wisdom, Thai cultural heritage, how to be listed in the wisdom 

heritage on culture, cultural capital, inheritance, cultural creativity changes and existence amidst 

social changes 
 

 

ทยภ533  สัมมนางานวิจัยคติชนวิทยาในสังคมไทย     3(2-2-5) 

THL533  Seminar on Folklore Research in Thai Society  

สังเคราะห อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยา โดยใชขอมูล

งานวิจัยดานเร่ืองเลา  ตํานาน ความเชื่อและพิธีกรรมในบริบทสังคมไทย   

A synthesis, discussion, and giving opinion on concepts and theories on folklores by 

applying research data on narratives, legends, beliefs and rituals in Thai contexts 
 

ทยภ534  สัมมนาคติชนสมัยใหม         3(2-2-5) 

THL534  Seminar on Modern Folklore 

  สังเคราะห วิเคราะห อภิปราย เกี่ยวกับงานวิจัยคติชนสรางสรรค  วัฒนธรรมประดิษฐ ทุนทาง

วัฒนธรรม พลวัตและการดํารงอยูของขอมูลทางคติชนสมัยใหมที่เปนปรากฏการณของสังคม  การนําขอมูล

ทางคติชนไปพัฒนาชุมชนและสังคม     

 Synthesis, analysis, and discussion on folklore creativity research, cultural invention, 

cultural capital, dynamics. and existence of modern folklore data as reflected in current Thai 

society. Application of folklore data to develop community and society 
 

 

ทยภ535  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางคติชนวิทยา       3(1-4-4) 

THL535 Specialized Research on Folklore 

ศึกษาคนควาและวิจัยทางคติชนวิทยา ในกรอบแนวคิดทฤษฎี การสรางโจทยวิจัยโดยใชกรณีศึกษาที่

นิสิตสนใจ นําเสนอและเขียนเคาโครงงานวิจัย 

Research of Folklore under conceptual and theoretical frameworks, construction of 

strong research topics based on a case study of an individual’s interest 
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(2) กลุมวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

ทยต541  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ      3(2-2-5)    

TFL541  Theory of Teaching Thai as a Foreign Language 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษาที่สอง และวิธีการสอนภาษา  ทฤษฎีทางภาษาศาสตร

ภาษาไทยที่ใชเปนแนวทางจัดการเรียนรูและสรางงานวิจัยดานภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ                      

ลีลาการเรียนรู วิธีการเรียนรูภาษาไทยสําหรับผูเรียนชาวตางชาติ  คนควาและวิเคราะหงานวิจัยภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ  

A study of concepts and theories on second language learning and language teaching 

methods, theories on Thai linguistics used as a guideline for learning management and for 

research on Thai as a foreign language, learning techniques, learning methods for foreigners, 

conducting research, and analysis of research on teaching Thai as a foreign language 

 

ทยต542  ศิลปวัฒนธรรมไทยกับการสื่อสารขามวัฒนธรรมสําหรับชาวตางประเทศ    3(2-2-5) 

TFL542  Thai Arts and Culture with Cross-cultural Communication for Foreign Learners 

 ศึกษาและวิเคราะหศิลปวัฒนธรรมไทย แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารขามวัฒนธรรม  องคประกอบของการ

สื่อสารขามวัฒนธรรม  ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของผูเรียนชาวตางประเทศ  การผสมผสานทางวัฒนธรรม

ในสังคมไทย  พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย  ทุนทางวัฒนธรรมในสังคมและชุมชนท่ีใชเปนแนวทางในการวิจัย

ศิลปวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตางประเทศ    

 An analysis of research related to Thai arts and culture, cross-cultural communication 

theories and their elements, specific cultural characteristics of foreign learners, acculturation, 

multiculturalism in Thai society, cultural capital in society and communities used as a 

guideline in conducting research on Thai arts and culture for foreign learners 

 

ทยต543  วรรณกรรมไทยเพ่ือชาวตางประเทศ      3(2-2-5)     

TFL543  Thai Literary Works for Foreigners 

     ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมไทยเรื่องสําคัญในสังคมและวัฒนธรรมไทย  ภาษาในวรรณกรรม 

ความเชื่อและวัฒนธรรม  วิถีชีวิตไทยในวรรณกรรม  ความสําคัญและคุณคาของวรรณกรรมไทย  วิเคราะห                 

วรรณกรรมไทยสําหรับผูเรียนชาวตางประเทศ   

An analysis of Thai literary works, important matters in Thai society and culture, 

language used in literary works, beliefs and culture as well as the Thai way of life, 

significance, and value of Thai literary works, an analysis of Thai literary works for foreign 

learners 
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ทยต544  สัมมนาเทคนิคและวิธีสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ     3(2-2-5) 

TFL544   Seminar on Techniques of Teaching Thai as a Foreign Language 

วิเคราะห สังเคราะหเทคนิคและวิธีการสอนทักษะทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย  และวัฒนธรรมไทย  

ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรยีนชาวตางประเทศ  อภิปรายและแลกเปลี่ยนองคความรู

ดานเทคนิคการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ    

Analysis and synthesis of teaching techniques in the areas of Thai language skills, Thai 

literary works, and Thai culture as well as the design of learning activities for foreign learners; 

discussion and exchange of knowledge on techniques of teaching Thai as a foreign language. 

 

ทยต545  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ      3(1-4-4) 

TFL545  Specialized Research of Thai as a Foreign Language 

ศึกษาคนควาและวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ โดยใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

การสรางโจทยวิจัยที่ชัดเจน  โดยใชกรณีศกึษาที่นิสิตสนใจ  นําเสนอและเขียนเคาโครงงานวิจัย 

A study on Thai as a foreign language with a related conceptual and theoretical 

framework, construction of strong research topic by using a case study of students’ interests, 

presentation and writing research proposal. 

 

ง.   ปริญญานิพนธ   12   หนวยกิต 

ปพท691  ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท           12 หนวยกิต  

GRT691  Master’s Thesis           
 

 

 

 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

              3.2.1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 

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 วิทยาลัยครูสกลนคร x-xxxx- xxxxx-xx-x 

  อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

  อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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ลําดับที่ 

 

รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒิการศกึษา 

ตร-ีโท-เอก (สาขาวิชา)  

ปที่จบ 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว

ประชาชน 

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  
               

  3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร    
 

ลําดับที่ รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก 

 (สาขาวชิา) 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  อุดมศิลป 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 
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ลําดับที่ รายชื่อคณาจารย คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก 

 (สาขาวิชา) และปที่จบ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา เลขประจําตัว

ประชาชน 

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) 

      ขอกําหนดในการวิจัยตองเปนหัวขอทางภาษาไทยหรือภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ และไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

      5.1 คําอธิบายโดยยอ 

   การวิจัยปริญญานิพนธในระดับปริญญาโทดานภาษาไทยเปนการศึกษาคนควารายบุคคลทางภาษา  

วรรณคดีไทย คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศท่ีผูเรียนสนใจเฉพาะทาง โดยมุงเนนความรู

และจรรยาบรรณในการวิจัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความเขาใจและความสามารถในการประยุกตใชความรู

สรางงานวิจัยที่เปนประโยชนตอวิชาการและวิชาชีพดานภาษาไทย  โดยมีอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธเปน

ผูควบคุมดูแลตั้งแตเริ่มตนกระบวนการวิจัย  การเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ  การดําเนินการทําปริญญา

นิพนธ  การทําวิจัยในมนุษย  จนถึงการตพิีมพเผยแพรผลงานตามเกณฑสําเรจ็การศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 
 

      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

   นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทางภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ผลการวิจัยสามารถอธิบายปรากฏการณทางภาษาไทย และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศได  รวมทั้ งนําไปพัฒนาองคความรูด านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ นิสิตสามารถนําประสบการณการเรียนรูไปสรางงานวิจัยไดดวยตนเอง 
 

      5.3 ชวงเวลา  

        เปนไปตามโครงสรางหลักสูตรของหมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินงาน  และ

โครงสรางหลักสูตร 

      5.4 จํานวนหนวยกิต   

     ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 
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      5.5 การเตรียมการ 

   หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาการวิจัยภาษาไทย ในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อเปนการเตรียม

ความพรอมนิสิตในเร่ืองกระบวนการทําวิจัย และจัดใหมีการจัดระบบอาจารยท่ีปรกึษาปรญิญานิพนธ 
 

  5.6 กระบวนการประเมินผล 

     หลักสูตรมีกระบวนการทําปริญญานิพนธโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

     1. แจงขอบังคับของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา การพัฒนาหัวขอปริญญานิพนธ และระยะเวลาใน

การทําปริญญานิพนธใหแกนิสติในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม 

     2. กําหนดใหนิสิตเลือกหัวขอท่ีสนใจโดยพัฒนาหัวขอในรายวิชา ทยท500 การวิจัยทางภาษาไทย ซึ่ง

เปนรายวิชาแกนในภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษาแรก 

     3. นิสิตนําเสนอหัวขอที่สนใจ และเขียนเคาโครงงานวิจัยในรายวิชา ทยท503 สัมมนาการเขียน

งานวิจัยทางภาษาไทย ซึ่งเปนรายวิชาแกน ในชั้นปที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  โดยอาจารยประจําวิชาใหขอเสนอแนะ  

     4. นิสิตตองรายงานความกาวหนาปริญญานิพนธทุกภาคเรียน ในรายวิชา ทยท504 สัมมนา

ความกาวหนาปริญญานิพนธดานภาษาไทย โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรใหคําแนะนํา เพ่ือใหนิสิตสามารถ

คนควาและปรบัปรุงหัวของานวิจัยที่ตนเองสนใจไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

     5. นิสิตสามารถสอบเคาโครงปริญญานิพนธได 2 ครั้งตามที่หลักสูตรกําหนด หากสอบคร้ังที่ 1                   

ไมผาน ตองปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ ทั้งนี้หลักสูตรไดเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธดวย โดยข้ันตอนนี้ตองเสร็จสิ้นภายใน              

ภาคเรียนท่ี 5 ทั้งนี้นิสิตตองสอบเคาโครงปริญญานิพนธในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว 

     6. เมื่อนิสิตสอบเคาโครงปริญญานิพนธผานแลว หลักสูตรจัดประชุมเพื่อแจงรายละเอียด 

การประชุมทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อใหนิสิตคัดเลือก     

สวนหน่ึงของผลงานปริญญานิพนธไปตีพิมพเพ่ือเผยแพร ซึ่งเปนขอบังคับในการสําเร็จการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศกึษา 

     7. เมื่อนิสิตพรอมจะสอบปากเปลาปริญญานิพนธแลว หลักสูตรกําหนดใหนิสิตตองรายงาน

ความกาวหนาปริญญานิพนธกอนสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                  38 

     
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุงสรางบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศอยางดียิ่ง สามารถใชภาษาไทยไดสอดคลองกับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห วิจัย ปรากฏการณทางภาษาไทยโดย

ใชหลักการทางวิชาการไดอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถสังเคราะห ประยุกตความรูเพ่ือทําวิจัย และนํา

ผลการวิจัยไปใชในการประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม หรือศึกษาตอในระดับสูงไดอยางมีประสิทธิผล มี

ความสามารถในการเผยแพรองคความรูดานภาษาไทยในบริบทที่ตางวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพและเปนท่ี

ยอมรับในประชาคมอาเซียนและในระดับสากล 

 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /  

สมรรถนะของหลักสูตร 

 

กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้  

 

1. มีทักษะส่ือสาร : 

    มีความสามารถในการนําเสนอผลงานวิจัยหรือ

ผลงานวิชาการทางดานภาษาไทยอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

1. บรรยาย อภิปราย สัมมนารวม กันระหวาง

อาจารยกับนิสิต 

2. วิเคราะหขอมูลทางภาษาไทย และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศโดยใชทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

3. เขารวมสัมมนา/ประชุมและนําเสนอผลงาน 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

4. การนําเสนอรายงาน 

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร : 

    มีความสามารถในการสรางสรรคผลงานวิจัยหรือ

งาน วิช าการห รือน วัตกรรมการวิจัยทางด าน

ภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

1. กําหนดใหนิสิตนําเสนอองคความรูทางดาน

ภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศในบริบทการสื่อสารขาม

วัฒนธรรมทุกรายวิชา 

2. ฝกปฏิบัติการสอน/การถายทอดภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใน

บรบิทการสื่อสารขามวัฒนธรรม 
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

       ผลการเรยีนรูแตละดาน มีดังตอไปนี้ 

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ  

จริยธรรม 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรมจรยิธรรม ซื่อสัตย

สุจริตตอการทํางานวิชาการงานวิจัย  
 กําหนดเกณฑการประเมิน 

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย   

 เนนการศึกษาคนควาดวย

ตนเองและอางอิงผลงานของ

ผูอ่ืนไดอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ 

 การใชโปรแกรมตรวจสอบ 

การคัดลอกงาน 

 การพิจารณาผลงานของนสิิตและ

มีบทลงโทษนิสิตที่ไมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ  

 การประเมนิตนเองจากความพึง

พอใจที่มีตอการคนควาอางอิง

งานวิจัยที่ไดรับมอบหมาย 

 ผลประเมินจากโปรแกรม

ตรวจสอบการคัดลอกงาน 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา  

มีความรับผิดชอบตอตนเองและ

เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ของสถาบัน 

 

 การเขาชั้นเรียนตรงเวลา  

และรบัผิดชอบตองานที่

ไดรบัมอบหมาย 

 การประเมินการเขา ชั้นเรียนตามที่

กําหนดและความรับผิดชอบตอ

งานที่ไดรับมอบหมาย 

 การประเมินตนเองจากการเขาชั้น

เรียนและผลของงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

1.3 เปนผูใฝรู มีความเปนผูนําทาง

วิชาการ เคารพสิทธิ และรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

 ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

อภิปราย  สัมมนา และ

นําเสนองาน 

 การประเมนิการแสดงความ

คิดเห็นทางวิชาการอยางมีภาวะ

ผูนํา และรับฟงการ

วิพากษวิจารณอยางมี             

วุฒิภาวะทางอารมณ 

 การประเมนิตนเองจาก

ปฏิสัมพันธระหวางนิสิตกับเพื่อน

รวมชั้นเรียน 
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2. ดานความรู 
 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1  ส า ม า ร ถ ใช ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใน

การสื่ อ สารและถ ายทอดไดอย าง

ถูกตองเหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรม

ไท ย แ ล ะ บ ริ บ ท ข า ม วัฒ น ธ ร รม 

 

 

 บรรยาย อภิปราย สัมมนา

รวมกันระหวางอาจารยกับ

นิสิต 

 วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ท า ง

ภาษาไทย และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศโดย

ใชทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย

ในรายวิชาตางๆ  

 เข า ร วมสั มมน า/ประชุ ม 

ซึ่งจัดโดยหนวยงานอ่ืนๆ 

 กําหนดใหนิสิตศึกษาคนควา

ในหัวขอท่ีสนใจ 

 การฝกวิเคราะห  แกไขปญหา

ดานภาษาไทยและภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

 การทํารายงานและการนําเสนอ

ผลงาน การสอบ 

 นิสิตประเมินผลการเรียนของ

ตนเอง 

 การนํ า เสน อ หั วข อ วิจั ย แล ะ

นําเสนองานวิจัย 

 นิ สิ ต ป ระ เมิ น ค วาม ก าวห น า

งานวิจัยของตนเอง 

2.2  รู เท า ทั น ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง 

ผลกระทบทางวิชาการ และพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

 กําหนดใหนิสิตเขารวม

ประชุมและ/หรือสัมมนาทาง

วิชาการเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาและการ

พัฒนาทางวิชาการ 

 กําหนดใหนิสิตศึกษาคนควา

ดวยตนเองแลวนํามารายงาน

ในหองเรียน 

 กํ าห น ด ให นิ สิ ต เผ ยแพ ร

บทความวิจัย 

 จํานวนการเขารวมประชุมและ/

หรือสัมมนาของนิสิต 

 การเขียนรายงานผลการเขารวม

ประชุมและ/หรือสัมมนา 

 

 จํานวนผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ไดรบัการตอบรับให

เสนอผลงานและตีพิมพเผยแพร 

 นิสิตประเมินความรูที่ ไดรับจาก

การรวมประชุมหรือสัมมนาทาง

วิชาการ 
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3. ดานทักษะทางปญญา 
 

ผลการเรียนรู 

ดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถวิเคราะห สังเคราะห

อธิบายปรากฏการณทางภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศโดยใชทฤษฎี              

ที่เก่ียวของ 

 วิเคราะห และวิจารณ

ปรากฏการณท่ีนาสนใจทาง

ภาษาไทย และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ

ตามหลักวิชาการ 

 การนําเสนอผลการวิเคราะห วิจารณ 

 นิสิตประเมนิผลการวิเคราะหและ

วิจารณผลงานของตน 

3.2 สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยน

องคความรู และใหขอเสนอแนะ  

ทฤษฎีที่เกี่ยวของตางๆ อันนํามาซึ่ง

องคความรูดานภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

 

 

 การอภิปราย สัมมนาเพ่ือ

เปดโอกาสใหนิสิตไดแสดง

ความคิดเห็น และ

แลกเปลี่ยนความรูเชิง

วิชาการ 

 เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ี

เก่ียวของเขารวมสัมมนาเพื่อ

เพิ่มพูนองคความรูใหมๆ 

 การนําเสนอผลงานการแสดง

ความคิดเห็น การวิพากษ วิจารณ

ผลงานของผูอื่น การทํารายงาน

และสังเกตพฤติกรรมการรวมสัมมนา  

 นิสิตประเมนิตนเองจาก

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน 

 นิสิตประเมนิตนเองจาก                 

องคความรูท่ีไดจากการเรียน 

3.3 สามารถบูรณาการองคความรู

และผลิตงานวิจัยหรือสรางนวัตกรรม

การวิจัยดานภาษาไทย และภาษาไทย

ในฐานะภาษาตางประเทศ เพ่ือนําไป

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

 การอภิปราย สัมมนา และ

ฝกปฏิบัติ 

 ฝกวิเคราะหภาษาและ

วิจารณวรรณคดี/วรรณกรรม 

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศโดย

บูรณาการกับศาสตรอ่ืนๆ 

 รายงานการอภิปราย สัมมนา 

และการฝกปฏิบัติ  

 ขอสอบแตละรายวิชาที่เนนการ

คิดวิเคราะห 

 นิสิตประเมินผลการเรียนของตนเอง 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรูดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 สามารถใชภาษาไทยสื่อสารใน

บริบทวัฒนธรรมไทยและบริบทขาม

วัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

ปฏิสัมพันธและมนุษยสัมพันธที่ดี 

 

 การอภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

 การเขารวมและนําเสนอ

ผลงานในการประชุม

วิชาการระดับชาติ และ

นานาชาติ 

 การสังเกตพฤติกรรม 

 จํานวนการนาํเสนอผลงาน

วิชาการ จํานวนการเขียน

รายงานและ/หรือเผยแพร

บทความวิชาการ 

 นิสิตประเมินตนเองจากการมี

ปฏิสัมพันธระหวางตนเองและ

ผูอื่น 

4.2 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมายท้ังงานรายบุคคล และ

งานกลุม 

 การมอบหมายงานและ

กิจกรรมในรายวิชาตางๆ 

 ผลงานของนิสิตทั้งงาน

รายบุคคล และงานกลุม 

 จํานวนกิจกรรมที่นิสิตเขารวม 

 นิสิตประเมินผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน 

4.3 สามารถใหความรู คําปรึกษา  

คําแนะนํา และความชวยเหลือทาง

วิชาการแกผูอ่ืนอยางเต็มท่ี 

 

 โครงการเตรียมความพรอม

และการนําเสนอความ 

กาวหนาปริญญานิพนธ 

 

 จํานวนกิจกรรมที่นิสิตเขารวม 

และความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ  

 นิสิตประเมินความพึงพอใจของ

ตนเองในการเขารวมโครงการ

และกิจกรรมทางวิชาการ 
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยี 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูล

และการนําเสนอรายงาน 

 ใหนิสิตคนควาดวยตนเอง

และนําเสนอผลการคนควา

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การนําเสนอรายงานและอางอิง

ไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

 นิสิตประเมนิความถูกตองของ

การใชระบบการอางอิงในการ

นําเสนอรายงานของตนเอง 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศติดตามความกาวหนา

ทางวิชาการดานภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

 

 

 

 ใหนิสิตคนควาดวยตนเอง

และนําเสนอผลการคนควา

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การนําเสนอรายงานและอางอิง

ไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

 นิสิตประเมนิความถูกตองของ

การใชระบบการอางอิงในการ

นําเสนอรายงานของตนเอง 

5.3 สามารถใชตรรกะในการ

สื่อสารและการนําเสนอรายงาน

อยางมีลําดับขั้นตอน 

 

 กําหนดเกณฑการประเมินผล  

การอภิปราย สัมมนา และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

 การนําเสนอรายงาน 

 การประเมนิผลการนําเสนอ

ผลงานตามเกณฑที่กําหนด 

 การประเมนิตามแบบประเมิน

การนําเสนอ นิสิตประเมนิผล            

การนําเสนอผลงานตามเกณฑที่

กําหนด 
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6. ดานทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 
 

ผลการเรียนรูดานทักษะพสิัย/

สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

6.1 มีความสามารถในการ

ถายทอดภาษาไทยในบริบทการ

สื่อสารขามวัฒนธรรม 

 

 กําหนดใหนิสิตนําเสนอองค

ความรูทางดานภาษาไทย

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศในบริบท

การสื่อสารขามวัฒนธรรม

ทุกรายวิชา 

 ฝกปฏิบัติการสอน/การ

ถายทอดภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศในบริบท

การสื่อสารขามวัฒนธรรม 

 ประเมิ นผลการนํ าเสนอตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

 

 

 ประเมินผลการฝกปฏิบัติการ

สอน/การถายทอดภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศตาม

เกณฑที่กําหนด 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริตตอการทํางานวิชาการงานวิจัย 

1.2 มีวินยั ตรงตอเวลา มีความรับผดิชอบตอตนเองและเคารพกฎระเบียบ 

     และขอบังคับตางๆ ของสถาบัน 

1.3 เปนผูใฝรู มีความเปนผูนําทางวิชาการ เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

2. ดานความรู 2.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศในการสื่อสารและ 

     ถายทอดไดอยางถูกตองเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมไทยและบริบทขาม 

    วัฒนธรรม 

2.2 รูเทาทันการเปล่ียนแปลง ผลกระทบทางวิชาการ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3. ดานทักษะทางปญญา  3.1 สามารถวิเคราะห สังเคราะห อธิบายปรากฏการณทางภาษาไทยและ 

     ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

3.2  สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนองคความรู และใหขอเสนอแนะทฤษฎีที่ 

      เก่ียวของตางๆ อันนํามาซึ่งองคความรูดานภาษาไทยและภาษาไทย               

      ในฐานะภาษาตางประเทศ 

3.3 สามารถบูรณาการองคความรูและผลิตงานวิจัยดานภาษาไทยและ 

     ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ เพ่ือนําไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

4. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหว างบุ คคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1 สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในบริบทวัฒนธรรมไทยและบริบทขาม 

     วัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพันธและมนุษยสัมพันธที่ดี 

4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม 

4.3 สามารถใหความรู คําปรึกษา คําแนะนํา และความชวยเหลือทางวิชาการ 

     แกผูอ่ืนอยางเต็มที่ 

5. ดานทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตัวเลข             

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูลและการนําเสนอรายงาน 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

5.3 สามารถใชตรรกะในการส่ือสารและการนําเสนอรายงานอยางมีลําดบัข้ันตอน 

6. ดานทักษะพิสัย/

สมรรถนะของหลักสูตร 

6.1 มีความสามารถในการถายทอดภาษาไทยในบริบทการส่ือสารขามวัฒนธรรม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ดาน

ทักษะ

พิสัย/

สมรรถนะ

ของ

หลักสูตร 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

วิชาบังคับ 
ทยท500 การวิจัยทางภาษาไทย ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● 

ทยท501 ภาษาไทยกับบริบททางวัฒนธรรม ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
 

○ ● ● ● 
 

○ 

ทยท502 การจัดการเรียนรูภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
 

○ ● ● ● 

 

 

○ 

ทยท503 สัมมนาการเขียนงานวิจัยทาง

ภาษาไทย ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ 
 

○ ● ● 

ทยท504 สัมมนาความกาวหนาปริญญา

นิพนธดานภาษาไทย*  ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ 

 

○ ● ● 

วิชาเลือกกลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 
ทยภ511 กระบวนทัศนทางภาษาไทย ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ 

ทยภ512 ภาษาไทยกับการส่ือสารขามวัฒนธรรม ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ 

ทยภ513 มโนทัศนทางภาษาในบริบทสังคมไทย ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ 

ทยภ514 สัมมนาปรากฏการณทางภาษา 

ในสังคมไทย ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● 
 

○ 

ทยภ515 การศึกษาวิจัยเฉพาะทางภาษาไทย      ○      ○ ○  
 

● 
ทยภ521 ทฤษฎีวรรณคดี ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ 

ทยภ522 วรรณคดีไทยกับแหลงเรียนรูทาง

วัฒนธรรม ○  ○ ● ○  ○ ○ ○  
 

○  ● ● 

 

○ 

ทยภ523 สัมมนาวรรณคดีไทยตางสมัย      ○      ○ ●  ○ 
ทยภ524 สมัมนาพลวัตของวรรณคดีไทย      ○      ○ ●  ○ 
ทยภ525 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง 

วรรณคดีไทย 
     ○      ○ ○  

 

● 

ทยภ531 วิธีวิทยาและการวิจัยทางคติชน ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ 

ทยภ532 มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไทย ○  ○  ○  ○ ○ ○  ○  ●  
 

○ 
ทยภ533 สมัมนางานวิจัยคติชนวิทยา 

ในสังคมไทย 
     ○      ○ ●  

 

○ 

ทยภ534 สัมมนาคติชนสมัยใหม      ○      ○ ●  ○ 
ทยภ535 การศึกษาวิจัยเฉพาะคติชนวิทยา      ○      ○ ○  

 

● 

                                                             
* รายวิชา THT504 เปนรายวิชาท่ีนิสิตตองลงทะเบียนเรียน  ตั้งแตชั้นป ท่ี 1 ภาคการศึกษาที่  2 เปนตนไป จบการศึกษาแบบ                     

ไมนบัคาหนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรือไมเปนท่ีพอใจ (U) 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

ดาน

ทักษะ

พิสัย/

สมรรถนะ

ของ

หลักสูตร 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

วิชาเลือกกลุมภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

ทยต541 ทฤษฎีการเรียนการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● 

 

 

○ 

ทยต542 ศิลปวัฒนธรรมไทยกับการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรมสําหรับชาวตางประเทศ 
 ○ ○ ○ ○   ○ ○  

 

○  ● ○ 

 

 

ทยต543 วรรณกรรมไทยเพ่ือ 

ชาวตางประเทศ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ 

 

 

○ 

ทยต544 สัมมนาเทคนิคและวิธีสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
     ○      ○ ●   

ทยต545 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
     ○      ○ ○  

 

● 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับ      

ปริญญาโท 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

หมวด 5 การวัดและประเมนิผลการศึกษา (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูขณะนิสิตกําลังศึกษา 

  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่กํากับดูแลการประเมินผลลัพธการเรียนรูในระดับรายวิชา 

ระดับชั้นป และระดับหลักสูตร ใหครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

เกณฑการประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 

โดยนิสิต มาใชประกอบการพิจารณารวมดวย  

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศกึษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

• ประเมินจากความคดิเห็นของบัณฑิตที่จบการศึกษา 

  

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00                

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได ผลงาน

วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดย

บทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกลาว และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ.2559 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหลักสูตรสงเสริมอาจารยใหมเขารับการปฐมนิเทศและอบรมความเปนคร ู 

ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรู เทคนิควิธีการ

สอน การใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพ่ือ พัฒนาการเรยีนการสอน 

การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ  

2. หลักสูตรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร และมอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน 

รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ 

3. หลักสูตรจัดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ หรือจัดให

สอน รวมกับอาจารยที่มีประสบการณ  

4. หลักสูตรกําหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนประเมินและติดตาม 

ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม  
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

  1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

1.1  สงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรูเก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูท่ีมุงเนนผลลัพธ การ

เรียนรู เทคนิควิธีการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และ

ระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวของ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหนวยงานภายนอก อยางตอเนื่อง  

1.2  สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเขารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ 

สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  
 

 2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  

2.1 สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน 

กับการบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

2.2 สนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรู สรางเสริมประสบการณในการวิจัยทางวิชาการ/

วิชาชีพ อยางตอเนื่อง โดยเขารวมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นําเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดั บ อุ ด ม ศึ กษ าแห งช าติ  ตล อ ด ระยะเวล าที่ มี ก าร จัด ก ารเรี ย น ก ารส อน  ใน ห ลั ก สู ต ร  ดั ง น้ี  

 - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาขั้น

ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่

ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 

3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง   

- อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทเหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา

กวารองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา

แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  

  - มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษและพัฒนา

หลักสูตร ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 

เศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาดวย 

 
 

2. บัณฑิต 

  - หลักสูตร มีระบบและกลไกในการประเมิน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (ELO) ใหครอบคลุมผลการเรียนรู ที่

เทียบเคียงอยางนอย 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา  4) 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หลักสูตรมีการสํารวจขอมูลผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิตท่ีไดงานทํา ภายในระยะเวลา 1 ป นับจาก

วันที่สําเร็จการศึกษา 

- หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพรผลงานวิจัยของนิสิตที่สะทอนผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรกอน

จบการศึกษา 
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3.  นิสิต 

 - หลักสูตรมีกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกและคุณสมบัติ ของนิสิตที่เหมาะสม 

กับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาเพื่อใหนิสิตมีความพรอมในการเรียนและ

สามารถสําเรจ็การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

 - หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพของ นิสิตในรูปแบบตางๆ 

เสรมิสรางจิตสํานึกในการรับใชสังคมและสวนรวม เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู

ตลอดชีวิต  

 - หลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาดานวิชาการ สังคม และการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัยแกนิสิต โดยมีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือใหนิสิตสามารถเขาปรกึษาได 

 - หลักสูตรมีการสํารวจขอมูลการรับ การคงอยู การสําเร็จการศึกษาของนิสิต เพื่อติดตาม ประเมิน 

และปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 - หลักสูตรมีระบบการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ ประธานหลักสูตรฯ แจง

ชองทางการรองเรียนและขั้นตอนการรองเรียนใหแกนิสิตวันปฐมนิเทศ โดยดาวนโหลดแบบฟอรมการรองเรยีน

ไดที่เว็บไซตของศูนยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http: // cgs.hu.swu.ac.th โดยมีการประเมินความพึง

พอใจของผลการจัดการขอรองเรียน 

 

 

 

4.  อาจารย 

 - หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารยใหมที่สอดคลองกับระเบียบ/ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

โดยอาจารยใหมตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ง

สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย

ประจํา 

- หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารยใหม ใหมีความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู 

จิตวิทยาการเรียนรู การออกแบบการจัดการเรียนรู การใชสื่อและเทคโนโลยีดจิิทัลในการเรียนการสอน การวัด

ประเมินผลการเรียนรู รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 

-  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหาร สงเสริม และพัฒนาอาจารย ใหมีความเชี่ยวชาญในการ

จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards 

Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองใหมึความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา การวิจัย การบริการวิชาการ และมี

ความกาวหนาในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางเหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศน และนโยบาย ของ

มหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร  

  - มีการกํากับติดตามขอมูลของอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตร ใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

- มหาวิทยาลัย/คณะ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีความเขาใจในการออกแบบและปรับปรงุหลักสูตร 

ชุดวิชา และรายวิชา ท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (Outcome-based Education)  และสอดคลอง 

กับความ ตองการของผูมีสวนไดเสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญกาวหนาของวิทยาการ นโยบายรัฐบาล และ

แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ งเนนผู เรียนเปนสําคัญผานเทคนิคการเรียนรู เชิงรุก (Active 

Learning) ที่หลากหลายตามสภาพจริง สงเสริมใหนิสิตไดเรียนรูและการฝกปฏิบัติดวยตนเอง เรียนรูและ

ทํางานรวมกับผูอื่น การใชเทคโนโลยีในการเรียนรู การสื่อสาร และการทํางาน การบูรณาการการเรียนกับการ

ทํางาน การฝกงาน และการวิจัย 

- มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

- มีการกําหนดอาจารยผูสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือ

เนื้อหา ที่สอน โดยมีการกํากับติดตามและตรวจสอบ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการ

จัดการเรียนรู  

- มีการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง ดวยวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย มีเกณฑการประเมินและ

การ ตัดสินผลที่ชัดเจนและเช่ือถือได 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

    - มีระบบการดําเนินงานของหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียน

การสอน ทั้งดานกายภาพหองเรียน วัสดุ อุปกรณ  สิ่งอํานวยความสะดวก หองสมุด หองปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร สถานที่พักผอนระหวางเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อตอการเรียนรูทั้งใน และ

นอกหองเรียนอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการสนับสนุนใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรูตามที่กําหนดได 

หลักสูตรประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือสั่งซื้อหนังสือและตําราที่เปน

ประโยชนกับการเรยีนการสอนในแตละรายวิชาของหลักสูตรฯ รวมทั้งบอกรับวารสารวิชาการตางประเทศโดย

อาจารยผูสอนทุกคนจะเสนอรายชื่อหนังสือที่ทันสมัยท่ีมีเน้ือหาความลุมลึกในแตละสาขาให กับสํานัก

หอสมุดกลางฯ 

     - มีการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของอาจารยผูสอนและนิสิตที่มีตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู และนําผลการสํารวจมาพัฒนาปรับปรุง  
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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 ที่สอดคลองกับ 

      กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐาน 

      คุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ 

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

      กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 

      ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ  

      มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให 

      ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  

      ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

     

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ 

      กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25  

      ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

      หรือการประเมินผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินการท่ี 

        รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

-     

(8)  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนํา 

      ดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9)  อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ  

      และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     

(10)  บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถามี) ไดรับการ 

        พัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11)  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ 

        คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-     

(12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉล่ีย 

        ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    
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หมวดที่ 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  

     1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  - มีการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยนิสิต 

  - มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมนิโดยนิสิตปจจุบัน  

  ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

  ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดเสียตางๆ  

 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  - ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตัวบงชี้

การ กํากับมาตรฐานหลักสูตร (องคประกอบที่ 1)  

  - 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 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                  55 

     
 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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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ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษของหลักสูตร  
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
ลําดับ หัวขอ ผลการ

ประเมิน 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

ปรับปรุงแกไข 

เหตุผลในการ 

ไมปรับปรุงแกไข 

 หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1 รหัสและชื่อหลักสูตร ปรับปรุง -ควรใชสาขาวิชาภาษาไทย แกไขแลว - 

2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ปรับปรุง -ควรใชสาขาวิชาภาษาไทย แกไขแลว - 

3 กลุมวิชาเอก เหมาะสม    

4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร เหมาะสม    

5 อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จ

การศึกษา 

ปรับปรุง -แกไขบางขอท่ีคลายกัน แกไขแลว - 

6 ความสอดคลองของหลักสูตรกับ

นโยบายของประเทศ 

ปรับปรุง - “จึงตองกําหนดทิศทาง” นาจะปรบัแก

ไขเปน ”จึงเห็นสมควรให” หรือ “จึง

จําเปนตอง”  

- คําเฉพาะควรอยูในอัญประกาศ และ

ค ว ร ป รั บ คํ า เฉ พ าะ บ า งคํ า เป น

ภาษาอังกฤษเพ่ือใหหลักสูตรดูย่ิงนํา

สมัย  “Thailand 4.0” และสัมพันธ

กับรูปแบบการระบุคําเฉพาะท่ีปรากฏ

ในหัวขอ 1.2 

- ภาษาบางจุดคลุมเคลือ เชน พัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของประเทศใหคนมี

ทักษะ สมรรถนะ และความสามารถ

เฉพาะทาง  ควรระบุวาดานใด (ดานท่ี

เป น อัตลักษณ ของหลักสูตร) เช น

ทักษะและสมรรถนะการใชภาษาไทย

ใ น ฐ า น ะ ภ า ษ า แ ม แ ล ะ

ภาษาตางประเทศ และความสามารถ

เฉพาะทางภาษาท้ังวิธีทักษะวิทยา

ป ระ ยุ ก ต วิท ย า  เป น ต น   (ห รื อ

ความสามารถเฉพาะทางภาษาขั้นสูง

เชนวิธีวิทยาทางภาษา วิธีวิจัยและ

กระบวนทัศนในศาสตรท่ีเก่ียวของ) 

-ขอความบรรทัดสุดทายของยอหนาท่ี 1 

หัวขอ  11.1 ไมชัดเจน 

-การใชงานของหลักสูตรคือเร่ิมจาก               

ป 2021 ถึง… ชวงระยะเวลาในอนาคต

นับจากปที่ ใชหลักสูตร  นโยบายของ

ประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต

ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง อั น รวด เร็ วข อ ง

มหาอํานาจฟากตะวันออก ดังนั้นการ

อธิบายความในหัวขอ  11 อาจจะตอง

คํานึงถึ งความ ย่ังยืนและนําสมัยของ

หลักสูตรกับนโยบายภายในประเทศและ

แกไขแลว - 
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ลําดับ หัวขอ ผลการ

ประเมิน 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

ปรับปรุงแกไข 

เหตุผลในการ 

ไมปรับปรุงแกไข 

กับตางประเทศพรอมดวย 

-ควรเพิ่มการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12/13 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการ

วางแผนและพัฒนาหลักสูตร 

-พิจารณาและเลือกนโยบายของประเทศ

ที่สอดคลองกับหลักสูตร 

-ควรระบุนโยบาย แนวคดิที่สอดคลอง

กับการปรับปรุงหลักสูตร เชนตอบสนอง

การคากับตางประเทศ   

-การใช  Thailand 4.0 อาจไม ทันสมัย

นาจะเขียนภาพกวาง 

7 ความสอดคลองของหลักสูตรกับ

วิสัยทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย

กลุมตางๆ 

ปรับปรุง -ควรเพ่ิมการวิเคราะหขอมูลความสําคัญ

ของภาษาไทยในบริบทของสังคมโลก

และบริบทการสื่อสารขามวัฒนธรรม ซ่ึง

เก่ียวของกับการวางแผนและพัฒนา

หลักสูตร 

-พิจารณาวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยที่มุงเนนวิชาการ และสังคม 

-เพ่ิมแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับ

ที่ 12 ชี้ใหเห็นความสําคัญของภาษาไทย

ในสังคมไทยและสังคมโลก 

-ยุทธศาสตรชาติ และมหาวิทยาลัย 

แกไขแลว - 

 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

8 ปรัชญา ความสําคัญ และ

วัตถุประสงคของหลกัสูตร 

ปรับปรุง -ปรับแกไขภาษาบางจุดให เปนภาษาวิชาการ 

ไดแก “ทําใหรูปแบบ” เปน “สงผลให” “การทํา

ธุรกิจ” เปน “การดําเนินธุรกิจ” “วิถีชีวิตใหม” 

ใชตาม  นัยยะภาษาอังกฤษควรเปน “วิถีชีวิต

ปกติใหม” 

-ปรับปรุงประโยคท่ีขีดเสนใตเปน“แมวารูปแบบ

การดําเนินชีวิตดานตาง ๆ  ตั้งแตตนทศวรรษท่ี 2 

เปนตนมาจะมีการแปรเปลี่ยนตามภาวะการณโลก 

อยางไรก็ดีภาษาก็ยังเปนเคร่ืองมือในการสื่อสาร

ภายใตบริบทตาง ๆ  ท่ีจําเปนย่ิง” 

-ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรใหชัดเจนเปน

รูปธรรม 

- ควรเขียนปรัชญาใหเห็นความคิดความเชื่อของ

หลักสูตร ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  

-ปรัชญาตองเปนนามธรรม  ใหกลาวถึง

ความสําคญัของหลักสูตรโดยตรง 

-ปรัชญาตองเขียนใหเปนความคิด     ความเชื่อ  

 

แกไขแลว - 
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ลําดับ หัวขอ ผลการ

ประเมิน 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

ปรับปรุงแกไข 

เหตุผลในการ 

ไมปรับปรุงแกไข 

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนนิการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

9 ค วา ม ส อ ด ค ล อ งห ลั ก สู ต รจ าก          

หมวดท่ี 1 กับการกําหนดผลลัพธการ

เรียนรูท่ีคาดหวัง 

เหมาะสม    

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ปรับปรุง -ระบุรายละเอียดการรับนิสิตของ

หลักสูตร 

-ควรใสรายละเอียด เชน เร่ืองสอบภาษา 

แกไขแลว  

11 การออกแบบโครงสรางหลักสูตรและ

รายวิชา สอดคลองกับวัตถุประสงค

ของหลักสูตร (ELOs)  

ปรับปรุง -วิชาแกน ทยท 500 ควรปรับชื่อวิชาให

เปนวิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ

เพ่ือใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 

แกไขแลว  

12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุม

วิชาภาษาไทยกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 

ปรับปรุง - อาจจะปรับแกไขชื่อบางรายวิชาใหเหมาะสม

โดยมีนัยยะกวางๆ   

-เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

-ควรมีรายวิชาเลือกการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง

หรือการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 

-ควรใหรายละเอียดแนวคดิแตละวิชาให

ชัดเจน 

-อาจเพ่ิมมิติเร่ืองชุมชน สังคมได 

-ควรปรับเปนกลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 

-การใชคําใหสมํ่าเสมอ 

แกไขแลว  

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุม

วิชาภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 

ปรับปรุง -ควรใหรายละเอียดแนวคิดแตละวิชาให

ชัดเจน 

-บางรายวิชาดานภาษาซ้ําซอนกัน เชน 

TFL541 โครงสรางภาษาไทยกับการศึกษา

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ กับ

รายวิชา TFL542 ภาษาศาสตรภาษาไทยเพ่ือ

การจัดการเรียนรูภาษาไทยในฐานะภาษา 

ตางประเทศ  

-ควรเพิ่มรายวิชาท่ีเก่ียวของกับวิธีสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  ทฤษฎี

การสอน  หลักสูตร  การวัดและการ

ประเมินผล 

-ควรเพิ่มรายวิชาสมัมนา 

-ควรมีรายวิชาการศกึษาเฉพาะรายบุคคล 

แกไขแลว  

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัย

สอดคลองกับความตองการของสังคม

และตลาดแรงงาน 

ปรับปรุง -ควรเพิ่มขอมูลความตองการของสังคม

และตลาดแรงงาน 

แกไขแลว  

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตใน

แตละภาคการศึกษา 

ปรับปรุง -ควรลดจํานวนรับนิสิตเน่ืองจากอาจารย

ป ระ จํ าห ลั ก สู ต ร มี น อ ย  แ ล ะ เป น

ผูรับผิดชอบเดียวกันกับหลักสูตรปริญญา

เอก  ระวังจํานวนสะสมของนิสิต 

แกไขแลว  



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                  63 

     
 

ลําดับ หัวขอ ผลการ

ประเมิน 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

ปรับปรุงแกไข 

เหตุผลในการ 

ไมปรับปรุงแกไข 

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนการ

สอน และการวัดประเมินผลที่

สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ELOs) 

เหมาะสม    

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร ปรับปรุง -ขอ 5.1 ควรเพ่ิม “ประมวลผลขอมูล

และการนําเสนอรายงาน” เพ่ือตอบ

โจทยทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข 

แกไขแลว  

18 แผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

ปรับปรุง -ควรตรวจสอบรายวิชาใหมีแผนท่ีแสดง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาท่ี

ครบถวนและตรงกับการจัดการเรียน

สอน 

แกไขแลว  

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

ปรับปรุง -อาจารยประจําหลักสูตรลําดบัท่ี 6 และ 

7 ยังมีผลงานไมครบตามเกณฑ 

แกไขแลว  

20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตร

ในดานอาจารย  ทรัพยากร  สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอ่ืนๆ 

เหมาะสม    
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ผลการวิพากษหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ: ศาสตราจารย ดร.จรัสศรี  จิรภาส  
 

ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

เหมาะสม ปรับปรุง 

 หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป    

1 รหัสและชื่อหลักสูตร    

2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    

3 กลุมวิชาเอก    

4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    

5 อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา   1.ขอ 8.1 ซํ้าซอนกับขอ 8.2 และ 8.3  

2. ขอ 8.2 ควรระบุระดบัการศึกษาให

ชัดเจน คําวา “ทุกระดับ” อาจรวมไปถึง

การศึกษาระดับปริญญาเอก 

3. อาชีพอิสระควรแยกเปนหัวขอเอกเทศ 

6 ความสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายของ

ประเทศ 

  1. “จึงตองกําหนดทิศทาง” นาจะปรับ 

แกไขเปน ”จึงเห็นสมควรให” หรือ   

“จึงจําเปนตอง”  

2. คําเฉพาะควรอยูในอัญประกาศ และ

ควรปรับคาํเฉพาะบางคาํเปน

ภาษาอังกฤษเพ่ือใหหลักสูตรดูย่ิงนําสมัย  

“Thailand 4.0” และสัมพันธกับรูปแบบ

การระบุคําเฉพาะที่ปรากฏในหัวขอ 1.2 

3.ภาษาบางจุดคลุมเคลือ เชน พัฒนา

ทรพัยากรมนุษยของประเทศใหคนมี

ทักษะ สมรรถนะ และความสามารถ

เฉพาะทาง  ควรระบุวาดานใด (ดานที่

เปนอัตลักษณของหลักสูตร) เชนทักษะ

และสมรรถนะการใชภาษาไทยในฐานะ

ภาษาแมและภาษาตางประเทศ และ

ความสามารถเฉพาะทางภาษาทั้งวิธี

ทักษะวิทยาประยุกตวิทยา เปนตน  

(หรือความสามารถเฉพาะทางภาษาขั้น

สูงเชนวิธีวิทยาทางภาษา วิธีวิจัยและ

กระบวนทัศนในศาสตรที่เก่ียวของ) 
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

4. ขอความบรรทัดสุดทายของยอหนาที่ 1 

หัวขอ  11.1 ไมชัดเจน 

ความเห็นเสริม 

การใชงานของหลักสูตรคอืเริ่มจากป 2021 

ถึง… ชวงระยะเวลาในอนาคตนับจากปที่ใช

หลักสูตร  นโยบายของประเทศอาจมีการ

เปล่ียนแปลงภายใตการเปล่ียนแปลง

อันรวดเร็วของมหาอํานาจฟากตะวันออก 

ดังนั้นการอธิบายความในหัวขอ  11 

อาจจะตองคํานึงถึงความย่ังยืนและนําสมัย

ของหลักสูตรกับนโยบายภายในประเทศ

และกับตางประเทศพรอมดวย 

7 ความสอดคลองของหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียกลุม

ตางๆ  

   

 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร    

8 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   ความเห็นเสริม 

1. ปรบัแกไขภาษาบางจุดใหเปนภาษา

วิชาการ 

ไดแก 

 “ทําใหรูปแบบ” เปน “สงผลให”  

“การทําธุรกิจ” เปน “การดําเนินธุรกิจ” 

“วิถีชีวิตใหม” ใชตามนัยยะภาษาอังกฤษ

ควรเปน “วิถีชีวิตปกติใหม” 

2. ปรบัปรุงประโยคที่ขีดเสนใตเปน 

“แมวารูปแบบการดําเนินชีวิตดานตาง ๆ 

ตั้งแตตนทศวรรษที่ 2 เปนตนมาจะมีการ

แปรเปลี่ยนตามภาวะการณโลก อยางไรก็ดี

ภาษาก็ยังเปนเครื่องมือในการสื่อสาร

ภายใตบริบทตาง ๆ ที่จําเปนย่ิง”   

 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  

และโครงสรางของหลักสูตร 

   

9 ความสอดคลองหลักสูตรจากหมวดที ่1 กับการ

กําหนดผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

   

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา   -ระบุรายละเอียดการรับนิสิตของหลักสูตร 

11 การออกแบบโครงสรางหลักสูตรและรายวิชา 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs)  
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย

กับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 

  1. ความสอดคลองของหัวขอประเมิน 12 

และ 13 โดยรวมเหมาะสม 

2. อาจจะปรับแกไขชื่อบางรายวิชาให

เหมาะสมโดยมีนัยยะกวางๆ เชน 

“วรรณกรรมไทยเพื่อชาวตางประเทศ”  

เปน “วรรณกรรมไทยสําหรบัชาว

ตางประเทศ” (หนา 18 รวมหนาท่ีมีการระบุถึง) 

3. THT501 มีคาํอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษ รายวิชาอื่นจําเปนตองเพ่ิม

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษดวยหรือไม 

(หนา 23) 

4. THL534 คาํอธิบายรายวิชาควรสอดรบั

หรือมีคําที่เช่ือมโยงกับชื่อรายวิชา (หนา 25) 

5. TFL542  คําอธิบายรายวิชา “เปน

แนวทางใหขอเสนอแนะ” ไมชัดเจนวา

สัมพันธกับขอความกอนหนาอยางไร  หรือ

ใหขอเสนอแนะอะไร อยางไร (หนา 26) 

6. TFL (หนา 27) ภาษาในการเขียน

คําอธิบายรายวิชาควรเปน “ศึกษา

วิเคราะหการใชสื่อในการจัดการเรียนรู…”  

หรือ “ศึกษาวิเคราะหการใชส่ือเพ่ือการ

จัดการเรียนรู…”   

(หมายเหตุ  บางขออาจพิจารณาตามจุดยืน

หลักคิดของคณะกรรมการหลักสูตร) 

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 

   

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

   

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาคการศึกษา    

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ

ประเมินผล 

   

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรยีนการสอน และการวัด

ประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

(ELOs) 
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร   หนา 37 ขอ 5.1  ควรเพิ่ม “ประมวลผล

ขอมูลและการนําเสนอรายงาน” เพื่อตอบ

โจทย “ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข” 

18 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

   

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร    

20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตรในดานอาจารย  

ทรพัยากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอื่นๆ 

   

 

ขอเสนอแนะอื่น 

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชาบางรายวิชามีความใกลเคียงกับหลักสูตร D.A. เชน กระบวนทัศนทางภาษาไทย M.A. 

(กับกระบวนทัศนการวิจัยภาษาไทย D.A.) กระบวนทัศนทางวรรณคดี (กระบวนทัศนการวิจัยวรรณคดีไทย) กระบวน

ทัศนทางคติชนวิทยา (กระบวนทัศนการวิจัยคติชนวิทยา)  กระบวนทัศนทางภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

(กระบวนทัศนทางภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ) เปนตน 

อาจเสริมขอความแจกแจงทักษะและกระบวนขั้นวิจัยของการศึกษาวิจัยทั้งสองระดับใหเกิดความแตกตางและเปน

รูปธรรมในคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  เพ่ือใหสามารถพิจารณาถึงความแตกตางหรือลําดับมาตรฐานการศึกษาข้ัน

มหาบัณฑิตสูขั้นดุษฎีบัณฑิตชัดเจนและเปนรูปธรรมย่ิงข้ึน  สัมพันธหรือโยงไปสูมาตรฐานการประเมินผูเรียนตามที่

กําหนด 
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ผลการวิพากษหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ผูทรงคณุวุฒ:ิ รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  วรรณกิตร 
 

ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

เหมาะสม ปรับปรุง 

 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป    

1 รหัสและช่ือหลักสูตร    

2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

3 กลุมวิชาเอก    

4 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

5 อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา    

6 ความสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายของประเทศ   -ควรเพิ่มการวิเคราะหขอมลูเก่ียวกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12/13 ในสวนที่

เก่ียวของกับการวางแผนและพัฒนา

หลักสูตร 

7 ความสอดคลองของหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ  

  -ควรเพิ่มการวิเคราะหขอมูล

ความสําคัญของภาษาไทยในบริบท

ของสังคมโลกและบริบทการส่ือสาร

ขามวัฒนธรรม ซ่ึงเก่ียวของกับการ

วางแผนและพัฒนาหลักสูตร 

 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร    

8 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   -ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรให

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  

และโครงสรางของหลักสูตร 

   

9 ความสอดคลองหลักสูตรจากหมวดที่ 1 กับการ

กําหนดผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

   

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    

11 การออกแบบโครงสรางหลักสูตรและรายวิชา 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs)  

  -วิชาแกน ทยท 500 ควรปรับชื่อวิชา

ใหเปนวิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาไทย

แ ล ะ ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ

ภาษาตางประเทศ เพื่อใหสอดคลอง

กับคาํอธิบายรายวิชา 

12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยกับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

(ELOs) 
 - รายวิชาเอกบังคับ 

- รายวิชาเอกเลือก 

    

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

  -ขาดการวิเคราะหขอมูลความ

ตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค

การศึกษา 

   

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ

ประเมินผล 

   

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรยีนการสอน และการวัด

ประเมินผลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

(ELOs) 

   

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร    

18 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  -ควรตรวจสอบรายวิชาให มีแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร

สูรายวิชาที่ครบถวนและตรงกับการ

จัดการเรียนการสอน 

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร   -อาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ 6 

และ 7 ยังมีผลงานไมครบตามเกณฑ 

20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตรในดานอาจารย  

ทรพัยากร  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอ่ืนๆ 

   

 

ขอเสนอแนะอื่น 

- ขอ 2.7 ระบบการศึกษา ควรเพิ่มระบบการศึกษาแบบทางไกลในลักษณะตางๆ รวมทั้งกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่

หลักสูตรจัดใหมีเพ่ิมเติม 

- ในชื่อรายวิชาควรใชคําศัพทภาษาอังกฤษใหเปนรูปแบบเดียวกัน 

- หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ หัวขอ 3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาสําหรับนิสิต ควรมีการนําขอมูล

ปญหาแรกเจาของนิสิตมาเปนขอมูลสาํคญัในการพิจารณาจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดวย  
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ผลการวิพากษหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ: รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ 
 

ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

เหมาะสม ปรับปรุง 

 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป    

1 รหัสและชื่อหลักสูตร    

2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    

3 กลุมวิชาเอก    

4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    

5 อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา    

6 ความสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายของ

ประเทศ 

  -พิจารณาและเลือกนโยบายของประเทศท่ี

สอดคลองกับหลักสูตร 

7 ความสอดคลองของหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียกลุม

ตางๆ  

  -พิจารณาวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยที่มุงเนนวิชาการ และสังคม 

 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร    

8 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร    

 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  

และโครงสรางของหลักสูตร 

   

9 ความสอดคลองหลักสูตรจากหมวดที่ 1 กับการ

กําหนดผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

   

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา   -ระบุรายละเอียดการรับนิสิตของหลักสูตร 

11 การออกแบบโครงสรางหลักสูตรและรายวิชา 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs)  

   

12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย

กับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 

  -ควรมีรายวิชาเลือกการศึกษาวิจัยเฉพาะ

ทาง หรือการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 

-ควรใหรายละเอียดแนวคดิแตละวิชาให

ชัดเจน  

-อาจเพ่ิมมิติเรื่องชุมชน สังคมได 

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 

  -รายวิชาตองสะทอนผูเรียน เปาหมาย 

ทิศทางของกลุมวิชา  

-ควรมีรายวิชาเลือกการศึกษาวิจัยเฉพาะ

ทาง หรือการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 

-ควรใหรายละเอียดแนวคดิแตละวิชาให

ชัดเจน  

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค

การศึกษา 

   

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ

ประเมินผล 

   

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนการสอน และการวัด

ประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ELOs) 

   

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร    

18 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

   

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร    

20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตรในดานอาจารย  

ทรพัยากร  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอื่นๆ 

   

 

ขอเสนอแนะอื่น 

-      
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ผลการวิพากษหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 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   แกไขบางขอที่คลายกัน 

6 ความสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายของ

ประเทศ 

   

7 ความสอดคลองของหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียกลุม

ตางๆ  

   

 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร    

8 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   ควรเขียนปรัชญาใหเห็นความคิดความเชื่อ

ของหลักสูตร ซึ่งตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  

และโครงสรางของหลักสูตร 

   

9 ความสอดคลองหลักสูตรจากหมวดที่ 1 กับการ

กําหนดผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

   

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    

11 การออกแบบโครงสรางหลักสูตรและรายวิชา 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs)  

   

12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย

กับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 

   

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 

  -บางรายวิชาดานภาษาซ้ําซอนกัน เชน 

TFL541 โครงสรางภาษาไทยกับการศึกษา

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ กับ

รายวิชา TFL542 ภาษาศาสตรภาษาไทย

เพ่ือการจัดการเรียนรูภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ  
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

-ควรเพิ่มรายวิชาที่เก่ียวของกับวิธีสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

ทฤษฎีการสอน  หลักสูตร  การวัดและการ

ประเมินผล 

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

   

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค

การศึกษา 

   

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ

ประเมินผล 

   

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนการสอน และการวัด

ประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ELOs) 

   

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร    

18 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  -ทบทวนแผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบฯ 

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร    

20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตรในดานอาจารย  

ทรพัยากร  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอื่นๆ 

   

 

ขอเสนอแนะอื่น 

-      
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ผลการวิพากษหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิทธ์ิ  กอบบุญ 
 

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  

  -เพิ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 

12 ชี้ใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยใน

สังคมไทยและสังคมโลก 

-ยุทธศาสตรชาติ และมหาวิทยาลัย 

 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร    

8 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   -ปรัชญาตองเปนนามธรรม 

-ใหกลาวถึงความสาํคัญของหลักสูตร

โดยตรง 

 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  

และโครงสรางของหลักสูตร 

   

9 ความสอดคลองหลักสูตรจากหมวดที่ 1 กับการ

กําหนดผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

   

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา   -ระบุรายละเอียดการรับนิสิตของหลักสูตร 

11 การออกแบบโครงสรางหลักสูตรและรายวิชา 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs)  

   

12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย

กับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 

  -ควรปรับเปนกลุมวิชาภาษาและวรรณคดี

ไทย 

-การใชคาํใหสมํ่าเสมอ 

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 
 

  -ควรเพิ่มรายวิชาสัมมนา 

-ทบทวนรายวิชาที่ซ้ําซอน 
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

   

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค

การศึกษา 

   

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ

ประเมินผล 

   

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนการสอน และการวัด

ประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ELOs) 

   

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร    

18 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  -ทบทวนแผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบฯ 

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร    

20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตรในดานอาจารย  

ทรพัยากร  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอื่นๆ 

   

 

ขอเสนอแนะอื่น 

-      
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ผลการวิพากษหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.เปรม  สวนสมุทร 
 

ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

เหมาะสม ปรับปรุง 

 หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป    

1 รหัสและชื่อหลักสูตร   -ควรใชสาขาวิชาภาษาไทย  

2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   -ควรใชสาขาวิชาภาษาไทย 

3 กลุมวิชาเอก    

4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    

5 อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา    

6 ความสอดคลองของหลักสูตรกับนโยบายของ

ประเทศ 

  -ควรระบุนโยบาย แนวคิดที่สอดคลองกับ

การปรับปรุงหลักสูตร เชน ตอบสนอง

การคากับตางประเทศ   

-การใช Thailand 4.0 อาจไมทันสมัย

นาจะเขียนภาพกวาง 

7 ความสอดคลองของหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสียกลุม

ตางๆ  

   

 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร    

8 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   -ปรัชญาตองเขียนใหเปนความคิดความเช่ือ 

 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  

และโครงสรางของหลักสูตร 

   

9 ความสอดคลองหลักสูตรจากหมวดที่ 1 กับการ

กําหนดผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวัง 

   

10 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา   -ควรใสรายละเอียด เชน เรื่องสอบภาษา 

11 การออกแบบโครงสรางหลักสูตรและรายวิชา 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs)  

   

12 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย

กับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 

  -ควรมีรายวิชาการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 

13 ความสอดคลองของรายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ELOs) 

    - รายวิชาเอกบังคับ 

    - รายวิชาเอกเลือก 

  -ควรมีรายวิชาการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 
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ลําดับ หัวขอ ผลการประเมิน ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

14 การออกแบบรายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

   

15 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค

การศึกษา 

  -ควรลดจํานวนรบันิสิตเน่ืองจากอาจารย

ประจําหลักสูตรมีนอย และเปน

ผูรับผิดชอบชุดเดียวกันกับหลักสูตร ป.เอก 

ระวังจํานวนสะสมของนิสิต 

 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ

ประเมินผล 

   

16 ผลการเรียนรู กลยุทธการเรียนการสอน และการวัด

ประเมินผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ELOs) 

   

17 มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร    

18 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

  -ทบทวนแผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบฯ 

19 ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร    

20 ศักยภาพการดําเนินงานของหลักสูตรในดานอาจารย  

ทรพัยากร  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและปจจัยอื่นๆ 

   

 

ขอเสนอแนะอื่น 

-      
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

1. ชื่อหลักสตูร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

2. เร่ิมใชหลักสูตรในปการศึกษา 2560 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชแนวคิดและทฤษฎีทาง

ภาษาไทยตามหลกัการทางวิชาการ 

 2) สามารถทําวิจัยทางภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ โดยวิเคราะห สังเคราะห 

และประยุกตใชความรูได 

 3) สามารถนําเสนอหรือถายทอดหลักการ แนวคิด และองคความรูภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรมไทย 
  

4. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 

     ELO 1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเพื่อสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับ

บรบิททางวัฒนธรรมไทย 

 ELO 2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประยุกตความรู และผลิตงานวิจัยทางภาษาไทยและภาษาไทย

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

ELO 3 สามารถเผยแพรความรูภาษาไทยและภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใน

บรบิทวัฒนธรรมไทย 

*หมายเหตุ ใชคํากิริยาแสดงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดและสังเกตได 

5. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  

ปที่สําเร็จการศึกษา 

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 
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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 

 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 ผดัไทย (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) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 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. นิทรรศการวิชาการสืบเน่ืองจากโครงการวิจัยเผยแพรและ

ถายทอดองคความรู (ราง) แผนแมบทผาไทย  เร่ือง “ผาไทย

ไปไหน” ณ หองสตูดิโอชั้น 4 หอศลิปกรุงเทพฯ (16 ก.ค. 63) 

สถาบันไทยศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2    /  

10. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู การใช Active Learning  

ในการสอนสาขามนุ ษยศาสตร ยุ คไทยแลนด  4.0 เร่ือง              

แนวการสอนตามแนว Active Learning สําหรับสาขามนุษย

ศาสตรและการประยุกตสูรายวิชาและการสรางนวัตกรรมการ

สอน ณ หอง 602 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร (26 ก.พ. 63) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 /     

11. ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง การสรางชุดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ทักษะการอานจับใจความสําคัญเร่ืองควายไทยสําหรับผูเรียนชาว

จีน วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา ป ท่ี 14 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 

2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บานสมเด็จเจาพระยา 

1  /    
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ระบุหัวขอที่ไดรับการพัฒนา 
หนวยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จํานวนอาจารย

ประจําท่ีเขารวม 

ระบุสมรรถนะท่ีสอดคลอง 

1 2 3 4 5 

12. ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง หนังสืออานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

ไทยศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9 สําหรับ

ผู เรียนชาวจีน วารสารศิลปศาสตรปริทัศน  มกราคม-

มิถุนายน 2563, 15(1), 68-78  

มหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1  /    

13. ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง การสรางหนังสืออานเพ่ิมเติม

ทักษะการอานเร่ือง “ไก” สําหรับนักศึกษาชาวเมียนมา 

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 /     

15. โครงการบรรยายพิเศษอักษรศาสตรสูสังคมเร่ืองพ้ืนท่ีปา

กับผัสสารมณในวรรณคดลีาว (5 มิ.ย. 63) 

คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1    /  

16.  ตีพิมพบทความวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการเรียนการ

สอนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาไทย 

ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูนนาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 

(มกราคม-มิถุนายน 2563) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บานสมเด็จเจาพระยา 

1    /  

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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1    /  

18. โครงการบรรยายพิเศษอักษรศาสตรสูสังคม เรื่อง

ภาษาศาสตรกับการพิสูจนหลักฐานเสียงพูด  (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 สืบสาระมหาชาติคาํหลวง  

(31 มี.ค. 63) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1    /  

22.  ตีพิมพบทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู

เก่ียวกับอารยธรรมไทยโดยใชบทเพลงเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตรเพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยสําหรับนักศึกษา

เวียดนาม วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ 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  /    
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ระบุหัวขอที่ไดรับการพัฒนา 
หนวยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จํานวนอาจารย

ประจําท่ีเขารวม 

ระบุสมรรถนะท่ีสอดคลอง 

1 2 3 4 5 

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 6th International Joint 

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) 

At Thumrin Thana Hotel, 

Trang, Thailand 

1  /    

29. Proceedings of The th 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) คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1    /  

32. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู สูนวัตกรรมการสอนตาม

แนวทาง Active Learning สําหรับ สาขามนุษยศาสตร 

(28  ก.พ. 62) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 /     

33. บทบาทของศิลปะอินเดียและลังกาตอพุทธศิลปไทยและ

อาเซียน (8  ก.พ. 62) 

ศูนยพุทธศาสนศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2    /  
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ระบุหัวขอที่ไดรับการพัฒนา 
หนวยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จํานวนอาจารย

ประจําท่ีเขารวม 

ระบุสมรรถนะท่ีสอดคลอง 

1 2 3 4 5 

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 Technique in Higher 

Education Thai Textbooks of Yunnan Minzu 

University” (19-20  ก.ค. 61) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1  /    

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 ข้ึน ลง เขา ออก:  

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางความรู

(Constructivism) สําหรับผูเรียนชาวเกาหลี. วิวิธวิจัย

ภาษาไทย คร้ังท่ี 1 (2  มิ.ย. 61) 

คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1  /    

44. ตีพิมพบทความวิจัยเร่ือง “ครูขา...หนูแนะนําวา...”  

กลวิธีทางภาษาของนักเรียนในการใหคําแนะนําครู.วิวิธวิจัย

ภาษาไทย คร้ังท่ี 1 (2  มิ.ย. 61) 

คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1  /    
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7. รางวัล / การยกยองชมเชย ที่นิสิตหรืออาจารยประจําหลักสูตรไดรบั (ในชวง 3 ปที่ผานมา) 

ชื่อ สถานภาพ รางวัล 

อาจารย ดร. จิอิน อง  

(Ji-In Ong) จาก Hankuk 

University of Foreign Studies 

ศิษยเกา หลักสูตร ศศ.ม. 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

เชิดชูเกียรติดานภาษาไทย “ผูใชภาษาไทยดีเดนชาว

ตางประเทศ พ.ศ. 2563” เน่ืองในวันภาษาไทย

แหงชาติ พุทธศักราช 2563 จากกระทรวงวัฒนธรรม 

นางสาวอรอุมา ทิพยสุวรรณ ศิษยเกา หลักสูตร ศศ.ม. 

สาขาวิชาภาษาไทย 

ผูใชภาษาไทยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2562 ระดบั

จังหวัด จาก วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร 

คุณครูตนแบบสงเสริมการอานในโครงการ 18th 

NANMEEBOOK READING CLUB Read & Share 

ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 จากนานมีบุคส 

นางสาวชมพูนุช ประชาญสทิธิ์ ศิษยปจจุบัน หลักสูตร ศศ.ม. 

สาขาวิชาภาษาไทย 

รางวัลครูดขีองแผนดินข้ันพ้ืนฐาน โครงการเครือขาย

ครูดีเดนของแผนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จากมลูนิธิครูดีเดนของ

แผนดิน  
 

8. รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตในหลักสูตร (รายงานขอมูลตั้งแตปการศึกษาที่เร่ิมใชหลักสูตร/เปดรับนิสิต) 

ปการศึกษา 
จํานวน 

ในแผนรับ 

จํานวน

รับ 

จํานวน

สําเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยู รอยละการประกอบอาชีพ 

ความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตตอ

บัณฑิต 

จํานวน รอยละ ตรงวุฒิ เก่ียวของ อิสระ จํานวน รอยละ 

2560 20 17 11 - - 11 - - - - 

2561 20 11 1 6 - 1 - - - - 

2562 20 12 - 12 - - - - - - 

2563 20 10 - 9 - - - - - - 

9. ปจจัยสําคัญที่ทําใหคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเปนไปตามวัตถุประสงค 

      9.1  คุณภาพของอาจารยในหลักสูตร    

      9.2  ความมุงมั่นของนิสิต        

      9.3  กลยุทธการสอน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต   

10. ปจจัยสําคัญที่ทําใหคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไมเปนไปตามที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา 

      10.1 ภาระงานของอาจารยในหลักสูตร   

      10.2 ภาระงานประจําของนิสิต          

      10.3 สถานการณฉุกเฉินที่สงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน เชน การแพรระบาดของโรคภัยธรรมชาติ เปนตน    
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ภาคผนวก จ  ขอมูลผลลัพธการเรียนรูและโครงสรางรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA
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ขอมูลผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรและโครงสรางรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

 

1. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (ELOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู

ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

ของหลักสูตรตาม

เกณฑ AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรตามเกณฑ TQF  

ดานคุณธรรม

จริยธรรม 
ดานความรู 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานทักษะ

พิสัย/

สมรรถนะ

ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 

ELO 1 สามารถใช

ภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศเพ่ือ

สื่อสารไดอยาง

เหมาะสมกับบริบททาง

วัฒนธรรมไทย 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ELO 2 สามารถ

วิเคราะห สังเคราะห 

ประยุกตความรู และ

ผลิตงานวิจัยทาง

ภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELO 3 สามารถ

เผยแพรความรู

ภาษาไทยและ

ภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศใน

บริบทวัฒนธรรมไทย 
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2. ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs)  

ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 

ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 

ความรู 

(Knowledge) 

ELO 1 สามารถใชภาษาไทย

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศเพ่ือสื่อสาร

ไดอยางเหมาะสมกับบริบททาง

วัฒนธรรมไทย 

S1 ทักษะการใชภาษาไทย

ข้ันสูง 

G1 ทักษะการสื่อสารและ

การนําเสนอ 

K1 หลักภาษาไทยและการใช

ภาษาไทย 

K2 วรรณคดี วรรณกรรม 

K3 คติชนวิทยา และวัฒนธรรมไทย 

ELO 2 สามารถวิเคราะห 

สังเคราะห ประยุกตความรู 

และผลิตงานวิจัยทางภาษาไทย

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

S2 ทักษะการวิจัยทาง

ภาษาไทย และภาษาไทย

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

S3 ทักษะการออกแบบ

งานวิจัยภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

G2 ทักษะการสืบคนขอมูล

และสารสนเทศ 

G3 ทักษะการคิดวิเคราะห

และการแกปญหา 

G4 การคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรม 

K4 การวิจัยทางภาษาไทย 

K5 การออกแบบงานวิจัยและการ

สรางสรรค นวัตกรรมทางภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

ELO 3 สามารถเผยแพรความรู

ภาษาไทยและภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศในบริบท

วัฒนธรรมไทย 

S4 ทักษะ

ภาษาตางประเทศ 

S5 ทักษะการนําเสนอ

งานวิจัย 

S6 ทักษะการสื่อสารขาม

วัฒนธรรม 

G1 ทักษะการสื่อสารและ

การนําเสนอ 

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 สามารถใชภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเพ่ือส่ือสารไดอยางเหมาะสมกับบริบท

ทางวัฒนธรรมไทย 

ELO 2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประยุกตความรู และผลิตงานวิจัยทางภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

ช้ันปที่ 2 

 

 

 

ELO 2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประยุกตความรู และผลิตงานวิจัยทางภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

ELO 3 สามารถเผยแพรความรูภาษาไทยและภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศในบริบท

วัฒนธรรมไทย 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                  89 

     
 

4. มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

รายวิชา 

Expected Learning Outcome 

(ELO)  

1 2 3 

วิชาบังคับรวม    

ทยท500 การวิจัยทางภาษาไทย    

ทยท501  ภาษาไทยกับบริบททางวัฒนธรรม    

ทยท502 การจัดการเรียนรูภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ    

ทยท503 สัมมนาการเขียนงานวิจัยทางภาษาไทย    

ทยท504 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธดานภาษาไทย*     

กลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย    

1. วิชาเลือกภาษาและวรรณคดีไทย    

ทยภ511  กระบวนทัศนทางภาษาไทย    

ทยภ512  ภาษาไทยกับการส่ือสารขามวัฒนธรรม        

ทยภ513  มโนทัศนทางภาษาในบริบทสังคมไทย    

ทยภ514  สัมมนาปรากฏการณทางภาษาในสังคมไทย    

ทยภ515  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางภาษาไทย    

ทยภ521  ทฤษฎีวรรณคดี         

ทยภ522  วรรณคดีไทยกับแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม    

ทยภ523  สัมมนาวรรณคดีไทยตางสมัย      

ทยภ524  สัมมนาพลวัตของวรรณคดีไทย    

ทยภ525  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางวรรณคดีไทย    

ทยภ531  วิธิวิทยาและการวิจัยทางคติชน     

ทยภ532  มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไทย    

ทยภ533  สัมมนางานวิจัยคติชนวิทยาในสังคมไทย     

ทยภ534  สัมมนาคติชนสมัยใหม      

ทยภ535  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางคตชินวิทยา    

กลุมวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ    

1. วิชาเลือกภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ    

ทยต541  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ    

ทยต542  ศิลปวัฒนธรรมไทยกับการสื่อสารขามวัฒนธรรมสาํหรับชาวตางประเทศ    

ทยต543  วรรณกรรมไทยเพื่อชาวตางประเทศ    

ทยต544  สัมมนาเทคนิคและวิธีสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ      

ทยต545  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ    

 

 

 

 

                                                             
* รายวิชา THT504 เปนรายวิชาท่ีนิสิตตองลงทะเบียนเรียน  ตั้งแตชั้นป ท่ี 1 ภาคการศึกษาที่  2 เปนตนไป จบการศึกษาแบบ                     

ไมนบัคาหนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรือไมเปนท่ีพอใจ (U) 
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5. ความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังกับกลยุทธการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู 

ELOs กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

ELO 1 สามารถใชภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ

เพ่ือส่ือสารไดอยางเหมาะสมกับ

บริบททางวัฒนธรรมไทย 

บรรยาย อภิปราย สัมมนา ศึกษา

คนควาหัวขอที่สนใจ เชิญผูเช่ียวชาญ 

การนําเสนองาน 

 

 

  เกณฑการอภิปราย สัมมนา การทํารายงานและการ

นําเสนอผลงาน การสอบ นิสิตประเมินตนเอง 

ELO 2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห 

ประยุกตความรู และผลิตงานวิจัย

ทางภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

วิเคราะห สังเคราะห วิจารณ ฝก

ปฏิบัติ เชิญผูเชี่ยวชาญ การนําเสนองาน 

 

 

 เกณฑการวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ ฝกปฏิบัติ 

 การทํารายงานและการนําเสนอผลงาน การสอบ 

 นิสิตประเมินตนเอง  

  จํานวนผลงานที่เผยแพร 

ELO 3 สามารถเผยแพรความรู

ภาษาไทยและภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ

ในบริบทวัฒนธรรมไทย 

สัมมนา แสดงความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนองคความรู  

การนําเสนองาน การเขารวมประชุม

วิชาการ 

 

 

 เกณฑการสมัมนา แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน 

  องคความรู 

 จํานวนผลงานที่เผยแพร 

 การเขียนรายงานผลการเขารวมประชุมสัมมนา 

 

 

 

*****************************************************
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Panupong Udomsilp 

ตําแหนงทางวิชาการ    ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

ที่ทํางาน     สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท     0851636492  

Email     Panupong@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศกึษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ 

ค.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยครูสกลนคร 2528 

อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 

อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 คติชนวิทยา ความเชื่อและพิธีกรรม ไทยศึกษา วรรณกรรมทองถ่ิน วรรณกรรมวิจารณ การสอนภาษาไทย

ใหชาวตางชาติ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.) 

รัตนพล ชื่นคา, ภาณุพงศ อุดมศิลป และสุกัญญา สุจฉายา. (2564). ความหมายและบทบาทของพิธีกรรมการนับถือ 

ตัวละครจากเร่ืองรามเกียรติ์ในชุมชนบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ, 9(2), 121-142. 

กานตพิชชา อุดมมงคล, และ ภาณุพงศ อุดมศิลป. (2564). ประเพณตีักบาตรพระรอยทางเรือ: บทบาทตอ 

      ชุมชนมอญลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร. วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน,  

      10(1), 107-129. 

ภูมรนิทร สุโกสิ, และ ภาณุพงศ อุดมศิลป. (2564). การปรับบทวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่องของ 

  คณะกรณกัญจนรัตน. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 22(2),  

 96-110. 
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Chen, Y., ภาณุพงศ อุดมศิลป, และ อัควิทย เรืองรอง. (2563). สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

       ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน สาขาภาษาไทย ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูนนาน   

       สาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 

       5(1), 95-110.  

Nguyen Thi, K. C., ภารดี มหาขันธ, และ ภาณุพงศ อุดมศิลป. (2562). รานอาหารไทยในนครโฮจิมินห: 

  ทุนความเปนไทย การดํารงอยูและแนวโนม. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา,  

       27(55), 256-275. 

Udomsilp, P., & Supasetsiri, P. (2018). Social organization: A case study of Chaopho Phrawo  

       worshipping ritual in Nongbualumphu province. MANUTSAT PARITAT, 40(2), 7-24. 

HU, Y., และ ภาณุพงศ อุดมศิลป. (2561). การศึกษาอักขรวิธีและทักษะเพื่อการสื่อสารเบื้องตนในตํารา 

       เรยีนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน. วารสารมนุษยศาสตร 

       และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 12(1), 1-24. 
 

 1.2 บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ระดับชาติ  วิวิธวิจัยภาษาไทย  ครั้งที่ 3  (แบบออนไลน), 411-434. กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวนิธิอร  พรอําไพสกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (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 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 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.  
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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 

       สมัยรัชกาลท่ี 9 สําหรับผูเรียนชาวจีน. วารสารศิลปศาสตรปริทัศน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 

       พระเกียรติ, 15(1), 68-78. 

พัสวรรณ ศรีลาน, และ นิธิอร พรอําไพสกุล. (2562). การพัฒนาชุดการเรียนรูเก่ียวกับอารยธรรมไทย โดยใช

บทเพลงเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยสําหรับนักศึกษาเวียดนาม. วารสารสถาบันวัฒนธรรม 

และศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 21(1), 10-20. 

กรีกมล หนูเก้ือ, และ นิธิอร พรอําไพสกุล. (2561). นิทานวชิรญาณ: บทบาทท่ีมีตอสังคม. 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 บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

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.,  
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       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. 
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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  
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Srilan, P., & Pornumpaisakul, N. (2018). Apply music as a medium to improve the Thai  
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       2018, 404-410. Fukuoka: Japan. 

 

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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ชัยเชษฐ จิตตประสงค, และ รัชนียญา กลิ่นน้ําหอม. (2564). ขอบกพรองการใชภาษาไทยของพิธีกรชาวเกาหลี

ในรายการโทรทัศนประเภทสารคดีทองเที่ยว. วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 29(2), 24-48. 
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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. 
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       แนวคิดการสรางความรู (constructivism) สําหรบัผูเรยีนชาวเกาหลี. ใน รายงานการประชุมฉบับ 

       สมบูรณ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติดานภาษาไทย “วิวิธวิจัยภาษาไทย” ครั้งที่ 1  
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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. 
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  และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 7(1), 1-17. 

 

1.2 บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

ดวงเดน บุญปก. (2561). ลายแกะสลักเคร่ืองมือทอผาของชาวอีสานใต: กลุมเขมรถิ่นไทย. ใน หนังสือรวม 

บทความงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา–ไทยศึกษา การประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลี

ศึกษา-ไทยศึกษา คร้ังที่ 5 เกาหลี-ไทยศึกษาในอาเซียน, 728-745. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

Lin, J. และ ดวงเดน บุญปก. (2561). การสรางหนังสืออานประกอบทักษะการอานภาษาไทยเรื่องนารูเก่ียวกับ

กรุงเทพฯ สําหรบันักศึกษาจีน. ใน เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการจัดการประชุม

วิชาการระดบัชาติดานภาษาไทย “วิวิธวิจัยภาษาไทย” ครั้งที่ 1, 243-253. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
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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). 
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  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม). วารสารวิจัยและพัฒนา 

  หลักสตูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1), 164-181.  

สุชาญวุฒิ กิ่งแกว, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, นพดล อินทรจันทร, กิตติกรณ นพอุดมพันธุ. (2563). การบริหาร 

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

  ไทยเพ่ือแนวทางในการออกแบบ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  

  21(1). 166-185.   

สายชล ปญญชิต, และ พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ. (2562). ภูมิปญญากับการพัฒนา: บทวิเคราะหวาดวยการ 

บวชปาเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

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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กิตติชัย สุธาสิโนบล. (2564). การศกึษาสภาพปญหา ปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอกระบวนการ 

  รับนิสิตของหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ. วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(3), 

420-435. 

FANG, Z., กิตติชัย สุธาสิโนบล, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, และ ลักษณ ลังกา. (2564). การศึกษาความตองการจําเปน 

  ในการใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ สําหรบันักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตรและการเงินยูนนานสาธารณรัฐ 

  ประชาชนจีน. วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(3), 61-75. 
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กิตติชัย สุธาสิโนบล, พระศรีธรรมภาณี, พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท, พระมหาณรงคราช ปณิธานธิติ, และ นิรตุ   

  ปองสีดา. (2564). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนาที่มีสติเปนฐานการเรียนรูที่เหมาะสม 

  กับผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมไทยยุคปจจุบัน. วารสารการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย 

  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2(1), 193-208. 

สัตยากร รัตนวิวัลย, กิตติชัย สุธาสิโนบล, และ วิไลลักษณ ลังกา. (2564). อนาคตภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหนา พ.ศ. 2563 - 2572. วารสารสังคมศาสตรและ

มานุษยวิทยาเชิงพุทธ. 6(3), 108-120. 

วรรธนา นันตาเขียน, กิตติชัย สุธาสิโนบล, รุงทิวา แยมรุง, และ วิไลลักษณ ลังกา. (2564). การศึกษาลักษณะ 

  ความสามารถในการคิดเชิงบริหารสําหรับเด็กปฐมวัย. วารสาร Suranaree J. Soc. Sci. 5(1), 1-16. 

กมลรรณ บุตรนอย, อาทิตย โพธ์ิศรีทอง และกิตติชัย สุธาสิโนบล. (2563). การพัฒนาความสามารถในการอาน 

จับใจความและความสามารถในการคิดวิเคราะห วิชาภาษาไทย โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบตกผลึก 

ชั้นประถมศกึษาปที่ 3. วารสารวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 15(1), 85-98. 

เพ็ญพักตร ภุมมาลา, กิตติชัย สุธาสิโนบล, และ วิไลลักษณ ลังกา. (2562). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ 

  เสรมิสรางจิตสํานึกความเปนครูของนิสิตโครงการเพชรในตม วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยา 

  เชิงพุทธ. 5(5), 26-38. 

กิตติชัย สุธาสิโนบล. (2562). หลักสูตรและการเรียนรูแบบดิจิทัล. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 20(1), 200-211. 

ศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา, กิตตชิัย สุธาสิโนบล, ประพันธศิริ สุเสารัจ, และ ลัดดาวัลย เกษมเนตร. (2561).  

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูการอานเชิงรุกเพ่ือสงเสริมความสามารถ ในการอานเชิงรุกและ

 ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน. วารสารวิชาการ

 ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 19(1), 218-233. 

เอกวัฒน ลอสุนิรันดร, อภิธีร ทรงบัณฑิตย, วีระ สุภากิจ, และ กิตติชัย สุธาสิโนบล. (2561). การพัฒนา 

หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสราง ความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี 12(2), 25-36. 

กิตติชัย สุธาสิโนบล, และ อาทิตย โพธ์ิศรทีอง. (2561). การศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝกหัดครู 

 สูครูมืออาชีพโอกาสและความหวังในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทยกรณีศึกษา : นิสิตฝกหัดครู 

  โครงการเพชรในตม. วารสารวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 12(1), 29-45. 
 

 

 

 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                  110 
 

 

1.2 บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Suthasinobon, K. (2019). Teachers' Professional Core Competencies and Functional  

Competencies of Elementary Teachers under the Office of Basic Education 

Commission.  The European Conference on Education (ECE2019) 19-21 July 2019,  

81-91. London, United Kingdom. 
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ชื่อหลักสูตรเดิม  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

   (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

สาระสําคัญ/ ภาพรวมในการปรับปรุง 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) เปนหลักสูตร

ปรับปรงุจากหลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 ตามวาระของการปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ือสอดรับตอการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้ งนี้การปรับปรุงเปนไปตามรูปแบบของกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษาแบบ AUN-QA โดยยังคงสาระสําคัญของหลักสูตร 

ไดแก ชื่อหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร ความสําคัญของหลักสูตร และจํานวนหนวยกิต             

ที่เรียน สรปุไดดังนี้ 
 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาแกน 6 - 

2. หมวดวิชาบังคับรวม - - 

2. หมวดวิชาบังคับ 9 12 

3. หมวดวิชาเลือก 9 12 

4. ปริญญานิพนธ/ สารนิพนธ 12 12 

หนวยกิตรวม 36 36 
 

รายละเอียดการปรับปรุง 
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ช่ือหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย 

คงเดิม 

ช่ือปริญญา

และ

สาขาวิชา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

คงเดิม 

วิชาเอก/

แขนงวิชา 

ไมมี ไมมี คงเดิม 
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อาชีพท่ี

ประกอบได

หลังสําเร็จ

การศึกษา 

1.สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวของกับการใช

ภาษาไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน   

2.ครู อาจารยภาษาไทยทุกระดบั  

3.นักวิชาการและนักวิจัยดานภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

4.ผูสอนภาษาไทยแกชาวตางประเทศ   

5.ผูประกอบอาชพีอิสระ เชนบรรณาธิการ  

นักวิจารณ  ผูส่ือขาว  เปนตน 

1. สามารถประกอบอาชีพที่ เกี่ยวของกับการใช

ภ าษา ไท ย  และการสอ นภ าษ าไท ยในฐาน ะ

ภาษาตางประเทศทั้งในประเทศและตางประเทศ  

2. ผูสอนภาษาไทยในหนวยงานและสถาบันการศกึษา  

3. ผูสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใหแก

ชาวตางชาตใินหนวยงานและสถาบันการศึกษา       

4. นักวิชาการและนักวิจัยดานภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

5. ประกอบอาชีพอิสระที่เก่ียวของกับการใช

ภาษาไทย 

เปล่ียนแปลง 

ปรัชญา ศึกษาและวิจัยภาษาไทยเพื่อส่ือสารและสราง

ความเขาใจในสงัคมไทยและสังคมโลก 

ผูเช่ียวชาญภาษาไทยสามารถส่ือสารและสราง

งานวิจัยในบริบทวัฒนธรรมไทย 

เปล่ียนแปลง 

ความสําคญั     ปจจุบันสังคมไทย กลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน กลุมอาเซียน+ 3 และสังคมนานาชาติ

กําลั งตองการผูมีความรูความสามารถทาง

ภาษาไทย ไทยศึกษา และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศเปนอยางมาก เพ่ือเปนกําลัง

หลักในการปฏิบั ติงานในหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรธุรกิจขนาดใหญ ส่ือมวลชน 

หนวยงานเก่ียวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ 

การทองเท่ียว สํานักพิมพ กลุมผูประกอบอาชีพ

ดานการเขียนและการแปล รวมไปถึงงานดาน

การสอน การวิจัย และการใชภาษาไทยทั้งใน

ประเทศ ตางประเทศ กลุมอาเซียน และกลุม

ประเทศเอเชียตะวันออก จีน ญี่ปุน และเกาหลี

ใต  ดั ง น้ันจึ ง จํา เป นตองดํ า เนินการพัฒ นา

หลัก สูตร ปรับป รุงการบริหารจัดการให มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคลองกับความตองการ

ของสังคมไทยและสังคมนานาชาติ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

มุงเนนการพัฒนาประเทศไทยภายใตวิสัยทัศนความ

ม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและวัฒนธรรม  

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ความเปนธรรม  ความอยูดี

มีสุขปลอดภัยจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ  มีความม่ังคั่งดานการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง  เศรษฐกิจ

เขมแข็ง  มีความสามารถในการแขงขันกับประเทศ

ตางๆ ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก  เพื่อชวย

สรางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหประเทศไทย

มีบทบาทสําคัญในเวทีโลก  สรางความสัมพันธเชิง

เศรษฐกิจและการคาในภูมิภาคเอเชียเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทยอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู

ความสามารถดานภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  เพราะ

ภาษาไทยเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธกับผูคน

และสังคมในภูมิภาคและสังคมโลก  โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันที่เขาสูยุค

ดิจิทั ล   การ ส่ือส ารด วยภ าษา เป นสิ่ ง จํา เป น  

สังคมไทยและสังคมโลกยังคงตองการผู มีความรู

ความสามารถทางภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

เปล่ียนแปลง 
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ภาษาต างประเทศ เพ่ือ เป นกํ าลังหลักในการ

ปฏิบัติงานในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกร

ธุรกิจขนาดใหญ สื่อมวลชน หนวยงานเก่ียวกับการ

โฆษณ าประชาสัม พันธ  การท องเท่ียว กลุ ม ผู

ประกอบอาชีพดานการเขียนและการแปล รวมไปถึง

งานดานการสอน การวิจัย และการใชภาษาไทยทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงใน

ภูมิภาคอาเซียน และกลุมประเทศเอเชียตะวันออก 

อาทิ จีน ญี่ปุน เกาหลีใต  ที่เปดการเรียนการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  ทั้งน้ีเพ่ือให

ส่ือสารและเขาใจตรงกัน ไมเกิดความคลาดเคล่ือน

หรือเกิดปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารขาม

วัฒนธรรม  ภาษาไทยจึงเปนส่ิงจําเปนในการสราง

ความเขาใจระหวางผูคน ชุมชน และสงัคมในทกุมิติ   

ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ าส ต ร ม ห าบั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

จึ ง จํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น ก า ร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร             

โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคมไทยและ

สังคมนานาชาติ  โดยคํานึงถึงปจจัยภายในและ

ภายนอกประเทศ  ในทามกลางความเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ท้ังน้ีเพื่อให

สอดรับกับโอกาสในการแขงขันและการลงทุน              

การประกอบอาชีพ  และดานเศรษฐกิจการคา

ระหวางประเทศ 

วัตถุประสงค 1. มีความรู ความเขาใจภาษาไทย และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต างประเทศอย างดี ย่ิ ง สามารถใช

ภาษาไทยไดสอดคลองกับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม   

2. มีความสามารถในการวิเคราะห วิจัย ปรากฏการณ

ทางภาษาไทยโดยใชหลักการทางวิชาการไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

3. สามารถสังเคราะห ประยุกตความรูเพื่อทําวิจัย และ

นําผลการวิจัยไปใชในการประกอบอาชีพ พัฒนา

1. สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศโดยใชแนวคิดและทฤษฎีทาง

ภาษาไทยตามหลักการทางวิชาการ 

2. สามารถทําวิจัยทางภาษาไทยและภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ โดยวิเคราะห สังเคราะห 

และประยุกตใชความรูได 

3. สามารถนําเสนอหรือถายทอดหลักการ แนวคิด 

และองคความรูภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรมไทย 

 

เปล่ียนแปลง 
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สั งคม ห รือศึ กษาต อในระดับ สู งได อย างมี

ประสิทธิผล   

4. มีความสามารถในการเผยแพรองคความรู

ด านภาษาไทยอยางมีคุณภ าพและเป นที่

ยอมรับ ในประชาคมอาเซ ียนและในระดับ

สากล  

งบประมาณ

ตามแผน 

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร 

-152,000- 

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร 

-150,000- 

เปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชา

แกน 

6 หนวยกิต 

ทยท500  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย     

                           3(2-2-5)    

ทยท501  สัมมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย                  

                    3(2-2-5)   

 

 

- 

เปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชา

บังคับรวม 

- - เปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชา

บังคับ 

วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย    9 หนวยกิต 

ทยภ511  กระบวนทัศนทางภาษาศาสตร     

                           3(3-0-6)    

ทยภ512  กระบวนทัศนทางวรรณคดี     

                           3(3-0-6)   

ทยภ513  กระบวนทัศนทางคติชนวิทยา 

                           3(3-0-6) 

วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

                                        9 หนวยกิต 

ทยต521  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา

                          3(3-0-6) 

ทยต522  การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแกชาว

ตางประเทศ                         3(2-2-5) 

ทยต 621  การสอนภาคปฏิบัต ิ         3(2-2-5) 

 

 

 

รายวิชาบังคับ 12 หนวยกิต 

ทยท500  การวิจัยทางภาษาไทย   3 (2-2-5)    

ทยท501  ภาษาไทยกับบริบททางวัฒนธรรม 

                                                  3 (2-2-5)    

ทยท502  การจัดการเรียนรูภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ            3(2-2-5) 

ทยท503  สัมมนาการเขียนงานวิจัยทางภาษาไทย 

      3 (2-2-5)   

ทยท504 สัมมนาความกาวหนาปริญญานิพนธดาน

ภาษาไทย    3(1-4-4) 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนแปลง 

                                                             


 รายวิชา THT504 เปนรายวิชาท่ีนิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 เปนตนไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

แบบไมนับคาหนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรอืไมเปนท่ีพอใจ (U) 
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สําหรับผู เรียนชาวตางประเทศ ตองศึกษา

รายวิชาบังคบัเพิ่มเติมอีก  3 รายวิชา ดังนี้  

ทยต523  ภาษากับบริบททางวัฒนธรรม

                           3(3-0-6) 

ทยต524  ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาไทย

แกชาวตางประเทศ             3(2-2-5) 

ทยต622  วรรณกรรมไทยเพ่ือชาวตางประเทศ

                             3(3-0-6) 

   

หมวดวิชา

เลือก 

วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 6 หนวยกิต 

ทยภ531  ภาษาไทยกับการสื่อสารขาม

วัฒนธรรม                  3(3-0-6)    

ทยภ532  ลีลาภาษาในวรรณกรรม    3(3-0-6)   

ทยภ533  วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธ

ศาสนา                3(3-0-6)    

ทยภ534  สัมมนาภูมิปญญาไทย       3(2-2-5) 

ทยภ631  วัจนปฏิบัติศาสตร             3(3-0-6)  

ทยภ632  สัมพันธสารวิเคราะห         3(3-0-6)    

ทยภ633  สัมมนาวรรณคดีไทย          3(2-2-5)    

ทยภ634  สัมมนาวรรณกรรมไทยปจจุบัน  

                              3(2-2-5) 

ทยภ635  สัมมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา

                            3(2-2-5) 

ทยภ636  ความเช่ือและพิธีกรรม       3(3-0-6)    

ทยภ637  การจัดการความรูภาษาไทยแก 

ชาวตางประเทศ                            3(3-0-6) 

วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ   

6  หนวยกิต 

ทยต524  ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาไทย

แกชาวตางประเทศ            3(3-0-6) 

ทยต541  การจัดการความรูภาษาไทยกับการ

ส่ือสารขามวัฒนธรรม                    3(3-0-6) 

ทยต542  วิถีชีวิตในสังคมไทย         3(3-0-6) 

ทยต543  โครงสรางภาษาไทย         3(3-0-6) 

ทยต641  สมัมนาการศึกษาวิจัยการสอน

ภาษาไทยแกชาวตางประเทศ           3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  

1.1 รายวิชาทางภาษา 

ทยภ511  กระบวนทัศนทางภาษาไทย   3 (2-2-5)    

ทยภ512  ภาษาไทยกับการส่ือสารขามวัฒนธรรม    

                   3 (2-2-5)    

ทยภ513  มโนทัศนทางภาษาในบริบทสังคมไทย 

                   3 (2-2-5)    

ทยภ514  สัมมนาปรากฏการณทางภาษาใน

สังคมไทย       3(2-2-5)    

ทยภ515  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางภาษาไทย    

       3(1-4-4) 

1.2 รายวิชาทางวรรณคดีไทย 

ทยภ521  ทฤษฎีวรรณคดี        3 (2-2-5)    

ทยภ522  วรรณคดีไทยกับแหลงเรียนรูทาง 

วัฒนธรรม                                  3(2-2-5)    

ทยภ523  สัมมนาวรรณคดไีทยตางสมัย    3(2-2-5)    

ทยภ524 สัมมนาพลวัตของวรรณคดีไทย   3(2-2-5)    

ทยภ525  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางวรรณคดีไทย   

                  3(1-4-4) 

1.3 รายวิชาทางคติชนวิทยา 

ทยภ531  วิธีวิทยาและการวิจัยทางคติชน 3(2-2-5)    

ทยภ532  มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไทย     

                                                   3(2-2-5) 

ทยภ533  สัมมนางานวิจัยคติชนวิทยาในสังคมไทย

                  3(2-2-5) 

ทยภ534  สัมมนาคติชนสมัยใหม            3(2-2-5) 

เปลี่ยนแปลง 
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ทยต642  วิธีการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย

แกชาวตางประเทศ                     3(2-2-5)     
ทยต643  การสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรู

ภาษาไทยแกชาวตางประเทศ         3(2-2-5) 

ทยต644  วรรณคดีไทยเพ่ือการทองเท่ียว    

                                           3(3-0-6) 

ทยภ535  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางคติชนวิทยา  

    3(1-4-4) 

(2) กลุมวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

ทยต541  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ       3 (2-2-5)    

ทยต542  ศิลปวัฒนธรรมไทยกับการสื่อสารขาม

วัฒนธรรมสําหรับชาวตางประเทศ      3(2-2-5) 

ทยต543  วรรณกรรมไทยเพื่อชาวตางประเทศ 

       3(2-2-5)    

ทยต544  สัมมนาเทคนิคและวิธีสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ                    3(2-2-5)    

ทยต545  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ                    3(1-4-4) 

ปริญญา

นิพนธ 

ปพท691  ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท      

                       12 หนวยกิต 

ปพท691  ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท      

                            12 หนวยกิต 

คงเดิม 

ความหมาย

ของรหัสวิชา 

ทยท (THT) หมายถึง รายวิชาแกนและปริญญานิพนธ  

ทยภ (THL) หมายถึง รายวิชาของกลุมวิชาเอกภาษา

และวรรณคดีไทย 

ทยต (TFL) หมายถึง รายวิชาของกลุมวิชาเอกภาษาไทย

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปท่ีเรียน 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา  ดังตอไปนี้ 

เลข  0  หมายถึง วิชาแกนของสาขาวิชาภาษาไทย 

เลข  1 หมายถึง วิชาบังคับกลุมวิชาเอกภาษาและ

วรรณคดีไทย 

เลข  2 หมายถึง วิชาบังคับกลุมวิชาเอกภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

เลข  3 หมายถึง วิชาเลือกกลุมวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย  

เลข  4 หมายถึง วิชาเลือกกลุมวิชาเอกภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

เลข  9 หมายถึง ปริญญานิพนธ 

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชา

ของเลขรหัสตัวกลาง 

ทยท (THT) หมายถึง รายวิชาบังคับ 

ทยภ (THL) หมายถึง  รายวิชาของกลุมวิชาภาษาและ

วรรณคดีไทย 

ทยต (TFL) หมายถึง  รายวิชาของกลุมวิชาภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

ปพต (GRT) หมายถึง ปริญญานิพนธ 

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ช้ันปที่เรียน 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา  ดังตอไปนี้ 

เลข  0  หมายถึง รายวิชาบังคับ 

เลข  1 หมายถึง วิชาเลือกกลุมวิชาภาษาและ 

วรรณคดีไทย รายวิชาภาษา 

เลข  2 หมายถึง วิชาเลือกกลุมวิชาภาษาและ 

วรรณคดีไทย รายวิชาวรรณคดีไทย 

เลข  3 หมายถึง วิชาเลือกกลุมวิชาภาษาและ 

วรรณคดีไทย รายวิชาคติชนวิทยา 

เลข  4 หมายถึง วิชาเลือกกลุมวิชาภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

เลข  9 หมายถึง ปริญญานิพนธ 

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของ

เลขรหัสตัวกลาง 

เปล่ียนแปลง 

แผนการ

ศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2 

เรียนรายวิชา 3 ภาคเรียน (1 ปคร่ึง) 

แผน ก แบบ ก 2 

เรียนรายวิชา 2 ภาคเรียน (1 ป) 

เปล่ียนแปลง 

อาจารย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 คน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 คน คงเดิม 
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ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

1. ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร 

2. ผศ.ดร.ภาณุพงศ อุดมศิลป 

3. ผศ.ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล 

1. ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร 

2. ผศ.ดร.ภาณพุงศ อุดมศิลป 

3. ผศ.ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล 

อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 7 คน 

1. ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร 

2. ผศ.ดร.ภาณุพงศ อุดมศิลป 

3. ผศ.ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล 

4. ผศ.ดร.รัชนียญา กล่ินนํ้าหอม 

5. รศ.ผกาศรี เย็นบุตร 

6. รศ.ดร.ดวงเดน บุญปก 

7. ผศ.ดร.พิมพาภรณ บุญประเสริฐ 

อาจารยประจําหลักสูตร 8 คน 

1. ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร 

2. ผศ.ดร.ภาณพุงศ อุดมศิลป 

3. ผศ.ดร.นิธิอร พรอําไพสกุล 

4. ผศ.ดร.รัชนียญา กล่ินนํ้าหอม 

5. อ.ดร.พรรณธร ครุธเนตร 

6. รศ.ดร.ดวงเดน บุญปก 

7. รศ.พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ 

8. ผศ.ดร.กิตตชิัย สุธาสิโนบล 

เปล่ียนแปลง 

การพัฒนา

คุณลักษณะ

พิเศษของ

นิสิต 

1. มทีักษะส่ือสาร : 

    มีความสามารถในการนําเสนอผลงานวิจัย

หรือผลงานวิชาการทางดานภาษาไทยอยางมี

คุณภาพ 

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร : 

มีความสามารถในการสรางสรรคผลงานวิจัย

หรืองานวิชาการหรอืนวัตกรรมการวิจัยทางดาน

ภาษาไทย 

1. มทีักษะสื่อสาร : 

มีความสามารถในการนําเสนอผลงานวิจัยหรือ

ผลงานวิชาการทางดานภาษาไทยอยางมีคุณภาพ 

 

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร : 

    มีความสามารถในการสรางสรรคผลงานวิจัยหรือ

งานวิช าการหรือนวัตกรรมการวิจั ยทางด าน

ภาษาไทย 

คงเดิม 

การพัฒนา

ผลการ

เรียนรูในแต

ละดาน 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริตตอการ

ทํางานวิชาการ งานวิจัย 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ของสถาบัน 

1.3 เปนผู ใฝรู  มีความเปนผู นําทางวิชาการ 

เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ผลการเรียนรูดานความรู 

2.1 มีความรูและความเขาใจดานภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

2.2 สามารถสรางงานวิจัยโดยใชความรูดาน

ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ

ภาษาตางประเทศเพ่ือเผยแพรระดับชาติและ

นานาชาติ 

ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริตตอการ

ทํางานวิชาการ งานวิจัย 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง

และเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ

สถาบัน 

1.3 เปนผูใฝรู มีความเปนผูนําทางวิชาการ เคารพ

สิทธิ และรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น 

ผลการเรียนรูดานความรู 

2.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศในการส่ือสารและการถายทอดได

อยางถูกตองเหมาะสมกับบรบิททางวัฒนธรรม 

2.2 รู เท าทันการเปลี่ ยนแปลง ผลกระทบทาง

วิชาการ  และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

เปล่ียนแปลง 
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2.3 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบทาง

วิชาการ และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.1 สามารถวิเคราะห อธิบายปรากฏการณทาง

ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ

ภาษาตางประเทศโดยใชทฤษฎี 

3.2 สามารถสนับสนุน โตแยง ทฤษฎีที่เก่ียวของ

ตางๆ อันนํามาซึ่งองคความรูใหม 

3.3 สามารถบู รณ าการงาน วิจัยหรือสราง

นวัตกรรมการวิจัยทางภาษาไทย และภาษาไทย

ในฐานะภาษาตางประเทศกับศาสตรอื่น เพื่อนําไป

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

 

 

ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพันธและมนุษยสัมพันธที่ดี 

4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

     ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม 

4.3 สามารถใหความรู คําปรึกษา  คําแนะนํา  

      และความชวยเหลือทางวิชาการแกผูอื่น 

      อยางเต็มที่ 

ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน

ขอมูลและการนําเสนอรายงาน 

5.2 สามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการดานภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

5.3 สามารถใชตรรกะในการสื่อสารและการนําเสนอ

รายงานอยางมีลําดับขั้นตอน 

 

 

ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.1 ส าม า รถ วิ เค ร า ะ ห  สั ง เค ร า ะ ห อ ธิ บ า ย

ปรากฏการณทางภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศโดยใชทฤษฎีที่เก่ียวของ 

3.2 สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนองคความรู และ

ใหขอเสนอแนะ  ทฤษฎีที่เก่ียวของตางๆ อันนํามา

ซ่ึงองคความรูดานภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

3.3 สามารถบูรณาการองคความรูและผลิตงานวิจัย

หรือสรางนวัตกรรมการวิจัยดานภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ เพื่อนําไปพัฒนา    

วิชาการและวิชาชีพ 

ผลการเรียนรูดานความสัมพนัธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถใชภาษาไทยส่ือสารในบริบทวัฒนธรรม

ไท ย แ ล ะ บ ริ บ ท ข า ม วั ฒ น ธ ร รม ได อ ย า ง มี

ประสทิธิภาพมีปฏิสัมพันธและมนุษยสัมพันธที่ดี 

4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายทั้ง

งานรายบุคคลและงานกลุม 

4.3 สามารถใหความรู คําปรึกษา  คําแนะนํา และ

ความชวยเหลอืทางวิชาการแกผูอ่ืนอยางเตม็ที่ 

ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข   

การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี 

5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบคน

ขอมูลและการนําเสนอรายงาน 

5 .2 สาม ารถ ใช เท คโน โล ยี สารสนเทศติ ดตาม

ความก าวหน าทางวิชาการด านภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

5.3 สามารถใชตรรกะในการสื่อสารและการนําเสนอ

รายงานอยางมีลําดับข้ันตอน 

ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย/สมรรถนะของ

หลักสูตร 

6.1 มีความสามารถในการถายทอดภาษาไทยใน
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บริบทการสื่อสารขามวัฒนธรรม 

การ

ออกแบบ

หลักสูตร

และสาระ

รายวิชาใน

หลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย เปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติในป 

พ.ศ. 2537 และในป พ.ศ. 2559คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรไดปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานการศึกษา (TQF) เพื่อใหทันสมัยตาม

บริบทสังคมที่ เป ล่ียนไปและตอบสนองตอ

ตลาดแรงงานย่ิงข้ึน โดยเปดใชหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 ในปการศึกษา 2560   

เม่ือถึงกําหนดการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในป 

พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได

ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการปรับปรุง

หลักสูตร และมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2559 

วั น ที่  20 เม ษ า ย น  2559 ให ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการดังตอไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลสรุป

ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตในหลักสูตรที่จัดทํา

โดยมหาวิทยาลัย ความคดิเห็นของนิสิตช้ันปที่ 2 

และบัณ ฑิตตอหลัก สูตร ที่ จัด ทํ าโดยคณ ะ

กรรมการบริหารหลักสูตรมาเปนขอมูลอางอิงใน

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา โดย

ระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใน

รายวิชา 

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยเพิ่ม

สาระรายวิชา ท่ีช วยพัฒนาทักษะทางด าน

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

เพ่ือใหสาระของหลักสูตรตรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน และสอดคลองตามกรอบ

มาตรฐานการศึกษา (TQF) เพ่ิมชั่วโมงการฝก

ปฏิบัติในรายวิชาที่เนนไปทางวิชาชีพเฉพาะดาน

เพ่ือนําไปใชในการประกอบ อาชีพจริง เพ่ือใหนิสิต

กาวสูความเปนสากลทางดานวิชาการและทักษะ

ทางวิชาชีพ 

หลักสูตรฯ มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรฯ ดังน้ี 

1. โครงสรางหลักสูตรออกแบบตามความปลี่ยน

แปลงของกระแสสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รวมทั้ง

อ า งอิ งจากแบบสอบถามการจัดทํ าหลัก สูตร                

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผลจาก

การตอบแบบสอบถามมาจากความตองการของ

นายจาง ผูใชบัณฑิต และศิษยเกา หลักสูตรฯ จึง

ปรับการออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหครอบคลุม 

สาขา วิชาภ าษ าไท ยและภ าษ าไท ย ในฐาน ะ

ภาษาตางประเทศ เพื่อสามารถประกอบอาชีพที่ 

เก่ียวของกับภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

2. หลักสูตรฯ สรางรายวิชาโดยคํานึงถึงความสําคัญ

และครอบคลุมเน้ือหาดานภาษาไทยและภาษาไทย

ในฐานะภาษาตางประเทศ โดยเนนรายวิชาดาน 

ภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา และภาษาไทยใน 

ฐานะภาษาตางประเทศตามความสนใจของนิสิต 

3. หลักสูตรฯ กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาการวิจัย

วิจัยทางภาษาไทย และรายวิชาเก่ียวกับภาษาไทย

และภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศกอน ใน

ภาคการศึกษาแรก เพ่ือใหนิสิตมีความรูดานวิธีวิจัย

และการวิเคราะหภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ หลังจากน้ัน ภาคการศึกษาที่ 2 

หลักสูตรฯ กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชาสัมมนาและ

การศึกษาวิจัยเฉพาะทางดานภาษา วรรณคดีไทย 

คติชนวิทยา และภาษาไทยในฐานะภาษาตาง 

ประเทศตามความสนใจของนิสิต และเมื่อเรียน

รายวิชาครบแลวนิสิตเร่ิมทําปริญญานิพนธ 

 

เปล่ียนแปลง 
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(3) คณ ะกรรม การบ ร ิห ารห ล ัก ส ูต ร เช ิญ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษหลักสูตรและ

ปรับแกใหเหมาะสม 

(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสงหลักสูตร

และดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

(5) คณ ะกรรมการบ ริหารหลัก สูตรเป ดใช

หลักสูตรที่ปรบัปรุงแลว 

(6) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเห็นของผูใช

บัณฑิตในหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประเมินความคิดเห็นของนิสิตและ

บัณฑิตในหลักสูตร เพ่ือใชปรับปรุงหลักสูตรใน

ครั้งตอไป 
 

รายละเอียดการแกไขรายวิชา 

หมวดวิชาแกน 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 
ทยท500  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย                      

3(2-2-5) 

THT500 Research Methodology in 

Thai Language 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย โดยเนนการฝกปฏิบัติ

ตามระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณในการ

วิจัย การเขียนโครงการวิจัย ตลอดจนวิธีการ

นําเสนองานวิจัยในรูปแบบของบทความวิจัย 

รายงานวิจัย และปริญญานิพนธ 

  

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม  

 

ทยท501  สัมมนาการศึกษาวิจัยทาง

ภาษาไทย                  3(2-2-5) 

THT501  Seminar in Thai Language 

Research Study    

วิ เคราะห แล ะสั งเค ราะห งานวิ จั ยท าง

ภาษาไทยในกรอบแนวคิดและคําถามวิจัยท่ี

ชั ด เจน  อ ภิ ป ร า ยแ ล ะ สั ม ม น า โด ย ใช

กรณศึีกษาที่นิสิตสนใจ 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 
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หมวดวิชาบังคับ 
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- 

ทยท500 การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)    

THT500 Research on Thai Language 

ศึกษาองคประกอบของการวิจัย การสราง

เครื่ อ งมื อ และการ เก็บ รวบ รวมข อ มู ล 

วิเคราะหและสังเคราะหกระบวนการการ

วิจัยทางภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา และ

ภาษ าไทยในฐานะภาษาต า งป ระ เท ศ  

อภิปรายและสัมมนางานวิจัยภาษาไทยตาม

ระเบี ยบวิธี วิ จัย ใน เชิ งป ริม าณ และเชิ ง

คุณภาพ โดยมีจรรยาบรรณในการวิจัย   

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 ทยท501  ภาษาไทยกับบริบททาง

วัฒนธรรม                           3(2-2-5) 

THT501 Thai Language and Its 

Cultural Contexts 

ศึ กษ าและ วิ เค ราะห ข อ มู ลด านภ าษ า 

วรรณคดี และคติชนวิทยา ความสัมพันธ

ระหวางภาษาไทยกับบริบททางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมที่มีผลตอการใชภาษาไทย แหลง

เรียนรูวัฒนธรรมไทย และเปรยีบเทียบขอมูล

ทางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของผูเรียน 

แลวนําเสนอเปนประเด็นวิจัย                 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

 

 ทยท502 การจัดการเรียนรูภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ            3(2-2-5) 

THT502   Learning Management of 

Thai as a Foreign Language 

ศึกษาและวิเคราะหลักษณะภาษาไทยที่ใช

ส่ือสารในบริบทของผูสื่อสารที่ไมใชเจาของ

ภ าษ า  การวิ เคราะห ผู เรียน ท่ี ไม ได ใช

ภาษาไทยเปนภาษาแม การจัดการเรียนรู

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศโดยใช

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู

ภาษาที่ สอง  การออกแบบและพัฒ นา

หลักสูตร  การจัดรายวิชา  การวางแผนการ

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 
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สอน  การสรางบทเรียน  การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู  การสรางและพัฒนา

นวัตกรรม  การหาประสิทธิภาพและการ

ป ระเมินนวั ตกรรมการเรี ยนการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  การ

วัดและประเมินผลการเรียน รู   และฝก

ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไท ย ใน ฐ า น ะ

ภาษาตางประเทศ 

 ทยท503 สัมมนาการเขียนงานวิจัยทาง

ภาษาไทย                            3(2-2-5) 

THT503  Seminar in Writing on Thai 

Language Research 

วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยทางภาษา 

วรรณคดีไทย คติชนวิทยา และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ ฝกเขียนบทความ

และเคาโครงงานวิจัยตามกรอบแนวคิดและ

คําถามวิจัยที่ชัดเจน อภิปรายและสัมมนา

โดยใชกรณีที่นิสิตสนใจ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

 ทยท504 สัมมนาความกาวหนาปริญญา

นิพนธดานภาษาไทย             3(1-4-4) 

THT504 Seminar on the Progress of 

Master’s Degree Thesis in Thai 

Language 

สัมมนางานวิ จัยที่ กํา ลังดําเนินการเป น

ปริญญานิพนธ  การทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวของเพื่อสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวางแผนวิธี ดําเนินการวิจัย  ตลอดจน

การดําเนินการและผลที่ ได รับ  นําเสนอ

ความกาวหนาของงานวิจัยโดยลําดับอยาง

ตอเน่ืองจนไดปริญญานิพนธท่ีเสร็จสมบูรณ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

 

 

 

                                                             
 รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีนิสิตตองลงทะเบียนเรียน ตั้งแตชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เปนตนไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา แบบไมนับ

คาหนวยกิต (Audit) และไดผลการเรียนแบบเปนท่ีพอใจ (S) หรือไมเปนที่พอใจ (U) 
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1.หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 
ทยภ511 กระบวนทัศนทางภาษาศาสตร                      

3(3-0-6) 

THL511  Paradigm in Linguistic   

ศึ ก ษ า แ น วคิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ท า งภ าษ า  

ด าน ระบ บ เสีย ง  ระบ บคํ า  และระบ บ

ไวยากรณ ท่ีใช เปนแนวทางในการศึกษา

คนควา วิเคราะหและวิจัยทางภาษาไทย 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

 

 

 

 

 

- 

ทยภ511  กระบวนทัศนทางภาษาไทย        

3 (2-2-5) 

THL511 Thai Language Paradigms 

ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีทาง

ภาษาศาสตรภาษาไทย ทฤษฎีไวยากรณ 

อรรถศาสตร  วัจนปฏิ บั ติศ าสตร  และ

ภาษาศาสตรประยุกต โดยใชงานวิจัยทาง

ภาษาไทยเปนฐานคิด ตอยอดประเด็นใน

การศึกษาคนควา วิเคราะหและวิจัยทาง

ภาษาไทย    

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

ทยภ531  ภาษาไทยกับการส่ือสารขาม

วัฒนธรรม                           3(3-0-6) 

THL531  Thai Language and Cross - 

Cultural Communication 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารขาม

วัฒ น ธรรม  ตลอดจนกลวิ ธี ก ารศึ กษ า

วิเคราะหภาษาไทยในบริบทตางวัฒนธรรม 

ทยภ512  ภาษาไทยกับการส่ือสารขาม

วัฒนธรรม                          3 (2-2-5)  

THL512  Thai language and 

Intercultural Communication 

ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี

การสื่อสาร  องคประกอบของการส่ือสารขาม

วัฒนธรรม การผสมผสานทางวัฒนธรรม  

บทบาทของการส่ือสารขามวัฒนธรรม  กลวิธี

การศึกษาวิเคราะหภาษาไทยในบริบทตาง

วัฒนธรรม  นําเสนอประเด็นสําคัญดานการ

ส่ือสารขามวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาประเด็นวิจัย

ทางภาษา วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคําอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ทยภ513  มโนทัศนทางภาษาในบริบท

สังคมไทย                 3 (2-2-5) 

THL513  Language Concepts in the 

Thai Society Context 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 
ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธของภาษากับ

ความคิดตามแนวคิดอรรถศาสตรปริชาน  การ

ใชภาษาไทยที่สะทอนระบบวิธีคิดที่สัมพันธ

กั บ วิ ถี ชี วิ ต  สั งคม และวัฒ น ธรรม ไท ย 

ตลอดจนวิถีปฏิบัติของคนไทยในบริบทความ

เปล่ียนแปลงของสังคมปจจุบัน ทั้ งด าน

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมออนไลนใน

ยุคฐานวิถีชีวิตใหม 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

 

 

 

 

 

- 

ทยภ514  สัมมนาปรากฏการณทางภาษา

ในสังคมไทย                 3(2-2-5)    

THL514  Seminar on Language 

Phenomena in Thai Society 

สังเคราะห อภิปราย แลกเปล่ียนองคความรู 

และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับปรากฏการณ

ทางภาษาไทย การแปรของการใชภาษาไทย

ซ่ึงเปนไปตามปจจัยทางสังคม ไมวาจะเปน

ภาษาในยุคผูสูงวัย อคติทางภาษา ภาษา

เฉพาะกลุม  และภาษาเฉพาะกิจ โดยใช

แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตรสังคม

เปนกรอบในการวิจัยภาษาไทย  

 เปลี่ยนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

 

 

 

 

- 

ทยภ515  การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง

ภาษาไทย                     3(1-4-4) 

THL515  Specialized Research on 

Thai Language 

ศึกษาคนควาและวิจัยทางภาษา ในกรอบ

แนวคิดและทฤษฎีทางภาษา โดยมีโจทยวิจัย

ที่ ชัดเจน  ซึ่งเปนกรณีศึกษาที่ นิ สิตสนใจ  

นําเสนอและเขียนโครงรางงานวิจัย 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

ทยภ512  กระบวนทัศนทางวรรณคดี     

                                    3(3-0-6) 

THL512  Paradigm in Literary 

ศึกษาท ฤษ ฎี วรรณ คดีตะวัน ออกและ

ตะวั น ตก  โดย นํ าแน ว คิด ท ฤ ษ ฎี ม า ใช

วิเคราะห วิจารณ และวิจัยวรรณคดีไทย 

 

 

 

  

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 
 ทยภ521  ทฤษฎีวรรณคดี       3 (2-2-5) 

THL521 Theories on Literature 

ศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีทางวรรณคดี

ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ ต ะ วั น ต ก  ท ฤ ษ ฎี ร ส 

สุน ท รียศาส ตร  สั งคม วิท ยาวรรณ คด ี

โครงสรางนิยม สัญ วิทยา การเลาเรื่อ ง 

วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีไทยโดยใช

กรอบแนวคดิและทฤษฎีวรรณคดี 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 ทยภ522  วรรณคดีไทยกับแหลงเรียนรู           ทาง

ทางวัฒนธรรม                3(2-2-5) 

THL522  Thai Literature and 

Cultural Resources 

ศึกษ าและวิ เคราะห วรรณ คดี ไท ยที่

เก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย  การใชขอมูล

ว รรณ ค ดี ไท ย เป น ก รอ บ แน ว คิ ด ใน

การศึกษาเรียนรู พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่

สั ม พั น ธ กั บ ว ร รณ ค ดี  วร รณ ค ดี กั บ                       

ทุนทางวัฒนธรรมที่ เก่ียวของกับการ

ทองเท่ียวและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม  

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 ทยภ523  สัมมนาวรรณคดีไทยตางสมัย

                       3(2-2-5)    

THL523  Seminar on Thai Literature 

in Different Periods 
 

วิ เคราะห และวิจารณ วรรณคดีไทยสมัย

สุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร  

อภิปรายแลกเปลี่ยนองคความรู  แสดงความ

คิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กั บ ข น บ ว ร ร ณ ศิ ล ป 

องคประกอบของวรรณคดี ความสัมพันธ

ระหว างวรรณ คดี กับ สังคมคุณ ค าและ

ลักษณะเดนของวรรณคดีไทยสมัยตางๆ  

 

 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

   ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 
 ทยภ524  สัมมนาพลวัตของวรรณคดีไทย

                       3(2-2-5)    

THL524  Seminar on Dynamics of 

Thai Literature  

สังเคราะห อภิปราย แลกเปล่ียนองคความรู 

และใหขอเสนอแนะ โดยใชกรอบแนวคิดการ

ดัดแปลงวรรณคดีไทย การสืบทอดและการ

แปรรูปของวรรณคดีไทยในส่ือรวมสมัย  

ปจจัยที่มีผลตอการดัดแปลงวรรณคดีไทย

การปรับเปล่ียนบทบาทของวรรณคดีไทยใน

บริบทตางๆ  พลวัตและการดํารงอยูของ

วรรณคดใีนสังคมไทย  

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

 ทยภ525  การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง

วรรณคดีไทย                     3(1-4-4) 

THL525  Specialized Research on 

Thai Literature 

ศึกษาคนควาและวิจัยวรรณคดีไทยในกรอบ

แนวคิดทฤษฎีวรรณคดี  การสรางโจทยวิจัย

ที่ ชัด เจนโดยใชกรณี ศึกษาที่ นิ สิตสนใจ  

นําเสนอและเขียนเคาโครงความคิดเพ่ือ

พัฒนาเปนงานวิจัย 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

ทยภ513  กระบวนทัศนทางคติชนวิทยา  

                                    3(3-0-6) 

THL513  Paradigm in Folklore 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยา 

ดานอนุภาค แบบเร่ือง โครงสรางนิยมและ

บทบาทหนาที่ นํามาใชศึกษาวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูลทางคติชน 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

 

 

 

- 

ทยภ531 วิธีวิทยาและการวิจัยทางคติชน     

                                      3 (2-2-5) 

THL531  Folklore Methodology and 

Research 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน าที่ 

อนุภาค แบบเร่ือง และคติชนสรางสรรค 

วิเคราะห และวิ จัยขอมูลคติชนที่ ใช เปน

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 
แนวทางในการวิจัยคติชนวิทยาในสังคมไทย

ปจจุบัน   

ทยภ532  ลีลาภาษาในวรรณกรรม       

                                      3(3-0-6) 

THL532  Stylistics  in  Literary 

Works 

ศึกษาแนวคิดวัจนลีลาศาสตรเชิงวรรณศิลป 

นํามาวิเคราะหตัวบทวรรณกรรม และวิจัย

ทางภาษาและวรรณกรรมไทย 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

ทยภ533  วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธ

ศาสนา                         3(3-0-6) 

THL533  Literature  and  Buddhist  

Concepts 

ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

วรรณกรรมไทยกับแนวคิดทางพุทธศาสนา   

โดยวิเคราะหหลักธรรมที่แฝงอยูในเน้ือหา

สาระขอ งวรรณ กรรม  และกลวิ ธี ท า ง

วรรณศิลปที่ส่ือแนวคิดทางพุทธศาสนา 

   เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

 ทยภ532  มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมไทย

                  3(2-2-5) 

THL532   Wisdom in Thai Culture 

ศึ กษาและวิ เคราะห องค ความรู ด าน                 

ภู มิปญญาทางวัฒนธรรมไทย มรดกภูมิ

ปญ ญ าทาง วัฒ นธรรมไท ย  การ ข้ึน

ทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

ทุนทางวัฒนธรรม  การสืบทอด  การ

เปล่ียนแปลง  วัฒนธรรมสรางสรรค และ

การดํารงอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

ทยภ635  สัมมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา                               

                                        3(2-2-5) 

THL635 Seminar in Thai Folklore 

Research 

ศึกษา วิ เคราะหและสังเคราะหแนวคิด 

ทฤษฎี และแนวโนมของการศึกษาวิจัยทาง

ทยภ533  สัมมนางานวิจัยคติชนวิทยาใน

สังคมไทย                 3(2-2-5) 

THL533  Seminar on Folklore 

Research in Thai Society  

สังเคราะห  อภิปราย แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยา 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                  129 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 
คติชนวิทยา โดยใชขอมูลงานวิจัยดานเรื่องเลา ตํานาน         

ความเช่ือและพิธีกรรมในบริบทสังคมไทย   

 

 ทยภ534  สัมมนาคติชนสมัยใหม                    

                                       3(2-2-5) 

THL534  Seminar on Modern 

Folklore 

สังเคราะห  วิเคราะห อภิปราย เก่ียวกับ

งาน วิจั ยคติ ชนสร างสรรค  วัฒ นธรรม

ประดิษฐ  ทุนทางวัฒนธรรม พลวัตและการ

ดํารงอยูของขอมูลทางคติชนสมัยใหมที่เปน

ปรากฏการณของสังคมไทย การนําขอมูล

ทางคติชนไปพัฒนาชุมชนและสังคม     

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

 ทยภ535  การศึกษาวิจัยเฉพาะทางคติชน

วิทยา                               3(1-4-4) 

THL535 Specialized Research on 

Folklore 

ศึกษาคนควาและวิจัยทางคติชนวิทยาใน

กรอบแนวคิดทฤษฎี  การสรางโจทยวิจัย            

โดยใชกรณีศึกษาที่นิสิตสนใจ นําเสนอและ

เขียนเคาโครงงานวิจัย 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

ทยภ534  สัมมนาภูมิปญญาไทย 

                                      3(2-2-5)                                                   

THL534  Seminar in Thai Wisdom 

ศึ กษ าแล ะ วิ เค รา ะห อ งค ค ว าม รู ด า น 

ภูมิปญญาไทย การเปล่ียนแปลง การสืบทอด 

การผสมผสาน และการดํารงอยูในสังคมไทย

ปจจุบัน  

 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

 

ทยภ631  วัจนปฏิบัติศาสตร    3(3-0-6) 

THL631  Pragmatics 

     ศึกษ าท ฤษ ฎี และแนวคิดพื้ นฐานที่

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ใช ภ าษ า  ป ระยุ ก ต แ ล ะ

สั ง เค ราะห  อธิบ ายป รากฏ การณ ท า ง

ภาษาไทย  

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

ทยภ632  สัมพนัธสารวิเคราะห3(3-0-6) 

THL632  Discourse Analysis   

 

 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 
     ศึกษาและวิ เคราะห โค รงสรางและ

องคประกอบของขอความตอเน่ือง การเช่ือม

ความ ความสัมพันธของภาษากับการลําดับ

ความคิด  

 

- 

 ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

ทยภ633  สัมมนาวรรณคดีไทย                           

                                        3(2-2-5) 

THL633 Seminar in Thai  Literature 

ศึกษาและวิ เคราะหลักษณะเฉพาะและ

คุณคาของวรรณคดีมรดกไทย ความสัมพันธ

ระหวางวรรณคดีกับสังคม และวรรณคดีตอ

วรรณคดี  

   เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

 

ทยภ634  สัมมนาวรรณกรรมไทยปจจุบัน 

                             3(2-2-5) 

THL634  Seminar  in  Modern Thai  

Literature 

ศึกษาสภาพและแนวโนมของวรรณกรรมไทย

ปจจุบัน ความสัมพันธระหวางวรรณกรรม

ป จ จุ บั น ท่ี มี ต อ บ ริ บ ท ท า งสั ง ค ม แล ะ

วัฒ นธรรม  วิ เคราะห  สั ง เคราะห  และ

อภิปรายวรรณกรรมไทยปจจุบัน 

   เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

ทยภ636  ความเชื่อและพิธีกรรม  

                                        3(3-0-6) 

THL636  Believes and Ritual 

     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ นํ า ไปใช

วิเคราะหและสงัเคราะหขอมูล ความเช่ือและ

พิธีกรรมองคความรูด้ังเดิม การดํารงอยูและ

ปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของสังคมไทย 

   เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 

ทยภ637  การจัดการความรูภาษาไทยแก

ชาวตางประเทศ                    3(3-0-6) 

THL637  Knowledge Management 

of Thai Language for Foreigners   

     ศึ ก ษ าห ลัก ก ารการ จั ด การ เรียน รู

ภาษาไทย โดยบูรณาการองคความรูทาง

ภ าษ าและวรรณ คดี ไท ย  สํ าห รับ สอน

ภาษาไทยแกชาวตางประเทศ 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 ยกเลิกรายวิชา 

 ยุบรวมรายวิชา  

 รายวิชาใหม 
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2. หมวดวิชาเลือกภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 

ทยต521  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา                            

                                        3(3-0-6) 

TFL521  Theory of Language 

Learning and Teaching 

ศึ ก ษ า วิ เค ร า ะ ห แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี 

การสอนภาษาตางประเทศ ปจจัยที่มีผลตอ

การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ สรุป

ความรูไปใชในการวิจัยทางภาษาไทย 

ทยต541  ทฤษฎีการเรียนการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ    

                                3 (2-2-5)    

TFL541  Theory of Teaching Thai 

as a Foreign Language  

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษาที่

สอง และวิ ธีการสอนภาษา ทฤษฎีทาง

ภาษาศาสตรภาษาไทยที่ใชเปนแนวทาง

จัด การ เรี ย น รู แ ละสร า งงาน วิ จั ย ด าน

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ ลีลา

การเรียนรู วิธีการเรียนรูภาษาไทยสําหรับ

ผูเรียนชาวตางชาติ  คนควาและวิเคราะห

งานวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนช่ือรายวิชา 

  ปรับคําอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

 ทยต542  ศิลปวัฒนธรรมไทยกับการ

ส่ือสารขามวัฒนธรรมสําหรับ              

ชาวตางประเทศ                   3(2-2-5) 

TFL542  Thai Arts and Culture with 

Cross-cultural Communication for 

Foreign Learners 

ศึกษาและวิเคราะหศิลป วัฒนธรรมไทย 

แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารขามวัฒนธรรม 

องคประกอบของการสื่อสารขามวัฒนธรรม 

ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของผูเรียนชาว

ตางประเทศ การผสมผสานทางวัฒนธรรมใน

สังคม ไทย พ หุวัฒ นธรรม ใน สังคมไท ย  

ทุนทางวัฒนธรรมในสังคมและชุมชนที่ใช

เปนแนวทางในการวิจัยศิลปวัฒนธรรมไทย

สําหรับชาวตางประเทศ 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

ทยต522  การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแก

ชาวตางประเทศ                    3(2-2-5) 

TFL522  Thai Language Curriculum 

Development for Foreigners 

ศึกษาวิเคราะหการสรางหลักสูตรและการ

จัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยแก ชาว

 

 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 
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ตางประเทศอยางเปนระบบ การจัดรายวิชา 

การสรางบทเรียน การวางแผนการสอน 

วิธีการสอน การใชสื่อการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล 

 

ทยต523  ภาษากับบริบททางวัฒนธรรม                      

                                        3(3-0-6) 

TFL523  Language and Cultural 

Context 

ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม

ในฐานะที่ภาษาเปนเคร่ืองสะทอนวัฒนธรรม 

แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม มี อิ ท ธิ พ ล ต อ ภ า ษ า                     

โดยเนนความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับ

วัฒนธรรมไทย 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

ทยต524  ภาษาศาสตรเพื่อการสอน

ภาษาไทยแกชาวตางประเทศ    3(2-2-5) 

TFL524  Linguistics for Teaching 

Thai as a Foreign Language 

ศึกษาวิ เคราะหองคประกอบของภาษา 

แนวคิ ด  และท ฤษ ฎี ท างภ าษ าศาส ตร  

โดยมุ งเนนองคความรูด านภาษาศาสตร

ภาษาไทย นํามาใชเปนแนวทางในการสอน

ภาษาไทยแกชาวตางประเทศ 

 

 

  

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

   

ทยต622  วรรณกรรมไทยเพื่อชาว

ตางประเทศ                                  3(3-0-6) 

TFL622  Thai Literary Works for 

Foreigners 

     ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือเรื่อง 

แนวคิด ของวรรณกรรมเอกของไทยที่ มี

อิทธิพลตอสังคมและวัฒนธรรมไทย รวมถึง

การประยุกตใชในการจัดการเรียนรูและการ

วิจัยวรรณกรรมไทยสําหรับชาวตางประเทศ 

 

ทยต543 วรรณกรรมไทยเพ่ือ 

ชาวตางประเทศ       3(2-2-5) 

TFL543  Thai Literary Works for 

Foreigners 

ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมไทยเรื่องสําคัญใน

สังคมและวัฒนธรรมไทย  ภาษาในวรรณกรรม 

ความเช่ื อและวัฒนธรรม วิ ถี ชี วิ ตไทยใน

วรรณกรรม ความสําคัญและ คุณคาของ

วรรณกรรมไทย  วิ เคราะหวรรณกรรมไทย

สําหรับผูเรียนชาวตางประเทศ   

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคําอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

 ทยต544 สัมมนาเทคนิคและวิธีสอน   เปล่ียนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ    

                        3(2-2-5) 

TFL544   Seminar on Techniques of 

Teaching Thai as a Foreign 

language 

วิเคราะห สังเคราะหเทคนิคและวิธีการสอน

ทักษะทางภาษาไทย  วรรณกรรมไทย  และ

วัฒนธรรมไทย  ตลอดจนการออกแบบ

กิจกรรมการเรียน รู สํ าหรับ ผู เรียนชาว

ตางประเทศ  อภิปรายและแลกเปลี่ยนองค

ความรูดานเทคนิคการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ    

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 ทยต545   การศึกษาวิ จั ยเฉพ าะทาง

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ    

        3(2-2-5) 

TFL545  Specialized Research of 

Thai as a foreign language 

ศึกษาคนควาและวิจัยภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศโดยใชกรอบแนวคิดและ

ทฤษฎีที่ เก่ียวของ การสรางโจทย วิ จัยที่

ชั ดเจน  โดยใชกรณี ศึกษาที่ นิ สิตสนใจ 

นําเสนอและเขียนเคาโครงงานวิจัย 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

ทยต621  การสอนภาคปฏิบัติ                   

                                       3(2-2-5) 

TFL621  Teaching  Practicum 

     ศ ึกษ า  ว ิเค รา ะ ห แ ละส ร ุป ค ว าม รู

เกี ่ยวกับทฤษฎ ีการเรียนการสอนภาษา 

เน นการเร ียน รู และการประเมินผลตาม

สภาพจริงทั้ งในประเทศและนอกประเทศ 

เสนอแผนการสอนทุกขั้นตอน ตั้งแตการวาง

แผนการสอน การสรางบทเรียน แบบฝกหัด 

แ บ บ ฝ ก  แบ บ ท ด ส อ บ  แ ล ะ นํ า ไป ใช

ปฏิบัติการสอน 

 

 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

 

 

 

 

 

ทยต541  การจัดการความรูภาษาไทย    เปล่ียนรหัสวิชา 
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กับการส่ือสารขามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

TFL541  Knowledge Management 

of Thai Language for Cross-

Cultural Communication 

     ศึกษาวิเคราะหแนวคิดการสื่อสารขาม

วัฒนธรรม สําหรับเปนแนวทางการจัดการ

ความรูภาษาไทย 

 

 

 

- 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

ทยต542  วิถชีีวิตในสังคมไทย 3(3-0-6) 

TFL542  Way of Life in Thai 

Society 

ศึกษาพัฒนาการของสังคมไทยในดาน

ประวัติศาสตร การเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึง

อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน ที่มีผลตอ

วิธีคิดและวิธีการดํารงชีวิตของคนในสังคม 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

ทยต543  โครงสรางภาษาไทย 3(3-0-6) 

TFL543  Thai Structure 

ศึกษาระบบคํา ระบบไวยากรณ  และ

ระบบความหมายของไทยตามแนวคิดทาง

ภาษาศาสตร 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

ทยต641  สัมมนาการศึกษาวิจัยการ

สอนภาษาไทยแกชาวตางประเทศ    3(2-2-5) 

TFL641  Seminar in Research on 

Thai Teaching for Foreigners 

ศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยทางดานการ

สอนภาษาไทยแกชาวตางประเทศ สรุป

และอภิปรายองคความรูที่ได 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

ทยต642  วิธีการพัฒนาทักษะทาง

ภาษาไทยแกชาวตางประเทศ  

                                     3(2-2-5) 

TFL642  Methodos of Thai 

Language Skill Development for 

Foreigners 

     ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหวิธีการ

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาทักษะการฟ ง การพูด การอาน 

และการเขียนภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  

ทยต643  การสรางสรรคนวัตกรรมการ

เรียนรูภาษาไทยแกชาวตางประเทศ   

                                                  3(2-2-5) 

TFL643  Innovation Knowledge 

Design on Thai Language for 

Foreigners  

     ศึกษาวิ เคราะหและฝกปฏิบัติการ

ออกแบบและการสรางสรรคนวัตกรรม

ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไท ย แ ก 

ชาวตางประเทศ 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

ทยต644  วรรณคดีไทยเพื่อการ

ทองเที่ยว                 3(3-0-6) 

TFL644  Thai Literature for 

Tourism 

     ศึกษาและวิเคราะห วรรณคดีไทยที่

เก่ียวของกับบริบทการทองเที่ยวสําหรับ

ชาวตางประเทศ 

 

 

 

- 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 

3. ปริญญานิพนธ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 

12  หนวยกิต 

GRT691  Master’s Thesis              

ปพท691  ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท  

12 หนวยกิต  

GRT 691  Master’s Thesis 

 

  เปล่ียนรหัสวิชา 

  เปล่ียนชื่อรายวิชา 

  ปรับคาํอธิบายรายวิชา 

  ยกเลิกรายวิชา 

  ยุบรวมรายวิชา  

  รายวิชาใหม 

 คงเดิมตามบัณฑิต

วิทยาลัย 
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ภาคผนวก ซ  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 
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           ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา  สาขาวิชาภาษาไทย 

หวัขอ 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 ผูเช่ียวชาญภาษาไทยสามารถส่ือสารและสราง

งานวิจัยในบริบทวัฒนธรรมไทย  

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.  ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับการใชภาษาไทย 

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 โดยบูรณาการความรูกับศาสตร

อ่ืน 

ELO 3 สรางองคความรูและประยุกตใชความรูภาษาไทย

ที่มีประโยชนตอสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
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หวัขอ หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

หลักสูตร ศศ.ด. สาขาวิชาภาษาไทย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

หมายเหตุ 

วัตถุประสงค 1. สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศโดยใชแนวคิดและทฤษฎีทาง

ภาษาไทยตามหลักการทางวิชาการ 

2. สามารถทําวิจัยทางภาษาไทยและภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ โดยวิเคราะห สังเคราะห 

และประยุกตใชความรูได 

3. สามารถนําเสนอหรือถายทอดหลักการ แนวคิด 

และองคความรูภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรมไทย 

1. สามารถใชกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางภาษา 

วรรณคดี คติชนวิทยา และสื่อสารภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศเพ่ือสรางองคความรูเฉพาะ

ทาง 

2. สามารถสรางงานวิจัยโดยบูรณาการองคความรู

ภาษาไทยกับศาสตรท่ีเก่ียวของ 

3. สามารถประยุกตใชงานวิจัยในวิชาชีพและ

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) 

 

 

 
 

 

 

 


