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8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 2 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 

3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน 

      หลักสตูร 

3 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของ 

      สถาบัน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 25 
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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  มนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร 

  ช่ือหลักสตูร   

  ภาษาไทย:  หลักสตูรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

       ภาษาองักฤษ:  Doctor of Arts Program in Thai Language 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็:  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

      ช่ือย่อ:    ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็:   Doctor of Arts (Thai Language) 

       ช่ือย่อ:    D.A. (Thai Language) 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

  3.1 ภาษาและวรรณคดีไทย 

  3.2 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกติ 
 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

           หลักสตูรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2.1  

      5.2  ภาษาทีใ่ช ้

          ภาษาไทย 

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ 

กบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังน้ี  

                     Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   Yunnan Chinese Language and Culture College School of International Chinese Studies  

    สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   Busan University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี 

   Indian Association for Asian and Pacific Studies สาธารณรัฐอนิเดีย 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

       เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

          หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 และใช้หลักสูตร

น้ีในภาคเรียนที่ 1/2561 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม                  

คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2560  

   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่  4/2560 เมื่ อ วันที่                   

25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 7/2560 เม่ือวันที่                 

7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ในปีการศึกษา 2562   

 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

   8.1 ครู อาจารย์ภาษาไทยในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

       8.2 นักวิชาการ และนักวิจัยด้านภาษาไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 8.3 ผู้เช่ียวชาญภาษาไทยที่สามารถสร้างหลักสตูร สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

        

 



3 

หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ล าดบัท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

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

อ.ม. (ภาษาไทย), 2541 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

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

ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550 

ศศ.บ. (สงัคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา), 2552 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (เขมรศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

Ph.D. (Sociology and 

Anthropology), 2548 

La Trobe University, 

Australia 

 

3 ผศ.ดร.พิมพาภรณ ์บุญประเสริฐ ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2539 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ x-xxxx- xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2544 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  

ปร.ด. (ภาษาไทย), 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

  เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2565) คือ การยกระดับ

คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพ

อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุค

โลกาภิวัฒน์ ดังน้ันจึงเป็นหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะช่วยพัฒนาและผลิตผู้มีความรู้สาขาวิชา

ภาษาไทยในระดับสูงเพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษาสู่สังคมไทยและนานาชาติ เพ่ือความเข้มข้นและ

ประสทิธภิาพของการเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ 

  สังคมดิจิทัลหรือเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตมนุษย์โดย

เช่ือมโยงผู้คนทั้งในรูปแบบของบุคคลและเครือข่ายในด้านวิชาการทั่วโลก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ      

องค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างมหาศาลได้อย่างรวดเรว็ ส่งผลส าคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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ท าให้ทิศทางการพัฒนาประเทศต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยขับเคล่ือนและยกระดับระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้ น หลักสูตรจึงค านึงถึงการสร้างองค์ความรู้ ด้วยงานวิจัยที่สมดุล

ระหว่างการจรรโลงสงัคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข กับงานวิจัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

คน พัฒนาวิชาชีพ อีกทั้งด ารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ไทยอันเข้มแขง็ท่ามกลางประชาคมโลก น าไปสู่การช่วยเพ่ิม

ขีดความสามารถท าให้คนไทยมีความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ มีความได้เปรียบในเชิง

แข่งขันตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” ซ่ึงเป็นความมุ่งม่ันของรัฐบาลไทยที่

ต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกจิที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม จุดเด่นของหลักสตูรจึงออกแบบให้

มีการเรียนรู้ สร้างสรรค์องค์ความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยให้มีวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้อง

กบับริบทของสงัคม 

         

     11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

  ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  เมื่อรวมกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา 5 กลุ่มเข้าด้วยกัน คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐเดิม กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยชุมชน มีสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษากว่า 170 สถาบัน  ซ่ึงกระจายอยู่ในเมืองหลวง  และภมูิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ หากรวม

สถาบันระดับอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ จ านวนจะเพ่ิมข้ึนเป็น 262 แห่ง นอกจากน้ี

หน่วยงานจากต่างประเทศต้องการบุคลากรที่ มีความเช่ียวชาญทางด้านภาษาไทยมากข้ึน  จ านวน

สถาบันอุดมศึกษาที่มากข้ึน หมายถึงสัดส่วนจ านวนบุคลากรระดับปริญญาเอกเป็นที่ต้องการมากข้ึนด้วย 

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับปริญญาเอกส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2554 ส านักงานการอุดมศึกษาเสนอ

ขอทุนรัฐบาลจ านวนเกอืบหกหมื่นล้านเพ่ือแก้วิกฤตขาดแคลนบุคลากรระดับปริญญาเอกในประเทศไทย   

  ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาของชาติ  และมีความส าคัญในสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

และสังคมโลก  ภาษาไทยมีส่วนเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน  ความเข้มแขง็

ทางภาษาเป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองในฐานะพันธมิตรอาเซียน  ท าให้ภาษาไทยเป็นทั้งเอกลักษณ์ของ

ชาติ  เป็นเคร่ืองมือสื่อสาร  และเป็นภาษากลางในสงัคมและวัฒนธรรมระดับภมูิภาค   

  การพัฒนาเทคโนโลยี  การไหลบ่าทางวัฒนธรรมต่างชาติ การสื่อสารผ่านสื่อใหม่  ส่งผลต่อ

สถานการณ์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม  การผลิตบุคลากรทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีความ

เช่ียวชาญด้านหลักการและทฤษฎีด้านภาษา  วรรณคดีไทย  หรือภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่า

ลุ่มลึก  มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมการวิจัย

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการธ ารงสังคมและวัฒนธรรมอันเข้มแขง็ของ

ชาติผ่านภาษาไทย   อกีทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ภาษาไทยเพ่ือเช่ือมโยงคนกบัคน  สงัคมไทยสู่สงัคมโลก 
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12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

  จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยจึงได้เลง็เหน็ความส าคัญของการผลิตบุคลากรระดับสูงที่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน

ภาษาไทยให้มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงแก่นแท้ของภาษาประจ าชาติไทย ซ่ึงเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 

การเรียนและการสอน และเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญ

และมีความลุ่มลึกด้านภาษาไทย และเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับผู้ที่ท  างานเกี่ยวข้องกับภาษาทั้งครู อาจารย์ 

นักแปล ล่าม นักวิจัยวิเคราะห์ภาษา นักวิชาการ นักเขียน ฯลฯ 

 

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรช้ันน าแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐาน

การศึกษาและคุณธรรม รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล กอปรด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ดังกล่าวมาข้างต้น หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงให้

ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรที่ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเช่ียวชาญ     

ลุ่มลึก และมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงแก่นแท้ของภาษาไทย อันจะเป็นการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี

คุณภาพสู่ตลาดแรงงานและช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปในอนาคตอย่างย่ังยืน 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

การบริหารจดัการ  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนโดยตรง                   

และคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ควบคุมดูแลการจัด     

การเรียนการสอนของหลักสตูรอย่างเป็นระบบ 

2. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงร่างรายวิชา (Course 

Syllabus) เน้ือหาวิชา และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน 

3. มีการประเมินการสอนทุกภาคการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรเมื่อนิสิตส าเรจ็การศึกษา 

เพ่ือน ามาปรับปรุงรายวิชาและพัฒนาหลักสตูร 

4. ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากบุคลากรฝ่ายบริหารของ

หน่วยงานต่างๆ ที่ท  างานเกี่ยวข้องกบัดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

5. จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเง่ือนไขการเรียนรู้และทกัษะการท างานวิจัย

เป็นระยะ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาและการสร้างงานวิจัยร่วมกนั 

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีแนวทางและกระบวนการแก้ไขปัญหาให้นิสิต ตั้ งแต่                  

เร่ิมเข้าศึกษา ได้แก่ การปฐมนิเทศ แนะน าการเรียนรายวิชา และกระบวนการท าปริญญานิพนธ์ให้มี

คุณภาพในเวลาที่ก  าหนด  การติดตามหัวข้อปริญญานิพนธ์ในรายวิชาต่างๆ  การติดตามความก้าวหน้า

ปริญญานิพนธเ์มื่อนิสติสอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ล้ว  จนกระทั่งนิสติเรียนจบหลักสตูร 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

       สร้างองค์ความรู้ภาษาไทยสู่สังคมไทยและสงัคมโลก 
 

     1.2 ความส าคญั 

      ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาของชาติ  และมีความส าคัญในสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

และสังคมโลก  การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองของประเทศ และการก้าวสู่ประเทศแห่งเทคโนโลยี 

รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่สังคมนานาชาติ ท าให้หลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการศึกษา

ต้องการผู้ที่ มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยในการค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงวิเคราะห์                      

และการน าความรู้ไปสร้างนวัตกรรม เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืน 
 

     1.3 วตัถุประสงค ์

            หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะดังน้ี 

  1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านภาษา วรรณคดีไทย 

หรือภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างลุ่มลึก 

 1.3.2 เป็นผู้ที่มีทักษะและความรู้ระดับสูง สามารถใช้ภาษาไทยในการท าวิจัยและน าไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  

 1.3.3 เป็นผู้มีความสามารถในการวิจัยขั้นสงู เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 1.3.4 เป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ มีภาวะความเป็นผู้น า สามารถท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีแผนพัฒนาปรับปรุงภายใน 4 ปี  

โดยมีรายละเอียดของแผนการพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีการพัฒนา

ปรับปรุง ดังน้ี 
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แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

การพฒันาการเรียนการสอน 

•  พัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัย 

การเรียนการสอน 

 • สนับสนุนให้อาจารย์ท า

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอน 

 • สนับสนุนแหล่งทุนใน 

การตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

• สนับสนุนให้อาจารย์      

เข้าร่วมประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยในประเทศ

และต่างประเทศ 

• สนับสนุนให้อาจารย์           

ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน  และ

ท าวิจัย 

• บูรณาการการเรียน      

การสอนกบัการบริการ

วิชาการเพ่ือความเข้มแขง็

ของการน าทฤษฎีสู่การ

ปฏบัิติ 

• ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่มีงานวิจัย 

 

• ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์

เผยแพร่ 

 

• ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ

น าเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

•ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน  และ

ท าวิจัย 

• ร้อยละของกจิกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแขง็ของ

สงัคมต่ออาจารย์ประจ า 

 • จัดท าหลักสตูรปรับปรุงฉบับร่าง  • เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก  

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้ง                         

ผู้ประกอบการมาวิพากษ์

หลักสตูร 

 •ปรับปรุงหลักสูตรตามผล

การวิพากษ์ 

 

 

 

 

 

• รายงานผลการวิพากษ์จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

• หลักสตูรฉบับปรับปรุง 
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แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

 •  ปรับปรุงหลักสตูรศิลปศาสตร- 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ให้มี

มาตรฐานตามที่ สกอ.ก าหนด 

 • พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให้ มี

พ้ื น ฐ าน จากห ลั กสู ตรใน

ระดับชาติที่ทนัสมัย 

 • ติดตามประเมินหลักสตูร

อย่างสม ่าเสมอ 

 • เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

 •  รายงานผลการประเมิน

หลักสตูร 

 • ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสตูร 

• รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

    อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

    การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมี

ประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับภาษาไทย  หรือมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย  มีผลการสอบ

ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 ทั้งน้ีให้เป็นไป

ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร        

 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

 2.3.1 นิสติขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

 2.3.2 นิสติขาดทกัษะการโต้แย้งวิชาการ 

 2.3.3 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 2.3.4 นิสติขาดทกัษะในการเขียนงานวิจัยขั้นสูง 
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    2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

  2.4.2 ก าหนดให้อาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ

ความคิดเหน็ในช้ันเรียน พร้อมทั้งเขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจัยในแต่ละ

รายวิชา  

  2.4.3 ก าหนดให้ทุกรายวิชาระบุให้การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน การแสดงความคิดเหน็ การโต้แย้ง

ทางวิชาการ เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑก์ารประเมินผล 

        

     2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

           จ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและจ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาใน

ระยะเวลา 5 ปี 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 3   10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 10 10 10 

 

    2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา

จ่าย  

1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x 

จ านวนรับ) 

(180,000/คน/ปี x10คน) 1,800,000 3,600,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 

รวมรายรับ 1,800,000 3,600,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 
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  2.6.2 ประมาณการค่าใชจ่้าย 

      

2.7 ระบบการศึกษา 

  งบประมาณของหลักสตูรศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

     ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม  

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน  311,750.00 

  ค่าตอบแทนผู้สอน  (1,500 บาท x 18 หน่วยกติ x 15 คร้ัง ) 1,215,000.00   121,500.00 

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน  200,000.00   20,000.00 

  ค่าจัดกจิกรรมทั้งหลักสตูร  500,000.00   50,000.00 

  ค่าวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 300,000.00   30,000.00 

  ค่าใช้จ่ายบริหารหลักสตูร 380,000.00   38,000.00 

  ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน    50,000.00 

   

ค่าอาหารว่าง                                                                                                               

→ ค่าใช้จ่ายรวม 

→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 10 คน)  

    2,250.00 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั   77,937.50   389,687.50 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%)   19,484.38  

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%)   19,484.38  

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10   38,968.75   

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนพินธ ์    402,987.50 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์(อตัราต่อหัว)   13,300.00  

    

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%)   75,560.16  

  ค่าประกนัความเสี่ยง (5%)   25,186.72 503,734.38 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง    

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ปี)   13,080.00 516,814.38 

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี)     9,000.00 525,814.38 

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x 3 ปี)     3,120.00 528,934.38 

   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x 3 ปี)   17,712.00 546,676.38 

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร   546,646.38 546,646.38 
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    แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

     3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกติ 

 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

  หมวดวิชาแกน 3 

  หมวดวิชาบังคับ 9 

  หมวดวิชาเลือก 6 

  ปริญญานิพนธ ์ 36 

รวมไม่น้อยกว่า 54 
 

หมายเหตุ  นิสติอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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  3.1.3 รายวิชา 

  1. หมวดวิชาแกน  3  หน่วยกิต  
 

ทยท 700 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย                                    3(2-2-5) 

THT 700 Thai Language Research Methodology 
 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย              1(0-2-1) 

THT 800 Seminar of Thai Language Dissertation 

    

  2. หมวดวิชาบงัคบั   9 หน่วยกิต  

           2.1. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย  9  หน่วยกิต 

 

ทยภ 711 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทย          3(2-2-5) 

THL 711 Paradigms in Thai Linguistic Research 
 

ทยภ 712 กระบวนทศัน์การวิจัยวรรณคดีไทย     3(2-2-5) 

THL 712 Paradigms in Thai Literature Research 
 

ทยภ 713 กระบวนทศัน์การวิจัยคติชนวิทยา      3(2-2-5) 

THL 713 Paradigms in Folklore Research 

 

2.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  9  หน่วยกิต 

 

ทยต 721   กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทย      3(2-2-5) 

THL 721  Paradigms in Thai Language Research 

ทยต 722 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ     3(2-2-5) 

TFL 722      Paradigms in Thai as a Foreign Language Research 
 

ทยต 723 กระบวนทศัน์การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา   3(2-2-5) 

TFL 723  Paradigms in Thai Literature and Folklore Research 

 

 

 

                                                           
 รายวิชาแกนนี้ เป็นรายวิชาที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน  ตั้งแต่ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป จนกว่าจะ

ส าเรจ็การศึกษา  แบบไม่นับค่าหน่วยกติ (Audit) และได้ผลการเรียนแบบเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
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 3. หมวดวิชาเลือก  6  หน่วยกิต  

       3.1 วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย  6  หน่วยกิต 

 

ทยภ 731 การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ          3(2-2-5) 

THL 731 Research Seminar of Interdisciplinary Thai Linguistic 
 

ทยภ 732 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทย           3(0-4-5) 

THL 732 Research Seminar of Special Topic on Thai Language 
 

ทยภ 733 การวิจัยวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ            3(2-2-5) 

THL 733 Research Seminar of Interdisciplinary Literature 
    

ทยภ 734 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านวรรณคดีไทย          3(0-4-5) 

THL 734 Research Seminar of Special Topic on Thai Literature 
 

ทยภ 735 การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ           3(2-2-5) 

THL 735 Research Seminar of Interdisciplinary Folklore  
 

ทยภ 736 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านคติชนวิทยา                   3(0-4-5) 

THL 736 Research Seminar of Special Topic on Folklore 
 

ทยภ 737 ปฏบัิติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 3(2-2-5) 

THL 737 Teaching Practicum in Thai Language and Literature for Foreigner 
 

 3.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   6  หน่วยกิต 
 

ทยต 741 การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ      3(2-2-5) 

TFL 741  Research Seminar of Interdisciplinary Thai Language 

ทยต 742 การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ  3(2-2-5) 

TFL 742  Research Seminar of Interdisciplinary Thai as a Foreign Language 
 

ทยต 743 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   3(0-4-5) 

TFL 743  Research Seminar of Special Topic on Thai as a Foreign Language Research 
 

ทยต 744 การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ      3(2-2-5) 

TFL 744  Research Seminar of Interdisciplinary Literature and Folklore 

ทยต 745 ปฏบัิติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                  3(2-2-5) 

TFL 745 Teaching Practicum in Thai Language for Foreigner 
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ง. ปริญญานิพนธ ์ 36  หน่วยกิต 
 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก                   36     หน่วยกติ 

GRD 891 Dissertation 

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

ความหมายของรหสัวิชา 

ทยท (THT)   หมายถึง รายวิชาแกนและปริญญานิพนธ ์ 

ทยภ (THL)   หมายถึง  รายวิชาของกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

ทยต (TFL)   หมายถึง  รายวิชาของกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เลขรหัสตัวแรก   หมายถึง  ช้ันปีที่เรียน 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง  หมวดวิชา  ดังต่อไปนี้  

เลข  0    หมายถึง  วิชาแกนของสาขาวิชาภาษาไทย 

เลข  1    หมายถึง  วิชาบังคับกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

เลข  2   หมายถึง  วิชาบังคับกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เลข  3   หมายถึง  วิชาเลือกกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย  

เลข  4   หมายถึง  วิชาเลือกกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เลข  9    หมายถึง  ปริญญานิพนธ ์

เลขรหัสตัวสุดท้าย  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
 

              3.1.4 แผนการศึกษา 

   1. แผนการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 700 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)     

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยภ 711 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก   

 

ทยภ 731 

ทยภ 735 

ทยภ 733 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ 

การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ  

การวิจัยวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ  

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวม 9 
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ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยภ 712 กระบวนทศัน์การวิจัยวรรณคดีไทย  3(2-2-5) 

ทยภ 713 กระบวนทศัน์การวิจัยคติชนวิทยา 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก   

 

ทยภ 734 

ทยภ 732 

ทยภ 736 

ทยภ 737 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านวรรณคดีไทย  

สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทย 

สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านคติชนวิทยา   

ปฏบัิติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 

 

3(0-4-5) 

3(0-4-5) 

3(0-4-5) 

3(2-2-5) 

 รวม 9 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย 1(0-2-1)* 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย 1(0-2-1)* 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 



17 

หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

  

* รายวิชาแกนนี้ เป็นรายวิชาที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน  ตั้งแต่ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป จนกว่าจะ

ส าเรจ็การศึกษา  แบบไม่นับค่าหน่วยกติ (Audit) และได้ผลการเรียนแบบเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 

  2. แผนการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 700 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)     

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยต 721 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทย 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก   

 

ทยต 741 

ทยต 742 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ 

การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวม 9 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย 1(0-2-1)* 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอกภาษาไทย 1(0-2-1)* 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 
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ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยต 722 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 

ทยต 723 กระบวนทศัน์การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก   

 

ทยต 743 

ทยต 744 

ทยต 745 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ 

ปฏบัิติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                 

 

3(0-4-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวม 9 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย 1(0-2-1)* 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย 1(0-2-1)* 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย 1(0-2-1)* 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

 

* รายวิชาแกนนี้ เป็นรายวิชาที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน  ตั้งแต่ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป จนกว่าจะ

ส าเรจ็การศึกษา  แบบไม่นับค่าหน่วยกติ (Audit) และได้ผลการเรียนแบบเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

ก. หมวดวิชาแกน 
 

ทยท 700 ระเบยีบวิธีวิจยัทางภาษาไทย      3(2-2-5)  

THT 700 Thai Language Research Methodology 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาไทย  เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย                   

และมจีรรยาบรรณทางวิชาการ   

 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาเอกภาษาไทย           1(0-2-1)* 

THT 800 Seminar of Thai Language Dissertation 

สัมมนางานวิจัยที่ก  าลังด าเนินการเป็นปริญญานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางแผนวิธีด าเนินการวิจัย ตลอดจนการด าเนินการและผลที่ได้รับ 

น าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยโดยล าดับอย่างต่อเน่ืองจนได้ปริญญานิพนธท์ี่เสรจ็สมบูรณ์ 

 

ข. หมวดวิชาบงัคบั 

   1. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 
 

ทยภ 711 กระบวนทศันก์ารวิจยัภาษาศาสตรภ์าษาไทย    3(2-2-5)  

THL 711 Paradigms in Thai Linguistic Research  

ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย เพ่ือสร้างองค์ความรู้

ใหม่หรือนวัตกรรมในการวิจัยเกี่ยวกบัภาษาศาสตร์ภาษาไทย  

 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย 1(0-2-1)* 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 
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ทยภ 712 กระบวนทศันก์ารวิจยัวรรณคดีไทย                       3(2-2-5) 

THL 712 Paradigms in Thai Literature  

ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางวรรณคดีไทย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ

นวัตกรรมในการวิจัยเกี่ยวกบัวรรณคดีไทย 

 

ทยภ 713 กระบวนทศันก์ารวิจยัคติชนวิทยา       3(2-2-5) 

THL 713 Paradigms in Folklore Research 

                    ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางคติชนวิทยา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ

นวัตกรรมในการวิจัยเกี่ยวกับคติชนวิทยา 

 

   2. วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 

ทยต   721   กระบวนทศันก์ารวิจยัภาษาไทย                                          3(2-2-5) 

TFL   721   Paradigms in Thai Language Research 

                 ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางภาษาไทย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัย

เกี่ยวกบัภาษาไทย  

 

ทยต    722   กระบวนทศันก์ารวิจยัภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ     3(2-2-5) 

TFL    722   Paradigms in Thai as a Foreign Language Research 

       ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัยเกี่ยวกบัภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 

ทยต   723   กระบวนทศันก์ารวิจยัวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา            3(2-2-5) 

TFL   723   Paradigms in Thai Literature and Folklore Research 

                 ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา เพ่ือสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในการวิจัยเกี่ยวกบัวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา 

 

ค. หมวดวิชาเลือก 

   1. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 
 

ทยภ 731 การวิจยัภาษาศาสตรภ์าษาไทยเชิงสหวิทยาการ     3(2-2-5) 

THL 731 Research Seminar of Interdisciplinary Thai Linguistic 

สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย ประเด็นการวิจัย

ภาษาศาสตร์ภาษาไทยและเช่ือมโยงบูรณาการภาษาไทยกบัศาสตร์อื่นได้ 
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ทยภ 732 สมัมนาการวิจยัเฉพาะทางดา้นภาษาไทย     3(0-4-5) 

THL 732 Research Seminar of Special Topic on Thai Language 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทางในประเทศหรือต่างประเทศ โดยน ากรอบแนวคิด ทฤษฎี 

และหลักการทางด้านภาษาไทยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่  

 

ทยภ 733 การวิจยัวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ      3(2-2-5) 

THL 733 Research Seminar of Interdisciplinary Literature 

สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณคดี ประเด็นการวิจัยวรรณคดีไทยและ

เช่ือมโยงบูรณาการวรรณคดีไทยกบัศาสตร์อื่นได้ 
 

ทยภ 734 สมัมนาการวิจยัเฉพาะทางดา้นวรรณคดีไทย    3(0-4-5)  

THL 734 Research Seminar of Special Topic on Thai Literature 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทางในประเทศหรือต่างประเทศ โดยน ากรอบแนวคิด ทฤษฎี 

และหลักการทางด้านวรรณคดีไทยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 

ทยภ 735 การวิจยัคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ     3(2-2-5)  

THL 735 Research Seminar of Interdisciplinary Folklore  

สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา ประเดน็การวิจัยคติชนวิทยาและ

เช่ือมโยงบูรณาการคติชนวิทยากบัศาสตร์อื่นได้ 

 

ทยภ 736 สมัมนาการวิจยัเฉพาะทางดา้นคติชนวิทยา    3(0-4-5) 

THL 736 Research Seminar of Special Topic on Folklore 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทางในประเทศหรือต่างประเทศ โดยน ากรอบแนวคิด ทฤษฎี 

และหลักการทางด้านคติชนวิทยามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 

ทยภ 737 ปฏิบติัการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 3(2-2-5) 

THL 737 Teaching Practicum in Thai Language and Literature for Foreigner 

  น าเสนอการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศภาคปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการ

เรียนรู้และการประเมินผลตามสภาพจริง เสนอแผนการสอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการสอน                   

การสร้างบทเรียน แบบฝึกหัด แบบฝึก การสร้างสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน  การวัดและ

ประเมินผล  แล้วน าไปใช้ปฏบัิติการสอนในประเทศหรือต่างประเทศ 
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   2. วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 

ทยต   741   การวิจยัภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ                                3(2-2-5) 

THL   741   Research Seminar of Interdisciplinary Thai Language 

                  สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัย ประเดน็การวิจัยภาษาไทยและเช่ือมโยงบูรณาการ

ภาษาไทยกบัศาสตร์อื่นได้ 

 

ทยต   742  การวิจยัภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ   3(2-2-5) 

TFL   742   Research Seminars of Interdisciplinary Thai as a Foreign Language 

   สมัมนาเกี่ยวกบัทฤษฎีระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย ประเดน็การวิจัยภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศและเช่ือมโยงบูรณาการภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศกบัศาสตร์อื่นได้ 
 

ทยต   743   สมัมนาการวิจยัเฉพาะทางดา้นภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   3(0-4-5) 

TFL   743   Research Seminars of Special Topics on Thai as a Foreign Language Research 

   การศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทาง โดยน ากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางด้านภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือพัฒนาหลักสตูรภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

 

ทยต   744   การวิจยัวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ   3(2-2-5) 

TFL   744   Research Seminars of the Interdisciplinary Literature and Folklore 

                  การศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทาง โดยน ากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางด้าน

วรรณคดีไทยและคติชนวิทยามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 

ทยต 745 ปฏิบติัการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                  3(2-2-5) 

TFL 745 Teaching Practicum in Thai Language for Foreigner 

น าเสนอการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศภาคปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้

และการประเมินผลตามสภาพจริง เสนอแผนการสอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการสอน การสร้าง

บทเรียน แบบฝึกหัด แบบฝึก แบบทดสอบ การสร้างสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน แล้วน าไปใช้

ปฏบัิติการสอนในประเทศหรือต่างประเทศ 

 

ง. ปริญญานิพนธ ์
 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาเอก                  36 หน่วยกติ 

GRD 891 Dissertation 

สร้างสรรค์งานวิจัยที่ ลุ่มลึกด้านภาษาไทยที่เป็นนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่อย่างมี

คุณภาพ และถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ 



23 

หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

 

 3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 

ล าดบัท่ี 

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

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

อ.ม. (ภาษาไทย), 2541 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

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

ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550 

ศศ.บ. (สงัคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา), 2552 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (เขมรศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

Ph.D. (Sociology and 

Anthropology), 2548 

La Trobe University, 

Australia 

 

3 ผศ.ดร.พิมพาภรณ ์  

บุญประเสริฐ 

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

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2544 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

ปร.ด. (ภาษาไทย), 2555 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  

           

              3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

         3.2.2.1 วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

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

อ.ม. (ภาษาไทย), 2541 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

2 ผศ.ดร.ภาณพุงศ์ อดุมศิลป์ ค.บ. (ภาษาไทย), 2528 วิทยาลัยครสูกลนคร x-xxxx- xxxxx-xx-x 

อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

3 อ.ดร.รัชนีย์ญา  

กลิ่นน า้หอม 

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

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

อ.ด. (ภาษาไทย), 2551 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
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3.2.2.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 

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

ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550 

ศศ.บ. (สงัคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา), 2552 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (เขมรศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

Ph.D. (Sociology and 

Anthropology), 2548 

La Trobe University, 

Australia 

 

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

2515 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

x-xxxx- xxxxx-xx-x 

ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 

2518 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

 

3 ผศ.ดร.พิมพาภรณ ์  

บุญประเสริฐ 

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

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ปร.ด. (ภาษาไทย), 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

4 อ.ดร.นิธอิร  

พรอ าไพสกุล 

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

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ศศ.ด.(ศิลปวฒันธรรมวจิัย), 

2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

 ไม่มี 
 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 

 หลักสตูรก าหนดให้ผู้เรียนจะส าเรจ็การศึกษาต้องท าปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และต้องเป็นหัวข้อ

ทางด้านภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจัยปริญญานิพนธ์เป็นการศึกษาค้นคว้าในเชิงปฏบัิติการทางภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา 

และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ที่ผู้เรียนสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ใน

การท างานศึกษาวิจัย สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านเน้ือหาและทฤษฎีมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิด
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ประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพด้านภาษาไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นผู้ควบคุมดูแล

ตั้งแต่ การเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การแต่งตั้ง

กรรมการที่ปรึกษาในการสอบปากเปล่า ในระหว่างด าเนินการท าวิจัย ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับ

การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงาน ได้รับการยอมรับตีพิมพ์เผยแพร่

ตามเกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนด 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

นิสิตสามารถน าทฤษฎีและองค์ความรู้และปริญญานิพนธ์มาใช้ได้อย่างเช่ียวชาญ และสามารถใช้

ดุลยพินิจจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณนักวิจัย ความซ่ือสัตย์ ไม่ลอกเลียน

ผลงานของผู้อื่น ไม่บิดเบือนข้อมูลภาษาเพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ตามที่ต้องการ สามารถเป็นผู้น าในการ

พัฒนา บูรณาการความรู้ใหม่ และน าเทคนิคการวิจัยในสาขาวิชากับต่างสาขาวิชามาสร้างประโยชน์แก่

สังคมและองค์กรต่างๆ เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสทิธภิาพ และรับผิดชอบให้งานวิจัยแล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา 

     5.3 ช่วงเวลา  

นิสติสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธไ์ด้เมื่อลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 

     5.4 จ านวนหน่วยกิต   

      36 หน่วยกติ 

     5.5 การเตรียมการ  

   หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาการวิจัยด้านภาษาไทย ในภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมนิสติในเร่ืองกระบวนการท าวิจัย และจัดให้มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

     5.6 กระบวนการประเมินผล 

    หลักสตูรมีกระบวนการท าปริญญานิพนธโ์ดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

    1. แจ้งข้อบังคับของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา การพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ และระยะเวลา

ในการท าปริญญานิพนธใ์ห้แก่นิสติในวันปฐมนิเทศนิสติใหม่ 

    2. ก าหนดให้นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจโดยพัฒนาหัวข้อในรายวิชา ทยท 800 สัมมนาปริญญา

นิพนธดุ์ษฎีบัณฑติภาษาไทย ซ่ึงเป็นรายวิชาแกนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาแรก 

    3. นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ทุกภาคเรียน โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้

ค าแนะน า เพ่ือให้นิสติสามารถค้นคว้าและปรับปรุงหัวข้องานวิจัยที่ตนเองสนใจได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

    4. นิสิตจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายในภาคเรียนที่ 4 

และเมื่อนิสติสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วจึงจะสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธไ์ด้ 

    5. การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ทั้งน้ีหลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็น

กรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ด้วย โดยข้ันตอนน้ีต้องเสรจ็สิ้นภายในภาคเรียนที่ 5 ทั้งน้ีนิสิตต้อง

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธใ์นระยะเวลาที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนดไว้  
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    6. เมื่อนิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ผ่านแล้ว หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือแจ้งรายละเอียดการ

ประชุมทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือให้นิสิตคัดเลือก      

ส่วนหน่ึงของผลงานปริญญานินพธไ์ปตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ ซ่ึงเป็นข้อบังคับในการส าเรจ็การศึกษาในระดับ

บัณฑติศึกษา 

    7. เมื่อนิสิตพร้อมจะสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์แล้ว หลักสูตรก าหนดให้นิสิตต้องรายงาน

ความก้าวหน้าปริญญานิพนธก์่อนสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

    8. ในกรณีหากนิสิตมีปัญหาในการท าปริญญานิพนธ์  หลักสูตรมีแนวทางและกระบวนการ

ช่วยเหลือในระหว่างขั้นตอนการท าปริญญานิพนธ์ ได้แก่ การประชุมติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์

ของนิสติในทุกวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ตามขั้นตอนต่อไปนี้  

     8.1  การติดตามกระบวนการท าวิจัย  ต้ังแต่ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่  1 ในรายวิชา                 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธดุ์ษฎีบัณฑติภาษาไทย 

     8.2  กรณี นิสิตต่างชาติ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาว่าควรให้นิสิต

ลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  เพ่ือพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาไทย  มีระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด  โดยมีการรายงานเร่ืองนิสิตในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรทุกเดือน 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งสร้างบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านภาษา วรรณคดีไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างลุ่มลึก 

มีทักษะและความรู้ระดับสูง และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ มีภาวะ

ความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
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คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต /  

สมรรถนะของหลกัสูตร 

 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้   

1. มีทกัษะสื่อสาร : 

    มีความสามารถในการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ

ผลงานวิชาการทางด้านภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

ดา้นความรู ้

2.2 น างานวิจัยด้านภาษาไทยและภาษาไทยใน

ฐาน ะภาษาต่ างป ระเทศที่ ส ร้ าง ข้ึน เผยแพ ร่

ระดับชาติและนานาชาติ 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.1 สามารถวิเคราะห์ อธิบายปรากฏการณ์ทาง

โดยใช้ทฤษฎี  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

4.2 สามารถให้ความรู้ ค าปรึกษา  ค าแนะน า และ

ความ ช่วยเห ลือทางวิชาการแก่ ผู้ อื่ น  อ ย่างมี

ปฏสิมัพันธแ์ละมนุษยสมัพันธท์ี่ดี 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

5.3 สามารถใช้ตรรกะในการสื่ อสารและก าร

น าเสนอรายงานอย่างมีล าดับขั้นตอน 

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร : 

    มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือ

งานวิชาการหรือนวัตกรรมการวิจัยทางด้านภาษาไทย   

ดา้นความรู ้

2.1  สามารถวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ องค์ความรู้

เพ่ือน ามาสร้างนวัตกรรมการวิจัยใหม่ด้าน

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

2.2 น างานวิจัยด้านภาษาไทยและภาษาไทยใน

ฐาน ะภาษาต่ างป ระเทศที่ ส ร้ าง ข้ึน เผยแพ ร่

ระดับชาติและนานาชาติ 

2.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ อนัน ามาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยทางภาษาไทย กับ

ศาสตร์อื่น เพ่ือน าไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
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การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

       ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้  

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ  

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย์

สจุริตต่อการท างานวิชาการ  

งานวิจัย 

ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  

โดยเน้นการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองและอ้างองิผลงานของ

ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 

-การพิจารณาผลงานของนิสิต

และมีบทลงโทษนิสติที่ไม่ปฏบัิติ

ตามหลักเกณฑ ์ 

-การประเมินตนเองจากความพึง

พอใจที่มีต่อการค้นคว้าอ้างอิง

งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา  

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ของสถาบัน 

การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา  และ

รับ ผิดชอบ ต่องานที่ ได้ รับ

มอบหมาย 

- การประเมินการเข้าช้ันเรียนตามที่

ก าหนดและความรับผิดชอบต่องาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

- การประเมินตนเองจากการเข้า

ช้ันเรียนและผลของงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

1.3 เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความเป็นผู้น าทาง

วิชาการ เคารพสิทธิ และรับฟังความ

คิดเหน็ของผู้อื่น 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

อภิปราย  สัมมนา และ

น าเสนองาน 

-การประเมินการแสดงความ

คิดเหน็ทางวิชาการอย่างมีภาวะ

ผู้น า และรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์

อย่างมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

- การประเมินตนเองจากปฏิสัมพันธ์

ระหว่างนิสติกบัเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 
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2. ดา้นความรู ้
 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1  สามารถวิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ องค์ความรู้เพ่ือน ามาสร้าง

นวัตกรรมการวิจัยใหม่ด้านภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

 

บรรยาย วิเคราะห์ อภิปราย 

สังเคราะห์ ร่วมกันระหว่าง

อาจารย์กบันิสติ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เชิญผู้เช่ียวชาญมาบรรยายใน

รายวิชาต่างๆ  

ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้า

และสร้างงานวิจัยในหัวข้อที่

สนใจ 

- ความสามารถในวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้าน

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

2.2  สามารถสร้างงาน วิจัยโดยใช้

ความรู้ด้านภาษาไทย และภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

บรรยาย อภิปราย สัมมนา

ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับ

นิสติ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เชิญผู้เช่ียวชาญมาบรรยายใน

รายวิชาต่างๆ  

เข้าร่วมสมัมนา/ประชุมกบั

หน่วยงานอื่นๆ 

ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้า

และสร้างงานวิจัยในหัวข้อที่

สนใจ 

- ก าร จัดการความ รู้ท างด้ าน

ภาษ าไทย   และการน า เสนอ

ผลงาน การสอบ  การประเมินผล

งานของนิสติ 

- การน าเสนอหัวข้อวิจัยและ

น าเสนองานวิจัย 

- ประเมินความก้าวหน้างานวิจัย 

2.3 น างานวิจัยด้านภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่

สร้างขึ้นเผยแพร่ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ให้นิสติเข้าร่วมประชุมและ/

หรือสมัมนาทางวิชาการทั้ง

ระดับชาติหรือนานาชาติ   

เพ่ือติดตามความก้าวหน้า

และพัฒนาทางวิชาการและ

- การเขียนรายงานผลการเข้าร่วม

ประชุมและ/หรือสัมมนา 

- จ านวนผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ได้รับการตอบรับให้

เสนอผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

งานวิจัย 

ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้า

และสร้างผลงานวิชาการแล้ว

น ามาอภิปรายหรือสมัมนาใน

ช้ันเรียนและเผยแพร่บทความ

วิจัย 

นิสติสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจาก

การร่วมประชุมหรือสมัมนาทาง

วิชาการ 

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถวิเคราะห์ อธบิาย

ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

โดยใช้ทฤษฎี 

วิเคราะห์ และวิจารณ์ทาง

ภาษาไทย และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศตาม

หลักวิชาการ 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ 

วิจารณ์นิสติประเมินผลการ

วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานของ

ตน 

3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ อนัน ามา

ซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ 

การอภิปราย สมัมนาเพ่ือ

เปิดโอกาสให้นิสติได้แสดง

ความคิดเหน็ และ

แลกเปล่ียนความรู้เชิง

วิชาการ 

เชิญผู้เช่ียวชาญในสาขาที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเพ่ือ

เพ่ิมพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ 

-การน าเสนอผลงานการแสดง

ความคิดเหน็ การวิพากษ์ วิจารณ์

ผลงานของผู้อื่น การท ารายงาน

และสังเกตพฤติกรรมการร่วม

สมัมนา  

- นิ สิ ต ป ร ะ เมิ น ต น เอ งจ าก

ปฏสิมัพันธใ์นช้ันเรียน 

- นิสิตประเมินตนเองจากองค์

ความรู้ที่ได้จากการเรียน 

3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยหรือ

สร้างนวัตกรรมการวิจัยทาง

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศกบัศาสตร์อื่น  

เพ่ือน าไปพัฒนาวิชาการและ

วิชาชีพ 

การอภิปราย สมัมนา และ

ฝึกปฏบัิติ 

ฝึกวิเคราะห์ภาษาและวิจารณ์

วรรณคดี/วรรณกรรม โดย

บูรณาการกบัศาสตร์อื่นๆ 

- รายงานการอภิปราย สัมมนา 

และการฝึกปฏบัิต ิ 

- ข้อสอบแต่ละรายวิชาที่เน้นการ

คิดวิเคราะห์ 

- นิสติประเมินผลการเรียนของ

ตนเอง 
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4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
 

ผลการเรียนรูด้า้น

ความสมัพนัธร์ะหว่า  งบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 

การมอบหมายงานและ

กจิกรรมในรายวิชาต่างๆ 

ผลงานของนิสติ 

จ านวนกจิกรรมที่นิสิตเข้าร่วม 

4.2 สามารถให้ความรู้ 

ค าปรึกษา  ค าแนะน า และ

ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่

ผู้อื่น อย่างมีปฏสิัมพันธแ์ละ

มนุษยสมัพันธ์ที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ระดับบัณฑติศึกษา 

- นิสติประเมินผลงานของตนเอง

และผู้อื่น 

- นิสติมีทกัษะการสื่อสารระหว่าง

บุคคล 

- จ านวนกจิกรรมที่นิสิตเข้าร่วม 

และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ  

- นิสติประเมินความพึงพอใจของ

ตนเองในการเข้าร่วมโครงการและ

กจิกรรมทางวิชาการ 
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5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะใน

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข   

การสือ่สาร  และการใช้

เทคโนโลย ี

 

กลยุทธก์ารสอน 

 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสบืค้น

ข้อมูลและการน าเสนอรายงาน 

ให้นิสติค้นคว้าด้วยตนเอง

และน าเสนอผลการค้นคว้า

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การน าเสนอรายงานและอ้างอิงได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

- นิสติประเมินความถูกต้องของการ

ใช้ระบบการอ้างอิงในการน าเสนอ

รายงานของตนเอง 

2. สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน

ภาษาไทย และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ 

มอบหมายงานให้นิสติใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ             

ติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการด้านภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

- การน าเสนอผลงานในช้ันเรียน

และในวงวิชาการด้านภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

- นิ สิ ต ป ร ะ เมิ น ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้

เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ ใน ก าร

น าเสนอผลงานวิชาการในช้ันเรียน 

3. สามารถใช้ตรรกะใน       

การสื่อสารและการน าเสนอ

รายงานอย่างมีล าดับขั้นตอน 

แจ้งเกณฑ์การประเมินผล  

การอภิปราย สัมมนา และ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็   

การน าเสนอรายงาน 

- การประเมินผลการน าเสนอ

ผลงานตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

- การประเมินตามแบบประเมินการ

น าเสนอ นิสติประเมินผล            

- การน าเสนอผลงานตามเกณฑท์ี่

ก  าหนด 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสตัย์ สจุริตต่อการท างาน

วิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสถาบัน 

1.3 เป็นผู้ใฝ่รู้  มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ เคารพสทิธ ิและ

รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

2. ด้านความรู้ 2.1  สามารถวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ องค์ความรู้เพ่ือ

น ามาสร้างนวัตกรรมการวิจัยใหม่ด้านภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

2.2  สามารถสร้างงานวิจัยโดยใช้ความรู้ ด้านภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

2.3 น างานวิจัยด้านภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศที่สร้างข้ึนเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถวิเคราะห์ อธบิายปรากฏการณท์างภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ทฤษฎี 

3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

อนัน ามาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ 

3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยทางภาษาไทย และภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศกบัศาสตร์อื่น  เพ่ือน าไปพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน

รายบุคคลและงานกลุ่ม 

4.2 สามารถให้ความรู้  ค าปรึกษา ค าแนะน า และความ

ช่วยเหลือทางวิชาการแก่ ผู้อื่ น  อย่างมีปฏิสัมพันธ์และ                  

มนุษยสมัพันธท์ี่ดี 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสบืค้นข้อมูล

และการน าเสนอผลงานวิจัย 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการด้านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

5.3 สามารถใช้ตรรกะในการสื่อสารและการน าเสนอ

ผลงานวิจัยอย่างมีล าดับขั้นตอน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4.ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ทยท 700  ระเบยีบวิธวีิจัยทางภาษาไทย ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● 

ทยท 800  สมัมนาปรญิญานิพนธร์ะดบัปริญญาเอกภาษาไทย ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● 

ทยภ 711  กระบวนทศัน์การวิจยัภาษาศาสตร์ภาษาไทย ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

ทยภ 712  กระบวนทศัน์การวิจยัวรรณคดไีทย ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

ทยภ 713  กระบวนทศัน์การวิจยัคตชินวิทยา ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

ทยภ 731  การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

ทยภ 732  สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทย ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 

ทยภ 733  การวิจัยวรรณคดเีชงิสหวิทยาการ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

ทยภ 734  สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านวรรณคดไีทย ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 

ทยภ 735  การวิจัยคตชินวิทยาเชิงสหวิทยาการ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

ทยภ 736  สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านคตชินวิทยา ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 

ทยภ 737  ปฏบิตักิารสอนภาษาและวรรณคดไีทยแก่ชาวต่างประเทศ                 ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● 
ทยต 721  กระบวนทศัน์การวิจยัภาษาไทย ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

ทยต 722  กระบวนทศัน์การวิจยัภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 



35 

หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4.ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ทยต 723  กระบวนทศัน์การวิจยัวรรณคดไีทยและคตชินวิทยา ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

ทยต 741  การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

ทยต 742  การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชงิสหวิทยาการ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

ทยต 743  สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 

ทยต 744  การวิจัยวรรณคดไีทยและคตชินวิทยาเชิงสหวิทยาการ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● 

ทยต 745  ปฏบิตักิารสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                 ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● 
ปพอ 891  ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาเอก ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก  าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยก าหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และ  

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตัดสินผลการเรียนและจัดท ารายงานผล 

การทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นประจ าทุกปี 
 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก) 

 นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1  

ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

 1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูร 

      2. ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทยีบเทา่)   

 3. สอบสมิทธภิาพทางภาษา (Language Proficiency) ผ่าน หรือได้รับการยกเว้นตามข้อ 45 (2)  

 4. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ ์ 

เสนอวิทยานิพนธ ์และเข้าร่วมกจิกรรมเสริมทกัษะ (soft skills) ตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย   

 5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขั้น

สดุท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธท์ี่บัณฑติวิทยาลัยแต่งตั้ง  ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

 7. การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ (ระบุ) ผลงานปริญญานิพนธ์หรือ

ส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ  ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และวันที่ส่งผลงานมาบัณฑิตวิทยาลัยมี

คุณภาพตามประกาศบัณฑติวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน อย่างน้อย 1 เร่ือง ส าหรับหลักสตูรปริญญาเอกแบบ 2  

 6.  ส่งปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 7. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2559   
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ระดับบัณฑติศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิติงาน

ให้อาจารย์ใหม่ 

 2.  หลักสูตรปฐมนิเทศอบรมอาจารย์ใหม่ เพ่ือ ช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและ

รายละเอยีดต่างๆ ในหลักสตูร 

 3.  หลักสตูรจัดให้มีระบบพ่ีเล้ียงแก่อาจารย์ใหม่ เป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาเร่ืองการเรียนการสอน 

การท าวิจัย รวมถึงจัดการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่ม เพ่ือให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา นิเทศ

อาจารย์ใหม่ในหลักสตูร 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

                     2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ โดยสนับสนุนให้   

เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล 

                     2.1.2 สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ

คณาจารย์ในหลักสตูร และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

                    2.2.1 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย

เพ่ือตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

                   2.2.2 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะให้ทุนสนับสนุนในการน าเสนอผลงาน

วิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

                    2.2.3 หลักสูตรส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการหรือการสมัมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

                   2.2.4 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกับ

คณาจารย์จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

                    2.2.5 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ ลาเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1.  การก ากบัมาตรฐาน 

 1.1 ด าเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสตูรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยทุก 5 ปี 

 1.2 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน เพ่ือวางแผนติดตามก ากับดูแลและ

ทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูร 

 1.3 หลักสูตรมีการจัดท ารายละเอียดของหลักสตูร มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา ของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

 1.4 หลักสูตรจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 1.5 หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ

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

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

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

ปีการศึกษา 

 1.7 หลักสตูรมีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 1.8 หลักสตูรมีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนหรือการประเมินผล

การเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 1.9 อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

 1.10 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 1.11 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 1.12. หลักสูตรมีระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

 1.13. หลักสูตรมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จาก

คะแนนเตม็ 5.00 

 

2. บณัฑิต 

 2.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด แรงงาน 

 2.2 ส ารวจการได้งานท าของบัณฑติและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทุกปี 
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 2.3 หลักสูตรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องประชุมเพ่ือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้

สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม และตลาดแรงงานทุก 5 ปี 

 

3.  นสิิต 

      3.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

 คณะจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือส าหรับนิสติ เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ แผนการเรียน

ในหลักสูตร ทุนสนับสนุนการวิจัย ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเลือกและวางแผน

ส าหรับอาชีพ 

      3.2 หลกัสูตรจดัโครงการเตรียมความพรอ้มใหแ้ก่นสิิตชาวต่างชาติ 

 หลักสตูรจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสติชาวต่างชาติ เพ่ือพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาไทย

ข้ันสงูเพ่ือการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา และลดปัญหาความเสี่ยงเร่ืองการคงอยู่ของนิสติ 

 3.3 หลกัสูตรจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนสิิตระดบับณัฑิตศึกษา 

 หลักสตูรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติระดับบัณฑติศึกษา เพ่ือเป็นกระบวนการควบคุมและ

กระตุ้นเร่ืองการท าปริญญานิพนธ ์อกีทั้งเป็นการก ากบัดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธแ์ก่นิสติใน

หลักสตูร 

 3.4 การอุทธรณข์องนสิิต 

 การอุทธรณ์ของนิสติสามารถด าเนินการได้ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 และที่เกี่ยวข้อง 

 

4.  อาจารย ์

 4.1 การบริหารคณาจารย ์

          4.1.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

      มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยอาจารย์ใหม่ควรมีคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่ง คือ ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านภาษาไทย 

 

      4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 

            4.1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทุกเดือน เพ่ือวางแผนติดตาม ก ากับดูแล

และทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูรด้านการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  

            4.1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมา

พิจารณาปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 
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       4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

            4.1.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วม

สอนบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน   

            4.1.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

            4.1.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตาม

ค าอธบิายรายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นผู้ประสานงาน 

 

 4.2 การบริหารบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน 

          4.2.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

            4.2.1.1 คณะฯ ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ ต้อง

รับผิดชอบก่อนการรับเข้าท างาน 

            4.2.1.2 บุคลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน ซ่ึงประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ

สมัภาษณ์ โดยให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏบัิติงานตามต าแหน่ง และการมีทศันคติที่ดีต่อการ

ให้บริการแก่อาจารย์และนิสติ 

            4.2.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบใน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

       4.2.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

           4.2.2.1 คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับงานที่

รับผิดชอบ 

            4.2.2.2 คณะฯ ให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูน

ทกัษะด้านการให้บริการ 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 

โดยการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและมีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ดังน้ี 
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 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร  

 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ.

2561 และในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศึกษา (TQF) เพ่ือให้ทนัสมัยตามบริบทสังคมที่เปล่ียนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานย่ิงข้ึน โดย

เปิดใช้หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2561 ในปีการศึกษา 2561 

 เมื่อถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสตูร โดยมกีระบวนการดังต่อไปนี้  

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลสรุปความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสตูรที่จัดท าโดย

มหาวิทยาลัย ความคิดเหน็ของนิสิตช้ันปีที่ 2 และบัณฑิตต่อหลักสูตร ที่จัดท าโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา  โดยระดมความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงหลักสตูรในรายวิชา 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยเพ่ิมสาระ

รายวิชาที่ ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือให้สาระของหลักสูตรตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) เพ่ิมช่ัวโมงการฝึกปฏบัิติในรายวิชาที่

เน้นไปทางวิชาชีพเฉพาะด้านเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง เพ่ือให้นิสิตก้าวสู่ความเป็นสากล

ทางด้านวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพ 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตรและปรับแก้

ให้เหมาะสม 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรส่งหลักสตูรและด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปิดใช้หลักสตูรที่ปรับปรุงแล้ว 

 (6) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรประเมินความคิดเหน็ของนิสติและบัณฑติในหลักสตูร เพ่ือใช้ปรับปรุงหลักสตูรในคร้ังต่อไป 
  

 การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานั้นๆ  (การปรับปรุงสาระ

รายวิชาประจ าปี) 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาประจ าปี เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้

ทนัสมัย สอดคล้องกับความต้องการและข้อเสนอแนะของนิสติ จากผลสรุปความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ

จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชาที่จัดท าโดยคณะฯ โดยการปรับเน้ือหาบางส่วนและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีความ

เหมาะสมมากขึ้น และจัดท าเป็น มคอ. 3 ของปีการศึกษาถัดไป 

 (2) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาสาระรายวิชาที่จะ

เปิด โดยอ้างอิงข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 และน ามารายงานให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ         

เพ่ือพิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์หรือไม่ มีรายวิชาที่ควรปรับปรุงเน้ือหาหรือไม่ 
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 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา เพ่ือปรับปรุง

การท างานให้ดีขึ้น 

  

 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 การก าหนดผูส้อน 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอน

ตามเกณฑด์ังน้ี 

  1.1 พิจารณาตามความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคนให้เหมาะสมกบั

รายวิชา 

  1.2 จัดให้อาจารย์ผู้สอน 1 คน ได้สอนนิสิตครบทุกช้ันปี ใน 1 ภาคการศึกษาเท่าที่

เป็นไปได้ เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ

ประสบการณ์ 

  1.3 ก าหนดให้นิสติได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัอาจารย์พิเศษ ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพด้าน

ภาษาไทยในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้นิสติได้พัฒนาและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ 

 (2) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์

พิเศษดังน้ี 

  2.1 ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

  2.2 มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน 

  2.3 มีประสบการณ์ในการสอนและการวิจัย 

  2.4 จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ด้วยตนเอง 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้ได้รับมอบหมาย 

คอยประสานงาน ติดตาม และก ากับดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา 

 (4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ว อาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการประเมินการเรียนการสอนจาก

นิสิตในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ จากแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาใน

การก าหนดผู้สอนในคร้ังต่อไป หากผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษในหลักสูตรไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาก าหนดหรือปรับเปล่ียนผู้สอนให้เหมาะสมในภาค

การศึกษาต่อไป 

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

 (1) ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก าหนดให้คณาจารย์ผู้สอนในทุก

รายวิชาในหลักสูตร พิจารณาเน้ือหาการเรียนการสอน โดยให้มีการปรับปรุงแผนการสอน ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอนให้ทันสมัย โดยให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินของนิสิตในปีที่ผ่านมา และ มคอ. 5 

มาใช้ในการปรับสาระแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้สามารถออกแบบหัวข้อ

ปริญญานิพนธ์ได้ แล้วจัดท า มคอ. 3 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาร่วมกัน ในด้าน

สาระของรายวิชา กลยุทธก์ารสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ จากน้ันให้อาจารย์ผู้สอน

แก้ไข ก่อนน าส่ง มคอ.3 ออนไลน์ และมอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง 

มคอ.3 ออนไลน์ ของหลักสตูรให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 

 (2) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้ 

 

 การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดแผนการจัดโครงการประจ าปี

งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ากับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระ

งานให้อาจารย์ในหลักสตูร 

 (3) ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการด าเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งความคืบหน้าของ

โครงการให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทราบเป็นระยะ 

 (4) ประธานโครงการน าผลสรุปการด าเนินงานโครงการมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบ และ

ร่วมกนัพิจารณาการจัด เพ่ิมหรือลด หรือปรับปรุงเน้ือหาหรือรูปแบบโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา

โทที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผูเ้รียน 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 (1) ในทุกภาคการศึกษาก่อนการจัดท า มคอ. 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดเกณฑก์าร

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีสัดส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ 90% ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็น       

ผู้ก าหนดตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และสัดส่วนการประเมินผลด้านจิตพิสัย 10% ตามมติของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
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 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ

รับผิดชอบหลัก – รองใน มคอ. 2 และให้ระบุใน มคอ. 3 

 (3) ก่อนการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค อาจารย์ผู้สอนจัดท าข้อสอบและส่งข้อสอบให้

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาข้อสอบ เพ่ือตรวจสอบให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้และวิธีการ

วัดผลการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ. 3 จากน้ันอาจารย์ผู้สอนปรับแก้ให้เรียบร้อยตามความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเหน็ชอบแล้ว จึงจะสามารถน าไปใช้สอบได้ 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานการศึกษา (TQF) ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้จริง โดยอ้างอิงจากผลการเรียน

ของนิสติในแต่ละรายวิชา 

   

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 หลังจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ว หลักสูตรจัดให้มีการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมี

ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนใน

แต่ละรายวิชา และรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผล 

 (2) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน

ให้แก่หลักสูตร หรือคณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารคณะรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอน

สามารถส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เห็นด้วยกับผลการเรียน นิสิตสามารถ

อุทธรณ์โดยท าบันทกึข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผลให้นิสติทราบ 

  

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

 (1) หลังจากส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

กระบวนการการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

  1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการติดตาม มคอ. 5 

ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของหลักสตูร จากน้ันให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไข 

  1.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์ รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

  1.3 ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้

ครบถ้วนทุกรายวิชา 

 (2) ประธานหลักสตูรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

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

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและประเมินหลักสตูร 



45 

หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

 

6.  สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

     6.1 การบริหารงบประมาณ 

           6.1.1 วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี  โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมให้กับ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบ าเพ็ญ

ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านนันทนาการ และด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     6.1.2 จัดสรรจ านวนช่ัวโมงให้อาจารย์ในแต่ละรายวิชา วางแผนเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญในแต่ละ

สาขามาบรรยาย 

     6.1.3 จัดเตรียมครุภัณฑเ์พ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน   
 

     6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการ

สืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ที่ส านักหอสมุดกลาง โดยมีหนังสือต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลให้

สบืค้น ดังน้ี 

      6.2.1 ต ารา 

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

     6.2.2 วารสาร 

   มี วารสารภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 40 ช่ือเร่ือง และวารสารภาษาอังกฤษ ประมาณ 20 ช่ือเร่ือง 

      6.2.3 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

    1)  ใช้อาคารสถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    2)  คณะฯ จัดสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดับบัณฑติศึกษา ได้แก่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

       6.2.4 ห้องสมุด  

            มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้านวิชาการ คือ ส านักหอสมุดกลาง  และศูนย์การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง (Self – access Learning Center) มีหนังสือด้านภาษาไทย และมีวารสารด้านภาษาและวรรณคดีไทย 

ส านักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูล Ebsco ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ 

     6.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

            ไม่มี 

     6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ติดตาม ส ารวจ 

เพ่ือประเมินความเพียงพอของหนังสอื ต ารา วารสาร และอุปกรณ์การเรียน  การสอนตลอดจนทรัพยากร

อื่นๆ ตลอดปีการศึกษา 
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7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2561 

ปีท่ี 2 

2562 

ปีท่ี 3 

2563 

ปีท่ี 4 

2564 

ปีท่ี 5 

2565 

(1) อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมใน 

      การประชุมเพ่ือวางแผน  ตดิตาม  และทบทวนการด าเนินงาน 

      หลักสตูร 

     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั 

      กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั อดุมศึกษาแห่งชาตหิรือมาตรฐาน 

      คุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ ์

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

      ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ 

      ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5  

      และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

      ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7  

      ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 

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

      รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน 

      หรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนนิการ 

      ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 

      ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 

      หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้าม)ี ได้รับการ 

        พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนสิติปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอ 

        คุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่เฉล่ีย 

        ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - -   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

           1.1.1 ก่อนการสอน 

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการ

สอนของรายวิชาที่จะเปิดสอน  แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผน

กลยุทธก์ารสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

 1.1.2 ระหว่างสอน 

         อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามนิสติถึงประสทิธผิลของ

การเรียนรู้จากวิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 

          1.1.3 หลังการสอน 

        อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท ากิจกรรม  

แบบฝึกหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสอน

ประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรและวิธสีอน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

            1.2.1  ระหว่างสอน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวีธีการ

สอน  สื่อการสอน  กิจกรรม/ งานที่มอบหมายแก่นิสิต  และความสอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ. 3) 

            1.2.2  หลังการสอน 

            1.2.2.1  นิสิตประเมินการสอนทุกปลายภาคการศึกษา  โดยใช้แบบประเมิน มศว ปค.

003  ผ่านระบบออนไลน์ 

            1.2.2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพ กลยุทธ์

การสอนกบัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ  โดยพิจารณาร่วมกบัผลจากแบบประเมิน มศว ปค.003 
 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน และ

บัณฑติที่ส าเรจ็ตามหลักสตูร 

 2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ด าเนินการหลักสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 

 2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสตูร

และการส ารวจการได้งานของบัณฑติ 
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3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key 

Performance lndicators) ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

และคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากภายนอก (สกอ.) โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

และมหาวิทยาลัย สรุปดังน้ี 

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนและทบทวนการด าเนินงาน

หลักสตูร 

 2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

 3. มีรายละเอยีดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

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

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 

 6. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสติทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 

 8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 9. อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

 11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีบัณฑติใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่

รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จากน้ันส่งให้คณะกรรมการบริหาร

คณะฯ พิจารณาในการประชุมของคณะฯ ทุกภาคการศึกษา  

 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

 4.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการ

ประเมินในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง / พัฒนาการด าเนินงานหลักสตูรทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสตูร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร (กรณีหลักสตูรใหม่) 

ภาคผนวก จ  หลักฐานความร่วมมือกบัสถาบันอื่น (MOU) 

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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การวิพากษห์ลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

โดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ศาสตราจารยส์ุกญัญา สุจฉายา 

วนัท่ี 15-22 กรกฎาคม 2558 

 

รายการท่ีพจิารณา เหมาะสม ปรบัปรุง ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1. ช่ือหลกัสูตร   ตรวจสอบเกณฑค์วามเป็น

หลักสตูรนานาชาต ิ

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    

3. วิชาเอก/แขนงวิชา    

4. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   -จุดเน้นเรียนภาษาเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจเพ่ือให้ภาษาไทย

เข้าไปสู่เวทอีาเซียน และ

นานาชาต ิ

5. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา   -ก าหนดคุณสมบตัขิองผู้เข้า

ศึกษาให้ชัดเจน  

6. โครงสรา้งหลกัสูตร    

7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

  ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

  ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

9. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา    

10. ความชดัเจนของค าอธิบายรายวิชา    

11. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา

และวรรณคดีไทย 

   

12. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอก

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

   

13. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร 

   

14. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของนิสิต    

15. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต 

   

 

 

 

 

 



80 

 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (เพิม่เติม) 

-สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูรต้องปรับเขยีนใหม่ให้เหมาะสมกบั

ธรรมชาตขิองภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  ควรระบุให้ใกล้ตวั เช่น ปรญิญาเอกภาษาไทยมคีวามจ าเป็นต่อ

ประเทศชาต ิกล่าวถงึลักษณะของปริญญาเอกสาขาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมี

ความแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้าง การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นความโดดเด่นของสถาบนั 

-เป็นหลักสตูรที่มคีวามโดดเด่นในด้านการบูรณาการศาสตร์ วรรณคด ีคตชิน ไทยศึกษา ภาษาศาสตร์ภาษาไทย และการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

-แต่ละกลุ่มในหมวดวิชาเลือกควรล้อกนั เช่น ระเบยีบวิธวีิจัยในกลุ่มต่างๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

การวิพากษห์ลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

โดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย ์ดร. สุปราณี พดัทอง 

วนัท่ี 15-22 กรกฎาคม 2558 

 

รายการท่ีพจิารณา เหมาะสม ปรบัปรุง ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1. ช่ือหลกัสูตร    

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    

3. วิชาเอก/แขนงวิชา    

4. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร    

5. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา   -ก าหนดคุณสมบตัขิองผู้เข้า

ศึกษาให้ชัดเจน  

-ก าหนดให้มกีารทดสอบ

เพ่ือเข้าศึกษา 

6. โครงสรา้งหลกัสูตร    

7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

   

8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

   

9. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา    

10. ความชดัเจนของค าอธิบายรายวิชา    

11. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา

และวรรณคดีไทย 

   

12. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอก

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

   

13. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร 

   

14. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของนิสิต    

15. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต 

   

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (เพิม่เติม) 

-แผนการพัฒนาปรับปรงุหลักสตูรต้องระบุว่าจะมกีารด าเนนิการภายใน 5 ปี 

-เพ่ิมหัวข้อปัญหาของนิสติแรกเข้า กลยุทธใ์นการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา ข้อจ ากดัของนิสติ แผนการวิจัยการศึกษา 

งบประมาณ ระบบการศึกษา 

-ประชุมก าหนดรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และค าอธบิายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เขยีนให้ชัดเจนและสอดคล้องกบัชื่อ

รายวิชา 

-ต าแหน่งและคุณวฒิุการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ประจ าควรเพ่ิมผลงานวิจัยที่ตพิีมพ์ในวารสาร ภาระงาน

สอนในปัจจุบนั ข้อมูลในตารางต้องระบุให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

การวิพากษห์ลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

โดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย ์ดร. ชลธิชา บ ารุงรกัษ ์

วนัท่ี 15-22 กรกฎาคม 2558 

 

รายการท่ีพจิารณา เหมาะสม ปรบัปรุง ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1. ช่ือหลกัสูตร   เกณฑค์วามเป็นนานาชาต ิ

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    

3. วิชาเอก/แขนงวิชา   เหมาะสม2 แขนง คอื แขนง

ภาษาและวรรณคดไีทย และ

แขนงภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

4. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร    

5. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา    

6. โครงสรา้งหลกัสูตร   ต้องเน้นการวจิัย 

และการบูรณาการความรู้ 

7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

   

8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

   

9. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา    

10. ความชดัเจนของค าอธิบายรายวิชา   เขยีนให้ชัดเจนและล้อกบั

ปริญญาโท 

11. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา

และวรรณคดีไทย 

  เขยีนให้ชัดเจนและล้อกบั

ปริญญาโท 

12. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอก

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

  เขยีนให้ชัดเจนและล้อกบั

ปริญญาโท 

13. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร 

   

14. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของนิสิต    

15. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต 

   

 

 

 



84 

 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (เพิม่เติม) 

-การเป็นหลักสตูรนานาชาตใิช้เกณฑอ์ย่างไร ผู้เรียนเป็นชาวต่างชาต ิผู้เรียนเป็นชาวไทย ภาษาที่ใช้สอน ตรวจสอบกบัประกาศ

ของกระทรวงศึกษาธกิารเรื่องเกณฑก์ารเป็นหลักสตูรนานาชาต ิเกณฑข์องมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-ต้องระบุสถานภาพของหลักสตูรต้องระบุว่าได้รับการพิจารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลักสตูรโดยสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในการประชุมคร้ังที่....เมื่อวันที่.....เดอืน....................พ.ศ .............          

-ระยะเวลาการศึกษาควรปรับเป็น 4 ปี เพ่ือให้เหมาะสมกบัความเป็นจริง และสอดคล้องกบัระยะเวลาในการลาศึกษาของผู้ที่จะ

เข้าศึกษา 

- มศว มคีวามเด่นด้านท าเลที่ตั้ง ลักษณะรายวิชาควรเน้นการน าไปประยุกตใ์ช้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

การวิพากษห์ลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

โดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย ์ดร. วิภาวรรณ อยู่เย็น 

 วนัท่ี 15-22 กรกฎาคม 2558 

 

รายการท่ีพจิารณา เหมาะสม ปรบัปรุง ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1. ช่ือหลกัสูตร    

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    

3. วิชาเอก/แขนงวิชา    

4. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร    

5. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา    

6. โครงสรา้งหลกัสูตร    

7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

   

8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

   

9. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา    

10. ความชดัเจนของค าอธิบายรายวิชา    

11. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา

และวรรณคดีไทย 

   

12. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอก

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

   

13. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร 

   

14. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของนิสิต    

15. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต 

   

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (เพิม่เติม) 

-จ านวนหน่วยกติควรเป็น 48 หน่วยกติ 

-ความร่วมมอืกบัสถาบนัต่างประเทศให้ระบุรายละเอยีดว่าร่วมมอืในลักษณะใดบ้าง 

-ปรับรายละเอยีดในหัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 

- ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร  ให้ใช้ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 2548 หน้า 18 ข้อ 9.2 

-เพ่ิมและปรับการเขยีนในหมวดต่างๆ เช่น ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ โครงสร้างหลักสตูร ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์

การสอนและประเมนิผล การพัฒนาอาจารย์ การประกนัคุณภาพหลักสตูร การประเมนิและปรับปรงุการด าเนนิการของหลักสตูร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

การวิพากษห์ลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

โดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ผูช่้วยศาสตราจารยวิ์พุธ โสภวงศ ์

วนัท่ี 15-22 กรกฎาคม 2558 

 

รายการท่ีพจิารณา เหมาะสม ปรบัปรุง ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

1. ช่ือหลกัสูตร   ใช้ว่า “ภาษาไทย” กเ็พียงพอ 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   ใช้ว่า “ภาษาไทย” กเ็พียงพอ 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา   ควรก าหนดให้ม ี2 สาขาวชิา

ที่เป็นจุดเด่นคอื สาขาภาษา-

วรรณคดไีทย และภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

4. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร    

5. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา    

6. โครงสรา้งหลกัสูตร    

7. รายวิชาในวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

   

8. รายวิชาในวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

    - รายวิชาเอกบงัคบั 

    - รายวิชาเอกเลือก 

    - ปริญญานิพนธ ์

   

9. แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา    

10. ความชดัเจนของค าอธิบายรายวิชา    

11. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอกภาษา

และวรรณคดีไทย 

   

12. ความสมัพนัธแ์ละความต่อเนือ่งของรายวิชาในวิชาเอก

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

   

13. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร 

   

14. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของนิสิต    

15. ความสอดคลอ้งของเนื้ อหารายวิชากบัความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต 
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ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (เพิม่เติม) 

-ปรับเรียงวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรเป็นปรญิญาเอก โท และตรี 

-ความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบนัควรเพ่ิมการบูรณาการศาสตร์และการประยุกตใ์ช้ 

- ปรัชญา ความส าคญัและวัตถุประสงคข์องหลักสตูรต้องระบุเป้าหมายให้ชัดเจนว่าคอือะไร สามารถผลิตบณัฑติเข้าสู่

ตลาดแรงงานวชิาชีพใดได้บ้าง 

-เป็นหลักสตูรที่มคีวามโดดเด่นในด้านการบูรณาการศาสตร์ วรรณคด ีคตชิน ไทยศึกษา ภาษาศาสตร์ภาษาไทย และการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

-ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชาต้องชัดเจนและถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

-ตรวจสอบเกณฑก์ารรับและความเป็นหลักสตูรนานาชาต ิ
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ภาคผนวก ง  รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร (กรณีหลักสตูรใหม่) 
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ภาคผนวก จ  หลักฐานความร่วมมือกบัสถาบันอื่น (MOU) 
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ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวสภุัค  มหาวรากร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Miss Supak  Mahavarakorn 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    0 2260 1770  ต่อ 16239 

Email     supak@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ.  ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2537 

อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2541 

อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 วรรณคดีไทย  วรรณคดีพุทธศาสนา  วัจนลีลาศาสตร์  วรรณกรรมปัจจุบัน  วรรณกรรมไทย

ส าหรับชาวต่างประเทศ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

ณัฐปภัสร์  ชาญนนทวัฒน์ และสภุัค  มหาวรากร. ลักษณะเด่นในนวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธใ์น 

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ พฤษภาคม – สิงหาคม 2561; 8 (2): 133 -140. 

Shi Lei, สภุัค มหาวรากร, ผกาศรี  เยน็บุตร. หนังสอือ่านประกอบละครนอกเร่ือง “สังข์ทอง”  

  ส าหรับนักศึกษาชาวจีน. วารสารไทยศึกษา  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560; 13(2):  51-72.  

ณัฐปภัสร์  ชาญนนทวัฒน์, สภุัค  มหาวรากร, ธเนศ  เวศร์ภาดา. ความดีเป็นสิ่งที่ม่ันคงและย่ังยืน :  

  นวนิยายแปลจีนพระราชนิพนธใ์นสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี.  

  วารสารวิชาการนวตักรรมสื่อสารสงัคม กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560; 5(2)(10):  133-140. 

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

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

สภุัค มหาวรากร และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. การสร้างสรรค์ชาดกเร่ืองพระมหาชนกในรูปแบบการ์ตูน 

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

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

สภัุค มหาวรากร และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. การแปรรูปวรรณกรรมเร่ืองอเิหนา. วารสารสถาบนั 

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

สภุัค  มหาวรากร.  พระจันทร์ : การสื่อแนวคิดเร่ืองปัญญาในอรรถกถาชาดก วารสารสถาบนั 

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

สภุัค มหาวรากร. บทบาทของพระจันทร์ในอรรถกถาชาดก. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  

2555; 14 (1): 118-131. 

สภุัค มหาวรากร. ความเปรียบในรัตนพิมพวงศ์ : การสืบทอดวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์จากพระไตรปิฎก 

 และอรรถกถาชาดก. วารสารไทยศึกษา 2554; 7(2) สงิหาคม 2554 – มกราคม 2555:  

71 - 94. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Siraprapha  Suntawong, Supak  Mahavarakorn. Humor in Thai Traditional plays. Proceedings of  

  The Ires-Wrfer International Conference2017; 2017 Nov 6-7; Tokyo Japan: 1-3 

นิธอิร พรอ าไพสกุล และสภุัค มหาวรากร. “ความสวยความงาม” ในการตู์นเรือ่งนางสิบสอง – พระรถเมรี: 

 ปรากฏการณท์างสงัคมไทยในสือ่ร่วมสมยั. บทความเน่ืองในการประชุมวิชาการระดบัชาติเร่ือง  

 “ขับนิทานนางสบิสอง ขานท านองพระรถเมรี”: นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์; 7กรกฎาคม2560; 

 ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรีช้ัน 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน: 169 - 195 

Chayatee  Ngaorangsri, Supak  Mahavarakorn. Knoeledge and Its Presentation in the Cartoon Tales  

of Vetala. Proceedings of Asia – Pacific Social Science Conference 2016; 2016 Nov       

22-24; Kyoto Japan: 375-385. 

Nuengruthai Pankaew, Supak Mahavarakorn. An Investigation of Conceptual Ideas through  

Language Usage in Advertising Credit Cards of Thai Commercial Banks. Proceedings of  

The 2015 International Symposium on Business and Social Science; 2015 Dec 2-4;  

Tokyo Japan: 610-613. 

Zeng Yuan, Supak Mahavarakorn, Pakasri Yenbutra. Teaching of Thai Folk Wisdom from the  

 Novel Titled “The Happiness of Kathi” to Chinese Learners. Proceedings of The 2015 

 International Symposium on Business and Social Science; 2015 Dec 2-4; Tokyo  

Japan: 151 - 157. 

Shi Lei, Supak Mahavarakorn, Pakasri Yenbutra. Teaching of a Thai Literary Work “Sang  

 Thong” to Chinese Learners by Comparing it to Chinese Folktales. Proceedings of The  

 2015 International Symposium on Business and Social Science; 2015 Dec 2-4; Tokyo  

Japan: 876-878. 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/article/view/2484/2502
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Liu Ronghan, Pakasri Yenbutra, Supak Mahavarakorn. Beliefs Associated with Auspicious Thai  

Desserts and Teaching Thai to Foreign Learners. Proceedings of The 2015 International  

Symposium on Business and Social Science; 2015 Dec 2-4; Tokyo Japan: 288 - 294. 

สภุัค มหาวรากร, Mohamed Nasir, Yuan Zeng. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติใน 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที ่3 “การเรียน 

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

37-55.  

Shi Lei, สภุัค มหาวรากร และผกาศรี เยน็บุตร. หนังสอือ่านประกอบบทละครนอกเร่ืองสงัข์ทอง ส าหรับ 

นักศึกษาชาวจีน. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที ่3 “การเรียนการสอน 

ภาษาไทยในเอเชีย” ; 30-31  พฤษภาคม 2559; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ: 133-155.  

พระมหาปรีชา เอยีงสวาท, สุภัค มหาวรากร และทรงภพ ขุนมธุรส. กลวิธกีารน าเสนอหลักธรรมเร่ือง 

อริยสจัในอรรถกถาธรรมบท. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย  

และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่ 

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

237 – 247. 

หน่ึงฤทยั ปานแก้ว, สภุัค มหาวรากร และดลฤทยั ขาวดีเดช. กลวิธีทางภาษาและแนวคิดในโฆษณา 

ผลิตภัณฑเ์งินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา  

วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรค ์

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

Concorde Bangkok: 91 – 101. 

พิชชธร ปะทะวัง, สภุัค มหาวรากร และอภิลักษณ์ เกษมผลกูล. การอธษิฐานของตัวละครแวดล้อม 

พระโพธสิตัว์ในปัญญาสชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติ: กลวิธเีพ่ือการน าเสนอภาพพระโพธิ์สตัว์. 

เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยใน 

ฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก” ครั้งที ่2;  

25-26  มิถุนายน 2558; ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok: 199 - 206. 

รวีเกตุ ธรรมวงศ์, สุภัค มหาวรากร และพิสทิธิ์ กอบบุญ. กลวิธทีางวรรณศิลป์กบัแนวคิดโพธิสตัว์ใน 

นวนิยายเร่ืองกวนอมิ พระโพธสิตัว์แห่งความการุณย์. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

“ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละ

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

Swissotel le Concorde Bangkok: 225 - 236. 
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3. ต ารา/หนงัสือ 

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

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

สภุัค มหาวรากร และนิธอิร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยเพือ่อาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  

          พุทธศกัราช 2556 ตามส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: เอมพันธ;์  

 2556. 

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

          แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  พุทธศกัราช 2553. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

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

          แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

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

           แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยท 700 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอกภาษาไทย 

ทยภ 712 กระบวนทศัน์การวิจัยวรรณคดีไทย 

ทยต 722 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ    

ทยภ 732 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทย 

ทยภ 733 การวิจัยวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ 

ทยภ 734 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านวรรณคดีไทย 

ทยภ 737 ปฏบัิติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 

ทยต 742 การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ 

ทยต 745 ปฏบัิติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                 

  

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/       

ผูร่้วมโครงการ) 

ความสขุของการอยู่ร่วมกนั

ท่ามกลางความหลากหลายทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมในสงัคมไทย

ผ่านงานวรรณกรรมเยาวชน  

ส านักงานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 

 

2559 หัวหน้าโครงการ 
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การประยุกตใ์ช้หลักธรรมใน

ชีวิตประจ าวันจากทศชาตชิาดก: 

กรณศีึกษาจากเรียงความของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนในสงักดักรงุเทพมหานคร 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 

 

2558 หัวหน้าโครงการ 

สนุทรียภาพในทศชาตชิาดก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การสร้างสรรคน์ิทานชาดกใน

การ์ตนูชุด “นิทานโชคดี” 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การสร้างสรรคช์าดกเรื่อง 

พระมหาชนกในรปูแบบ 

การ์ตนูโทรทศัน ์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การแปรรปูบทละครเรื่องอเิหนา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 

นาฏยลีลาพระมหาชนก :  

การสบืทอดและการสร้างสรรค์

ชาดกในสงัคมไทย  

คณะมนุษยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสกุญัญา  สจุฉายา 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mrs. Sukanya Sujachaya 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0 2260 1770 ต่อ 16269 

Email    maemee50@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2519 

อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2522 

 

ความเชี่ยวชาญ  

 คติชนวิทยา  ภมูิปัญญาท้องถิ่น  วรรณคดีไทยและวรรณคดีท้องถิ่น 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

สกุญัญา  สจุฉายา. ยาย ตา และปลากระเบนทอง นิทานชาวเกาะเมืองจันทบูร. วารสารเมืองโบราณ 

 มกราคม-มีนาคม 2561; 44: 119-121 

สกุญัญา  สจุฉายา. เจ้าถิ่นใหญ่แห่งล าน า้เจ้าพระยา. วารสารเมืองโบราณ ตุลาคม-ธนัวาคม 2561;  

 44: 133-136. 

สกุญัญา  สจุฉายา.  ท้าวศรีโคตร นางเขียวค่อม และต านานนกสกักะไดลิงหรือฮุ้งใหญ่เมืองอุบล.  

  วารสารเมืองโบราณ กรกฎาคม–กนัยายน 2560; 43: 116-123 

สกุญัญา  สจุฉายา. พระร่วง-พระลือ. วารสารเมืองโบราณ เมษายน–มิถุนายน 2560; 43: 103-107. 

สกุญัญา  สจุฉายา. ท้าวอู่ทองแห่งอโยธยา ผู้ท าให้มงกุฎของพญาศรีธรรมาโศกราชตกจากพระเศียร. 

 วารสารเมืองโบราณ มกราคม-มีนาคม 2560; 43: 119-122. 

สกุญัญา  สจุฉายา. โคลงเล่นซ่อนหาที่เกาะสชัีง : การเล่นกบัภาษาในวันว่าง. วารสารไทยศึกษา  

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560; 13 (2) : 1-13.   

สกุญัญา  สจุฉายา. อาหารไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา. วารสารมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560; 24 (2) : 1-29.   

สกุญัญา  สจุฉายา.  ต านานส าเภาขันหมากของเจ้ากงจีน. วารสารเมืองโบราณ เมษายน-  

  มิถุนายน 2559; 42: 106-108. 
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สกุญัญา  สจุฉายา. ผาแดง – นางไอ่ บันทกึการท าสงครามของละว้า ขอมและนาค วารสารเมืองโบราณ 

 มกราคม – มีนาคม 2559; 42: 97-102. 

สกุญัญา  สจุฉายา. ต านานสองดาบสแห่งสวัุณณภมูิ. วารสารเมืองโบราณ ตุลาคม- ธนัวาคม  

  2559. ; 42: 112-116. 

สกุญัญา  สจุฉายา. ต านานพระประโทณ : ต านานแบบพุทธศาสนาในสวุรรณภมูิ. วารสารเมืองโบราณ 

 ตุลาคม-ธนัวาคม 2558 ; 44: 120-126. 

สกุญัญา  สจุฉายา. นางอนิทปัตถา-กุลวงศ์ กบันางอรพิม-พระปาจิต ต านานของชนผู้สร้างปราสาทหิน.

 วารสารเมืองโบราณ เมษายน-มิถุนายน 2558; 41: 97-125. 

สกุญัญา  สจุฉายา. ภมูิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทรัพย์สนิทางปัญญา : กระบวนทศัน์ที่เปล่ียนแปลง.  

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี กรกฎาคม-ธนัวาคม 

2556; 5 (2) : 1-20.  

สกุญัญา  สจุฉายา. ทุนวัฒนธรรมกบัวัตถุมงคลในปัจจุบัน. วารสารอกัษรศาสตรฉ์บบัพเิศษ “คติชน 

สรา้งสรรค”์  กรกฎาคม-ธนัวาคม 2556; 42 (2) : 75- 102. 

สกุญัญา  สจุฉายา. ผู้สบืทอดคือผู้ถือครอง มิใช่เจ้าของมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม. วารสารไทยศึกษา  

กรกฎาคม –ธนัวาคม 2555;  8 (2) : 97-122. 

สกุญัญา  สจุฉายา. เศรษฐกจิสร้างสรรค์กบัการจัดการวัฒนธรรม. วารสารไทยศึกษา สงิหาคม 54 – 

มกราคม 2555; 7 (2) : 217-239. 

สกุญัญา  สจุฉายา. เซ่นสรวงบวงพลี. วารสารไทยศึกษา สงิหาคม-มกราคม 2552; 5 (2) : 115-140. 

สกุญัญา  สจุฉายา. ช่ืนฉ ่าล าน าชล : บทเพลงแห่งสายน า้. น ้าคือชีวิต วารสารราชบณัฑิตยสถานฉบบั                 

 เฉลิมพระเกียรติ  2551 : 290-309. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

สุกัญญา  สุจฉายา.  อนุภาคการชนไก่ในนิทานเร่ืองพระรถเมรี : ร่องรอยสู่ความเป็น “เมือง”  

  ใน สวุรรณภมูิ. บทความเนือ่งในการประชุมวิชาการระดบัชาติเรือ่ง  “ขบันทิานนางสิบสอง 

 ขานท านองพระรถเมรี”: นทิานมรดกแห่งอุษาคเนย;์ 7 กรกฎาคม 2560;  ณ ห้องประชุมและ

 แสดงดนตรีช้ัน 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 บางเขน. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

สกุญัญา  สจุฉายา.  วรรณคดีเฉลิมพระเกยีรติเจ้านายสตรีในสมัยสโุขทยั. โสรมสรวงศิรธิรางค ์ 

  วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมยัสุโขทยัและอยุธยาตอนตน้. กรุงเทพฯ : ส านักวรรณกรรมและ 

  ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2560. 
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สกุญัญา  สจุฉายา.  การประยุกต์ใช้คติชนในการสร้างวัตถุมงคลในปัจจุบัน. เรือ่งเล่าพื้ นบา้นไทย 

  ในโลกทีเ่ปลีย่นแปลง. เอกสารวิชาการล าดับที่ 109. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร

 (องค์การมหาชน), 2558 

สกุญัญา  สจุฉายา. คุณค่าของวรรณคดีเร่ืองขุนช้าง-ขุนแผน และ ขุนช้างแปลงสาร : ตอนที่หายไป 

  จากเสภาขุนช้าง-ขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ. ๑๐๐ ปี วรรณคดีสโมสร. ส านักวรรณกรรมและ

 ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2558. 

สกุญัญา  สจุฉายา. ศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามค าแหง และ ศิลาจารึกหลักที่ ๒ จารึกวัดศรีชุม.  

วรรณคดีแห่งชาติเล่ม 1. ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556. 

กัญญา  สุจฉายา. ต านานชาละวัน  กาพย์เซ้ิงบ้ังไฟ  ไก่ชนไทย. หนังสือมรดกภูมิ ปัญญาทาง 

  วฒันธรรมของชาติ. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2556.  

สกุญัญา  สจุฉายา.  นิทานขุนช้างขุนแผน  นิทานพระร่วง ต าราพรหมชาติ  ต าราเลขยันต์. วรรณกรรม

 พื้ นบา้นไทย มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติทีข้ึ่นทะเบยีน พ.ศ.2553-2556.  

 กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม, 2556. 

สกุญัญา  สจุฉายา.  มุสลิมกับต ารับอาหารไทย. หลากมิติมุมมองมุสลิมในแผ่นดินไทย.  

  กรุงเทพฯ: ศูนย์มุสลิมศึกษา  สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 

สกุญัญา  สจุฉายา. ปฐมกปัป์ ต านานก าเนิดโลกของชาวอีสาน. ไตรภูมิฉบบัทอ้งถิน่.  กรุงเทพฯ:  

 กรมศิลปากร, 2555. 

สกุญัญา  สจุฉายา. สารานุกรมความงามดว้ยภูมิปัญญาไทย. สกุญัญา  สจุฉายา. บรรณาธกิาร.

 กรุงเทพฯ: มูลนิธิส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ(องค์การมหาชน), 

 2559. 

สกุญัญา  สจุฉายา. วรรณกรรมมุขปาฐะ หนังสอืชุดคติชนวิทยาล าดับที่ 11. กรุงเทพฯ: โครงการ

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.  

สกุญัญา  สจุฉายา. สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคกลางฉบบัเพิม่เติม 1-3 เล่ม.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

 สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ ธนาคาร 

 ไทยพาณิชย์,  2555.  

สกุญัญา  สจุฉายา. วรรณคดีนทิานไทย . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.  

 สกุญัญา  สจุฉายา. วรรณคดีท้องถิ่นภาคกลาง.  ประมวลสาระชุดวิชา วรรณกรรมทอ้งถิน่.   

  นนทบุรี:  มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมธริาช,  2555. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยท 700 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอกภาษาไทย 

ทยภ 713 กระบวนทศัน์การวิจัยคติชนวิทยา 

ทยต 723 กระบวนทศัน์การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา 
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ทยภ 735 การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ 

ทยภ 737 ปฏบัิติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 

ทยต 742 การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ 

ทยต 743 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   

ทยต 744 การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ 

ทยต 745 ปฏบัิติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

สารานุกรมภมูปัิญญาท้องถิ่นไทย

(ความงามด้วยภมูปัิญญาไทย) 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานทรัพยากร

ชีวภาพแห่งชาต(ิองคก์ารมหาชน) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การประยุกตใ์ช้คตชินในการ

สร้างสรรคว์ัตถุมงคลในสงัคมไทย

ปัจจุบนั 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 2554-2557 หัวหน้าโครงการ 

 

การศึกษาสถานภาพการคุ้มครอง

และส่งเสริมภมูปัิญญาท้องถิ่นด้าน

ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานทรัพยากร

ชีวภาพแห่งชาต(ิองคก์ารมหาชน) 

2555 ผู้ ร่วมวิจัย 

 

สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค

กลางฉบบั 

มูลนิธสิารานุกรมวฒันธรรมไทย ในพระ

ราชูปถมัภ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ   

ธนาคารไทยพาณชิย ์

2554 หัวหน้าโครงการ 

 

การคุ้มครองภมูปัิญญาท้องถิ่นไทย 

ตามแผนพัฒนากฎหมายทรัพย์สนิ

ทางปัญญา พ.ศ.2550. 

ทุนวิจัยกรมทรัพย์สนิทางปัญญา  กระทรวง

พาณชิย ์

2550 หัวหน้าโครงการ 

กรอบความคดิการคุ้มครองภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นไทย 

ศูนย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาต ิส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2550 ผู้ ร่วมวิจัย 

 

ร่างพระราชบญัญัตคิุ้มครองภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นไทย 

ศูนย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาต ิส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2550 ผู้ ร่วมวิจัย 

 

การจัดท ารายชื่อวรรณกรรม

ท้องถิ่นภาคกลางเพ่ือการเรียนการ

สอนตามหลักสตูรการ ศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

กระทรวงศึกษาธกิาร 

2548 หัวหน้าโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

The Role of Chicken in Myth 

and Ritual in    Northern 

Thailand . in  Human and 

Chicken Multi-  Relationships  

Research Project(HCMR) 

H.I.H. Prince   Akishino’s Research  

under the Royal Patronage of H.R.H.  

Princess   Maha Chakri Sirindhorn 

2547 – 

2549. 

หัวหน้าโครงการ 

อาหารในงานบุญประเพณทีี่

เกี่ยวกบัชีวิตของกลุ่มแขกจาม ชวา

และเปอร์เชียในสงัคมไทย 

คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาฯ 2547 หัวหน้าโครงการ 

อตัลักษณข์องชาวสวนคลองภมูิ  

เขตยานนาวา  กรงุเทพมหานคร. 

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาต ิ 2546 ผู้ ร่วมวิจัย 

วัฒนธรรมข้าวในคตชินของชนชาติ

ไท : ภาพสะท้อนจากต านาน   

นิทานและเพลง 

(ผู้ร่วมวิจัยเขยีนบทที่ 5พิธกีรรม

ขอฝนและบทที่ 8 เพลงและ

การละเล่น) 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สถาบนัไทย

ศึกษา จุฬาฯ 

2544 ผู้ ร่วมวิจัย 

ความเชื่อและพิธกีรรมในวิถชีวีิต

ของชาวสวนคลองบางระมาด   

ธนบุรี. 

สถาบนัไทยศึกษา จุฬาฯ 2544 หัวหน้าโครงการ 

การแสดงพ้ืนบ้านภาคกลาง : การ

ปรับปรนในชีวิตไทยสมยัใหม่ 

สถาบนัไทยศึกษา  จุฬาฯ 2540 หัวหน้าโครงการ 

สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ 

พระบรมราชินนีาถกบัการท านุ

บ ารงุศิลปวฒันธรรมของชาติ  ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ทบวงมหาวิทยาลัย 2540 หัวหน้าโครงการ 

เพลงพ้ืนบ้านในฐานะสื่อถ่ายทอด

วรรณคด ี

คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาฯ 2533 หัวหน้าโครงการ 

การวิเคราะห์เรื่องจริยศาสตร์ใน

วรรณคดนีิทานอสีาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ  2531 ผู้ ร่วมวิจัย 

องคป์ระกอบการด าเนินชวีิตของ

ชาวบ้านเป็ด  ต.บ้านเป็ด  อ.เมอืง 

จังหวัดขอนแก่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์     

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2527 หัวหน้าโครงการ 

ส ารวจและถ่ายภาพจิตรกรรมฝา

ผนังอสีาน 

มูลนิธโิตโยต้าร่วมกบัศูนย์วฒันธรรมอสีาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2527 -2531 ผู้ ร่วมวิจัย 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายภาณพุงศ์  อุดมศิลป์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr. Panupong Udomsilp 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

    คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0 2260 1770 ต่อ 16244 

Email    panupong@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยครสูกลนคร 2528 

อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2538 

อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 คติชนวิทยา  ความเช่ือและพิธกีรรม  ไทยศึกษา  วรรณกรรมท้องถิ่น  วรรณกรรมวิจารณ์       

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ                                          

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. การผสมผสานความเช่ือเร่ืองผี เทวดา และพุทธศาสนาในพิธจุีลกฐินของ 

ชาวไทยวน ชุมชนวัดบ้านทพั ต าบลทา่ผา  อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่. วารสารไทยศึกษา  

มกราคม – มิถุนายน  2559; 12: 35-55. 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. ทศันะของชาวไทยพวนในวรรณกรรมนิทาน : มุมมองที่มีต่อกลุ่มของ 

ตนเองและกลุ่มชาติพันธอ์ื่น. วารสารปาริชาต  เมษายน – กนัยายน 2559; 29: 111-126. 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. ประเพณีส่วงเฮือชายฝั่งลุ่มน า้โขง: บทบาทด้ังเดิมและการปรับเปล่ียน 

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

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. นิทานเสยีวสวาด : บทบาทการควบคุมข้าโอกาสและชนช้ันปกครองใน 

สมัยล้านช้าง. วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มกราคม – มิถุนายน 2556 ;  

7: 25-38. 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Surisa  Sophonlertphong, Panupong Udomsilp. Teaching Packages on Thai Proverbs for foreign  

Learners: Learning to Develop Thai Skill and Understand Proceedings of Asia – Pacific 

Social Science Conference 2016; 2016 Nov 22-24; Kyoto Japan: 419-427. 

Yin Lingyun, Panupong Udomsilp.  An Analysis of Content in thai Textbook for  

Chinese Learners.  Proceedings of  The 3rd International Joint Conference on Korean  

Studies and Thai Studies “Korean Studies – Thai Studies in Multicultural Context”;  

2016 July 28-29; At Faculty of Humanities and Social Sciences  Burapha University,  

Chonburi, Thailand: 468-485. 

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

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

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

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

Bangkok, Thailand: 160-167.  

Pamupong Udomsilp. The "Suang Huea" Tradition of the Mekong Riverine Communities:  

 A Tradition role has been A dapted to Accommodate Thai Government Policy. Proceedings  

 of The Asian conference on Arts and Cultures; 2012 August 9-10 at Srinakharinwirot  

 University Bangkok Thailand: 92 – 97. 

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

 ภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที ่3  

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

 กรุงเทพฯ: 157-172.    

Yin Lingyun และภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. การศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาบทอ่านในแบบเรียนภาษาไทยส าหรับ 

 ชาวจีน. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที ่3 “การเรียนการสอนภาษาไทยใน 

 เอเชีย” ; 30-31 พฤษภาคม 2559;  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ: 108-130. 

ธนพล  เพง็แก้ว, ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์ และอคัวิทย์  เรืองรอง. การสบืทอดและการสร้างสรรค์ 

 วรรณกรรมเร่ืองจันทโครพ. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย  

 และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่ 

สงัคมโลก” ครั้งที ่2; 25- 26 มิถุนายน 2558; โรงแรม swissôtel le Concorde, กรุงเทพฯ:  159 – 168. 

Dao Thi Lan Anh, ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้นามวลีด้านโครงสร้างในความ 

 เรียงภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา  

 วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรค  ์

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

กรุงเทพฯ: 295-302. 
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3. ต ารา/หนงัสือ 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์.  คติชนวิทยา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2560. 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. สารานุกรมรอบรูป้ระชาคมอาเซียน : สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว.  

 กรุงเทพฯ : เอส พี อนิเตอร์เอด็ดูเคช่ัน; 2556. 

ภาณพุงศ์  อุดมศิลป์. สารานุกรมรอบรูป้ระชาคมอาเซียน : สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวียดนาม 

กรุงเทพฯ : เอส พี อนิเตอร์เอด็ดูเคช่ัน; 2556. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยท 700 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอกภาษาไทย 

ทยภ 713 กระบวนทศัน์การวิจัยคติชนวิทยา 

ทยต 723 กระบวนทศัน์การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา 

ทยภ 735 การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ 

ทยภ 737 ปฏบัิติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 

ทยต 742 การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ 

ทยต 743 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   

ทยต 744 การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ 

ทยต 745 ปฏบัิติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

พิธกีรรม “กนิดอง”: การวิเคราะห์

บริบทและบทบาทของพิธกีรรมที่มี

ต่อชาวบ้านและชุมชนเมอืง

หนองบวัล าภ ู

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

(อยู่ในระหว่างด าเนนิการ) 

2558 หัวหน้าโครงการ 

นิทานเสยีวสวาด: การศึกษาบทบาท

หน้าที่ต่อชุมชนในสงัคมล้านช้าง 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การจัดระเบยีบสงัคม: กรณศีึกษาพิธี

บวงสรวงเจ้าพ่อพระวอ จังหวัด

หนองบวัล าภ ู 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2556 หัวหน้าโครงการ 

บทบาทหน้าประเพณสีว่งเฮือกบั

ชุมชนชายฝั่งลุ่มน า้โขง 

บณัฑติวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวรัชนีย์ญา กล่ินน า้หอม 

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

ทีท่ างาน      ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    0 2260 1770 ต่อ 16270 

Email      ratchaneeya@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 

ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  วัจนปฏบัิติศาสตร์   อุปลักษณ์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

รัชนีย์ญา กล่ินน า้หอม และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ.  "น า้ท่วมคือสงครามและประชาชนเป็นเหย่ือ" : มโนทศัน์ที่ 

สะท้อนจากพาดหัวข่าวในหนังสอืพิมพ์ไทย. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  กรกฎาคม-            

ธนัวาคม 2560; 19(1)(37): 114-125.  

รัชนีย์ญา กล่ินน า้หอม. อุปลักษณ์ความสุขในบลอ็กไทย. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มกราคม- 

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

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Wannasin Yaowalee and Ratchaneeya Klinnamhom. Foreign Learners’ Understanding and Ability to   

          Use Thai Subsidiary Motion Verbs in  ‘Pai’ (Go) and ‘Maa’ (Come). Proceeding of the  

          IRES - WRFER International Conference 2017; 2017 Nov 6-7; Tokyo Japan:  8-11. 

วัชรี ใจประเสริฐ และรัชนีย์ญา  กล่ินน า้หอม.  "เมาทเ์ท่น ภผูา ฟ้าใส ช่ือเล่นเดก็ยุคใหม่ของพ่อแม่ 

 เจเนอเรช่ันวาย: กรณีศึกษาเขตเทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น". เอกสารหลังการ

 ประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และ 

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

 339-351. 
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Zou Siyuan, Ratchaneeya Klinnamhom, Montri Jiamjarungyong. What’s Life? : The Concept  

 of Life in Thai and Chinese Webblogs. Proceeding Impact of China towards ASEAN  

 Integration. 2nd Mae Fah Luang University International  Conference 2014;  

 Feb 2014, 11-12 Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, p. 211-226. 

Zheng Wuyao, Ratchaneeya Klinnamhom, Wison Sukwisith. “I am not free”:A Comparative 

 Study Strategies for Refusal Request of Teachers Between Thai and Chinese University  

 Students. Proceeding Impact of China towards ASEAN  Integration. 2nd Mae Fah Luang  

 University International Conference 2014, 11-12 Mae Fah Luang University, Chiang Rai,  

 Thailand, p. 197-210. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอกภาษาไทย 

ทยภ 711 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทย 

ทยต 721 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทย 

ทยภ 731 การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ 

ทยภ 737 ปฏบัิติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 

ทยต 741 การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ 

ทยต 745 ปฏบัิติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

มโนทศันเ์ร่ืองน า้ที่สะท้อนจากพาดหัวข่าวใน

หนังสอืพิมพ์ไทย 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายดวงเด่น บุญปก 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr. Duangden Boonpok 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

    คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02 260 1770 ต่อ 16245 

Email    duangden@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2534 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2550 

ศศ.บ. สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2552 

ศศ.ม. เขมรศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 

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

 

ความเชี่ยวชาญ 

 ไทยศึกษา กัมพูชาศึกษา คติชนวิทยา ภาษาและวัฒนธรรม การสอนภาษาและวัฒนธรรม                                          

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

ดวงเด่น บุญปก. บทบาทของครอบครัวในการสบืทอดภมิูปัญญาเกี่ยวกบัอาหาร: กรณีศึกษาครอบครัว 

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

ดวงเด่น บุญปก. “ขอม” ในต านานและนิทานพ้ืนบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. วารสาร 

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

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Duangden Boonpok.  Thai family and the way of child-rearing: an integration of knowledge belief 

and folk wisdom into practice. Proceedings of the International Conference 

Commemorating the 50th Anniversary of the Department of Thai 2016; October  

 26-27; Hankuk University of Foreign Studies, Republic of Korea: 146-160. 
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Duangden Boonpok. Exchanging and learning the culture of ASEAN: Songkran of the Thais and  

the other Buddhist Theravada Societies in the Southeast Asian Mainland. Proceedings of 

The Asian Conference on Arts and Cultures 2013; July 13-14; Srinakharinwirot  

University, Bangkok, Thailand: 146-160. 

Duangden Boonpok. The Concept of ‘Khom’ in Northeastern Thai Folktales. Proceedings of 

The Asian Conference on Arts and Cultures 2012; August 9–10; Srinakharinwirot  

University, Bangkok, Thailand: 60-67. 

พีระพล อ่อนล าเนาว์ และดวงเด่น บุญปก. การศึกษาสาระและการเช่ือมโยงความในพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์สมัยรัตนโกสนิทร์. หนงัสือรวมบทความงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา–ไทย

ศึกษา การประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที ่3. เกาหลีศึกษา–ไทย

ศึกษาในบริบทพหุวัฒนธรรม ณ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2559 

กรกฎาคม 28-29; พิมพ์คร้ังที่ 1 กรุงเทพฯ : แดเนก็ซ์อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน: 110-125. 

มณฑชิา ชาญประโคน และดวงเด่น บุญปก. แนวคิดการพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครอง : 

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

เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทยและการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรูส้รา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก” ครั้งที ่2; 2558; 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 81-90. 

ดวงเด่น บุญปก. ส้วมนอกบ้านในสงัคมไทย เขมร และ ออสเตรเลีย: ความส าคัญและคุณค่าอุปโลกน์  

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

 Value). เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติเวทีวิจยัมนุษยศาสตรไ์ทย ครั้งที่ 6 “ดิน  

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

หอการค้าไทย, กรุงเทพฯ: 39-49. 
 

3. ต ารา/หนงัสือ 

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

 คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย จ ากดั; 2557. 

ดวงเด่น บุญปก. สภาพการณปั์จจุบนัในโลกตะวนัออก: ชายแดนไทย-กมัพูชา. กรุงเทพฯ:  

 คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย จ ากดั; 2556. 
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4. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอกภาษาไทย 

ทยภ 713 กระบวนทศัน์การวิจัยคติชนวิทยา 

ทยภ 735 การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ 

ทยภ 737 ปฏบัิติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 

ทยต 744 การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ 

ทยต 745 ปฏบัิติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ผ้าทอพ้ืนเมอืงของกลุ่มเขมรถิ่นไทย: 

มติทิางสงัคม วฒันธรรม และการสื่อ

ความหมายของลายผ้าและลาย

เคร่ืองมอืทอผ้า 

สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2559 หัวหน้าโครงการ 

ค าศัพทภ์าษาถิ่นทางทนัตกรรมเพ่ือ

รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

(AEC) 

สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 

 

การจัดการบริการทางวิชาการแก่สงัคม

เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั 

ประเทศอาเซียน 

คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(อยู่ในระหว่างด าเนนิการ) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ครอบครัวไทยกบัวิธกีารเลี้ยงดูเดก็: 

การบูรณาการความรู้  ความเชื่อและภมูิ

ปัญญาสู่การปฏบิตั ิ

สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางผกาศรี  เยน็บุตร 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Pakasri Yenbutra 

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน    ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   

 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    0 2260 1770 ต่อ 16239 

Email     - 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ. การสอนภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2515 

ค.ม. การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2518 

 

ความเชี่ยวชาญ 

ภาษาไทย  การสอนหลักภาษา  การใช้ภาษา  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  การสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ   

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

อรอุมา ทพิย์สวุรรณ และผกาศรี เยน็บุตร. ชุดการสอนตามกลวิธกีารเรียนรู้ทางภาษาเร่ือง มรดกไทย- 

 มรดกโลก ส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์พฤษภาคม – สิงหาคม 2559; 6(3): 96 -112 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Sumana Kheannil, Pakasri Yenbutra. study of approach to teaching Thai participle for foreigners  

  by using Programmed Instruction. Proceedings of IC- HUSO The 12th international 

 Conference on Humanities and Social Sciences : Socio- Cultural Geography 2016, 

 November 14 – 15; Faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University 

 (KKU), Thailand: 1260 -1272 

Nanyupa  chamruspanth, Pakasri Yenbutra. The construction of Elementay Thai Language  

  Conversation Textbooks for Korean. Proceedings of IC- HUSO The 12th international 

 Conference on Humanities and Social Sciences : Socio- Cultural Geography 2016, 
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 November 14 – 15; Faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University 

 (KKU), Thailand: 1273 -1283 

Zhang Xian,  Pakasri Yenbutra. The Construction of supplementary  Reading Book on “Elephant”  

for Chinese Students.  Proceedings of Asia – Pacific Social Science Conference 2016; 

2016 Nov 22-24; Kyoto Japan: 403-410. 

Zeng Yuan, Supak Mahavarakorn, Pakasri Yenbutra. Teaching of Thai Folk Wisdom from the  

 Novel Titled “The Happiness of Kathi” to Chinese Learners. Proceedings of The 2015 

International Symposium on Business and Social Science; 2015 December 2-4; Tokyo 

 Japan. 151 - 157. 

Shi Lei, Supak Mahavarakorn, Pakasri Yenbutra. Teaching of a Thai Literary Work “Sang  

 Thong” to Chinese Learners by Comparing it to Chinese Folktales. Proceedings of The  

2015 International Symposium on Business and Social Science; 2015 December 2-4;  

Tokyo Japan. 876-878. 

Liu Ronghan, Supak Mahavarakorn, Pakasri Yenbutra. Beliefs Associated with Auspicious Thai  

 Desserts and Teaching Thai to Foreign Learners. Proceedings of The 2015 International  

 Symposium on Business and Social Science; 2015 December 2-4; Tokyo Japan. 288 –  

294. 

Shi Lei, สภุัค มหาวรากร และผกาศรี เยน็บุตร. หนังสอือ่านประกอบบทละครนอกเร่ืองสงัข์ทอง ส าหรับ 

นักศึกษาชาวจีน. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที ่3 “การเรียนการสอน 

ภาษาไทยในเอเชีย” ; 2559 พฤษภาคม 30-31; ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ. 133-155. 

Liu Ronghan และผกาศรี เยน็บุตร. ขนมมงคลไทยกบัการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติ. เอกสาร 

 หลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ 

ภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก” ครั้งที ่2; 2558  

มิถุนายน 25-26; ณ โรงแรม Swissotel le Concorde Bangkok: 287-293. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

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

           แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

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

          แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

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

          แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  พุทธศกัราช 2553. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 
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4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอกภาษาไทย 

ทยต 721 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทย 

ทยต 722 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ    

ทยภ 731 การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ 

ทยภ 732 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทย 

ทยภ 737 ปฏบัิติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 

ทยต 741 การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ 

ทยต 743 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   

ทยต 745 ปฏบัิติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

การสงัเคราะห์งานวิจัยทางการ

เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2558 ผู้ ร่วม 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางพิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mrs. Pimpaporn Boonprasert 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   

    คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0 2260 1770  ต่อ 16243 

Email    pimpaporn@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ  

 ภาษาและวรรณคดีไทย  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร วาทการ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

บุษรา อวนศรี และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ.  แบบเรียนภาษาไทยเพ่ือการสัมภาษณ์งานเบ้ืองต้นส าหรับ

ผู้เรียนชาวต่างประเทศ. วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 2557; 15(30): 107-118. 

พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. สถานภาพงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 2559 ; 

กรกฎาคม-ธนัวาคม 12(2): 207-222. 

พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, วิไลศักด์ิ กิ่งค า และอุดม วโรฒม์สิกขดิตถ์. การสร้างวาทกรรม “เดก็ดีต้องรัก

ชาติ” ในค าขวัญวันเด็กของรัฐบาลไทย. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน์ 2555;มกราคม-

มิถุนายน 34(1): 27-40. 

พัชรา สุขาว, พรธาดา สุวัธนวนิช และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. กลวิธีการประพันธ์ในงานเขียนบท

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

77-92. 

Aphiwat Pongmalee,Pimpaporn Boonprasert. Lifestyle Reflection on Language and Idea in 

Condominium Advertising via Printed Media.งาน วิจัยภาษาและวัฒ นธรรม ไทยญี่ ปุ่ น 

สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมไทยญีปุ่่น 2558; กรกฎาคม (7) : 243-258. 
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GUANGYI WU,Pimpaporn Boonprasert. Determining the Basic Vocabulary for Traveling in 

Thailand Guide Books. งานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ ปุ่ น สถาบันวิจัยภาษาและ

วฒันธรรมไทยญีปุ่่น 2561; มีนาคม (5) : 172-186. 

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

มนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 2556; 7(1):87-100. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ชาสินี ส าราญอินทร์ พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ และชัญญา ล้ีศัตรูพ่าย. กลวิธีการใชภ้าษาเสียดสีใน

รายการเจาะข่าวต้ืน. บทความวิจัยฉบับเตม็การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

คร้ังที่ 5  16  พ.ค. 2557. หน้า  190-204. 

นภาลยั โลกวิทย ์และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. การบูรณาการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับ
ชาวต่ างชาติ  : ค าพ้ องจาก เพลงร าวงมาตรฐาน . เร่ืองเต็ม ก ารป ระชุม ท างวิช าก ารของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 55:  สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  31 ม.ค.- 3 ก.พ. 2560. หนา้ 25-32.  

เป็นปล้ืม เชยชม และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ . การศึกษาข้อมูลพื้ นฐานในการพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวการสอนภาษาเพือ่การสื่อสาร

ส าหรบันสิิตปริญญาตรี สาขาภาษาไทย. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา คร้ังที่ 7. “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” ;2559 กรกฎาคม 7-

8; สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา: 126-131. 

วิมล งามย่ิงยวด พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ และชัญญา ล้ีศัตรูพ่าย.. กลวิธีการรกัษาหนา้ในการตอบ

ค าถามจากรายการวูด้ด้ีเกิดมาคุย. บทความวิจัยฉบับเตม็การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ คร้ังที่ 5  16  พ.ค. 2557. หน้า  216-231. 

สิตานันท์ ศรีวรรธนะ และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. การศึกษาลีลาการเรียนรูข้องนกัศึกษาที่เรียน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร.์ บทความวิจัยฉบับเตม็การ

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 6  วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม. กรุงเทพฯ : ร้านเค พี จันทรเกษม. หน้า 247-

255. 

สุณัฏฐา อารย์โพธิ์ทอง พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ และชัญญา ล้ีศัตรูพ่าย. การใชจุ้ดจูงใจในโฆษณาการ

ท่องเที่ยวและบริการของนิตยสารการท่องเที่ยว . บทความวิจัยฉบับเตม็การประชุมหาดใหญ่

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 5  16  พ.ค. 2557. หน้า 442-454. 

อภิวัฒน์  พงษ์มาลี และพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. ความหมายที่สือ่ผ่านการตั้งชื่อโครงการอาคารชุดใน

โฆษณาอาคารชุดผ่านสื่อสิ่งพิมพ  ์ ตีพิมพ์ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา 

วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จาก

สงัคมไทยสู่สังคมโลก” คร้ังที่ 2  25-26 มิถุนายน 2558.  หน้า 71-80. 
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3. ต ารา/หนงัสือ 

พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. วาทการ ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร . 

กรุงเทพฯ: ไอยรา, 2558. 

พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. พูดอย่างมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์, 2560. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอกภาษาไทย 

ทยต 722 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ    

ทยภ 732 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทย 

ทยภ 737 ปฏบัิติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 

ทยต 741 การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ 

ทยต 742 การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ 

ทยต 745 ปฏบัิติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/       

ผูร่้วมโครงการ) 

สถานภาพงานวิจัยและแนวโน้ม

งานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศของ

สถาบนัอดุมศึกษาในประเทศไทย 

คณะมนุษยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ลักษณะความเป็นเลิศทางด้าน

วรรณศิลป์ในวรรณกรรมไทย รางวัล

สร้างสรรคย์อดเย่ียมแห่งอาเซียน 

คณะมนุษยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวนิธอิร  พรอ าไพสกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Miss Nition  Pornumpaisakul 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   0 2260 1770 ต่อ 16272 

Email    nition@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2545 

ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ  

 วรรณคดีไทย  วรรณคดีประวัติศาสตร์  วรรณคดีพุทธศาสนา  คติชนวิทยา  ศิลปวัฒนธรรม                     

การทอ่งเที่ยวไทย  ภมูิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาไทยเพ่ือการทอ่งเที่ยว  การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

กรีกมล  หนูเกื้อ และนิธอิร  พรอ าไพสกุล. นิทานวชิรญาณ : บทบาทที่มีต่อสังคม. วารสารศิลปศาสตร ์

  ปริทศัน ์ มกราคม – มิถุนายน 2561; 13(25): 79-92. 

นนทก์มล  ล้ิมธนะกุล และนิธอิร  พรอ าไพสกุล. สงิหไกรภพ Lion Heart Chronicle: การสร้างเน้ือหา 

  แอคช่ันแฟนตาซี (Action – Fantasy) ในรูปแบบการ์ตูนญ่ีปุ่น. วารสารนวตักรรมสือ่สารสงัคม 

 กรกฎาคม–ธนัวาคม 2560; 5(2): 51-60. 

นิธอิร  พรอ าไพสกุล และพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ.  ภมิูปัญญาในสื่อการ์ตูนชุด “กบนอกกะลา”.  วารสาร 

ศิลปศาสตรป์ริทศัน ์ มกราคม – มิถุนายน 2560; 12(23): 50-62. 

อจัฉริยา  วสนัุนต์  และนิธอิร  พรอ าไพสกุล.  รามเกียรต์ิกบัการทอ่งเที่ยวไทย: การสร้างหนังสอือ่าน 

เพ่ิมเติมวรรณคดีไทยเพ่ือการทอ่งเที่ยวส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ.  วารสารศิลปศาสตร์

ปริทศัน ์ มกราคม – มิถุนายน 2560; 12(23): 37-49. 
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นนทก์มล  ล้ิมธนะกุล และนิธอิร  พรอ าไพสกุล. สงิหไกรภพ Lion Heart Chronicle: การผสมผสาน 

  วรรณคดีไทยในรูปแบบการ์ตูนญ่ีปุ่น. วารสารศิลปศาสตรป์ริทศัน ์ กรกฎาคม–ธนัวาคม 2560; 

 12(24): 34-47  

นิธอิร พรอ าไพสกุล และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. ตัวการ์ตูนปีศาจ : การน าเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นในหนังสอืการ์ตูนเณรแก้วกบัน้อยไชยา. วารสารไทยศึกษา มกราคม – มิถุนายน 2558; 

11(1): 35-64. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Kreekamon  Nookur, Nition Pornumpaisakul. Vajiranatale: The Social Reflection of Thailand  

  During The Reign of King Chulalongkorn. Proceedings of The Ires-Wrfer International  

  Conference 2017, Nov6-7; Tokyo Japan: 4-7. 

Jiang Yu, Nition Pornumpaisakul. The Construction of Supplementary Reading Book for Chinese  

Students on ‘Cultural Etiquette of Thai Tourism at Wat Phra Kaew’. Proceedings of Asia – 

Pacific Social Science Conference 2016; 2016 Nov 22-24; Kyoto Japan: 412-418. 

Sirimart  Kaewkanta, Nition Pornumpaisakul. Water and Thai Ways of Life: Teaching Thai  

Language and Culture from the Novel Titled “Four Reigns” for Chinese Students. 

Proceedings of Asia – Pacific Social Science Conference 2016; 2016 Nov 22-24; Kyoto 

Japan:269-275. 

Nition pornumpaisakul, Prit Supasetsiri. Cultural Identity in Cartoon Books: A Case Study on 

 Naen Kaew and Noi Chaiya Series. Proceedings of The 2015 International Symposium on  

 Business and Social Science; 2015 Dec 2-4; Tokyo Japan: 493-500. 

นิธอิร  พรอ าไพสกุล และพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ.  เวสสนัดรชาดก: จากคัมภีร์พุทธศาสนาสู่สื่อวรรณกรรม 

 ร่วมสมัย. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอน 

 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละสรา้งสรรคจ์ากสงัคมไทยสู่สงัคมโลก”  

 ครั้งที ่2; 25- 26 มิถุนายน 2558; โรงแรม swissôtel le Concorde, กรุงเทพฯ: 169-184. 

จรรยวรรณ  จรัสจรูญฤทธิ์ และนิธอิร  พรอ าไพสกุล.  การสบืทอดและการดัดแปลงฉาก “ตะวัน” จาก 

 นวนิยายชุดสามทหารเสอืสาวสู่บทละครโทรทศัน์. เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ  

 “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรูแ้ละ 

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

 le Concorde, กรุงเทพฯ: 249-256. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

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

สนัตศิริการพิมพ์; 2559.   



142 

 

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

เอมพันธ;์ 2556.  

สุภัค มหาวรากร และนิธิอร พรอ าไพสกุล. ภาษาไทยเพือ่อาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2556 ตามส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: เอมพันธ;์ 2556. 

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

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

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

          แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  พุทธศกัราช 2553. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

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

          แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ:  

 เอมพันธ;์ 2555. 

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

           แบบเรียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ:  

  เอมพันธ;์ 2555. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอกภาษาไทย 

ทยต 722 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ    

ทยต 723 กระบวนทศัน์การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา 

ทยภ 733 การวิจัยวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ 

ทยภ 737 ปฏบัิติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 

ทยต 742 การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ 

ทยต 743 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   

ทยต 744 การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ 

ทยต 745 ปฏบัิติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ความสขุของการอยู่ร่วมกนั

ท่ามกลางความหลากหลายทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมในสงัคมไทย

ผ่านงานวรรณกรรมเยาวชน  

ส านักงานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 

 

2559 ผู้ ร่วมโครงการ 

ภมูปัิญญาในสื่อการ์ตนูชุด  

“กบนอกกะลา” 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

 

การสงัเคราะห์งานวิจัยทางการ

เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

 

 

อตัลักษณท์างวฒันธรรมในหนงัสอื

การ์ตนู: กรณศีึกษาหนงัสอืการ์ตนู

ชุดเณรแก้วกบัน้อยไชยา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

 

เวสสนัดรชาดก: จากคมัภีร์พุทธ

ศาสนาสู่สื่อวรรณกรรมร่วมสมยั 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

 


