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 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคติชนวิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และ
ศาสนา สาขาวิชาคติชนวิทยา 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  :   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา 
ภาษาอังกฤษ  :   Master of Arts Program in Folklore 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย      : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คติชนวิทยา) 
 ภาษาอังกฤษ    : Master of Arts (Folklore) 

    อักษรย่อปริญญา 
 ภาษาไทย      : ศศ.ม. (คติชนวิทยา) 

      ภาษาอังกฤษ    : M.A. )Folklore(  
  

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552  

 
 5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  
 5.3 การรับเข้าศึกษา  

นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ  
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5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
6.2  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

คติชนวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

 คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 20/2560 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 

 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่....... เมื่อวันที่............................... 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในปีการศึกษา 2562 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

1) ผู้สอนในสาขาวิชาคติชนวิทยา 
2) ผู้วิจัยในสาขาวิชาคติชนวิทยา 
3) ผู้วิจัยและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน 
4) ผู้วิจัยและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานพัฒนาสังคมและพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน 
5) ผู้วิจัยและผู้ปฏิบัติงานในงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในด้านศาสนา ศิลปะช่างฝีมือ   

    ศิลปะการแสดง  ประเพณีสังคม อาหารพ้ืนบ้าน การแพทย์พื้นบ้าน ฯลฯ ตลอดจน 
    การเมืองท้องถิ่น 

6) ผู้ผลิตสื่อทางวัฒนธรรม 
7) นักวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
8) นักวิจัยพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

 
 

สาขาวิชา 

 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

 
 

ประเทศ 

 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/            

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้
1 นายประจักษ์  สายแสง 

 
รองศาสตราจารย ์ Ed.D. 

 
 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

Higher Ed.Adm. 
Specialization in 

Comparative 
Literature 
ภาษาไทย 

 
ภาษาไทย 

Indiana University 
 
 
 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน 

USA 
 
 
 

ไทย 
 

ไทย 
 

2520 
 
 
 

2515 
 

2508 

9 9 

2 นางสาวบารนี  บุญทรง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
อ.บ. 

คติชนวิทยา 
ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2551 
2545 
2537 

9 9 

3 นางสาวอรอุษา สุวรรณ
ประเทศ 
 

อาจารย ์ ศศ.ด. 
อ.ม. 
อ.บ. 

คติชนวิทยา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2545 
2541 

9 9 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
     ในสถานทีต่ั้ง  ณ คณะมนุษยศาสตร์ และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทุกสาขาอย่างก้าวกระโดด
อันมีผลต่อการเป็นบริโภคนิยมของประชากร หลักสูตรนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักทาง
เศรษฐกิจโดยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ เป็นฐานของการปรับความคิดทางเศรษฐกิจกับบริโภคนิยมมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียง   
   นอกจากนี้ หลักสูตรยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการ
สนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจ คือ การวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางคติชนวิทยาและการจัดการองค์ความรู้ใน
สาขานี้  เพ่ือเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงที่พร้อมน าไปใช้ต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพ้ืนที่ (Target Area) ภาคเหนือตอนล่าง เชื่อมโยงสู่อาเซียนและนานาชาติ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งมีสาระส าคัญที่มุ่งพัฒนาภาคเหนือตอนล่างให้เป็นเมืองสมุนไพรครบวงจร 
เมืองบริการผู้สูงอายุ เมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย และเมืองเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมรดกโลกและ
ประวัติศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศท่ีมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 

    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
                  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยนเรศวรระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) มีความสอดคล้องกันในสาระของการให้ความส าคัญ
แก่วัฒนธรรมซึ่งคือเนื้อหาสาระของความเป็นมนุษย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชน
วิทยา มุ่งไปสู่การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชน  การสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้
ในสาขาวิชานี้ย่อมก่อให้เกิดความตระหนักในความเป็นมนุษย์ ความเข้าใจและความรัก ในธรรมชาติและ
มนุษยชาติ อันจะก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ลดความขัดแย้งอันจะน าไปสู่ความรุนแรงได้อีกโสดหนึ่ง  
  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 ประกาศใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2560 ยังได้ระบุไว้ในหมวดที่ 5 
เรื่องหน้าที่ของรัฐ สรุปความสังเขปที่เกี่ยวข้องได้ว่า รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระดับต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีความร่วมมือกันระหว่าง
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา จึงจะมี
คุณูปการอันเป็นรูปธรรมในการเสนอทางเลือกในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์และการพัฒนาวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม 
ของชาติ ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมของชาติอ่ืนกลุ่มอ่ืนอันเป็นเรื่องลึกซ้ึงละเอียดอ่อนแต่มีความจ าเป็นต่อ
การสร้างความเป็นมนุษย์ในสังคมทุกระดับ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

              ผลกระทบของสถานการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความเจริญทางเทคโนโลยี และวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกศตวรรษที่ 21 ท าให้จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ 
(Outcome Based Education) โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย (Target 
Area) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยทางคติชนวิทยา สามารถเป็นก าลังของ
ประเทศในการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายและท างานร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ มหาบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยาจะได้รับ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งผลให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการวิจัย สามารถประยุกต์และ
บูรณาการความรู้โดยรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน สามารถปฏิบัติงานภาคสนามในชุมชน
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้กลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดเด่นของ
หลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง 
เชื่อมโยงสู่อาเซียนและนานาชาติ ทั้งนี้ มหาบัณฑิตของหลักสูตรจะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศชาติตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยการวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางคติชนวิทยาและการจัดการ
องค์ความรู้ในสาขานี้ เพ่ือเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงที่พร้อมน าไปใช้ต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เป้าหมาย (Target Area) และมีคุณลักษณะเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
เชี่ยวชาญในศาสตร์ตามความถนัดของตน และเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาดังท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

            หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไป
ตามกรอบนโยบายและแผนพัฒนาระยะ 10 ปี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2560-2569) ซึ่งมี
เป้าหมายส าคัญในการพัฒนาก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและ
นวัตกรรม และติดอันดับใน 200 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในเอเชีย จึงเป็นหลักสูตรที่อิงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีคุณภาพและชื่อเสียง โดยมีส่วนผลักดันให้เกิดการวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จัดให้มีระบบและกระบวนการการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
มีขีดความสามารถตามความต้องการระดับแนวหน้าของประเทศ (Demand – Based Competency)  
มีคุณลักษณะเป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย และภูมิใจในชาติ 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
 13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน (ถ้ามี)     
    - ไม่มี 

13.2  ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน (ถ้ามี)     
 - ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ   
   - ไม่มี 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.1 ปรัชญา  
     คติชนวิทยาก่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดความรักในธรรมชาติและมนุษยชาติ 

     1.2 ความส าคัญ 
         หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคติชนวิทยา ให้ความส าคัญต่อการผลิตมหาบัณฑิตที่มี
คุณภาพเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง
เชื่อมโยงสู่อาเซียนและนานาชาติ  มุ่งไปสู่การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชน  การสร้าง 
องค์ความรู้และการจัดการความรู้ในสาขาวิชานี้ย่อมก่อให้เกิดความตระหนักในความเป็นมนุษย์  
ความเข้าใจและความรักในธรรมชาติและมนุษยชาติ อันจะก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ลดความขัดแย้ง 
อันจะน าไปสู่ความรุนแรงและปัญหาสังคม  

1.3 วัตถุประสงค์   
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

  1. มีความรู้ ความเข้าใจวิชาคติชนวิทยา ตลอดจนทฤษฎีและระเบียบวิธีที่เก่ียวข้อง    
2. สามารถใช้เทคนิคการวิจัยทางคติชนวิทยาเพ่ือวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและสามารถ

บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง
และเชื่อมโยงสู่อาเซียน 

3. สามารถท างานร่วมกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมอันเหมาะสม และ
สามารถสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
2.   แผนพัฒนา/ปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
คติชนวิทยาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  โดย 
จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ 
Problem-Based / Topic-Based 
Learning แทน Content-Based 
Learning ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี โดยมีการปรับปรุง

1.1 จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา และเก็บ
ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
หลักสูตรตามวงรอบทุก 5 ปี 
1.2  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
 
 
 
1.3 ติดตามข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมทั้งการปรับเปลี่ยน

1.1 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร และเอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร 
 
1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่
แสดงให้เห็นระดับความพึงพอใจ
ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และ
ผู้ใช้บัณฑิต 
1.3 เอกสารสรุปสาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรทุก 5 ปี 
 
 
 
 
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง 
และตอบโจทย์ความต้องการ 
เชิงพ้ืนที่ 
3. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
1.4 จัดประชุมหรือเข้าร่วมประชุม
หรือ รวบรวมความคิดเห็นจาก    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาค 
ประชาสังคม 
2. จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
นิสิตได้เรียนรู้ในพื้นที่จริง 
 
3. ส่งเสริมให้เข้าร่วม/จัดกิจกรรม
ทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบัน
ต่างๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ 

คู่มือประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.4 เอกสารสรุปประเด็นความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ภาคประชาสังคม  
 
2. โครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้นิสิตได้ศึกษาดูงาน/ปฏิบัติงาน
ภาคสนามและเรียนรู้ในพ้ืนที่จริง 
 
3. รายงานประจ าปีสรุปกิจกรรม
ทางวิชาการท่ีมีร่วมกันระหว่าง
สถาบันต่างๆ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)  

1.1 ระบบ ทวิภาค    
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

- ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

วัน - เวลาราชการปกติ  
 ภาคการศึกษาต้น  ตั้งแต่สิงหาคมถึงธันวาคม 
 ภาคการศึกษาปลาย  ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 

นอกวัน – เวลาราชการ   วันเสาร ์- อาทิตย์  
   ภาคการศึกษาต้น  ตั้งแต่สิงหาคมถึงธันวาคม 
   ภาคการศึกษาปลาย  ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   หลักสูตร แผน ก แบบ ก2  
   1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
   2.  กรณีท่ีเป็นนิสิตต่างชาติต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
  3.  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนด 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
  จากข้อมูลในการบริหารหลักสูตรในรอบที่ผ่านมา  ในส่วนของนิสิตชาวไทยพบว่า นิสิตยังมี
ความรู้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการอ่านหนังสือ/ต าราภาษาอังกฤษ และยังไม่สามารถน าเสนอผลการ
ค้นคว้าเป็นภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบการน าเสนอด้วยวาจาและการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ  
นอกจากนี้ นิสิตบางคนยังมีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนยังมีทักษะการเขียน
งานวิจัย/การเขียนเชิงวิชาการไม่เพียงพอ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ส าหรับนิสิตต่างชาติ พบว่า แม้ว่านิสิตจะมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี แต่ก็ยัง
มีปัญหาในด้านทักษะการเขียนงานเชิงวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการคัดลอก
ผลงาน (Plagiarism) นิสิตชาวต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ก็ยังพบว่ายังมีอุปสรรคในการอ่าน
และเขียนงานเชิงวิชาการ ท าให้ต้องใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนของการเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

 
 
 
 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
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  จากปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 หลักสูตรได้วางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังนี้ 
  1) จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษาและ/หรือระหว่างศึกษาชั้นปีที่ 1  
เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและการปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
  2) จัดรายวิชา 776504 การอ่านการเขียนเชิงวิชาการทางคติชนวิทยา ให้เป็นวิชาบังคับใน 
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตร 
  3) จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (หรือภาษาไทย ในกรณีนิสิตต่างชาติ) และ
ทักษะการเขียนงานวิจัย/การเขียนเชิงวิชาการ ที่เป็นของหลักสูตรเอง หรือ ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (หรือภาษาไทย ในกรณีนิสิตต่างชาติ)  และทักษะการเขียน
งานวิจัย/การเขียนเชิงวิชาการ ที่คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานอื่นจัดขึ้น 

 4) มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับติดตามให้นิสิตเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยที่
มหาวิทยาลัยจัด 

 5) มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนทุกคนท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  

กรณีจัดการเรียนการสอนวัน – เวลาราชการปกติ  

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
 

  กรณีจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ – อาทิตย์ 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 

2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ 

กรณีจัดการเรียนการสอนวัน – เวลาราชการปกติ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 225,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

รวมรายรับ 225,000 675,000 1,125,000 1,575,000 2,025,000 
 
กรณีจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ – อาทิตย์ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายรับ 600,000 1,800,000 3,000,000 4,200,000 5,400,000 
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2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย 

กรณีจัดการเรียนการสอนวัน – เวลาราชการปกติ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

 1. งบบุคลากร 
     

135,000  
     

270,000  
     

270,000 
     

270,000 270,000 

 2. งบด าเนินการ           

   2.1 ค่าตอบแทน 
        

97,000  
        

194,000  
        

194,000 
        

194,000 
         

194,000 

   2.2 ค่าใช้สอย 
      

108,000  
      

216,000  
      

216,000 
      

216,000 
       

216,000 

   2.3 ค่าวัสดุ 
        

30,000  
        

60,000  
        

60,000 
        

60,000 60,000 

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
        

10,000  
        

20,000  
        

20,000  
        

20,000  20,000  

 3. งบเงินอุดหนุน           

   3.1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
        

40,000  
        

80,000  
        

80,000  
        

80,000  80,000  
   3.2 โครงการเสริมหลักสูตร / พัฒนา
นิสิต 

        
30,000  

        
60,000  

        
60,000  

        
60,000  

 
60,000  

 4. งบลงทุน ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

รวม 450,000  
      

900,000  
      

900,000  
      

900,000  
      

900,000  
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 กรณีจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ – อาทิตย์ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 1. งบบุคลากร 
       

360,000  
       

720,000  
       

720,000 
      

720,000 
       

720,000 

 2. งบด าเนินการ           

   2.1 ค่าตอบแทน 
       

395,000  
       

790,000  
       

790,000 
      

790,000 
       

790,000 

   2.2 ค่าใช้สอย 
       

325,000  
       

650,000  
       

650,000 
      

650,000 
       

650,000 

   2.3 ค่าวัสดุ 
        

30,000  
        

60,000  
        

60,000 
        

60,000 
        

60,000 

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
        

10,000  
        

20,000  
        

20,000 
        

20,000 
        

20,000 

 3. งบเงินอุดหนุน           

   3.1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
        

40,000  
        

80,000  
        

80,000 
        

80,000 
        

80,000 
   3.2 โครงการเสริมหลักสูตร / 
พัฒนานิสิต 

        
40,000  

        
80,000  

        
80,000 

        
80,000 

        
80,000 

 4. งบลงทุน  ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  

รวม 
    

1,200,000  
    

2,400,000  2,400,000 2,400,000 
    

2,400,000 
 

2.6.3 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย 
          ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  

กรณีจัดการเรียนการสอนวัน – เวลาราชการปกติ เป็นเงิน    90,000 บาทต่อคน 
กรณีจัดการเรียนการสอนวันเสาร์ – อาทิตย ์ เป็นเงิน   120,000 บาทต่อคน 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

       เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับ
บัณฑิตศึกษา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

        หลักสูตรแผน ก  แบบ ก 2  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ. 

พ.ศ.2558 
หลักสูตร 
ปรับปรุง  
พ.ศ.2561 

แผน ก 
 แบบ ก2 

แผน ก 
 แบบ ก2 

1. งานรายวิชา อย่างน้อย 
1.1 วิชาบังคับ 
1.2 วิชาเลือก 

2. วิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 
3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

12 
- 
- 

12 
- 

24 
15 
9 
12 
4 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 36 
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3.1.3 รายวิชา  
(1) รายวิชาในหมวดต่างๆ  

  ก. กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
วิชาบังคับ             จ านวน       15     หน่วยกิต 

     776504 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการทางคติชนวิทยา  3(2-2-5) 
   Academic Reading and Writing in Folklore 

     776505 การจัดการความรู้และงานภาคสนาม   3(2-2-5) 
  Knowledge Management and Fieldwork 

776507 คติชนวิทยาในศตวรรษที่ 21      3(3-0-6) 
   Folklore in 21st Century 

    776531 คติชนวิทยากับจิตวิทยา     3(3-0-6) 
   Folklore and Psychology 

776541 อาหารและการแพทย์พ้ืนบ้าน    3(3-0-6) 
   Folk Cookery and Medicine 

 

วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
776506 งานวิจัยด้านคติชนวิทยาในกลุ่มอาเซียน   3(3-0-6) 

   Folklore Research in ASEAN 
776511 เทพปกรณัม      3(3-0-6) 
  Mythology 
776542 คติชนวิทยากับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น   3(3-0-6)  
  Folklore and Local Curriculum Development 
776551 พ้ืนฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสยาม 3(3-0-6) 

   Archeological and Cultural History of Siam 
776552 คติชนคดีในเมืองมรดกโลกและประวัติศาสตร์  3(3-0-6) 
  Folklore in UNESCO World Heritage Site and Historic Town 
776561  คติชนคดีของกลุ่มชาติพันธุ์ไท    3(3-0-6) 

   Folklore of the Tai Ethnic Groups 
776571 คติชนวิทยากับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง    3(3-0-6) 
  Folklore and Related Sciences 

 

วิทยานิพนธ์    จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
        776591  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2     3  หน่วยกิต  
                             Thesis 1, Type A 2 
        776592  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2          3  หน่วยกิต  
         Thesis 2, Type A 2 
        776593  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2          6  หน่วยกิต  
                             Thesis 3, Type A 2 
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หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  4 หน่วยกิต 
   776501  ระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา    3(3-0-6) 

Research Methodology in Folklore 
      776590    สัมมนาการศึกษาคติชนวิทยา             1(0-2-1) 
                    Seminar in Folklore Studies 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
        3.1.4.1  แผน ก แบบ ก 2  
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

                                                     หน่วยกิต  
776501  ระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6) 

   Research Methodology in Folklore (Non-credit) 
776504  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการทางคติชนวิทยา  3(2-2-5) 

   Academic Reading and Writing in Folklore 
776507  คติชนวิทยาในศตวรรษที่ 21      3(3-0-6) 

   Folklore in 21st Century 
776531  คติชนวิทยากับจิตวิทยา     3(3-0-6) 

   Folklore and Psychology 
 
                  รวม      9      หน่วยกิต 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
                                                     หน่วยกิต  

776505  การจัดการความรู้และงานภาคสนาม   3(2-2-5) 
  Knowledge Management and Fieldwork 
776541  อาหารและการแพทย์พ้ืนบ้าน    3(3-0-6) 

   Folk Cookery and Medicine 
776XXX วิชาเลือก      3(3-0-6) 
  Elective Course 
776591  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2    3 หน่วยกิต 

   Thesis 1, Type A2 
                                            รวม        12   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

   หน่วยกิต 
 776XXX วิชาเลือก       3(3-0-6) 
    Elective Course 
 776XXX วิชาเลือก       3(3-0-6) 
    Elective Course 
           776590       สัมมนาการศึกษาคติชนวิทยา (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
           Seminar in Folklore Studies (Non-credit) 
  776592          วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2                       3  หน่วยกิต  
                               Thesis 2, Type A 2 
   
                                 รวม    9  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
              หน่วยกิต 

            776593            วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2     6  หน่วยกิต  
                                     Thesis 3, Type A2 
        รวม    6  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
776501  ระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา      3(3-0-6) 
  Research Methodology in Folklore 
  ความหมาย ลักษณะ และเป้ าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย  

การก าหนดปัญหาการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการ
วิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย และเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน
คติชนวิทยา  
  Research definition, characteristics and goals; types and research 
procedure; research problem determination; data collection; data analysis; proposal and 
research report writing; research evaluation; research application; ethics of researchers; 
and research techniques in folklore 
 
776504  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการทางคติชนวิทยา   3(2-2-5) 
  Academic Reading and Writing in Folklore  
  การอ่านเพ่ือท าความเข้าใจ วิธีการสังเคราะห์ เชื่อมโยง และเรียบเรียงข้อมูลเ พ่ือการ
เขียนงานวิชาการทางคติชนวิทยา 
   Critical reading skills to synthesize and compose folklore academic literary 
works 
 
776505  การจัดการความรู้และงานภาคสนาม    3(2-2-5) 
  Knowledge Management and Fieldworks 

การจัดการความรู้ทางคติชนวิทยา และการปฏิบัติการวิจัยภาคสนามในพ้ืนที่เป้าหมาย 
Folklore knowledge management and fieldworks in target areas 
 

776506  งานวิจัยด้านคติชนวิทยาในกลุ่มอาเซียน    3(3-0-6) 
  Folklore Research in ASEAN 
   องค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ทางคติชนวิทยาในกลุ่ม
อาเซียน 
    Bodies of knowledge, creation of bodies of knowledge, and development 
of bodies of knowledge concerning folklore in ASEAN countries 
 
776507  คติชนวิทยาในศตวรรษท่ี 21     3(3-0-6) 
  Folklore in the 21st Century 
  ก าเนิดของวิชาคติชนวิทยาในศตวรรษที่ 19 และพัฒนาการของการศึกษาวิชานี้ทั้งใน
ด้านเนื้อหาและระเบียบวิธี  กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาคติชนวิทยาและความส าคัญของวิชานี้ต่อ
มนุษย์ในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
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  Origin of Folklore studies in the 19th century and its development in both 
content and methodology; the new paradigm of folklore studies and the importance of 
this subject to human life in the 21st century  
 
776511  เทพปกรณัม       3(3-0-6) 
  Mythology 
  ศาสนาและอิทธิพลที่มีต่อวัฒนธรรมและคติชนในยุโรป เอเชีย และประเทศไทย  
ผ่านพระคัมภีร์ เทพปกรณัมกรีก โรมัน พราหมณ์ ฮินดู และพุทธ 
  Religions and influences that have an impact upon cultures and folklore 
in Europe, Asia and Thailand through religious texts and Greek, Roman, Brahmin, Hindu, 
and Buddhist mythologies 
 
776531  คติชนวิทยากับจิตวิทยา      3(3-0-6) 
  Folklore and Psychology 

คติชนคดีกับการท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่และระบบสัญลักษณ์ทางจิตวิทยา ศึกษา
ผลงานของวิล เลี ยม  เอ .เลสสา (ว่ าด้ วยระบบสัญ ลั กษณ์ ใน เรื่ อ งอีดิ พุ ส ) และ เบต เตล ไฮม์  
(ว่าด้วยการตีความเทพนิยาย) และอ่ืนๆ ที่แสดงอิทธิพลของซิกมุนด์ ฟรอยด์ 

Folklore and understanding of its psychological and symbolic functions; 
works by William A. Lessa (“On the Symbolism of Oedipus”), Bruno Bettelheim (“The 
Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairytales”) and others that 
exhibit Freudian influence 

 
776541  อาหารและการแพทย์พ้ืนบ้าน      3(3-0-6) 
  Folk Cookery and Medicine 
  ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ อาหารพ้ืนบ้าน การแพทย์พ้ืนบ้านและการรักษา 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกรอบความเชื่อและค่านิยมของไทยทุกภาค รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
  Belief systems concerning health, folk cookery, folk medicine and 
treatments related to the beliefs and values of the people in all regions of Thailand 
including those of the ethnic groups in Thailand 
 
776542   คติชนวิทยากับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น     3(3-0-6) 
    Folklore and Local Curriculum Development  
     ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับชุมชน สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ แหล่งการ
เรียนรู้ ภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น การน าคติชนวิทยามาใช้
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
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    The relationship between folklore and community, social conditions, 
culture, economy, sources of learning, wisdoms and local resources related to local 
curriculum development; the use of folklore to develop local curricula suitable to the 
local conditions   
   
776551  พ้ืนฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสยาม     3(3-0-6) 
  Archeological and Cultural History of Siam 

ข้อมูล เกี่ ยวกับวัฒ นธรรมโบราณ ในอาณ าจักรต่ างๆ  ในดินแดนสยาม  อาทิ   
ศรีวิชัย  ทวารวดี  ศรีเทพ  บ้านเชียง  เป็นต้น  การวิเคราะห์ภาษา  ศิลปะ   (เช่น  นิทาน,  การฟ้อนร า)  
วัด,  และโบราณวัตถุ  (เช่น  พระเทวรูป  พระพุทธรูป  ลูกปัด)  ชี้ให้เห็นอิทธิพลของอินเดีย  และย้อนขึ้น
ไปถึงอียิปต์  ซึ่งเป็นอู่อารยธรรมแรกของโลกปัจจุบัน 

 Basic readings on the early settlements of various peoples in Siam: Sri 
Vijaya, Dvaravati, Sri Dev, Ban Chiang, etc.; studies of the languages, art (such folktales 
and dances), temples and artifacts (such as sacred images of the gods and of Buddha, 
and beads); cultural influences of both Egypt and India   
 
776552   คติชนคดีในเมืองมรดกโลกและประวัติศาสตร์   3(3-0-6) 

 Folklore in UNESCO World Heritage Sites and Historic Towns 
  ความส าคัญของการศึกษาคติชนวิทยาต่อการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ข้อมูลคติชนคดีในพ้ืนที่เมืองมรดกโลกและประวัติศาสตร์ รวมถึงการประยุกต์ใช้คติชนคดี ในพ้ืนที่กับ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  The importance of folklore studies to preserve cultural heritage; folklore 
in UNESCO World heritage sites and historic towns; the application of folklore for cultural 
tourism  
 
776561  คติชนคดีของกลุ่มชาติพันธุ์ไท     3(3-0-6) 
  Folklore of the Tai Ethnic Groups 
   ประเภท มิติ  ความส าคัญและสาระส าคัญของคติชนคดีชาติ พันธุ์ ไททั้ งในและ 
นอกประเทศไทย 
    Categories, dimensions, importance and essence of folklore information of 
the Tai people both inside and outside of Thailand 

776571  คติชนวิทยากับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง     3(3-0-6) 
 Folklore and Related Sciences 

       ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์ อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา วรรณคดี 
ภาพยนตร์ ฯลฯ 



26 
 

      The relations between folklore and other related sciences such as 
sociology, anthropology, history, political sciences, geography, psychology, philosophy, 
religion, literature, films, etc.  
 
776590   สัมมนาการศึกษาคติชนวิทยา       1(0-2-1)  
        Seminar in Folklore Studies 
          ส ารวจและอภิปรายประเด็นปัจจุบันด้านการศึกษาคติชนวิทยาจากบทความและหนังสือ
ใหม่ๆ  ประเด็นครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลายตามความสนใจของผู้ร่วมสัมมนา  
    Review and discussion of recently published articles and books on folklore 
studies selected to cover a wide range of issues according to the interests of seminar 
participants   
  
776591   วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2   3 หน่วยกิต  
                  Thesis 1, Type A 2 
          ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept 
Paper)  และจัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        Study the elements of thesis or thesis examples in the related fields of study, 
determine thesis title, develop concept paper, and prepare the summary of literature and 
related research synthesis    

 
776592   วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2   3  หน่วยกิต  
                  Thesis 2, Type A 2 
                  พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัยจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ  
           Develop research instruments and research methodology and prepare 
thesis proposal in order to present it to the committee 

 
776593   วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2   6  หน่วยกิต  
                   Thesis 3, Type A 2 
          เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา   
                   Collect data, analyze data, prepare progress report in order to present it to 
the thesis advisor, and prepare full-text thesis and research article in order to get 
published according to the graduation criteria 
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     3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   รหัสรายวชิา  ประกอบด้วย   
   เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง สาขาวิชา (776 หมายถึง สาขาวิชาคติชนวิทยา) 
   เลขตัวที่ 4 แสดงถึง ระดับปริญญาโท 
   เลขตัวที่ 5 แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ประกอบด้วย 
 เลข 0  หมายถึง ทฤษฎี ระเบียบวิธี และการวิจัยทางคติชนวิทยา 
 เลข 1  หมายถึง เทพปกรณัม 
 เลข 2  หมายถึง ปรัชญาและศาสนา 
 เลข 3  หมายถึง จิตวิทยา 
 เลข 4  หมายถึง ภูมิปัญญา 
 เลข 5  หมายถึง โบราณคดีและประวัติศาสตร์ 
 เลข 6  หมายถึง คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ 
 เลข 7  หมายถึง คติชนวิทยาเปรียบเทียบ 
 เลข 9  หมายถึง การสัมมนา และวิทยานิพนธ์ 
   เลขตัวที่ 6 แสดงถึง อนุกรมรายวิชา/ล าดับรายวิชาของหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

 
3.1.7 ความหมายของเลขจ านวนหน่วยกิต 

เลขจ านวนหน่วยกิต  ประกอบด้วย 
เลขหน้าวงเล็บ  แสดงถึง  จ านวนหน่วยกิต 
เลขในวงเล็บ    แสดงถึง  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์  ประกอบด้วย 
  เลขตัวที่ 1 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่ 2 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่ 3 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร         
    

 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

สถาบันที ่
ส าเร็จการศึกษา 

ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบนั เมื่อเปิด 
หลักสูตรนี ้

1 นายประจักษ์      
สายแสง 

รองศาสตราจารย ์ Ed.D. 
กศ.ม. 

 
กศ.บ. 

 

Higher Education 
ภาษาไทย 

 
ภาษาไทย 

Indiana University  
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
ประสานมิตร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
บางแสน 

U.S.A. 
ไทย 

 
ไทย 

2520 
2515 

 
2508 

9 9 

2 นางสาวบารนี     
บุญทรง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
อ.บ. 

คติชนวิทยา 
ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2551 
2545 
2537 

9 9 

3 นางสาวอรอุษา 
สุวรรณประเทศ 

อาจารย ์ ศศ.ด. 
อ.ม. 
อ.บ. 

คติชนวิทยา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2545 
2541 

9 9 
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       3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

สถาบันที ่
ส าเร็จการศึกษา 

ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบนั เมื่อเปิด 
หลักสูตรนี ้

1* นายประจักษ์      
สายแสง 

รองศาสตราจารย ์ Ed.D. 
กศ.ม. 

 
กศ.บ. 

 

Higher Education 
ภาษาไทย 

 
ภาษาไทย 

Indiana University  
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
ประสานมิตร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
บางแสน 

U.S.A. 
ไทย 

 
ไทย 

2520 
2515 

 
2508 

9 9 

2* นางสาวบารนี     
บุญทรง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
อ.บ. 

คติชนวิทยา 
ญี่ปุ่นศึกษา 
ภาษาญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2551 
2545 
2537 

9 9 

3* นางสาวอรอุษา 
สุวรรณประเทศ 

อาจารย ์ ศศ.ด. 
อ.ม. 
อ.บ. 

คติชนวิทยา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2552 
2545 
2541 

9 9 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
      นิสิตต้องท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) เพ่ือแสดงทักษะการท าวิจัยในสาขาวิชาคติชนวิทยา  

เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านคติชนวิทยา 
5.2 ผลการเรียนรู้  

            5.2.1 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักคติชนวิทยา โดยต้องผ่านการอบรมความรู้เรื่องจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ และมีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กรณีที่ท าวิจัยเกี่ยวกับคน รวมทั้งสามารถ
น าเสนอผลงานทางวิชาการโดยปราศจากการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)             
            5.2.2 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ระเบียบวิธีและทฤษฎีทางคติชนวิทยา รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ด้านคติชนวิทยามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  

 5.2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความคิด
ใหม่ๆ โดยบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาคติชน
วิทยา ตลอดจนสามารถวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาการที่มี
อยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
            5.2.4 มีความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าได้
อย่างเหมาะสมตามโอกาส สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มและเครือข่าย 
  5.2.5 มีความสามารถในการคัดกรองข้อมูลทางสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางคติชน
วิทยา และสามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย และถ่ายทอดความรู้ท าง
วิชาการหรือผลงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

5.3 ช่วงเวลา  
 แผน ก แบบ ก2  เริ่มท าวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทมีจ านวนหน่วยกิตดังนี้ 
             แผน ก แบบ ก2  มีจ านวน 12 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
            นิสิตผู้จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ จะต้องเสนอรายชื่อผู้ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์จ านวน 1 คน ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (ทั้งนี้ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรก่อน)  เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว นิสิตจึงด าเนินการ 
ท าวิทยานิพนธ์ตามข้ันตอนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
              5.6.1 นิสิตต้องน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  
โดยมีกรรมการซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งเข้าพิจารณาด้วย  บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้อนุมัติให้นิสิต 
ท าวิทยานิพนธ์ได้ตามโครงร่างที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแล้ว 
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              5.6.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในการท า
วิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนตามที่ได้รับอนุมัติในข้อ 5.6.1 
              5.6.3 นิสิตจะต้องสอบผ่านวิทยานิพนธ์ ซึ่ งเป็นระบบเปิดให้ผู้ สนใจเข้าฟังได้  โดยมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกเข้ามาร่วม
พิจารณาด้วย 
              5.6.4 บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ควบคุมดูแลคุณภาพของวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนของบัณฑิต
วิทยาลัย 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 

นิสิตมีความรู้ในวัฒนธรรมของชาติตนและชาติอ่ืนๆ 
มีความเข้าใจและมีความรักในมนุษยชาติโดยไม่มี
การแบ่งแยก 

1. ส่งเสริมและเน้นการศึกษาคติชนวิทยาให้
กว้างขวาง ลุ่มลึกยิ่งขึ้น  
2. เปรียบเทียบเพ่ือให้เกิดการรู้เขารู้เรา  เข้าใจถึง
ความแตกต่างว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
วัฒนธรรม ไม่ใช่ความแตกต่างที่ท าให้เกิดการ
แตกแยก 

นิสิตมีความรู้ความสามารถทางวัฒนธรรม 
สาขาใดสาขาหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น วรรณคดี  
เทพปกรณัม ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ และสามารถ
ท างานร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมอันเหมาะสม  

1.ส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในสาขาดังกล่าว 
2.พัฒนาเข้าสู่การประยุกต์และสร้างบูรณาการ 
ในสาขานั้นๆ  
3. ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและการท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
            1.1  สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคติชนวิทยา  
                 1.2  ผ่านการอบรมความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และมีการยื่นขอจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์กรณีท่ีท าวิจัยเกี่ยวกับคน 
 1.3  สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการโดยปราศจากการคัดลอกผลงาน(Plagiarism)             

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
      บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ / ฝึกอบรม/ รายงานกลุ่ม / รายงานเดี่ยว / อภิปรายกลุ่ม/ การ
ออกเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  การสังเกต/ การประเมินจากผลงานที่มอบหมาย/ พฤติกรรมในการออกภาคสนามและ
ท าวิจัย/ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยโปรแกรมส าเร็จรูป  

2. ความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

                 2.1  มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ระเบียบวิธีและทฤษฎีทางคติชนวิทยา  
                    2.2. สามารถน าความรู้ด้านคติชนวิทยามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ / รายงานเดี่ยว / รายงานกลุ่ม / อภิปรายกลุ่ม/ เก็บข้อมูลภาคสนาม 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

           งานเดี่ยว / งานกลุ่ม / งานน าเสนอ / สอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค / 
วิทยานิพนธ์  
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3. ทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     3.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความคิด
ใหม่ๆ โดยบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาคติชน
วิทยา  
     3.2 สามารถวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาการท่ีมี
อยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
    บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ / รายงานเดี่ยว / รายงานกลุ่ม / อภิปรายกลุ่ม/ เก็บข้อมูลภาคสนาม 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

      งานเดี่ยว / งานกลุ่ม / งานน าเสนอ / สอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค /การ
สัมมนา / วิทยานิพนธ์  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

4.1  มีความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ 
   4.2  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ในการท างานของกลุ่มและเครือข่าย 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  
บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ / รายงานกลุ่ม / อภิปรายกลุ่ม/ เก็บข้อมูลภาคสนาม 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
การสังเกต/ การประเมินจากงานที่มอบหมาย 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  มีความสามารถในการคัดกรองข้อมูลทางสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทาง 

คติชนวิทยา  
5.2  สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย และถ่ายทอดความรู้  

ทางวิชาการหรือผลงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ / รายงาน / อภิปรายกลุ่ม/ เก็บข้อมูลภาคสนาม          

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสังเกต/ การประเมินจากงานที่มอบหมาย/ พฤติกรรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

776501 ระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา ●   ●   ● ○  ○  

776504 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
ทางคติชนวิทยา 

  ● ○ ● ●  ○   ● 

776505 การจัดการความรู้และ 
งานภาคสนาม ●  

 
○ ●  ● ○ ●  ● 

776506 งานวิจัยด้านคติชนวิทยาในกลุ่ม
อาเซียน 

  ● ○ ● ●  ○   ● 

776507 คติชนวิทยาในศตวรรษท่ี 21 ○  ● ●  ●  ○   ● 
776511 เทพปกรณัม   ● ●  ●  ○   ● 
776531 คติชนวิทยากับจิตวิทยา   ● ● ○ ●  ○   ● 

776541 อาหารและการแพทย์พื้นบ้าน   ● ● ○ ●  ○   ● 

776542 คติชนวิทยากับการพัฒนา 
หลักสูตรท้องถิ่น 

  ● ● ○  ● ○ ●  ● 



 33 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

776551 พ้ืนฐานทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสยาม 

  ● ●  ●  ○   ● 

776552 คติชนคดีในเมืองมรดกโลกและ 
ประวัติศาสตร์ 

  ● ○ ●  ● ○ ●  ● 

776561 คติชนคดีของกลุ่มชาติพันธุ์ไท   ● ●  ●  ○   ● 
776571 คติชนวิทยากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   ● ●  ●  ○   ● 

776590  สัมมนาการศึกษาคติชนวิทยา ○  ● ●  ●  ● ○  ● 
776591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2   ● ●  ●  ●  ●  

776592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2  ● ● ● ● ● ● ●  ●  

776593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
  ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3  กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ 
ไม่มีค่าล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น       ความหมาย        ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม       (excellent)   4.00 
    B+ ดีมาก (very good)  3.50 
    B ดี  (good)   3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairy good)   2.50  
    C พอใช้ (fair)   2.00 

   D+ อ่อน (poor)   1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)   1.00 
    F ตก (failed)   0.00 

 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
   W การถอนรายวิชา (withdrawn) 

 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 

 รายวิชาบังคับของสาขาวิชาคติชนวิทยา  นิสิตจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S 
มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

  รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ 
ไม่นับหน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

 สถาบันอุดมศึกษาก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบ เพ่ือยืนยันว่านิสิตและบัณฑิต 
ทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา มีการทวนสอบดังนี ้
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2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษานี้ เป็น  

KPI ตัวที่ 6 ซึ่งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา (ทวนสอบเป็นรายวิชา) ซึ่งก าหนดให้มีการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา มีระบบและกลไกในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา ดังนี้  1) มีคณะกรรมการ 
ทวนสอบประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา  
2) คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการทวนสอบจะจัดการประชุม 
ก่อนเปิดภาคเรียนต้นของแต่ละปีการศึกษา เพ่ือพิจารณาว่ารายวิชาใดจะเป็นรายวิชาที่จะมีการทวนสอบ
ในปีการศึกษานั้นๆ  3) เมื่อด าเนินการทวนสอบเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการทวนสอบจะสรุปผลการทวน
สอบแจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา  

2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  เน้นการติดตามส ารวจสัมฤทธิผลในการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
และน าผลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยการ
ติดตามส ารวจในส่วนของบัณฑิตจะด าเนินการในประเด็นต่อไปนี้  1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  2) 
ความพร้อมและความรู้จากหลักสูตรที่ศึกษา  3) ต าแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต  
4) ผลงานที่เป็นรูปธรรมของบัณฑิต ได้แก่ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น  ส่วนการติดตามส ารวจในส่วน
ของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการจะด าเนินการในประเด็นความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตที่เข้าท างานในสถาบัน
หรือสถานประกอบการนั้นๆ 
 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
หลักสูตร แผน  ก แบบ ก 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

1. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
2. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
3. ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 
6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ 
7. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็น
บทความวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน  
     มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์ประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
          1.1 การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตร ให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาค
การศึกษาปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี ดังนี้  
 - จัดท าและส่ง มคอ.3,5,7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
 - คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง มคอ.3,5,7 เสนอที่ประชุมคณะท างาน
กลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิชาการตามล าดับ 
 1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมิ นผล 
การเรียนให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 
 1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนวิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
2. บัณฑิต  

คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรมีหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
สะท้อนให้เห็นจากระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพ่ือน าข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ยังต้องติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศและโลก ศึกษาข้อมูลอันเกี่ยวเนื่อง
กับแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพ่ือน าไปใช้ในการ
วางแผนการรับนิสิตตลอดจนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

 

3. นิสิต 
3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 3.1.1 การรับนิสิต 
           การรับนิสิตเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะกรรมการบริหารงาน

หลักสูตร ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนามีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะและมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาใบสมัครเข้าศึกษาและหลักฐานประกอบการสมัครเพ่ือให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่
ก าหนดและสอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

 3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
         หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา วางระบบการเตรียมความพร้อม

ให้แก่นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณของหลักสูตรที่ชัดเจนส าหรับจัดท าเป็นโครงการ
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชาฯ  ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามระบบดังกล่าว อาศัยกลไกของ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้รับผิดชอบ
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โครงการ ในการก าหนดประเด็นในการเตรียมความพร้อมนั้นจะครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและการปรับตัว
ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาศัยข้อมูลจากการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
(มคอ.5) และข้อมูลป้อนกลับจากนิสิตในปีที่ผ่านมา  ประกอบกับเอกสารใบสมัครของนิสิตใหม่  
การสัมภาษณ์นิสิตใหม่ในวันปฐมนิเทศ และการจัดท าแบบส ารวจความต้องการในการเตรียมความพร้อม
ซึ่งแจกให้นิสิตใหม่ท าในวันปฐมนิเทศ เป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดประเด็นในการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นิสติในแต่ละปีการศึกษา 

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
    3.2.1 จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่นิสิตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรม 

ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การเชิญวิทยากรบรรยายความรู้ การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

   3.2.2 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
อ่ืนจัดขึ้น เช่น การสัมมนาทางวิชาการ การประชุมวิชาการ การฝึกอบรม เป็นต้น 

 3.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของการน าเสนอในเวที
การประชุมวิชาการและ/หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3.2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการแลกเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาตนเองทางวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการให้การบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

 3.2.5 ปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นิสิต ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
ของหลักสูตร ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้น 

    3.2.6 จัดระบบการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต โดยคณะจะแต่งตั้งอาจารย์ 
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุก คน ซึ่งนิสิตสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการ
เรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจะก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสิต 
เข้าปรึกษาได้  

3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และ  
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

 3.3.1 คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรจัดท าสรุปจ านวนนิสิตรายภาคการศึกษา และจัดท า
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษาทุกรอบปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลไปใช้วางแผนก ากับ
ติดตามให้นิสิตมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

3.3.2 คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิต  
ทุกชั้นปี ทุกรอบปีการศึกษา เพ่ือน าผลไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรแจ้งช่องทางในการเสนอข้องร้องเรียนให้แก่นิสิตทราบ 
ในการปฐมนิเทศ และแจ้งย้ าผ่านกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรจะต้อง
จัดท ารายงานสรุปข้อร้องเรียนของนิสิต (ถ้ามี) รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและจัดการข้อร้องเรียน 
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4. คณาจารย์ 
4.1 การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรมีเป้าหมายการมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
  ในกรณีที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุราชการ หรือลาออก เหตุใดเหตุหนึ่งที่ท าให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบ 3 คน คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรจะประชุมหารือเพ่ือ
พิจารณาหาอัตราก าลังทดแทนจากอาจารย์ในภาควิชาหรือในคณะมนุษยศาสตร์ก่อน ในกรณีที่ไม่สามารถ
หาอาจารย์ภายในที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรจะท าเรื่องไปยังคณะ 
เพ่ือเสนอขออัตราก าลังทดแทนไปยังมหาวิทยาลัย โดยทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ใช้ระบบการรับ
สมัครอาจารย์ชาวไทยของมหาวิทยาลัย ดังมีกระบวนการต่อไปนี้ 
   1) ภาควิชาแจ้งความจ านงต้องการอาจารย์ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาแก่คณะ 
   2) คณะและภาควิชารวมถึงหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องการ 
   3) จัดท าประกาศรับสมัครอาจารย์ (ในกรณีรับอัตราก าลังเพ่ิม) 
   4) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทางเว็บ ไซต์คณะ และส่งหนั งสือขอความอนุ เคราะห์
ประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันต่างๆ (ในกรณีรับอัตราก าลังเพ่ิม) 
   5) สัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการโดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะมนุษยศาสตร์ (ในกรณีรับอัตราก าลังเพิ่ม) 
   6) เสนอรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ข้ันต้นไปยังมหาวิทยาลัย (ในกรณีรับอัตราก าลังเพ่ิม) 
   7) สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย อธิการบดี  รองอธิการบดี และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ในกรณีรับอัตราก าลังเพ่ิม) 
   8) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนเรศวร (กบม.) พิจารณาผลการ
สัมภาษณ์ของคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยและมีมติรับหรือไม่รับ เมื่อ กบม.ให้ความเห็นชอบแล้ว 
คณะฯ จะด าเนินการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และ
ความต้องการอยู่แล้ว (ในกรณีรับอัตราก าลังเพ่ิม) 
 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรจะ
จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เข้าใจกฎระเบียบ ตลอดจนระบบและกลไกการบริหารงาน
หลักสูตร  

4.2 การบริหารอาจารย์ 
  หลักสูตรใช้ระบบการบริหารอาจารย์โดยใช้การวางแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาอาจารย์ของ
คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับแผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชา โดยค านึงถึงหลักสูตรที่เปิดในปัจจุบันและที่จะ
เปิดในอนาคต  และใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรในการประชุมก าหนดแนวทางการ
บริหารอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง การก าหนดภาระงานร่วมกันทั้งในด้านการสอน การวิจัย 
ตลอดจนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร และเป็นการกระจายภาระงานของอาจารย์  
ให้ใกล้เคียงกัน ไม่ให้ไปตกอยู่ที่อาจารย์คนใดคนหนึ่งมากเกินไปหรือเหลื่อมล้ ากันมากเกินไป 
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4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรใช้ระบบและกลไกของคณะมนุษยศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์คนละ 10,000 บาทต่อปี  เพ่ือใช้ในการ 
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และมีทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์และทุนสนับสนุนการไป
น าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ หลักสูตรจะด าเนินการจัดท า
แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรรายปีเพ่ือน ามาวางแผน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรโดยเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหาร
หลักสูตรใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา 
  ระดับหลักสูตร (เมื่อครบวงรอบหลักสูตร) 
  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรใช้กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ 
ภายใต้กรอบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 โดยจัดให้มีการประชุมเพ่ือ
ด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  ระดับรายวิชา (ในระหว่างวงรอบการใช้หลักสูตร) 
  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรด าเนินการก ากับดูแลการใช้หลักสูตร การวางระบบ
ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และการจัดท าเอกสาร มคอ.ตามปฏิทินแผนงานโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
   - คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ
วางแผนในการเปิดรายวิชาต่างๆ ในแต่ละปีการศึกษา ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยค านึงถึงความต้องการของนิสิต และทิศทางของหัวข้อวิจัยที่นิสิตเลือกท าวิทยานิพนธ์เป็นส าคัญ 
 
  - คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรประชุมพิจารณาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนตามที่ระบุในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ประกอบกับประสบการณ์งานวิจัยและภาระงานโดยรวม 
  - คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรแจ้งภาระงานการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนทราบ 
และก าหนดให้ผู้สอนจัดท า มคอ.3 จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรประชุมพิจารณาว่าการ
ออกแบบสาระรายวิชาแต่ละรายวิชามีความเหมาะสมสอดคล้องกับ มคอ.2 หรือไม่ มีวิธีการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตหรือไม่ มี การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร เหมาะสมหรือไม่  เอกสารประกอบการสอนหรือหนังสืออ่านประกอบมี
ความเหมาะสม ทันสมัยหรือไม่ มีการปรับปรุงรายวิชาตามที่รายงานไว้ใน มคอ.5 หรือไม่ ทั้งนี้ต้องก าหนด
ระยะเวลาให้เพียงพอส าหรับให้อาจารย์ผู้สอนปรับแก้ มคอ.3 เพ่ือน าขึ้นสู่ระบบทันตามปฏิทินด าเนินการ
ของคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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  - คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรประชุมพิจารณาก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์และแจ้งแก่อาจารย์ผู้สอนทราบ เพ่ือจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

2) ในระหว่างภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
   - อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นิสิตทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
รวมทั้งช่องทางการติดต่อและชั่วโมงการให้ค าปรึกษาของรายวิชา 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาถึงขั้นตอนต่างๆ ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การท า
วิทยานิพนธ์  ตลอดจนชี้แจงให้นิสิตทราบถึงช่องทางการสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล รวมถึงช่องทางการให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร  
  - คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรจัดประชุมเป็นประจ าเพ่ือพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร 
  - คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรก ากับติดตามการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

3) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
    - อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) พร้อมเสนอ
แผนการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาหรื อปี
การศึกษาต่อไป 
   - คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรจัดการทวนสอบรายวิชาที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ช่วงต้น
ของภาคการศึกษา และจัดท าสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแจ้งให้แก่อาจารย์ผู้สอน 
ภาควิชา และคณะทราบ 
   4) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้ 
     - คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา (มคอ.7) เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรพร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงเสนอต่อคณะ และอัพโหลดขึ้นระบบของมหาวิทยาลัย 
   - คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (CAR) และรายงานผล
การประเมินแก่คณะรับทราบ 
    - คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และก ากับติดตามให้มีการด าเนินการอย่างครบถ้วนใน 
ปีต่อไป 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
       5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
     หลักสูตรอาศัยระบบและกลไกของคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรในการประชุม
พิจารณาก าหนดผู้สอนร่วมกัน โดยจะก าหนดภาระงานสอนแก่อาจารย์เป็นรายปีการศึกษา ทั้งนี้ มีเกณฑ์
ในการพิจารณาก าหนดผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
     1) สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
    2) ประสบการณ์การวิจัย/ผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
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    3) ความเชี่ยวชาญและความถนัดของผู้สอน/ประสบการณ์ด้านการสอนในเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับสาระรายวิชาที่มอบหมาย 
    4) รายวิชาที่ประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

5) ภาระงานสอน 
 
       5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการ
เรียนการสอน 
      หลักสูตรอาศัยระบบและกลไกของคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรในการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3 (ไม่มี มคอ.4) ก่อนเปิดภาคเรียน  โดย
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรก าหนดวันส่ง มคอ.3 ล่วงหน้าก่อนก าหนดของคณะ เพ่ือน ามา
พิจารณาสาระรายวิชาร่วมกัน  
     2) คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรประชุมพิจารณา มคอ.3 ร่วมกันโดยมีเกณฑ์ใน
การพิจารณา ดังนี้  
             2.1) รายละเอียดของสาระรายวิชา และกลยุทธ์การสอน รวมทั้งวิธีการวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ มคอ.2 
            2.2) สาระรายวิชาและเอกสารประกอบการสอนมีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการด้านคติชนวิทยา  
            2.3) มีกลยุทธ์การสอน/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     3) คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรแจ้งข้อปรับปรุงแก้ไขไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
     4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข มคอ.3 ตามข้อเสนอแนะของ
บริหารงานหลักสูตร แล้วอัพโหลด มคอ.3 ขึ้นระบบออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษา ภายในระยะเวลาที่
คณะก าหนด 
 
       5.2.3 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
     หลักสูตรอาศัยระบบและกลไกของคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรในการควบคุม
หัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์  และการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
   1. ก่อนแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก าหนดให้นิสิตเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์พร้อมประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานการคุมวิทยานิพนธ์  รวมทั้งจัดท า concept 
paper เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร  
     2. คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรร่วมกันพิจารณา concept paper ที่เสนอมาว่ามี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับปรัชญาและเป้าหมายของหลักสูตร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ และพิจารณาว่าสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษาที่นิสิตเสนอมาหรือไม่  
โดยพิจารณาร่วมกับภาระงานการคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ท่านนั้นๆ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558   
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     3. แจ้งผลการพิจารณา concept paper  แก่นิสิตเพ่ือปรับปรุงแก้ไข และด าเนินการ
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อไป 
       5.2.4 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามการท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
     1) ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ในการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามการท าวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์ผลงานของนิสิต 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะก าหนดให้มีการจัดท าบันทึกรายละเอียดการขอค าแนะน าหรือค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การท าวิทยานิพนธ์ลงในสมุดบันทึกการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นิสิตมีความ
กระตือรือร้นในการท าวิทยานิพนธ์มากขึ้น และเพ่ือเป็นหลักฐานในการให้ค าปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากับนิสิต 
     2) หลังจาก ที่นิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว ก าหนดให้ต้องมีการรายงาน
ความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
 
 5.3 การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
       หลักสูตรก ากับดูแลให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายโดยยึดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นส าคัญ มีระบบและกลไก
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 
          1) การประเมินผู้เรียนโดยผู้สอนประจ ารายวิชา 
         2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
     1.1) มีคณะกรรมการทวนสอบที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะมนุษยศาสตร์ โดย
คณะกรรมการทวนสอบคัดเลือกมาจากคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา
และศาสนา  
     1.2) คณะกรรมการทวนสอบจะจัดการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนต้นของแต่ละ
ปีการศึกษา เพ่ือพิจารณาว่ารายวิชาใดจะเป็นรายวิชาที่จะมีการทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ 
     1.3) เมื่อด าเนินการทวนสอบเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการทวนสอบจะสรุปผล
การทวนสอบแจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร และรายงานให้คณะทราบ 
         3) การประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร เพ่ือพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.5 
ร่วมกันเพื่อก ากับมาตรฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2  
          4) การประเมินวิทยานิพนธ์ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยใช้เกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งหลักสูตรฯ มีส่วนร่วมใน
ระบบและกลไกโดยก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ก่อนจะอนุมัติให้นิสิตยื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ตาม
ระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  หลักสูตรอาศัยระบบและกลไกในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ 

1) หนังสือและสิ่งพิมพ์ 
       คณะมนุษยศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุหนังสือและสิ่ งพิมพ์ให้แก่
หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ แต่ละหลักสูตรสามารถเสนอชื่อหนังสือและ
สิ่งพิมพ์ที่ต้องการภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรมายังคณะ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ 
      นอกจากนี้ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรยังมีระบบออนไลน์ในการเสนอชื่อ
หนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดด าเนินการสั่งซื้อ โดยสามารถเสนอชื่อได้ตลอดทั้งปี และมีระบบคูปองสั่งซื้อ
หนังสือจัดสรรให้แต่ละหลักสูตรส าหรับน าไปซื้อหนังสือที่ต้องการในงาน NU Book Fair ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกป ี
   2) วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง 
        หน่วยพัสดุของคณะฯ มีระบบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานให้แก่อาจารย์แต่ละภาควิชาภายในคณะมนุษยศาสตร์ ตามความต้องการของอาจารย์  
   3) สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
       คณะมนุษยศาสตร์มีหน่วยผลิตสื่อเป็นระบบสนับสนุนอาจารย์ด้านเทคโนโลยีและการ
ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งอาจารย์ทุกภาควิชาสามารถ 
ไปขอรับบริการได้ 
       นอกจากนี้ ในระดับมหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นิสิตในด้านต่างๆ ได้แก่ 
  - สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา (NULC) ให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง บริการ Writing Clinic ช่วยตรวจงานเขียนภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา 
การจัดอบรมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ และการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
  - กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตและ
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งานและการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งบริการดาวน์โหลด
โปรแกรมและซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ 

 6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
     หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และก าหนดรายการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะของหลักสูตร โดยพิจารณาจากรายชื่อต าราหลักที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตรเป็นส าคัญ และได้น าข้อมูลมาวางแผนจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
  นอกจากนี้ ในแต่ละปีหลักสูตรจะจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมเติม โดยส ารวจความ
ต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิต เพ่ือด าเนินการจัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ  
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 6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 คณะมนุษยศาสตร์ มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา จึงเป็นโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการ โดยจะมีการรายงานผลของการส ารวจความพึงพอใจใน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ พร้อมสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของ
นิสิตทุกชั้นปี ทุกรอบปีการศึกษา ซึ่งจะมีข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้รวมอยู่ด้วย คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรก็จะน าข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจ
ดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน แบ่งได้ดังนี้ 
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก ( Core KPIs) มีจ านวน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้    

 

ที ่ รายการตัวบ่งชี้ 

ปีท่ีใช้หลักสูตร 
ปี

การศึกษา 
2561 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 

ปี
การศึกษา 

2565 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย

ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน  ติ ดตาม  และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3 มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน30  วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 
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ที ่ รายการตัวบ่งชี้ 

ปีท่ีใช้หลักสูตร 
ปี

การศึกษา 
2561 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 

ปี
การศึกษา 

2565 
5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ   มคอ.7 ภายใน 60  
วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

     

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่ รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

     

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี ) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ต่อปี 

     

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป  
และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
 Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ .2  
จะถูกควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 
 

ที ่ รายการตัวบ่งชี้ 

ปีท่ีใช้หลักสูตร 
ปี

การศึกษา 
2561 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 

ปี
การศึกษา 

2565 
1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นิสิตมีส่วน 

ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
หรือ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน 

1 1 1 1 1 

 
7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมิน

ตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย 
 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ

เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 
35 40 45 

2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 50  

3 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ 
บูรณาการศาสตร์ 

40 50  

4 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร์  30  
5 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา  3  
6 จ านวน start-up/ entrepreneurship   1  

7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน  
สถานประกอบการ ในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

1 2  
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8 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

2 2  

 

 
ค านิยาม 
พื้นที่เป้าหมาย  หมายถึง  พ้ืนที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของภาคเหนือ  ภาคเหนือตอนล่าง  
นวัตกรรม  หมายถึง  นวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการ 
      สร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งจะ 
      ท าให้เกิดสิ่งใหม่เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  
สตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง  ธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมที่ 

   แตกต่างเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  
ผู้ประกอบการ   หมายถึง   บุคคลที่ท าธุรกิจ โดยมุ่งมั่นท่ีจะท าให้สิ่งที่ตนต้องการเป็นจริง และเมื่อ 

    ต้องเผชิญกับปัญหาก็จะค้นหาหนทางเพ่ือให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจ   
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

   มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหา  
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย
อาจารย์แต่ละท่าน 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 1.2 กระบวนการการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
   ประเมินโดยนิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี 
   ประเมินโดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินหลักสูตร 
   ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
      การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
     ให้กรรมการบริหารงานหลักสูตรภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา รวบรวมข้อมูลจากการ
ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพ่ือ
ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการ
ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 
 


