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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะมนุษยศาสตร์   

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:        หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

          ภาษาอังกฤษ:    Master of Arts Program in Thai  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย     ชื่อเต็ม :    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาษาไทย) 
                    ชื่อย่อ  :    ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:    Master of Arts (Thai) 
        ชื่อย่อ :    M.A. (Thai) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้าม)ี 
          3.1   ภาษาและวรรณคดีไทย (Thai Language and Literature) 
           3.2   การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching Thai as a Foreign Language) 
           3.3   คติชนวิทยา (Folklore) 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
           ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

           5.1 รูปแบบ  
           หลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก 2 
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           5.2 ภาษาที่ใช้ 
            จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

           5.3 การรับเข้าศึกษา 
            รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
           5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

           5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

           เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
           ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.

2554  
          โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2555 
          ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งท่ี  9/2554  เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554  
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่  4/2555  เมื่อวันที่  
30  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2555 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  5/2555  
เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติในปีการศึกษา 2557 

  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   

     8.1 สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย  วรรณกรรมไทย  คติชนวิทยา
และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน   
           8.2  ครู อาจารย์ภาษาไทยทุกระดบั  
               8.3  นักวิชาการและนักวิจัย  
          8.4  ผู้สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ   
          8.5  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น บรรณาธิการ นักวิจารณ์  ผู้ส่ือข่าว  เป็นต้น  
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 9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
ล าดับที ่

 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 

1 อ.ดร.พรธาดา  สวุัธนวนิช 
 
 

อ.บ. (ภาษาไทย)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 ,2525 
อ.ม. (ภาษาไทย) , 2531 
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี

เปรียบเทียบ) ,  2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-1002-xxxxx-xx-x 

2 ผศ.ดร.ภาณุพงศ์   
อุดมศิลป์     

ค.บ. (ภาษาไทย) 2528 
อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 
อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 

วิทยาลัยครูสกลนคร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-2603- xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-4199- xxxxx-xx-x 

  
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
          11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
          ปัจจุบันภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ก าลังพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้เกิดความร่วมมือหลายด้าน เช่น การค้า การท่องเที่ยว ความมั่นคง สังคมและ

วัฒนธรรม ซึ่งก าหนดรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ  และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

อาเซียนในตลาดโลก  ดังนั้น ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ หลักสูตรการเรียนการสอน

ภาษาไทย  วรรณกรรมไทย คติชนวิทยาและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   จึง

ควรจะพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์ต่างๆ  เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียน           

การสอนการบริหารจัดการหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งรองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

อันใกล้นี้  ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
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          11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการส่ือสารตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

โลก ส่งผลให้เกิดการรับวัฒนธรรมข้ามชาติจากโลกตะวันตก  จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ภูมิภาคอาเซียน

ซึ่งเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็ง  จะต้องรักษาความมั่นคงทางวัฒนธรรมอัน เป็น

เอกลักษณ์ของภูมิภาค  ประเทศไทยซึ่งมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นจึงต้องมีการสร้างความภาคภูมิใจแก่คน

ในชาติ  ด้วยการเรียนรู้และเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทย คติชนวิทยา และ การสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้าใจโลกและชีวิต  น าไปสู่การ

พัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและมั่นคง     
 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

          12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
           สถานการณ์ภายนอกด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมท าให้เกิดความร่วมมือกันใน

ภูมิภาคอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกจึงพัฒนาหลักสูตรใน

เชิงรุกที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงเข้มแข็งด้านภาษาไทย โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้

และความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย วรรณคดี คติชนวิทยา และการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 

จริยธรรมในด้านการประกอบอาชีพ  ตลอดจนท าให้เกิดดุลยภาพทางการค้าและส่งผลดีต่อ

เศรษฐกิจไทยในระดับนานาชาติ 
          12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นเรื่องความก้าวหน้าทาง

วิชาการ  คุณธรรมและจริยธรรม  ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยว่า  “ประชาคมวิชาการแห่งผู้มี
ความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้น าทางปัญญา”  จึงได้
ก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 15  ปี (พ.ศ. 2553-2567)   ได้แก่   
              1)   ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้   
              2)  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสังคมทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ   
              3)  บริการวิชาการที่มีคุณภาพ   จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม   
              4)  ศึกษา  วิเคราะห์  และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ  
              5) พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล   
          ด้วยความส าคัญตามพันธกิจดังกล่าว  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  

จึงพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีคุณธรรม

จริยธรรมตรงตามพันธกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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                 12.2.1  หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเป็นที่ต้องการของสังคมใน
ประเทศ และความต้องการระดับนานาชาติ 
                12.2.2  หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
                  12.2.3  หลักสูตรส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ มีจิตส านึก และความ
รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ 
                12.2.4  รายวิชาในหลักสูตรส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ         
อย่างย่ิงภาษาไทยอันเป็นวัฒนธรรมของชาติ 
                 12.2.5  หลักสูตรมีระบบการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ ตรวจสอบได้ และเน้นการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตในหลักสูตร 
 

 13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
      13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
              ไม่มี 
       13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่ต้องมาเรียน 
   ไม่มี 
      13.3  การบริหารจัดการ 

 13.3.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการ

เรียนการสอนโดยตรง  และมีคณะกรรมการประจ าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  

คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ควบคุมดูแลการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
     13.3.2  ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ

โครงร่างรายวิชา (Course Syllabus) เนื้อหาวิชา และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน 
  13.3.3  มีการประเมินการสอนทุกภาคการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร

เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงรายวิชา และพัฒนาหลักสูตร 
  13.3.4  ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพและความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต

จากบุคลากรฝ่ายบริหารของหน่วยงานต่างๆ ท่ีท างานเกี่ยวข้องมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
  13.3.5  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเง่ือนไขการเรียนรู้

และทักษะการท างานวิจัยเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาและการสร้างงานวิจัย

ร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         1.1  ปรัชญา 
         ศึกษาและวิจัยภาษาไทยเพื่อพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก 
     

         1.2  ความส าคัญ 
         ปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกต้องการผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย    

คติชนวิทยา และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างมาก นอกจากจะเพื่อเป็นก าลังหลักใน

ภาควิชาภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสาขาวิชาภาษาไทยใน

โรงเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา ยังเพื่อไปปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับภาษาไทยในหน่วยงาน

ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่   ส่ือมวลชน  หน่วยงานเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์  

การท่องเที่ยว  ส านักพิมพ์   กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการเขียนและการแปล รวมไปถึงการเรียนการ

สอนและการใช้ภาษาไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เช่น 

จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ

ปัจจัยภายนอกและปรับปรุงให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 

          1.3  วัตถุประสงค์ 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตมหาบัณฑิต           
ให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

      1.3.1  มีความรู้  ความเข้าใจภาษาไทย  วรรณกรรมไทย  คติชนวิทยา และการสอน

ภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างดีย่ิง  สามารถใช้ภาษาไทยได้สอดคล้องกับความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม   
                   1.3.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย ปรากฏการณ์ทางภาษาไทยโดยใช้หลักการ
ทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

                   1.3.3  สามารถสังเคราะห์  ประยุกต์ความรู้เพื่อท าวิจัย  และน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม หรือศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิผล   

     1.3.4  มีความสามารถในการน าภาษาไทยและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 
ต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและในระดับสากล ด้วยความรักและภาคภูมิใจในภาษาและ

วรรณกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มีแผนพัฒนาปรับปรุงภายใน 4 ปี โดย
มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง  กลยุทธ์  และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้การพัฒนา

ปรับปรุง  ดังนี้ 
 

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 „  ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย     

ให้มีมาตรฐานตามท่ี  สกอ.ก าหนด 

 „ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี

พื้ น ฐ านจากห ลัก สูตร ใน

ระดับชาติที่ทันสมัย 
 „ ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

 „ เ อ ก ส า ร ก า รป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร 
 „  รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 „ ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 
„ รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 „ จัดท าหลักสูตรปรับปรุงฉบับร่าง  „ เ ชิญผู้ ท ร งคุณ วุฒิ จ า ก  

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ

แ ล ะ เ อ ก ช น  ร ว ม ทั้ ง                         
ผู้ประกอบการมาวิพากษ์

หลักสูตร 
 „ปรับปรุงหลักสูตรตามผล
การวิพากษ์ 

„ รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

„ หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
„  พัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัยการ
เรียนการสอน 

 „ สนับสนุนให้อาจารย์    ท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน 
 „ สนับสนุนแหล่งทุนในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ

ต่างประเทศ 
„ สนับสนุนให้อาจารย์เข้า

ร่วมประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยในประเทศและ

ต่างประเทศ 

„ ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่มีงานวิจัย 
 
„ ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่ มี ผ ล ง า น วิ จั ย ตี พิ ม พ์

เผยแพร่ 
 

„ ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ

น าเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 „ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ อ า จ า ร ย์                
ลาศึกษาต่อ  ศึกษาดู งาน  

และท าวิจัย 
 „ บูรณาการการเรียนการ

สอนกับการบริการวิชาการ

เพื่อความเข้มแข็งของการน า

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

„ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์

ประจ าที่ลาศึกษาต่อ ศึกษา        
ดูงาน  และท าวิจัย 
„ ร้อยละของกิจกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สังคมต่ออาจารย์ประจ า 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
          1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

 

          1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ               

บริหารหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

         1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7 และข้อที่ 8 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
          2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          ภาคการศึกษาต้น            เดือนมิถุนายน ‟ กันยายน 
          ภาคการศึกษาปลาย        เดือนพฤศจิกายน ‟ กุมภาพันธ์ 
          ภาคฤดูร้อน                  เดือนมีนาคม ‟ พฤษภาคม 

 

          2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
           ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาภาษาไทย 

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2554            
หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 
 

           2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
           นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านทักษะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้อง

ค้นคว้าและพึ่งพาตนเอง  ภาควิชาฯ  ได้สรุปปัญหาของนิสิตแรกเข้าดังต่อไปนี้ 
 2.3.1  นิสิตขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
    2.3.2  นิสิตมีพื้นฐานความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทยแตกต่างกัน 
    2.3.3  นิสิตมีประสบการณ์น้อยในการท าวิจัย  
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       2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
     2.4.1  ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน   

พร้อมท้ังเขียนรายงานการวิเคราะห์   
    2.4.2  เปิดสอนรายวิชาที่เป็นพื้นฐานความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทยให้แก่นิสิตใน 

ปีการศึกษาแรก 
                               2.4.3  เปิดสอนรายวิชา ทยท 500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย  ในชั้นปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1  เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจัย 
 

            2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
       จ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและจ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาใน

ระยะเวลา 5 ป ี
 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา  

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่ 1 15 15 15 20 20 

ช้ันปีที่ 2 - 15 15 15 20 

รวม 15 30 30 35 40 

คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - 15 15 15 
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          2.6 งบประมาณตามแผน 
          เป็นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์                

โดยใช้งบประมาณประจ าปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะมนุษยศาสตร์จัดสรรให้                  

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย  โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  ดังนี้ 
 

   
รายละเอียด ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

 ก. หมวดคา่การจัดการเรียนการสอน     
  -ค่าตอบแทนผู้สอน (24 นก. x 1,400 บ./ชม. x 15 คร้ังต่อภาคเรยีน)     840,000  
  -ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร 15,000 บาท x 25คน) 375,000  
  -ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และปฐมนิเทศ  250,000  
  -ค่าครุภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับนิสิต 50,000  
  -ค่าเดินทางและท่ีพักของผู้ทรงคุณวุฒ ิ 100,000  
  → ค่าใช้จ่ายรวม 1,615,000  
   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จา่ยรวม/จ านวนนิสิต 25 คน)  64,600  64,600 
 ข. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านกั 10,022.4  74,622.4 
  -งบพัฒนาหน่วยงาน (ขัน้ต่ า 5%) 1,608  
  -งบวิจัยของหนว่ยงาน (ขัน้ต่ า 5%) 1,608  
   -ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 15  6,806.4   
 ค. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์   84,622.4 
  -ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว) 10,000  
   -ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)              
 ง. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15)  6,806.4  91,428.8 
 จ. หมวดค่าใช้จายส่วนกลาง 28,608  120,036.8 
  -ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2ป)ี 8,720  
  -ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2ป)ี 6,000  
  -ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2ป)ี 2,080  
   -ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2ป)ี 11,808   
 ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร   120,000 
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   2.7 ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อื่นๆ (ระบุ) 

 

          2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 
          การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 และข้อที่ 39 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
          3.1 หลักสูตร 
      เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา 
 

                    3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
               จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
   แผน  ก แบบ ก 2  ประกอบด้วยการท าปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต และ

ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
 

                    3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 

 
หมวดวิชา 

แขนงวิชา/หน่วยกิต 

ภาษาและวรรณคดีไทย 
การสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตา่งประเทศ 
คติชนวิทยา 

ก. หมวดวิชาแกน 9 9 9 
ข. หมวดวิชาบังคับ 9 9 9 
ค. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 6 6 
ง. ปริญญานิพนธ์ 12 12 12 
        รวมไม่น้อยกว่า 36 36 36 
             

 หมายเหตุ  นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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                    3.1.3 รายวิชา 
 

ก. หมวดวิชาแกน 9  หน่วยกิต 
 

ทยท 500  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย          3 (2-2-5)     
THT 500  Research  Methodology  in  Thai  Language   
 

ทยท 501  ไทยศึกษา               3(3-0-6) 
THT 501  Thai  Studies 
 

ทยท 502  การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง        3(2-2-5)    
THT 502  Selected Research Topics  
 

*
ทยท 603  สัมมนาความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์             3(0-6-3)* 

THT  603  Thesis Progress Report Seminar 
 

ข. หมวดวิชาบงัคับ 9  หน่วยกิต 

 

1) แขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  9  หน่วยกิต   
     ให้นิสิตเลือกศึกษาสายภาษาหรือสายวรรณคดี 
 

สายภาษา  9  หน่วยกิต   
ทยภ 511  ทฤษฎีภาษาศาสตร์          3(3-0-6)     
THL 511  Linguistic  Theories 
 

ทยภ 512  โครงสร้างภาษาไทย          3(3-0-6)     
THL 512  Structure of Thai Language 
 

ทยภ 611  สัมมนาปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย   3(2-2-5)     
THL 611  Linguistic Phenomena in Contemporary Thai Society 
 
 
 

                                                 
* รายวิชาแกนนี้เป็นรายวิชาท่ีนิสิตต้องลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เป็นต้นไป

จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  แบบไม่นับค่าหน่วยกิต (Audit) และได้ผลการเรียนแบบเป็นท่ีพอใจ (S) หรือ              
ไม่เป็นท่ีพอใจ (U) 
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สายวรรณคดี  9  หน่วยกิต 

 

ทยภ 521  ทฤษฎีวรรณคดี           3(3-0-6)    
THL 521  Literary  Theories 
 

ทยภ 522  วรรณคดีไทยเชิงเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
THL 522  Comparative  Thai  Literature 
 

ทยภ 621  สัมมนาการศึกษาวิจัยวรรณคดีไทย    3(2-2-5) 
THL 621  Seminar  in  Thai  Literature Research 
 
2)   แขนงวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  9  หน่วยกิต 
 

ทยต 531  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา              3(3-0-6) 
TFL 531  Theory of Language Learning and Teaching 
 

ทยต 532  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
TFL 532  Curriculum Development and Teaching Thai to Foreigners 
 

ทยต 631 การสอนภาคปฏิบัติ      3(2-2-5) 
TFL 631 Teaching Practicum 
 
      ส าหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย และผู้เรียนที่เป็นชาวต่างประเทศ   

ต้องศึกษารายวิชาบังคับเพิ่มเติมอีก  3 รายวิชา ดังน้ี  
 

ทยต  533  ภาษากับวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
TFL  533  Language and Culture 
 

ทยต  534  ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ  3(3-0-6) 
TFL  534  Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language 
 

ทยต  632  วรรณกรรมไทยเพื่อชาวต่างประเทศ    3(3-0-6) 
TFL  632  Thai Literary Works for Foreigners 
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3) แขนงวิชาคติชนวิทยา   9   หน่วยกิต   
 

ทยค 541  ทฤษฎีทางคติชนวิทยา                                                                   3(3-0-6) 
THF 541  Folklore  Theories               

                                                            

ทยค 542  ความเชื่อและพิธีกรรม                                                  3(3-0-6) 
THF 542  Believes and Ritual 

 

ทยค 641  สัมมนางานวิจัยทางคติชนไทย                                           3(2-2-5) 
THF 641  Seminar  in  Thai  Folklore  Research 
 
ค.   หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต   
 

1)  แขนงวิชาภาษาและวรรณคดี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  
      ให้นิสิตเลือกศึกษาสายภาษาหรือสายวรรณคดี 
 

 สายภาษา  6  หน่วยกิต 
 

ทยภ 551  ภาษาไทยกับการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม       3(3-0-6)     
THL 551  Thai Language and Cross-Cultural Communication 
 

ทยภ 552  ภาษากับสังคม           3(3-0-6)       
THL 552  Language and Society 
 

ทยภ 651  วัจนปฏิบัติศาสตร์          3(3-0-6)  
THL 651  Pragmatics 
 

ทยภ 652  สัมพันธสารวิเคราะห์      3(3-0-6) 
THL 652  Discourse  Analysis 
 

สายวรรณคดี   6   หน่วยกิต 

 

ทยภ 561  วัจนลีลาในวรรณกรรม                            3(3-0-6)   
THL 561  Stylistics  in  Literary  Works 
 

ทยภ 562  วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธศาสนา     3(3-0-6)     
THL 562  Literature  and  Buddhist  Concepts 
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ทยภ 661  สัมมนาวรรณคดีมรดก                                 3(2-2-5)     
THL 661  Seminar  in  Heritage  Literature  
 

ทยภ 662  สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน                        3(2-2-5)     
THL 662  Seminar  in  Contemporary  Thai  Literature 
 
2)   แขนงวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  6   หน่วยกิต 

 

ทยต 534  ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                3(3-0-6) 
TFL 534  Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language 
 

ทยต 571  การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 3(3-0-6) 
TFL 571  Thai Language Skill Development for Foreigners 
 

ทยต 572  การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ      3(2-2-5) 
TFL 572  Material Design and Development in Teaching Thai as a Foreign Language 
 

ทยต 671 การสอนภาษาไทยกับการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
TFL 671 Teaching Thai Language and Cross-Cultural Communication 
 

ทยต 672 สัมมนาการศึกษาวจิัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ            3(2-2-5)     
TFL 672 Seminar  in  Research on Teaching Thai as a Foreign Language  
 
3)  แขนงวิชาคติชนวิทยา  6  หน่วยกิต 
 

ทยค 581  คติชนสมัยใหม่                                                                      3(3-0-6) 
THF 581  Modern Folklore 
 

ทยค 582  การแสดงพื้นบ้านและสื่อบันเทิงร่วมสมัย                                                  3(3-0-6) 
THF 582  Local Performing Arts and Contemporary Media 
 

ทยค 681  สัมมนาภูมิปัญญาไทย                                                                           3(2-2-5) 
THF 681  Seminar  in Thai  wisdom 
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ทยค 682  วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา                                                             3(3-0-6) 
THF 682  Folk Literature Study 
 

 
ง.   ปริญญานิพนธ์  12   หน่วยกิต 
 

ทยท 699  ปริญญานิพนธ์                  12 หน่วยกิต  
THT 699  Thesis 

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

ความหมายของรหัสวิชา  
 

ทยท (THT) หมายถึง รายวิชาแกนและปริญญานิพนธ์ของท้ังแขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  
แขนงวิชาคติชนวิทยา  และแขนงวิชาการ สอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
ทยภ (THL) หมายถึง รายวิชาของแขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 
ทยต (TFL) หมายถึง รายวิชาของแขนงวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ทยค (THF) หมายถึง รายวิชาของแขนงวิชาคติชนวิทยา 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เรียน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา  ดังต่อไปนี้ 
เลข  0 หมายถึง วิชาแกนของทั้งแขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 

แขนงวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
และแขนงวิชาคติชนวิทยา 

เลข  1 หมายถึง วิชาบังคับแขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย สายภาษา                                                  
เลข  2 หมายถึง วิชาบังคับแขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย สายวรรณคดี 
เลข  3 หมายถึง วิชาบังคับแขนงวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เลข  4 หมายถึง วิชาบังคับแขนงวิชาคติชนวิทยา 

เลข  5 หมายถึง วิชาเลือกแขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย สายภาษา 
เลข  6 หมายถึง วิชาเลือกแขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย สายวรรณคดี 
เลข  7 หมายถึง วิชาเลือกแขนงวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
เลข  8 หมายถึง วิชาเลือกแขนงวิชาคติชนวิทยา        

เลข  9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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                     3.1.4 แผนการศึกษา 
 

1)  แขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 
 

 ก. แผนการศึกษาส าหรับผู้เรียนสายภาษา 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  
ทยท 500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
ทยท 501 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาบังคับ  
ทยภ 511 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 รวม 9 

 
 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาบังคับ  

ทยภ 512 โครงสร้างภาษาไทย 3(3-0-6) 
 หมวดวิชาเลือก 3 

 
ทยภ 551

ทยภ 552 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
ภาษาไทยกับการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม  
ภาษากับสังคม                               

 
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 

 รวม 9 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ  
ทยภ 611 สัมมนาปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก 3 

 
ทยภ 651

ทยภ 652 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
วัจนปฏิบัติศาสตร์                           
สัมพันธสารวิเคราะห์                       

 
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 

 รวม 6 
 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  
ทยท 699 ปริญญานิพนธ์ 12 
ทยท 603 สัมมนาความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์* 3(0-6-3) 

 รวม 12 
 
*ศึกษาแบบไม่นับค่าหน่วยกิต และได้ผลการเรียนแบบเป็นที่พอใจ (S) /ไม่เป็นที่พอใจ (U) 
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        ข. แผนการศึกษาส าหรับผู้เรียนสายวรรณคดี 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  
ทยท 500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
ทยท 501 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาบังคับ  
ทยภ 521 ทฤษฎีวรรณคดี      3(3-0-6) 

 รวม 9 

 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาบังคับ  

ทยภ 522 วรรณคดีไทยเชิงเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 หมวดวิชาเลือก 3 

 
ทยภ 561

ทยภ 562 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
วัจนลีลาในวรรณกรรม                     
วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธศาสนา  

 
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 

 รวม 9 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ   
ทยภ 621 สัมมนาการศึกษาวิจัยวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก 3 

 
ทยภ 661

ทยภ 662 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
สัมมนาวรรณคดีมรดก                     
สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน           

 
3(2-2-5)  
3(2-2-5) 

 รวม 6 
 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  
ทยท 699 ปริญญานิพนธ์ 12 
ทยท 603 สัมมนาความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์* 3(0-6-3) 

 รวม 12 
 
*ศึกษาแบบไม่นับค่าหน่วยกิต และได้ผลการเรียนแบบเป็นที่พอใจ (S) / ไม่เป็นที่พอใจ (U) 
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2)  แขนงวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 

      ก. แผนการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  
ทยท 500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
ทยท 501 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาบังคับ  
ทยต 531 ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา 3(3-0-6) 

 รวม 9 

 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาบังคับ  

ทยต 532 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 หมวดวิชาเลือก 3 

 
ทยต 534  
ทยต 572 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                                 
การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ 
ชาวต่างประเทศ                         

 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 รวม 9 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ  
ทยต 631 การสอนภาคปฏิบัติ 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก 3 

 
ทยต 671

ทยต 672 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
การสอนภาษาไทยกับการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
สัมมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                             

 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 รวม 6 
 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  
ทยท 699 ปริญญานิพนธ์ 12 
ทยท 603 สัมมนาความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์* 3(0-6-3) 

 รวม 12 
 

*ศึกษาแบบไม่นับค่าหน่วยกิต และได้ผลการเรียนแบบเป็นทีพ่อใจ (S) / ไม่เป็นที่พอใจ (U) 
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ข. แผนการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทยและผู้เรียนที่เป็น 
    ชาวต่างประเทศ 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  
ทยท 500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
ทยท 501 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาบังคับ  
ทยต 531 ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา 3(3-0-6) 
ทยต 533 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 รวม 12 

 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาบังคับ  

ทยต 532 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
ทยต 534 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเลือก 3 

 
ทยต 571

ทยต 572 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 
การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ 
ชาวต่างประเทศ                         

 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 รวม 12 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 

 หมวดวิชาบังคับ  
ทยต 631 การสอนภาคปฏิบัติ 3(2-2-5) 
ทยต 632 วรรณกรรมไทยเพื่อชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเลือก 3 

 
ทยต 671

ทยต 672 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
การสอนภาษาไทยกับการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
สัมมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                             

 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 รวม 9 
 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  
ทยท 699 ปริญญานิพนธ์ 12 
ทยท 603 สัมมนาความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์* 3(0-6-3) 

 รวม 12 
 
*ศึกษาแบบไม่นับค่าหน่วยกิต และได้ผลการเรียนแบบเป็นที่พอใจ (S) /ไม่เป็นที่พอใจ (U) 
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3) แขนงวิชาคติชนวิทยา 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  
ทยท 500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
ทยท 501 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาบังคับ  
ทยค 541 ทฤษฎีทางคติชนวิทยา 3(3-0-6) 

 รวม 9 

 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาบังคับ  

ทยค 542 ความเชื่อและพิธีกรรม 3(3-0-6) 
 หมวดวิชาเลือก 3 

 
ทยค 581

ทยค 582 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
คติชนวิทยาสมัยใหม่                        
การแสดงพื้นบ้านและสื่อบันเทิงร่วมสมัย 

 
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 

 รวม 9 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ  
ทยค 641 สัมมนางานวิจัยทางคติชนไทย            3(3-0-6 

 หมวดวิชาเลือก 3 

 
ทยค 681

ทยค 682 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
สัมมนาภูมิปัญญาไทย                      
วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา                      

3(2-2-5)  
3(3-0-6) 

 รวม 6 
 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  
ทยท 699 ปริญญานิพนธ์ 12 
ทยท 603 สัมมนาความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์* 3(0-6-3) 

 รวม 12 
 
*ศึกษาแบบไม่นับค่าหน่วยกิต และได้ผลการเรียนแบบเป็นที่พอใจ (S) /ไม่เป็นที่พอใจ (U) 
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           3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

ก.  หมวดวิชาแกน 
 

ทยท 500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย                3(2-2-5) 
THT 500 Research Methodology in Thai Language  
          ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยแบบต่างๆ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ

จรรยาบรรณในการวิจัย  การเขียนโครงการวิจัย ตลอดจนวิธีการน าเสนองานวิจัยในรูปแบบของ

บทความวิจัย  รายงานวิจัย และปริญญานิพนธ์เพื่อการน าไปใช้ในการวิจัยภาษาไทย 
                 An examination of the research methods appropriate for the study of the Thai language and 
literature, with an emphasis on research practice, qualitative research design, research ethics, research 
proposal writing, as well as research presentations in the form of journal articles, reports, and theses.     
 

ทยท 501  ไทยศึกษา               3(3-0-6)  
THT 501  Thai  Studies 
           ศึกษาพัฒนาการและบูรณาการของสังคมไทยในด้านประวัติศาสตร์  การเมือง                

การปกครอง เศรษฐกิจ ศิลปะ ภาษา วรรณกรรม ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี ศิลปะการยังชีพ         

งานประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงอิทธิพลของกระแสโลกยุคต่าง ๆ ที่มีผลต่อวิธีคิดและวิถีการด ารงชีวิตของ

คนในสังคม 
                A study of the historical, political, and economic development in Thai society and how 
these advances influenced the Thai way of life in terms of art, language, literature, values, beliefs, the 
Thai “art of living”, and inventions.  Emphasis is also placed on the influence of global trends and 
developments that have impacted the thinking and lives of the Thai people. 
 

ทยท 502  การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง           3(2-2-5) 
THT 502  Selected Research Topics 
                ศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยา หรือการสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศในกรอบแนวคิดและโจทย์วิจัยที่ชัดเจน  โดยใช้กรณีศึกษาที่นิสิตสนใจ 
                     Independent study on selected topics of student interest, in the areas of Thai language, Thai 
literature, Folklore, or Teaching Thai as a Foreign Language under the supervision of an instructor, each 
student will develop a research paper with a clear framework and objectives. 
 

 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 29 

 
ทยท 603  สัมมนาความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์    3(0-6-3) 
THT 603 Thesis Progress Report Seminar 
               สัมมนางานวิจัยที่ก าลังด าเนินการเป็นปริญญานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางแผนวิธีด าเนินการวิจัย ตลอดจนการด าเนินการและผลที่

ได้รับ  น าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยโดยล าดับอย่างต่อเนื่องจนได้ปริญญานิพนธ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
                  Student-teacher conferences in which the thesis research undertaken by a student is 
reported to and/or discussed with his/her advisor, culminating in the completion of the thesis.  The 
topics covered in the conferences range from research design, literature review, research 
methodologies, research completion, reporting of findings, and on to the discussion of the findings. 
 
ข.  หมวดวิชาบังคับ 
 

1)  แขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย   
 

สายภาษา 
ทยภ  511  ทฤษฎีภาษาศาสตร์            3(3-0-6) 
THL  511  Linguistic  Theories 
           ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์ที่ส าคัญ  ทฤษฎีไวยากรณ์  ทฤษฎีความหมาย  เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์และวิจัยภาษาไทย 
               A study of important linguistic theories and their application in order to the study and 
analysis of the Thai language. 
 

ทยภ  512  โครงสร้างภาษาไทย           3(3-0-6) 
THL  512  Structure of  Thai Language 
           ศึกษาระบบเสียง  ระบบค า  ระบบไวยากรณ์ และระบบความหมายของไทยตามแนวคิด 
ทางภาษาศาสตร์ 
                   A study of the Thai language in terms of its phonology, morphology, syntax and semantics. 
 

ทยภ  611  สัมมนาปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย        3(2-2-5) 
THL  611  Linguistic Phenomena in Contemporary Thai Society 
                ศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย  โดยใช้ความรู้และแนวคิดทาง   

ภาษาศาสตร์  น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของการสัมมนา 
                   Application of linguistic knowledge and concepts to the analysis of linguistic phenomena in 
contemporary Thai society.  Students will conduct a seminar to present the results of their analysis. 
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สายวรรณคดี 
 

ทยภ  521  ทฤษฎีวรรณคดี            3(3-0-6)    
THL  521  Literary  Theories 
           ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีทั้งทฤษฎีตะวันออกและตะวันตกที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์

วรรณคดีได้  เพื่อน าแนวคิดทฤษฎีเหล่านั้นมาใช้ศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์ และวิจัยวรรณคดีไทย 
                The study and application of literary theories from both Eastern and Western sources to 
the study and criticism of Thai literature. 
 

ทยภ  522  วรรณคดีไทยเชิงเปรียบเทียบ          3(3-0-6)    
THL  522  Comparative  Thai  Literature 
           ศึกษาแนวคิดและวิธีการตลอดจนกระบวนทัศน์ต่าง ๆ ของวรรณคดีเปรียบเทียบ  

เปรียบเทียบวรรณคดีไทยทั้งในลักษณะการรับ  การยืม  และอิทธิพลที่มีต่อกันกับวรรณคดีต่างชาติ  

ต่างวัฒนธรรม  หรือต่างถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับศิลปะแขนงต่าง ๆ  ความสัมพันธ์

ระหว่างวรรณคดีไทยกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ และวิเคราะห์วรรณคดีไทยในแบบสหวิทยาการ 
               A study of fundamental concepts in comparative literature, namely ideas, methods and 
paradigms.  The course includes the comparison of Thai literature with the literature of other cultures, 
with special attention paid to the processes of adoption and/or borrowing of foreign literature and the 
influence this exerts on both the borrower and lender of the literature in question.  Emphasis is also 
placed on an interdisciplinary analysis of the relationships between Thai literature and other kinds of 
art and other fields of study. 
 

ทยภ  621  สัมมนาการศึกษาวิจัยวรรณคดีไทย      3(2-2-5)    
THL  621  Seminar  in  Thai  Literature Research 
           ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยทางวรรณคดีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  น ามาวิเคราะห์  

วิพากษ์และอภิปรายในชั้นเรียน  เพื่อให้เห็นองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและความก้าวหน้าของการ

วิจัยทางวรรณคดีไทย  ตลอดจนแนวโน้มของการวิจัยทางวรรณคดีไทยในปัจจุบัน 
                  An analytical and critical review of research on Thai literature from the past to the present 
in order to learn about the body of knowledge created through research, the progress made to date on 
Thai literature research, and the current trends in research on Thai literature. 
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2)  แขนงวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 

ทยต  531  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา     3(3-0-6) 
TFL  531   Theory of Language Learning and Teaching 
                ทฤษฎีการสอนภาษาต่างประเทศ  ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา รวมท้ังกระบวนการรับภาษาที่สอง 
                   A study of theories underlying language teaching and methodology, factors affecting 
foreign language learning and teaching, the psychology of language learning, and second language 
acquisition. 
 

ทยต  532  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ       3(3-0-6) 
TFL  532  Curriculum Development for Teaching Thai to Foreigners 
                ศึกษาการสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

อย่างเป็นระบบ  การจัดรายวิชา การวางแผนการสอน วิธีการสอน  การสร้างบทเรียน การใช้ส่ือ          
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
                     A study of the create and design of a curriculum for the teaching of Thai as a foreign 
language.  Particular attention is given to an exploration of instructional methods, course planning, and 
material development, instructional media for language learning, and measurement and evaluation. 
 

ทยต  631 การสอนภาคปฏิบัติ                3(2-2-5) 
TFL  631 Teaching  Practicum 
               น าเสนอการสอนภาคปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และการประเมินผลตามสภาพจริง      
เสนอแผนการสอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการสอน การสร้างบทเรียน แบบฝึกหัด แบบฝึก 

แบบทดสอบ แล้วน าไปใช้ปฏิบัติการสอน 
                 Application of students’ theoretical knowledge of language teaching and learning by 
practice teaching in assigned Thai-as-a-foreign-language classrooms. Students will develop their 
teaching skills through hands-on experience in all stages of teaching course design, lesson preparation 
and planning, the teaching of the planned lessons, developing exercises and tests, and assessing 
student learning. 
 
      ส าหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย และผู้เรียนที่เป็นชาวต่างประเทศ 

ต้องศึกษารายวิชาบังคับเพิ่มเติมอีก 3 รายวิชา (ทยต 533, ทยต 534, ทยต 632) ดังน้ี  
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ทยต 533  ภาษากับวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
TFL  533   Language and Culture 
               ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมในฐานะที่ภาษาเป็นเครื่องสะท้อนวัฒนธรรม 

และวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อภาษา  หน้าที่ของภาษาในแต่ละบริบท โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก 
                 A study of the interaction between language and culture as language is a reflection of 
culture and culture asserts influence on language. The role of language in various contexts is also 
explored, with a special focus on the relationship between the Thai language and Thai culture. 
 

ทยต 534  ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ           3(3-0-6) 
TFL 534  Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language 
               ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาและแนวคิดต่าง ๆ ทางภาษาศาสตร์  ระบบเสียง 

หน่วยค า วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนภาษาไทยแก่ 
ชาวต่างประเทศ 
                   A study of the basic elements of language and linguistic concepts, i.e., phonology, morphology, 
syntax, semantics, and pragmatics, as they relate to the teaching of Thai as a foreign language. 
 

ทยต 632  วรรณกรรมไทยเพื่อชาวต่างประเทศ     3(3-0-6) 
TFL 632  Thai Literary Works for Foreigners 
               ศึกษาเนื้อเรื่อง แนวคิด ของวรรณกรรมเอกของไทย ที่มีอิทธิพลต่อสังคม และวัฒนธรรม

ไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
                   A study of the influence of Thai literary canon†in terms of plots, ideas, and 
developments†on Thai culture and society, with the aim of applying this knowledge to the teaching 
of Thai as a foreign language. 
 
3)  แขนงวิชาคติชนวิทยา 
 

ทยค 541  ทฤษฎีทางคติชนวิทยา                                                         3(3-0-6) 
THF 541  Folklore Theories 
   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยา เพื่อน ามาใช้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางคติชนได้อย่าง 
เหมาะสม 
   A study of fundamental concepts in folklore theories and their appropriate application  
to the study of folklore. 
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ทยค 542  ความเชื่อและพิธีกรรม                                                         3(3-0-6) 
THF 542  Beliefs and Rituals 
  ศึกษาลักษณะความเชื่อและพิธีกรรม ระบบความเชื่อและพิธีกรรมด้ังเดิม การด ารงอยู่และ 
ปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของสังคมไทย ตลอดจนกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถน าไปใช้ศึกษาวิเคราะห์ 
ความเชื่อและพิธีกรรมได้อย่างเหมาะสม 
  A study of the system of beliefs of the Thai people and the rituals accompanying these  
beliefs, in terms of their traditional forms, their persistence and adaptation to accommodate the  
dynamic of modern Thai society; as well as the theoretical framework for the study and analysis  
of these beliefs and rituals. 
 

ทยค 641  สัมมนางานวิจัยทางคติชนไทย                                               3(2-2-5) 
THF 641  Seminar in Thai Folklore Research 
 อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการ แนวคิด ทฤษฎีในการศึกษาข้อมูลทางคติชนประเภทต่างๆ และงานวิจัย 
ทางคติชนไทย เพื่อให้เห็นพัฒนาการ องค์ความรู้ และแนวโน้มของการศึกษาวิจัยทางคติชนไทย 
 A seminar on theoretical concepts and approaches to the study of Thai folklore;  
as well as research on this topic in order to gain knowledge about the development and 
trends in Thai folklore studies. 
 
ค.  หมวดวิชาเลือก 
 

1)  แขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย   
 

สายภาษา 
 

ทยภ  551  ภาษาไทยกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
THL  551  Thai Language and Cross-Cultural Communication 
           ศึกษาหลักการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ  แนวคิดพื้นฐานของการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมและ 
แนวทางการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล  ตลอดจนกลวิธีการศึกษาวิเคราะห์ 
ภาษาในบริบทของวัฒนธรรม 
                A study of the principles of language use in various contexts, basic concepts of cross- 
cultural communication and the effective use of Thai for such communication.  Methods of analyzing  
language in a cultural context are included in the course. 
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ทยภ  552  ภาษากับสังคม            3(3-0-6)    
THL  552  Language and Society 
          ศึกษาภาษาเชิงสังคมโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับสังคมไทย  ในฐานะที่ภาษา 
เป็นเครื่องสะท้อนสังคม  และศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาษา 
                 A study of language from a social perspective, with an emphasis on the relationship  
between the Thai language and Thai society, as well as the social factors influencing language use. 
 

ทยภ  651  วัจนปฏิบัติศาสตร์       3(3-0-6) 
THL  651  Pragmatics 
           ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานทางวัจนปฏิบัติศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 
และอธิบายปรากฏการณ์ของการใช้ภาษาไทยและวรรณคดีไทย 
                  A study of the principles and basic concepts of pragmatics and their application for 
the analysis and explanation of linguistic phenomena in the Thai language and literature. 
 

ทยภ 652  สัมพันธสารวิเคราะห์              3(3-0-6) 
THL 652  Discourse Analysis  
                วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของสัมพันธสารประเภทต่างๆ  เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงความทางภาษาและความคิด 
                   An analysis of the structure and elements of various types of discourse, in order to  
facilitate the understanding of the interplay between language and thought.  
 
 

สายวรรณคดี 
 

ทยภ  561  วัจนลีลาในวรรณกรรม      3(3-0-6) 
THL  561  Stylistics  in  Literary Works 
                ศึกษาวัจนลีลาศาสตร์เชิงวรรณศิลป์เพื่อวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม  อันน าไปสู่การวิจัยทาง 
ภาษาและวรรณกรรมไทย 
                    A stylistic study of literature for the purpose of textual analysis of literature, providing  
groundwork for research on the Thai language and literature. 
 

ทยภ  562  วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธศาสนา                                     3(3-0-6) 
THL  562  Literature  and  Buddhist  Concepts  
           ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับแนวคิดทางพุทธศาสนา โดยวิเคราะห์หลักธรรม 
ที่แฝงอยู่ในเนื้อหาสาระของวรรณกรรม และกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่ส่ือแนวคิดทางพุทธศาสนา 
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                   A study of the relationships between Thai literature and Buddhist concepts by analyzing 
 the principles of Dhamma implicit in literary works and the literary techniques used to convey  
Buddhist concepts in Thai Literature. 
 

ทยภ  661  สัมมนาวรรณคดีมรดก           3(2-2-5)     
THL  661  Seminar  in  Heritage  Literature 
                ศึกษาลักษณะเฉพาะและคุณค่าของวรรณคดีเอกแต่ละยุค   ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี 
กับสังคม และวรรณคดีต่อวรรณคดีในฐานะมรดกของชาติ  
                   A study of the specific characteristics of canonical literature in successive eras,  
the relationships between literature and society, and the interrelationships between various  
literary works that are considered part of national heritage. 
 

ทยภ  662  สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน          3(2-2-5)  
THL  662  Seminar  in  Contemporary  Thai  Literature 
           ศึกษาสภาพและแนวโน้มของวรรณกรรมไทยในปัจจุบัน  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม 
ปัจจุบันที่มีต่อบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์  สังเคราะห์  และอภิปรายร่วมกัน 
                  A study of the state of and trends in contemporary Thai literature as well as the  
relationships between contemporary literature and the socio-cultural context, in order to analyzing,  
criticising and discussion. 
 

2)  แขนงวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 

ทยต 534  ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ  3(3-0-6) 
TFL 534  Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language 
               ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาและแนวคิดต่างๆ ทางภาษาศาสตร์  ระบบเสียง 
หน่วยค า วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนภาษาไทยแก่  
ชาวต่างประเทศ 
                  A study of the basic elements of language and linguistic concepts, i.e., phonology,  
morphology, syntax, semantics, and pragmatics, as they relate to the teaching of Thai as a foreign  
language. 
 

ทยต  571  การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ   3(3-0-6) 
TFL  571  Thai Language Skill Development for Foreigners 
               ศึกษากลวิธีพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อใช้ส่ือสาร 
ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังกลวิธีการเพิ่มพูนวงศัพท์ 
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                  An exploration of strategies for the development of listening, speaking, reading and 
 writing skills for communication in the students’ daily lives, including strategies for enhancing  
vocabulary knowledge. 
 

ทยต  572  การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
TFL  572  Material Design and Development for Teaching Thai as a Foreign Language 
                ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสร้างและปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนส าหรับสอนภาษาในบริบท        
ต่างๆ ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบ ทดลองใช้ ประเมินผล และปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน 
                   A study of the key concepts and principles of material design and development for  
the teaching of Thai as a foreign language in different classroom settings, with extensive  
practice on applying this knowledge in the preparation, field testing, evaluation, revision, and  
improvement of instructional materials. 
 

ทยต 671 การสอนภาษาไทยกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
TFL 661 Teaching Thai Language and Cross-Cultural Communication 
              ศึกษาหลักการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ แนวคิดพื้นฐานของการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมและ 
แนวทางการสอนภาษาไทยเพื่อส่ือสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนกลวิธีการศึกษาวิเคราะห์ 
การสอนภาษาในบริบทของวัฒนธรรม 
                 A study of the principles of language use in various contexts, with emphasis on the  
basic concepts of cross-cultural communication and the effective Teaching Thai for such  
communication.  Methods of analyzing Teaching language in a cultural context are included  
in the course. 
 

ทยต 672 สัมมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ  3(2-2-5)     
TFL 672  Seminar in Research on Teaching Thai as a Foreign Language  
               ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์งานวิจัยทางการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน วิพากษ์และอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อให้เห็นองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและความก้าวหน้า 
ของการวิจัย  ตลอดจนแนวโน้มของการวิจัยทางการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน 
                  An analytical and critical review of research on the teaching of Thai as a foreign  
language from the past to the present in order to learn about the body of knowledge created  
through those studies, the progress made so far on this subject, and the current trends in this  
field of research. 
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3) แขนงวิชาคติชนวิทยา 
 

ทยค 581  คติชนสมัยใหม่                                                                   3(3-0-6) 
THF 581  Modern Folklore 
 ศึกษาลักษณะของคติชนสมัยใหม่ที่ปรากฏตามส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจน 
แนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจัยคติชนสมัยใหม่ และศึกษางานวิจัยทางด้านคติชนสมัยใหม่ในสังคมไทย 
 A study of the characteristics of modern folklore as perceived in electronic media and  
other forms of technology; theories and approaches to the study of modern folklore; and research  
on modern folklore in Thai society. 
  

ทยค 582  การแสดงพื้นบ้านและสื่อบันเทิงร่วมสมัย                                  3(3-0-6) 
THF 582  Local Performing Arts and Contemporary Media 
 ศึกษาลักษณะของการแสดงพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ  และสื่อบันเทิงร่วมสมัยที่ปรากฏในสื่อ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์วิจัยการแสดงพื้นบ้านและส่ือบันเทิงสมัยใหม่  
ตลอดจนศึกษาพัฒนาการงานวิจัยด้านการแสดงพื้นบ้านและสื่อบันเทิงร่วมสมัย เพื่อเข้าใจถึงกระบวน 
การสืบทอดและการด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน 
 A study of local performing arts in different regions of the country as well as other types of 
entertainment found in contemporary media; theories and approaches to the study and analysis of 
these topics; and the development of research on these topics, so as to understand how these arts and 
forms of entertainment are passed on, maintained, and preserved in modern society. 
 

ทยค 681  สัมมนาภูมิปัญญาไทย                                                          3(2-2-5) 
THF 681  Seminar in Thai Wisdom 
 อภิปรายเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะของภูมิปัญญาไทย ตลอดจนองค์ความรู้ด้านต่างๆ  
ของชาวบ้าน เพื่อเข้าใจถึงกระบวนทัศน์ การสืบทอด การผสมผสาน การด ารงอยู่ และโลกทัศน์ที่สะท้อน 
ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน 
 A seminar on the meaning of Thai wisdom what it entails and what characterizes it,  
focusing on the body of knowledge of the local people about different elements in their lives,  
for the purpose of understanding the concepts of Thai wisdom; how it is inherited, adjusted,  
and maintained; and the world view that reflects the value of Thai wisdom. 
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ทยค 682  วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา                                                      3(3-0-6) 
THF 682  Folk Literature Studies 
               ศึกษาลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น  กรอบแนวคิด 
และทฤษฎีให้สามารถน ามาใช้ในการวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และสาระส าคัญ 
ของวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีต่อสังคมไทย 
                 A study of the distinctive features of folk literature, which is in close relation with the  
local ways of life; and a study of theoretical frameworks applicable to folk literature studies in order  
to gain insights into the role and significance of folk literature in Thai society. 
 

ง.  ปริญญานิพนธ์ 
 

ทยท  699   ปริญญานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
THT  699  Thesis              
                 การวิจัยรายบุคคลทางภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยา หรือการสอนภาษาไทยในฐานะ 
ภาษาต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นความรู้และจรรยาบรรณในการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เหมาะสม 
                  Individual research on the Thai language, Thai literature,  Folklore, or  Teaching Thai  
as a Foreign Language,  with emphasis on knowledge attained from research, research ethics  
as well as on the students’ demonstration of their understanding of the knowledge taught in all  
of the courses taken in the program and their ability to apply that body of knowledge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 39 

          3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  

                    3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

 
ล าดับที ่

 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 อ.ดร.พรธาดา  สุวัธนวนิช* 
 
 

อ.บ. (ภาษาไทย)  
เกียรตินิยมอันดบั 2 ,2525 
อ.ม. (ภาษาไทย) , 2531 
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี

เปรียบเทียบ) ,  2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-1002-xxxxx-xx-x 

2 ผศ.ดร.ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์*     ค.บ. (ภาษาไทย) 2528 
อ.ม. (ภาษาไทย), 2538 
อ.ด. (ภาษาไทย), 2554 

วิทยาลัยครูสกลนคร 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

3-2603- xxxxx-xx-x 

3 อ.ดร.สุภัค  มหาวรากร* ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
เกียรตินิยมอันดบั 2, 2537 
อ.ม. (ภาษาไทย), 2541 
อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

3-4199- xxxxx-xx-x 

4 ผศ.ดร.พิมพาภรณ์  
บุญประเสริฐ 

ศศ.บ.(ภาษาไทย), 2539 
 
ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2544 
 
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2555 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3-1010- xxxxx-xx-x 

5 ผศ.ดร.ศานติ  ภักดีค า ศษ.บ. (ภาษาไทย),  2541 
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก), 
2545 
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี

เปรียบเทียบ), 2551 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-2001- xxxxx-xx-x 

  
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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                      3.2.2 อาจารย์ประจ า  
 

ล าดับที ่ รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปทีี่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 ผศ.จินตนา  พุทธเมตะ อ.ม. (ภาษาไทย), 2536 มหาวิทยาลัยศิลปากร 3-1012- xxxxx-xx-x 

2 อ.ดร.ดวงเด่น  บุญปก Ph.D (Sociology-
Anthropology), 2550 

La Trobe University, 
Australia 

3-4199- xxxxx-xx-x 

3 อ.บรรพต  ศิริชัย กศ.ม. (ภาษาไทย), 2533 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาสารคาม 

3-1501- xxxxx-xx-x 

4 อ.ดร.พรธาดา  สุวัธนวนิช อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี

เปรียบเทียบ), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3-1002- xxxxx-xx-x 

5 อ.พัทธยา  จิตต์เมตตา กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี

ไทย), 2523 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

3-1006- xxxxx-xx-x 

6 ผศ. ดร.พิมพาภรณ์   
บุญประเสริฐ 

ปร.ด. (ภาษาไทย), 2555 
 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 3-1010- xxxxx-xx-x 

7 ผศ.ดร.ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ อ.ด. (ภาษาไทย), 2555 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

3-2603- xxxxx-xx-x 

8 อ.ดร.รัชนีย์ญา  กล่ินน้ าหอม อ.ด. (ภาษาไทย), 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4-2009- xxxxx-xx-x 

9 ผศ.รุ่งฤดี  แผลงศร อ.ม. (ภาษาไทย), 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร 3-7099- xxxxx-xx-x 

10 อ.ดร.วิชชกุร  ทองหล่อ ศศ.ด.(ภาษาเขมร), 2548 มหาวิทยาลัยศิลปากร 3-3299- xxxxx-xx-x 

11 อ.ดร.วาสนา  นามพงศ์ Ph.D. (Comparative 
Linguistics), 2551 

University of Social 
Sciences and Humanities, 
Vietnam 

3-4499- xxxxx-xx-x 

12 ผศ.ดร.ศานติ  ภักดีค า อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี

เปรียบเทียบ), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3-2001- xxxxx-xx-x 

13 อ.ดร.สุภัค  มหาวรากร อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3-4199- xxxxx-xx-x 
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                   3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับที ่ รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปทีี่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 อ.ดร.ดลฤทัย  ขาวดเีดช Ph. D.  (Linguistics), 2010 University of Florida, USA 3-4308- xxxxx-xx-x 

2 ผศ. ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา อ.ด.(ภาษาไทย), 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3-1002- xxxxx-xx-x 

3 รศ.ผกาศรี  เย็นบุตร ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 2518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

3-1006- xxxxx-xx-x 

4 ผศ.สมเกียรติ  คู่ทวีกุล ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 
2518 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3-1101- xxxxx-xx-x 

5 รศ.ดร.สุปาณี  พัดทอง อ.ด.(ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3-1006- xxxxx-xx-x 

6 รศ.สุภา  ปานเจริญ กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี

ไทย), 2515 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร 

3-1006- xxxxx-xx-x 

7 ผศ.ดร.อัควิทย์  เรืองรอง ค.ด (พัฒนศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3-1103- xxxxx-xx-x 

8 รศ.ดร.อัมพร  สุขเกษม กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),  
2532 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร 

3-4499- xxxxx-xx-x 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้าม)ี 
         ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
           ข้อก าหนดในการวิจัยต้องเป็นหัวข้อทางภาษาไทย  วรรณกรรมไทย คติชนวิทยาหรือการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

          5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การวิจัยรายบุคคลทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย คติชนวิทยาและการสอนภาษาไทยในฐานะ 

ภาษาต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นความรู้และจรรยาบรรณในการวิจัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและ

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 

           5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
           นิ สิตมีความสามารถในการวิ เคราะห์ข้อมูลทางภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา                  

และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผลการวิจัย

สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา  และการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศได้ รวมทั้งน าไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา                    

และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นิสิตสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้าง

งานวิจัยได้ด้วยตนเอง 
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            5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 4 เป็นต้นไป 
 

            5.4 จ านวนหน่วยกิต   
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 

            5.5 การเตรียมการ  
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาการวิจัยด้านภาษา วรรณคดีไทย คติชนวิทยา  และ

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
นิสิตในเรื่องกระบวนการท าวิจัย และจัดให้มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

 

             5.6 กระบวนการประเมินผล 
   หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์  การสอบปากเปล่า  และต้องมีการ

ตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้น หรือมีการน าเสนอส่วนหนึ่งของผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีรายงานการ

ประชุม 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์  อ่อนน้อม
ถ่อมตน  และเสียสละเพื่อสังคม 

ส่งเสริม และสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณในการ

ท าวิจัยแก่นิสิตโดยไม่บิดเบือนข้อมูลและละเมิด

ลิขสิทธ์ิผลงานของผู้อื่น   
2. มีความรู้ด้านภาษาไทย  สามารถประยุกต์ใช้ใน
การสร้างงานวิจัย  การประกอบอาชีพ  และ

การศึกษาต่อในระดับสูง 

รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเน้นความรู้ด้าน

ภาษาไทย  และการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในด้านต่างๆ 

3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมี
เหตุผล 

รายวิชาต่างๆ  มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่

มุ่งเน้นการตั้งค าถาม  การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์  สังเคราะห์  และการ

น าไปใช้   

4. มีทักษะในการส่ือสาร  ให้ค าเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค์ 

นิสิตประเมินการน าเสนอผลงานของตนเองและ

ของผู้อื่นตามหลักวิชาการ 

5. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นผู้ใฝ่รู้ นิสิตศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

ตนเอง 

6. มีทักษะการแก้ปัญหา  มีความอดทนต่อปัญหา
และอุปสรรค 

นิสิตมีวิธีการแก้ปัญหาทางภาษาและวรรณกรรม

ไทย คติชนวิทยา และการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศตามหลักวิชาการ  รวมทั้งมุ่งมั่น 

พยายามแสวงหาค าตอบในการท างานวิจัยอย่าง

ถูกต้องและมีจริยธรรม 

7. มีความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ นิสิตท างานกลุ่ม  เน้นการอภิปรายและสัมมนา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

      ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม  ซื่อสัตย์
สุจริตต่อการท างานวิชาการ  
งานวิจัย และวิชาชีพ 

 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

ผลงานทางวิ ชาการและ

งานวิจัย  โดยเน้นการศึกษา

ค้ นคว้ าด้ วยตนเองและ

อ้างอิงผลงานของผู้อื่นได้

อ ย่ า งถู กต้ อ งตามห ลั ก

วิชาการ 

 การพิจารณาผลงานของ

นิสิตและมีบทลงโทษนิสิตที่

ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
 การประเมินตนเองจาก

ความพึงพอใจที่มีต่อการ

ค้นคว้ าอ้างอิงงานวิจัยที่

ได้รับมอบหมาย 
2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและเคารพ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ของสถาบัน 

 การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา  

และรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร เ ข้ า                 

ชั้นเรียนตามที่ก าหนดและ

ความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 
 การประเมินตนเองจากการ

เข้าชั้นเรียนและผลของงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

3. เป็นผู้ใฝ่รู้  มีความเป็นผู้น าทาง
วิ ช า ก า ร   เ ค า ร พ สิ ท ธิ แ ล ะ             

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

อภิปราย  สัมมนา และ

น าเสนองาน 

 การประเมินการแสดงความ

คิดเห็นทางวิชาการอย่างมี

ภาวะผู้น า และรับฟังการ

วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีวุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ 
 การประเมินตนเองจาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ

เพื่อนร่วมชั้นเรียน 
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          2.2 ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
1. มีความรู้และความเข้าใจด้าน

ภาษา ไทย  คติ ชนวิ ทยา  และ     

ก า ร สอนภ าษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ

ภาษาต่างประเทศ 

 บรรยาย อภิปราย สัมมนา

ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับ

นิสิต 
 วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง

ภาษาไทย คติชนวิทยาและ

การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศโดยใช้

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย

ในรายวิชาต่างๆ  
 เขา้ร่วมสัมมนา/ประชุมกับ

หน่วยงานอื่นๆ 

 การฝึกวิ เคราะห์  แก้ไข

ปั ญห า ด้ า น ภ า ษ า ไ ท ย     

คติชนวิทยา และการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษา 

ต่างประเทศ 
 การท ารายงานและการ

น าเสนอผลงาน 
 การสอบ 
 นิสิตประเมินผลการเรียน

ของตนเอง 

2. สามารถสร้างงานวิจัยโดยใช้
ความรู้ด้านภาษาไทย คติชนวิทยา

และการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแพร่

ระดับชาติและนานาชาติ 

 ก าหนดให้นิสิตศึกษา

ค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจ 
 ฝึกนิสิตให้เป็นผู้ช่วยวิจัย

เพื่อเป็นแนวทางในการท า

วิจัยเดี่ยว 

 การน าเสนอหัวข้อวิจัยและ

น าเสนองานวิจัย 
 หัวหน้าโครงการวิจัย

ประเมินผล 
 นิสิตประเมิน 
ความก้าวหน้างานวิจัย 
ของตนเอง 

3. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบทางวิชาการ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ให้นิสิตเข้าร่วมประชุม

และ/หรือสัมมนาทาง

วิชาการเพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าและการ

พัฒนาทางวิชาการ 
 ก าหนดให้นิสิตศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองแล้ว

น ามารายงานในห้องเรียน 
 ก าหนดให้นิสิตเผยแพร่

บทความวิจัย 

 จ านวนการเข้าร่วมประชุม

และ/หรือสัมมนาของนิสิต 
 การเขียนรายงานผลการ

เข้าร่วมประชุมและ/หรือ

สัมมนา 
 จ านวนผลงานวิจัยหรือ

บทความวิชาการที่ได้รับ

ก า ร ต อ บ รั บ ใ ห้ เ ส น อ

ผ ล ง า น แ ล ะ ตี พิ ม พ์

เผยแพร่ 
 นิ สิตประ เมิ นความรู้ ที่

ได้รับจากการร่วมประชุม

หรือสัมมนาทางวิชาการ 
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   2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. สามารถวิเคราะห์ อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย คติชน

วิทยา และการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศโดยใช้

ทฤษฎี 

 วิเคราะห์ และวิจารณ์ทาง

ภาษาไทย  คติชนวิทยา

และการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ

ตามหลักวิชาการ 

 ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ก า ร

วิเคราะห์ วิจารณ์ 
 นิ สิ ต ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ วิ จ า ร ณ์

ผลงานของตน 

2. สามารถสนับสนุน  โต้แย้ง  
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องต่างๆ อันน ามา

ซึ่งองคค์วามรู้ใหม่ 

 การอภิปราย สัมมนาเพื่อ

เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดง

ความคดิเห็น และ

แลกเปลี่ยนความรู้เชิง

วิชาการ 
 เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา

เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้

ใหม่ๆ 

 การน าเสนอผลงาน 
 การแสดงความคิดเห็น                   

การวิพากษ์ วิจารณ์ผลงาน

ของผู้อื่น 
 การท ารายงานและสังเกต

พฤติกรรมการร่วมสัมมนา 
 นิสิตประเมินตนเองจาก

ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
 นิสิตประเมินตนเองจาก

องค์ความรู้ที่ได้จากการ

เรียน 
3. สามารถบูรณาการงานวิจยั 
ทางภาษาไทย  คติชนวิทยา และ

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษา -

ต่างประเทศกับศาสตร์อื่น  เพื่อน า 

ไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

 การอภิปราย  สัมมนา และ
ฝึกปฏิบัติ 

 ฝึกวิเคราะห์ภาษาและ

วิจารณ์วรรณคด/ีวรรณกรรม 

คติชนวิทยาและการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษา- 

ต่างประเทศโดยบูรณาการ

กับศาสตร์อื่นๆ 

 รายงานการอภิปราย 

สัมมนา และการฝึกปฏิบัติ 
 ข้อสอบแต่ละรายวิชาที่

เน้นการคิดวิเคราะห์ 
 นิสิตประเมินผลการเรียน

ของตนเอง 
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   2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. สามารถใช้ภาษาไทยในการ
ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
มีปฏิสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดี 

 การอภิปราย แลกเปล่ียน

ความคดิเห็น 
 การเข้าร่วมและน าเสนอ

ผลงานในการประชุม

วิชาการระดับชาติ และ

นานาชาต ิ

 การสังเกตพฤติกรรม 
 จ านวนการน าเสนอผลงาน

วิชาการ 
 จ านวนการเขียนรายงาน

และ/หรือเผยแพร่

บทความวิชาการ 
 นิสิตประเมินตนเองจาก

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ตนเองและผู้อื่น 
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและ

งานกลุ่ม 

 การมอบหมายงานและ

กิจกรรมในรายวิชาต่างๆ 

 ผลงานของนิสิตทั้งงาน

รายบุคคล  และงานกลุ่ม 
 จ านวนกิจกรรมที่นิสิต    

เข้าร่วม 
 นิสิตประเมินผลงานของ

ตนเองและผู้อื่น 

3. สามารถให้ความรู้  ค าปรึกษา  
ค าแนะน า  และความช่วยเหลือ

ทางวิชาการแก่ผู้อื่นอย่างเต็มที่ 

 โครงการเตรียมความพร้อม

และการน าเสนอความก้าว 

หน้าของปริญญานิพนธ์ 
 โครงการเสวนาปริญญา

นิพนธ์ 

 จ านวนกิจกรรมที่นิสิตเข้า

ร่วม และความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นิสิตประเมินความ             

พึงพอใจของตนเอง           

ในการเข้าร่วมโครงการ

และกิจกรรมทางวิชาการ 
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   2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะใน

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร  และการใช้

เทคโนโลย ี

 
กลยุทธ์การสอน 

 
วิธีการวัดและประเมิน 

1. ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศเพื่ อการ สืบค้น

ข้อมูลและการน าเสนอรายงาน 

 ให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเอง

และน าเสนอผลการค้นคว้า

โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

 การน าเสนอรายงานและ

อ้ า งอิ ง ได้ อ ย่ า งถู กต้ อ ง 

เหมาะสม 
 นิสิตประเมินความถูกต้อง

ของการใช้ระบบการอ้างอิง

ในการน าเสนอรายงานของ

ตนเอง 
2. ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โน โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ติ ด ต า ม

ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน

ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา

และการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

 มอบหมายงานให้นิสิตใช้

เ ทค โน โล ยีสา รสน เทศ             

ติดตามความก้าวหน้าทาง

วิ ช า ก า ร ด้ า น ภ า ษ า 

วรรณกรรม คติชนวิทยา

และการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ 

 การน าเสนอผลงานในชั้น

เรียนและในวงวิชาการด้าน

ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา 

และการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ 
 นิสิตประเมินทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การน าเสนอผลงานวิชาการ

ในชั้นเรียน 

3. สามารถใช้ตรรกะในการ

ส่ือสารและการน าเสนอรายงาน

อย่างมีล าดับขั้นตอน 

 แจ้งเกณฑ์การประเมินผล  

การอภิปราย สัมมนา และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
 การน าเสนอรายงาน 

 การประเมินผล          

การน าเสนอผลงาน          

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 การประเมินตามแบบ

ประเมินการน าเสนอ 
 นิสิตประเมินผล            

การน าเสนอผลงาน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรจูากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

 ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านที ่4 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที ่5 
ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ทยท 500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย                
ทยท 501 ไทยศึกษา                
ทยท  502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง                     
ทยภ 511 ทฤษฎีภาษาศาสตร์                
ทยภ 512 โครงสร้างภาษาไทย                
ทยภ 521 ทฤษฎวีรรณคดี                
ทยภ 522 วรรณคดีไทยเชงิเปรียบเทียบ                   

ทยภ 551 ภาษาไทยกับการสื่อสารขา้มวฒันธรรม                
ทยภ 552 ภาษากับสังคม                
ทยภ 651 วัจนปฏิบัติศาสตร์                
ทยภ 661 สัมมนาวรรณคดีมรดก                
ทยภ 662 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน                     
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รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

 ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านที ่4 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที ่5 
ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ทยภ 561 วัจนลีลาในวรรณกรรม                
ทยภ 611 สัมมนาปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย                   
ทยภ 621 สัมมนางานวิจัยวรรณคดีไทย                 

ทยภ 562 วรรณกรรมกับแนวคิดทางพทุธศาสนา                     
ทยภ 652 สัมพันธสารวิเคราะห ์                

ทยต 531  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา                

ทยต 532  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทยแก่
ชาวต่างประเทศ 

               

ทยต 533  ภาษากับวฒันธรรม                

ทยต 534  ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่  ชาว
ต่างประเทศ 

               

ทยต 632  วรรณกรรมไทยเพื่อชาวต่างประเทศ                

ทยต 571  การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่ 
ชาวต่างประเทศ 
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รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

 ด้านที่ 3 
ทักษะทางปญัญา 

ด้านที ่4 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที ่5 
ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ทยต 572  การสร้างและพัฒนาสือ่การเรียนการสอน
ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

               

ทยต 631  การสอนภาคปฏิบัติ                 
ทยต 671  การสอนภาษาไทยกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                

ทยต 672  สัมมนางานวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาว
ต่างประเทศ 

               

ทยค 541 ทฤษฎีทางคติชนวิทยา                
ทยค 542 ความเชื่อและพิธีกรรม                
ทยค 581 คติชนสมัยใหม ่                
ทยค 582 การแสดงพื้นบ้านและสื่อบันเทิงร่วมสมัย                
ทยค 641 วรรณกรรมท้องถ่ินศึกษา                
ทยค 681 สัมมนาภูมิปัญญาไทย                
ทยค 682 สัมมนางานวจิัยทางคติชนไทย                 
ทยท  603  สัมมนาความก้าวหน้าปริญญานพินธ์                    
ทยท 699  ปริญญานพินธ์                
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้ 

- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้ 
ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  
  B  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช้ (Fai)   2.0  

  D+  อ่อน (Poor) 1.5  
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้    

(Comprehensive Examination)  และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ให้ผลการ
ประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)  

-  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้ 

สัญลักษณ์  ความหมาย 
S  ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U  ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw) 
IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น ( In Progress) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
     หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยก าหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุก

รายวิชา  และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตัดสินผลการเรียน             

และจัดท ารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปี 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อท่ี 48 ดังนี้ 
ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 
          นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00  
4. สอบภาษาต่างประเทศได้ 
5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

แต่งตั้ง  
6. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็น        
เรื่องเต็ม (Full Paper)  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย ์

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
 2.  ภาควิชาฯ ช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร 
 3.  ภาควิชาฯ ก าหนดให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชาฯ 
 4.  มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
                     2.1.1  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม  การสัมมนา  และการฝึกปฏิบัติที่

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
                     2.1.2  สนับสนุนการศึกษาต่อ  ศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ของคณาจารย์  และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
                    2.2.1  มหาวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะ  จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์

ท าวิจัยเพือ่ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
                    2.2.2  มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะให้ทุนสนับสนุนในการน าเสนอผลงาน
วิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

                    2.2.2  ภาควิชาฯ  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

หรือการสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 
                    2.2.3  คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกับ

คณาจารย์จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
                    2.2.4  คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การบริหารหลักสูตร 

1.1 ด าเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพื่อท าหน้าที่พัฒนาและ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยทุก 5 ป ี

1.2  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน  เพื่อติดตาม  ก ากับ  ดูแลคุณภาพ
ของหลักสูตร 

1.3  มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนให้ครบ               
ทุกรายวิชา 

1.4  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5  และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน   หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.5  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน   
หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

1.6  มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผล 
การเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

     2.1 การบริหารงบประมาณ 
                 2.1.1  วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี  โดยจัดโครงการ 

กิจกรรมให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5 ด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  
ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  ด้านนันทนาการ  ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

        2.1.2  จัดสรรจ านวนชั่วโมงให้อาจารย์ในแต่ละรายวิชา  วางแผนเชิญวิทยากรที่มี
ชื่อเสียงในแต่ละสาขามาบรรยาย 

        2.1.3  จัดเตรียมครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน   
 

     2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
         2.2.1  สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 1)  ใช้อาคารสถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2)  คณะฯ จัดสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ อาคารคณะ 

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         2.2.2  ห้องสมุด  
         มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้านวิชาการ คือส านักหอสมุดกลาง  และศูนย์ 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self ‟ access Learning Center) มีหนังสือด้านภาษาไทย และมีวารสารด้าน
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ภาษาและวรรณคดีไทย ส านักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูล 
Ebsco ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ 

     2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
มีอาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมส่ือสารสังคมเพิ่มเติมจากอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์  

ในปีการศึกษา 2555  ภาควิชาฯ สร้างห้องปฏิบัติการวิจัย  ห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์และนิสิต  
และแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษา 
 

     2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารภาควิชา และคณะกรรมการประจ า

คณะมนุษยศาสตร์ ติดตาม ส ารวจ เพื่อประเมินความเพียงพอของหนังสือ ต ารา วารสารและอุปกรณ์

การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ตลอดปีการศึกษา 
 
3.  การบริหารคณาจารย์ 

     3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี

สรรหา การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การท าสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก  ฉ) โดยคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่งคือ  ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  สาขาวิชาภาษาไทย  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และต้องมีผลงานทาง

วิชาการหรือผลงานวิจัยด้านภาษาไทย 
 

     3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
          3.2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทุก 2 เดือน  เพื่อวางแผนการ

ปฏิบัติงานประจ าปี  และติดตามทบทวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
          3.2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมา

พิจารณาปรับปรุงแต่ละรายวิชา  เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

     3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
          3.3.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา        

ร่วมสอนบางรายวิชา  และบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   
          3.3.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
          3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตาม

ค าอธิบายรายวิชาเพื่อประกอบการสอน  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ประสานงาน 
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4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
     4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

          4.1.1 ภาควิชาฯ ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้อง

รับผิดชอบก่อนการรับเข้าท างาน 
          4.1.2 บุคลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน  ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการ

สอบสัมภาษณ์  โดยให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง  และการมี

ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต 
          4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 

     4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
          4.2.1 ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับงานที่ 

รับผิดชอบ 
          4.2.2  ภาควิชาฯ ให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชากา ร             

เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการให้บริการ 

 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

     5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 
     ภาควิชาฯ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือส าหรับนิสิต  เพื่อให้ค าแนะน าด้านวิชาการ  

แผนการเรียนในหลักสูตร   ทุนสนับสนุนการวิจัย  ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย   รวมทั้ง
การเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ  
 

     5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
การอุทธรณ์ของนิสิตสามารถด าเนินการได้ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และที่เกี่ยวข้อง  
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1  ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด แรงงาน 
6.2  ส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี 
6.3  เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม และตลาดแรงงานทุก 5 ป ี
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 

 

2555 
 

2556 
 

2557 
 

2558 
 

2559 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงาน
ผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

- X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 

 

2555 
 

2556 
 

2557 
 

2558 
 

2559 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน    (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- - X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - X X X 

 
เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต้องผ่านเกณฑ์

ประเมิน ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้

ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้

บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

          1.1.1  ก่อนการสอน 
 อาจารย์ในภาควิชาฯ ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อพิจารณาโครงการสอน

ของรายวิชาที่จะเปิดสอน  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า  เพื่ อน าไป

วางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 
          1.1.2  ระหว่างสอน 
 อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ  สอบถามจากนิสิตถึง

ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอน  ด้วยการสัมภาษณ์  การสนทนา  หรือใช้แบบสอบถาม 
          1.1.3  หลังการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก  การท า

กิจกรรม  แบบฝึกหัด  และผลการสอบ  ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์

การสอนประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน 
 

     1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
          1.2.1  ระหว่างสอน 
 คณะกรรมการประเมินของภาควิชาฯ ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตใน

ชั้นเรียนถึงวีธีการสอน  ส่ือการสอน  กิจกรรม/ งานที่มอบหมายแก่นิสิต  และความสอดคล้องกับ

โครงการสอน (Course Syllabus) 
          1.2.2  หลังการสอน 
           1.2.2.1  นิสิตประเมินการสอนทุกปลายภาคการศึกษา  โดยใช้แบบประเมิน 

มศว ปค.003  ผ่านระบบออนไลน์ 
           1.2.2.2  คณะกรรมการภาควิชาฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต  โดยพิจารณาร่วมกับผลจากแบบประเมิน มศว 

ปค.003   
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1  การท าวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร  โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน  นิสิตปัจจุบัน  

และบัณฑิตท่ีส าเร็จตามหลักสูตร 
2.2  การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ด าเนินการหลักสูตร  การเย่ียมชม  และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสิต 
2.3  การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต  
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หลักสูตรและการส ารวจการได้งานของบัณฑิต 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี  ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาฯ  โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาฯ และ

มหาวิทยาลัย 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่

รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา  และปรับปรุงเมื่อส้ินภาคการศึกษา  จากนั้นน าเสนอต่อหัวหน้า

ภาควิชาฯ ในการประชุมของภาควิชาฯ  ทุกภาคการศึกษา 
4.2  ภาควิชาฯ  ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน

คุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 
4.3  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการ

ประเมินในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง / พัฒนาการด าเนินงานหลักสูตรทุก 5 ป ี
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
                  พ.ศ. 2554 
ภาคผนวก ข   ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรบัปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข 
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
วันอังคารที่  9 สิงหาคม  2554   

เวลา  9.30 - 12.00 น.  ห้อง 258 คณะมนุษยศาสตร์ 
------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ   คู่ทวีกุล  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  พุทธเมตะ กรรมการ 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี  แผลงศร กรรมการ 
4. อาจารย์พัทยา   จิตต์เมตตา กรรมการ 
5. อาจารย์วิรุฬห์รัตน์   ไฉนงุ้น  กรรมการ 
6. อาจารย์วิชชุกร   ทองหล่อ กรรมการ 
7. อาจารย์สุภัค             มหาวรากร กรรมการ 
8. อาจารย์รัชนีย์ญา   กลิ่นน้ าหอม กรรมการ 
9. อาจารย์พรธาดา   สุวัธนวนิช กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
11. อาจารย์ภรพัสุ   สร้อยระย้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รองศาสตราจารย์  ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ  โสภวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภสินธุ์  แผลงศร หัวหน้าภาควิชาฯ 

 

เริ่มประชุมเวลา  9.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ือง 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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 ประธานกล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านคือรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์    
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์  ที่กรุณาให้ เกียรติวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต                      
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ต่อจากนั้นจึงขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร   
 มติ  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา โดยได้ข้อสรุปดังนี้ 
 1.  ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร ควรเชื่อมโยงให้เห็นความจ าเป็นของหลักสูตรหรือภาษาไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 2.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) ด้านคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง การมีคุณธรรมจริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริตต่อการท างาน
วิชาการ งานวิจัย    และวิชาชีพ    และการมีวินัย   ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  และเคารพ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  ของสถาบัน น่าจะปรากฏเป็นความรับผิดชอบหลักใน  แผนที่ เนื่องจากใน 
แต่ละรายวิชาย่อมพิจารณาประเมินผลการเรียนของนิสิตจากเรื่องเหล่านี้เป็นคะแนนจิตพิสัยด้วย 
 3.  ด้านรายวิชา มีข้อสังเกตดังนี้ 
              3.1  รายวิชา ทยต  534  ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ ซึ่งเดิม

ก าหนดให้ผู้เรียนที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย และผู้เรียนที่เป็นชาวต่างประเทศ ต้องศึกษาเป็น

รายวิชาบังคับเพิ่มเติมนั้น ควรจะให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทยเรียนด้วยเพราะเป็นรายวิชาที่มี

ความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
               3.2  ปรับชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชาบางรายวิชาให้มีความกระชับ เหมาะสมกับล าดับความ

ยากง่ายของรายวิชา หลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน และชัดเจนย่ิงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น รายวิชา ทยท  500  ระเบียบ

วิธีวิจัยทางภาษาไทย  ทยท  501  ไทยศึกษา ทยต  635  วรรณกรรมไทยเพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาว

ต่างประเทศ  เป็นต้น   
          3.3  ค าอธิบายรายวิชาและชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของภาษาพิจารณาและ
แก้ไขให้อีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
 ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

                                                                                     
                                                                                (นางพิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ) 

                                                                       เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประเมินหลักสูตร 
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1.  รายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
 

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ได้ด าเนินการประเมินหลักสูตรดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2554 โดยส ารวจความคิดเห็นจากศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อประเมินหลักสูตรในด้านต่าง ๆ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่า  ปรัชญาของหลักสูตรมีความเป็นไปได้ใน

การด าเนินการ แต่วัตถุประสงค์ค่อนข้างกว้างน่าจะปรับให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขา 
 2. ความคิดเห็นของนิสิตปัจจุบันต่อหลักสูตร พบว่า มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  2.1 นิสิตมีความคาดหวังต่อความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน และได้ลงทะเบียน

เรียนตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ ในระดับมากที่สุด 
  2.2 นิสิตมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงวิชาการในสาขาและนอกสาขาวิชารวมทั้งการ

จัดกิจกรรมเชิงวิชาการอื่น ๆ ในระดับปานกลาง 
  2.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ในระดับปาน

กลาง 
  2.4  วิธีการเรียนการสอน บัณฑิตมีความเห็นว่าผู้สอนในแต่ละรายวิชามีการเตรียมการอย่าง

เหมาะสม พอใจวิธีการวัดผลและการประเมินผล การเชิญวิทยากรที่มีความรู้จากแหล่งที่หลากหลาย ในระดับ

มาก 
  2.5 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและต ารา ในระดับปานกลาง 
 3. ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตร พบว่า มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  3.1 บัณฑิตได้ทุ่มเทเวลาและความพยายามในการศึกษาเพื่อให้ส าเร็จตามหลักสูตร ใน

ระดับมากทีสุ่ด 
  3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาทุ่มเทเวลาและความเอาใจใส่ให้ค าแนะน าปรึกษาในการเรียนหรือการ

ท าวิจัย ในระดับมาก 
  3.3 บัณฑิตมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงวิชาการในสาขาและนอกสาขาวิชารวมทั้ง

การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการอื่น ๆ ในระดับปานกลาง 
  3.4 การศึกษาในหลักสูตรนี้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านส่วนตัว ครอบครัว การงาน 

และสังคม ในระดับปานกลาง 
  3.5  วิธีการเรียนการสอน บัณฑิตมีความเห็นว่าผู้สอนในแต่ละรายวิชามีการเตรียมการอย่าง

เหมาะสม พอใจวิธีการวัดผลและการประเมินผล การเชิญวิทยากรที่มีความรู้จากแหล่งที่หลากหลาย ในระดับ

มาก 
  3.6  วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและต ารา ในระดับปานกลาง 
 
2.  รายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
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 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ได้ด าเนินการประเมินหลักสูตรดังกล่าวในภาคการศึกษา   ที่ 1 ปี

การศึกษา 2554 โดยส ารวจความคิดเห็นจากศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อประเมินหลักสูตรในด้านต่าง ๆ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่า  ปรัชญาของหลักสูตรมีความเป็นไปได้ใน

การด าเนินการ แต่วัตถุประสงค์ค่อนข้างกว้างน่าจะปรับให้สอดคล้องกับสภาพสังคมความเชี่ยวชาญเฉพาะ

สาขา และการก้าวสู่การร่วมเป็นประชาคมอาเซียน 
 2. ความคิดเห็นของนิสิตปัจจุบันต่อหลักสูตร พบว่า มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  2.1 นิสิตมีความคาดหวังต่อความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน และได้ลงทะเบียน

เรียนตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ ในระดับมากที่สุด 
  2.2 นิสิตมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงวิชาการในสาขาและนอกสาขาวิชารวมทั้งการ

จัดกิจกรรมเชิงวิชาการอื่น ๆ ในระดับปานกลาง 
  2.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ในระดับ            
ปานกลาง 
  2.4 วิธีการเรียนการสอน บัณฑิตมีความเห็นว่าผู้สอนในแต่ละรายวิชามีการเตรียมการอย่าง

เหมาะสม พอใจวิธีการวัดผลและการประเมินผล การเชิญวิทยากรที่มีความรู้จากแหล่งที่หลากหลาย ในระดับ

ปานกลาง 
  2.5 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและต ารา ในระดับปานกลาง 
 3. ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตร พบว่า มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  3.1 บัณฑิตได้ทุ่มเทเวลาและความพยายามในการศึกษาเพื่อให้ส าเร็จตามหลักสูตร ใน

ระดับมากที่สุด 
  3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาทุ่มเทเวลาและความเอาใจใส่ให้ค าแนะน าปรึกษาในการเรียนหรือการ

ท าวิจัย ในระดับมาก 
  3.3 บัณฑิตมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงวิชาการในสาขาและนอกสาขาวิชารวมทั้ง

การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการอื่น ๆ ในระดับปานกลาง 
  3.4 การศึกษาในหลักสูตรนี้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านส่วนตัว ครอบครัว การงาน 

และสังคม ในระดับปานกลาง 
  3.5 วิธีการเรียนการสอน บัณฑิตมีความเห็นว่าผู้สอนในแต่ละรายวิชามีการเตรียมการอย่าง

เหมาะสม พอใจวิธีการวัดผลและการประเมินผล การเชิญวิทยากรที่มีความรู้จากแหล่งที่หลากหลาย ในระดับ

ปานกลาง 
  3.6 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและต ารา ในระดับน้อย 
 
3.  สรุปผลการสัมมนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 
 

             คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดการสัมมนา

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554  ณ ห้อง 252 คณะมนุษยศาสตร์  
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โดยได้เชิญผู้ใช้หลักสูตรจากทุกภาคส่วน จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  
             1.  ผศ.มุกดา ลิบลับ ประธานสาขาภาษาไทย และรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  ตัวแทนจากผู้ใช้บัณฑิต 
             2. ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์  อดีตผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัวแทน

ศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   
             3.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก (ภาษาไทย) 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตัวแทนศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการ

สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   
             4.  นายทินวัฒน์  สร้อยกุดเรือ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตัวแทนศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
             5.  นายธนกร เพชรสินจร นักวิชาการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง  งาน

แผนและงานวิจัย  ตัวแทนศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
             ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 5 ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านโครงสร้าง รายวิชา 

และการบริหารจัดการของภาควิชา สรุปเป็นประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
             1.  ด้านผู้เรียน  จ านวนนิสิตควรมีความเหมาะสม ไม่มีจ านวนมากเกินไป มีการทดสอบ    การ

สัมภาษณ์เพื่อวัดระดับความรู้ของผู้เรียนเพื่อไม่ให้ประสบปัญหาในการสอน   
             2.  รายวิชาในหลักสูตร มีความครอบคลุมกับทักษะและความรู้ที่จ าเป็นแก่การประยุกต์ใช้  แต่

บางรายวิชาที่มีเนื้อหามาก เช่น วิธีวิทยา น่าจะสามารถแยกได้เป็นอีก 1 รายวิชาโดยอาจแยกเป็น หลักสูตร 

กับจิตวิทยาการสอน  หรือบางรายวิชา เช่น ระเบียบวิธีวิจัย น่าจะได้เรียนเมื่อนิสิตเริ่มมีหัวข้อหรือผ่านการ

เรียนรู้จากรายวิชาอื่น ๆ มาบ้างเพื่อจะได้สามารถคิดเค้าโครงของงานวิจัยและร่างแผนงานวิจัยได้ต่อไป 

นอกจากนี้ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่นการวัดและประเมินผล 
            3.  เอกสารประกอบการสอน ต ารา แบบเรียน และส่ือ ที่สร้างและพัฒนาโดยคณาจารย์ผู้สอนหรือ

ภาควิชา ยังขาดแคลน ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างย่ิง 
            4.  ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้ เรียนเรียนรู้ภาษาไทยให้กว้างขวางลึกซึ้งย่ิงขึ้น ผู้สอนต้องเป็น            

ตัวแบบของนักวิชาการ ผลิตต ารา งานวิจัย และสามารถแนะน าผู้เรียนในการแสวงหา เลือก และเรียนรู้ด้วย

ตนเองต่อไปได้อย่างเหมาะสม หรือใช้เทคนิคการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นแบบ Research base Learning  
           5.  ภาควิชา ควรวางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับรายวิชาที่เป็นการปฏิบัติการสอนเพื่อให้ผู้เรียน

มีโอกาสฝึกฝนในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
            6.  บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ของ มศว เป็นผู้มีลักษณะเด่นคือความสุภาพอ่อนน้อม 

ความอดทน สู้งาน การมีจิตสาธารณะ มีภาพของความเป็นครู เด่นในด้านวิชาการโดยเฉพาะวรรณคดี

วรรณกรรม  ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือน่าจะผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องจะได้มีความก้าวหน้าทั้งทาง

วิชาการและการเติบโตในสายงานบริหาร 
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม คือ ภาควิชาควรจัดท าคลังข้อสอบวัดมาตรฐานหรือวัดระดับผู้สอน

ภาษาไทยหรือผู้ใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  เพื่อให้การสอนภาษาไทยกับการสอบภาษาไทยควรคู่

กันไปและเป็นการสร้างมาตรฐานให้เกิดในสายอาชีพนี้ต่อไป 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1. ชื่อ-สกุล  นางพรธาดา  สุวัธนวนิช                
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
สังกัด   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2551   อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  

              คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2531   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ.  2525   อักษรศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ 2)  

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ประสบการณก์ารสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 
อาจารย์ผู้สอนโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 

กรกฎาคม ‟ 14 สิงหาคม 2553 โดยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ร่วมกับส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 
 วรรณคดีศึกษา  วรรณกรรมไทยปัจจุบัน  และสตรีศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 งานวิจัย 
พรธาดา  สุวัธนวนิช. เพศวิถีของแม่ม่ายในบันเทิงคดีไทยร่วมสมัย. ทุนวิจัยงบรายได้คณะ 
            มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2552 (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) 

พรธาดา  สุวัธนวนิช.  ผู้หญิงกับบทบาทความเป็นแม่ในนวนิยายไทยตั้งแต่ พ.ศ.2510-2546.  
            วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดี    
             เปรียบเทียบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
พรธาดา  สุวัธนวนิช. กระแสและแนวโน้มของวรรณกรรมไทย. ทุนวิจัยของส านักงานกองทุน 
            สนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ.2549  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร  
            เป็นหัวหน้าโครงการ 
 
พรธาดา  (ณ ล าพูน)  สุวัธนวนิช. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสั้นของ ร. จันทพิมพะ.  

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2531. 
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บทความวิชาการ 
พรธาดา  สุวัธนวนิช “คุณล าใย : หญิงผู้สับสนในยุคบริโภคนิยม” ใน มติชนสุดสัปดาห์, 22 
           (11 -17 ก.พ.2545).  
พรธาดา  สุวัธนวนิช.  “ภาษาในจดหมายธุรกิจ” ใน มนุษยศาสตร์ปริทัศน์ 21 (ภาคเรียนที่ 1  
            ปีการศึกษา 2542) , หน้า  49 ‟ 57. 
พรธาดา  สุวัธนวนิช. “ย้อนกลับไปอ่านน้ าใสใจจริงพร้อมกับของขวัญวันวาน” ใน สกุลไทย 45  
             (4 พ.ค.2542): หน้า  66. 
 

การน าเสนอผลงาน 
“ความเป็นแม่ในช่วงสามทศวรรษ (พ.ศ.2510 - 2540) : ความคงที่และการแปรเปล่ียน” เสนอใน

การประชุมเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2547 คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

หนังสือ / ต ารา / เอกสารค าสอน / เอกสารประกอบการสอน 
พรธาดา  สุวัธนวนิช.(ปริวรรตและวิเคราะห์). นิราศบางยี่ขัน.โครงการอนุรักษ์วรรณคดีฉบับ 
             ตัวเขียนภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
             ศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 
  

ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม 
 ระดับปริญญาตรี  
 ทย  101 ทักษะทางภาษา 1 
 ทย  102 ทักษะทางภาษา 2 
 ทย  103 วาทการเบื้องต้น 

 ทย  113 การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล 

 ทย  201   การพูดเพื่อประสิทธิผล 

 ทย  311   การเขียนสารคดี 

 ทย  312   การใช้ภาษาไทย 
 ทย  333   การเขียนสื่อสารมวลชน 
 ทย  334 การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา 
 ทย  335 การเขียนทางธุรกิจ 
 ทย  422 วรรณกรรมปัจจุบนั 
 ทย  424 วรรณคดีวิจารณ ์
 ทย  425 วรรณคดีเปรียบเทียบ 
 มน  101 มนุษย์กับความงาม 
 มน  102 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม   
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 ทยศ 222 วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทัศน์ 

 

 ระดับปริญญาโท 

ทย  528 การศึกษาวรรณคดีในเชิงเปรียบเทียบ 
ทย  531 การวิเคราะห์ภาษาในการส่ือสาร 
ทย  632 การผลิตงานวิชาการ 
ทย  635 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน   
 

ประสบการณ์การสอนอื่นๆ 
พ.ศ.  2542 ‟ ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษรายวิชาพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน  คณะนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พ.ศ.  2534 - 2547  อาจารย์พิเศษรายวิชาภาษาไทย  3   คณะศิลปศาสตร์  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  

การเขียนสร้างสรรค์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกริก 
พ.ศ.  2533 ‟ 2535  อาจารย์พิเศษรายวิชาการใช้ภาษา  คณะนิเทศศาสตร์  และคณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
พ.ศ.  2531- 2536  อาจารย์พิเศษรายวิชาการเขียน 1  การเขียน 2  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 1  ภาษาเพื่อ

การส่ือสาร  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

การควบคุมปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ (บางส่วน) 
2553 ขวัญฤทัย  นันท์ธนะวานิช.  การวิเคราะห์ตัวละครผู้หญิงเหนือและภาพสะท้อน 
          ทางสังคมจากตัวละครผู้หญิงเหนือในนวนิยายไทย.  ปริญญานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
            (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
2553 พระมหาเจียง  ช่วยสุมน.  จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาในเพลงของสลา   
             คุณวุฒิ.  ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2552 อรนัช  สมสิทธิ์.  พัฒนาการในงานเขียนของวินทร์  เลียววาริณ.  ปริญญานิพนธ ์
            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2551 พรรณทิภา  จีนกลับ.  การศึกษาวิเคราะห์นวนิยายไทยที่น าเสนอการเดินทาง 
            ข้ามเวลา.  ปริญญานพินธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2551 วัฒนา  ระจิตด ารงค์.  ปัญหาชีวิตครอบครัวในนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล.   
            ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2547 หญิงประเสริฐ  ไพศาลพิสุทธิสิน.  จะเด็ดและตัวละครหญิงในผู้ชนะสิบทิศ.   
            ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2546 วริศา  หุ่นประการ.  การวิเคราะห์สารคดีของธีรภาพ  โลหิตกุล.  ปริญญานิพนธ ์
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            การศึกษามหาบณัฑติ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2546 สารภี  ขาวดี.  ภาพลักษณ์ต ารวจไทยในนวนิยายของวสิษฐ  เดชกุญชร. ปริญญานิพนธ ์
            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 ทยภ  521 ทฤษฎีวรรณคดี 
 ทยภ  522 การศึกษาวรรณคดีไทยเชิงเปรียบเทียบ 
 ทยภ  542 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

          ทยภ  621 สัมมนาการศึกษาวิจัยวรรณคดีไทย 
          ทยต  571       การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 
            ทยต  533       ภาษากับวัฒนธรรม 
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2. ชื่อ-สกุล  นางพิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สังกัด   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประวัติการศึกษา 
               พ.ศ. 2539      ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย   
                              คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          พ.ศ. 2544      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ภาษาไทย    
                               คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          พ.ศ.  2555     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย    
                               คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
           
ประสบการณ์การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 

         อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ   ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ. 2548 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 
 วาทการ  การใช้ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษากับการส่ือสาร  และการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ                                           
 

ผลงานทางวิชาการ 
 งานวิจัย 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ.  โลกทัศน์จากวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น.  ปริญญานิพนธ์ 
          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. รายงานการวิจัยเรื่อง  แนวทางการศึกษาวิเคราะห์โลกทัศน์จากวรรณกรรม.     
       กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. พิธีกรหญิงในรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงไทย : บุคลิกภาพและบทบาท.   
          กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ :  
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. การสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย  
          ศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. 

 

บทความทางวิชาการ 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. กลวิธีการพูดอ้อม : ปัญหาบางประการในการสื่อสารระหว่างบุคคล.  
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          วารสารสหภาษา. 1,1 (2546) 17-22. 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. การใช้ลีลา “เล่าเรื่อง” ในการพูดต่อหน้าชุมชน.  วารสารมนุษยศาสตร์ 
          ปริทรรศน์. 26,2 (2547) 93 -104. 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. พิธีกรหญิงในรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงไทย : บุคลิกภาพและบทบาท.   
          วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 29,2 (2550) 47 -76. 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. ค าที่แสดงความสุภาพในภาษาไทย : นัยเรื่องเพศสภาพและการแสดงอ านาจ.   
          ภาษาและวัฒนธรรมไทย. 2,1 (2550) 107-125. 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. โลกทัศน์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์จากวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น. 80 พรรษา  
          ครูภาษาไทยแห่งแผ่นดิน  รวมบทความทางภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
          พระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
           วิทยาลัย. 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. อัตลักษณ์ไทยในการอบรมเล้ียงดูเด็กเรื่องมารยาททางวาจา.  Naresuan  
           University Journal 2011 ; 19 (1) 
 
            การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ. งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
            เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ม.สงขลานครินทร์ เมษายน 2553) 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. การสื่อสารเชิงจริยธรรม (เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับ 
            นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมษายน 2553) 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. ภูมิปัญญาจากวรรณกรรมของหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล (เสนอผลงานในการ 
            น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Thailand research expo 2010) 
 

หนังสือ / ต ารา / เอกสารค าสอน / เอกสารประกอบการสอน 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. พูดอย่างมั่นใจในแบบที่เป็นคุณ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
          2548. 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. การพูดเพื่อเป็นพิธีกร.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพูดเฉพาะกิจ 2 : การเป็นพิธีกรทาง 
          วิทยุและโทรทัศน์.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552. 
 

ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม 
 ระดับปริญญาตรี 
 ทย 113  การฟังและการพูดเพื่อประสิทธิผล 

 ทย 231  การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
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 ทย 442  วรรณคดีการเมือง 
 วท 312  จิตวิทยาการพูด 
          วท 424  การพูดเพื่อวิชาชีพ 1 
          วท 425  การพูดเพื่อวิชาชีพ 2 
 
การควบคุมปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

2551  จินตนา  เหลือล้น.  การโฆษณาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐระหว่างปี  
          พ.ศ.2533  - 2547.  ปรญิญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย 
          ศรีนครินทรวิโรฒ. 
2550  นัยน์ปพร  จงสมจิตต์.  ตัวละครรักร่วมเพศหญิงในนวนิยายไทย. ปริญญานิพนธ์ 
         การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2550  ก าพล  จันทะกุล.  ลีลาการเขียนและกลวิธีการน าเสนอบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในนิตยสาร 
         ภาพยนตร์.  ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
         ภาระงานสอนในหลักสูตร 

   ทยต 571  การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ              
         ทยต 572  การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ      
         ทยต 671  การสอนภาษาไทยกับการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
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3. ชื่อ-สกุล  นายภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สังกัด   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ. 2554   อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2538   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2528 ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
   คณะครุศาสตร์  วิทยาลัยครูสกลนคร 
 

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 
         อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ ระดับ 1   ระดับ 2  และภาษาไทยธุรกิจเพื่อการ
ส่ือสาร ณ School of Oriental Studies, Ho Chi Minh City University of Foreign  Languages and Information 
Technology(HUFLIT) ระหว่างวันที่  16 มิ.ย.46- 30 ก.ย.47 

         อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ   ณ University of Social Sciences and 
Humanities  Faculty of Oriental Studies1 ระหว่างวันที่  ต.ค. 42- 30 ก.ย. 43 
 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 
 ทฤษฎีทางคติชนวิทยา   ความเชื่อและพิธีกรรม   สัมมนางานวิจัยทางคติชนไทย                                           
 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 งานวิจัย 
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ และคณะ. ไทพวน : การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิต พฤติกรรมการส่งเสริม 
          จิต- พุทธพิสัยและปัญหาการใช้ภาษา.  กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
            ศรีนครินทรวิโรฒ, 2542. 
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์.  วรรณกรรมไทพวน : ความสัมพันธ์กับสังคม.  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร 
          มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539.  

บทความทางวิชาการ 
Panupong  Udomsilp and Sukanya Sujachaya.  “Symbolism in The Chaomae Song Nang  
            Ritual.’  Manusya 19 (2011) : 72-86. 
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. “  กาละเกด : พระโพธิสัตว์ในอุดมคติและเจ้าพ่อในโลกทัศน์ของไทยพวน.”   
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          พิธีกรรมต านาน นิทาน เพลง : บทบาทของคติชนกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : โครงการ 
             เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 : 11-56.  
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. การสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาไทย 
          แก่นักศึกษาต่างชาติ. ในการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง Teaching Asian  
             Languages to Non-native Speaker   ณ โรงแรมจัสมิน.  4-5 สิงหาคม 2548. 
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. “ การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของไทพวนกับวัฒนธรรมไทย : พินิจจาก 
            นิทานชาดกไทพวน.”  สิปปศาสตร์รังสรรค์ (มกราคม   2546) : 19-36.  
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. “ ประเพณีบายศรีสู่ขวัญพระ : บทบาทหน้าที่ในการสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจ 
             เดียวกันของชุมชนไทพวน.” บุรพคดีธีรมรรศน์ (มกราคม 2545) : 127-137.  
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. “ นิทานเวียดนาม : ประวัติศาสตรบ์อกเล่าที่มีบทบาทส าคัญต่อเวียดนาม.”  
          มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 21 (ภาคเรียนที่ 2   2542) : 31 ‟ 39.  
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. “ เพลงกล่อมเด็กอีสาน : การศึกษาตามแนวประณามวาทะ.” มนุษยศาสตร์ 
          ปริทรรศน์ 20 (ภาคเรียนที่ 2   2541) : 26 ‟ 30.  
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์.  “ บทบาทและหน้าที่ของวรรณกรรมนิทานไทพวนต่อสังคมไทพวน.”  
  ภาษาและวรรณคดีไทย 15 ( ธันวาคม 2541) : 201 ‟ 223. 
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ . “วรรณกรรมนิทานไทพวน : มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของ 

ชาวไทพวน.” มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 19 (ภาคเรียนที่ 1 และ 2   2540) : 19 ‟ 36.  
ค าในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง 

ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์.  “ ไทยพวนภาคกลาง. ”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 6.   
กรุงเทพฯ :  มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542. 

ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์.  “ ระบ าบ้านนา, เพลง. ”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 12.   
กรุงเทพฯ :  มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542. 

ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์.  “ สืบชะตา : พิธีกรรม. ”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 14.   
กรุงเทพฯ :  มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542. 

ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์.  “ หน้าใยหรือเพลงโช้, เพลง. ”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 14.   
             กรุงเทพฯ :  มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542. 
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์.  “ องครักษ์, อ าเภอ. ”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 15.   

กรุงเทพฯ :  มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542. 
 ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. “ อาบน้ าก่อนกา, ประเพณี. ”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 15.  
         กรุงเทพฯ :  มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542. 
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            การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์.  ระบบเครือญาติและอ านาจของนางเทียม : กรณีศึกษาพิธีไหว้ผีประจ าปี 
          บ้านสิงห์โคกและบ้านสิงห์ท่า.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และ 
             การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่ 
             สังคมโลก”   วันที่  22  กรกฎาคม  2554   ณ  ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
Panupong  Udomsilp.  The Meaning of Symbols in the “Chao Mae Song Nang Ritual.”   

Evaluation From  The 3rd Language in the Realm of Social Dynamics International Conference 29 -
30 April 2010  School of Humanities The University of the Thai Chamber of Commerce.  

 

หนังสือ / ต ารา / เอกสารค าสอน / เอกสารประกอบการสอน 
ผกาศรี  เย็นบุตร  ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ และสุภัค  มหาวรากร.  ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
           เล่ม 1-2   แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.   
             กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์,  2552. 
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์.  คติชนวิทยา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์, 2548. 
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์, 2548. 
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์, 2545. 
ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์. ภาษาไทย 3 . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์, 2544. 
 

ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม 
 ระดับปริญญาตรี 
 ทย 101  ทักษะทางภาษา 1 
 ทย 102  ทักษะทางภาษา 2 
 ทย 112  วรรณคดีกับชีวิต 
 ทย 351  คติชนวิทยา 
 ทย 221  ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี 
 ทย 424  วรรณคดีวิจารณ์ 
 

 ระดับปริญญาโท 

 ทย 536  การอ่านตีความ 
 ทย 526  วรรณคดีสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 
 ทย 501  คติชนวิทยาในสังคมไทย 
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ประสบการณ์อื่น ๆ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8  ถ้วยรางวัล

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค. 54 
อาจารย์ผู้สอนในโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะส้ันแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ภาควิชา

ภาษาไทยฯ  คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ระหว่างวันที่  11 ก.ค.  54 - 7 ส.ค. 54 

อาจารย์พิเศษ สอนวิชาการวิเคราะห์ส านวนไทย(THAI 3127) (  ภาคเรียนที่ 2/2553) 
(นักศึกษาจีน)  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 53- 30 ก.พ.54 
 อาจารย์ผู้สอนในโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะส้ันแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ภาควิชา

ภาษาไทยฯ   คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ระหว่างวันที่  17 ก.ค. 53- 15 ส.ค. 53 

 อาจารย์พิเศษสอนวิชาภาษากับการพัฒนาความคิด (THAI 2109) ให้แก่นักศึกษาจีน (ภาคเรียน 
1/2553)  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ระหว่างวันที่  17 มิ.ย.53- 6 ต.ค. 53 
 อาจารย์พิเศษ บรรยายเรื่องแนวทางการศึกษาคติชนวิทยา: นิทาน ต านาน พิธีกรรมและความเชื่อ   
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ในวันที่ 23 ธ.ค.52 
 อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา ศศภท 217 คติชนวิทยา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 27 ต.ค.51- 
20 ก.พ.52 (ภาคเรียนที่ 2 / 2551) 
 อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา ศศภท 450 นิทานพื้นบ้านกับสังคม  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่                           
22 ธ.ค.51 
 อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับ 2  ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 10 เม.ย.49 -                
31 พ.ค.49 
 อาจารย์ผู้สอนในโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย แก่นักศึกษาเวียดนาม   ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ระหว่างวันที่ 15 ส.ค. -9 ก.ย. 48 
 วิทยากร โครงการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อ งการสอนภาษาตะวันออกในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ  ณ โรงแรมจัสมิน  ระหว่างวันที่  4-5 ส.ค.48 
 อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  ระดับ 1   และระดับ 2  ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ระหว่างวันที่  2 ม.ค. 46-30 พ.ค.46 

อาจารย์พิเศษสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  ระดับ 1   วิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  ระหว่างวันที่  13 ส.ค.46- 28 ธ.ค.46 
 อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยธุรกิจเพื่อการส่ือสารแก่นักศึกษาเวียดนาม   ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ระหว่างวันที่  15 ก.ค.45-9 ส.ค. 45 
 วิทยาการ ในการสัมมนาวิถีชีวิตชาวไทยพวนในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเมืองเชลียง  อ.
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ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่ 29 ‟ 30 มี.ค. 45 
 อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยธุรกิจเพื่อการส่ือสารแก่นักศึกษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาไทยและภาษา

ตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 44 ‟29 ส.ค. 44   
  

การควบคุมปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
2551  อุบลนภา  อินพลอย.  การถวิลหาอดีตในวรรณกรรมของเรวัตร์  พันธุ์พิพัฒน์.  ปริญญา 

นิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2551 พีระวิศร์  พูลเขตรวิทย์.  วรรณกรรมของเสกสรร  ประเสริฐกุล : การศึกษาเชิงอภิปรัชญา.   

ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2550 วชิระ  ดวงใจดี.  การศึกษางานเขียนสารคดีของอรสม  สุทธิสาคร.  ปริญญานิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2550 จิตรพรรณ  พึ่งพงษ์.  ภาพสะท้อนโรคเอดส์ในบันเทิงคดีไทยช่วง พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2547.  
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2550 เกตุอัมพร  ชั้นอินงาม.  การศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายของชาวมอญเกาะเกร็ด. ปริญญา

นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2549 มะลิ  จรุงเกียรติ.  การศึกษาวรรณกรรมใบเซียมซีของวัดในจังหวัดภาคกลาง.  ปริญญา 

นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2549 นวรัตน์  เหรียญทอง.  ภาพลักษณ์ผู้หญิงในเรื่องสั้นของศรีดาวเรือง.  ปริญญานิพนธ์ 

การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2548 พระมหาสาคร  ฉลวยศรี.  มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร :  การศึกษาเชิงวิเคราะห์. ปริญญานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2548 สุมาลี  แก่นการ.  โลกทัศน์ของเทียนวรรณ. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
2546 วาสนา  ดอนจันทร์ทอง.  ภาพสะท้อนสังคมไทยในเรื่องสั้นจากนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์  ช่วง 

พ.ศ. 2536-2544 . ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย 
          ศรีนครินทรวิโรฒ. 
2546 ปิยะพันธ์  สรรพสาร.  วิเคราะห์บทสู่ขวัญของชาวกุย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์.   
          ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 
          ทยค 541 ทฤษฎีทางคติชนวิทยา                                                                                                          
          ทยค 542 ความเชื่อและพิธีกรรม                                                   
          ทยค 641 สัมมนางานวิจัยทางคติชนไทย                                            
          ทยค 581 คติชนสมัยใหม่                                                                       
          ทยค 582 การแสดงพื้นบ้านและสื่อบันเทิงร่วมสมัย                  
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4. ชื่อ-สกุล  นายศานติ  ภักดีค า 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สังกัด   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ. 2551   อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2545   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก 
   คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2541 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
   คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 
 วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  วรรณคดีเขมร  จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
 

ผลงานทางวิชาการ 
 งานวิจัย 
ศานติ  ภักดีค า.  ศาสตราแลบง : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์  พัฒนาการ  และควาสัมพันธ์กับวัฒนธรรม 
         เขมร.  วิทยานิพนธ์ อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 
ศานติ  ภักดีค า. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบบทละครเรื่องอิเหนาไทย-เขมร.  กรุงเทพฯ :  
            คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.  งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 
            งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ.2552 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ศานติ  ภักดีค า. รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทย – เขมร พ.ศ. 2325 - 2403.   
           กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.   
ศานติ  ภักดีค า.  การศึกษาเปรียบเทียบกากีเขมรฉบับสมเด็จพระหริรักษรามา (พระองค์ด้วง) และกากี 
          ค ากลอนฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน).  สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาภาษาตะวันออก   
            คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2541. 

 

บทความทางวิชาการ  
ศานติ  ภักดีค า.  กว่าจะเป็นจารึกวัดพระเชตุพน.  ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 33, ฉบับที่ 5 (มี.ค. 2555) หน้า  
          128  - 139. 
ศานติ  ภักดีค า.  การศึกษาเปรียบเทียบบทละครเรื่องอิเหนาไทย ‟ เขมร.  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศร์  
            ปีที่ 33 ประจ าภาคเรยีนที่ 1 (2554) หน้า 81 - 96. 
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ศานติ  ภักดีค า.  เสียมเรียบ  ชื่อนี้แปลว่าอะไร? ใครเรียก?. วารสารไทย  ปีที่ 31, ฉบับที่ 113 (ม.ค. -   
          มี.ค. 2553 หน้า 81 - 84) 
ศานติ  ภักดีค า.  จารึกพ่อขุนรามค าแหง : มุมมองภาษา ‟ จารึกเขมรโบราณ.  วารสารไทย  ปีที่ 30, ฉบับที่  
           109 (ม.ค. - มี.ค. 2552) หน้า 52 - 56.  
ศานติ  ภักดีค า.  พระนามกษัตริย์สุโขทัย : ความสัมพันธ์กับเขมรโบราณ.  วารสารด ารงวิชาการ ปีที่ 6,  
           ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2550) หน้า 87 - 98 
ศานติ  ภักดีค า.  ไตรภูมิไทย ‟ เขมร : ความสัมพันธ์พระพุทธศาสนาไทย ‟ กัมพูชา.  วารสารเมืองโบราณ  
         ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เม.ย  - มิ.ย 2549  หน้า 84 - 94. 
ศานติ  ภักดีค า.  ค าพากย์รามเกียรติ์ภาษาเขมรฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ : การตรวจสอบช าระจากเอกสาร 
           ตัวเขียน.  วารสารไทยศึกษา ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ก.พ. - ก.ค. 2549) หน้า 65 - 83. 
ศานติ  ภักดีค า.  ถ้าไม่มีจารึกพ่อขุนรามค าแหง : ภาษา ‟ วรรณคดี และประวัติศาสตร์ไทยจะตายจริงหรือ?.   
         ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 พ.ค.2547  หน้า 62 - 64. 
ศานติ  ภักดีค า.  “สุนทรโวหาร” พระอาลักษณ์หรือราชบัณฑิต.  ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 24 ฉบับที่  
           4 ก.พ. 2546  หน้า 156 - 158. 
ศานติ  ภักดีค า.  เสภาเรื่องพระราชพงศาวดารของสุนทรภู่ : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้น 
            กรุงรัตนโกสินทร์.  ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 24 ฉบับที่ 7 พ.ค. 2546  หน้า 68 - 76. 
ศานติ  ภักดีค า.  จารึกประวัติศาสตร์ของพระเจ้าศรีสวัสดิ์บนเขาพนมโฏนเปญ  เมืองพนมเปญและเขาพระ 
             ราชทรัพย์  เมืองอุดงค์. วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 27, ฉบับที่ 24 (ต.ค  ธ.ค.2544), หน้า 41-57. 
ศานติ  ภักดีค า.  ต้นทางฝรั่งเศส  ภาพสะท้อนขนบวรรณกรรมไทย ‟ เขมร.  ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 22 ฉบับที่  
           9 ก.พ. 2544  หน้า 68 - 75. 
ศานติ  ภักดีค า.  วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ านองเต็มตล่ิงไทยลอยกระทง  เขมรไหว้พระจันทร์.  ศิลปวัฒนธรรม  
            ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พ.ย.2543  หน้า 66 - 73. 
 
 
 

หนังสือ / ต ารา / เอกสารค าสอน / เอกสารประกอบการสอน 
ศานติ  ภักดีค า. เขมรรบไทย.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2554. 
ศานติ  ภักดีค า. เขมรใช้ไทยยืม.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553. 
ศานติ  ภักดีค า. เขมร “ถกสยาม”.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. 
 
ศานติ  ภักดีค า และอัญชนา  จิตสุทธิญาณ.  (บรรณาธิการ).  พจนานุกรมไทย  -  เขมร ฉบับ 
          คณะกรรมาธิการร่วมไทย  - กัมพูชา. จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย  -  
          กัมพูชา  กรมสารนิเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ.  ธันวาคม 2550. 
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ศานติ  ภักดีค า. (แปลและเรียบเรียง).  พระราชพิธีทวาทศมาส หรือพระราชพิธีสิบสองเดือนกรุงกัมพูชา  
          ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา ภาค 1 - 3.   
          กรุงเทพฯ : กรมสารนิเทศ, 2549.  คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย ‟ กัมพูชา  กรมสารนิเทศ   
          กระทรวงการต่างประเทศ  จัดพิมพ์เนื่องในการฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ 
         ทางการทูตไทย - กัมพูชา (19 ธันวาคม 2548  - 19 ธันวาคม 2549)  
ศานติ  ภักดีค า. กวีศรีกัมพุชเทศ : ความเรียงว่าด้วยประวัติกวีเขมร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. 
ศานติ  ภักดีค า. พื้นกัมโพช : ความเรียงว่าด้วยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเขมร – ไทย.  
          กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
          ศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 
ศานติ  ภักดีค า.  พระนเรศวรตีเมืองละแวกแต่ไม่ได้ฆ่า “พระยาละแวก”.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2544. 
 
 

ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม 
 ระดับปริญญาตรี 
 ทย 101  ทักษะทางภาษา 1 
 ทย 102  ทักษะทางภาษา 2 
 ทย 221  ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี 
          ขม  262  ประวัติศาสตร์เขมร 
          ขม  372  ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเขมร 
 
การควบคุมปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
2554   ปราโมทย์  สกุลรักความสุข.  ความเปรียบเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในวรรณคดียอพระเกียรติ 
          สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น.  ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
          (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2550   สุพรรษา พละศักดิ์.  ปูมราชธรรม : การศึกษาเชิงวิเคราะห์. ปริญญานิพนธ ์
          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2550  ปิยะทัศนีย์  เกิดโมฬี.  การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้วาทศิลป์ในนิทานค ากลอนของสุนทรภู่.   
          ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
          คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2550  จีริกัญญา  พรมต๊ะ.  บทละครนอกเรื่องยุขัน.  ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)   
          ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 91 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
          ทยภ 521  ทฤษฎีวรรณคดี            
            ทยภ 522  วรรณคดีไทยเชิงเปรียบเทียบ          
            ทยภ 621  สัมมนาการศึกษาวิจัยวรรณคดีไทย 
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5. ชื่อ – นามสกุล    นางสาวสุภัค  มหาวรากร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
สังกัด   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2552 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2541 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย   

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2537 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาภาษาไทย   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ 
สอนภาษาไทยให้นักศึกษาเวียดนาม ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม  มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ ณ นครโฮจิมินห์  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่             
24 ตุลาคม พ.ศ.  2544 -30 กันยายน พ.ศ.2545  

สอนภาษาไทยหลักสูตรระยะส้ัน  และหลักสูตรเข้มข้นให้ชาวต่างชาติ  ได้แก่  จีน  เกาหลี  ญี่ปุ่น  

ฟินแลนด์  พม่า  ออสเตรเลีย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 
 วรรณคดีไทย  วรรณคดีพุทธศาสนา  วัจนลีลาศาสตร์  วรรณกรรมปัจจุบัน 
 

ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย 

สุภัค  มหาวรากร.  การแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนา. ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม   
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2555. (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) 
สุภัค  มหาวรากร.  นาฏยลีลาพระมหาชนก : การสืบทอดและการสร้างสรรค์ชาดกในสังคมไทย.   
          ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2555.   
          (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) 
สุภัค  มหาวรากร.  บทบาทของพระจันทร์ในอรรถกถาชาดก.  ทุนสนับสนุนการวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย  
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2554.  
สุภัค  มหาวรากร.  ความเปรียบเกี่ยวกับน้ ากับมรรคาสู่นิพพานในอรรถกถาชาดก.   
          วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2552. 
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เฉลียวศรี พิบูลชล และคณะ.  การศึกษาสภาพการสร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
          ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ : ปัจจัยเอื้อ  อุปสรรค  และแนวทางการ 
          พัฒนา.  กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.  
สุภัค  มหาวรากร. การแปรรูปวรรณกรรมเรื่องสังข์ทอง.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย 
          และภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. 
สุภัค  มหาวรากร.  การสร้างอารมณ์สะเทือนใจในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ 
          ในรัชกาลที่ 2.  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,    
            2541. 
 

บทความวิชาการ 
สุภัค  มหาวรากร. “ความเปรียบในรัตนพิมพวงศ์ : การสืบทอดวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์จาก 
           พระไตรปิฎกและอรรถกถาชาดก” ใน วารสารไทยศึกษา, ปีที ่7 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2554 ‟  
           มกราคม 2555,  หน้า 71 ‟ 94. 
สุภัค  มหาวรากร. “การสร้างตัวละครคู่เปรียบในบทละครเรื่องอิเหนา” ใน เอกสารประกอบการ 
           ประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา  
           วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และ 
           สร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก” จัดโดยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
           คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554. 

สุภัค  มหาวรากร. “สระโบกขรณีในอรรถกถาชาดก : ความเปรียบกับการส่ือแนวคิดมรรคาสู่นิพพาน”  
             ใน วารสารไทยศึกษา, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ ‟ กรกฎาคม 2553,  หน้า 145 ‟ 181. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา, บทเจรจา”  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี.  
           จัดท าโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
             สยามบรมราชกุมารี), 2550,  หน้า 669 ‟ 672. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา, บทละคร 1”  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี. จัดท าโดย
 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
          กุมารี), 2550,หน้า  672 - 674. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา, บทละคร 2”  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี. จัดท าโดย 
          มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
          กุมารี), 2550,หน้า  674 ‟ 677. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา, บทละครดึกด าบรรพ์”  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี.  
          จัดท าโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
          สยามบรมราชกุมารี), 2550, หน้า  678 ‟ 679. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนาค าฉันท์”  ใน นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดี. จัดท าโดยมูลนิธิ



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 94 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี),  
         2550,  หน้า  680 ‟ 681. 
สุภัค  มหาวรากร. “การแปรรูปวรรณกรรมเรื่องสังข์ทอง” ใน วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 27  

ภาคเรียนที่ 1 (2548), หน้า 82 ‟ 98.  
สุภัค  มหาวรากร. “บุษบาเสี่ยงเทียน : นัยส าคัญของฉากที่สร้างอารมณ์สะเทือนใจ”  
          ใน วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 24  ภาคเรียนที่ 2 (2545),หน้า 33 ‟ 39. 
สุภัค  มหาวรากร. “อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 : แง่งามท่ีสะท้อนภาพวัฒนธรรม”  
          ในวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 21 ภาคเรียนที่ 2 (2542), หน้า 40 ‟ 47. 
สุภัค  มหาวรากร.  “เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี, โคลง” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง 
          เล่ม 4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542,  หน้า 1717-‟  
          1720.  
สุภัค  มหาวรากร.  “ชมเครื่องคาวหวาน, กาพย์เห่” ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ม 4.  
          กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542, หน้า   1754 -1756. 
สุภัค  มหาวรากร.  “ชมพยุหยาตราทางชลมารค, กาพย์เห่เรือ” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 
          เล่ม 4.กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542, หน้า 1757 - 
          1758.   
 
การน าเสนอผลงาน 
          นาฏยลีลาร่วมสมัย “พระมหาชนก” : การสืบทอดและการสร้างสรรค์ในบริบทสังคมไทย              ใน
การกระชุมวิชาการระดับชาติวัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย  จัดโดยโครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อ

การพัฒนาสังคมไทย (ENITS) สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยการสนับสนุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์  และสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 
 “Metaphor of water and the path to Nirvana in Jatakatthakatha” 9 ‟ 11 August 2010 BUDDHIST  
NARRATIVE  IN  ASIA AND BEYOND. An International Conference convened in honour of HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn on her fifty-fifth birth anniversary (Presented by poster), Bangkok 
Thailand. Organized by The Project of Empowering Network for International Thai Studies (ENITS), The 
Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University with support from The Thailand Research Fund (TRF) 
 “The Pokkharani Pond in the Jatakatthakatha : A Literary Technique and The Path to Nirvana” Evaluation 
Form The 3rd Language in the Realm of Social Dynamics International Conference 29 ‟ 30 April 2010, School  of  
Humanities University of the Thai Chamber of Commerce 
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หนังสือ / ต ารา / เอกสารค าสอน / เอกสารประกอบการสอน 
ผกาศรี เย็นบุตร  นิธิอร พรอ าไพสกุล และสุภัค  มหาวรากร.  ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1-2  
            แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  เอมพันธ์,  
               2552. 
ผกาศรี เย็นบุตร  ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์และสุภัค  มหาวรากร.  ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เล่ม 1-2  
            แบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  เอมพันธ์,  
              2552. 
ผกาศรี  เย็นบุตร วัลลภา ไทยจินดา และสุภัค มหาวรากร.  ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 1 . กรุงเทพฯ :  
             เอมพันธ์, 2550.  
สุภัค  มหาวรากร.  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3  หนังสือเรียนหมวดวิชาสามัญตามหลักสูตร ประกาศนียบัตร 
             วิชาชีพ  ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2551.  
สุภัค  มหาวรากร.  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 หนังสือเรียนหมวดวิชาสามัญตามหลักสูตร ประกาศนียบัตร 
             วิชาชีพ  ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2545.  กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2550. 
สุภัค  มหาวรากร.  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  หนังสือเรียนหมวดวิชาสามัญตามหลักสูตร ประกาศนียบัตร 
           วิชาชีพ  ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2545.  กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2548. 
สุภัค  มหาวรากร.  ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ หนังสือเรียนหมวดวิชาสามัญตามหลักสูตร  ประกาศนียบัตร 
           วิชาชีพ  ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช 2545.  กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2546. 
 
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม 
 ระดับปริญญาตรี  
 ทย  112 วรรณคดีกับชีวิต 
 ทย  245   วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา 
 ทย  327   วรรณคดีชาดก 
 ทย  341   การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทย 
 ทย  342   อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรรมไทย 
 ทย  343   วรรณคดีการละคร 
 ทสต 351   วัฒนธรรมไทย 
 

 ระดับปริญญาโท 

ทย  521 วรรณคดีสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 
ทย  526 วรรณกรรมกับพุทธศาสนา   

          ทย  500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 
 ทย  543 การศึกษาวัจนลีลาในวรรณกรรม 
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 ทย  621 สัมมนาการศึกษาวิจัยวรรณคดีไทย 
 ทย  641 วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธศาสนา 

 
 

ประสบการณ์สอนอื่นๆ 
อาจารย์ผู้สอนโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 

กรกฎาคม ‟ 14 สิงหาคม 2553 โดยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ร่วมกับส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

อาจารย์ผู้สอนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการสอนภาษาไทยให้แก่

อาจารย์เวียดนามระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ‟ 25 สิงหาคม 2553 โดยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ร่วมกับส านักงานความร่วมมือเพื่ อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ 
สอนรายวิชา  TC  8263  การอ่านภาษาไทยขั้นสูง  (สอนร่วมกับอาจารย์ ดร.พัชรินทร์             

บูรณะกร)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2553  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนรายวิชา อศ.421 วรรณกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่อง  

“วรรณกรรมไทย”  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 9.00 ‟ 12.00 น. ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2553 
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนรายวิชา  TH  3033  วรรณคดีเอกของไทย  เรื่อง  “การสร้างอารมณ์
สะเทือนใจในบทละครเรื่องอิเหนา”  วันศุกร์ที่  3 กันยายน  2553  เวลา 15.30 ‟ 18.30 น.  ภาคเรียนที่  
1/2553  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

อาจารย์สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ ชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  และชุดวิชาไทยศึกษา หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองท้องที่) โครงการบริการทางวิชาการ  สาขาวิชา               

ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ปี 2551 
อาจารย์พิเศษวิชา CA 105-1 วิชาพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 

2549 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
อาจารย์พิเศษวิชา 2201182 ภาษาไทย 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 คณะอักษรศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
 

การควบคุมปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์  
2554 กนกวรรณ  คงธนะชุณหพร. แนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแก้วเก้า.  ปริญญานิพนธ์ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2554 นันทนา  รอดส าราญ. ปัญหาจริยธรรมช่วงวิกฤติเศรษฐกิจจากเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย 
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          รางวัลซีไรต์.ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2552 สุทธิลักษณ์  พิทักษ์วงศ์.  การเล่าเรื่องย้อนอดีตในวรรณกรรมของ ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์.   
            ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2551 กนกกาญจน์  นุกูล. วิเคราะห์ตัวละครในบทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธาตามหลักอริยสัจสี่.

ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2551 จีรภัทร  อาดนารี.  การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องในอรรถกถามโหสถ 
          ชาดกกับวรรณกรรมร้อยกรองเรื่องพระมโหสถสมัยรัตนโกสินทร์.  ปริญญานิพนธ์ 
          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2550 วรี  เรืองสุข.  นวลักษณ์ในนวนิยายซีไรต์.  ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)  
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2549 ทรงภพ  ขุนมธุรส.  ขัตติยนารีในนวนิยายไทยอิงประวัติศาสตร์.  ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
            (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2549 นิธิมา  คุณะดิลก.  วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีส าหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่ได้รับ 
          รางวัลดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ.  ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
          (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2549 นิธิอร  พรอ าไพสกุล.  สุนทรียภาพในอรรถกถาเวสสันตรชาดก.  ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
           (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2549 สุกัญญา  เชาว์น้ าทิพย์.  อัตลักษณ์ของชาวล้านนาที่ปรากฏในนวนิยายของมาลา  ค าจันทร์.   
          ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
2548 จุไรรัตน์  โสพัฒน์.  ภาพสะท้อนชีวิตชาวอีสานในบันเทิงคดีของลาว  ค าหอม. 
            สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2548 ราตรี  จาตุรัส. พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในพระราชนิพนธ์ 
          เรื่องรามเกียรติ์. สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2548 วินิตา  หอมเสมอ.  หลักธรรมของกษัตริย์กับขุนนางในราชาธิราช ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)  
          : การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงปฏิสัมพันธ์.  ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)  
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2546 พิชากร  กรัตนุตถะ.  วิเคราะห์นวนิยายประเภทเหนือธรรมชาติของวิมล ศิริไพบูลย์.   
          ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 ทยท  500  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 
          ทยท  502          การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง 
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 ทยภ  561  วัจนลีลาในวรรณกรรม 

 ทยภ  621  สัมมนาการศึกษาวิจัยวรรณคดีไทย 
 ทยภ  641  วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธศาสนา 
          ทยต  632         วรรณกรรมไทยเพื่อชาวต่างประเทศ 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
                              เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษาที่ 2555 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 หลักสูตรนี้ได้รับความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 แต่เพื่อให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ 2548) ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทย

คดีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2537) ซึ่งยังมิได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพราะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนจ ากัด  จึงจ าเป็นต้องปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฯ ดังกล่าว โดยน าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของหลักสูตรนี้  เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในอนาคตอันใกล้นี้ 
 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 1)  ปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา โดยเพิ่มแขนงวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 

ต่างประเทศ และแขนงวิชาคติชนวิทยา  ซึ่งปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจากหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) และหลักสูตร               

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา  ฉบับปี พ.ศ. 2537 ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมปัจจุบัน 

          2)  ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  5 ด้านเพิ่มเติมให้ครอบคลุมแขนงวิชาการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  และแขนงวิชาคติชนวิทยา  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2552   ได้แก่ ด้านคุณธรรม /จริยธรรม   ด้านความรู้   ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            3)  ก าหนดรายวิชาแกนของหลักสูตร 
          4)  ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา 
 5)  ปรับรายวิชาในแผนการศึกษา 
 6)  เพิ่มรายวิชาใหม่ 
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
หลักสูตรเดิม  
พ.ศ. 2554 

หมวดวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2555 

 

ภาษาไทย 

 

ภาษา

และ

วรรณคดี

ไทย 

การสอน

ภาษาไทยใน

ฐานะภาษา 
ต่างประเทศ 

คติชน

วิทยา 

1.หมวดวิชาบังคับ 18  
ก. หมวดวิชาแกน 

 
9 

 
9 

 
9  - วิชาบงัคับร่วม          

 - วิชาเอกบังคับ           
9 
9 ข. หมวดวิชาบังคับ 9 9 9 

2.หมวดวิชาเลือก 6 ค. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 6 6 

3.ปริญญานิพนธ์ 12 ง. ปรญิญานิพนธ์ 12 12 12 
หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 102 

รายละเอียดการปรับปรุง 
 

แขนงวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหต ุ

ทย  500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและ 
วรรณคดีไทย                   3(3-0-6) 
TH 500 Research Methodology in Thai 
Language and Literature 
        ศึ ก ษ า ร ะ เ บี ย บ วิ จั ย แ บ บ ต่ า ง ๆ         

โดยเน้นระเ บียบวิ ธีวิจัยเชิงคุณภาพและ

จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น ก า ร วิ จั ย  ก า ร เ ขี ย น

โครงการวิจัย  ตลอดจนการน าเสนองานวิจัย

ในรูปแบบของบทความวิจัย  รายงานวิจัย และ

ปริญญานิพนธ์เพื่อการน าไปใช้ในการวิจัย

ภาษาและวรรณคดีไทย 

ทยท  500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย           

                             3(2-2-5) 
THT 500 Research Methodology in Thai 
Language  
       ศึ ก ษ า ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย แ บ บ           

ต่างๆ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพและจรรยาบรรณในการวิจัย  การ

เขียนโครงการวิจัย  ตลอดจนวิธีการน าเสนอ

งานวิจัยในรูปแบบของบทความวิจัย  รายงาน

วิจัย และปริญญานิพนธ์เพื่อการน าไปใช้ในการ

วิจัยภาษาไทย 

-รหัสวิชา 
-ค าอธิบายรายวิชา 
-เปลี่ยนจากวิชา
บังคับร่วมเปน็วชิา

แกน 

ทย  501 คติชนวทิยาในสงัคมไทย  
3(3-0-6)  

TH  501  Folklore  in  Thai  Society 
 ศึกษาวิธีวิทยาทางคติชนวิทยาเพื่อให้

สามารถวิเคราะห์วิถีชีวิตของคนในสังคมไทย

จากข้อมูลท่ีเป็นมุขปาฐะและ ลายลักษณ์ซึ่ง

น าไปสู่ความเข้าใจการด าเนินชีวิต  ค่านิยม  

พลังศรัทธา  ความเชื่อ  การถ่ายทอด  และ

การปฏิบัต ิ

ทยท  501  ไทยศึกษา     3(3-0-6)  
THT  501  Thai  Studies 
        ศึกษาพัฒนาการและบูรณาการของ

สังคมไทยในด้านประวัติศาสตร์ การเมือง การ

ปกครอง เศรษฐกิจ ศิลปะ ภาษา วรรณกรรม 

ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี ศิลปะการยังชีพ งาน

ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงอิทธิพลของกระแสโลกยุค

ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อวิธีคิดและวิถีการด ารงชีวิตของคน

ในสังคม 

- รหัสวิชา 
- ชือ่รายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนจากวิชา

บังคับร่วมเปน็วชิา

แกน 

ทย 502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง   
3(2-2-5) 

TH  502 Selected Topics for Research 
เลือกศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางภาษา

และวรรณคดีไทยในกรอบแนวคิดและโจทย์

วิจัยท่ีชัดเจน   โดยมีอาจารย์ให้ค าปรึกษา   

ทยท 502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง   
3(2-2-5) 

THT  502 Selected Research Topics 
       ศึกษาค้นคว้ าและวิจั ยทางภาษาไทย 

วรรณคดี ไทย คติชนวิทยา  หรือการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในกรอบ

แนวคิดและ โ จทย์ วิ จั ย ท่ี ชั ด เ จน   โดย ใช้

กรณีศึกษาท่ีนิสิตสนใจ 

-รหัสวิชา 
-ชื่อรายวิชา

ภาษาไทย 
- ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนจากวิชา

บังคับร่วมเปน็วชิา

แกน 
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- 

ทยท 603  สัมมนาความก้าวหน้า 
ปริญญานิพนธ์               3(0-6-3) 
THT 603 Thesis Progress Report Seminar 
      สัมมนางานวิจัยท่ีก าลั งด าเนินการเป็น

ปริญญานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางแผน

วิธีด าเนินการวิจัย ตลอดจนการด าเนินการและผล

ท่ีได้รับ  น าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยโดย

ล าดับอย่างต่อเนื่องจนได้ปริญญานิพนธ์ท่ีเสร็จ

สมบูรณ์ 

-เปิดรายวิชาใหม่
เป็นวิชาแกนท่ีไม่

คิดหน่วยกิต 

ทย 511 ทฤษฎีภาษาศาสตร์  
3(3-0-6) 

TH  511 Linguistic  Theories 
 ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และ

วิจัยภาษาไทย 

ทยภ 511 ทฤษฎีภาษาศาสตร์  
3(3-0-6) 

THL 511 Linguistic  Theories 
   ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์ ท่ีส าคัญเช่น 

ทฤษฎีไวยากรณ์ ทฤษฎีความหมายเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ และวิจัย

ภาษาไทย 

-รหัสวิชา 
-ค าอธิบายรายวิชา 

ทย  512  โครงสร้างภาษาไทย  
3(3-0-6) 

TH  512  Structure of Thai Language 
              ศึกษาระบบเสียง  ระบบค า  และ
ระบบไวยากรณข์องไทยตามแนวทฤษฎีทาง

ภาษาศาสตร์ 

ทยภ  512  โครงสร้างภาษาไทย  
3(3-0-6) 

THL 512  Structure of Thai Language 
        ศึกษาระบบเสียง ระบบค า ระบบ

ไวยากรณ์ และระบบความหมาย ของไทยตาม

แนวคิดทางภาษาศาสตร์ 

-รหัสวิชา 
-ค าอธิบายรายวิชา 

ทย  521  ทฤษฎีวรรณคดี   3(3-0-6)    
TH  521  Literary  Theories 
 ศึกษาทฤษฎีวรรณคดี ท้ั งทฤษฎี

ตะวันออกและตะวันตก  ตลอดจนทฤษฎีของ

ศาสตร์ อ่ืน ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้วิเคราะห์

วรรณคดีได้  เพื่อน าแนวคิดทฤษฎีเหล่านั้นมา

ใช้ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์และวิจัยวรรณคดี

ไทย 

ทยภ 521 ทฤษฎีวรรณคดี 3(3-0-6)    
THL 521  Literary  Theories 
        ศึ กษาทฤษฎี ว ร รณคดี ท้ั งทฤษฎี

ตะวันออกและตะวันตกท่ีสามารถน ามาใช้

วิเคราะห์วรรณคดีได้  เพื่อน าแนวคิดทฤษฎี

เหล่านั้นมาใช้ศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์ และวิจัย

วรรณคดีไทย 

-รหัสวิชา 
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ทย  522  การศึกษาวรรณคดีไทยเชิง 
เปรียบเทียบ                   3(3-0-6)    
TH  522  Comparative Thai Literature 
             ศึกษาแนวคิดและวิธีการตลอดจน

กระบวนทัศน์ต่างๆ ของวรรณคดีเปรียบเทียบ  

เปรียบเทียบวรรณคดีไทยท้ังในลักษณะการรับ  

การยืม  และอิทธิพลท่ีมีต่อกันกับวรรณคดี

ต่ า งชาติ   ต่ า งวัฒนธรรม  หรือต่ า ง ถ่ิน 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับศิลปะ

แขนงต่างๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทย

กับศาสตร์แขนงอ่ืนๆ และวิเคราะห์วรรณคดีไทย

ในแบบสหวิทยาการ 

ทยภ 522 วรรณคดีไทยเชิงเปรียบเทียบ                  

3(3-0-6)    
THL 522  Comparative Thai Literature 
    ศึ กษาแนวคิดและวิ ธีก ารตลอดจน 

กระบวนทัศน์ต่างๆ ของวรรณคดีเปรียบเทียบ  

เปรียบเทียบวรรณคดีไทยท้ังในลักษณะการรับ  

การยืม  และอิทธิพลท่ีมีต่อกันกับวรรณคดี

ต่ า ง ช า ติ   ต่ า ง วั ฒน ธร รม  ห รื อ ต่ า ง ถ่ิ น 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับศิลปะ

แขนงต่างๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทย

กับศาสตร์แขนงอ่ืนๆ และวิเคราะห์วรรณคดีไทยใน

แบบสหวิทยาการ 

-รหัสวิชา 
-ชื่อรายวิชา

ภาษาไทย 

ทย  531  ภาษาไทยกบัการสื่อสาร 
ข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6)    
TH  531  Thai Language and Cross-
Cultural Communication 
 ศึกษาหลักการใช้ภาษาในบริบท

ต่างๆ  แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมและแนวทางการใช้ภาษาไทยเพื่อ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล  

ตลอดจนกลวิธีการศึกษาวิเคราะห์ภาษาใน

บริบทของวัฒนธรรม 

ทยภ  551  ภาษาไทยกับการสื่อสาร 
ข้ามวัฒนธรรม             3(3-0-6) 
THL  551  Thai Language and Cross-
Cultural Communication 
  ศึกษาหลักการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ  

แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

และแนวทางการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิผล  ตลอดจนกลวิธี

การศึกษาวิเคราะห์ภาษาในบริบทของวัฒนธรรม 

-รหัสวิชา 
 

ทย  532  ภาษากับสังคม   3(3-0-6)    
TH  532  Language and Society 
 ศึ กษ าภาษา เ ชิ ง สั ง คม โดย เน้ น

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับสังคมไทย  
ในฐานะท่ีภาษาเป็นเครื่องสะท้อนสังคม  และ

ศึกษาปัจจัยทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อภาษา 

ทยภ 552 ภาษากับสังคม  3(3-0-6)    
THL  552  Language and Society 
 ศึ ก ษ า ภ า ษ า เ ชิ ง สั ง ค ม โ ด ย เ น้ น

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับสังคมไทย  

ในฐานะท่ีภาษาเป็นเครื่องสะท้อนสังคม  และ

ศึกษาปัจจัยทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อภาษา 

-รหัสวิชา 
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ทย  533 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
TH  533  Pragmatics 
 ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐาน

ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการ

วิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ของการใช้

ภาษาไทย 

ทยภ 651  วัจนปฏิบัติศาสตร์  
3(3-0-6) 

THL  651  Pragmatics 
         ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐาน

ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการ

วิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ของการใช้

ภาษาไทยและวรรณคดีไทย 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 
 

ทย  541  สัมมนาวรรณคดีมรดก   
3(2-2-5)  

TH 541 Seminar on Heritage Literature 
ศึกษาลักษณะเฉพาะและคุณค่าของ

วรรณคดีเอกแต่ละยุค   ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกับสังคม และวรรณคดีต่อวรรณคดี

ในฐานะมรดกของชาติ  

ทยภ 661 สัมมนาวรรณคดีมรดก   
3 (2-2-5)     

THL 661  Seminar in Heritage Literature 
            ศึกษาลักษณะเฉพาะและคุณค่าของ

วรรณคดีเอกแต่ละยุค   ความสัมพันธ์ระหว่าง

วรรณคดีกับสังคม และวรรณคดีต่อวรรณคดีใน

ฐานะมรดกของชาติ  

-รหัสวิชา 

ทย  542  สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน                      
3(2-2-5)  

TH  542  Seminar  on  Contemporary  Thai  
Literature 
 ศึ กษ าสภาพและแนว โน้ ม ขอ ง

วรรณกรรมไทยในปัจจุบัน  ความสัมพันธ์

ระหว่างวรรณกรรมปัจจุบันท่ีมีต่อบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรม 

ทยภ  662  สมัมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน                         

3(2-2-5)  
THL 662  Seminar  in  Contemporary  Thai  
Literature 
           ศึกษาสภาพและแนวโน้มของ

วรรณกรรมไทยในปัจจุ บัน  ความสัมพันธ์

ระหว่างวรรณกรรมปัจจุบันท่ีมีต่อบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน 

-รหัสวิชา 
-ค าอธิบายรายวิชา 

ทย  543  การศึกษาวัจนลีลาในวรรณกรรม
               3(3-0-6) 
TH  543  Stylistics  in  Literary Works 

ศึกษาวัจนลีลาศาสตร์เชิงวรรณศิลป์

เพื่อวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม  อันน าไปสู่

การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย 

ทยภ 561  วัจนลีลาในวรรณกรรม  
                             3(3-0-6) 

THL 561  Stylistics in Literary Works 
                ศึ ก ษ า วั จ น ลี ล า ศ า ส ต ร์ เ ชิ ง

วรรณศิลป์เพื่อวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม  อัน

น าไปสู่การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย 

-รหัสวิชา 
-ชื่อรายวิชา

ภาษาไทย 
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ทย  611  ปรากฏการณ์ทางภาษาใน
สังคมไทยปัจจุบัน      3(2-2-5) 
TH  611  Linguistic Phenomena in 
Contemporary Thai Society 

ศึกษาวิ เคราะห์ปรากฏการณ์ทาง

ภาษาในสังคมไทยปัจจุบัน  โดยใช้ความรู้และ

แนวคิดทางภาษาศาสตร์  น าเสนอผลการ

วิเคราะห์ในรูปของการสัมมนา 

ทยภ  611  สัมมนาปรากฏการณ์ทางภาษาใน

สังคมไทย          3(2-2-5) 
THL  611  Linguistic Phenomena in 
Contemporary Thai Society 
          ศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษา

ในสังคมไทย  โดยใช้ความรู้และแนวคิดทาง

ภาษาศาสตร์  น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของ

การสัมมนา 

-รหัสวิชา 
-ชื่อรายวิชา

ภาษาไทย 

ทย  621  สัมมนาการศึกษาวิจยั 
วรรณคดีไทย              3(2-2-5) 
TH  621  Seminar on Thai Literature 
Research 
 ศึ กษาและค้นคว้ า ง านวิ จั ยทา ง

วรรณคดีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  น ามา

วิเคราะห์  วิพากษ์และอภิปรายในชั้นเรียน  

เพื่อให้เห็นองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยและ

ความก้าวหน้าของการวิจัยทางวรรณคดีไทย  

ตลอดจนแนวโน้มของการวิจัยทางวรรณคดี

ไทยในปัจจุบัน 

ทยภ  621  สัมมนาการศึกษาวิจัย 
วรรณคดีไทย            3(2-2-5)    
THL 621  Seminar  in  Thai  Literature 
Research 
    ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยทางวรรณคดี

ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  น ามาวิเคราะห์  

วิพากษ์และอภิปรายในชั้นเรียน  เพื่อให้เห็น

องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยและความก้าวหน้า

ของการวิจัยทางวรรณคดีไทย  ตลอดจน

แนวโน้มของการวิจัยทางวรรณคดีไทยใน

ปัจจุบัน 

-รหัสวิชา 
 

ทย  641  วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธ
ศาสนา                     3(3-0-6) 
TH  641  Literature  and  Buddhist  
Concepts  
 ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

วรรณกรรมไทยกับแนวคิดทางพุทธศาสนา   

โดยวิเคราะห์หลักธรรมท่ีแฝงอยู่ในเนื้อหา

สาระของวรรณกรรม และกลวิธีทางวรรณศิลป์

ท่ีสื่อแนวคิดพุทธศาสนา 

ทยภ  562  วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธ

ศาสนา             3(3-0-6) 
THL 562 Literature and Buddhist Concepts  
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทย

กับแนวคิดทางพุทธศาสนา   โดยวิเคราะห์

หลักธรรม  ท่ีแฝงอยู่ ใน เนื้ อหาสาระของ

วรรณกรรม และกลวิ ธีทางวรรณศิลป์ ท่ีสื่อ

แนวคิดทางพุทธศาสนา 

-รหัสวิชา 
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ทย 651  สัมพันธสารวิเคราะห์  
3(3-0-6) 

TH 651  Discourse Analysis  
วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบ

ของสัมพันธสารประเภทต่างๆ  เพื่อให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงความทาง

ภาษาและความคิด 

ทยภ 652 สัมพันธสารวิเคราะห์   
3(3-0-6) 

THL 652  Discourse Analysis  
        วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบ

ของสัมพันธสารประเภทต่างๆ  เพื่อให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงความทาง

ภาษาและความคิด 

-รหัสวิชา 

ทย 699 ปริญญานิพนธ์     
 12 หน่วยกิต 

TH  699  Thesis              
            การวิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชา
ภาษาไทยท่ีมุ่งเน้นความรู้และจรรยาบรรณใน

การวิจัย รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ

และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 

ทยท 699  ปริญญานิพนธ์ 
12 หน่วยกิต 

THT  699  Thesis              
            การวิจัยรายบุคคลทางภาษาไทย 

วรรณคดีไทย คติชนวิทยาหรือการสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศท่ีมุ่งเน้นความรู้และ

จรรยาบรรณในการวิจัย รวมท้ังแสดงให้เห็นถึง

ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้ท่ีเหมาะสม 

-รหัสวิชา 
-ค าอธิบายรายวิชา 
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ภทต  502  จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา          
3(3-0-6) 

TFL 502  Psychology of Language Learning 
     ศึกษาธรรมชาติของภาษา  แนวความคิด

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ข อ ง มนุ ษ ย์  

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาแม่กับภาษาท่ีสอง  

การเรียนรู้ภาษาแม่และภาษา        ท่ีสอง  
ตลอดจนทฤษฎีของการได้มาซึ่งภาษาแม่และ

ภาษาท่ีสอง ปัจจัยต่าง ๆ ทางจิตวิทยาท่ีมี

ผลกระทบกับการเรียนภาษาตลอดจนการน า

ความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการสอนภาษา 

ทยต  531  ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา   
3(3-0-6) 

TFL 531  Theory of Language Learning and 
Teaching 
          ทฤษฎีการสอนภาษาต่างประเทศ  ปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา รวมท้ังกระบวนการรับ

ภาษาท่ีสอง 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

ภทต 501 หลักสูตรและวิธีวทิยาในการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

3(3-0-6) 
TFL 501 Curriculum and Methodology in 
Teaching Thai as a Foreign Language 
         ศึกษาการสร้างและพฒันาหลักสูตร 

วิธีการสอน  การจัดรายวิชา  การวางแผนการ

สอน  การสร้างบทเรียน   การใชส้ื่อการเรียนรู้  

การวัดและประเมินผล  

ทยต 532 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ภาษาไทยแก่ชาวตา่งประเทศ          
3(3-0-6) 

TFL 532 Curriculum Development for 
Teaching Thai to Foreigners 
        ศึกษาการสร้างและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

อย่างเป็นระบบ ได้แก่  การจัดรายวิชา การวางแผน

การสอน วิธีการสอน การสร้างบทเรียน การใช้สื่อ

การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

ภทต 503 สื่อการเรียนรู้        3(3-0-6) 
TFL 503  Instructional Aids 
             ศึกษาประเภทของสื่อการเรียนรู้

ส า ห รั บ ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ

ภาษาต่างประเทศ  สร้างแบบเรียน   สื่อการ
เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติการใช้สื่อใน

สถานการณ์จริง 

ทยต 572 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนภาษาไทยแก่ชาวตา่งประเทศ                    
3(2-2-5) 

TFL 572 Material Design and Development for 
Teaching Thai as a Foreign Language 
        ศึ กษ าและฝึ กปฏิ บั ติ ก า รสร้ า ง แล ะ

ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนส าหรับสอนภาษา

ในบริบทต่างๆ ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบ 

ทดลองใช้ ประเมินผล และปรับปรุงสื่อการเรียน

การสอน 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 
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ภทต 504  การสอนหลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย                        3(3-0)                
TFL 504   Teaching  Thai  Structure and 
Usage of Thai 
       ศึกษาวิธีสอนหลักภาษาและทักษะการใช้

ภาษา วิเคราะห์ปัญหา และวิธีการแก้ไขเพื่อ

ประโยชน์ในการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

ทยต 671 การสอนภาษาไทยกบัการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม      3(3-0-6)                
TFL 671 Teaching Thai Language and 
Cross-Cultural Communication 
          ศึกษาหลักการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ 

แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและ

แนวทางการสอนภาษาไทยเพื่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนกลวิ ธีการศึกษา

วิเคราะห์การสอนภาษาในบริบทของวัฒนธรรม 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

ภทต 511  แนวคิดและทฤษฎีทางภาษา 
ศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาไทย     3(3-0)                
TFL 511   Linguistic  Principles  and  
Theories in Thai Language Teaching 
          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่ าง ๆ  ทาง

ภาษาศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ภาษา 

ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ และการประยุกต์

แนวคิดและทฤษฎี  เพื่ อการเรียนการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ทยต 534  ภาษาศาสตร์เพื่อการสอน

ภาษาไทยแก่ชาวตา่งประเทศ  
3(3-0-6) 

TFL 534  Linguistics for Teaching Thai as a 
Foreign Language 
        ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาและ

แนวคดิต่าง ๆ ทางภาษาศาสตร ์ได้แก่ ระบบเสียง 

หน่วยค า วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติ

ศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนภาษาไทย

แก่ชาวต่างประเทศ 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

 
 

ภทต 512  โครงสร้างของภาษาไทย            
3(3-0)                

TFL 512   Thai  Structure 
           ศึกษาโครงสร้างของภาษาไทยด้าน

ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค  รวมท้ังระบบ

ความหมาย โดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร ์

 -ปรับรวมเปน็ส่วน
หนึ่งของรายวิชา 

ทยต 534 
ภาษาศาสตร์เพื่อ

การสอนภาษาไทย

แก่ชาวต่างประเทศ 

ภทต 513 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)                
TFL 513    Language  and  Culture 
    ศึกษาภาษาในเชิงวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมในฐานะท่ีภาษา

เป็นเคร่ืองสะท้อนวัฒนธรรม และอิทธิพลของ

วัฒนธรรมต่อภาษา  หน้าท่ีของภาษาในแต่ละ

ปริบท   โดยเน้นความสัมพัน ธ์ ระหว่ า ง

ภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางหลัก 

ทยต  533 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
TFL  533  Language and Culture 
     ศึ ก ษ า ป ฏิ สั มพั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ษ า กั บ

วัฒนธรรมในฐานะท่ีภาษาเป็นเครื่องสะท้อน

วัฒนธรรม และวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อภาษา 

หน้ า ท่ีของภาษาในแต่ละบริบท โดยเน้น

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับวัฒนธรรม

ไทยเป็นหลัก 

- รหัสวิชา 
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ภทต 521 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ    
                                       3(3-0)                
TFL 521  English  for Teaching  Thai  as  a  
Foreign  Language 
     ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบาย
ความรู้ภาษาไทย และกิจกรรมการเรียนการ

สอน และการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 
 

 
- 

 
 
 
- 

ภทต 522  การพัฒนาทกัษะทางภาษาไทย
ส าหรับชาวต่างประเทศ              
                                       3(3-0) 
TFL 522  Thai  Language  Skill  
Development  for  Foreigners 
     ศึกษากลวิธีพัฒนาทักษะการฟัง การพูด  

การอ่าน  และการเขียนภาษาไทย  เพื่อใช้

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  รวมท้ังกลวิธีการ

เพิ่มพูนวงศัพท์ 

ทยต  571 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่

ชาวต่างประเทศ  
3(3-0-6) 

TFL  561 Thai Language Skill Development for 
Foreigners 
         ศึกษากลวิธีพัฒนาทักษะการฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียนภาษาไทย เพื่อใช้สื่อสาร

ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังกลวิธีการเพิ่มพูนวง

ศัพท์ 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 

ทต 541 การวิจัยการสอนภาษา 3(3-0) 
TFL 541 Research in Language Teaching 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยต่าง ๆ  โดยเน้น

แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงวิธีวิทยา การวิจัย

แบบต่าง ๆ  การก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย 

การต้ังค าถามและสมมติฐานเพื่อการวิจัย การ

วางแผนและกระบวนการวิจัย ฝึกวิจัยการสอน

ภาษา และวิจัยในชั้นเรียน 
  

ทยท  500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย                      
3(2-2-5)   

THT 500 Research Methodology in Thai 
Language  
         ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยแบบต่างๆ โดยเน้นการ

ฝึกปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ

จรรยาบรรณในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย  

ตลอดจนวิธีการน าเสนองานวิจัยในรูปแบบของ

บทความวิจัย  รายงานวิจัย และปริญญานิพนธ์เพื่อ

การน าไปใช้ในการวิจัยภาษาไทย 

- รหัสวิชา 
-  ชื่อรายวิชา 
-ค าอธิบายรายวิชา 
-ปรับจากวิชาเลือก

เปน็วิชาแกนของ

หลักสูตร 
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ภทต 551 วรรณกรรมไทยส าหรับ 
ชาวต่างประเทศ                        3(3-0)                                           
TFL 551 Thai Literary for Foreigners 

ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ   รูปแบบ   

เนื้อเรื่อง   แนวคิด    และโลกทัศน์วรรณกรรมท่ี

เด่นของแต่ละสมัยโดยสังเขป ศึกษาอิทธิพล

ของศาสนา วัฒนธรรมท่ีมีต่อวรรณกรรมไทย  

ทยต 632 วรรณกรรมไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ                   
3(3-0-6)                                           

TFL 632 Thai Literary Works for Foreigners 
        ศึกษาเนื้อเรื่อง แนวคิด ของวรรณกรรมเอก
ของไทย ท่ีมีอิทธิพลต่อสังคม และวัฒนธรรมไทย  

เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยส าหรับชาว

ต่างประเทศ 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

ภทต 601 การสอนภาคปฏิบัติ 4(2-4) 
TFL 601   Practicum 
          ฝึกการสอนภาคปฏิ บัติ โดยเสนอ

แผนการสอนทุกขั้นตอน  ตั้ งแต่การวาง

แผนการสอน การสร้างบทเรียน  แบบฝึกหัด  

แบบฝึ ก   แบบทดสอบ   แล้ วน า ไ ป ใ ช้

ปฏิบัติการสอน 

ทยต 631 การสอนภาคปฏิบัติ 3(2-2-5) 
TFL 631 Teaching  Practicum 
     น าเสนอการสอนภาคปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการ

เรียนรู้และการประเมินผลตามสภาพจริง ได้แก่ 

เสนอแผนการสอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวาง

แผนการสอน การสร้างบทเรียน แบบฝึกหัด 

แบบฝึก แบบทดสอบ แล้วน าไปใช้ปฏิบัติการ

สอน 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

ภทต 621 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับครูสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ      3(3-0)                                           
TFL 621 Personality Development for  Teachers  of  Thai  
as  a Foreign  Language 
       ศึกษาจิตวิทยาการพูด การออกเสียง 

การใช้ถ้อยค า กลวิธีการใช้ภาษาท่าทาง  การ

พัฒนาบุคลิกภาพ  การสร้างมนุษยสัมพันธ์  

ความเป็นผู้น า  และจริยธรรมส าหรับครู 

 
 
 
- 

น าเนื้อหารายวชิาไป

บูรณาการไว้ในวิชา 

ทยต  631 การ

สอนภาคปฏิบัติ    

ภทต 631  สัมมนาการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตา่งประเทศ      3(3-0)                                           
TFL 631   Seminar  in  Teaching  Thai  as  a  
Foreign  Language 
        สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ ประเด็นปัญหา และ

แนวทางแก้ไข 

ทยต 672 สัมมนาการศึกษาวิจัยการสอน 

ภาษาไทยแก่ชาวตา่งประเทศ  
                                3(2-2-5)     
TFL 672  Seminar in Research on Teaching Thai as a 
Foreign Language  
        ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์งานวิจัยทางการ

สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน  วิพากษ์และอภิปรายในชั้นเรียน  

เพื่อให้เห็นองค์ความรู้ ท่ีได้จากงานวิจัยและ

ความก้าวหน้าของการวิจัย  ตลอดจนแนวโน้ม

ของการวิจัยทางการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 
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ภทต 651 ไทยศึกษา         3(3-0-6)           
TFL 651 Thai Studies 
        ศึกษาพัฒนาการและบูรณาการของ

สังคมไทยด้านประวัติศาสตร์ การเมือง การ

ปกครอง เศรษฐกิจ  ศิลปะ ภาษา วรรณกรรม 

ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี ศิลปะการยังชีพ 

งานประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงอิทธิพลของกระแส

โลกยุคต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อวิธีคิดและวิถีการ

ด ารงชีวิตของคนในสังคม 

ทยท  501  ไทยศึกษา    3(3-0-6)  
THT  501  Thai  Studies 
     ศึ กษาพัฒนาการและบูรณาการของ

สังคมไทยในด้านประวัติศาสตร์ การเมือง การ

ปกครอง เศรษฐกิจ ศิลปะ ภาษา วรรณกรรม 

ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี ศิลปะการยังชีพ งาน

ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงอิทธิพลของกระแสโลกยุค

ต่างๆ ท่ีมีผลต่อวิธีคิดและวิถีการด ารงชีวิตของคน

ในสังคม 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับเปน็วิชาแกน 

ภทต 641 สารนิพนธ์    6 หน่วยกิต 
TFL 641 Thai Studies 
        เสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ

การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต ในเรื่องท่ีเป็น

ประเด็นปัญหาการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ อาจจัดท าในรูปของวิจัย 

การประยุกต์ทฤษฎี วิจัยปฏิบัติการ วิจัยในชั้น

เรียน ชุดการสอน ชุดฝึกอบรม กรณีศึกษา 

สิ่งประดิษฐ์ การรวบรวมและวิเคราะห์งาน

วิชาการ ตลอดจนผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิผลของการ

สอนวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

การศึกษานี้จะต้องได้รับความเห็นชอบและ

การอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมสาร

นิพนธ์และคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสาร

นิพนธ์ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

ภทต 642 ปริญญานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
TFL  642  Thesis 
               ศึกษาวิจัยปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการ

สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การ

ทดลอง วิ ธี สอนแบบต่ า ง  ๆ  ท่ี ส ามา รถ

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการ

ค้นคว้าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์

แ ก่ ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ

ภาษาต่างประเทศ 

ทยท 699 ปริญญานิพนธ์ 
12 หน่วยกิต 

THT  699  Thesis              
       การวิจัยรายบุคคลทางภาษาไทย วรรณคดี

ไทย คติชนวิทยา หรือการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศท่ีมุ่งเน้นความรู้และ

จรรยาบรรณในการวิจัย รวมท้ังแสดงให้เห็นถึง

ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้ท่ีเหมาะสม 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 
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- 

ทยท 603  สัมมนาความก้าวหน้าปริญญา

นิพนธ์             3(0-6-3) 
THT 603 Thesis Progress Report Seminar 
      สัมมนางานวิจัยท่ีก าลั งด าเนินการเป็น

ปริญญานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางแผน

วิธีด าเนินการวิจัย ตลอดจนการด าเนินการและผล

ท่ีได้รับ  น าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยโดย

ล าดับอย่างต่อเนื่องจนได้ปริญญานิพนธ์ท่ีเสร็จ

สมบูรณ์ 

-เปิดรายวิชาใหม่ 
เป็นวิชาแกนท่ีไม่

คิดหน่วยกิต 

 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 

ทยท  502  การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง   
3(2-2-5) 

THT 502 Selected Research Topics 
       ศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางภาษาไทย วรรณคดี

ไทย หรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 

ต่างประเทศในกรอบแนวคิดและโจทย์วิจัยท่ี

ชัดเจน  โดยใช้กรณีศึกษาท่ีนิสิตสนใจ 

-เปิดรายวิชาใหม่ 
เปน็วิชาแกน 
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ทศ 507  วิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา 
TS 507 Research Method of Thai Studies 
             ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย  
ระเบียบวิธีวิจัยในลักษณะต่าง ๆ  โดยเน้นท้ัง

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  

และใช้ระเบียบวิธีศึกษาของศาสตร์แต่ละสาขา 

เพื่อให้เกิด             มโนทัศน์อย่างกว้างขวาง

ในการศึกษาและวิจัยทางไทยคดีศึกษา  ได้แก่ 

การก าหนดปัญหา  การทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวข้อง  การตั้งสมมติฐาน  ประชากรและ

กลุ่มใหญ่ ๆ การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ

วิเคราะห์ข้อมูล  การแปลผล อภิปรายผล การ

เ ขี ย น เ ค้ า โ คร ง วิ จั ย   แล ะก า รร าย ง าน

ผลการวิจัย 

ทยท  500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย                     

3(2-2-5)   
THT 500 Research Methodology in Thai 
Language  
         ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยแบบต่างๆ โดยเน้น

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและจรรยาบรรณในการ

วิจัย การเขียนโครงการวิจัย  ตลอดจนวิ ธีการ

น าเสนองานวิจัยในรูปแบบของบทความวิจัย  

รายงานวิจัย และปริญญานิพนธ์เพื่อการน าไปใช้ใน

การวิจัยภาษาไทย 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา  

ทศ 511  การวิเคราะห์ระบบความเชื่อ
ท้องถ่ิน                           3(3-0-6) 
TS 511  System of Local Believes Analysis 
            ศึกษามโนทัศน์เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบ
ความเชื่อ เช่น ความหมาย  ท่ีมาประเภท และ

อิทธิพลของความเชื่อท่ีมีต่อมนุษย์ เป็นต้น  

วิเคราะห์ระบบความเชื่อในท้องถ่ินว่ามีอยู่

อย่างไร และมีอิทธิพลต่อชีวิต โลกทัศน์ และ

พฤติกรรมของผู้คนเช่นไร  ท้ังท่ีเป็นระบบ

ความเชื่อดั้งเดิมท่ีปรับเปลี่ยนในเวลาต่อมา  

ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาระบบความเชื่อ 

และการปรับใช้ความเชื่อเพื่อการพัฒนา

ท้องถ่ิน   

ทยค 542  ความเชื่อและพิธีกรรม 
                                          3(3-0-6) 
THF 542  Believes and Ritual 
         ศึกษาลักษณะความเชื่อและพิธีกรรม  

ระบบความเชื่อและพิธีกรรมดั้งเดิม  การด ารง

อยู่และปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของสังคมไทย  

ตลอดจนกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีสามารถ

น าไปใช้ศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมได้

อย่างเหมาะสม  

 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 
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ทศ 612 ไทยคดีนิพนธ์      3(3-0-6) 
TS 612  Scholarly Writing      
              ศึกษาวิธีการและแนวคิดในการผลิต
เ อ กส า รท า ง วิ ช า ก า ร ไ ท ยคดี ศึ ก ษ า ใ น

องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน  คือ รูปแบบ เนื้อหา 
และภาษา โดยเน้นส่วนส าคัญ           ต่าง ๆ 
ได้แก่  การก าหนดแนวเนื้อหา  การจัดระบบ

ความคิด  วิธีการศึกษา ค้นคว้า  ระบบอ้างอิง  

ศาสตร์และศิลปะการใช้ภาษา ตรรกะในการ

น าเสนอและการจัดท าและตรวจแก้ต้นฉบับ  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถผลิต

เอกสารวิชาการไทยคดีศึกษาในลักษณะต่าง ๆ 

ได ้

ทยค 641 สัมมนางานวิจัยทางคติชนไทย 
3(3-0-6) 

THF 641 Seminar in Thai Folklore Research                       
 อภิปรายเ ก่ียวกับวิ ธีการ  แนวคิด 

ทฤษฎีในการศึกษาข้อมูลทางคติชนประเภทต่าง 

ๆ และงานวิจัยทางคติชนไทย เพื่อให้เห็น

พัฒนาการ  องค์ความรู้ และแนวโน้มของการ

ศึกษาวิจัยทางคติชนไทย 

 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

ทศ 513  วรรณกรรมท้องถ่ินศึกษา 
3(3-0-6) 

TS 513   Folk Literature Study        
            ศึ กษ าคว ามรู้ พื้ น ฐ าน เ ก่ี ย ว กั บ

วรรณกรรมท้อง ถ่ินในด้ านต่ า ง  ๆ เช่ น 

ความหมาย ลักษณะ ประเภท คุณค่าทาง

สั ง คม  เ ป็ น ต้ น   ท้ั ง ท่ี เ ป็ น ว ร รณกร รม           
ลายลักษณ์และมุขปาฐะ  ศึกษาหลักการ

วิเคราะห์วรรณกรรม และวิเคราะห์เนื้อหา

ว ร รณ ก ร ร ม ท้ อ ง ถ่ิ น   เ พื่ อ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง

สัมพันธภาพระหว่างวรรณกรรมท้องถ่ินกับ

ชีวิตผู้คนในท้องถ่ิน  เพื่อประโยชน์ในการ

ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตและสังคม ตลอดจน

ศึกษาวิธีการรวบรวมและอนุรักษ์วรรณกรรม

ท้องถ่ิน 

ทยค 682 วรรณกรรมท้องถ่ินศึกษา 
                                 3(3-0-6) 

THF 682 Folk Literature Study 
 ศึกษาลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมท่ี

สัมพันธ์กับวิ ถีชีวิตของคนในแต่ละท้อง ถ่ิน  

กรอบแนวคิดและทฤษฏีให้สามารถน ามาใช้ใน

การวิจัยวรรณกรรมท้องถ่ิน  เพื่อให้เข้าใจ

บทบาทหน้าท่ี และสาระส าคัญของวรรณกรรม

ท้องถ่ินท่ีมีต่อสังคมไทย     
 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 
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ทศ 512 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนา
ท้องถ่ิน                  3(3-0-6) 

TS 512  Popular Wisdom and Local  
            Development                     
             ศึกษาความหมาย ลักษณะ และคุณค่า
ของภูมิปัญญาชาวบ้าน  ตลอดจนแนวคิดและ

วิธีการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน  เพื่อให้เกิด

มโนทัศน์และเข้าใจกระบวนทัศน์เ บ้ืองต้น  

วิเคราะห์และสังเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านใน

ท้องถ่ินท้ังท่ีเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถ่ิน 

และท่ีรับมาจากต่างถ่ินเพื่อให้เห็นกระบวนการ

เกิด  การด ารงอยู่  การผสมผสาน การสืบทอด 

และคุณค่าที่มีต่อกลุ่มชนนั้น ๆ ศึกษาชีวิตและ

ผลงานเชิงภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านคน

ส าคัญ ๆ ในท้องถ่ิน  ตลอดจนแนวคิดในการ

ส่งเสริม พัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน และการ

น าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านพัฒนาท้องถ่ิน 

ทยค 681 สัมมนาภูมิปญัญาไทย 
3 (2-2-5) 

THF 681  Seminar in Thai wisdom 
 ศึกษาความหมาย  ลักษณะของภูมิ

ปัญญาไทย  ตลอดจนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ 

ของชาวบ้านเพื่อเข้าใจถึงกระบวนทัศน์  การสืบ

ทอด การผสมผสาน การด ารงอยู่ และโลกทัศน์

ท่ีสะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย เพื่อ

น าไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย

ร่วมกัน 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

ทศ 516  การสารนิเทศและสารนิทัศน์  
                                   3(3-0-6) 

TS 516 Information System and Its  
Applications             
            ศึกษากระบวนการและเทคนิควิธีใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลไทยคดีศึกษา  เพื่อการ

สารนิเทศและสารนิทัศน์ ให้เหมาะสมกับ

ข้อมูลแต่ละประเภท  การจ าแนกและจัดระบบ

ข้อมูลไทยคดีศึกษาในลักษณะของศูนย์ไทยคดี

ศึกษา  การอนุรักษ์และพัฒนาข้อมูล  การ

ประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูล ตลอดจนการ

ปรับใช้ข้อมูลเพื่อผลิตส่ือทางไทยศึกษา 

ทยค 581 คติชนสมัยใหม ่
3(3-0-6) 

THF 581 Modern Folklore  
 ศึกษาลักษณะของคติชนสมัยใหม่ท่ี

ปรากฏตามสื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อเทคโนโลยี

ต่ า ง  ๆ   ตลอดจนแนวคิ ดทฤษฎี ใ นกา ร

ศึกษาวิจัยคติชนสมัยใหม่ และศึกษางานวิจัย

ทางด้านคติชนสมัยใหม่ในสังคมไทย 

 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 
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ทศ  517 นันทนาการพ้ืนบ้าน 
                                    3(3-0-6) 
TS  517 Folk Recreation       
              ศึกษาลักษณะการละเล่นพื้นบ้าน

แขนงต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงพื้นบ้าน  ดนตรี

พื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน  กีฬาพื้นบ้าน โดย

ศึกษา รูปแบบ ขนบนิยมในการเล่น  รวมท้ัง

ศึกษาถึงวิธีการพัฒนาการ อิทธิพลท่ีมีต่อผู้

เล่น  และชุมชน วิเคราะห์ลักษณะเด่นของ

นันทนาการพื้นบ้าน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันในการประชาสัมพันธ์และการ

พัฒนา 

ทยค  582 การแสดงพ้ืนบ้านและสื่อบันเทิง
ร่วมสมัย             3(3-0-6) 
THF 582  Local Performing Arts and 
Contemporary Media         
          ศึกษาลักษณะของการแสดงพื้นบ้านใน

ท้องถ่ินต่างๆ  และสื่อบันเทิงร่วมสมัยท่ีปรากฏ

ในสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่   ศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎีในการวิเคราะห์วิจัยการแสดงพื้นบ้านและ

สื่อบันเทิงสมัยใหม่  ตลอดจนศึกษาพัฒนาการ

งานวิจัยด้านการแสดงพื้นบ้านและสื่อบันเทิง

ร่วมสมัย เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการสืบทอดและ

การด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน  

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

ทศ 613 สัมมนาไทยคดีศึกษา 1 
3(3-0-6) 

TS 613  Thai Studies Seminar 1     
             ศึกษาไทยคดีศึกษาด้วยวิธีการสัมมนา
ในรูปแบบต่างๆ ตามหัวข้อท่ีก าหนดในแต่ละ

ภาคเรียน โดยให้ครอบคลุมสังเขปของไทยคดี

ศึกษาในส่วนของท้องถ่ินนั้น ๆ 

ทยท 603  สัมมนาความก้าวหน้าปริญญา

นิพนธ์              3(0-6-3) 
THT 603 Thesis Progress Report Seminar                                       
      สัมมนางานวิจัยท่ีก าลั งด าเนินการเป็น

ปริญญานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางแผน

วิธีด าเนินการวิจัย ตลอดจนการด าเนินการและผล

ท่ีได้รับ  น าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยโดย

ล าดับอย่างต่อเนื่องจนได้ปริญญานิพนธ์ท่ีเสร็จ

สมบูรณ์ 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 

ทศ 614 สัมมนาไทยคดีศึกษา 2 
TS 614  Thai Studies Seminar 2 
             ศึกษาไทยคดีศึกษาด้วยวิธีการสัมมนา
ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยการน าเอาปัญหาและ

ผลจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ตาม

แผน ข.) มาเป็นประเด็นสัมมนา 

 -ปรับรวมเป็นวิชา  
ทยท 603 สัมมนา

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า

ปริญญานิพนธ์ 
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 ทยท 699 ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
THT 699  Thesis              
             การวิ จั ยรายบุคคลทางภาษาไทย 

วรรณคดีไทย คติชนวิทยา หรือการสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศท่ีมุ่งเน้นความรู้และ

จรรยาบรรณในการวิจัย รวมท้ังแสดงให้เห็นถึง

ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้ท่ีเหมาะสม 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

 ทยท 501 ไทยศึกษา                3(3-0-6)  
THT 501  Thai  Studies 
 ศึกษาพัฒนาการและบูรณาการของ

สังคมไทยในด้านประวัติศาสตร์ การเมือง การ

ปกครอง เศรษฐกิจ ศิลปะ ภาษา วรรณกรรม 

ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี ศิลปะการยังชีพ งาน

ประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงอิทธิพลของกระแสโลกยุค

ต่างๆ ท่ีมีผลต่อวิธีคิดและวิถีการด ารงชีวิตของคน

ในสังคม 

-เปิดรายวิชาใหม่ 
เปน็วิชาแกน 

 ทยค  541  ทฤษฎีทางคติชนวิทยา 
                                               3(3-0-6) 

THF 541   Folklore Theories 
         ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยา เพื่อ
น ามาใช้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางคติชนได้อย่าง

เหมาะสม 

 -เปิดรายวิชาใหม่ 

 ทยท  502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง    
                                 3(2-2-5) 

THT 502 Selected Research Topics  
       ศึกษาค้นคว้ าและวิจั ยทางภาษาไทย 

วรรณคดี ไทย  คติ ชนวิ ทยาหรื อการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในกรอบ

แนวคิดและ โ จทย์ วิ จั ย ท่ี ชั ด เ จน   โดย ใช้

กรณีศึกษาท่ีนิสิตสนใจ 

-เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 
 
 

 


