รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25370091100361
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Thai
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
Master of Arts (Thai)
M.A. (Thai)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
3.1 ภาษาและวรรณคดีไทย
3.2 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ข
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 1
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 1
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 2

5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย เอกสารและตาราเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลั กสูตรเฉพาะของมหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒที่จัดการเรี ยนการสอนโดยตรง โดยมี
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้ แก่
Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน
Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน
Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
Busan University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี
Indian Association for Asian and Pacific Studies ประเทศอินเดีย
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุง
จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ใช้ หลักสูตรนี้
ในภาคเรียนที่ 1/2560
ได้ รับ อนุ มัติ / เห็น ชอบหลัก สูตรจากคณะกรรมการการศึ กษาระดับ บั ณ ฑิตศึ กษา เมื่ อ วั น ที่ 14
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้ งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี การศึกษา 2562
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8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 สามารถประกอบอาชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ภ าษาไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน
8.2 ครู อาจารย์ภาษาไทยทุกระดับ
8.3 นักวิชาการและนักวิจัยด้ านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
8.4 ผู้สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
8.5 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น บรรณาธิการ นักวิจารณ์ ผู้ส่อื ข่าว เป็ นต้ น
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร

ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร

2

รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก

3

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์
บุญประเสริฐ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2537
อ.ม. (ภาษาไทย), 2541
อ.ด. (ภาษาไทย), 2552
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), 2534
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา), 2552
ศศ.ม. (เขมรศึกษา), 2540
Ph.D. (Sociology and
Anthropology), 2548
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2539
ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2544
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2555

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx- xxxxx-xx-x

x-xxxx- xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศิลปากร
La Trobe University,
Australia
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx- xxxxx-xx-x
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แนวคิด Thailand 4.0 เป็ นการพัฒนาคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน เพื่ อสร้ างนวั ตกรรมหรื อความรู้ โดยเน้ นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการสร้ างสรรค์ ซึ่ งเป็ นการ
“เตรียมคน” ให้ มีความรู้ รับผิดชอบสังคม และสามารถสร้ างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศไทย
ภาษาไทย ซึ่งเป็ นภาษาประจาชาติเป็ นเครื่องมือสาคัญ ในแนวคิดดังกล่าว โดยมีความสาคัญทั้งในประเทศ
ไทยและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาเซียน (ASEAN) เป็ นกลุ่มความร่วมมือในเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ ท่ีรวมพลังกันคลี่คลายปั ญหา
ความขัดแย้ งภายในภูมิภาคและต่อมาได้ ขยายขอบเขตความร่ วมมือกันในด้ านต่างๆ เพิ่ มขึ้ นโดยเฉพาะ
ด้ านเศรษฐกิจ อันนาไปสู่พันธกิจการจัดตั้งเขตการค้ าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)
ในปี 2535 เพื่ อ ผลิ ตบุ คลากรที่มีความสามารถให้ การค้ าภายในกลุ่มมีสภาพคล่ องตัว ต่อมาได้ กระชับ
ความร่ วมมือ ให้ เหนี ยวแน่ น ยิ่งขึ้น ด้ วยการจั ดตั้ ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน” (ASEAN Economic
Community : AEC) เพื่อเสริมสร้ างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ ลึกและกว้ างขึ้น พร้ อมกับเป้ าหมายการ
เป็ นประชาคมแห่ งความมั่ น คง (ASEAN Security Community : ASC) และประชาคมทางสังคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) เพื่อให้ อาเซียนเป็ นประชาคมเดียวที่ร่วมมือ
กันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้ านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้กลุ่มอาเซียนได้ ขยาย
ความร่ วมมือกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก ได้ แก่ จีน ญี่ ปุ่น และเกาหลีใต้ และกาหนด
กรอบความร่ ว มมื อ ที่เรี ยกว่ า “อาเซี ยน+ 3” ซึ่ งได้ มี ค วามร่ วมมื อครอบคลุ ม หลากหลายด้ าน โดยได้
แถลงการณ์ ถึ งความร่ ว มมื อ ในอนาคตในรู ป แบบกลุ่ ม วิ สัย ทัศ น์ เอเชี ย ตะวั น ออก (East Asia Vision
Group) เพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์ความร่วมมือในเอเชียตะวันออก
ด้ วยเหตุแห่ งกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่ าว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย ในฐานะภาษาสาคัญในการสื่อสารทางเศรษฐกิจภาษาหนึ่งในเอเชียจึง เห็นควรพัฒนาให้ มีความ
พร้ อมที่จะรับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาไทย
แห่งเอเชียเพื่ อรองรับการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มอาเซี ยน +3 และกลุ่ม
วิสัยทัศน์เอเชียตะวันออก โดยผลิ ตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย รู้เท่าทันสถานการณ์
ปั จจุบัน ซึ่งเป็ นที่ต้องการขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะช่วยเสริมสร้ างสัมพั นธภาพทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมให้ เข้ มแข็งต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยเป็ นสมาชิ ก หนึ่ ง ของอาเซี ย นมี สั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ เป็ นเอกลั ก ษณ์ แ ละมี
ความโดดเด่น การเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ คนไทยรู้จักตัวตน เกิด
ความภาคภูมิ ใจ เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจที่ จ ะใช้ วั ฒ นธรรมเพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็งทางสั งคม อัน จะน าไปสู่
การเผยแพร่ วัฒนธรรมไทยให้ ย่ังยืน ไม่ ถูกกลืนหายไปกับกระแสวัฒ นธรรมนานาชาติท่ีไหลหลั่งถาโถม
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เข้ าสู่สังคมไทย เพื่อดารงอัตลักษณ์อย่างสง่างามท่ามกลางความหลากหลายในบริบทอาเซียนและสังคม
โลก
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศอาเซียน+ 3 ได้ ทวีความสาคัญและกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกันมากยิ่งขึ้น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกจึ งพัฒนาหลักสูตรที่คานึงถึง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมอาเซียนและสังคมโลก โดยสร้ างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ในมิ ติ ของการอนุ รั ก ษ์ แ ละการบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ กั บ ศาสตร์ อ่ ื น ที่เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยมีจุดเด่นคือ การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ
ด้ านภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้ สามารถปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนดาเนินการแสวงหาความร่วมมือ
กับสถาบันในกลุ่มประเทศอาเซียน+ 3 เพื่ อพั ฒนาบุคลากรและนิสิตในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ร่วมกัน พัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอน และนาไปสู่ประชาคมแห่งความร่วมมืออย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้ าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นสถาบันอุดมศึ กษาที่มุ่งเน้ นเรื่ องความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
คุณธรรมและจริยธรรม ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยว่า “ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์
และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นาทางปัญญา” จึงได้ กาหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) ได้ แก่
1) ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้ แก่สงั คม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้
2) สร้ า งสรรค์ ง านวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ สั ง คมทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3) บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4) ศึกษา วิเคราะห์ และทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5) พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล
ด้ วยความสาคัญตามพันธกิจดังกล่าว ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จึงพัฒนา
หลั กสูตรโดยเน้ น การผลิ ตบั ณ ฑิตให้ มีคุณ ภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีคุณ ธรรมจริ ยธรรมตรงตาม
พันธกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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12.2.1 หลั ก สู ต รผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรมเป็ นที่ ต้ อ งการของสั งคมใน
ประเทศ และความต้ องการระดับนานาชาติ
12.2.2 หลั ก สู ต รส่ ง เสริ ม ให้ อาจารย์ แ ละนิ สิ ต มี ง านวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อสนั บ สนุ น
การเรียนการสอนให้ เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
12.2.3 หลักสูตรส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ มีจิตสานึก และความรับผิดชอบต่อ
สังคม และประเทศชาติ
12.2.4 รายวิ ชาในหลั ก สูต รส่งเสริ ม การท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรมโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ภาษาไทยอันเป็ นวัฒนธรรมของชาติ
12.2.5 หลั ก สู ตรมี ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ สร้ างสรรค์ ตรวจสอบได้ และเน้ นการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการของคณาจารย์ประจาหลักสูตรและนิสติ ในหลักสูตร
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีค่ ณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิ ดสอนให้
ไม่มี
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 มีก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรเป็ นผู้ รั บ ผิด ชอบการจั ดการเรี ยน
การสอนโดยตรง และมีคณะกรรมการประจาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะกรรมการประจา
คณะมนุ ษยศาสตร์ และคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรอย่างเป็ นระบบ
13.3.2 ก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รร่ ว มปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ยวกับ โครงร่ า ง
รายวิชา (Course Syllabus) เนื้อหาวิชา และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน
13.3.3 มีการประเมิน การสอนทุ กภาคการศึ กษา และมีการประเมิน หลั กสูตรเมื่อนิสิต
สาเร็จการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุงรายวิชาและพัฒนาหลักสูตร
13.3.2 สารวจความต้ องการเชิงวิ ชาชีพและความพึ งพอใจของผู้ใช้ บัณ ฑิตจากบุคลากร
ฝ่ ายบริหารของหน่วยงานต่างๆ ที่ทางานเกี่ยวข้ องกับมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้ องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ
การทางานวิจัยเป็ นระยะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาและการสร้ างงานวิจัยร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ศึกษาและวิจัยภาษาไทยเพื่อสื่อสารและสร้ างความเข้ าใจในสังคมไทยและสังคมโลก
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันสังคมไทย กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มอาเซียน+ 3 และสังคมนานาชาติกาลัง
ต้ องการผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย ไทยศึกษา และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเป็ น
อย่างมาก เพื่ อเป็ นกาลังหลักในการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
สื่อมวลชน หน่ วยงานเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพั นธ์ การท่องเที่ยว สานักพิมพ์ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ด้ านการเขีย นและการแปล รวมไปถึ งงานด้ า นการสอน การวิ จั ย และการใช้ ภ าษาไทยทั้งในประเทศ
ต่างประเทศ กลุ่มอาเซียน และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้ อง
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงการบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของสังคมไทยและสังคมนานาชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อผลิ ตมหาบัณฑิตให้ มี
คุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความรู้ ความเข้ าใจภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างดีย่ิง สามารถใช้
ภาษาไทยได้ สอดคล้ องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย ปรากฏการณ์ทางภาษาไทยโดยใช้ หลักการทางวิชาการได้
อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
1.3.3 สามารถสังเคราะห์ ประยุ กต์ ความรู้ เพื่ อทาวิจั ย และน าผลการวิ จั ยไปใช้ ในการประกอบ
อาชีพ พัฒนาสังคม หรือศึกษาต่อในระดับสูงได้ อย่างมีประสิทธิผล
1.3.4 มี ค วามสามารถในการเผยแพร่ อ งค์ค วามรู้ ด้ า นภาษาไทยอย่ า งมีคุณ ภาพและ
เป็ นที่ยอมรั บ ในประชาคมอาเซียนและในระดับสากล
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ภายใน 4 ปี
โดยมีรายละเอียดของแผนการพั ฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปรับปรุง ดังนี้
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แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
• สนับสนุนให้ อาจารย์ทา
การพัฒนาการเรียนการสอน
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
• พัฒนาบุคลากรด้ านการทาวิจัย
การสอน
การเรียนการสอน
• สนับสนุนแหล่งทุนใน
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
• สนับสนุนให้ อาจารย์
เข้ าร่วมประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยในประเทศ
และต่างประเทศ
• สนับสนุนให้ อาจารย์
ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และ
ทาวิจัย
• บูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการ
วิชาการเพื่อความเข้ มแข็ง
ของการนาทฤษฎีส่กู าร
ปฏิบัติ
• จัดทาหลักสูตรปรับปรุงฉบับร่าง
• เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้ง
ผู้ประกอบการมาวิพากษ์
หลักสูตร
•ปรั บ ปรุงหลักสูตรตามผล
การวิพากษ์

ตัวบ่งชี้
• ร้ อยละของอาจารย์ป ระจา
ที่มีงานวิจัย
• ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่
• ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ที่เข้ าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นาเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
•ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่
ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และ
ทาวิจัย
• ร้ อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้ องการพัฒนาและ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของ
สังคมต่ออาจารย์ประจา
• รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

• หลักสูตรฉบับปรับปรุง
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แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
• ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร• พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให้ มี
มหาบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาไทยให้ มี พื้ น ฐาน จาก ห ลั ก สู ต รใน
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
ระดับชาติท่ที นั สมัย
• ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

ตัวบ่งชี้
• เอ ก ส าร ก าร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร
• รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
• คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
• รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2

การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็ นพิเศษได้ โดยเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาภาษาไทย
หรื อ สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผลการเรี ย นเฉลี่ ยสะสมไม่ ต่ า กว่ า 2.75 และมี คุ ณ สมบั ติ ท่ัวไปเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่เข้ ามาศึ กษาในหลักสูตรอาจประสบปั ญหาด้ านทักษะการเรี ยนในระดับบัณฑิตศึ กษาที่
ต้ องค้ นคว้ าและพึ่งพาตนเอง ภาควิชาฯ ได้ สรุปปัญหาของนิสติ แรกเข้ าดังต่อไปนี้
2.3.1 นิสติ ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
2.3.2 นิสติ มีพ้ ืนฐานความรู้ทางภาษาไทยแตกต่างกัน
2.3.3 นิสติ มีประสบการณ์น้อยในการทาวิจัย
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 กาหนดให้ ทุก รายวิชาเน้ น ทักษะการคิด วิเคราะห์ และนาเสนอความคิดเห็น ใน
ชั้นเรียนพร้ อมทั้งเขียนรายงานการวิเคราะห์
2.4.2 นักศึกษาชาวต่างชาติต้องเรียนเตรียมความพร้ อมภาษาไทยก่อนเข้ าเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.4.3 เปิ ดสอนรายวิชาที่เป็ นพื้นฐานความรู้ทางภาษาไทยให้ แก่นิสติ ในปี การศึกษาแรก
2.4.4 เปิ ดสอนรายวิชา ทยท 500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย ในชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1
เพื่อเป็ นแนวทางในการทาวิจัย
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนผู้ท่คี าดว่าจะรับเข้ าศึกษาและจานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละปี การศึกษาใน
ระยะเวลา 5 ปี
จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา
จานวนนิสติ
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปี ที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปี ที่ 2
20
20
20
20
รวม
20
40
40
40
40
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
20
20
20
20
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา
จ่าย
1 ปี การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x
จานวนรับ)
1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
(80,000/คน/ปี x20คน)
รวมรายรับ
1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ค่าใช้ จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (900 บาท x 24 หน่วยกิต x 15 ครั้ง x 2 กลุ่ม)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
ค่าจัดกิจกรรมทั้งหลักสูตร
ค่าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ค่าใช้ จ่ายบริหารหลักสูตร
ค่าใช้ จ่ายศึกษาดูงาน
→ ค่าใช้ จ่ายรวม
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 20 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ 10
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
ค่าประกันความเสี่ยง (5%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

ยอดสะสม
(ต่อหัว)
75,900.00

648,000.00
40,000.00
100,000.00
80,000.00
50,000.00
30,000.00

18,975.00
4,743.75
4,743.75
9,487.50
10,000.00
10,000.00

94,875.00

104,875.00

19,664.06
6,554.69

131,093.75

8,720.00
6,000.00
2,080.00
11,808.00
159,701.75

139,813.75
145,813.75
147,893.75
159,701.75
159,701.75
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2.7

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้ วยการทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
ก. หมวดวิชาแกน
ข. หมวดวิชาบังคับ
ค. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
ง. ปริญญานิพนธ์
รวมไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยกิต
6
9
9
12
36

หมายเหตุ นิสติ อาจได้ รับการพิจารณาให้ ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต
ทยท 500 ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย
THT 500 Research Methodology in Thai Language

3(2-2-5)

ทยท 501 สัมมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย
THT 501 Seminar in Thai Language Research Study

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 9 หน่วยกิต
ทยภ 511 กระบวนทัศน์ทางภาษาศาสตร์
THL 511 Paradigm in Linguistic

3(3-0-6)

ทยภ 512 กระบวนทัศน์ทางวรรณคดี
THL 512 Paradigm in Literary

3(3-0-6)

ทยภ 513 กระบวนทัศน์ทางคติชนวิทยา
THL 513 Paradigm in Folklore

3(3-0-6)

2.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต
ทยต 521 ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา
TFL 521 Theory of Language Learning and Teaching

3(3-0-6)

ทยต 522 การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
TFL 522 Curriculum Development Thai Language for Foreigners

3(2-2-5)

ทยต 621 การสอนภาคปฏิบัติ
TFL 621 Teaching Practicum

3(2-2-5)
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สาหรับผูเ้ รียนชาวไทยทีไ่ ม่ได้สาเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย และผูเ้ รียนทีเ่ ป็ น
ชาวต่างประเทศ ต้องศึกษารายวิชาบังคับเพิม่ เติมอีก 3 รายวิชา ดังนี้
ทยต 523 ภาษากับบริบททางวัฒนธรรม
TFL 523 Language and Cultural Context

3(3-0-6)

ทยต 524 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
TFL 524 Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language

3(2-2-5)

ทยต 622 วรรณกรรมไทยเพื่อชาวต่างประเทศ
TFL 622 Thai Literary Works for Foreigners

3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1 วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 6 หน่วยกิต
ทยภ 531 ภาษาไทยกับการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
THL 531 Thai Language and Cross-Cultural Communication

3(3-0-6)

ทยภ 532 ลีลาภาษาในวรรณกรรม
THL 532 Stylistics in Literary Works

3(3-0-6)

ทยภ 533 วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธศาสนา
THL 533 Literature and Buddhist Concepts

3(3-0-6)

ทยภ 534 สัมมนาภูมิปัญญาไทย
THL 534 Seminar in Thai Wisdom

3(2-2-5)

ทยภ 631 วัจนปฏิบัติศาสตร์
THL 631 Pragmatics

3(3-0-6)

ทยภ 632 สัมพันธสารวิเคราะห์
THL 632 Discourse Analysis

3(3-0-6)

ทยภ 633 สัมมนาวรรณคดีไทย
THL 633 Seminar in Thai Literature

3(2-2-5)
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ทยภ 634 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
THL 634 Seminar in Modern Thai Literature

3(2-2-5)

ทยภ 635 สัมมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา
THL 635 Seminar in Thai Folklore Research

3(2-2-5)

ทยภ 636 ความเชื่อและพิธีกรรม
THL 636 Believes and Ritual

3(3-0-6)

ทยภ 637 การจัดการความรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
THL 637 Knowledge Management of Thai Language for Foreigners

3(3-0-6)

3.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
ทยต 524 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
TFL 524 Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language

3(3-0-6)

ทยต 541 การจัดการความรู้ภาษาไทยกับการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
TFL 541 Knowledge Management of Thai Language for Cross-Cultural Communication
ทยต 542 วิถีชีวิตในสังคมไทย
TFL 542 Way of Life in Thai Society

3(3-0-6)

ทยต 543 โครงสร้ างภาษาไทย
TFL 543 Thai Structure

3(3-0-6)

ทยต 641 สัมมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
TFL 641 Seminar in Research on Thai Teaching for Foreigners

3(2-2-5)

ทยต 642 วิธกี ารพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
TFL 642 Methodos of Thai Language Skill Development for Foreigners

3(2-2-5)

ทยต 643 การสร้ างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
TFL 643 Innovation Knowledge Design on Thai Language for Foreigners

3(2-2-5)

ทยต 644 วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว
TFL 644 Thai Literature for Tourism

3(3-0-6)
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ง. ปริญญานิพนธ์

12 หน่วยกิต

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master’s Thesis
-----------------------------------ความหมายของรหัสวิชา
ทยท (THT)
ทยภ (THL)
ทยต (TFL)
เลขรหัสตัวแรก
เลขรหัสตัวกลาง
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 9
เลขรหัสตัวสุดท้าย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

12 หน่วยกิต

รายวิชาแกนและปริญญานิพนธ์
รายวิชาของกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
รายวิชาของกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ชั้นปี ที่เรียน
หมวดวิชา ดังต่อไปนี้
วิชาแกนของสาขาวิชาภาษาไทย
วิชาบังคับกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
วิชาบังคับกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
วิชาเลือกกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปริญญานิพนธ์
ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง

3.1.4 แผนการศึกษา
1. แผนการศึกษาสาหรับผูเ้ รียนกลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 500 ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย
หมวดวิชาบังคับ
ทยภ 511 กระบวนทัศน์ทางภาษาศาสตร์
ทยภ 512 กระบวนทัศน์ทางวรรณคดี
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 501 สัมมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย
หมวดวิชาบังคับ
ทยภ 513 กระบวนทัศน์ทางคติชนวิทยา
หมวดวิชาเลือก
เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
ทยภ 531 ภาษาไทยกับการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
ทยภ 532 ลีลาภาษาในวรรณกรรม
ทยภ 533 วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธศาสนา
ทยภ 534 สัมมนาภูมิปัญญาไทย
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเลือก
เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
ทยภ 631 วัจนปฏิบัติศาสตร์
ทยภ 632 สัมพันธสารวิเคราะห์
ทยภ 633 สัมมนาวรรณคดีไทย
ทยภ 634 สัมมนาวรรณกรรมไทยปั จจุบัน
ทยภ 635 สัมมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา
ทยภ 636 ความเชื่อและพิธกี รรม
ทยภ 637 การจัดการความรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9

หน่วยกิต

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

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
4
รวม
4
หมายเหตุ ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 ภาคเรียนๆ ละ 4 หน่วยกิต
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2. แผนการศึกษาสาหรับผูเ้ รียนกลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ก. แผนการศึกษาสาหรับผูเ้ รียนทีส่ าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
ทยท 500 ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย
3(2-2-5)
หมวดวิชาบังคับ
ทยต 521 ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา
3(3-0-6)
ทยต 522 การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
รวม
9
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
ทยท 501 สัมมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย
3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือก
เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
ทยต 524 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
ทยต 541 การจัดการความรู้ภาษาไทยกับการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ทยต 542 วิถีชีวิตในสังคมไทย
3(3-0-6)
ทยต 543 โครงสร้ างภาษาไทย
3(3-0-6)
รวม
9
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ทยต 621 การสอนภาคปฏิบัติ
3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือก
เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
ทยต 641 สัมมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
ทยต 642 วิธกี ารพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
ทยต 643 การสร้ างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
ทยต 644 วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
รวม
6
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
4
รวม
4
หมายเหตุ ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 ภาคเรียนๆ ละ 4 หน่วยกิต
ข. แผนการศึกษาสาหรับผูเ้ รียนทีไ่ ม่ได้สาเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทยและผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 500 ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย
หมวดวิชาบังคับ
ทยต 521 ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา
ทยต 522 การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
ทยท 501 สัมมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย
หมวดวิชาบังคับ
ทยต 523 ภาษากับบริบททางวัฒนธรรม
ทยต 524 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
หมวดวิชาเลือก
เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
ทยต 541 การจัดการความรู้ภาษาไทยกับการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
ทยต 542 วิถีชีวิตในสังคมไทย
ทยต 543 โครงสร้ างภาษาไทย
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ทยต 621 การสอนภาคปฏิบัติ
ทยต 622 วรรณกรรมไทยเพื่อชาวต่างประเทศ

ทยต 641
ทยต 642
ทยต 643
ทยต 644

หมวดวิชาเลือก
เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
สัมมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
วิธกี ารพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
การสร้ างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
12

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
4
รวม
4
หมายเหตุ ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 ภาคเรียนๆ ละ 4 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาแกน
ทยท 500 ระเบียบวิธีวิจยั ทางภาษาไทย
3(2-2-5)
THT 500 Research Methodology in Thai Language
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย โดยเน้ นการฝึ กปฏิบัติตามระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณในการวิจัย
การเขียนโครงการวิจัย ตลอดจนวิธีการน าเสนองานวิจัยในรูปแบบของบทความวิจัย รายงานวิจัย และ
ปริญญานิพนธ์
ทยท 501 สัมมนาการศึกษาวิจยั ทางภาษาไทย
3(2-2-5)
THT 501 Seminar in Thai Language Research Study
วิ เคราะห์ แ ละสังเคราะห์ งานวิ จั ย ทางภาษาไทยในกรอบแนวคิ ด และค าถามวิ จั ย ที่ชั ด เจน
อภิปรายและสัมมนาโดยใช้ กรณีศึกษาที่นิสติ สนใจ
ข. หมวดวิชาบังคับ
1. กลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
ทยภ 511 กระบวนทัศน์ทางภาษาศาสตร์
3(3-0-6)
THL 511 Paradigm in Linguistic
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางภาษา ด้ านระบบเสียง ระบบคา และระบบไวยากรณ์ ท่ีใช้ เป็ น
แนวทางในการศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์และวิจัยทางภาษาไทย
ทยภ 512 กระบวนทัศน์ทางวรรณคดี
3(3-0-6)
THL 512 Paradigm in Literary
ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีตะวันออกและตะวันตก โดยนาแนวคิดทฤษฎีมาใช้ วิเคราะห์ วิจารณ์
และวิจัยวรรณคดีไทย
ทยภ 513 กระบวนทัศน์ทางคติชนวิทยา
3(3-0-6)
THL 513 Paradigm in Folklore
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางคติชนวิทยา ด้ านอนุภาค แบบเรื่อง โครงสร้ างนิยมและบทบาท
หน้ าที่ นามาใช้ ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางคติชน
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2. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ทยต 521 ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา
3(3-0-6)
TFL 521 Theory of Language Learning and Teaching
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาต่างประเทศ ปั จจัยที่มีผลต่อการเรี ยนการ
สอนภาษาต่างประเทศ สรุปความรู้ไปใช้ ในการวิจัยทางภาษาไทย
ทยต 522 การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
TFL 522 Thai Language Curriculum Development for Foreigners
ศึกษาวิเคราะห์การสร้ างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศอย่าง
เป็ นระบบ การจัดรายวิชา การสร้ างบทเรียน การวางแผนการสอน วิธีการสอน การใช้ ส่อื การเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล
ทยต 621 การสอนภาคปฏิบตั ิ
3(2-2-5)
TFL 621 Teaching Practicum
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนการสอนภาษา เน้ นการเรียนรู้และ
การประเมินผลตามสภาพจริงทั้งในประเทศและนอกประเทศ เสนอแผนการสอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวาง
แผนการสอน การสร้ างบทเรียน แบบฝึ กหัด แบบฝึ ก แบบทดสอบ และนาไปใช้ ปฏิบัติการสอน
สาหรับผูเ้ รีย นที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย และผูเ้ รียนชาวต่างประเทศต้อ ง
ศึกษารายวิชาบังคับเพิม่ เติมอีก 3 รายวิชา ดังนี้
ทยต 523 ภาษากับบริบททางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
TFL 523 Language and Cultural Context
ศึกษาปฏิสัมพั นธ์ระหว่ างภาษากับวัฒนธรรมในฐานะที่ภาษาเป็ นเครื่ องสะท้ อนวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมมีอทิ ธิพลต่อภาษา โดยเน้ นความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทย
ทยต 524 ภาษาศาสตร์เพือ่ การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
TFL 524 Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language
ศึ ก ษาวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของภาษา แนวคิด และทฤษฎี ท างภาษาศาสตร์ โดยมุ่ งเน้ น
องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทย นามาใช้ เป็ นแนวทางในการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
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ทยต 622 วรรณกรรมไทยเพือ่ ชาวต่างประเทศ
3(3-0-6)
TFL 622 Thai Literary Works for Foreigners
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เนื้อเรื่อง แนวคิด ของวรรณกรรมเอกของไทยที่มีอิทธิพลต่ อ
สังคมและวัฒนธรรมไทย รวมถึงการประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยวรรณกรรมไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ
ค. หมวดวิชาเลือก
1. กลุ่มวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
ทยภ 531 ภาษาไทยกับการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
THL 531 Thai Language and Cross - Cultural Communication
ศึ ก ษาแนวคิ ดพื้ นฐานของการสื่อสารข้ ามวั ฒ นธรรม ตลอดจนกลวิ ธีการศึ กษาวิ เคราะห์
ภาษาไทยในบริบทต่างวัฒนธรรม
ทยภ 532 ลีลาภาษาในวรรณกรรม
3(3-0-6)
THL 532 Stylistics in Literary Works
ศึกษาแนวคิดวัจนลีลาศาสตร์เชิงวรรณศิลป์ นามาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม และวิจัยทาง
ภาษาและวรรณกรรมไทย
ทยภ 533 วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธศาสนา
3(3-0-6)
THL 533 Literature and Buddhist Concepts
ศึ ก ษาและวิเคราะห์ ความสัมพั น ธ์ระหว่ างวรรณกรรมไทยกับ แนวคิด ทางพุ ทธศาสนา
โดยวิเคราะห์หลักธรรมที่แฝงอยู่ในเนื้อหาสาระของวรรณกรรม และกลวิธีทางวรรณศิลป์ ที่ส่ ือแนวคิด
ทางพุทธศาสนา
ทยภ 534 สัมมนาภูมิปัญญาไทย
3(2-2-5)
THL 534 Seminar in Thai Wisdom
ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย การเปลี่ยนแปลง การสืบทอด การผสมผสาน
และการดารงอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน
ทยภ 631 วัจนปฏิบตั ิศาสตร์
3(3-0-6)
THL 631 Pragmatics
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้ นฐานที่เกี่ยวกับการใช้ ภาษา ประยุกต์และสังเคราะห์ อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย
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ทยภ 632 สัมพันธสารวิเคราะห์
3(3-0-6)
THL 632 Discourse Analysis
ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ โครงสร้ างและองค์ ป ระกอบของข้ อ ความต่ อ เนื่ อ ง การเชื่ อ มความ
ความสัมพันธ์ของภาษากับการลาดับความคิด
ทยภ 633 สัมมนาวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
THL 633 Seminar in Thai Literature
ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและคุณค่าของวรรณคดีมรดกไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกบั สังคม และวรรณคดีต่อวรรณคดี
ทยภ 634 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบนั
3(2-2-5)
THL 634 Seminar in Modern Thai Literature
ศึกษาสภาพและแนวโน้ มของวรรณกรรมไทยปั จจุ บัน ความสัมพั นธ์ระหว่างวรรณกรรม
ปัจจุบันที่มีต่อบริบททางสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
ทยภ 635 สัมมนางานวิจยั ทางคติชนวิทยา
3(2-2-5)
THL 635 Seminar in Thai Folklore Research
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และแนวโน้ มของการศึกษาวิจัยทางคติชนวิทยา
ทยภ 636 ความเชื่อและพิธีกรรม
3(3-0-6)
THL 636 Believes and Ritual
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่นี าไปใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ความเชื่อและพิ ธีกรรม
องค์ความรู้ด้งั เดิม การดารงอยู่และปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของสังคมไทย
ทยภ 637 การจัดการความรูภ้ าษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(3-0-6)
THL 637 Knowledge Management of Thai Language for Foreigners
ศึกษาหลักการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาและวรรณคดี
ไทย สาหรับสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
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2. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ทยต 524 ภาษาศาสตร์เพือ่ การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(3-0-6)
TFL 524 Linguistics for Teaching Thai as a Foreign Language
ศึกษาวิเคราะห์ องค์ประกอบของภาษา แนวคิด และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ โดยมุ่งเน้ นองค์
ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทยให้ แก่ชาวต่างประเทศ
ทยต 541 การจัดการความรูภ้ าษาไทยกับการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
TFL 541 Knowledge Management of Thai Language for Cross-Cultural Communication
ศึ ก ษาวิ เคราะห์ แนวคิ ด การสื่อสารข้ ามวัฒ นธรรม ส าหรั บ เป็ นแนวทางการจั ดการความรู้
ภาษาไทย
ทยต 542 วิถชี ีวิตในสังคมไทย
3(3-0-6)
TFL 542 Way of Life in Thai Society
ศึกษาพั ฒ นาการของสังคมไทยในด้ านประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีผลต่อวิธีคิดและวิธีการดารงชีวิตของ
คนในสังคม
ทยต 543 โครงสร้างภาษาไทย
3(3-0-6)
TFL 543 Thai Structure
ศึกษาระบบคา ระบบไวยากรณ์ และระบบความหมายของไทยตามแนวคิดทางภาษาศาสตร์
ทยต 641 สัมมนาการศึกษาวิจยั การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
TFL 641 Seminar in Research on Thai Teaching for Foreigners
ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ งานวิ จั ย ทางด้ า นการสอนภาษาไทยแก่ ชาวต่ า งประเทศ สรุ ป และ
อภิปรายองค์ความรู้ท่ไี ด้
ทยต 642 วิธีการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
TFL 642 Methodos of Thai Language Skill Development for Foreigners
ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ วิธีการพัฒนาทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
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ทยต 643 การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรูภ้ าษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
TFL 643 Innovation Knowledge Design on Thai Language for Foreigners
ศึกษาวิเคราะห์และฝึ กปฏิบัติการออกแบบและการสร้ างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
ทยต 644 วรรณคดีไทยเพือ่ การท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
TFL 644 Thai Literature for Tourism
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีไทยที่เกี่ยวข้ องกับบริบทการท่องเที่ยวสาหรับชาวต่างประเทศ
ง. ปริญญานิพนธ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master’s Thesis

12 หน่วยกิต

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร

2

รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก

3

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์
บุญประเสริฐ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2537
อ.ม. (ภาษาไทย), 2541
อ.ด. (ภาษาไทย), 2552
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), 2534
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา), 2552
ศศ.ม. (เขมรศึกษา), 2540
Ph.D. (Sociology and
Anthropology), 2548
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2539
ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2544
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2555

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เลขประจาตัวประชาชน

x-xxxx- xxxxx-xx-x

x-xxxx- xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศิลปากร
La Trobe University,
Australia
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx- xxxxx-xx-x
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2.1 วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
ลาดับที่
1

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร* ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2537
อ.ม. (ภาษาไทย), 2541
อ.ด. (ภาษาไทย), 2552

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัวประชาชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx- xxxxx-xx-x

2

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์
อุดมศิลป์

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

วิทยาลัยครูสกลนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx- xxxxx-xx-x

3

อ.ดร.รัชนีย์ญา
กลิ่นนา้ หอม

ศษ.บ. (ภาษาไทย), 2541
ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2546
อ.ด. (ภาษาไทย), 2551

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx- xxxxx-xx-x

3.2.2.2 วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ลาดับที่
1

รายชื่อคณาจารย์
รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก*

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), 2534
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา), 2552
ศศ.ม. (เขมรศึกษา), 2540

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

Ph.D. (Sociology and
Anthropology), 2548

La Trobe University,
Australia

เลขประจาตัวประชาชน
x-xxxx- xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

รศ. ผกาศรี เย็นบุตร

ค.บ. (การสอนภาษาฝรั่งเศส), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2515
ค.ม. (การสอนภาษาไทย),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2518

x-xxxx- xxxxx-xx-x

3

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์
บุญประเสริฐ*

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

x-xxxx- xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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4

อ.ดร.นิธอิ ร
พรอาไพสกุล

กศ.บ. (ภาษาไทย), 2545
ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2549
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย),
2557

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx- xxxxx-xx-x

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ที่จบ
อ.ด. (ภาษาไทย), 2552

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัวประชาชน

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง

2

รศ.สุภา ปานเจริญ

3

รศ.แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย

4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx- xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx- xxxxx-xx-x
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
x-xxxx- xxxxx-xx-x

ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา

กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
ไทย), 2515
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา),
2532
อ.ด. (ภาษาไทย), 2543

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx- xxxxx-xx-x

5

ผศ.ดร.พิสทิ ธิ์ กอบบุญ

อ.ด. (ภาษาไทย), 2548

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx- xxxxx-xx-x

6

ศษ.ด. (หลักสูตรและการ
สอน), 2549
ค.ด. (พัฒนศึกษา), 2549

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

x-xxxx- xxxxx-xx-x

7

ผศ.ดร.วิรัช
วงศ์ภินนั ท์วฒ
ั นา
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ทับพร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx- xxxxx-xx-x

8

ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง

ค.ด. (พัฒนศึกษา), 2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx- xxxxx-xx-x

9

อ.ด. (ภาษาไทย), 2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx- xxxxx-xx-x

10

ผศ.ดร.อาทิตย์
ชีรวณิชย์กุล
ผศ.วิพุธ โสภวงศ์

M.A. (Linguistics), 2511

x-xxxx- xxxxx-xx-x

11

อ.ดร.ไพทยา มีสตั ย์

Ph.D (Education), 2558

University of Hawaii,
United States of America
University of Canberry,
Australai

x-xxxx- xxxxx-xx-x

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
ข้ อกาหนดในการวิจัยต้ องเป็ นหัวข้ อทางภาษาไทยหรือภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และได้ รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิ จั ยรายบุ คคลทางภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศ ที่มุ่ งเน้ น ความรู้ แ ละ
จรรยาบรรณในการวิจัย รวมทั้งแสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาไทย และภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่ า งประเทศได้ รวมทั้งน าไปพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ นิสติ สามารถนาประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้ างงานวิจัยได้ ด้วยตนเอง
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรกาหนดให้ นิสิตเรียนรายวิชาการวิจัยด้ านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ใน
ภาคการศึ ก ษาที่ 1 เพื่ อ เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมนิ สิต ในเรื่ อ งกระบวนการทาวิ จั ย และจั ด ให้ มี การ
จัดระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรมีกระบวนการทาปริญญานิพนธ์โดยมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. แจ้ งข้ อบังคับของหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา การพัฒนาหัวข้ อปริญญานิพนธ์ และระยะเวลาใน
การทาปริญญานิพนธ์ให้ แก่นิสติ ในวันปฐมนิเทศนิสติ ใหม่
2. กาหนดให้ นิสติ เลือกหัวข้ อที่สนใจโดยพัฒนาหัวข้ อในรายวิชา ทยท 501 สัมมนาการศึกษาวิจัย
ทางภาษาไทย ซึ่งเป็ นรายวิชาแกนในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษาแรก
3. นิสิตต้ องรายงานความก้ าวหน้ าปริญญานิพนธ์ ทุกภาคเรียน โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
คาแนะนา เพื่อให้ นิสติ สามารถค้ นคว้ าและปรับปรุงหัวข้ องานวิจัยที่ตนเองสนใจได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. นิสิตสามารถสอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ได้ 2 ครั้งตามที่หลักสูตรกาหนด หากสอบครั้ งที่ 1
ไม่ผ่าน ต้ องปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ ทั้งนี้ห ลักสูตรได้
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็ นกรรมการสอบเค้ าโครงปริญ ญานิพนธ์ด้วย โดยขั้นตอนนี้ต้องเสร็จสิ้น
ภายในภาคเรียนที่ 5 ทั้งนี้นิสติ ต้ องสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดไว้
5. เมื่อนิสิตสอบเค้ าโครงปริ ญ ญานิพนธ์ผ่านแล้ ว หลักสูตรจัด ประชุ มเพื่ อแจ้ งรายละเอียดการ
ประชุ ม ทางวิ ช าการ วารสารทางวิ ช าการ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรั บ ในสาขาวิ ช าภาษาไทย เพื่ อ ให้ นิ สิต คั ดเลื อ ก
ส่วนหนึ่งของผลงานปริญญานินพธ์ไปตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ซึ่งเป็ นข้ อบังคับในการสาเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
6. เมื่ อ นิ สิตพร้ อ มจะสอบปากเปล่ าปริ ญ ญานิ พ นธ์แ ล้ ว หลั กสูต รก าหนดให้ นิ สิต ต้ องรายงาน
ความก้ าวหน้ าปริญญานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หลั ก สูต รศิ ลปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย มุ่ งสร้ างบั ณ ฑิ ต ที่มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ
ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างดีย่ิง สามารถใช้ ภาษาไทยได้ สอดคล้ องกับความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมอย่ า งมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี ค วามสามารถในการวิ เคราะห์ วิ จั ย
ปรากฏการณ์ ทางภาษาไทยโดยใช้ หลักการทางวิชาการได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม สามารถสังเคราะห์
ประยุกต์ความรู้เพื่อทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้ ในการประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม หรือศึกษาต่อใน
ระดับสูงได้ อย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ
และเป็ นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียนและในระดับสากล
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทกั ษะสื่อสาร :
มีความสามารถในการนาเสนอผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการทางด้ านภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนี้
ด้ าน 2.2 สามารถสร้ างงานวิจัยโดยใช้ ความรู้ด้าน
ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
เพื่อเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
ด้ าน 3.1 สามารถวิเคราะห์ อธิบ ายปรากฏการณ์
ทางภาษาไทยในฐานะภาษาต่ า งประเทศโดยใช้
ทฤษฎี
ด้ า น 4.1 สามารถใช้ ภ าษาไทยในการสื่ อ สารได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละมนุ ษย
สัมพันธ์ท่ดี ี
ด้ าน 5.3 สามารถใช้ ตรรกะในการสื่อสารและการ
นาเสนอรายงานอย่างมีลาดับขั้นตอน
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนี้

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร :
ด้ าน 2.2 สามารถสร้ างงานวิจัยโดยใช้ ความรู้ด้าน
มีความสามารถในการสร้ างสรรค์ผลงานวิจัยหรื อ ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
งานวิชาการหรือนวัตกรรมการวิจัยทางด้ านภาษาไทย เพื่อเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
ด้ าน 3.2 สามารถสนั บ สนุ น โต้ แย้ ง ทฤษฎี ท่ี
เกี่ยวข้ องต่างๆ อันนามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่
ด้ าน 3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยทางภาษาไทย
และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศกับศาสตร์
อื่น เพื่อนาไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
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การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้ าน มีดังต่อไปนี้
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
กลยุทธ์การสอน
จริยธรรม
1.1 มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ซื่ อ สั ต ย์ กาหนดเกณฑ์การประเมิน
สุจริตต่อการทางานวิชาการ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
งานวิจัย
โดยเน้ นการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองและอ้ างอิงผลงานของ
ผู้อ่นื ได้ อย่างถูกต้ องตามหลัก
วิชาการ
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและ
เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ
ของสถาบัน

1.3 เป็ นผู้ ใฝ่ รู้ มี ค วามเป็ นผู้ น าทาง
วิชาการ เคารพสิทธิ และรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อ่นื

วิธีการวัดและประเมินผล

การพิจารณาผลงานของนิสติ
และมีบทลงโทษนิสติ ที่ไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การประเมินตนเองจากความ
พึงพอใจที่มีต่อการค้ นคว้ า
อ้ างอิงงานวิจัยที่ได้ รับ
มอบหมาย
การเข้ าชั้นเรียนตรงเวลา และ การประเมินการเข้ า
รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ งาน ที่ ไ ด้ รั บ ชั้นเรียนตามที่กาหนดและ
มอบหมาย
ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้ รับมอบหมาย
การประเมินตนเองจากการเข้ า
ชั้นเรียนและผลของงานที่
ได้ รับมอบหมาย
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
การประเมินการแสดงความ
อภิปราย สัมมนา และ
คิดเห็นทางวิชาการอย่างมี
นาเสนองาน
ภาวะผู้นา และรับฟังการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์
ก าร ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง จ า ก
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนิ สิ ต กั บ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
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2. ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
กลยุทธ์การสอน
2.1 มี ค วามรู้ และความเข้ าใจด้ าน บรรยาย อภิ ป ราย สั ม มนา
ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ ร่ ว มกั น ระหว่ า งอาจารย์ กั บ
ภาษาต่างประเทศ
นิสติ
วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาไทย
และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศโดยใช้
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาต่างๆ
เข้ าร่วมสัมมนา/ประชุมกับ
หน่วยงานอื่นๆ
2.2 สามารถสร้ างงานวิจัยโดยใช้
กาหนดให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ า
ความรู้ด้านภาษาไทย และภาษาไทย ในหัวข้ อที่สนใจ
ในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อ
เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
2.3 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ให้ นิสติ เข้ าร่วมประชุมและ/
ผลกระทบทางวิชาการ และพัฒนา
หรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ติดตามความก้ าวหน้ าและ
การพัฒนาทางวิชาการ
กาหนดให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองแล้ วนามารายงาน
ในห้ องเรียน
กาหนดให้ นิสิตเผยแพร่
บทความวิจัย

วิธีการวัดและประเมินผล
การฝึ กวิเคราะห์ แก้ ไขปัญหาด้ าน
ภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
การท ารายงานและการน าเสนอ
ผลงาน การสอบ
นิสติ ประเมินผลการเรียนของ
ตนเอง

การนาเสนอหัวข้ อวิจัยและ
นาเสนองานวิจัย
นิสติ ประเมิน
ความก้ าวหน้ างานวิจัยของตนเอง
จานวนการเข้ าร่วมประชุมและ/
หรือสัมมนาของนิสติ
การเขียนรายงานผลการเข้ าร่วม
ประชุมและ/หรือสัมมนา
จานวนผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้ รับการตอบรับให้
เสนอผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่
นิสติ ประเมินความรู้ท่ไี ด้ รับจาก
การร่วมประชุมหรือสัมมนาทาง
วิชาการ
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้
ด้านทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถวิเคราะห์ อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางภาษาไทย และ
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ ทฤษฎี
3.2 สามารถสนับสนุน โต้ แย้ ง
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องต่างๆ อันนามา
ซึ่งองค์ความรู้ใหม่

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

วิเคราะห์ และวิจารณ์ทาง
ภาษาไทย และภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศตาม
หลักวิชาการ
การอภิปราย สัมมนาเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ แสดง
ความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนความรู้เชิง
วิชาการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมสัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ

การน าเสนอผลการวิ เ คราะห์
วิจารณ์
นิสิตประเมินผลการวิเคราะห์และ
วิจารณ์ผลงานของตน
การน าเสนอผลงานการแสดง
ความคิดเห็น การวิพากษ์ วิจารณ์
ผลงานของผู้ อ่ืน การท ารายงาน
และสั ง เกตพฤติ ก รรมการร่ ว ม
สัมมนา
นิ สิ ต ป ร ะ เ มิ น ต น เอ ง จ า ก
ปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรียน
นิ สิ ต ป ระเมิ นตนเองจากองค์
ความรู้ท่ไี ด้ จากการเรียน
3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยหรือ การอภิปราย สัมมนา และ รายงานการอภิปราย สัมมนา และ
สร้ างนวัตกรรมการวิจัยทาง
ฝึ กปฏิบัติ
การฝึ กปฏิบัติ
ภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ฝึ กวิเคราะห์ภาษาและวิจารณ์ ข้ อสอบแต่ละรายวิชาที่เน้ นการคิด
ภาษาต่างประเทศกับศาสตร์อ่นื
วรรณคดี/วรรณกรรม และ
วิเคราะห์
เพื่อนาไปพัฒนาวิชาการและ
ภาษาไทยในฐานะ
นิสติ ประเมินผลการเรียนของ
วิชาชีพ
ภาษาต่างประเทศโดยบูรณา ตนเอง
การกับศาสตร์อ่นื ๆ

35
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 สามารถใช้ ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีปฏิสมั พันธ์และ
มนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

การอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
การเข้ าร่วมและนาเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ

การสังเกตพฤติกรรม
จานวนการนาเสนอผลงานวิชาการ
จานวนการเขียนรายงานและ/หรือ
เผยแพร่บทความวิชาการ
นิสติ ประเมินตนเองจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองและ
ผู้อ่นื
ผลงานของนิสติ ทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุ่มจานวนกิจกรรมที่
นิสติ เข้ าร่วม
นิสติ ประเมินผลงานของตนเองและ
ผู้อ่นื
จานวนกิจกรรมที่นิสิตเข้ าร่วม และ
ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วม
โครงการ
นิสติ ประเมินความพึงพอใจของ
ตนเองในการเข้ าร่วมโครงการและ
กิจกรรมทางวิชาการ

4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ การมอบหมายงานและ
ได้ รับมอบหมายทั้งงาน
กิจกรรมในรายวิชาต่างๆ
รายบุคคลและงานกลุ่ม

4.3 สามารถให้ ความรู้
คาปรึกษา คาแนะนา และ
ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
ผู้อ่นื อย่างเต็มที่

โครงการเตรียมความพร้ อม
และการนาเสนอความ
ก้ าวหน้ าปริญญานิพนธ์
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
กลยุทธ์การสอน
การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยี
1. สามารถใช้ เทคโนโลยี
ให้ นิสติ ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
สารสนเทศเพื่อการสืบค้ น
และนาเสนอผลการค้ นคว้ า
ข้ อมูลและการนาเสนอรายงาน โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการด้ าน
ภาษาไทย และภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
3. สามารถใช้ ตรรกะใน
การสื่อสารและการนาเสนอ
รายงานอย่างมีลาดับขั้นตอน

วิธีการวัดและประเมินผล

การน าเสนอรายงานและอ้ า งอิงได้
อย่างถูกต้ อง เหมาะสม
นิ สิตประเมิน ความถู กต้ องของการ
ใช้ ร ะบบการอ้ างอิงในการน าเสนอ
รายงานของตนเอง
มอบหมายงานให้ นิสติ ใช้
การนาเสนอผลงานในชั้นเรียนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวงวิชาการด้ านภาษาไทยและ
ติดตามความก้ าวหน้ าทาง
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
วิชาการด้ านภาษาไทย และ นิสติ ประเมินทักษะการใช้ เทคโนโลยี
ภาษาไทยในฐานะ
สารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ภาษาต่างประเทศ
วิชาการในชั้นเรียน
แจ้ งเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล การประเมินผลการนาเสนอผลงาน
การอภิ ป ราย สั ม มนา และ ตามเกณฑ์ท่กี าหนด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การประเมินตามแบบประเมินการ
การนาเสนอรายงาน
นาเสนอ นิสติ ประเมินผล
การนาเสนอผลงานตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อการทางาน
วิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ของสถาบัน
1.3 เป็ นผู้ใฝ่ รู้ มีความเป็ นผู้นาทางวิชาการ เคารพสิทธิ และ
รับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจด้ านภาษาไทย และภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
2.2 สามารถสร้ างงานวิจัยโดยใช้ ความรู้ด้านภาษาไทย และ
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ระดับชาติ
และนานาชาติ
2.3 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบทางวิชาการ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 สามารถวิเคราะห์ อธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาไทยและ
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศโดยใช้ ทฤษฎี
3.2 สามารถสนับสนุน โต้ แย้ ง ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องต่างๆ อัน
นามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่
3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยทางภาษาไทย และภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศกับศาสตร์อ่นื เพื่อนาไปพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ
4.1 สามารถใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีปฏิสมั พันธ์และมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมายทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
4.3 สามารถให้ ความรู้ คาปรึกษา คาแนะนา และความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผ้ ูอ่นื อย่างเต็มที่
5.1 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้ นข้ อมูล
และการนาเสนอรายงาน
5.2 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการด้ านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
5.3 สามารถใช้ ตรรกะในการสื่อสารและการนาเสนอรายงาน
อย่างมีลาดับขั้นตอน
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

รายวิชา

1.1 1.2
ทยท 500 ระเบียบวิธวี ิจัยทางภาษาไทย
ทยท 501 สัมมนาการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย
ทยภ 511 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
ทยภ 512 ทฤษฎีวรรณคดี
ทยภ 513 ทฤษฎีคติชนวิทยา
ทยภ 531 ภาษาไทยกับการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
ทยภ 532 ลีลาภาษาในวรรณกรรม
ทยภ 533 วรรณกรรมกับแนวคิดทางพุทธศาสนา
ทยภ 534 สัมมนาภูมปิ ัญญาไทย
ทยภ 631 วัจนปฏิบตั ศิ าสตร์
ทยภ 632 สัมพันธสารวิเคราะห์
ทยภ 633 สัมมนาวรรณคดีไทย

4.
5.
ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

1.3

2.1

2.2

2.3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

รายวิชา

1.1 1.2
ทยภ 634 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบนั
ทยภ 635 สัมมนางานวิจัยทางคติชนวิทยา
ทยภ 636 ความเชื่อและพิธกี รรม
ทยภ 637 การจัดการความรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
ทยต 521 ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษา
ทยต 522 การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
ทยต 523 ภาษากับบริบททางวัฒนธรรม
ทยต 524 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
ทยต 541 การจัดการความรู้ภาษาไทยกับการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
ทยต 542 วิถชี ีวิตในสังคมไทย
ทยต 543 โครงสร้ างภาษาไทย
ทยต 641 สัมมนาการศึกษาวิจัยการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
ทยต 642 วิธกี ารพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
ทยต 643 การสร้ างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
ทยต 644 วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว
ทยต 621 การสอนภาคปฏิบตั ิ
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ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

รายวิชา

1.1 1.2
ทยต 622 วรรณกรรมไทยเพื่อชาวต่างประเทศ
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
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วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ทุกด้ านตามที่กาหนดไว้ ในกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยกาหนดให้ นิสิตประเมินผลการเรี ยนการสอนในทุกรายวิ ชา และ
มีคณะกรรมการพิ จารณาความเหมาะสมของข้ อสอบและการตัดสิน ผลการเรี ยนและจัดทารายงานผล
การทวนสอบเพื่อเป็ นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็ นประจาทุกปี
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนานโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้ าที่ของ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้ อมทั้งจัดทาคู่มืออาจารย์ท่ปี รึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
ให้ อาจารย์ใหม่
2. หลั ก สู ต รปฐมนิ เ ทศอบรมอาจารย์ ใ หม่ เพื่ อชี้ แจงเป้ าหมายของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และ
รายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร
3. หลักสูตรจัดให้ มีระบบพี่เลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ เป็ นผู้ให้ คาแนะนาปรึกษาเรื่องการเรียนการสอน
การทาวิจัย รวมถึงจัดการเรียนการสอนแบบเป็ นกลุ่ม เพื่ อให้ อาจารย์ผ้ ูทรงคุณ วุฒิให้ คาปรึกษา นิ เทศ
อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้ คณาจารย์ ในหลักสูตรพัฒ นาตนเองให้ มีคุณภาพ โดยสนับสนุ นให้ เข้ า
ร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึ กปฏิบัติท่เี กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 สนับสนุ นการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่ อเพิ่ มพูนความรู้และประสบการณ์ ของ
คณาจารย์ในหลักสูตร และนาความรู้ท่ไี ด้ มาปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ จัดสรรทุนสนับสนุนให้ คณาจารย์ทาวิจัย
เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
2.2.2 มหาวิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และคณะให้ ทุ น สนั บ สนุ น ในการน าเสนอผลงาน
วิชาการ และเข้ าร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.2.3 หลักสูตรส่งเสริมให้ คณาจารย์ ในหลักสูตรเข้ าร่ วมและนาเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการหรือการสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.4 คณะส่ ง เสริ ม ให้ คณาจารย์ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ ทางวิ ช าการและท าวิ จั ย ร่ ว มกั บ
คณาจารย์จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ
2.2.5 คณะส่งเสริมให้ คณาจารย์ลาศึกษาต่อ ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 ดาเนิ น การบริ หารหลั กสูตรโดยคณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตร เพื่ อ ทาหน้ าที่พั ฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้ อยทุก 5 ปี
1.2 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน เพื่อวางแผนติดตามกากับดูแลและ
ทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
1.3 หลักสูตรมีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา ของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
1.4 หลักสูตรจัดทารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
1.5 หลั ก สู ต รจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการด าเนิ น การ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.6 หลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
ปี การศึกษา
1.7 หลักสูตรมีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
1.8 หลักสูตรมีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
1.9 อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการจัดการ
เรียนการสอน
1.10 อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
1.11 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
1.12. หลั ก สูตรมี ระดับ ความพึ งพอใจของนิ สิตปี สุดท้ าย/บั ณ ฑิตใหม่ ท่ีมีต่อคุ ณ ภาพหลั ก สูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
1.13. หลักสูตรมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
2. บัณฑิต
2.1 สารวจความต้ องการของตลาดแรงงานเพื่ อผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาด แรงงาน
2.2 สารวจการได้ งานทาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตทุกปี
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2.3 หลั ก สูต รเชิ ญ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสีย หรื อ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งประชุ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ งเนื้ อหารายวิ ช าให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม และตลาดแรงงานทุก 5 ปี
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิ ิต
คณะจัดระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาและคู่มือสาหรับนิสติ เพื่อให้ คาแนะนาด้ านวิชาการ แผนการเรียน
ในหลักสูตร ทุนสนับสนุนการวิจัย ระเบียบและข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเลือกและวางแผน
สาหรับอาชีพ
3.2 หลักสูตรจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นสิ ิตชาวต่างชาติ
หลักสูตรจัดโครงการเตรียมความพร้ อมให้ แก่นิสติ ชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาไทย
ขั้นสูงเพื่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และลดปัญหาความเสี่ยงเรื่องการคงอยู่ของนิสติ
3.3 หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็ นกระบวนการควบคุมและ
กระตุ้นเรื่องการทาปริญญานิพนธ์ อีกทั้งเป็ นการกากับดูแลการให้ คาปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสติ ใน
หลักสูตร
3.4 การอุทธรณ์ของนิสิต
การอุทธรณ์ของนิสติ สามารถดาเนินการได้ ตามระเบียบข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่เกี่ยวข้ อง
4. อาจารย์
4.1 การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โดยอาจารย์ใหม่ควรมีคุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่ง คือ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง และต้ องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้ านภาษาไทย
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
4.1.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทุก เดือน เพื่อวางแผนติดตาม กากับดูแล
และทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตรด้ านการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
4.1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาข้ อมูลที่ได้ จากการติดตามและทบทวนมา
พิจารณาปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
4.1.3.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ มีนโยบายเชิญ ผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอกมาร่ วม
สอนบางรายวิชา และบางหัวข้ อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
4.1.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณ วุฒิจากสถาบันอื่น
เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
4.1.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดให้ อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตาม
คาอธิบายรายวิชาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรเป็ นผู้ประสานงาน
4.2 การบริหารบุคลากรสายสนับสนุ นการเรียนการสอน
4.2.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.2.1.1 คณะฯ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ให้ ตรงตามภาระหน้ า ที่ ท่ี ต้ อ ง
รับผิดชอบก่อนการรับเข้ าทางาน
4.2.1.2 บุ คลากรต้ องผ่านการสอบแข่งขัน ซึ่งประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและการ
สอบสัมภาษณ์ โดยให้ ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และการมีทัศนคติท่ดี ี
ต่อการให้ บริการแก่อาจารย์และนิสติ
4.2.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอนดาเนินการตามกฎระเบียบใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
4.2.2 การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั ิงาน
4.2.2.1 คณะฯ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรฝึ กอบรมและศึ ก ษาดู งานที่ส อดคล้ อ งกับ งานที่
รับผิดชอบ
4.2.2.2 คณะฯ ให้ บุคลากรร่ วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การวิชาการเพื่ อเพิ่ มพู น
ทักษะด้ านการให้ บริการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
หลักสูตรมีกระบวนการบริ หารจัดการหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
โดยการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมิน ผู้เรี ยน การกากับให้ มีการประเมินตามสภาพจริ ง มีก ารจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและมีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ดังนี้
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การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็ นหลักสู ตรที่ได้ รับการอนุ มัติในปี พ.ศ.
2537 และในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรได้ ป รั บ ปรุงหลั กสูตรตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษา (TQF) เพื่ อให้ ทนั สมัยตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานยิ่งขึ้น โดย
เปิ ดใช้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในปี การศึกษา 2560
เมื่อถึงกาหนดการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ประชุ มเพื่ อประเมินกระบวนการการปรั บปรุงหลักสูตร และมีมติในการประชุ มครั้ งที่ 4/2559 วันที่ 20
เมษายน 2559 ให้ ปรับปรุงกระบวนการดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้ บัณฑิตในหลักสูตรที่จัดทาโดย
มหาวิทยาลัย ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปี ที่ 2 และบัณฑิตต่ อหลักสูตร ที่จัดทาโดยคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรมาเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยระดมความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชา
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยเพิ่มสาระ
รายวิชาที่ช่วยพั ฒนาทักษะทางด้ านภาษาไทย และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่ อให้ สาระของ
หลักสูตรตรงตามความต้ องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้ องตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF)
เพิ่ มชั่วโมงการฝึ กปฏิบัติในรายวิชาที่เน้ นไปทางวิชาชีพเฉพาะด้ านเพื่ อนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพจริง
เพื่อให้ นิสติ ก้ าวสู่ความเป็ นสากลทางด้ านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณ วุฒิ ภายนอกมาวิพากษ์ หลักสูตรและปรับแก้
ให้ เหมาะสม
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งหลักสูตรและดาเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปิ ดใช้ หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ ว
(6) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ บั ณ ฑิตในหลักสูตร และคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรประเมินความคิดเห็นของนิสติ และบัณฑิตในหลักสูตร เพื่อใช้ ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป
การปรับปรุงหลักสูตรให้ท นั สมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ (การปรับปรุงสาระ
รายวิชาประจาปี )
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาประจาปี เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย สอดคล้ องกับความต้ องการและข้ อเสนอแนะของนิสติ จากผลสรุปความคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะ
จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู้ของ
แต่ ละรายวิชาที่จัดทาโดยคณะฯ โดยการปรั บเนื้ อหาบางส่วนและวิธีการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีความ
เหมาะสมมากขึ้น และจัดทาเป็ น มคอ. 3 ของปี การศึกษาถัดไป
(2) ก่อนเปิ ดภาคเรียน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาสาระรายวิชาที่จะ
เปิ ด โดยอ้ างอิงข้ อ เสนอแนะจาก มคอ. 5 และน ามารายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั กสูต รทราบ
เพื่อพิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีรายวิชาที่ควรปรับปรุงเนื้อหาหรือไม่
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(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา เพื่อปรับปรุง
การทางานให้ ดีข้ นึ
การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การกาหนดผูส้ อน
(1) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณากาหนดอาจารย์ผ้ ูสอน
ตามเกณฑ์ดังนี้
1.1 พิจารณาตามความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคนให้ เหมาะสมกับ
รายวิชา
1.2 จั ด ให้ อ าจารย์ ผ้ ู สอน 1 คน ได้ ส อนนิ สิต ครบทุ ก ชั้ น ปี ใน 1 ภาคการศึ ก ษาเท่ า ที่
เป็ นไปได้ เพื่อให้ นิสิตได้ มีโอกาสได้ รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ
ประสบการณ์
1.3 กาหนดให้ นิสติ ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้ าน
ภาษาไทยและภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ นิสิตได้ พัฒนาและเพิ่มพูน
องค์ความรู้ทางวิชาการ
(2) ก่ อ นเปิ ดภาคการศึ กษา คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรได้ กาหนดคุ ณ สมบั ติของอาจารย์
พิเศษดังนี้
2.1 สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
2.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
2.3 มีประสบการณ์ในการสอนและการวิจัย
2.4 จัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ด้ วยตนเอง
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้ ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผ้ ูได้ รับมอบหมาย
คอยประสานงาน ติดตาม และกากับดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และให้ คาปรึกษาเพื่อแก้ ไข
ปัญหาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา
(4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ ว อาจารย์พิเศษจะต้ องได้ รับการประเมินการเรียนการสอนจาก
นิสิตในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ จากแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาใน
การกาหนดผู้สอนในครั้งต่อไป หากผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษในหลักสูตรไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณากาหนดหรือ ปรั บเปลี่ยนผู้สอนให้ เหมาะสมในภาค
การศึกษาต่อไป
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน และปรับปรุงการทางาน
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การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู ้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4)
(1) ก่อนเปิ ดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากาหนดให้ คณาจารย์ผ้ ูสอนในทุก
รายวิชาในหลักสูตร พิจารณาเนื้อหาการเรียนการสอน โดยให้ มีการปรับปรุงแผนการสอน ตารา เอกสาร
ประกอบการสอนให้ ทันสมัย โดยให้ อาจารย์ผ้ ูสอนนาผลการประเมินของนิสิตในปี ที่ผ่านมา และ มคอ. 5
มาใช้ ในการปรับสาระแต่ละรายวิชาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ เรียนให้ สามารถออกแบบหัวข้ อ
ปริญญานิพนธ์ได้ แล้ วจัดทา มคอ. 3 เข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาร่วมกัน ในด้ าน
สาระของรายวิชา กลยุทธ์การสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ จากนั้นให้ อาจารย์ผ้ ูสอน
แก้ ไข ก่อ นน าส่ง มคอ.3 ออนไลน์ และมอบหมายให้ ป ระธานหลักสูตรเป็ นผู้ กากับ และติดตามการส่ง
มคอ.3 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้ ครบถ้ วนทุกรายวิชา
(2) ประธานหลั กสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(1) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดแผนการจัดโครงการประจาปี
งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ ากับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระ
งานให้ อาจารย์ในหลักสูตร
(3) ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการดาเนินโครงการตามที่ได้ รับมอบหมาย และแจ้ งความคืบหน้ าของ
โครงการให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบเป็ นระยะ
(4) ประธานโครงการน าผลสรุป การดาเนิ น งานโครงการมารายงานให้ ท่ีป ระชุ มรั บ ทราบ และ
ร่วมกันพิจารณาการจัด เพิ่มหรือลด หรือปรับปรุงเนื้อหาหรือรูปแบบโครงการในปี การศึกษาถัดไป
(5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
โทที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินผูเ้ รียน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(1) ในทุกภาคการศึกษาก่อนการจัดทา มคอ. 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีสั ดส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ 90% ซึ่งอาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละรายวิชาเป็ น
ผู้ ก าหนดตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรายวิ ช า และสั ด ส่ ว นการประเมิ น ผลด้ า นจิ ต พิ สั ย 10% ตามมติ ข อง
คณะกรรมการประจาคณะฯ
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(2) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รก าหนดวิ ธีก ารวั ด ผลการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
รับผิดชอบหลัก – รองใน มคอ. 2 และให้ ระบุใน มคอ. 3
(3) ก่ อนการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค อาจารย์ผ้ ูสอนจัดทาข้ อสอบและส่งข้ อสอบให้
ผู้ทรงคุณ วุฒิตรวจพิ จารณาข้ อสอบ เพื่ อตรวจสอบให้ ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรี ยนรู้และวิธีการ
วั ด ผลการเรี ย นรู้ ท่ีร ะบุ ใน มคอ. 3 จากนั้ น อาจารย์ ผ้ ู ส อนปรั บ แก้ ให้ เรี ย บร้ อ ยตามความคิ ด เห็น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากที่ผ้ ูทรงคุณวุฒิให้ ความเห็นชอบแล้ ว จึงจะสามารถนาไปใช้ สอบได้
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน (TQF) ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ ได้ จริง โดยอ้ างอิงจากผลการเรียนของนิสิตใน
แต่ละรายวิชา
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสิต
หลั งจากสอบปลายภาคเสร็จแล้ ว หลั ก สูต รจั ดให้ มีก ารประชุ มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนใน
แต่ละรายวิชา และรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้ อาจารย์ผ้ ูสอนชี้แจงเหตุผล
(2) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการเรียนแล้ ว อาจารย์ผ้ ู สอนส่งผลการเรียน
ให้ แก่หลักสูตร หรื อคณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารคณะรั บรองผลการเรี ยนแล้ ว อาจารย์ผ้ ูสอน
สามารถส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เห็นด้ วยกับผลการเรี ยน นิสิตสามารถ
อุทธรณ์โดยทาบันทึกข้ อความถึงอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อให้ อาจารย์ผ้ ูสอนชี้แจงเหตุผลให้ นิ สติ ทราบ
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)
(1) หลั งจากส่งผลการเรี ยนในระบบของมหาวิ ทยาลั ยแล้ ว คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสูตรมี
กระบวนการการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการติดตาม มคอ. 5
ให้ เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานของหลักสูตร จากนั้นให้ อาจารย์ผ้ ูสอนแก้ ไข
1.2 อาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์ รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
1.3 ประธานหลักสูตรเป็ นผู้กากับและติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้
ครบถ้ วนทุกรายวิชา
(2) ประธานหลักสูตรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
(3) สิ้น ปี การศึ กษาภายใน 60 วัน คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรร่ วมกัน จัดทา มคอ. 7 เพื่ อ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตลอดปี การศึกษาที่ผ่านมา
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร
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6. สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ
6.1.1 วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ในแต่ละปี โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ กับ
นิ สิต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นวิ ชาการ ด้ านกีฬ าและการส่ งเสริ ม สุขภาพ ด้ า นบ าเพ็ ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้ อม ด้ านนันทนาการ และด้ านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6.1.2 จัดสรรจานวนชั่วโมงให้ อาจารย์ในแต่ละรายวิชา วางแผนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขามาบรรยาย
6.1.3 จัดเตรียมครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีความพร้ อมด้ านหนั งสือ ตารา และการ
สืบค้ นผ่านฐานข้ อมูล โดยสามารถสืบค้ นได้ ท่สี านักหอสมุดกลาง โดยมีหนังสือต่างๆ รวมถึงฐานข้ อมูลให้
สืบค้ น ดังนี้
6.2.1 ตารา
มี ตารา/หนังสือภาษาไทย ประมาณ 8,000 เล่ม และหนังสือภาษาอังกฤษ ประมาณ 800 เล่ม
6.2.2 วารสาร
มี วารสารภาษาไทยที่เกี่ยวข้ อง ประมาณ 40 ชื่อเรื่อง และวารสารภาษาอังกฤษ ประมาณ 20 ชื่อเรื่อง
6.2.3 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
1) ใช้ อาคารสถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) คณะฯ จัดสรรห้ องเรียนให้ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ แก่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.2.4 ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยมีแหล่ งความรู้ท่ีสนั บสนุ นด้ านวิ ชาการ คือ สานั กหอสมุ ดกลาง และศูนย์การเรียนรู้
ด้ ว ยตนเอง (Self – access Learning Center) มี ห นั งสื อ ด้ า นภาษาไทย และมี ว ารสารด้ า นภาษาและ
วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ สานักหอสมุดกลางมีฐานข้ อมูลออนไลน์
เช่น ฐานข้ อมูล ThaiLIS ฐานข้ อมูล Ebsco ฐานข้ อมูลปริญญานิพนธ์
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ไม่มี
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจาคณะมนุ ษยศาสตร์ ติดตาม สารวจ
เพื่อประเมินความเพียงพอของหนั งสือ ตารา วารสาร และอุปกรณ์การเรียน การสอนตลอดจนทรัพยากร
อื่นๆ ตลอดปี การศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอน
ให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการ
ที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
2560 2561 2562 2563 2564
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่ วมกันก่อนเปิ ดภาคเรียน เพื่อพิจารณาโครงการ
สอนของรายวิชาที่จะเปิ ดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะและขอคาแนะนา เพื่อนาไปวางแผน
กลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ระหว่างสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้ าใจ สอบถามนิสติ ถึงประสิทธิผลของ
การเรียนรู้จากวิธกี ารสอน ด้ วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรือใช้ แบบสอบถาม
1.1.3 หลังการสอน
อาจารย์ ผ้ ู ส อนประเมิ น การเรี ยนรู้ ของนิ สิต จากพฤติ ก รรมที่แ สดงออก การท ากิจกรรม
แบบฝึ กหั ด และผลการสอบ ผลที่ได้ จ ากการประเมิ น จะน ามาพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพ กลยุ ท ธ์ก ารสอน
ประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและวิธสี อน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ระหว่างสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวีธีการ
สอน สื่อการสอน กิจกรรม/ งานที่มอบหมายแก่นิสิต และความสอดคล้ องกับรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ. 3)
1.2.2 หลังการสอน
1.2.2.1 นิสิตประเมินการสอนทุก ปลายภาคการศึกษา โดยใช้ แบบประเมิน มศว ปค.
003 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพ กลยุทธ์
การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ โดยพิจารณาร่วมกับผลจากแบบประเมิน มศว ปค.003
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การทาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผ้ ูสอน นิสิตปั จจุบัน และ
บัณฑิตที่สาเร็จตามหลักสูตร
2.2 การประเมิน วิพ ากษ์ หลั กสูตรโดยผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ภายนอก โดยพิ จารณาจากรายงานผลการ
ดาเนินการหลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสติ
2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้ างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตร
และการสารวจการได้ งานของบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
หลั ก สูต รมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจาทุ ก ปี ตามดั ชนี บ่ งชี้ ผลการด าเนิ น งาน (Key
Performance lndicators) ในหมวดที่ 7 ข้ อที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากภายนอก (สกอ.) โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอก
และมหาวิทยาลัย สรุปดังนี้
1. อาจารย์ป ระจาหลั ก สูตรมี ส่ วนร่ วมในการประชุ ม เพื่ อวางแผนและทบทวน การด าเนิ น งาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ ครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน
6. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสติ ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุ ทธ์การสอน หรื อการประเมิน ผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รทบทวนผลการประเมิ น ประสิทธิผ ลของการสอนในวิ ช าที่
รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จากนั้นส่งให้ คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ พิจารณาในการประชุมของคณะฯ ทุกภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และวางแผนปรับปรุงตามข้ อเสนอของคณะกรรมการประเมิน
4.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิ จารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานที่ได้ จากการ
ประเมินในข้ อ 2 และข้ อ 3 และวางแผนปรับปรุง / พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
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