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หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

สารบญั 

 

หมวดที่ หนา้ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป  

1. ช่ือหลักสตูร                                                                                                                         1 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 1 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 2 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 2 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 

3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน 

      หลักสตูร 

3 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของ 

      สถาบัน 

5 

13. ความสัมพันธก์บัหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 5 

  

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะหลกัสูตร  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 6 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 

  

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งหลกัสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 9 

2. การด าเนินการของหลักสูตร 9 

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 12 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 25 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 25 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 27 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 29 



หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

สารบญั (ต่อ) 

 

 

หมวดที่ หนา้ 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา 

 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

35 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด)   37 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ   37 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร   37 

  

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์  

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   38 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์   38 

  

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  

1. การบริหารหลักสูตร    39 

2. บัณฑติ   39 

3. นิสิต   40 

4. คณาจารย์   40 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   41 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    46 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน   47 

  

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร  

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน    48 

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม   48 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   49 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   49 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

สารบญั (ต่อ) 

 

ภาคผนวก หนา้ 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

                  พ.ศ. 2559                                                                           

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสตูร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร (กรณีหลักสตูรใหม่) 

ภาคผนวก จ  หลักฐานความร่วมมือกบัสถาบันอื่น (MOU) 

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร                                                        

 

 

  51 

  77 

  79 

  95 

105 

116 

 

  

  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V 

1n la}ttU1tI 

ITflfirn141'hTh 

•iriThii V1.1. 2560 

itiithi -nrn•  

i nihi 

1.  

1fl1 
'I 

fl1 

rnin1,ij iiitui inl,j 

flTh1flqi: Doctor of Arts Program in Thai Language 

2. 1tUfl'lfli7fl 17 2  

irnn1iu ?ILJ: 11lJtU'fl1 11?JTTh1rn1InJ 

(rni1lY1J) 

flTh1N1lqtk LJ: Doctoi of Arts (Thai Language) 

D.A. (Thai Language) 

3. iLfl/L1?i1 (i'ii) 

3.1 In iLL 

3.2 niil1n1iiLTh1 

4. 1u u f1 

lJ)Jflhi 54 J- JI 

5. uii 

5.1 JLWU 

njqptrn 3 1 LLiJiJ 2.1 

5.2 IntflcE 

nitj 

5.3 fliULaic1fl,fl 

'iii Nt?i]1fli?j11' LL11LiJi flh1flhl)LhZfl' 

il?Th -.fllb1 

1 



2 

หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ 

กบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังน้ี  

                     Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   Yunnan Chinese Language and Culture College School of International Chinese Studies  

    สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   Busan University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี 

   Indian Association for Asian and Pacific Studies สาธารณรัฐอนิเดีย 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

       เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

          หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 และใช้หลักสูตร

น้ีในภาคเรียนที่ 1/2561 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม                  

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

   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่  4/2560 เมื่ อ วันที่                   

25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 7/2560 เม่ือวันที่                 

7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ในปีการศึกษา 2562   

 

8.  อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

   8.1 ครู อาจารย์ภาษาไทยในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

       8.2 นักวิชาการ และนักวิจัยด้านภาษาไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 8.3 ผู้เช่ียวชาญภาษาไทยที่สามารถสร้างหลักสตูร สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
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หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

 

ท าให้ทิศทางการพัฒนาประเทศต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยขับเคล่ือนและยกระดับระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้ น หลักสูตรจึงค านึงถึงการสร้างองค์ความรู้ ด้วยงานวิจัยที่สมดุล

ระหว่างการจรรโลงสงัคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข กับงานวิจัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

คน พัฒนาวิชาชีพ อีกทั้งด ารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ไทยอันเข้มแขง็ท่ามกลางประชาคมโลก น าไปสู่การช่วยเพ่ิม

ขีดความสามารถท าให้คนไทยมีความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ มีความได้เปรียบในเชิง

แข่งขันตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” ซ่ึงเป็นความมุ่งม่ันของรัฐบาลไทยที่

ต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกจิที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม จุดเด่นของหลักสตูรจึงออกแบบให้

มีการเรียนรู้ สร้างสรรค์องค์ความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยให้มีวิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้อง

กบับริบทของสงัคม 

         

     11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

  ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  เมื่อรวมกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา 5 กลุ่มเข้าด้วยกัน คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐเดิม กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยชุมชน มีสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษากว่า 170 สถาบัน  ซ่ึงกระจายอยู่ในเมืองหลวง  และภมูิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ หากรวม

สถาบันระดับอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ จ านวนจะเพ่ิมข้ึนเป็น 262 แห่ง นอกจากน้ี

หน่วยงานจากต่างประเทศต้องการบุคลากรที่ มีความเช่ียวชาญทางด้านภาษาไทยมากข้ึน  จ านวน

สถาบันอุดมศึกษาที่มากข้ึน หมายถึงสัดส่วนจ านวนบุคลากรระดับปริญญาเอกเป็นที่ต้องการมากข้ึนด้วย 

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับปริญญาเอกส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2554 ส านักงานการอุดมศึกษาเสนอ

ขอทุนรัฐบาลจ านวนเกอืบหกหมื่นล้านเพ่ือแก้วิกฤตขาดแคลนบุคลากรระดับปริญญาเอกในประเทศไทย   

  ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาของชาติ  และมีความส าคัญในสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

และสังคมโลก  ภาษาไทยมีส่วนเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน  ความเข้มแขง็

ทางภาษาเป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองในฐานะพันธมิตรอาเซียน  ท าให้ภาษาไทยเป็นทั้งเอกลักษณ์ของ

ชาติ  เป็นเคร่ืองมือสื่อสาร  และเป็นภาษากลางในสงัคมและวัฒนธรรมระดับภมูิภาค   

  การพัฒนาเทคโนโลยี  การไหลบ่าทางวัฒนธรรมต่างชาติ การสื่อสารผ่านสื่อใหม่  ส่งผลต่อ

สถานการณ์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม  การผลิตบุคลากรทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีความ

เช่ียวชาญด้านหลักการและทฤษฎีด้านภาษา  วรรณคดีไทย  หรือภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่า

ลุ่มลึก  มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมการวิจัย

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการธ ารงสังคมและวัฒนธรรมอันเข้มแขง็ของ

ชาติผ่านภาษาไทย   อกีทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ภาษาไทยเพ่ือเช่ือมโยงคนกบัคน  สงัคมไทยสู่สงัคมโลก 
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12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

  จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยจึงได้เลง็เหน็ความส าคัญของการผลิตบุคลากรระดับสูงที่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน

ภาษาไทยให้มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงแก่นแท้ของภาษาประจ าชาติไทย ซ่ึงเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 

การเรียนและการสอน และเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญ

และมีความลุ่มลึกด้านภาษาไทย และเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับผู้ที่ท  างานเกี่ยวข้องกับภาษาทั้งครู อาจารย์ 

นักแปล ล่าม นักวิจัยวิเคราะห์ภาษา นักวิชาการ นักเขียน ฯลฯ 

 

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรช้ันน าแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐาน

การศึกษาและคุณธรรม รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล กอปรด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ดังกล่าวมาข้างต้น หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงให้

ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรที่ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเช่ียวชาญ     

ลุ่มลึก และมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงแก่นแท้ของภาษาไทย อันจะเป็นการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี

คุณภาพสู่ตลาดแรงงานและช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปในอนาคตอย่างย่ังยืน 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

การบริหารจดัการ  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนโดยตรง                   

และคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ควบคุมดูแลการจัด     

การเรียนการสอนของหลักสตูรอย่างเป็นระบบ 

2. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงร่างรายวิชา (Course 

Syllabus) เน้ือหาวิชา และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน 

3. มีการประเมินการสอนทุกภาคการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรเมื่อนิสิตส าเรจ็การศึกษา 

เพ่ือน ามาปรับปรุงรายวิชาและพัฒนาหลักสตูร 

4. ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากบุคลากรฝ่ายบริหารของ

หน่วยงานต่างๆ ที่ท  างานเกี่ยวข้องกบัดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

5. จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเง่ือนไขการเรียนรู้และทกัษะการท างานวิจัย

เป็นระยะ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาและการสร้างงานวิจัยร่วมกนั 

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีแนวทางและกระบวนการแก้ไขปัญหาให้นิสิต ตั้ งแต่                  

เร่ิมเข้าศึกษา ได้แก่ การปฐมนิเทศ แนะน าการเรียนรายวิชา และกระบวนการท าปริญญานิพนธ์ให้มี

คุณภาพในเวลาที่ก  าหนด  การติดตามหัวข้อปริญญานิพนธ์ในรายวิชาต่างๆ  การติดตามความก้าวหน้า

ปริญญานิพนธเ์มื่อนิสติสอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ล้ว  จนกระทั่งนิสติเรียนจบหลักสตูร 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

       สร้างองค์ความรู้ภาษาไทยสู่สังคมไทยและสงัคมโลก 
 

     1.2 ความส าคญั 

      ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาของชาติ  และมีความส าคัญในสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

และสังคมโลก  การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองของประเทศ และการก้าวสู่ประเทศแห่งเทคโนโลยี 

รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่สังคมนานาชาติ ท าให้หลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการศึกษา

ต้องการผู้ที่ มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยในการค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงวิเคราะห์                      

และการน าความรู้ไปสร้างนวัตกรรม เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืน 
 

     1.3 วตัถุประสงค ์

            หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะดังน้ี 

  1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านภาษา วรรณคดีไทย 

หรือภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างลุ่มลึก 

 1.3.2 เป็นผู้ที่มีทักษะและความรู้ระดับสูง สามารถใช้ภาษาไทยในการท าวิจัยและน าไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  

 1.3.3 เป็นผู้มีความสามารถในการวิจัยขั้นสงู เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 1.3.4 เป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ มีภาวะความเป็นผู้น า สามารถท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีแผนพัฒนาปรับปรุงภายใน 4 ปี  

โดยมีรายละเอียดของแผนการพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีการพัฒนา

ปรับปรุง ดังน้ี 
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แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

การพฒันาการเรียนการสอน 

•  พัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัย 

การเรียนการสอน 

 • สนับสนุนให้อาจารย์ท า

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอน 

 • สนับสนุนแหล่งทุนใน 

การตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

• สนับสนุนให้อาจารย์      

เข้าร่วมประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยในประเทศ

และต่างประเทศ 

• สนับสนุนให้อาจารย์           

ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน  และ

ท าวิจัย 

• บูรณาการการเรียน      

การสอนกบัการบริการ

วิชาการเพ่ือความเข้มแขง็

ของการน าทฤษฎีสู่การ

ปฏบัิติ 

• ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่มีงานวิจัย 

 

• ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์

เผยแพร่ 

 

• ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ

น าเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

•ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน  และ

ท าวิจัย 

• ร้อยละของกจิกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแขง็ของ

สงัคมต่ออาจารย์ประจ า 

 • จัดท าหลักสตูรปรับปรุงฉบับร่าง  • เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก  

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้ง                         

ผู้ประกอบการมาวิพากษ์

หลักสตูร 

 •ปรับปรุงหลักสูตรตามผล

การวิพากษ์ 

 

 

 

 

 

• รายงานผลการวิพากษ์จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

• หลักสตูรฉบับปรับปรุง 
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แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

 •  ปรับปรุงหลักสตูรศิลปศาสตร- 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ให้มี

มาตรฐานตามที่ สกอ.ก าหนด 

 • พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให้ มี

พ้ื น ฐ าน จากห ลั กสู ตรใน

ระดับชาติที่ทนัสมัย 

 • ติดตามประเมินหลักสตูร

อย่างสม ่าเสมอ 

 • เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

 •  รายงานผลการประเมิน

หลักสตูร 

 • ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสตูร 

• รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

    อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

    การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมี

ประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับภาษาไทย  หรือมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย  มีผลการสอบ

ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 ทั้งน้ีให้เป็นไป

ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร        

 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

 2.3.1 นิสติขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

 2.3.2 นิสติขาดทกัษะการโต้แย้งวิชาการ 

 2.3.3 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 2.3.4 นิสติขาดทกัษะในการเขียนงานวิจัยขั้นสูง 
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หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

 

    2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

  2.4.2 ก าหนดให้อาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ

ความคิดเหน็ในช้ันเรียน พร้อมทั้งเขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจัยในแต่ละ

รายวิชา  

  2.4.3 ก าหนดให้ทุกรายวิชาระบุให้การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน การแสดงความคิดเหน็ การโต้แย้ง

ทางวิชาการ เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑก์ารประเมินผล 

        

     2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

           จ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและจ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาใน

ระยะเวลา 5 ปี 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 3   10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 10 10 10 

 

    2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา

จ่าย  

1 ปีการศึกษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x 

จ านวนรับ) 

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

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

      

2.7 ระบบการศึกษา 

  งบประมาณของหลักสตูรศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

     ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม  

(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน  311,750.00 

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

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน  200,000.00   20,000.00 

  ค่าจัดกจิกรรมทั้งหลักสตูร  500,000.00   50,000.00 

  ค่าวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 300,000.00   30,000.00 

  ค่าใช้จ่ายบริหารหลักสตูร 380,000.00   38,000.00 

  ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน    50,000.00 

   

ค่าอาหารว่าง                                                                                                               

→ ค่าใช้จ่ายรวม 

→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 10 คน)  

    2,250.00 

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

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%)   19,484.38  

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%)   19,484.38  

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10   38,968.75   

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนพินธ ์    402,987.50 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์(อตัราต่อหัว)   13,300.00  

    

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%)   75,560.16  

  ค่าประกนัความเสี่ยง (5%)   25,186.72 503,734.38 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง    

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

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

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

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

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร   546,646.38 546,646.38 
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หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

 

  3.1.3 รายวิชา 

  1. หมวดวิชาแกน  3  หน่วยกิต  
 

ทยท 700 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย                                    3(2-2-5) 

THT 700 Thai Language Research Methodology 
 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกภาษาไทย              1(0-2-1) 

THT 800 Seminar of Thai Language Dissertation 

    

  2. หมวดวิชาบงัคบั   9 หน่วยกิต  

           2.1. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย  9  หน่วยกิต 

 

ทยภ 711 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทย          3(2-2-5) 

THL 711 Paradigms in Thai Linguistic Research 
 

ทยภ 712 กระบวนทศัน์การวิจัยวรรณคดีไทย     3(2-2-5) 

THL 712 Paradigms in Thai Literature Research 
 

ทยภ 713 กระบวนทศัน์การวิจัยคติชนวิทยา      3(2-2-5) 

THL 713 Paradigms in Folklore Research 

 

2.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  9  หน่วยกิต 

 

ทยต 721   กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทย      3(2-2-5) 

THL 721  Paradigms in Thai Language Research 

ทยต 722 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ     3(2-2-5) 

TFL 722      Paradigms in Thai as a Foreign Language Research 
 

ทยต 723 กระบวนทศัน์การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา   3(2-2-5) 

TFL 723  Paradigms in Thai Literature and Folklore Research 

 

 

 

                                                           
 รายวิชาแกนนี้ เป็นรายวิชาที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน  ตั้งแต่ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป จนกว่าจะ

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

       3.1 วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย  6  หน่วยกิต 

 

ทยภ 731 การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ          3(2-2-5) 

THL 731 Research Seminar of Interdisciplinary Thai Linguistic 
 

ทยภ 732 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทย           3(0-4-5) 

THL 732 Research Seminar of Special Topic on Thai Language 
 

ทยภ 733 การวิจัยวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ            3(2-2-5) 

THL 733 Research Seminar of Interdisciplinary Literature 
    

ทยภ 734 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านวรรณคดีไทย          3(0-4-5) 

THL 734 Research Seminar of Special Topic on Thai Literature 
 

ทยภ 735 การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ           3(2-2-5) 

THL 735 Research Seminar of Interdisciplinary Folklore  
 

ทยภ 736 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านคติชนวิทยา                   3(0-4-5) 

THL 736 Research Seminar of Special Topic on Folklore 
 

ทยภ 737 ปฏบัิติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 3(2-2-5) 

THL 737 Teaching Practicum in Thai Language and Literature for Foreigner 
 

 3.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   6  หน่วยกิต 
 

ทยต 741 การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ      3(2-2-5) 

TFL 741  Research Seminar of Interdisciplinary Thai Language 

ทยต 742 การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ  3(2-2-5) 

TFL 742  Research Seminar of Interdisciplinary Thai as a Foreign Language 
 

ทยต 743 สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   3(0-4-5) 

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

ทยต 744 การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ      3(2-2-5) 

TFL 744  Research Seminar of Interdisciplinary Literature and Folklore 

ทยต 745 ปฏบัิติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                  3(2-2-5) 

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

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก                   36     หน่วยกติ 

GRD 891 Dissertation 

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

ความหมายของรหสัวิชา 

ทยท (THT)   หมายถึง รายวิชาแกนและปริญญานิพนธ ์ 

ทยภ (THL)   หมายถึง  รายวิชาของกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

ทยต (TFL)   หมายถึง  รายวิชาของกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เลขรหัสตัวแรก   หมายถึง  ช้ันปีที่เรียน 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง  หมวดวิชา  ดังต่อไปนี้  

เลข  0    หมายถึง  วิชาแกนของสาขาวิชาภาษาไทย 

เลข  1    หมายถึง  วิชาบังคับกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

เลข  2   หมายถึง  วิชาบังคับกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เลข  3   หมายถึง  วิชาเลือกกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย  

เลข  4   หมายถึง  วิชาเลือกกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เลข  9    หมายถึง  ปริญญานิพนธ ์

เลขรหัสตัวสุดท้าย  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
 

              3.1.4 แผนการศึกษา 

   1. แผนการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 700 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)     

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยภ 711 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก   

 

ทยภ 731 

ทยภ 735 

ทยภ 733 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

การวิจัยภาษาศาสตร์ภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ 

การวิจัยคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ  

การวิจัยวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ  

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวม 9 
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ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยภ 712 กระบวนทศัน์การวิจัยวรรณคดีไทย  3(2-2-5) 

ทยภ 713 กระบวนทศัน์การวิจัยคติชนวิทยา 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก   

 

ทยภ 734 

ทยภ 732 

ทยภ 736 

ทยภ 737 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านวรรณคดีไทย  

สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทย 

สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านคติชนวิทยา   

ปฏบัิติการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 

 

3(0-4-5) 

3(0-4-5) 

3(0-4-5) 

3(2-2-5) 

 รวม 9 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

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

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

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

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

  

* รายวิชาแกนนี้ เป็นรายวิชาที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน  ตั้งแต่ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป จนกว่าจะ

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

  2. แผนการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

ทยท 700 ระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5)     

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยต 721 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทย 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก   

 

ทยต 741 

ทยต 742 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

การวิจัยภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ 

การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวม 9 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

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

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

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

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 
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ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบงัคบั  

ทยต 722 กระบวนทศัน์การวิจัยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 

ทยต 723 กระบวนทศัน์การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาเลือก   

 

ทยต 743 

ทยต 744 

ทยต 745 

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ จากรายวิชา ดังน้ี 

สมัมนาการวิจัยเฉพาะทางด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

การวิจัยวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ 

ปฏบัิติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                 

 

3(0-4-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวม 9 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

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

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

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

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

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

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

 รวม 9 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

 

* รายวิชาแกนนี้ เป็นรายวิชาที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน  ตั้งแต่ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป จนกว่าจะ

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

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

ก. หมวดวิชาแกน 
 

ทยท 700 ระเบยีบวิธีวิจยัทางภาษาไทย      3(2-2-5)  

THT 700 Thai Language Research Methodology 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาไทย  เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย                   

และมจีรรยาบรรณทางวิชาการ   

 

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

THT 800 Seminar of Thai Language Dissertation 

สัมมนางานวิจัยที่ก  าลังด าเนินการเป็นปริญญานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางแผนวิธีด าเนินการวิจัย ตลอดจนการด าเนินการและผลที่ได้รับ 

น าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยโดยล าดับอย่างต่อเน่ืองจนได้ปริญญานิพนธท์ี่เสรจ็สมบูรณ์ 

 

ข. หมวดวิชาบงัคบั 

   1. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 
 

ทยภ 711 กระบวนทศันก์ารวิจยัภาษาศาสตรภ์าษาไทย    3(2-2-5)  

THL 711 Paradigms in Thai Linguistic Research  

ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย เพ่ือสร้างองค์ความรู้

ใหม่หรือนวัตกรรมในการวิจัยเกี่ยวกบัภาษาศาสตร์ภาษาไทย  

 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  

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

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 9 

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

THL 712 Paradigms in Thai Literature  

ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางวรรณคดีไทย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ

นวัตกรรมในการวิจัยเกี่ยวกบัวรรณคดีไทย 

 

ทยภ 713 กระบวนทศันก์ารวิจยัคติชนวิทยา       3(2-2-5) 

THL 713 Paradigms in Folklore Research 

                    ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางคติชนวิทยา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ

นวัตกรรมในการวิจัยเกี่ยวกับคติชนวิทยา 

 

   2. วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 

ทยต   721   กระบวนทศันก์ารวิจยัภาษาไทย                                          3(2-2-5) 

TFL   721   Paradigms in Thai Language Research 

                 ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางภาษาไทย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัย

เกี่ยวกบัภาษาไทย  

 

ทยต    722   กระบวนทศันก์ารวิจยัภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ     3(2-2-5) 

TFL    722   Paradigms in Thai as a Foreign Language Research 

       ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัยเกี่ยวกบัภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 

ทยต   723   กระบวนทศันก์ารวิจยัวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา            3(2-2-5) 

TFL   723   Paradigms in Thai Literature and Folklore Research 

                 ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา เพ่ือสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในการวิจัยเกี่ยวกบัวรรณคดีไทยและคติชนวิทยา 

 

ค. หมวดวิชาเลือก 

   1. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 
 

ทยภ 731 การวิจยัภาษาศาสตรภ์าษาไทยเชิงสหวิทยาการ     3(2-2-5) 

THL 731 Research Seminar of Interdisciplinary Thai Linguistic 

สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย ประเด็นการวิจัย

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

THL 732 Research Seminar of Special Topic on Thai Language 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทางในประเทศหรือต่างประเทศ โดยน ากรอบแนวคิด ทฤษฎี 

และหลักการทางด้านภาษาไทยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่  

 

ทยภ 733 การวิจยัวรรณคดีเชิงสหวิทยาการ      3(2-2-5) 

THL 733 Research Seminar of Interdisciplinary Literature 

สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณคดี ประเด็นการวิจัยวรรณคดีไทยและ

เช่ือมโยงบูรณาการวรรณคดีไทยกบัศาสตร์อื่นได้ 
 

ทยภ 734 สมัมนาการวิจยัเฉพาะทางดา้นวรรณคดีไทย    3(0-4-5)  

THL 734 Research Seminar of Special Topic on Thai Literature 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทางในประเทศหรือต่างประเทศ โดยน ากรอบแนวคิด ทฤษฎี 

และหลักการทางด้านวรรณคดีไทยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 

ทยภ 735 การวิจยัคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ     3(2-2-5)  

THL 735 Research Seminar of Interdisciplinary Folklore  

สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา ประเดน็การวิจัยคติชนวิทยาและ

เช่ือมโยงบูรณาการคติชนวิทยากบัศาสตร์อื่นได้ 

 

ทยภ 736 สมัมนาการวิจยัเฉพาะทางดา้นคติชนวิทยา    3(0-4-5) 

THL 736 Research Seminar of Special Topic on Folklore 

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทางในประเทศหรือต่างประเทศ โดยน ากรอบแนวคิด ทฤษฎี 

และหลักการทางด้านคติชนวิทยามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 

ทยภ 737 ปฏิบติัการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศ                 3(2-2-5) 

THL 737 Teaching Practicum in Thai Language and Literature for Foreigner 

  น าเสนอการสอนภาษาและวรรณคดีไทยแก่ชาวต่างประเทศภาคปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการ

เรียนรู้และการประเมินผลตามสภาพจริง เสนอแผนการสอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการสอน                   

การสร้างบทเรียน แบบฝึกหัด แบบฝึก การสร้างสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน  การวัดและ

ประเมินผล  แล้วน าไปใช้ปฏบัิติการสอนในประเทศหรือต่างประเทศ 
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   2. วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 

ทยต   741   การวิจยัภาษาไทยเชิงสหวิทยาการ                                3(2-2-5) 

THL   741   Research Seminar of Interdisciplinary Thai Language 

                  สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัย ประเดน็การวิจัยภาษาไทยและเช่ือมโยงบูรณาการ

ภาษาไทยกบัศาสตร์อื่นได้ 

 

ทยต   742  การวิจยัภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเชิงสหวิทยาการ   3(2-2-5) 

TFL   742   Research Seminars of Interdisciplinary Thai as a Foreign Language 

   สมัมนาเกี่ยวกบัทฤษฎีระเบียบวิธวิีจัยทางภาษาไทย ประเดน็การวิจัยภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศและเช่ือมโยงบูรณาการภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศกบัศาสตร์อื่นได้ 
 

ทยต   743   สมัมนาการวิจยัเฉพาะทางดา้นภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   3(0-4-5) 

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

   การศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทาง โดยน ากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางด้านภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือพัฒนาหลักสตูรภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

 

ทยต   744   การวิจยัวรรณคดีไทยและคติชนวิทยาเชิงสหวิทยาการ   3(2-2-5) 

TFL   744   Research Seminars of the Interdisciplinary Literature and Folklore 

                  การศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทาง โดยน ากรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางด้าน

วรรณคดีไทยและคติชนวิทยามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 

ทยต 745 ปฏิบติัการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                  3(2-2-5) 

TFL 745 Teaching Practicum in Thai Language for Foreigner 

น าเสนอการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศภาคปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้

และการประเมินผลตามสภาพจริง เสนอแผนการสอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการสอน การสร้าง

บทเรียน แบบฝึกหัด แบบฝึก แบบทดสอบ การสร้างสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน แล้วน าไปใช้

ปฏบัิติการสอนในประเทศหรือต่างประเทศ 

 

ง. ปริญญานิพนธ ์
 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาเอก                  36 หน่วยกติ 

GRD 891 Dissertation 

สร้างสรรค์งานวิจัยที่ ลุ่มลึกด้านภาษาไทยที่เป็นนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่อย่างมี

คุณภาพ และถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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ประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพด้านภาษาไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นผู้ควบคุมดูแล

ตั้งแต่ การเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การแต่งตั้ง

กรรมการที่ปรึกษาในการสอบปากเปล่า ในระหว่างด าเนินการท าวิจัย ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับ

การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงาน ได้รับการยอมรับตีพิมพ์เผยแพร่

ตามเกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนด 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

นิสิตสามารถน าทฤษฎีและองค์ความรู้และปริญญานิพนธ์มาใช้ได้อย่างเช่ียวชาญ และสามารถใช้

ดุลยพินิจจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณนักวิจัย ความซ่ือสัตย์ ไม่ลอกเลียน

ผลงานของผู้อื่น ไม่บิดเบือนข้อมูลภาษาเพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ตามที่ต้องการ สามารถเป็นผู้น าในการ

พัฒนา บูรณาการความรู้ใหม่ และน าเทคนิคการวิจัยในสาขาวิชากับต่างสาขาวิชามาสร้างประโยชน์แก่

สังคมและองค์กรต่างๆ เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสทิธภิาพ และรับผิดชอบให้งานวิจัยแล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา 

     5.3 ช่วงเวลา  

นิสติสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธไ์ด้เมื่อลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 

     5.4 จ านวนหน่วยกิต   

      36 หน่วยกติ 

     5.5 การเตรียมการ  

   หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาการวิจัยด้านภาษาไทย ในภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมนิสติในเร่ืองกระบวนการท าวิจัย และจัดให้มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์

     5.6 กระบวนการประเมินผล 

    หลักสตูรมีกระบวนการท าปริญญานิพนธโ์ดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

    1. แจ้งข้อบังคับของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา การพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ และระยะเวลา

ในการท าปริญญานิพนธใ์ห้แก่นิสติในวันปฐมนิเทศนิสติใหม่ 

    2. ก าหนดให้นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจโดยพัฒนาหัวข้อในรายวิชา ทยท 800 สัมมนาปริญญา

นิพนธดุ์ษฎีบัณฑติภาษาไทย ซ่ึงเป็นรายวิชาแกนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาแรก 

    3. นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ทุกภาคเรียน โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้

ค าแนะน า เพ่ือให้นิสติสามารถค้นคว้าและปรับปรุงหัวข้องานวิจัยที่ตนเองสนใจได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

    4. นิสิตจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายในภาคเรียนที่ 4 

และเมื่อนิสติสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วจึงจะสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธไ์ด้ 

    5. การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ทั้งน้ีหลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็น

กรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ด้วย โดยข้ันตอนน้ีต้องเสรจ็สิ้นภายในภาคเรียนที่ 5 ทั้งน้ีนิสิตต้อง

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธใ์นระยะเวลาที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนดไว้  



26 

หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

 

    6. เมื่อนิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ผ่านแล้ว หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือแจ้งรายละเอียดการ

ประชุมทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือให้นิสิตคัดเลือก      

ส่วนหน่ึงของผลงานปริญญานินพธไ์ปตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ ซ่ึงเป็นข้อบังคับในการส าเรจ็การศึกษาในระดับ

บัณฑติศึกษา 

    7. เมื่อนิสิตพร้อมจะสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์แล้ว หลักสูตรก าหนดให้นิสิตต้องรายงาน

ความก้าวหน้าปริญญานิพนธก์่อนสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

    8. ในกรณีหากนิสิตมีปัญหาในการท าปริญญานิพนธ์  หลักสูตรมีแนวทางและกระบวนการ

ช่วยเหลือในระหว่างขั้นตอนการท าปริญญานิพนธ์ ได้แก่ การประชุมติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์

ของนิสติในทุกวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ตามขั้นตอนต่อไปนี้  

     8.1  การติดตามกระบวนการท าวิจัย  ต้ังแต่ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่  1 ในรายวิชา                 

ทยท 800 สมัมนาปริญญานิพนธดุ์ษฎีบัณฑติภาษาไทย 

     8.2  กรณี นิสิตต่างชาติ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาว่าควรให้นิสิต

ลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  เพ่ือพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาไทย  มีระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด  โดยมีการรายงานเร่ืองนิสิตในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรทุกเดือน 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งสร้างบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านภาษา วรรณคดีไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างลุ่มลึก 

มีทักษะและความรู้ระดับสูง และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ มีภาวะ

ความเป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
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คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต /  

สมรรถนะของหลกัสูตร 

 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี้   

1. มีทกัษะสื่อสาร : 

    มีความสามารถในการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ

ผลงานวิชาการทางด้านภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

ดา้นความรู ้

2.2 น างานวิจัยด้านภาษาไทยและภาษาไทยใน

ฐาน ะภาษาต่ างป ระเทศที่ ส ร้ าง ข้ึน เผยแพ ร่

ระดับชาติและนานาชาติ 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.1 สามารถวิเคราะห์ อธิบายปรากฏการณ์ทาง

โดยใช้ทฤษฎี  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

4.2 สามารถให้ความรู้ ค าปรึกษา  ค าแนะน า และ

ความ ช่วยเห ลือทางวิชาการแก่ ผู้ อื่ น  อ ย่างมี

ปฏสิมัพันธแ์ละมนุษยสมัพันธท์ี่ดี 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

5.3 สามารถใช้ตรรกะในการสื่ อสารและก าร

น าเสนอรายงานอย่างมีล าดับขั้นตอน 

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร : 

    มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือ

งานวิชาการหรือนวัตกรรมการวิจัยทางด้านภาษาไทย   

ดา้นความรู ้

2.1  สามารถวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ องค์ความรู้

เพ่ือน ามาสร้างนวัตกรรมการวิจัยใหม่ด้าน

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

2.2 น างานวิจัยด้านภาษาไทยและภาษาไทยใน

ฐาน ะภาษาต่ างป ระเทศที่ ส ร้ าง ข้ึน เผยแพ ร่

ระดับชาติและนานาชาติ 

2.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ อนัน ามาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยทางภาษาไทย กับ

ศาสตร์อื่น เพ่ือน าไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
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การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

       ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้  

1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ  

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย์

สจุริตต่อการท างานวิชาการ  

งานวิจัย 

ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  

โดยเน้นการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองและอ้างองิผลงานของ

ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 

-การพิจารณาผลงานของนิสิต

และมีบทลงโทษนิสติที่ไม่ปฏบัิติ

ตามหลักเกณฑ ์ 

-การประเมินตนเองจากความพึง

พอใจที่มีต่อการค้นคว้าอ้างอิง

งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา  

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ของสถาบัน 

การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา  และ

รับ ผิดชอบ ต่องานที่ ได้ รับ

มอบหมาย 

- การประเมินการเข้าช้ันเรียนตามที่

ก าหนดและความรับผิดชอบต่องาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

- การประเมินตนเองจากการเข้า

ช้ันเรียนและผลของงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

1.3 เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความเป็นผู้น าทาง

วิชาการ เคารพสิทธิ และรับฟังความ

คิดเหน็ของผู้อื่น 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

อภิปราย  สัมมนา และ

น าเสนองาน 

-การประเมินการแสดงความ

คิดเหน็ทางวิชาการอย่างมีภาวะ

ผู้น า และรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์

อย่างมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

- การประเมินตนเองจากปฏิสัมพันธ์

ระหว่างนิสติกบัเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 
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2. ดา้นความรู ้
 

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1  สามารถวิเคราะห์ และ

สงัเคราะห์ องค์ความรู้เพ่ือน ามาสร้าง

นวัตกรรมการวิจัยใหม่ด้านภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

 

บรรยาย วิเคราะห์ อภิปราย 

สังเคราะห์ ร่วมกันระหว่าง

อาจารย์กบันิสติ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เชิญผู้เช่ียวชาญมาบรรยายใน

รายวิชาต่างๆ  

ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้า

และสร้างงานวิจัยในหัวข้อที่

สนใจ 

- ความสามารถในวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้าน

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

2.2  สามารถสร้างงาน วิจัยโดยใช้

ความรู้ด้านภาษาไทย และภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

บรรยาย อภิปราย สัมมนา

ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับ

นิสติ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เชิญผู้เช่ียวชาญมาบรรยายใน

รายวิชาต่างๆ  

เข้าร่วมสมัมนา/ประชุมกบั

หน่วยงานอื่นๆ 

ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้า

และสร้างงานวิจัยในหัวข้อที่

สนใจ 

- ก าร จัดการความ รู้ท างด้ าน

ภาษ าไทย   และการน า เสนอ

ผลงาน การสอบ  การประเมินผล

งานของนิสติ 

- การน าเสนอหัวข้อวิจัยและ

น าเสนองานวิจัย 

- ประเมินความก้าวหน้างานวิจัย 

2.3 น างานวิจัยด้านภาษาไทยและ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่

สร้างขึ้นเผยแพร่ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ให้นิสติเข้าร่วมประชุมและ/

หรือสมัมนาทางวิชาการทั้ง

ระดับชาติหรือนานาชาติ   

เพ่ือติดตามความก้าวหน้า

และพัฒนาทางวิชาการและ

- การเขียนรายงานผลการเข้าร่วม

ประชุมและ/หรือสัมมนา 

- จ านวนผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ได้รับการตอบรับให้

เสนอผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

งานวิจัย 

ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้า

และสร้างผลงานวิชาการแล้ว

น ามาอภิปรายหรือสมัมนาใน

ช้ันเรียนและเผยแพร่บทความ

วิจัย 

นิสติสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจาก

การร่วมประชุมหรือสมัมนาทาง

วิชาการ 

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถวิเคราะห์ อธบิาย

ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

โดยใช้ทฤษฎี 

วิเคราะห์ และวิจารณ์ทาง

ภาษาไทย และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศตาม

หลักวิชาการ 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ 

วิจารณ์นิสติประเมินผลการ

วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานของ

ตน 

3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ อนัน ามา

ซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ 

การอภิปราย สมัมนาเพ่ือ

เปิดโอกาสให้นิสติได้แสดง

ความคิดเหน็ และ

แลกเปล่ียนความรู้เชิง

วิชาการ 

เชิญผู้เช่ียวชาญในสาขาที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเพ่ือ

เพ่ิมพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ 

-การน าเสนอผลงานการแสดง

ความคิดเหน็ การวิพากษ์ วิจารณ์

ผลงานของผู้อื่น การท ารายงาน

และสังเกตพฤติกรรมการร่วม

สมัมนา  

- นิ สิ ต ป ร ะ เมิ น ต น เอ งจ าก

ปฏสิมัพันธใ์นช้ันเรียน 

- นิสิตประเมินตนเองจากองค์

ความรู้ที่ได้จากการเรียน 

3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยหรือ

สร้างนวัตกรรมการวิจัยทาง

ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศกบัศาสตร์อื่น  

เพ่ือน าไปพัฒนาวิชาการและ

วิชาชีพ 

การอภิปราย สมัมนา และ

ฝึกปฏบัิติ 

ฝึกวิเคราะห์ภาษาและวิจารณ์

วรรณคดี/วรรณกรรม โดย

บูรณาการกบัศาสตร์อื่นๆ 

- รายงานการอภิปราย สัมมนา 

และการฝึกปฏบัิต ิ 

- ข้อสอบแต่ละรายวิชาที่เน้นการ

คิดวิเคราะห์ 

- นิสติประเมินผลการเรียนของ

ตนเอง 
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4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
 

ผลการเรียนรูด้า้น

ความสมัพนัธร์ะหว่า  งบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 

การมอบหมายงานและ

กจิกรรมในรายวิชาต่างๆ 

ผลงานของนิสติ 

จ านวนกจิกรรมที่นิสิตเข้าร่วม 

4.2 สามารถให้ความรู้ 

ค าปรึกษา  ค าแนะน า และ

ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่

ผู้อื่น อย่างมีปฏสิัมพันธแ์ละ

มนุษยสมัพันธ์ที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ระดับบัณฑติศึกษา 

- นิสติประเมินผลงานของตนเอง

และผู้อื่น 

- นิสติมีทกัษะการสื่อสารระหว่าง

บุคคล 

- จ านวนกจิกรรมที่นิสิตเข้าร่วม 

และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ  

- นิสติประเมินความพึงพอใจของ

ตนเองในการเข้าร่วมโครงการและ

กจิกรรมทางวิชาการ 
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5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะใน

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข   

การสือ่สาร  และการใช้

เทคโนโลย ี

 

กลยุทธก์ารสอน 

 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสบืค้น

ข้อมูลและการน าเสนอรายงาน 

ให้นิสติค้นคว้าด้วยตนเอง

และน าเสนอผลการค้นคว้า

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การน าเสนอรายงานและอ้างอิงได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

- นิสติประเมินความถูกต้องของการ

ใช้ระบบการอ้างอิงในการน าเสนอ

รายงานของตนเอง 

2. สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน

ภาษาไทย และภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ 

มอบหมายงานให้นิสติใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ             

ติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการด้านภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

- การน าเสนอผลงานในช้ันเรียน

และในวงวิชาการด้านภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

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

เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ ใน ก าร

น าเสนอผลงานวิชาการในช้ันเรียน 

3. สามารถใช้ตรรกะใน       

การสื่อสารและการน าเสนอ

รายงานอย่างมีล าดับขั้นตอน 

แจ้งเกณฑ์การประเมินผล  

การอภิปราย สัมมนา และ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็   

การน าเสนอรายงาน 

- การประเมินผลการน าเสนอ

ผลงานตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

- การประเมินตามแบบประเมินการ

น าเสนอ นิสติประเมินผล            

- การน าเสนอผลงานตามเกณฑท์ี่

ก  าหนด 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสตัย์ สจุริตต่อการท างาน

วิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสถาบัน 

1.3 เป็นผู้ใฝ่รู้  มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ เคารพสทิธ ิและ

รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

2. ด้านความรู้ 2.1  สามารถวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ องค์ความรู้เพ่ือ

น ามาสร้างนวัตกรรมการวิจัยใหม่ด้านภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

2.2  สามารถสร้างงานวิจัยโดยใช้ความรู้ ด้านภาษาไทย และ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

2.3 น างานวิจัยด้านภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศที่สร้างข้ึนเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถวิเคราะห์ อธบิายปรากฏการณท์างภาษาไทย 

และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ทฤษฎี 

3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้ง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

อนัน ามาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ 

3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยทางภาษาไทย และภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศกบัศาสตร์อื่น  เพ่ือน าไปพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน

รายบุคคลและงานกลุ่ม 

4.2 สามารถให้ความรู้  ค าปรึกษา ค าแนะน า และความ

ช่วยเหลือทางวิชาการแก่ ผู้อื่ น  อย่างมีปฏิสัมพันธ์และ                  

มนุษยสมัพันธท์ี่ดี 

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสบืค้นข้อมูล

และการน าเสนอผลงานวิจัย 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการด้านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

5.3 สามารถใช้ตรรกะในการสื่อสารและการน าเสนอ

ผลงานวิจัยอย่างมีล าดับขั้นตอน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4.ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4.ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก  าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยก าหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และ  

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตัดสินผลการเรียนและจัดท ารายงานผล 

การทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นประจ าทุกปี 
 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

(ภาคผนวก ก) 

 นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1  

ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

 1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูร 

      2. ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทยีบเทา่)   

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

 4. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ ์ 

เสนอวิทยานิพนธ ์และเข้าร่วมกจิกรรมเสริมทกัษะ (soft skills) ตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย   

 5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขั้น

สดุท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธท์ี่บัณฑติวิทยาลัยแต่งตั้ง  ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

 7. การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ (ระบุ) ผลงานปริญญานิพนธ์หรือ

ส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ  ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และวันที่ส่งผลงานมาบัณฑิตวิทยาลัยมี

คุณภาพตามประกาศบัณฑติวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน อย่างน้อย 1 เร่ือง ส าหรับหลักสตูรปริญญาเอกแบบ 2  

 6.  ส่งปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 7. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2559   
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ระดับบัณฑติศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัิติงาน

ให้อาจารย์ใหม่ 

 2.  หลักสูตรปฐมนิเทศอบรมอาจารย์ใหม่ เพ่ือ ช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและ

รายละเอยีดต่างๆ ในหลักสตูร 

 3.  หลักสตูรจัดให้มีระบบพ่ีเล้ียงแก่อาจารย์ใหม่ เป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาเร่ืองการเรียนการสอน 

การท าวิจัย รวมถึงจัดการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่ม เพ่ือให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา นิเทศ

อาจารย์ใหม่ในหลักสตูร 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

                     2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ โดยสนับสนุนให้   

เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล 

                     2.1.2 สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ

คณาจารย์ในหลักสตูร และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

                    2.2.1 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย

เพ่ือตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

                   2.2.2 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะให้ทุนสนับสนุนในการน าเสนอผลงาน

วิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

                    2.2.3 หลักสูตรส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการหรือการสมัมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

                   2.2.4 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกับ

คณาจารย์จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

                    2.2.5 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ ลาเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1.  การก ากบัมาตรฐาน 

 1.1 ด าเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสตูรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยทุก 5 ปี 

 1.2 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน เพ่ือวางแผนติดตามก ากับดูแลและ

ทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูร 

 1.3 หลักสูตรมีการจัดท ารายละเอียดของหลักสตูร มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา ของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

 1.4 หลักสูตรจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 1.5 หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ

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

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

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

ปีการศึกษา 

 1.7 หลักสตูรมีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 1.8 หลักสตูรมีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนหรือการประเมินผล

การเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 1.9 อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

 1.10 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 1.11 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 1.12. หลักสูตรมีระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

 1.13. หลักสูตรมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จาก

คะแนนเตม็ 5.00 

 

2. บณัฑิต 

 2.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด แรงงาน 

 2.2 ส ารวจการได้งานท าของบัณฑติและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทุกปี 
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 2.3 หลักสูตรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องประชุมเพ่ือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้

สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม และตลาดแรงงานทุก 5 ปี 

 

3.  นสิิต 

      3.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

 คณะจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือส าหรับนิสติ เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ แผนการเรียน

ในหลักสูตร ทุนสนับสนุนการวิจัย ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเลือกและวางแผน

ส าหรับอาชีพ 

      3.2 หลกัสูตรจดัโครงการเตรียมความพรอ้มใหแ้ก่นสิิตชาวต่างชาติ 

 หลักสตูรจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสติชาวต่างชาติ เพ่ือพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาไทย

ข้ันสงูเพ่ือการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา และลดปัญหาความเสี่ยงเร่ืองการคงอยู่ของนิสติ 

 3.3 หลกัสูตรจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนสิิตระดบับณัฑิตศึกษา 

 หลักสตูรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติระดับบัณฑติศึกษา เพ่ือเป็นกระบวนการควบคุมและ

กระตุ้นเร่ืองการท าปริญญานิพนธ ์อกีทั้งเป็นการก ากบัดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธแ์ก่นิสติใน

หลักสตูร 

 3.4 การอุทธรณข์องนสิิต 

 การอุทธรณ์ของนิสติสามารถด าเนินการได้ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 และที่เกี่ยวข้อง 

 

4.  อาจารย ์

 4.1 การบริหารคณาจารย ์

          4.1.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

      มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยอาจารย์ใหม่ควรมีคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่ง คือ ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านภาษาไทย 

 

      4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 

            4.1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทุกเดือน เพ่ือวางแผนติดตาม ก ากับดูแล

และทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูรด้านการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  

            4.1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมา

พิจารณาปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 
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       4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

            4.1.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วม

สอนบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน   

            4.1.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

            4.1.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตาม

ค าอธบิายรายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นผู้ประสานงาน 

 

 4.2 การบริหารบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน 

          4.2.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

            4.2.1.1 คณะฯ ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ ต้อง

รับผิดชอบก่อนการรับเข้าท างาน 

            4.2.1.2 บุคลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน ซ่ึงประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ

สมัภาษณ์ โดยให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏบัิติงานตามต าแหน่ง และการมีทศันคติที่ดีต่อการ

ให้บริการแก่อาจารย์และนิสติ 

            4.2.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบใน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

       4.2.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

           4.2.2.1 คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับงานที่

รับผิดชอบ 

            4.2.2.2 คณะฯ ให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูน

ทกัษะด้านการให้บริการ 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 

โดยการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและมีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ดังน้ี 

  

 

 

 



41 

หลักสตูรศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

 

 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร  

 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ.

2561 และในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศึกษา (TQF) เพ่ือให้ทนัสมัยตามบริบทสังคมที่เปล่ียนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานย่ิงข้ึน โดย

เปิดใช้หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2561 ในปีการศึกษา 2561 

 เมื่อถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสตูร โดยมกีระบวนการดังต่อไปนี้  

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลสรุปความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสตูรที่จัดท าโดย

มหาวิทยาลัย ความคิดเหน็ของนิสิตช้ันปีที่ 2 และบัณฑิตต่อหลักสูตร ที่จัดท าโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา  โดยระดมความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงหลักสตูรในรายวิชา 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยเพ่ิมสาระ

รายวิชาที่ ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือให้สาระของหลักสูตรตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) เพ่ิมช่ัวโมงการฝึกปฏบัิติในรายวิชาที่

เน้นไปทางวิชาชีพเฉพาะด้านเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง เพ่ือให้นิสิตก้าวสู่ความเป็นสากล

ทางด้านวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพ 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษ์หลักสูตรและปรับแก้

ให้เหมาะสม 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรส่งหลักสตูรและด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปิดใช้หลักสตูรที่ปรับปรุงแล้ว 

 (6) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรประเมินความคิดเหน็ของนิสติและบัณฑติในหลักสตูร เพ่ือใช้ปรับปรุงหลักสตูรในคร้ังต่อไป 
  

 การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานั้นๆ  (การปรับปรุงสาระ

รายวิชาประจ าปี) 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาประจ าปี เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้

ทนัสมัย สอดคล้องกับความต้องการและข้อเสนอแนะของนิสติ จากผลสรุปความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ

จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชาที่จัดท าโดยคณะฯ โดยการปรับเน้ือหาบางส่วนและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีความ

เหมาะสมมากขึ้น และจัดท าเป็น มคอ. 3 ของปีการศึกษาถัดไป 

 (2) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาสาระรายวิชาที่จะ

เปิด โดยอ้างอิงข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 และน ามารายงานให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ         

เพ่ือพิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์หรือไม่ มีรายวิชาที่ควรปรับปรุงเน้ือหาหรือไม่ 
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 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา เพ่ือปรับปรุง

การท างานให้ดีขึ้น 

  

 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 การก าหนดผูส้อน 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอน

ตามเกณฑด์ังน้ี 

  1.1 พิจารณาตามความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคนให้เหมาะสมกบั

รายวิชา 

  1.2 จัดให้อาจารย์ผู้สอน 1 คน ได้สอนนิสิตครบทุกช้ันปี ใน 1 ภาคการศึกษาเท่าที่

เป็นไปได้ เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ

ประสบการณ์ 

  1.3 ก าหนดให้นิสติได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัอาจารย์พิเศษ ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพด้าน

ภาษาไทยในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้นิสติได้พัฒนาและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ 

 (2) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์

พิเศษดังน้ี 

  2.1 ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

  2.2 มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน 

  2.3 มีประสบการณ์ในการสอนและการวิจัย 

  2.4 จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ด้วยตนเอง 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้ได้รับมอบหมาย 

คอยประสานงาน ติดตาม และก ากับดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา 

 (4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ว อาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการประเมินการเรียนการสอนจาก

นิสิตในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ จากแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาใน

การก าหนดผู้สอนในคร้ังต่อไป หากผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษในหลักสูตรไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาก าหนดหรือปรับเปล่ียนผู้สอนให้เหมาะสมในภาค

การศึกษาต่อไป 

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

 (1) ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก าหนดให้คณาจารย์ผู้สอนในทุก

รายวิชาในหลักสูตร พิจารณาเน้ือหาการเรียนการสอน โดยให้มีการปรับปรุงแผนการสอน ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอนให้ทันสมัย โดยให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินของนิสิตในปีที่ผ่านมา และ มคอ. 5 

มาใช้ในการปรับสาระแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้สามารถออกแบบหัวข้อ

ปริญญานิพนธ์ได้ แล้วจัดท า มคอ. 3 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาร่วมกัน ในด้าน

สาระของรายวิชา กลยุทธก์ารสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ จากน้ันให้อาจารย์ผู้สอน

แก้ไข ก่อนน าส่ง มคอ.3 ออนไลน์ และมอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง 

มคอ.3 ออนไลน์ ของหลักสตูรให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 

 (2) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้ 

 

 การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนดแผนการจัดโครงการประจ าปี

งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ากับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระ

งานให้อาจารย์ในหลักสตูร 

 (3) ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการด าเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งความคืบหน้าของ

โครงการให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทราบเป็นระยะ 

 (4) ประธานโครงการน าผลสรุปการด าเนินงานโครงการมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบ และ

ร่วมกนัพิจารณาการจัด เพ่ิมหรือลด หรือปรับปรุงเน้ือหาหรือรูปแบบโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา

โทที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผูเ้รียน 

 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 (1) ในทุกภาคการศึกษาก่อนการจัดท า มคอ. 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดเกณฑก์าร

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีสัดส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ 90% ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็น       

ผู้ก าหนดตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และสัดส่วนการประเมินผลด้านจิตพิสัย 10% ตามมติของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
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 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ

รับผิดชอบหลัก – รองใน มคอ. 2 และให้ระบุใน มคอ. 3 

 (3) ก่อนการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค อาจารย์ผู้สอนจัดท าข้อสอบและส่งข้อสอบให้

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาข้อสอบ เพ่ือตรวจสอบให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้และวิธีการ

วัดผลการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ. 3 จากน้ันอาจารย์ผู้สอนปรับแก้ให้เรียบร้อยตามความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเหน็ชอบแล้ว จึงจะสามารถน าไปใช้สอบได้ 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานการศึกษา (TQF) ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้จริง โดยอ้างอิงจากผลการเรียน

ของนิสติในแต่ละรายวิชา 

   

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 หลังจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ว หลักสูตรจัดให้มีการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมี

ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนใน

แต่ละรายวิชา และรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผล 

 (2) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน

ให้แก่หลักสูตร หรือคณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารคณะรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอน

สามารถส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เห็นด้วยกับผลการเรียน นิสิตสามารถ

อุทธรณ์โดยท าบันทกึข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผลให้นิสติทราบ 

  

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

 (1) หลังจากส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

กระบวนการการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

  1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการติดตาม มคอ. 5 

ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของหลักสตูร จากน้ันให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไข 

  1.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์ รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

  1.3 ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้

ครบถ้วนทุกรายวิชา 

 (2) ประธานหลักสตูรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

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

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและประเมินหลักสตูร 
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6.  สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

     6.1 การบริหารงบประมาณ 

           6.1.1 วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี  โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมให้กับ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบ าเพ็ญ

ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านนันทนาการ และด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     6.1.2 จัดสรรจ านวนช่ัวโมงให้อาจารย์ในแต่ละรายวิชา วางแผนเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญในแต่ละ

สาขามาบรรยาย 

     6.1.3 จัดเตรียมครุภัณฑเ์พ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน   
 

     6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการ

สืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ที่ส านักหอสมุดกลาง โดยมีหนังสือต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลให้

สบืค้น ดังน้ี 

      6.2.1 ต ารา 

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

     6.2.2 วารสาร 

   มี วารสารภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 40 ช่ือเร่ือง และวารสารภาษาอังกฤษ ประมาณ 20 ช่ือเร่ือง 

      6.2.3 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

    1)  ใช้อาคารสถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    2)  คณะฯ จัดสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดับบัณฑติศึกษา ได้แก่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

       6.2.4 ห้องสมุด  

            มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้านวิชาการ คือ ส านักหอสมุดกลาง  และศูนย์การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง (Self – access Learning Center) มีหนังสือด้านภาษาไทย และมีวารสารด้านภาษาและวรรณคดีไทย 

ส านักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูล Ebsco ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ 

     6.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

            ไม่มี 

     6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ติดตาม ส ารวจ 

เพ่ือประเมินความเพียงพอของหนังสอื ต ารา วารสาร และอุปกรณ์การเรียน  การสอนตลอดจนทรัพยากร

อื่นๆ ตลอดปีการศึกษา 
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7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2561 

ปีท่ี 2 

2562 

ปีท่ี 3 

2563 

ปีท่ี 4 

2564 

ปีท่ี 5 

2565 

(1) อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมใน 

      การประชุมเพ่ือวางแผน  ตดิตาม  และทบทวนการด าเนินงาน 

      หลักสตูร 

     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั 

      กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั อดุมศึกษาแห่งชาตหิรือมาตรฐาน 

      คุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ ์

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

      ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ 

      ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5  

      และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

      ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7  

      ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 

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

      รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน 

      หรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการด าเนนิการ 

      ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 

      ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 

      หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้าม)ี ได้รับการ 

        พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนสิติปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่มต่ีอ 

        คุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่เฉล่ีย 

        ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - -   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

           1.1.1 ก่อนการสอน 

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการ

สอนของรายวิชาที่จะเปิดสอน  แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผน

กลยุทธก์ารสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

 1.1.2 ระหว่างสอน 

         อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามนิสติถึงประสทิธผิลของ

การเรียนรู้จากวิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 

          1.1.3 หลังการสอน 

        อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท ากิจกรรม  

แบบฝึกหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสอน

ประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรและวิธสีอน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

            1.2.1  ระหว่างสอน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวีธีการ

สอน  สื่อการสอน  กิจกรรม/ งานที่มอบหมายแก่นิสิต  และความสอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ. 3) 

            1.2.2  หลังการสอน 

            1.2.2.1  นิสิตประเมินการสอนทุกปลายภาคการศึกษา  โดยใช้แบบประเมิน มศว ปค.

003  ผ่านระบบออนไลน์ 

            1.2.2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพ กลยุทธ์

การสอนกบัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ  โดยพิจารณาร่วมกบัผลจากแบบประเมิน มศว ปค.003 
 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน และ

บัณฑติที่ส าเรจ็ตามหลักสตูร 

 2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ด าเนินการหลักสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 

 2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสตูร

และการส ารวจการได้งานของบัณฑติ 
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3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key 

Performance lndicators) ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

และคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากภายนอก (สกอ.) โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

และมหาวิทยาลัย สรุปดังน้ี 

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนและทบทวนการด าเนินงาน

หลักสตูร 

 2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

 3. มีรายละเอยีดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

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

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 

 6. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสติทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 

 8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 9. อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

 11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีบัณฑติใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่

รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จากน้ันส่งให้คณะกรรมการบริหาร

คณะฯ พิจารณาในการประชุมของคณะฯ ทุกภาคการศึกษา  

 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

 4.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการ

ประเมินในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง / พัฒนาการด าเนินงานหลักสตูรทุก 5 ปี 
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