
หลกัสตูรศิลปศาตรดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 
  

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บณัฑิตวิทยาลยั และ คณะมนุษยศาสตร ์ ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 

ภาษาไทย      : หลกัสตูรศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ  : Doctor of Arts Program in Thai  

 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขา 
ภาษาไทย     :     ชื่อเตม็  ศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ (ภาษาไทย) 
     ชื่อยอ่    ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

          ภาษาองักฤษ   :   ชื่อเตม็   Doctor of Arts (Thai) 
                     :   ชื่อยอ่    D.A. (Thai) 
 

3. วิชาเอก 
 –  ไม่ม ี

 
     4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
        จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ ส าหรบัแผนการศกึษาแบบ 1.1 
และ แบบ 2.1  
 
5.  รปูแบบของหลกัสตูร 
      5.1 รปูแบบ  

 เป็นหลกัสูตรระดบั 6 ปรญิญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2552  
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5.2 ภาษาท่ีใช้  
 ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ (เอกสารและต าราในรายวชิาของหลกัสตูรเป็นภาษาไทย  

ภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ตามความจ าเป็นในการศกึษา เช่น ภาษาเขมร ภาษาพมา่ 
ภาษาลาว ภาษาเวยีดนาม ฯลฯ)  

 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลกัสตูรนานาชาต)ิ (ระบุภาษา)............................   
5.3 การรบัเข้าศึกษา  

 นิสติไทย  
           นิสติต่างชาต ิ 
5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  

 เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัฯ ทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลกัสตูรรว่มกบัสถาบนัอื่น 
 ชื่อสถาบนั  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รปูแบบของการรว่ม 
  รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯ เป็นผูใ้หป้รญิญา 
  รว่มมอืกนั โดยผูศ้กึษาไดร้บัปรญิญาจาก 2 สถาบนั  

5.5  การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา  
กรณหีลกัสตูรเฉพาะของสถาบนั 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 ใหป้รญิญามากกว่าหนึ่งสาขาวชิา  
กรณหีลกัสตูรรว่มกบัสถาบนัอื่น 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว และเป็นปรญิญาของแต่ละสถาบนั 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว และเป็นปรญิญารว่มกบั …………………………     
 ใหป้รญิญามากกว่าหนึ่งสาขาวชิา  

 

6.สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 มผีลบงัคบัใชใ้นภาคการศกึษาที ่1   ปีการศกึษา   2555   
     เป็นหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.  2555  
 คณะกรรมการวชิาการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที ่6/2554 เมือ่วนัที ่

30  เดอืน  สงิหาคม ปี พ.ศ. 2554 
 สภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที ่6/2554 เมือ่วนัที ่4  

เดอืน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2554 
 สภามหาวทิยาลยัอนุมตัหิลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที ่165 (8/2554) เมือ่วนัที ่13   

เดอืน  พฤศจกิายน ปี พ.ศ. 2554 
 สภาวชิาชพี (ถา้ม)ี ใหก้ารรบัรอง เมือ่วนัที.่....เดอืน......ปี.... 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรคณุภาพและมาตรฐาน 
     หลกัสตูรมคีวามพรอ้มเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก 

สาขาวชิาภาษาไทย ในปีการศกึษา 2557 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
    1. ผูส้อนในสาขาภาษาไทย วรรณคดไีทย  ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
    2. ผูว้จิยัในสาขาภาษาไทย วรรณคดไีทย  ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
    3. ผูว้จิยัและผูป้ฏบิตังิานหน่วยงานวฒันธรรมทัง้ภาครฐัและเอกชน 
    4. ผูว้จิยัและผูป้ฏบิตังิานหน่วยงานพฒันาสงัคมและพฒันาชุมชนทัง้ภาครฐัและเอกชน 
    5. ผูว้จิยัและผูป้ฏบิตังิานในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนในดา้น ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม ภาษาและ
วรรณกรรมทอ้งถิน่ 

6. ผูผ้ลติสื่อทางภาษาและวฒันธรรมไทย 
7. นกัวจิยัดา้นการท่องเทีย่วเชงิศลิปะและวฒันธรรม 

 
9. ช่ือ ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร  
 

ช่ือ-สกลุ 
 

ต าแหน่งวิชาการ 
 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด(สาขา), 
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1. นางกาญจนา วชิญาปกรณ์ รองศาตราจารย ์ ศศ.ด. (ภาษาไทย),2550 
อ.ม. (วรรณคดเีปรยีบเทยีบ),2527 
กศ.บ. (ภาษาไทย,เกยีรตนิิยม 
อนัดบั 2),2524 

XXXXXXXXXXXXX 

2. นางสาวพชัรนิทร ์ 
อนนัตศ์ริวิฒัน์ 

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด. (ภาษาไทย),2551 
อ.ม. (ภาษาไทย),2532 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดไีทย),2520 

XXXXXXXXXXXXX 

3. นาวาโทวฒันชยั  
หมัน่ยิง่ 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ภาษาไทย), 2554 
อ.ม. (ภาษาไทย), 2533 
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2523 

XXXXXXXXXXXXX  

 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

       ในสถานทีต่ ัง้ คณะมนุษยศาสตร ์ 
       นอกสถานทีต่ ัง้ ไดแ้ก่ ...................................... 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

        สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลกัสูตรศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยนัน้ขึน้อยู่กบักบัแผนการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งกล่าวถงึการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยทีุกสาขา
อยา่งกา้วกระโดด อนัมผีลต่อการเป็นบรโิภคนิยมของประชากร หลกัสตูรนี้จงึเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้ง
ความตระหนกัทางเศรษฐกจิโดยความเอื้อความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บับรบิท
ที่แวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานของการปรบัความคิดทางเศรษฐกิจกับบรโิภคนิยมมาเป็นเศรษฐกิจ
พอเพยีง การสรา้งองคค์วามรูท้างสาขาวชิาภาษาไทยและการจดัการความรูใ้นสาขานี้ มุ่งใหส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายยุทธศาสตรข์องกระทรวงศกึษาธกิาร และกรอบนโยบายและแผนกลยุทธส์ู่เป้าหมายและ
แผนด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 ของมหาวทิยาลยันเรศวร ย่อมจะก่อให้เกดิความเขม้แขง็
แก่สงัคมไทยในเชงิความคดิทางเศรษฐกจิพอเพยีงของประชากรในสงัคมได ้
 11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
        เป้าหมายยทุธศาสตรข์องกระทรวงศกึษาธกิารกบักรอบนโยบายและแผนกลยุทธส์ู่เป้าหมาย
และแผนด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 ของมหาวทิยาลยันเรศวร มคีวามสอดคลอ้งกนัในสาระ
ของการใหค้วามส าคญัแก่วฒันธรรมซึง่คอืเนื้อหาสาระของความเป็นมนุษย ์หลกัสูตรศลิปศาสตรดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยมุ่งไปสู่การศกึษางานสรา้งสรรค์ทางภาษาและวฒันธรรมของไทยตัง้แ ต่
อดตีจนถงึปจัจบุนั  ดงันัน้การสรา้งองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูใ้นสาขาวชิาน้ี จงึเน้นใหเ้กดิความ
ตระหนักและประจกัษ์ในความเป็นมนุษย์ ความเข้าใจและ   ความรกัมนุษยชาติ อนัจะก่อให้เกิด
ความรูร้กัสามคัค ีลดความขดัแยง้อนัจะน าไปสู่ความรุนแรงไดอ้กีทางหนึ่ง นอกจากนี้หลกัสูตรนี้ยงัมี
คุณค่าในการเสนอ   แนวทางเลือกการอนุรกัษ์และการพฒันาภาษา วรรณคดี รวมทัง้ภาษาและ
วรรณกรรมท้องถิน่ ซึ่งเป็นมรดกวฒันธรรมอนัล ้าค่า อนัมสีาระละเอยีดอ่อนลกึซึ้งและจ าเป็นในการ
สรา้งความเป็นมนุษยใ์นสงัคมทุกระดบั 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2  ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบั 
พนัธกิจของมหาวิทยาลยันเรศวร 
       12.1  การพฒันาหลกัสตูร 
              ผลกระทบของสถานการณ์ทางสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมและความเจรญิทางเทคโนโลย ี
ส่งผลใหจ้ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาหลกัสตูร  หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย จะไดร้บั
การพฒันากระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสู่คุณภาพ โดยมุง่ผลให้ดุษฎบีณัฑติมคีวามสามารถสงูใน
การวจิยั การประยกุตแ์ละบูรณาการความรูโ้ดยหลอมรวมเพื่อใชใ้นการปฏบิตังิานตามวชิาชพี  โดยที่
ดุษฎบีณัฑติดงักล่าวจะตอ้งเก่งคน เก่งงาน เก่งคดิ เก่งครองชวีติ และเก่งพชิติปญัหา อยา่งรอบดา้น 
ดว้ยจรรยาบรรณของนกัวชิาการภาษาไทย 
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       12.2  ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยันเรศวร 
             หลกัสตูรศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยมรีากฐานจากกรอบนโยบายและ
แผนการด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 ของมหาวทิยาลยันเรศวร จงึเป็นหลกัสตูรทีอ่งิกบั
ยทุธศาสตรพ์ฒันามหาวทิยาลยันเรศวรใหม้ชีื่อเสยีงดา้นการวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ ใหม้รีะบบ และ 
กระบวนการการผลติดุษฎบีณัฑติทีม่คีุณภาพ มขีดีความสามารถตามความตอ้งการระดบัแนวหน้า
ของประเทศ (Demand – Based Competency) มอีตัตลกัษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคดิ เก่งครองชวีติ
และเก่งพชิติปญัหา 
 
13.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
       13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชา ในหลกัสตูรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา /    
หลกัสตูรอ่ืน 
             ไมม่ ี
       13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา / หลกัสตูรอ่ืน 
ต้องมาเรียน 
             ไมม่ ี
        13.3 การบริหารจดัการ 
              ไมม่ ี
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หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1. ปรชัญา ความส าคญัและวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
    1.1  ปรชัญา 
         หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จะพัฒนาศักยภาพแห่งการวิจัย และบูรณาการ
องค์ความรู้ใหม่สู่การอนุรักษ์  การสืบสานศาสตร์และศิลป์แห่งภาษาไทย วรรณคดีไทย ตลอดจนภาษา
และวรรณกรรมท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยอย่างยั่งยืน ถึงพร้อมด้วยความดี  
ความงามและความจริง 
   1.2  ความส าคญั 
         หลกัสตูรศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยใหค้วามส าคญัต่อการผลติดุษฎบีณัฑติ 
ทีม่คีุณภาพเพื่อพฒันาชาตใิหย้ัง่ยนื 
 
   1.3  วตัถปุระสงคห์ลกัสตูร 
         หลกัสตูรศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย มวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติดุษฎบีณัฑติมี
คุณลกัษณะดงันี้ 

1. เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎดีา้นภาษาและวรรณคดไีทยอยา่ง
ถ่องแท ้

2. เป็นผูท้ีม่ทีกัษะและความสามารถน าความรูร้ะดบัสงูไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได้
อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  

3. เป็นผูม้คีวามสามารถในการวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หมส่ าหรบัพฒันางานวจิยัขัน้สงู  
4. เป็นผูม้จีรยิธรรมและคุณธรรมในวชิาชพี มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างาน

เป็นทมี มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 
2.แผนพฒันา/ปรบัปรงุ 

แผนการพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
คาดว่าจะสมบรูณ์ในปี พ.ศ. 2559 มรีายละเอยีดดงันี้ 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

มกีารจดัการปรบัปรงุหลกัสตูร
ศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ
สาขาวชิาภาษาไทย ทุก 5 ปี 
เพื่อใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน TQF โดย
จดัใหม้กีารปรบัปรุงหลกัสตูรไปสู่ 

▪ รวบรวมตดิตามผลการประเมนิ 
QA ของหลกัสตูรรวมทุก 5 ปี ใน
ดา้นความพงึพอใจของผูใ้ชดุ้ษฎี
บณัฑติ 
▪ จดัการพฒันากระบวนการ

▪ เอกสารการปรบัปรุงหลกัสตูร 
▪ รายงานผลการประเมนิหลกัสตูร 
▪ ผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติมคีวามพงึพอใจ 
ในการปฏบิตังิานและด าเนินงานของ
ดุษฎบีณัฑติในระดบัดมีาก 
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แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

Problem Based / Topic Based 
Learning แทน Content Based 
Learning ทัง้นี้ใหส้อดคลอ้งกบั
ความเปลีย่นแปลงของสงัคม 
เศรษฐกจิ วฒันธรรมและ
เทคโนโลย ี
 

เรยีนรูต้ามหลกัสตูรสู่คุณภาพ 
โดยมุง่ผลทีดุ่ษฎบีณัฑติมี
ความสามารถสงูในการวจิยั  
การประยกุตแ์ละบรูณาการองค์
ความรูม้าใชใ้นการปฏบิตังิาน
ตามวชิาชพี 
▪  จดัพฒันากระบวนการเรยีนรูสู้่
ทกัษะในการประยกุตแ์ละทกัษะ
ในการแก้ปญัหาโดยเน้นกจิกรรม
ทางปญัญาของนิสติอย่างใกลช้ดิ
โดยมกีารแลกเปลีย่นทศันะทาง
ปญัญา การสรปุประเดน็ปญัหา 
และการแกไ้ขปญัหาอยา่ง
สรา้งสรรค ์

▪ มแีผนการสอนในรปูของ มคอ. 3 ที่
เอือ้ต่อการเรยีนรู ้
▪ ม ีมคอ. 3 คู่กบั มคอ. 5 ทุก
รายวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 
 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษาด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา (ระบุใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา) 
    1.1  ระบบ 
                ระบบทวภิาค  
      1.2   การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
                มภีาคฤดรูอ้น       

           ไมม่ภีาคฤดรูอ้น       
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณทีีม่ใิช่ระบบทวภิาค - ระบุรายละเอยีด) 
           ไมม่ ี

 
2.  การด าเนินการหลกัสตูร 
     2.1  วนั - เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

     วนั - เวลาราชการปกต ิ 
          ภาคเรยีนที ่1      ตัง้แต่เดอืนมถุินายน – กนัยายน 
          ภาคเรยีนที ่2      ตัง้แต่เดอืนตุลาคม – กุมภาพนัธ ์ 
            วนัเสาร ์- อาทติย ์ 
          ภาคการศกึษาที ่1 ตัง้แต่เดอืนมถุินายน ถงึ กนัยายน 
          ภาคการศกึษาที ่2 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม ถงึ มกราคม 
          ภาคฤดรูอ้น ตัง้แต่เดอืน กุมภาพนัธ ์ถงึ พฤษภาคม 
            นอกวนั - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ).................................  
     2.2  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
          ผูท้ีจ่ะเขา้ศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยจะตอ้งมคีุณสมบตัิ
ดงัต่อไปนี้ 
  หลกัสตูรแบบ 1.1 
  1  ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าสาขาวชิาภาษาไทย หรอื สาขาวชิาอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง โดยมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.50 ในระดบัปรญิญาโท หรอื ไมน้่อยกว่า 3.25 
ในระดบัปรญิญาตร ี
          2. มปีระสบการณ์ในการท างานวจิยัไมน้่อยกว่า 2 ปี หรอื มผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพรใ่น
วารสารวชิาการ 
          3. มคีุณสมบตัอิื่นๆ ตามทีม่หาวทิยาลยันเรศวรก าหนด 
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  หลกัสตูรแบบ 2.1 
  1  ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า สาขาวชิาภาษาไทย หรอืสาขาวชิาอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งโดยมรีะดบัผลการเรยีนเฉลีย่สะสมไมน้่อยกว่า 3.50 ในระดบัปรญิญาโท หรอื ไมน้่อยกว่า 
3.00 ในระดบัปรญิญาตร ี
 2. มคีุณสมบตัอิื่นๆ ตามทีม่หาวทิยาลยันเรศวรก าหนด 
 
   2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

 ความรูด้า้นภาษาต่างประเทศไมเ่พยีงพอ 
 ความรูด้า้นคณติศาสตร/์วทิยาศาสตรไ์มเ่พยีงพอ 
 การปรบัตวัในการเรยีนระดบัทีส่งูขึน้ 
 นิสติไมป่ระสงคจ์ะเรยีนในสาขาวชิาทีส่อบคดัเลอืกได ้ (พจิารณา) 
 อื่นๆ (ทกัษะในการเขยีนงานวจิยั) 

  2.4  กลยทุธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 
        จดัสอนเสรมิเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานก่อนการเรยีน 
        จดัการปฐมนิเทศนิสติใหมแ่นะน าการใหบ้รกิารของมหาวทิยาลยั เทคนิคการเรยีน 
ในมหาวทิยาลยั และการแบ่งเวลา 
        มอบหมายใหอ้าจารยท์ุกคน ท าหน้าทีด่แูลใหค้ าแนะน าแก่นิสติ 
        จดักจิกรรมเสรมิความรูเ้กี่ยวกบัการท าวจิยั/ดา้นภาษาต่างประเทศ 
        อื่น ๆ  
 

      2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี   

ชัน้ปี 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชัน้ปีที ่1 5 5 5 5 5 
ชัน้ปีที ่2 - 5 5 5 5 
ชัน้ปีที ่3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

ส าเรจ็การศกึษา - - 5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
   2.6.1 งบประมาณรายรบัคดิเป็น  1,500,000  บาท (300,000 บาทตลอดหลกัสตูรต่อ 5 คน) 
  2.6.2  ค่าใชจ้่ายต่อหวันิสติ คอื 108,170 บาทตลอดหลกัสตูร 
  2.6.3  งบประมาณรายจ่ายของคณะมนุษยศาสตร ์ คดิเป็น  540,850 บาท  (108,170 บาท 

                     ตลอดหลกัสตูร*5 คน) 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

  ท่ี รายการ      ประมาณการรายจ่าย 

จ านวนเงิน/ปี 
 

รวม/คน/
หลกัสูตร 

1.  1. ค่าตอบแทนการสอน 
    -เชญิอาจารยภ์ายนอก (ปีละ 15,700 x 3 ปี/5 คน)   

3,140 9,420 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน (นอกเวลาราชการ) 350 1,050 
3. ค่าจดัซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด (ปีละ 5,000 x 3 ปี/5 คน) 1,000 3,000 
4. ค่าใช้จ่ายปฐมนิเทศนิสิต 1,000 1,000 
5. ค่าใช้จ่ายศึกษาดงูานและสมัมนา (เสริมหลกัสูตร) 

 (ปีละ 25,000 x 3 ปี/5 คน) 
5,000 15,000 

6. ค่าวสัด-ุครภุณัฑ ์ 1,700 5,100 
7. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัวิทยานิพนธ ์

 7.1  ค่าด าเนินการสอบโครงร่างวทิยานพินธ ์
          - ประธาน                1,500 
          -  กรรมการ 4 คน x 1,000 บาท/คน  4,000 
           - ค่าเดนิทางกรรมการ (2 คน)       16,000 
              (ค่าทีพ่กั/ค่าเลีย้งรบัรอง/ค่ารถ+น ้ามนั) 
7.2  ค่าด าเนินการสอบวทิยานพินธ ์
          - ประธาน        3,000 
          - กรรมการ 4 คน x 2,000 บาท      8,000 
           - ค่าเดนิทางกรรมการ (2 คน)     16,000 
           (ค่าทีพ่กั/ค่าเลีย้งรบัรอง/ค่ารถ+น ้ามนั) 
7.3  ค่าตอบแทนอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
         -ประธาน                   10,000 
        - กรรมการ 2 คน x 5,000  บาท/คน          10,000  

 
21,500 
 
 
 
 
27,000 
 
 
 
 
20,000 
 

68,500 

8.  ค่าสาธารณูปโภค 1,700 5,100 
           รวมประมาณการค่าใช้จ่าย/นิสิต 1 คน/หลกัสูตร 108,170 
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      2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรยีน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (e-Learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
 อื่นๆ (แบบไมม่ชีัน้เรยีน โดยเน้นวจิยั)  

    2.8 เทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
         เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยันเรศวร และประกาศมหาวทิยาลยันเรศวร เรือ่ง 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการเทยีบโอนหน่วยกติระดบับณัฑติศกึษา 
 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน  

3.1 หลกัสตูร  
     3.1.1 จ านวนหน่วยกิต               

             หลกัสตูรแบบ 1.1   จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ 
      หลกัสตูรแบบ 2.1   จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า 48  หน่วยกติ 
 

  3.1.2   โครงสร้างหลกัสตูร  
 
รายการ เกณฑ ์ศธ. พ.ศ. 2548 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1. งานรายวิชา  ไม่น้อยกว่า - 12 - 12 

   1.1  รายวชิาบงัคบั     - - - 6 
   1.2 รายวชิาเลอืก ไมน้่อยกว่า  - - - 6 

2. วิทยานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า  48 36 48 36 
3.  รายวิชาบงัคบัไม่นับหน่วยกิต - - 9 9 
จ านวนหน่วยกิตรวม  
(ตลอดหลกัสตูร) 

48 48 48 48 
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3.1.3 รายวิชา 
          รายวชิาในหมวดต่าง ๆ           

ก. กรณีจดัการศึกษา แบบ 1.1   
                      1. วิทยานิพนธ ์                 จ านวน                                     48  หน่วยกิต 
                    208691     วทิยานิพนธ ์1  แบบ 1.1   8 หน่วยกติ 
              Dissertation 1, Type 1.1 

208692     วทิยานิพนธ ์2  แบบ 1.1   8 หน่วยกติ 
              Dissertation 2, Type 1.1 

208693     วทิยานิพนธ ์3  แบบ 1.1   8 หน่วยกติ 
              Dissertation 3, Type 1.1 

208694     วทิยานิพนธ ์4  แบบ 1.1   8 หน่วยกติ 
              Dissertation 4, Type 1.1 

208695     วทิยานิพนธ ์5  แบบ 1.1   8 หน่วยกติ 
              Dissertation 5, Type 1.1 

208696     วทิยานิพนธ ์6  แบบ 1.1   8 หน่วยกติ 
              Dissertation 6, Type 1.1 
 
                      2. รายวิชาบงัคบัไม่นับหน่วยกิต        จ านวน                    9  หน่วยกิต 

          208600     ระเบยีบวธิวีจิยัทางภาษาและวรรณคด ี       3(3-0-6) 
       Research Methodology in Thai language and Literature 

   208602     สมัมนา  1     1(0-2-1) 
         Seminar 1 
   208603     สมัมนา  2     1(0-2-1) 
         Seminar 2 
   208604     สมัมนา  3     1(0-2-1) 
         Seminar 3 
   208681     ภมูภิาคศกึษา    3  หน่วยกติ 
         Regional Study 
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               ข. กรณีจดัการศึกษา แบบ 2.1  
    งานรายวิชา  ไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ แบ่งเป็น 
         1. รายวิชาบงัคบั     จ านวน 6 หน่วยกิต โดยแยกเป็นสาขาภาษา และ 
สาขาวรรณคด ีดงันี้ 
             1.1 รายวิชาบงัคบัส าหรบันิสิตท่ีท าวิทยานิพนธส์าขาภาษา  
            208601     การศกึษาเฉพาะเรือ่ง                                      3(3-0-6) 
         Special Studies 
            208621     ทฤษฎไีวยากรณ์ไทยสมยัใหม่                           3(3-0-6) 
         Modern Grammatical Theory of the Thai Language 
 
               1.2 รายวิชาบงัคบัส าหรบันิสิตท่ีท าวิทยานิพนธส์าขาวรรณคดี  
            208601     การศกึษาเฉพาะเรือ่ง                                      3(3-0-6) 
         Special Studies 

  208631     ทฤษฎวีรรณคดวีจิารณ์                                 3(3-0-6) 
        Theory of Literary Criticism 
 

                    2. รายวิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต โดยนิสติเลอืกเรยีนรายวชิาต่อไปนี้  
              2.1  รายวิชาเลือกส าหรบันิสิตท่ีท าวิทยานิพนธส์าขาภาษา  

208622   ภาษาไทยในอดตีถงึปจัจบุนั                           3(3-0-6) 
   The Thai Language : From Past to Present 
208623  ภาษากบัสงัคมและวฒันธรรม                         3(3-0-6) 
   Language, Society and Culture 
208624   การศกึษาความหมายและการตคีวาม     3(3-0-6) 

   ในบรบิทไทย 
   Study of Meaning and Interpretation in the Thai Context 

208625   การสรา้งพจนานุกรม       3(3-0-6) 
   Lexicography  

 
 2.2  รายวิชาเลือกส าหรบันิสิตท่ีท าวิทยานิพนธส์าขาวรรณคดี  

           208632   วรรณคดแีบบฉบบั     3(3-0-6) 
       Thai Classical Literature 

208634   วรรณกรรมไทยกบัวรรณกรรมต่างประเทศ        3(3-0-6) 
    Thai Literary Works and Other National Literary Works 
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           208633   วรรณกรรมในปจัจบุนั     3(3-0-6) 
       Modern Thai Literary Works 

208635   วรรณกรรมกบัภาษาและวฒันธรรม                  3(3-0-6) 
     Literary Works, Language and Culture  
 

       วิทยานิพนธ ์                                 จ านวน                       36 หน่วยกติ 
208697   วทิยานิพนธ ์1  แบบ 2.1                                    9 หน่วยกติ 

                      Dissertation 1, Type 2.1 
208698   วทิยานิพนธ ์2   แบบ 2.1                                   9 หน่วยกติ 

                      Dissertation 2, Type 2.1 
208699   วทิยานิพนธ ์3   แบบ 2.1                                   9 หน่วยกติ 

                      Dissertation 3, Type 2.1 
208791   วทิยานิพนธ ์4   แบบ 2.1                                   9 หน่วยกติ 

                      Dissertation 4, Type 2.1 
 

                        รายวิชาบงัคบัไม่นับหน่วยกิต        จ านวน                           9  หน่วยกิต 
          208600     ระเบยีบวธิวีจิยัทางภาษาและวรรณคด ี        3(3-0-6) 
       Research Methodology in Thai language and Literature 

   208602     สมัมนา  1      1(0-2-1) 
         Seminar 1 
   208603     สมัมนา  2      1(0-2-1) 
         Seminar 2 
   208604     สมัมนา  3      1(0-2-1) 
         Seminar 3 
   208681     ภมูภิาคศกึษา             3 หน่วยกติ 
         Regional Study 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
3.1.4.1  แผนการศึกษาแบบ 1.1 
 

ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 208600        ระเบยีบวธิวีจิยัทางภาษาและวรรณคด ี  3(3-0-6) 
  (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ) 
                   Research Methodology in Thai Language and Literature 
  (Non – Credit) 
 208691 วทิยานิพนธ ์1 แบบ 1.1    8 หน่วยกติ 
  Dissertation 1, Type 1.1 
                รวม   8 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

  208602       สมัมนา  1 (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ)   1(0-2-1) 
          Seminar 1 (Non-Credit) 
 208692  วทิยานิพนธ ์2  แบบ 1.1    8 หน่วยกติ 
  Dissertation 2, Type 1.1 
                รวม             8 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

  208681       ภมูภิาคศกึษา (บงัคบัไมน่ับหน่วยกติ)  3  หน่วยกติ 
          Regional Study (Non – Credit) 
 208693 วทิยานิพนธ ์3 แบบ 1.1    8 หน่วยกติ 
  Dissertation 3, Type 1.1 
                รวม              8 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

  208603       สมัมนา  2 (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ)   1(0-2-1) 
           Seminar 2 (Non-Credit) 
 208694 วทิยานิพนธ ์4 แบบ 1.1    8 หน่วยกติ 
  Dissertation 4, Type 1.1 
               รวม               8  หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

  208604       สมัมนา  3 (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ)   1(0-2-1) 
           Seminar 3 (Non-Credit) 
 208695 วทิยานิพนธ ์5 แบบ 1.1    8 หน่วยกติ 
  Dissertation 5, Type 1.1 
              รวม   8 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 208696 วทิยานิพนธ ์6 แบบ 1.1    8 หน่วยกติ 
  Dissertation 6, Type 1.1 
              รวม   8 หน่วยกิต 
 

3.1.4.2  แผนการศึกษาแบบ 2.1 
ก. ส าหรบันิสิตท่ีท าวิทยานิพนธส์าขาภาษา 

ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 208600     ระเบยีบวธิวีจิยัทางภาษาและวรรณคด ี  3(3-0-6) 
                (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ) 
                Research Methodology in Thai Language and Literature 
                (Non – Credit) 
 208621     ทฤษฎไีวยากรณ์ไทยสมยัใหม่   3(3-0-6) 
                Modern Grammatical Theory of the Thai Language 
              รวม   3 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 208601     การศกึษาเฉพาะเรือ่ง    3(3-0-6) 
                Special Studies 
  208602     สมัมนา  1 (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ)   1(0-2-1) 
        Seminar 1 (Non-Credit) 
                    208XXX    วชิาเลอืก      3 หน่วยกติ 
                Elective Course 
                   รวม   6  หน่วยกิต 
 
             ชัน้ปีท่ี 2 

    ภาคการศึกษาต้น 
  208681       ภมูภิาคศกึษา (บงัคบัไมน่ับหน่วยกติ)  3  หน่วยกติ 
          Regional Study (Non – Credit) 
 208697 วทิยานิพนธ ์1 แบบ 2.1    9 หน่วยกติ 
  Dissertation 1, Type 2.1 
                    208XXX       วชิาเลอืก      3 หน่วยกติ 
                   Elective Course 
              รวม   12 หน่วยกิต 
 

     ชัน้ปีท่ี 2 
      ภาคการศึกษาปลาย 

  208603       สมัมนา  2 (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ)   1(0-2-1) 
          Seminar 2 (Non – Credit) 
 208698  วทิยานิพนธ ์2 แบบ 2.1     9  หน่วยกติ 
  Dissertation 2, Type 2.1 
              รวม   9  หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

  208604       สมัมนา  3 (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ)   1(0-2-1) 
          Seminar 3 (Non – Credit) 
 2086699 วทิยานิพนธ ์3 แบบ 2.1    9 หน่วยกติ 
  Dissertation 3, Type 2.1 
              รวม   9 หน่วยกิต 
   

ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 208791  วทิยานิพนธ ์4 แบบ 2.1    9 หน่วยกติ 
  Dissertation 4, Type 2.1 
              รวม   9 หน่วยกิต 
 
 
                                    ข. ส าหรบันิสิตท่ีท าวิทยานิพนธส์าขาวรรณคดี 

ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 208600     ระเบยีบวธิวีจิยัทางภาษาและวรรณคด ี  3(3-0-6) 
                (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ) 
                Research Methodology in Thai Language and Literature 
                (Non – Credit) 
 208631     ทฤษฎวีรรณคดวีจิารณ์                                    3(3-0-6) 
                                   Theory of Literary Criticism 
              รวม   3 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

                   208601      การศกึษาเฉพาะเรือ่ง    3(3-0-6) 
                Special Studies 
         208602      สมัมนา  1 (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ)   1(0-2-1) 
       Seminar 1 (Non – Credit) 
                   208XXX     วชิาเลอืก      3 หน่วยกติ 
                Elective Course 
                   รวม   6  หน่วยกิต 
 
             ชัน้ปีท่ี 2 

    ภาคการศึกษาต้น 
  208681        ภมูภิาคศกึษา (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ)  3  หน่วยกติ 
           Regional Study (Non – Credit) 
 208697 วทิยานิพนธ ์1 แบบ 2.1    9 หน่วยกติ 
  Dissertation 1, Type 2.1 
                   208XXX        วชิาเลอืก      3 หน่วยกติ 
                   Elective Course 
              รวม   12 หน่วยกิต 
 

     ชัน้ปีท่ี 2 
      ภาคการศึกษาปลาย 

  208603       สมัมนา  2 (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ)   1(0-2-1) 
          Seminar 2 (Non – Credit) 
 208698  วทิยานิพนธ ์2 แบบ 2.1    9  หน่วยกติ 
  Dissertation 2, Type 2.1 
             รวม   9  หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

  208604       สมัมนา  3 (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ)   1(0-2-1) 
          Seminar 3 (Non – Credit) 
 208699 วทิยานิพนธ ์3 แบบ 2.1    9 หน่วยกติ 
  Dissertation 3, Type 2.1 
              รวม   9 หน่วยกิต 
   

ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 208791  วทิยานิพนธ ์4 แบบ 2.1    9 หน่วยกติ 
  Dissertation 4. Type 2.1 
              รวม   9 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 
 

 

           3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
208600  ระเบียบวิธีวิจยัทางภาษาและวรรณคดี           3(3-0-6) 
  Research Methodology in Thai Language and Literature 
  ศกึษาระเบยีบวธิวีจิยั  ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจิยัภาษา  วรรณคด ี ฝึกการท าวจิยั  
การเขยีนโครงการวจิยั และการเขยีนงานวจิยัภาษา และ วรรณคด ี
  A study of research methodology and theories in the field of language and 
literature. The study offers training in conducting research, writing research projects and 
research writing in the field of language and literature.  
 
208601   การศึกษาเฉพาะเรื่อง                                   3(3-0-6) 
  Special Studies 
  เลอืกศกึษาหวัขอ้เฉพาะเรือ่งดา้นภาษาและวรรณคด ี เพื่อการศกึษาคน้ควา้งานวจิยั 
  A study of specifically selected topics in language and literature of the study 
and research in language and literature. 
 
208602  สมัมนา 1        1(0-2-1) 
  Seminar 1 
  หวัขอ้ทีส่นใจในปจัจบุนัเกีย่วกบัภาษาและวรรณคดไีทย 
  Interesting topics in language and literature. 
 
208603  สมัมนา 2        1(0-2-1) 
  Seminar 2 
  น าเสนอและอภปิรายผลงานทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหแ์ละวจิารณ์ผลงานวจิยัทางวชิาการ 
  Presents and discusses papers form critique of academic research. 
 
208604  สมัมนา 3        1(0-2-1) 
  Seminar 3 
  น าเสนอความกา้วหน้าของงานวจิยั และบทความวจิยัต่อทีป่ระชุม 
  Make presentations about students’ progress in research and research 
articles. 
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208621  ทฤษฎีไวยากรณ์ไทยสมยัใหม่      3(3-0-6) 
 Modern Grammatical Theory of the Thai Language 

  ศกึษาไวยากรณ์ไทยตามทฤษฎภีาษาศาสตรส์มยัใหม่ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องระบบค า 
ระบบวล ีประโยค และความหมาย 

A study of modern grammatical theory of the Thai language encompassing  
systems of words, phrases, sentences and meanings. 
 
208622    ภาษาไทยในอดีตถึงปัจจบุนั                              3(3-0-6) 
  Thai Language : From Past to Present        
  ศกึษาลกัษณะและความเปลีย่นแปลงภาษาไทยตัง้แต่สมยัสุโขทยั อยธุยา และ
รตันโกสนิทรต์อนตน้จนถงึปจัจบุนั ทัง้ดา้นถอ้ยค า  ขอ้ความ  ประโยคและความหมาย 
   A study of characteristics and changes that Thai language underwent through 
the periods of Sukhothai , Ayutthaya  and Rattanakosin, from early Rattankosin  to its present 
era, in terms of words, phrases, sentences and meaning. 
 
208623    ภาษากบัสงัคมและวฒันธรรม                            3(3-0-6) 
  Language, Society and Culture 
  ศกึษาในเชงิบรบิทภาษากบัสงัคมและวฒันธรรมไทย วเิคราะหภ์าษาและการใช้
ภาษาไทยทีส่ะทอ้นถงึสงัคมและวฒันธรรมไทย  

A study of linguistic, social and cultural contexts, including analyses of 
the Thai language and uses reflecting Thai society and culture.   
 
208624            การศึกษาความหมายและการตีความในบริบทไทย     3(3-0-6) 
             Study of Meaning and Interpretation in the Thai Context 
  ศกึษาและวเิคราะหโ์ครงสรา้งความหมายของค า วล ีประโยคและขอ้ความใน
ภาษาไทย การเปลีย่นแปลงความหมาย และสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทของความรูท้ี่
นอกเหนือจากทางภาษาทีม่ต่ีอการตคีวามและการใชภ้าษา 
  A study and analysis of the meaning and structure of words, phrases, 
sentences and clauses in Thai language, the changes of meaning, the use of language in 
communication for specific purpose and in various situations, including the role of knowledge 
beyond language affecting the language interpretation and usage. 
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208625  การสร้างพจนานุกรม                3(3-0-6) 
  Lexicography  
  ศกึษาหลกัการสรา้งพจนานุกรม เปรยีบเทยีบพจนานุกรมภาษาไทยกบั
ภาษาต่างประเทศ  

A study of the principles and practices in the making of dictionary.  A  
comparison between Thai language dictionaries and foreign language dictionaries. 
 
208631   ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์                    3(3-0-6) 
  Theory of Literary Criticism 
  ศกึษา คน้ควา้ อภปิราย และน าเสนอผลงานทัง้ในรปูแบบของรายงานและ 
การน าเสนอต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัทฤษฎวีรรณคดวีจิารณ์ทัง้ของไทยและของต่างประเทศ พรอ้มทัง้น า
ทฤษฎวีรรณคดวีจิารณ์มาศกึษาคน้วา้วจิยัวรรณคด ี   

A study, research, discussion and presentation, both from writing report  
and oral presentation to the conference, of Thai and foreign literary theory and criticism, 
including the application of the theory and criticism for the study of Thai literature. 
 
208632  วรรณคดีแบบฉบบั       3(3-0-6) 
  Thai Classical Literature  
  ศกึษา วเิคราะห ์วรรณคดไีทยเรือ่งส าคญัของแต่ละสมยั ไดแ้ก่ สมยัสุโขทยัจนถงึสมยั
รชักาลที ่ 4 แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์ ทีม่อีทิธพิลต่อวรรณคดรีว่มสมยั หรอืในยคุต่อมา รวมทัง้ศกึษา
อทิธพิลของวรรณคดต่ีางประเทศทีม่ต่ีอวรรณคดเีหล่านัน้ 

A study and analysis of the masterpieces of Thai literature in different time  
periods, namely, from the Sukhotai period to the period of King Rama the forth of the Chakri 
dynasty.  The study examines the influences of the classical masterpieces on their 
contemporary literature or on the literature in the subsequent periods, including the influences 
of foreign literature on these works. 
 
208633  วรรณกรรมปัจจบุนั       3(3-0-6) 
  Modern Thai Literary Works 
  ศกึษาวเิคราะหพ์ฒันาการและแนวโน้มของวรรณกรรมปจัจบุนัในดา้นองคป์ระกอบ 
กลวธิ ี แนวนิยม  การน าเสนอและคุณค่าของวรรณกรรมปจัจุบนั  ความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรม 
กบัสงัคมและศาสตรต่์าง ๆ 
 



 24 
 

 

A study and examination of the development and tendency of modern literary  
works in terms of their components, literary styles and strategies, trends, styles of 
presentation and expression, values, the relation of literary works, society and other 
disciplines of knowledge. 
 
208634   วรรณกรรมไทยกบัวรรณกรรมต่างประเทศ          3(3-0-6) 

Thai Literary Works and Other National Literary Works   
  ศกึษาวรรณกรรมไทยทีแ่ปลและแปลงมาจากต่างประเทศ วเิคราะหอ์ทิธพิลของ
วรรณกรรมต่างประเทศทีม่ต่ีอวรรณกรรมไทยในดา้นเนื้อหา แนวคดิ สงัคม วฒันธรรม ปรชัญา  
รวมทัง้คุณค่าทางภาษาและวรรณศลิป์ของวรรณกรรมไทยทีแ่ปลและแปลงมาจากวรรณกรรม
ต่างประเทศ 
  A study of Thai literary works translated and adapted from other national 
literary works, including analyses of the influences of these literary works on Thai literary 
works in terms of contents, thoughts, society, culture and philosophy, as well as the values of 
language and literary arts of Thai literary works translated and adapted from other national 
literary works. 
 
208635    วรรณกรรมกบัภาษาและวฒันธรรม                    3(3-0-6) 
  Literary Works, Language and Culture  

ศกึษา คน้ควา้วรรณกรรมไทยในเชงิบรบิททางสงัคมและวฒันธรรม  วเิคราะห์ 
ความสมัพนัธแ์ละอทิธพิลของวรรณกรรมกบัภาษาและวฒันธรรมทีม่ต่ีอกนัและกนัตัง้แต่อดตีถงึ
ปจัจบุนั  

A study of Thai literary works in social and cultural contexts, including the 
 relationship and influences of literary works  on the language and culture, and vice versa, 
from past to present. 
 
208681   ภมิูภาคศึกษา               3  หน่วยกิต 
    Regional Study 
    ศกึษาคน้ควา้ทางดา้น ภาษา หรอื วรรณคด ีจากสถาบนัการศกึษาหรอืมหาวทิยาลยั
ต่างประเทศ  

Study and research in the field of language or literature from a foreign institute  
or university. 
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208691   วิทยานิพนธ ์1 แบบ 1.1                                                                       8 หน่วยกิต 
                 Dissertation 1, Type 1.1               

    นิสติเสนอชื่อวทิยานิพนธ ์ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งตามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธม์อบหมาย 

    Students propose a research topic, conduct a literature review as assigned by 
their dissertation adviser. 
 
208692  วิทยานิพนธ ์2 แบบ 1.1                                                                       8 หน่วยกิต 
               Dissertation 2, Type 1.1               

  นิสติเขยีนเสนอโครงร่างวจิยัฉบบัยอ่ โดยระบุหวัขอ้ ปญัหาและทีม่าของการวจิยั 
วตัถุประสงค ์และระบุขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัโดยสงัเขป  ทัง้นี้ ใหม้กีารทบทวนวรรณกรรม 
โดยละเอยีด 

Students write a research proposal draft including a research topic, description 
of the problems and purposes of the study, research procedures in brief, together with an 
extensive review of literature. 
 
208693   วิทยานิพนธ ์3 แบบ 1.1                                                              8 หน่วยกิต 
                 Dissertation 3, Type 1.1               

   นิสติเขยีนโครงร่างงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ โดยมกีารระบุองคป์ระกอบของการวจิยัโดย
ละเอยีด และเสนอชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พื่อใหบ้ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้และสอบโครงร่าง
วทิยานิพนธ ์

    Students write a complete research proposal comprising details of research 
components, designate a prospective dissertation adviser to the Graduate  School, and take 
a dissertation defense.  

 
208694  วิทยานิพนธ ์4 แบบ 1.1                                                                  8 หน่วยกิต 
                Dissertation 4, Type 1.1               

   นิสติด าเนินการเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั พรอ้มทัง้จดัท ารายงานความก้าวหน้า
เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ 

   Students collect, analyze the data and report their research progress to their 
dissertation adviser. 
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208695   วิทยานิพนธ ์5 แบบ 1.1                                                                 8 หน่วยกิต 
               Dissertation  5, Type 1.1               

  นิสติด าเนินการเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้จดัท ารายงาน
ความกา้วหน้าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ 
               Students collect, analyze additional data and report their research progress to 
their dissertation adviser. 
 
208696    วิทยานิพนธ ์6 แบบ 1.1                                                                8 หน่วยกิต 
                 Dissertation 6, Type 1.1               

    นิสติเขยีนวทิยานิพนธ ์สอบวทิยานิพนธ ์ด าเนินการแกไ้ข และส่งเล่มวทิยานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์แก่บณัฑติวทิยาลยั 

    Students write a dissertation, take a final dissertation defense, rectify the work 
and submit it to the Graduate  School. 
 
208697   วิทยานิพนธ ์1 แบบ 2.1                                                                  9 หน่วยกิต 
                Dissertation 1, Type 2.1               

   นิสติเขยีนเสนอโครงร่างวจิยัฉบบัยอ่ โดยระบุหวัขอ้ ปญัหาและทีม่าของการวจิยั 
วตัถุประสงค ์และระบุขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัโดยสงัเขป  ทัง้นี้ ใหม้กีารทบทวนวรรณกรรม 
โดยละเอยีด 

   Students write a research proposal draft including a research topic, description 
of the problems and purposes of the study, research procedures in brief, together with an 
extensive review of literature. 

 
208698  วิทยานิพนธ ์2 แบบ 2.1                                                                  9 หน่วยกิต 
               Dissertation 2, Type 2.1               

   นิสติเขยีนโครงร่างงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ โดยมกีารระบุองคป์ระกอบของการวจิยัโดย
ละเอยีด และเสนอชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พื่อใหบ้ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้และสอบโครงร่าง
วทิยานิพนธ ์

Students write a complete research proposal comprising details of research 
components, designate a prospective dissertation adviser to the Graduate  School, and take 
a dissertation defense. 
 
 



 27 
 

 

208699   วิทยานิพนธ ์3 แบบ 2.1                                                      9 หน่วยกิต 
                Dissertation 3, Type 2.1               

   นิสติด าเนินการเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั พรอ้มทัง้จดัท ารายงานความก้าวหน้า
เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ 

   Students collect, analyze the data and report their research progress to their 
dissertation adviser. 
 
208791   วิทยานิพนธ ์4 แบบ 2.1                                                    9 หน่วยกิต 
               Dissertation 4, Type 2.1               

   นิสติเขยีนวทิยานิพนธ ์สอบวทิยานิพนธ ์ด าเนินการแกไ้ข และส่งเล่มวทิยานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์แก่บณัฑติวทิยาลยั 

   Students write a dissertation, take a final dissertation defense, rectify the work 
and submit it to the Graduate  School 

 
ความหมายของเลขรหสั 

ประกอบดว้ยตวัเลข 6 หลกั แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตวั มคีวามหมายดงันี้ 
       1.  ความหมายของเลขรหสัชุดท่ี 1 คือ รหสั 3 ตวัแรก 

      ตวัเลขประจ าสาขาวิชา 
   208  หมายถงึ สาขาวชิาภาษาไทย 
       2.  ความหมายของเลขรหสัชุดท่ี 2 คือ รหสั 3 ตวัหลงั 
   เลขหลกัหน่วย :  แสดงอนุกรมของรายวิชา   
  เลขหลกัสิบ  :  แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา  

 0  หมายถงึ การศกึษาเฉพาะเรือ่ง, ระเบยีบวธิวีจิยั, 
สมัมนา 
 2  หมายถงึ กลุ่มภาษา 
 3  หมายถงึ กลุ่มวรรณคด,ี วรรณกรรม 
 8  หมายถงึ ภมูภิาคศกึษา 
 9  หมายถงึ วทิยานิพนธ ์

  เลขหลกัสิบ  :  แสดงระดบัปริญญาเอก 
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  3.2  ช่ือ ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์        
       3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร       
 
ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ/สาขาวิชา ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 *นางกาญจนา  
วชิญาปกรณ์ 

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด (ภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
อ.ม. (วรรณคดเีปรยีบเทยีบ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กศ.บ. (ภาษาไทย,  
เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
มศว บางแสน 

2550 
 
2527 
 
 
2524 

XXXXXXXXXXXXX 

2 *นางสาวพชัรนิทร ์ 
อนนัตศ์ริวิฒัน์ 

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด (ภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
อ.ม. (ภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดไีทย) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2551 
 
2532 
 
2520 

XXXXXXXXXXXXX 

3 นางมณีป่ิน 
พรหมสทุธริกัษ ์

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Thai Literature) 
SOAS, University of London 
B.A. (Sanskrit) 
SOAS, University of London 
อ.บ. (ภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2523 
 
2519 
 
2513 

XXXXXXXXXXXXX 

4 *นาวาโทวฒันชยั  
หมัน่ยิง่ 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2554 
 
2533 
 
2523 

XXXXXXXXXXXXX  

5 นายสนม ครุฑเมอืง รองศาสตราจารย ์ กศ.ด. (บรหิารการศกึษา) 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
กศ.บ. (ภาษาไทย)วทิยาลยั
วชิาการศกึษาพษิณุโลก 

2547 
 
2521 
 
 
2516 

XXXXXXXXXXXXX 

* อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า         
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คณุวฒิุ/สาขาวิชา ปีท่ีส าเรจ็

การศึกษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 นางกาญจนา  
วชิญาปกรณ์ 

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด (ภาษาไทย)  
มหาวทิยาลยันเรศวร 
อ.ม. (วรรณคดเีปรยีบเทยีบ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กศ.บ. (ภาษาไทย, เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) มศว บางแสน 

2550 
 
2527 
 
 
2524 

XXXXXXXXXXXXX 

2 นางสาวพชัรนิทร ์ 
อนนัตศ์ริวิฒัน์ 

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด (ภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
อ.ม. (ภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดไีทย) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2551 
 
2532 
 
2520 

XXXXXXXXXXXXX 

4 นางมณีป่ิน 
พรหมสทุธริกัษ ์

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Thai Literature) 
SOAS, University of London 
B.A. (Sanskrit) 
SOAS, University of London 
อ.บ. (ภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2523 
 
2519 
 
2513 

XXXXXXXXXXXXX 

5 นางวนิดา บ ารุงไทย รองศาสตราจารย ์ กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดไีทย) 
มศว ประสานมติร 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 
วทิยาลยัวชิาการศกึษา พษิณุโลก 

2516 
 
 
2512 

XXXXXXXXXXXXX 

6 นาวาโทวฒันชยั  
หมัน่ยิง่ 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2554 
 
2533 
 
2523 

XXXXXXXXXXXXX  

7 นายสนม ครุฑเมอืง รองศาสตราจารย ์ กศ.ด. (บรหิารการศกึษา) 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
กศ.บ. (ภาษาไทย)วทิยาลยั
วชิาการศกึษาพษิณุโลก 

2547 
 
2521 
 
2516 

XXXXXXXXXXXXX 
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ล าดบัท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ/สาขาวิชา ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

8 นางสาวสภุาพร   
คงสริริตัน์ 

รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด. (ภาษาไทย),  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศศ.ม. (จารกึภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยัศลิปกร 
ค.บ. (ภาษาไทย, ฝรัง่เศส), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2552 
 
2532 
 
2525 

XXXXXXXXXXXXX 

 

4.  องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ไมม่ ี
4.2 ช่วงเวลา 

ไมม่ ี
4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  

ไมม่ ี
 

5.  ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  
          5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

              วทิยานิพนธเ์ป็นการศกึษาคน้ควา้ในเชงิปฏบิตักิารทางภาษา วรรณคด ีและภาษาและ
วรรณกรรมทอ้งถิน่ทีผู่เ้รยีนสนใจ และสามารถอธบิายทฤษฎทีีน่ ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน
ศกึษาวจิยั สามารถบรูณาการองคค์วามรูท้ ัง้ดา้นเนื้อหาและทฤษฎมีาสร้างองคค์วามรูใ้หม่ ทีเ่กดิ
ประโยชน์ต่อวงวชิาการ และวชิาชพีดา้นภาษาไทย รวมทัง้ต่อสงัคม โดยมขีอบเขตทีส่ามารถท าเสรจ็
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
     5.2  ผลการเรียนรู้ 

  นิสติสามารถน าทฤษฎแีละองคค์วามรู ้วทิยานิพนธแ์ละการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมาใชไ้ด ้
อยา่งเชีย่วชาญ และสามารถใชดุ้ลยพนิิจจดัการปญัหาไดอ้ยา่งมคีุณธรรมจรยิธรรม  อกีทัง้ยงัสามารถ
เป็นผูน้ าในการพฒันา บรูณาการองคค์วามรูใ้หมแ่ละน าเทคนิคการวจิยัในสาขาวชิากบัต่างสาขาวชิา 
มาสรา้งประโยชน์แก่สงัคมและองคก์รต่าง ๆ เลง็เหน็การเปลีย่นแปลงและเขา้ใจผลกระทบของ
เทคโนโลยใีหม่ๆ  สามารถเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     5.3  ช่วงเวลา 
          กรณจีดัการศกึษาแบบ 1.1   
               - เริม่ตัง้แต่ ชัน้ปีที ่1 ภาคการศกึษาตน้ 
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          กรณจีดัการศกึษาแบบ 2.1  
               - เริม่ตัง้แต่ชัน้ปีที ่2 ภาคการศกึษาตน้ 
     5.4  จ านวนหน่วยกิต 
          - กรณกีารจดัการศกึษาแบบ 1.1.  จ านวน 48 หน่วยกติ 
                - กรณกีารจดัการศกึษาแบบ  2.1  จ านวน 36 หน่วยกติ 
      5.5   การเตรียมการ  

              มกีารก าหนดชัว่โมงการใหค้ าปรกึษา จดัท าบนัทกึการให้ค าปรกึษา ใหข้อ้มลูทางเวบ็ไซด ์
และปรบัปรงุใหท้นัสมยัเสมอ อกีทัง้มตีวัอยา่งวทิยานิพนธแ์ละการศกึษาคน้ควา้ใหศ้กึษา 
 
      5.6    กระบวนการประเมินผล 
             ประเมนิผลจากความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธ ์ดงันี้ 
                 1. บนัทกึในสมดุใหค้ าปรกึษา โดยอาจารยท์ีป่รกึษา 
                 2. การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ ์โดยคณะกรรมการจ านวน 5 คน 
                 3. การสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการ จ านวน 6 คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
นิสติผูเ้ขา้ศกึษาตามหลกัสตูรศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย อาจมคีุณลกัษณะ 

พเิศษ ซึง่ควรไดร้บัการพฒันาดงัต่อไปนี้ 
 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนและกิจกรรมนิสิต 
1. มคีวามรูค้วามสามารถทางภาษา วรรณคด ี
ภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ และวฒันธรรม
ของไทย  หากเป็นนิสติต่างชาตติอ้งมคีวามรูท้าง
ภาษาและวฒันธรรมของชาตติน เช่น ภาษาลาว 
ภาษาพม่า ภาษาเวยีดนาม ภาษาเขมร  ฯ ลฯ 
วรรณกรรมภาษาต่าง ๆ ดงักล่าวมา  และ 
วรรณกรรมทอ้งถิน่ 

1. ส่งเสรมิและเน้นการศกึษา การวจิยัอย่างลุ่มลกึ
ในสาขาดงักล่าวแลว้พฒันาเขา้สู่การประยกุตแ์ละ
สรา้งบูรณาการในสาขานัน้ๆ 
2. มอบหมายงาน/โจทยป์ญัหา 
3. การจดัสมัมนาอภปิรายแสดงความคดิเหน็ 

2. มคีวามสามารถทางภาษาไทยเป็นพเิศษ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการผลติงานเขยีน ทัง้ในรปู
ของบทความ ต ารา งานวจิยั ฯ ล ฯ 

 1. มอบหมายงานในการเขยีนบทความ ต ารา 
รายงานการศกึษาคน้ควา้  
 2. สนบัสนุนใหม้กีารพมิพเ์ผยแพร่ 

3. มคีวามสามารถในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่
ดา้นภาษาและวฒันธรรมไทย ทัง้ภาษา วรรณคด ี
ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่อยา่งต่อเนื่อง เพื่อ
น าไปสู่การสงัเคราะหแ์ละประยกุตใ์ชผ้ลงานวจิยั
ทีล่งรปูใหเ้กดิการพฒันาในการปฏบิตังิานและแก่
สงัคม โดยยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ 

1. การจดัใหม้กีารวจิยัทุกรายวชิา 
2. สนบัสนุนการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ใน
กระบวนการท าวทิยานิพนธ์ 

 
 2.  การพฒันาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

    นิสติผูเ้ขา้ศกึษาตามหลกัสตูรศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย เป็นนิสติที ่
ไดร้บัการคดัเลอืกมาแลว้เป็นอยา่งด ี(High Selected Group) ทัง้ดา้นวุฒภิาวะทางสตปิญัญา จติใจ 
อารมณ์ สงัคม ตลอดจนมสีุขภาพกายดมีคีวามสามารถพเิศษทางมนุษยสมัพนัธ ์มทีกัษะในการใช้
เทคโนโลยทีางข่าวสาร และประการส าคญัทีสุ่ดคอื มทีัง้จรรยาบรรณและทกัษะทางภาษาไทย ดงันัน้
การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้นจงึเป็นดงันี้ 
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 2.1 คณุธรรมจริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรม 
   2.1.1.1  สามารถจดัการเกี่ยวกบัปญัหาดา้นคุณธรรม จรยิธรรมทีซ่บัซอ้น
ดา้นบรบิทของภาษาไทย ตลอดจนสามารถใชดุ้ลยพนิิจอยา่งผูรู้ด้ว้ยความยตุธิรรม ดว้ยหลกัฐาน ดว้ย
หลกัการทีม่เีหตุผลและค่านิยมอนัดงีาม 
   2.1.1.2  สามารถแสดงออกหรอืสื่อสารขอ้สรุปของปญัหาโดยค านึงถงึ
ความรูส้กึของผูเ้กี่ยวขอ้งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ 
   2.1.1.3  รเิริม่ในการชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพรอ่งของจรรยาบรรณทางภาษาไทยทีม่ ี
อยูใ่นปจัจบุนัเพือ่ทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอยา่งจรงิจงัใหผู้อ้ื่นใชดุ้ลยพนิิจทางดา้นคุณธรรม
จรยิธรรมในการจดัการกบัความขดัแยง้และปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
   2.1.1.4  แสดงออกถงึภาวะผูน้ าในการส่งเสรมิใหม้กีารปฏบิตัติามหลกั
คุณธรรมจรยิธรรมในการท างานและในชุมชนทีก่วา้งขวางขึน้ เครง่ครดัในจรรยาบรรณของภาษาไทย 
  2.1.2  กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรม 
           ใชห้ลกัของความสมัพนัธ ์(Interaction) ระหว่างประธานกรรมการวทิยานิพนธ ์
กรรมการวทิยานิพนธ ์ทัง้นี้ผูส้อนจะเป็นตน้แบบ (Model) อนัดงีามแก่นิสติ 
  2.1.3  กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรม 
          รบัรูไ้ดจ้ากการสงัเกตการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนิสติในการปรบัเขา้สู่
ความเป็นตน้แบบ 
 2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้
   2.2.1.1  สามารถพฒันานวตักรรมและสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่มคีวามเขา้ใจ
อยา่งถ่องแทแ้ละลกึซึง้ในองคค์วามรูท้ีเ่ป็นแก่นสารในสาขาวชิาภาษาไทย รวมทัง้ขอ้มลูเฉพาะทาง
ทฤษฎ ีหลกัการและแนวคดิทีเ่ป็นรากฐาน 
   2.2.1.2  มคีวามรูท้ีเ่ป็นปจัจุบนัในสาขาวชิาภาษาไทย รวมถงึประเดน็ปญัหา
ส าคญัทีจ่ะเกดิขึน้ รูเ้ทคนิคการวจิยัและการพฒันาขอ้สรปุซึง่เป็นทีย่อมรบัในสาขาภาษาไทยไดอ้ย่าง
ฉลาดหลกัแหลม 
   2.2.1.3  สามารถแสดงถงึความเขา้ใจอย่างลุ่มลกึและกวา้งขวางเกีย่วกบั 
แนวปฏบิตัทิีม่กีารเปลีย่นแปลงในวชิาชพี ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
                             2.2.1.4  มทีกัษะและเทคนิคการวจิยั รวมทัง้พฒันาองคค์วามรูอ้นัเป็นที่
ยอมรบัในสาขาวชิาภาษาไทยและสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
  2.2.2 กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นความรู้ 
  ประธานกรรมการวทิยานิพนธ ์กรรมการวทิยานิพนธแ์ละผูส้อน เสนอแนะใหเ้หน็
ความสมัพนัธข์องแหล่งการเรยีนรูใ้นสาขาวชิาต่าง ๆ  ทีส่ามารถน ามาใชใ้นการเชื่อมโยงขอ้มลู
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ขา่วสารความรูท้างภาษาไทย เพื่อใหน้ิสติไดค้น้ควา้และสามารถน าเสนอขอ้มลูใหมอ่ยา่งสม ่าเสมอ  
อนัจะเป็นรากฐานทีแ่ขง็แกร่งในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
  2.2.3  กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นความรู้ 
           1. จดัสอบวดัความรู ้
                              2. ประเมนิผลจากงานทีน่ิสติน าเสนอ 
 2.3  ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรยีนดา้นทกัษะทางปญัญา 
   2.3.1.1  สามารถใชค้วามเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นทฤษฎแีละทางเทคนิคการ
แสวงหาความรูใ้นการวเิคราะหป์ระเดน็และปญัหาส าคญัไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์สามารถพฒันาแนวทาง 
การแกป้ญัหาส าคญัไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์
   2.3.1.2  สามารถสงัเคราะหผ์ลงานวจิยัและทฤษฎเีพื่อพฒันาความรู ้
ความเขา้ใจใหม่ทีส่รา้งสรรคโ์ดยบรูณาการแนวคดิต่าง ๆ ทัง้จากภายในและภายนอกสาขาวชิา 
ภาษาไทย 
   2.3.1.3  สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวจิยัทีส่ าคญัในเรือ่งที่
ซบัซอ้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาองคค์วามรูใ้หมห่รอืปรบัปรงุแนวปฏบิตัใินวชิาชพีอยา่งมนีัยส าคญั 
  2.3.2  กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญา 
  จดัใหม้กีารน าเสนองานวจิยัทีม่คีวามซบัซอ้นและละเอยีดอ่อนในการตคีวามและการ
เชื่อมโยงความสมัพนัธ ์โดยมกีารอภปิรายซกัถาม อนัเป็นปฏกิริยิาทางวชิาการ เพื่อใหเ้หน็ถงึมมุมอง
ทีห่ลากหลาย อนัจะท าใหป้ญัญาแตกฉาน  เพื่อใหน้ิสติสามารถคดิวเิคราะห ์และเพื่อไดแ้ลกเปลีย่น
เรยีนรูก้นัระหว่างผูเ้รยีน  ทัง้นี้ประธานกรรมการวทิยานิพนธ ์กรรมการวทิยานิพนธแ์ละผูส้อนควรมี
ส่วนรว่มในกจิกรรมทางปญัญาดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 
  2.3.3  กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญา 
  ประเมนิจากการเขา้รว่มในกจิกรรมทางปญัญาของนิสติอยา่งใกลช้ดิ พจิารณาจาก
การน าเสนอแนะแนวทางมมุมอง วธิคีดิ วธิตีคีวามและวธิเีชื่อมโยงอนัหลากหลายของผูเ้รยีน  และ
สงัเกตจากปฏกิริยิาของนิสติทีม่ต่ีอวธิกีารดงักล่าว 
                    ประเมนิผลจากรายงานทัง้ในรปูแบบของรายงานเป็นรปูเล่ม การน าเสนอดว้ยวาจา 
สื่อสิง่พมิพ ์รวมทัง้จากบทความและงานวจิยั 
 2.4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
   2.4.1.1  มคีวามสามารถสงูในการแสดงความคดิเหน็ทางวชิาการและวชิาชพี 
   2.4.1.2  สามารถวางแผนวเิคราะหแ์ละแก้ปญัหาทีซ่บัซอ้นสงูมากดว้ยตนเอง
รวมทัง้วางแผนในการปรบัปรงุตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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   2.4.1.3  สรา้งปฏสิมัพนัธใ์นกจิกรรมกลุ่มอยา่งสรา้งสรรคแ์ละแสดงออกถงึ
ความโดดเด่นทัง้ในการเป็นผูน้ าทางวชิาภาษาไทยและในสงัคมทีซ่บัซอ้น รบัผดิชอบทัง้ทางวชิาการ
และทางส่วนตวัในกจิกรรมทีต่นท าไป 
  2.4.2  กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ 
           จดัใหม้เีวทแีลกเปลีย่นทศันะทางวชิาการระหว่างนิสติ คณาจารยภ์าษาไทย 
วทิยากร  ผูเ้ชีย่วชาญ และบุคคลทัว่ไปอยา่งสม ่าเสมอ  ทุกกจิกรรมจะด าเนินโดยสรา้งบรรยากาศทาง
วชิาการ เพื่อก่อใหเ้กดิความรกั สามคัค ีมคีารวธรรม โดยส่งผลไปทีป่ญัญาธรรม 
  2.4.3  กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 
   ประธานกรรมการวทิยานิพนธ ์กรรมการวทิยานิพนธแ์ละผูส้อนจะมสี่วนรว่ม
ในเวทแีลกเปลีย่นทศันะทางวชิาการทุกขัน้ตอนแลว้ใชว้ธิกีารสงัเกตเป็นเครือ่งมอืในการประเมนิ
ดงักล่าว  นอกจากนี้ยงัประเมนิผลโดยใหน้ิสติประเมนิตนเอง และประเมนิผูร้ว่มเรยีน 
 2.5  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   2.5.1.1  มคีวามสามารถในการคดักรองสถติเิพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้
ภาษาไทยตามความจ าเป็น 
   2.5.1.2  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบั
กลุ่มบุคคลทัง้ในวงวชิาการ วชิาชพี รวมถงึชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ ผ่านการน าเสนอดว้ยวาจา สิง่ตพีมิพท์างวชิาการและวชิาชพีรวมทัง้
วทิยานิพนธห์รอืโครงการคน้ควา้ทีส่ าคญั 
                             2.5.1.3  สามารถสรปุปญัหาและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่าง
ชาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขาวชิาภาษาไทย 
  2.5.2  กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี
   ประธานกรรมการวทิยานิพนธ ์กรรมการวทิยานิพนธจ์ะใชค้วามสมัพนัธ์ 
ทางวชิาการกบันิสติในการวพิากษ์งานของนิสติในส่วนทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะหต์วัเลข การสื่อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยแีละเสนอแนะทางเลอืกในการจดัเกบ็ขอ้มลูเหล่านัน้ใหน้ิสติไดเ้หน็อกีดว้ย 
   ส่วนนิสติทีม่ชี ัน้เรยีน ผูส้อนอาจใหน้ิสติจดัท ารายงานการศกึษาคน้ควา้ หรอื
โครงการวจิยัน ารอ่ง (Pilot Project) โดยมกีารวพิากษ์และเสนอแนะในเรือ่งทกัษะ 
การวเิคราะหต์วัเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี
   นอกจากนี้ยงัส่งเสรมิใหน้ิสติใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้ขอ้มลูจาก
ฐานขอ้มลูทางวชิาการ 
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2.5.3 กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  
การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ประเมนิจากผลงานของนิสติ โดยยดึหลกัว่าการประเมนินัน้จะก่อใหเ้กดิ 
การสรา้งสรรคน์ิสติตามมา 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี 
คณุธรรม จริยธรรม 
               (1.1)  สามารถจดัการเกีย่วกบัปญัหาดา้นคุณธรรม จรยิธรรมทีซ่บัซอ้นดา้นบรบิทของ
ภาษาไทย ตลอดจนสามารถใชดุ้ลยพนิิจอยา่งผูรู้ด้ว้ยความยตุธิรรม ดว้ยหลกัฐาน ดว้ยหลกัการทีม่ ี
เหตุผลและค่านิยมอนัดงีาม 
   (1.2)  สามารถแสดงออกหรอืสื่อสารขอ้สรุปของปญัหาโดยค านึงถงึความรูส้กึของผูเ้กีย่วขอ้ง
ทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ 
   (1.3)  รเิริม่ในการชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพรอ่งของจรรยาบรรณทางภาษาไทยทีม่อียูใ่นปจัจุบนัเพื่อ
ทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอยา่งจรงิจงัใหผู้อ้ื่นใชดุ้ลยพนิิจทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรมในการจดัการ
กบัความขดัแยง้และปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
   (1.4)  แสดงออกถงึภาวะผูน้ าในการส่งเสรมิใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัคุณธรรมจรยิธรรมใน
การท างานและในชุมชนทีก่วา้งขวางขึน้ เครง่ครดัในจรรยาบรรณของภาษาไทย 
ความรู้ 
               (2.1)  สามารถพฒันานวตักรรมและสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่มคีวามเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละ
ลกึซึง้ในองคค์วามรูท้ีเ่ป็นแก่นสารในสาขาวชิาภาษาไทย รวมทัง้ขอ้มลูเฉพาะทางทฤษฎ ีหลกัการและ
แนวคดิทีเ่ป็นรากฐาน 
   (2.2)  มคีวามรูท้ีเ่ป็นปจัจุบนัในสาขาวชิาภาษาไทย รวมถงึประเดน็ปญัหาส าคญัทีจ่ะเกดิขึน้ 
รูเ้ทคนิคการวจิยัและการพฒันาขอ้สรุป ซึง่เป็นทีย่อมรบัในสาขาภาษาไทยไดอ้ย่างฉลาดหลกัแหลม 
   (2.3)  สามารถแสดงถงึความเขา้ใจอย่างลุ่มลกึและกวา้งขวางเกี่ยวกบัแนวปฏบิตัทิีม่ ี
การเปลีย่นแปลงในวชิาชพี ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 
            (2.4)  มทีกัษะและเทคนิคการวจิยั รวมทัง้พฒันาองคค์วามรูอ้นัเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิา
ภาษาไทยและสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
ทกัษะทางปัญญา 
                (3.1)  สามารถใชค้วามเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นทฤษฎแีละทางเทคนิคการแสวงหาความรูใ้น
การวเิคราะหป์ระเดน็และปญัหาส าคญัไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์สามารถพฒันาแนวทาง 
การแกป้ญัหาส าคญัไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์
    (3.2)  สามารถสงัเคราะหผ์ลงานวจิยัและทฤษฎเีพื่อพฒันาความรูค้วามเขา้ใจใหม่ 
ทีส่รา้งสรรคโ์ดยบูรณาการแนวคดิต่าง ๆ ทัง้จากภายในและภายนอกสาขาวชิาภาษาไทย 

(3.3)  สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวจิยัทีส่ าคญัในเรือ่งทีซ่บัซอ้นทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการพฒันาองคค์วามรูใ้หมห่รอืปรบัปรงุแนวปฏบิตัใินวชิาชพีอย่างมนียัส าคญั 
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
                (4.1)  มคีวามสามารถสงูในการแสดงความคดิเหน็ทางวชิาการและวชิาชพี 
     (4.2)  สามารถวางแผนวเิคราะหแ์ละแก้ปญัหาทีซ่บัซอ้นสงูมากดว้ยตนเองรวมทัง้วางแผน
ในการปรบัปรุงตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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     (4.3)  สรา้งปฏสิมัพนัธใ์นกจิกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรคแ์ละแสดงออกถงึความโดดเด่นทัง้
ในการเป็นผูน้ าทางวชิาภาษาไทยและในสงัคมทีซ่บัซอ้น รบัผดิชอบทัง้ทางวชิาการและทางส่วนตวัใน
กจิกรรมทีต่นท าไป 
 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              (5.1)  มคีวามสามารถในการคดักรองสถติเิพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ภาษาไทยตาม
ความจ าเป็น 
     (5.2)  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบักลุ่มบุคคลทัง้ 
ในวงวชิาการ วชิาชพี รวมถงึชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ผ่านการน าเสนอดว้ยวาจา สิง่ตพีมิพท์างวชิาการและวชิาชพีรวมทัง้วทิยานิพนธห์รอื
โครงการคน้ควา้ทีส่ าคญั 
              (5.3)  สามารถสรปุปญัหาและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างชาญฉลาด 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขาวชิาภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 39 
 

 

หมวดท่ี  5  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการให้ระดบัคะแนน 
    กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

มหาวทิยาลยันเรศวร ว่าดว้ยการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการวดั
และประเมนิผลการศกึษา โดยใชร้ะบบอกัษรล าดบัขัน้และค่าล าดบัขัน้ในการวดัและประเมนิผล
การศกึษาในแต่ละรายวชิา โดยแบ่งการก าหนดอกัษรล าดบัขัน้เป็น 3  กลุ่ม  คอื อกัษรล าดบัขัน้ทีม่คี่า
ล าดบัขัน้  อกัษรล าดบัขัน้ที ่ไมม่คี่าล าดบัขัน้  และอกัษรล าดบัขัน้ทีย่งัไม่มกีารประเมนิผล  
  1.1 อกัษรล าดบัขัน้ทีม่คี่าล าดบัขัน้ ใหก้ าหนด ดงันี้ 
   อกัษรล าดบัขัน้ ความหมาย   ค่าล าดบัขัน้ 
    A ดเียีย่ม         (excellent) 4.00 
    B+ ดมีาก (very good)  3.50 
    B ด ี (good)  3.00 
    C+ ดพีอใช ้ (fairy good)  2.50 
    C พอใช ้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 1.2 อกัษรล าดบัขัน้ทีไ่ม่มคี่าล าดบัขัน้ ใหก้ าหนด ดงันี้ 
  อกัษรล าดบัขัน้ ความหมาย 
   S เป็นทีพ่อใจ  (satisfactory) 
   U ไมเ่ป็นทีพ่อใจ  (unsatisfactory) 
   W การถอนรายวชิา  (withdrawn) 
 1.3 อกัษรล าดบัขัน้ทีย่งัไมม่กีารประเมนิผล ใหก้ าหนด ดงันี้ 
  อกัษรล าดบัขัน้ ความหมาย 
   I การวดัผลยงัไมส่มบรูณ์  (incomplete) 
   P การเรยีนการสอนยงัไมส่ิน้สุด (in progress)  
  รายวชิาบงัคบัของสาขาวชิา ภาษาไทย  นิสติจะตอ้งไดค้่าล าดบัขัน้ไมต่ ่ากว่า C หรอื 
S มฉิะนัน้จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนซ ้าอกี 
       รายวชิาทีก่ าหนดใหว้ดัและประเมนิผลดว้ยอกัษรล าดบัขัน้ S หรอื U ไดแ้ก่ รายวชิาที่
ไมน่บัหน่วยกติ/การสอบประมวลความรู/้สมัมนา/วทิยานิพนธ ์และ IS 
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     2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 
         2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 

2.1.1 มคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการ 
สอน 

2.1.2  มคีณะกรรมการตรวจสอบผล และรายงานวทิยานิพนธแ์ละการไดร้บัการ 
ตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารหรอื รายงานการการประชุมต่าง ๆ และมกีารประเมนิวทิยานิพนธโ์ดย
คณะกรรมการพจิาณา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเรจ็การศึกษา 
 การก าหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนิสติ ควรเน้นการท าวจิยัสมัฤทธผิล

ของการประกอบอาชพีของบณัฑติ ทีท่ าอย่างต่อเนื่องและน าผลวจิยัทีไ่ดย้อ้นกลบัมาปรบัปรงุ
กระบวนการ การเรยีนการสอน และหลกัสตูรแบบครบวงจร รวมทัง้การประเมนิคุณภาพของหลกัสตูร
และหน่วยงานโดยองคก์รระดบัสากล โดยการวจิยัอาจจะด าเนินการดงัอย่างอย่างต่อไปนี้ 
  2..2.1  ภาวการณ์ไดง้านท าของดุษฎบีณัฑติ ประเมนิจากดุษฎบีณัฑติแต่ละรุ่นทีจ่บ
การศกึษาในดา้นของระยะเวลาในการหางานท า ความเหน็ต่อความรู ้ความสามารถ ความมัน่ใจของ
บณัฑติในการประกอบการงานอาชพี 
  2.2.2  การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สมัภาษณ์ หรอื การส่ง
แบบสอบถามเพื่อประเมนิความพงึพอใจในดุษฎบีณัฑติทีจ่บการศกึษาและเขา้ท างานในสถาน
ประกอบการนัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที ่1 ปีที ่5 เป็นตน้ 
   2.2.3  การประเมนิต าแหน่ง และหรอืความกา้วหน้าในสายงานของดุษฎบีณัฑติ 
   2.2.4  การประเมนิจากสถานศกึษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรอืสอบถามเมื่อมี
โอกาสในระดบัความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้มและคุณสมบตัดิา้นอื่น ๆ ของดุษฎบีณัฑติจะ
จบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพื่อปรญิญาทีส่งูขึน้ในสถานศกึษานัน้ ๆ  
   2.2.5  การประเมนิจากดุษฎีบณัฑติที่ไปประกอบอาชพีในแง่ของความพร้อมและ
ความรูจ้ากสาขาวชิาทีเ่รยีนรวมทัง้สาขาอื่น  ทีก่ าหนดในหลกัสูตร ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการประกอบอาชพี
ของดุษฎบีณัฑติรวมทัง้เปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ดว้ย 
   2.2.6  ความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก ที่มาประเมนิหลกัสูตร หรอื เป็นอาจารย์
พเิศษ ต่อความพรอ้มของนิสติในการเรยีนและสมบตัอิื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการ
พฒันาองคค์วามรูข้องนิสติ 
 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 

 การส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยันเรศวร ว่าดว้ย 
การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
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 หลกัสตูร แบบ 1 (ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร) 
 1. มรีะยะเวลาการศกึษาตามก าหนด 
 2. ลงทะเบยีนเรยีนครบตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 
 3.  สอบผ่านความรูภ้าษาองักฤษตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 4.   สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(QUALIFYING EXAMINATION) 
 5.   เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
                    6    ผลงานวทิยานิพนธ ์จะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือยา่งน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน 
หรอืส่วนหน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่ ี
รายงานการประชุม (Proceeding) ทีม่คีณะกรรมการภายนอกรว่มกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 
 

หลกัสตูร แบบ 2 (ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวร) 
 1. มรีะยะเวลาการศกึษาตามก าหนด 
 2. ลงทะเบยีนเรยีนครบตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 
 3. ศกึษารายวชิาครบถว้นตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร และเงื่อนไขของสาขาวชิานัน้ๆ 
 4. มผีลการศกึษาไดค้่าระดบัขัน้สะสมเฉลีย่ ไมต่ ่ากว่า 3.00 
 5.  สอบผ่านความรูภ้าษาองักฤษตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 6.  สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(QUALIFYING EXAMINATION) 
           7. เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 

8 . ผลงานวทิยานิพนธ ์จะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือยา่งน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน 
หรอืส่วนหนึ่งของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารหรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ทีม่คีณะกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 
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หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  
(1) มกีารปฐมนิเทศหรอืแนะแนวการเป็นครแูก่อาจารยใ์หม ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายของ 

สถาบนัคณะตลอดจนในหลกัสตูรทีส่อน 
(2) ส่งเสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอนและ 

การวจิยัอยา่งต่อเนื่อง การสนบัสนุนดา้นการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดงูานทางวชิาการและวชิาชพีใน
องคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิม่พนู
ประสบการณ์ 
 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์ 
2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  

(1) ส่งเสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอนและ 
การวจิยัอยา่งต่อเนื่อง การสนบัสนุนดา้นการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดงูานทางวชิาการและวชิาชพีใน
องคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิม่พนู
ประสบการณ์ 

(2) การเพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหท้นัสมยั                                            
2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมสี่วนรว่มในกจิกรรมบรกิารวชิาการแก่ชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความรูแ้ละ 
คุณธรรม 

(2) มกีารกระตุ้นอาจารยท์ าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิา 
(3) ส่งเสรมิการท าวจิยัสรา้งองคค์วามรูใ้หมเ่ป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและ 

มคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาชพี 
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หมวดท่ี  7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 
1. การบริหารหลกัสูตร  
 เป็นไปตามโครงการบรหิารหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาและเกณฑ์
การประกนัคุณภาพ โดย 
   1. มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติ ประจ าสาขาวชิาภาษาไทย  ท าหน้าที่
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการจดัการเรยีนการสอน การเปิด-ปิด  การปรบัปรงุหลกัสตูรและรายวชิา 
และรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอน ทุก 5 ปี 
    2. มกีารจดัท าแผนการสอน   และเกณฑก์ารวดัและประเมนิผล 
    3. มกีารจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะและความรูแ้ก่นิสติ 
    4. ส่งเสรมิใหค้ณาจารยป์ระจ าหลกัสตูรไดด้งูานดา้นหลกัสตูร การเรยีนการสอน และ การบรหิาร
หลกัสตูร สถาบนัการศกึษาภายในประเทศ หรอืภายนอกประเทศ 
    5. มกีารประเมนิหลกัสตูรโดยผูท้รงคุณวุฒ ิคณาจารยผ์ูส้อน  ผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ ศษิยเ์ก่า และนิสติ
ปจัจบุนั ฯ ล ฯ 
 
2.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 
     2.1  การบริหารงบประมาณ 
 คณะมนุษยศาสตรจ์ดัสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อใชบ้รหิารจดัการในดา้นการจดัการเรยีน 
การสอน ดา้นการวจิยั ดา้นจดัโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของนิสติ 
    2.2  ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
   2.2.1 มอีาคารเรยีนและหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอนอยา่งพอเพยีง 
   2.2.2 มหีอ้งท างานทีเ่หมาะสมต่อการท างานของอาจารยแ์ละบุคลากร 
   2.2.3  มหีอ้งสมดุ หอ้งอ่านหนงัสอื ทีม่หีนังสอืวารสารทัง้ในและต่างประเทศ 
พอเพยีงส าหรบันิสติและอาจารย ์
   2.2.4 มรีะบบเทคโนโลยกีารสบืคน้ขอ้มลูทางวชิาการจากแหล่งขอ้มลูทัง้ใน
และต่างประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     2.3  การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
          มผีูร้บัผดิชอบการวางแผน การด าเนินการและการปฏบิตักิารประเมนิ การจดัหาทรพัยากรการ
เรยีนการสอนเพิม่เตมิอย่างมปีระสทิธภิาพ 
     2.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  

การเตรยีมความพรอ้มสนบัสนุนการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตาม 
- ประกาศ กระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่งเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 
ขอ้ 15. ว่าดว้ยการประกนัคุณภาพของหลกัสตูร 
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         - ประกาศ กระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่งมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2549 ว่าดว้ยมาตรฐาน
ดา้นพนัธกจิของการบรหิารอุดมศกึษา และมาตรฐานดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละ
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้

 โดยมกีารประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากรตามขอ้ก าหนดขา้งตน้โดย 
จดัท าแบบส ารวจความตอ้งการจากนกัศกึษาในใชท้รพัยากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 

                จดัประชุมระดมความคดิเหน็จากอาจารยผ์ูใ้ชท้รพัยากรการเรยีนการสอน 

3. การบริหารคณาจารย ์
     3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

มกีารคดัเลอืกอาจารยใ์หมต่ามระเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัโดยอาจารยใ์หม่ 
จะตอ้งมวีุฒกิารศกึษาและคุณสมบตัติามทีค่ณะ สาขาวชิา และ กบม. มหาวทิยาลยัก าหนด 
    3.2   การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  

คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และผูส้อน จะตอ้งประชุมรว่มกนัในการวางแผนจดัการเรยีน 
การสอนประเมนิผลและใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิผลทุกรายวชิา เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อเตรยีมไว้
ส าหรบัการปรบัปรุงหลกัสตูร ตลอดจนปรกึษาหารอืแนวทางทีจ่ะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสตูร 
และไดบ้ณัฑติเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคโ์ดยความเหน็ชอบของคณะและ
มหาวทิยาลยั 
    3.3   การแต่งตัง้อาจารยพิ์เศษ  
          การแต่งตัง้อาจารยพ์เิศษ มุง่ใหเ้กดิการพฒันาประสบการณ์การเรยีนรูแ้ก่นิสติ 
นอกเหนือไปจากความรูต้ามทฤษฎ ีเพื่อเพิม่พูนประสบการณ์การท างานในวชิาชพีจรงิ 

 
4. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 มกีารก าหนดคุณสมบตับิุคลากรใหค้รอบคลุมภาระหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ โดยคณะกรรมการ 

คดัเลอืกบุคลากร ก่อนรบัเขา้ท างาน  
4.2  การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน 

 มกีารพฒันาบุคลากรใหม้พีฒันาการเพิม่พูนความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์ในภาระงานที่ 
รบัผดิชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวชิาการหรอืหน่วยงานใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง โดย
การอบรม ดงูาน ทศันศกึษา และการวจิยัสถาบนั  
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5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

 คณะมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสติทุกคน โดยนิสติสามารถปรกึษากบั 
อาจารยท์ีป่รกึษาในการวางแผนการเรยีน การแนะน าแผนการเรยีนในหลกัสตูร การเลอืกและวางแผน
ส าหรบัอาชพี และการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั โดยอาจารยท์ีป่รกึษาตอ้งก าหนดชัว่โมงใหค้ าปรกึษา 
(Office Hours) เพื่อใหน้ิสติเขา้ปรกึษาได้ นอกจากนี้ ตอ้งมทีีป่รกึษากจิกรรมเพื่อใหค้ าปรกึษาแนะน า
ในการจดัท ากจิกรรมแก่นิสติ 

5.2  การอทุธรณ์ของนิสิต  
 นิสติทีถู่กลงโทษ มสีทิธยิืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนั

รบัทราบค าสัง่ลงโทษ โดยค ารอ้งตอ้งท าเป็นหนงัสอืพรอ้มเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานบรกิาร
การศกึษาบณัฑติวทิยาลยั และใหค้ณะกรรมการอุทธรณ์ พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 
นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอือุทธรณ์ โดยค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 
 มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ของประเทศ และโลก 

เพื่อศกึษาทศิทางของตลาดแรงงานทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ และประเทศ  
 ใหม้กีารส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติก่อนการ

ปรบัปรงุหลกัสตูร 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2555 
ปีท่ี 1 

2556 
ปีท่ี 2 

2557 
ปีท่ี 3 

2558 
ปีท่ี 4 

7.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนรว่ม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสตูร 

    

7.2 มรีายละเอยีดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ .2 ทีส่อดคลอ้ง
กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาตหิรอื มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

    

7.3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม )ถา้ม ี(ตามแบบ มคอ .3 และ มคอ .4 
อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในหลกัสตูรใหค้รบทุกรายวชิา 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2555 
ปีท่ี 1 

2556 
ปีท่ี 2 

2557 
ปีท่ี 3 

2558 
ปีท่ี 4 

7.4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี 
ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาค
การศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

    

7.5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ   
มคอ .7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

    

7.6 มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้ทีก่ าหนดใน มคอ .3 และ มคอ .4 (ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ย
ละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

    

7.7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธ์
การสอน หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิ
การด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ .7 ปีทีแ่ลว้ 

    

7.8 อาจารยใ์หม(่ถ้าม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอื
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

    

7.9 อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

    

7.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี
ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
50  ต่อปี 

    

7.11 ระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสุดทา้ย/ดุษฎบีณัฑติใหม ่
ทีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5 จาก 
คะแนนเตม็ 5.0 

    

7.12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอดุษฎบีณัฑติ
ใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5  จากคะแนนเตม็5.0 

    

 
เกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินการ 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีท้ี ่1-12 อยู่ในระดบัด ีทัง้นี้เกณฑก์ารประเมนิใน

ระดบัดคีอื มกีารด าเนินงานตามขอ้ 1-5 ครบถว้น และ อยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชีผ้ลการ
ด าเนินงานที ่6-12 ทีร่ะบุไวใ้นแต่ละปีบรรลุตามเปา่หมาย   
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หมวดท่ี 8 กระบวนการการประเมินและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรบัปรงุแผนกลยทุธก์ารสอน 
 มกีารประเมนิผลการสอนของอาจารยโ์ดยนิสติ และน าผลการประเมนิมาวเิคราะหเ์พื่อหา 

จดุอ่อนและจดุแขง็ในการสอนของอาจารยผ์ูส้อน เพื่อปรบักลยทุธก์ารสอนใหเ้หมาะสม โดยอาจารยแ์ต่
ละท่าน 
 มกีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติโดยการสอบ  
 มกีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติโดยการปฏบิตังิานกลุ่ม 
 วเิคราะหเ์พื่อหาจดุอ่อนและจดุแขง็ในการเรยีนรูข้องนิสติ เพื่อปรบักลยทุธก์ารสอนให้ 

เหมาะสมกบันิสติแต่ละชัน้ปี โดยอาจารยแ์ต่ละท่าน 
 
 1.2 กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
 ใหน้ิสติไดป้ระเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทัง้ในดา้นทกัษะ กลยทุธก์ารสอน  

และการใชส้ื่อในทุกรายวชิา 
 
2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 
 ประเมนิโดยนิสติปีสุดทา้ย 
 ประเมนิโดยบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา 
 ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ 
 ประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒ ิและ/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามดชันีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุในหมวดที ่7 ขอ้ 7 
โดยคณะกรรมการประเมนิอยา่งน้อย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาอยา่งน้อย 1 คน ที่
ไดร้บัการแต่งตัง้จากมหาวทิยาลยั 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

ใหก้รรมการวชิาการประจ าสาขาวชิา/ภาควชิา รวบรวมขอ้มลูจากการประเมนิการเรยีนการ
สอนของอาจารย ์นิสติ บณัฑติ และผูใ้ชบ้ณัฑติ และขอ้มลูจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปญัหาของการ
บรหิารหลกัสตูรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา และน าไปสู่การด าเนินการปรบัปรงุรายวชิาและ
หลกัสตูรต่อไป ส าหรบัการปรบัปรงุหลกัสตูรนัน้จะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทัง้นี้เพื่อใหห้ลกัสตูรมคีวาม
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 


