
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 
  

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บณัฑิตวิทยาลยั และ คณะมนุษยศาสตร ์ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย       :  หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ  :  Master of Arts Program in Thai Language 

 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขา 
ภาษาไทย      :      ชื่อเตม็   ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ภาษาไทย) 
      ชื่อยอ่    ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

          ภาษาองักฤษ   :    ชื่อเตม็   Master of Arts (Thai Language) 
                      :    ชื่อยอ่    M.A. (Thai Language) 
 
3. วิชาเอก  

ไมม่ ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
ไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 
   5. รปูแบบของหลกัสตูร 
      5.1 รปูแบบ 

 เป็นหลกัสตูรระดบั 4 ปรญิญาโท 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  การร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
                  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 ในการประชุมครัง้ที่ 6/2554 เมือ่วนัที ่30  
        เดอืน สงิหาคม ปี พ.ศ. 2554 
    ▪   สภาวชิาการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที่ 6/2554 เมือ่วนัที ่4 เดอืน ตุลาคม           
        ปี พ.ศ. 2554 
    ▪  สภามหาวทิยาลยัอนุมตัหิลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที่ 165 (8/2554) เมือ่วนัที ่ 13  
       เดอืน  พฤศจกิายน ปี พ.ศ. 2554 
    ▪  สภาวชิาชพี (ถา้ม)ี ใหก้ารรบัรอง เมือ่วนัที.่....เดอืน......ปี.... 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรคณุภาพและมาตรฐาน 
      หลกัสตูรมคีวามพรอ้มเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาโท 

สาขาวชิาภาษาไทย ในปีการศกึษา 2556 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
     8.1  ผูส้อนในสาขาภาษาไทย วรรณคดไีทย  ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
     8.2  ผูว้จิยัในสาขาภาษาไทย วรรณคดไีทย  ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
     8.3  ผูว้จิยัและผูป้ฏบิตังิานหน่วยงานวฒันธรรมทัง้ภาครฐัและเอกชน 
     8.4  ผูว้จิยัและผูป้ฏบิตังิานหน่วยงานพฒันาสงัคมและพฒันาชุมชนทัง้ภาครฐั และเอกชน 
 8.5  ผูว้จิยัและผูป้ฏบิตังิานในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนในดา้น ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม ภาษา 
       และวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
     8.6  ผูผ้ลติสือ่ทางภาษาและวฒันธรรมไทย 
     8.7  นกัวจิยัดา้นการท่องเทีย่วเชงิศลิปะและวฒันธรรม 
 
9. ช่ือ ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร  
 

ช่ือ-สกลุ 
 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ(สาขา), 
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1. นางกาญจนา วชิญาปกรณ์ รองศาสตราจารย ์ 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. นายสนม  ครุฑเมอืง รองศาสตราจารย ์ กศ.ด. (บรหิารการศกึษา),2547 
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),2521 
กศ.บ. (ภาษาไทย),2516 

XXXXXXXXXXXXX 

     
 10.  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
               ในสถานทีต่ ัง้ คณะมนุษยศาสตร ์
             นอกสถานทีต่ ัง้ ไดแ้ก่ ...................................... 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
       สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ
วางแผนหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยนัน้ ขึน้อยู่กบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ.2555 – 2559) ทีก่ล่าวถงึการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีุก
สาขาอยา่งกา้วกระโดดอนัมผีลต่อการเป็นบรโิภคนิยมของประชากร หลกัสูตรนี้จงึเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างความตระหนักทางเศรษฐกิจโดยความเอื้อความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างมนุษย์กบัมนุษย ์
มนุษยก์บับรบิททีแ่วดลอ้ม เพื่อเป็นรากฐานของการปรบัความคดิทางเศรษฐกจิกบับรโิภคนิยมมา
เป็นเศรษฐกจิพอเพยีง การสรา้งองคค์วามรูท้างสาขาวชิาภาษาไทยและการจดัการความรูใ้นสาขา
น้ี มุ่งใหส้อดคล้องกบัเป้าหมายยุทธศาสตรข์องกระทรวงศกึษาธกิาร และกรอบนโยบายและแผน
กลยุทธ์สู่เป้าหมายและแผนด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ยอ่มจะก่อใหเ้กดิความเขม้แขง็แก่สงัคมไทยในเชงิความคดิทางเศรษฐกจิพอเพยีงของประชากรใน
สงัคมได ้

 11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
         เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธกิารกบักรอบนโยบายและแผนกลยุทธ ์
สู่เป้าหมายและแผนด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 ของมหาวทิยาลยันเรศวร มคีวามสอดคลอ้ง
กนัในสาระของการให้ความส าคญัแก่วฒันธรรมซึ่งคือเนื้อหาสาระของความเป็นมนุษย์ หลกัสูตร
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยมุ่งไปสู่การศกึษางานสรา้งสรรคท์างภาษาและวฒันธรรม
ของไทยตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั  ดงันัน้การสรา้งองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูใ้นสาขาวชิานี้ จงึ
เน้นใหเ้กดิความตระหนักและประจกัษ์ในความเป็นมนุษย ์ความเขา้ใจและ ความรกัมนุษยชาต ิอนัจะ
ก่อให้เกิดความรู้รกัสามคัคี ลดความขดัแย้งอันจะน าไปสู่ความรุนแรงได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้
หลกัสูตรนี้ยงัมคีุณค่าในการเสนอแนวทางเลอืกการอนุรักษ์และการพฒันาภาษา วรรณคด ีรวมทัง้
ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ ซึง่เป็นมรดกวฒันธรรมอนัล ้าค่า อนัมสีาระละเอยีดอ่อนลกึซึง้และจ าเป็น
ในการสรา้งความเป็นมนุษยใ์นสงัคมทุกระดบั 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2  ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้อง 

กบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยันเรศวร 
      12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

                      ผลกระทบของสถานการณ์ทางสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมและความเจรญิทาง
เทคโนโลย ีส่งผลใหจ้ าเป็นต้องมกีารพฒันาหลกัสตูร  หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาไทยจะไดร้บัการพฒันากระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรสู่คุณภาพ โดยมุง่ผลใหม้หาบณัฑติมี
ความสามารถสงูในการวจิยั การประยกุตแ์ละบรูณาการความรูโ้ดยหลอมรวมเพื่อใชใ้นการปฏบิตังิาน
ตามวชิาชพี  โดยทีม่หาบณัฑติดงักล่าวจะตอ้งเก่งคน เก่งงาน เก่งคดิ เก่งครองชวีติ และเก่งพชิติ
ปญัหาอย่างรอบดา้น ดว้ยจรรยาบรรณของนกัวชิาการภาษาไทย 
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      12.2  ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยันเรศวร 
  หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยมรีากฐานจากกรอบนโยบาย 

และแผนการด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 ของมหาวทิยาลยันเรศวร จงึเป็นหลกัสตูร  ทีอ่งิกบั
ยทุธศาสตรพ์ฒันามหาวทิยาลยันเรศวรใหม้ชีื่อเสยีงดา้นการวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ ใหม้รีะบบและ
กระบวนการการผลติมหาบณัฑติทีม่คีุณภาพ มขีดีความสามารถตามความตอ้งการระดบัแนวหน้าของ
ประเทศ ( Demand – Based Competency ) อตัตลกัษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคดิ เก่งครองชวีติ และ
เก่งพชิติปญัหา 
 
            13. ความสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

      13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชา ในหลกัสตูรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา /    
หลกัสตูรอ่ืน 
       ไมม่ ี

 
 13.2  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา / หลกัสูตรอ่ืน 

ต้องมาเรียน 
       ไมม่ ี
 
 13.3 การบริหารจดัการ 
       ไมม่ ี
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1.  ปรชัญา ความส าคญัและวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
     1.1  ปรชัญา 
           หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย จะสรรคส์รา้งองคค์วามรูแ้ละศกัยภาพ
แห่งการวจิยัทางภาษา วรรณคด ีรวมทัง้ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ อยา่งถงึพรอ้มดว้ยคุณธรรม
และจรยิธรรม  
        1.2  ความส าคญั 
 หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยใหค้วามส าคญัต่อการผลติมหาบณัฑติ 
ทีม่คีุณภาพเพื่อพฒันาชาตใิหย้ัง่ยนื 
    1.3  วตัถปุระสงคห์ลกัสูตร 
  หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย มวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติมหาบณัฑติให้
มคีุณลกัษณะดงันี้ 

1. เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นภาษาไทย วรรณคดแีละวรรณกรรมไทยอย่างลกึซึง้ 
2. เป็นผูท้ีม่ทีกัษะและความสามารถในการใชเ้ทคนิคการวจิยัเพื่อศกึษาคน้ควา้และน าความรู้

ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
3. เป็นผูใ้ฝรู่ ้ตดิตาม วทิยาการใหม ่ๆ และพฒันาการล่าสุดขององคค์วามรูด้า้นภาษาไทย  
4. เป็นผูม้จีรยิธรรมและคุณธรรมในวชิาชพี มสี่วนรว่มในการพฒันาชุมชนและสงัคมใหม้ ี

ความเจรญิกา้วหน้าทดัเทยีมกบันานาประเทศ 
 
2.แผนพฒันา/ปรบัปรงุ 

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

มกีารปรบัปรงุหลกัสตูร 
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิา
ภาษาไทย ทุก 5 ปี เพื่อใหเ้ขา้สู่
มาตรฐาน TQF โดยจดัใหม้กีาร
ปรบัปรงุหลกัสตูรไปสู่ Problem 
Based / Topic Based Learning 
แทน Content Based Learning 
ทัง้นี้ใหส้อดคลอ้งกบัความ

▪ รวบรวมตดิตามผลการประเมนิ 
QA ของหลกัสตูรรวมทุก 5 ปี ใน
ดา้นความพงึพอใจ ของผูใ้ช้
มหาบณัฑติ 
▪ จดัการพฒันากระบวนการ
เรยีนรูต้ามหลกัสตูรสู่คุณภาพ 
โดยมุง่ผลทีม่หาบณัฑติมี
ความสามารถในการวจิยั  

▪ เอกสารการปรบัปรงุหลกัสตูร 
▪ รายงานผลการประเมนิหลกัสตูร 
▪ ผูใ้ชม้หาบณัฑติมคีวามพงึพอใจ 
ในการปฏบิตังิานและด าเนินงานของ
มหาบณัฑติในระดบัดมีาก 
▪  มแีผนการสอนในรปูของ มคอ. 3 
ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
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แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

เปลีย่นแปลงของสงัคม เศรษฐกจิ 
วฒันธรรมและเทคโนโลย ี
 

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

▪  ม ีมคอ. 3 คู่กบั มคอ. 5 ทุก
รายวชิา 
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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 ์ 

 วนั – เวลาราชการปกต ิส าหรบัแผน ข ซึง่สอนเฉพาะช่วงปิดภาคการศกึษา  
ตัง้แต่เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม 

           วนัเสาร ์- อาทติย ์ส าหรบัแผน ข ซึง่มกีารเปิดสอนภาคฤดรูอ้นดว้ย 
          ภาคการศกึษาที ่1 ตัง้แต่เดอืนมถุินายน ถงึ กนัยายน 
          ภาคการศกึษาที ่2 ตัง้แต่เดอืนตุลาคม ถงึ มกราคม 
          ภาคฤดรูอ้น ตัง้แต่เดอืน กุมภาพนัธ ์ถงึ พฤษภาคม 
            นอกวนั - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ).................................  
 
        2.2  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
            ผูท้ีจ่ะเขา้ศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยทัง้  

หลกัสตูร แผน  ก แบบ ก 2   จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
                 1.  ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาภาษาไทย หรอื สาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
        2.  มสีุขภาพสมบูรณ์ทัง้รา่งกายและจติใจ 
        3.  มคีุณสมบตัอิื่นๆตามทีม่หาวทิยาลยันเรศวรก าหนด 
 
 
 



 9 
 

 

              หลกัสตูร แผน  ข   จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้  
1.  ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาภาษาไทย หรอื สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง

หรอืเป็นครอูาจารยป์ระจ าการทีม่ปีระสบการณ์การสอนไมน้่อยกว่า 1 ปี 
  2.  มสีุขภาพสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจติใจ 
  3.  มคีุณสมบตัอิื่นๆตามทีม่หาวทิยาลยันเรศวรก าหนด 
         2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
                 ความรูด้า้นภาษาต่างประเทศไมเ่พยีงพอ 
              ความรูด้า้นคณติศาสตร/์วทิยาศาสตรไ์มเ่พยีงพอ 

      การปรบัตวัในการเรยีนระดบัทีส่งูขึน้ 
      นิสติไมป่ระสงคจ์ะเรยีนในสาขาวชิาทีส่อบคดัเลอืกได ้ (พจิารณา) 

              อื่นๆ  (ทกัษะในการเขยีนงานวจิยั) 
2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา /ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

               จดัสอนเสรมิเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานก่อนการเรยีน 
              จดัการปฐมนิเทศนิสติใหมแ่นะน าการให้บรกิารของมหาวทิยาลยั เทคนิคการเรยีนใน
มหาวทิยาลยั และการแบ่งเวลา 
              มอบหมายใหอ้าจารยท์ุกคน ท าหน้าทีด่แูล ตกัเตอืน ใหค้ าแนะน าแก่นิสติ 

       จดักจิกรรมเสรมิความรูเ้กี่ยวกบัการท าวจิยั/ดา้นภาษาต่างประเทศ 
 อื่นๆ (จดัการอบรมทกัษะในการเขยีนงานวจิยัใหแ้ก่นิสติในภาคเรยีนที ่1 ส่วนทกัษะ
การใชภ้าษาองักฤษใหเ้รยีนรายวชิา 205500 ภาษาองักฤษส าหรบัระดบัปรญิญาโท) 
 

       2.5  แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 
     2.5.1  แผน ก แบบ ก2 
 

ชัน้ปี 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชัน้ปีที ่1 10 10 10 10 10 
ชัน้ปีที ่2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

ส าเรจ็การศึกษา - 10 10 10 10 
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     2.5.2  แผน ข (เรียนเฉพาะช่วงปิดภาคการศึกษาเดือนมีนาคม-พฤษภาคม รวม 4 
ภาคการศึกษา) 

ภาคการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ภาคการศกึษาที ่1 20 20 20 20 20 
ภาคการศกึษาที ่2 - 20 20 20 20 
ภาคการศกึษาที ่3 - - 20 20 20 
ภาคการศกึษาที ่4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
ส าเรจ็การศึกษา - - - 20 20 

2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรบัคดิเป็น  2,800,000  บาท (80,000 บาทตลอดหลกัสตูรต่อ 10 คน+
100,000 บาทตลอดหลกัสตูรต่อ 20 คน) 
       2.6.2  ค่าใชจ้่ายต่อหวันิสติ คอื 53,550 บาทตลอดหลกัสตูร 

  2.6.3  งบประมาณรายจ่ายของคณะมนุษยศาสตร ์ คดิเป็น  1,606,500 บาท  (53,550 บาท ตลอด 
หลกัสตูร*30 คน) 
      โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ท่ี รายการ ประมาณการรายจ่าย 

จ านวนเงิน/ปี รวม/คน/หลกัสูตร 
1. 1. ค่าตอบแทนการสอน 

    - เชญิอาจารยภ์ายนอก (ปีละ 15,700 x 2 ปี เป็นเงนิ 1,570 บาท/คน/ 2ปี) 
   - ค่าสอนเกนิ (10 วชิา x 45 ชม. X 540 บาท/10 คนเป็นเงนิ 24,300 บาท/
หลกัสตูร เป็นเงนิ 2,430/คน/หลกัสตูร)รวมเป็นเงนินิสติ /หลกัสตูร 15,700 + 24,300 
= 40,000 บาท 

 
785 
2,430 
 

4,000 
(785.x2 ปี=1,570 + 
2,430.x2ปี= 4,000 
บาท) 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน (นอกเวลาราชการ) 500 1,000 
3. ค่าจดัซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด (ปีละ 5,000 x 2 ปี) 1,000 2,000 
4. ค่าใช้จ่ายปฐมนิเทศนิสิต 500 1,000 
5. ค่าใช้จา่ยศึกษาดงูานและสมัมนา (เสริมหลกัสูตร) 2,500 5,000 
6. ค่าวสัด-ุครภุณัฑ ์ 2,500 5,000 
7. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัวิทยานิพนธ ์

 7.1  ค่าด าเนินการสอบโครงร่างวทิยานพินธ ์
          - ประธาน                550 
          -  กรรมการ 4 คน x 500 บาท   2,000 
           - ค่าเดนิทางกรรมการ (1 คน)    8,000 
              (ค่าทีพ่กั/ค่าเลีย้งรบัรอง/ค่ารถ+น ้ามนั) 

 
10,550 
 
 
 
 

30,550 
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ท่ี รายการ ประมาณการรายจ่าย 

จ านวนเงิน/ปี รวม/คน/หลกัสูตร 
 
7.2  ค่าด าเนินการสอบวทิยานพินธ ์
          - ประธาน        2,000 
          - กรรมการ 4 คน x 1,500 บาท      6,000 
           - ค่าเดนิทางกรรมการ (1 คน)      8,000 
           (ค่าทีพ่กั/ค่าเลีย้งรบัรอง/ค่ารถ+น ้ามนั) 
7.3  ค่าตอบแทนอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
         -ประธาน                   2,000 
        - กรรมการ 2 คน x 1,000  บาท     2,000  

 
16,000 
 
 
 
 
4,000 
 

8. ค่าสาธารณูปโภค 2,500 5,000 
รวมประมาณการค่าใช้จา่ย/นิสิต 1 คน/หลกัสูตร 53,550 

  
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรยีน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (e-Learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 

                 อื่นๆ (แบบไมม่ชีัน้เรยีน โดยเน้นวจิยั)    
          2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
       การรบัโอนนิสติ และ/หรอืการเทยีบโอนหน่วยกติ จากสถาบนัอุดมศกึษาอื่นให้เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยันเรศวร และประกาศมหาวทิยาลยันเรศวร เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัิ
ในการเทยีบโอนหน่วยกติระดบับณัฑติศกึษา 
 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 
    3.1  หลกัสตูร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
       หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2  จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสตูร  
ไมน้่อยกว่า  36  หน่วยกติ 
    หลกัสตูรแผน ข  จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า   36  หน่วยกติ 
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3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร  

ล าดบั 
ท่ี 

รายการ 
เกณฑ ์ศธ. พ.ศ. 2548 

หลกัสตูรปรบัปรงุ  
พ.ศ. 2555 

แผน ก 
แบบ ก 1 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข 
แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข 

1 
 
 
 
2 
3 
4 

งานรายวชิา (Course work) ไมน้่อยกว่า 
         1.1  วชิาพืน้ฐาน 
         1.2  วชิาบงัคบั 
         1.3  วชิาเลอืก   
วทิยานิพนธ ์      ไมน้่อยกว่า 
การคน้ควา้อสิระ  ไมน้่อยกว่า 
รายวชิาบงัคบั ไมน่ับหน่วยกติ 

- 
- 
- 
- 
36 
- 
- 

12 
- 
- 
- 
12 
- 
- 

30-33 
- 
- 
- 
- 

3-6 
- 

24 
6 
9 
9 
12 
- 
4 

30 
6 
9 
15 
- 
6 
4 

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36 36 
         
  3.1.3 งานรายวิชา 

            (1) รายวชิาในหมวดต่าง ๆ  
                             ก. กรณีจดัการศึกษาแผน ก แบบ ก(2)                 
           1. วิชาพื้นฐาน       จ านวน 6 หน่วยกิต 

 208502 การศกึษาเฉพาะเรือ่งทางภาษาและวรรณคดไีทย  3(3-0-6) 
   Special Topics on the Thai Language 

 208511  กระบวนทศัน์การศกึษาคน้ควา้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 
                                  Study and Research Paradigm in Thai Language and  
                                  Literary  Works  
 

           2. วิชาบงัคบั    จ านวน  9  หน่วยกิต 
208521   หลกัและปญัหาการใชภ้าษาไทย   3(3-0-6) 

    Thai Language Grammar and Problematic  Usage 
208531  ทฤษฎวีรรณคด ี     3(3-0-6) 

    Literary Theories    
208541   ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่    3(3-0-6) 

  Dialect and Local Literary Works 
  



 13 
 

 

 
  3. วิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า           9  หน่วยกิต 
      โดยเลอืกจากรายวชิา ทัง้ 3 กลุ่มต่อไปนี้ ใหไ้ด ้9 หน่วยกติ  
      กลุ่มวชิาภาษา 
            208522   อทิธพิลของภาษาต่างประเทศทีม่ต่ีอภาษาไทย  3(3-0-6) 
     Foreign Language Influence on Thai 

208523   ภาษากบัวฒันธรรม     3(3-0-6) 
     Language and Culture 
  208524   การเปลีย่นแปลงของภาษาในสงัคมไทย   3(3-0-6) 
     Language Change in the Thai Society 
 
        กลุ่มวชิาภาษาศาสตร ์      

208542  ภาษาถิน่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง   3(3-0-6) 
  Lower Northern Dialects 

208551  โครงสรา้งค าในภาษาไทย    3(3-0-6) 
     Thai Word Structure 
  208552   ภาษาศาสตรภ์าษาไทย    3(3-0-6) 

  Linguistic Studies on the Thai Language     
 
 กลุ่มวชิาวรรณคด-ีวรรณกรรม 

208532   วรรณคดเีอกของไทย     3(3-0-6) 
    Masterpieces of Thai Literature 

208533   วรรณกรรมรว่มสมยั              3(3-0-6) 
    Contemporary Thai Literary Works 

208543   วรรณกรรมทอ้งถิน่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  3(3-0-6) 
     Lower Northern Local Literary Works 

  
     วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า                              12  หน่วยกติ 

208593  วทิยานิพนธ ์1  แผน ก แบบ ก2   2  หน่วยกติ 
    Thesis 1, Type A2 

208594 วทิยานิพนธ ์2  แผน ก แบบ ก2     4  หน่วยกติ 
   Thesis 2, Type A2 

208595  วทิยานิพนธ ์3  แผน ก แบบ ก2   6  หน่วยกติ 
    Thesis 3, Type A 2 
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      วิชาบงัคบัไม่นับหน่วยกิต                                              4 หน่วยกติ 
          208501 ระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร ์   3(3-0-6) 
                     Research Methodology in Social Sciences 
          208596  สมัมนา      1(0-2-1) 
       Seminar 
                    
                  ข. กรณีจดัการศึกษา  แผน ข                   

1. วิชาพื้นฐาน        จ านวน 6 หน่วยกิต 
208502   การศกึษาเฉพาะเรือ่งทางภาษาและวรรณคดไีทย 3(3-0-6) 

  Special Topics on the Thai Language 
208511  กระบวนทศัน์การศกึษาคน้ควา้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 

                                Study and Research Paradigm in Thai Language and Literary Works
  

2. วิชาบงัคบั จ านวน          9  หน่วยกิต 
208521  หลกัและปญัหาการใชภ้าษาไทย    3(3-0-6) 

   Thai Language Grammar and Problematic  Usage 
208531 ทฤษฎวีรรณคด ี      3(3-0-6) 

   Literary Theories    
208541   ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่    3(3-0-6) 

 Dialect and Local Literary Works 
 

  3. วิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า           15  หน่วยกิต 
      โดยเลอืกจากรายวชิา ทัง้ 3 กลุ่มต่อไปนี้ ใหไ้ด ้15 หน่วยกติ 
      กลุ่มวชิาภาษา 
            208522   อทิธพิลของภาษาต่างประเทศทีม่ต่ีอภาษาไทย  3(3-0-6) 
     Foreign Language Influence on Thai 

208523   ภาษากบัวฒันธรรม     3(3-0-6) 
    Language and Culture 
  208524   การเปลีย่นแปลงของภาษาในสงัคมไทย   3(3-0-6) 
     Language Change in the Thai Society 
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        กลุ่มวชิาภาษาศาสตร ์      
208542  ภาษาถิน่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง   3(3-0-6) 

  Lower Northern Dialects 
208551  โครงสรา้งค าในภาษาไทย    3(3-0-6) 

     Thai Word Structure 
208552   ภาษาศาสตรภ์าษาไทย    3(3-0-6) 

  Linguistic Studies on the Thai Language     
 

 กลุ่มวชิาวรรณคด-ีวรรณกรรม 
208532   วรรณคดเีอกของไทย     3(3-0-6) 

    Masterpieces of Thai Literature 
208533   วรรณกรรมรว่มสมยั              3(3-0-6) 

    Contemporary Thai Literary Works 
208543   วรรณกรรมทอ้งถิน่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  3(3-0-6) 

     Lower Northern Local Literary Works 
 
                    การค้นคว้าอิสระ  จ านวนไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต   
  208590   การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1     2 หน่วยกติ 

  Independent Study 1 
  208591   การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 2     2 หน่วยกติ 

  Independent Study 2 
  208592   การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 3     2 หน่วยกติ 

  Independent Study 3 
 

            วิชาบงัคบัไม่นับหน่วยกิต                                            4 หน่วยกิต 
          208501  ระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร ์   3(3-0-6) 
                      Research Methodology in Social Sciences 
          208596  สมัมนา      1(0-2-1) 
       Seminar 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 

3.1.4.1 กรณีจดัการศึกษาตาม  แผน ก  แบบ ก 2 
 

ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น 

208501   ระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร ์(บงัคบัไมน่ับหน่วยกติ)        3(3-0-6) 
                   Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit) 
208502  การศกึษาเฉพาะเรือ่งทางภาษาและวรรณคดไีทย         3(3-0-6) 

Special Topics on the Thai Language 
208521  หลกัและปญัหาการใชภ้าษาไทย          3(3-0-6) 
  Thai Language Grammar and Problematic  Usage 
208531  ทฤษฎวีรรณคด ี           3(3-0-6) 
   Literary Theories   

     รวม                9   หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

208511            กระบวนทศัน์การศกึษาคน้ควา้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 
  Study and Research Paradigm in Thai Language and Literary Works 
208541  ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่     3(3-0-6) 

Dialect and Local Literary Works 
208593  วทิยานิพนธ ์1  แผน ก แบบ ก 2                                       2 หน่วยกติ 
  Thesis 1, Type A2               

        รวม                         8 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 
208594          วทิยานิพนธ ์2 แผน ก แบบ ก 2      4 หน่วยกติ 
          Thesis 2, Type A2 
208596      สมัมนา (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ)       1(0-2-1) 
                  Seminar (Non-Credit)    
208xxx     วชิาเลอืก                                       3  หน่วยกติ 
          Elective Course 
208xxx     วชิาเลอืก                                       3  หน่วยกติ 
    Elective  Course 

 รวม                 10  หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

208595   วทิยานิพนธ ์3 แผน ก แบบ ก 2         6  หน่วยกติ 
  Thesis 3, Type A2 
208xxx    วชิาเลอืก                                               3  หน่วยกติ 
   Elective Course 

 รวม                9  หน่วยกิต 
 
             3.1.4.2   การจดัการศึกษาตามแผน ข  
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
208501   ระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร ์(บงัคบัไมน่ับหน่วยกติ)        3(3-0-6) 
                   Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit) 
208502  การศกึษาเฉพาะเรือ่งทางภาษาและวรรณคดไีทย         3(3-0-6) 

Special Topics on the Thai Language 
208521  หลกัและปญัหาการใชภ้าษาไทย          3(3-0-6) 
  Thai Language Grammar and Problematic  Usage 
208531  ทฤษฎวีรรณคด ี           3(3-0-6) 
  Literary Theories   

                                                                      รวม                                          9  หน่วยกิต  
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ภาคการศึกษาท่ี 2 

208511 กระบวนทศัน์การศกึษาคน้ควา้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 
  Study and Research Paradigm in Thai Language and Literary Works 
208541  ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่     3(3-0-6) 

Dialect and Local Literary Works 
208590  การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1                        2  หน่วยกติ 

Independent Study 1 
          208xxx    วชิาเลอืก                                         3  หน่วยกติ 

   Elective Course 
                                     รวม                             11 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 3 
208596      สมัมนา (บงัคบัไม่นบัหน่วยกติ)         1(0-2-1) 
                  Seminar (Non-Credit)    
208591  การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 2                    2  หน่วยกติ 

Independent Study 2 
208xxx    วชิาเลอืก                                 3  หน่วยกติ  
   Elective Course 
208xxx    วชิาเลอืก                                3  หน่วยกติ 
   Elective Course 
    รวม                         8   หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาท่ี 4 

208xxx   วชิาเลอืก                                3  หน่วยกติ   
   Elective Course   
208xxx    วชิาเลอืก                                3  หน่วยกติ 
   Elective Course 
208592    การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 3            2  หน่วยกติ 

Independent Study 3 
                                รวม                          8  หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
 
208501  ระเบียบวิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร ์     3(3-0-6) 
  Research Methodology in Social Sciences 
  ความหมาย ลกัษณะ เป้าหมายการวจิยั  ประเภทและกระบวนการวจิยั การก าหนด
ปญัหาการวจิยั ตวัแปรและสมมตุฐิาน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเขยีนโครงร่าง
และรายงานการวจิยั การประเมนิงานวจิยั การน าผลวจิยัไปใช ้จรรยาบรรณนกัวจิยัและเทคนิควธิกีาร-
วจิยัเฉพาะทางสงัคมศาสตร ์
  Research definition, characteristic and goal; type and research process, 
research problem determination , variables and hypothesis, data collection; data analysis, 
proposal and research report writing, research evaluation, research application, ethics of 
researchers and research techniques in Social Sciences. 
 
208502  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาและวรรณคดีไทย   3(3-0-6) 

Special Topics on the Thai Language 
  ศกึษาคน้ควา้ผลงานการวจิยัทางภาษาและวรรณคดไีทย โดยเฉพาะในประเดน็ปญัหา        
ทีส่นใจ พรอ้มเสนอผลงานการศกึษาอย่างมรีะบบ 
  This course concerns research studies of the Thai language and literature, 
applying systematic research techniques to issues of interest. 
 
208511  กระบวนทศัน์การศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 
  Study and Research Paradigm in Thai Language and Literary Works 
  วธิกีารและกระบวนการการศกึษาคน้ควา้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย  การน า
วธิกีารและกระบวนการดงักล่าวมาศกึษาภาษาและวรรณกรรมไทย การเสนอผลการศกึษาในรปูแบบ
ของการอภปิรายและรายงาน    

The methodology and process of conducting a study in Thai language and  
literary works, using the methodology and process in the study of Thai language and literary 
works, a presentation of the findings in the forms of an oral discussion and a written report. 
 
208521         หลกัและปัญหาการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
                    Thai Language Grammar and Problematic  Usage    
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        เน้ือหา หลกัเกณฑข์องหลกัภาษาไทยและปญัหาของการใชภ้าษาไทยในสงัคมไทย  
การใชค้วามรูท้างวชิาการวเิคราะห ์เพื่อเป็นแนวทางในการแกป้ญัหา 

      The characteristics and rules of Thai language grammar, including its 
problematic usage in Thai society, using knowledge and analytical tools as guides to solve 
the problems. 
 
208522  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทย   3(3-0-6) 
  Foreign Language Influence on Thai 
  อทิธพิลภาษาต่างประเทศทีม่ต่ีอภาษาไทย โดยเฉพาะภาษาเขมร ภาษาบาลี
สนัสกฤต ภาษาจนี ภาษาองักฤษและภาษาฝรัง่เศส ทัง้ในดา้นระบบเสยีง ระบบค า และระบบประโยค 

 Foreign language influence on Thai language, Khmer, Pali-Sanskrit, Chinese, 
English and French in particular, in terms of sound system, word system and sentence 
structure. 
 
208523  ภาษากบัวฒันธรรม       3(3-0-5) 
  Language and Culture 
  ความส าคญั  หน้าที ่ ลกัษณะของภาษาไทย องคป์ระกอบและลกัษณะเฉพาะของ
วฒันธรรม  สาเหตุการเปลีย่นแปลงทางภาษาและวฒันธรรม  ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบั
วฒันธรรม  ลกัษณะภาษาทีส่ะทอ้นวฒันธรรม  ตลอดจนอทิธพิลทางสงัคมทีม่ผีลต่อภาษาและ
วฒันธรรมไทย 
  The significance, roles, and characteristics of Thai language ; elements and 
unique features of culture, causes of changes in language and culture, the relationship 
between language and culture, characteristics of language that reflect culture, and social 
influences on Thai language and culture. 
 
208524  การเปล่ียนแปลงของภาษาในสงัคมไทย    3(3-0-6) 
  Language Changes in Thai Society 
  การเปลีย่นแปลงของภาษา ทัง้การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากตวัภาษาเอง และ 
การเปลีย่นแปลงจากปจัจยัภายนอก การวเิคราะหก์จิกรรมการท านุบ ารงุภาษา 

 Language changing by the internal dynamic of the language itself and the 
external factors influencing the changes; a study and analysis of language preservation 
activities. 
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208531  ทฤษฎีวรรณคดี       3(3-0-6) 
  Literary Theories 
  ความเป็นมา เนื้อหา แนวคดิของทฤษฎวีรรณคด ี ทัง้ของสนัสกฤตและของตะวนัตก   
ความส าคญัของทฤษฎวีรรณคดต่ีอการศกึษาวจิารณ์วรรณคดแีละวรรณกรรม  การน าทฤษฎวีรรณคดี
แนวต่าง ๆ มาศกึษาวรรณคดแีละวรรณกรรมไทย  
   Historic, characteristic and conception of both Sanskrit and western literary 
theories, the significance of literary theories upon the study and criticism of literature and 
literary works, using various literary theories in the study of Thai literature and literary works. 
 
208532  วรรณคดีเอกของไทย       3(3-0-6) 
  Masterpieces of Thai Literature 
  วรรณคดเีรือ่งเอกของไทย โดยเน้นวรรณคดทีีไ่ดร้บัยกย่องจากสถาบนัต่าง ๆ  
เพื่อศกึษาคุณค่าทางดา้นวรรณศลิป์ และคุณค่าดา้นอื่น ๆ  

 The masterpieces of Thai literature, concentrating on the institutionalized 
(established) pieces of work, exploring the works’ aesthetics values and values in other 
domains.  
 
208533  วรรณกรรมร่วมสมยั       3(3-0-6) 
  Contemporary Thai Literary Works 
  วรรณกรรมไทยรว่มสมยัทัง้รอ้ยแกว้ และรอ้ยกรองเกีย่วกบัววิฒันาการรปูแบบและ
เนื้อหาของวรรณกรรมแต่ละประเภทในแต่ละสมยั ลทัธ ิแนวคดิและแนวการวจิารณ์วรรณกรรม 
ตลอดจนความสมัพนัธก์บัศลิปะวทิยาการสาขาอื่น ๆ และความสมัพนัธต่์อสงัคมไทย 

 Contemporary literary works in prose and in poetry in terms of the evolution of 
forms and contents of the literary genres in each time period;  the  philosophy, concepts, 
principles and the practices of literary criticism, including the literary works’ interdisciplinary 
relatedness and its relatedness to Thai society. 
 
208541  ภาษาและวรรณกรรมท้องถ่ิน      3(3-0-6) 

Dialect and Local Literary Works 
  แนวคดิ ทฤษฎ ี การเปลีย่นแปลง  คุณค่า แนวทางการศกึษาภาษาและวรรณกรรม
ทอ้งถิน่เชงิสงัคมและชาตพินัธุ ์
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  This course covers concepts, theories, changes, values, as well as social and 
ethnographical means of studies on language and local literary works  
208542  ภาษาถ่ินในเขตภาคเหนือตอนล่าง     3(3-0-6) 

Lower Northern Dialects 
  องคค์วามรูเ้กีย่วกบัภาษาถิน่ คุณค่า  ผลงานการวจิยัภาษาถิน่  แนวทางการวจิยั
ภาษาถิน่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  

 This course covers the study of dialects, values, dialectic studies, and 
methods of conducting research on lower northern dialects.  
 
208543  วรรณกรรมท้องถ่ินในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6) 

Lower Northern Local Literary Works 
  ความรูเ้กี่ยวกบัลกัษณะ คุณค่า ประเภทของวรรณกรรมทอ้งถิน่ ศกึษาผลงานการ
วจิยัวรรณกรรมทอ้งถิน่ และแนวทางการศกึษาและวจิยัวรรณกรรมทอ้งถิน่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
  The course covers knowledge of characteristics, values, and types of local 
literary works, as well as study of research on local literary works, and methods of conducting 
research of local literary works in the lower north. 
 
208551  โครงสร้างค าในภาษาไทย      3(3-0-6) 
  Thai Word Structure 
  โครงสรา้งค าในภาษาไทยและกลวธิกีารสรา้งค าใหม่ทีใ่ชใ้นภาษาไทย ตัง้แต่สมยั
สุโขทยัจนถงึปจัจบุนั 

 Thai word structure and the mechanism in new-word construction since the 
Sukhothai period until the present time. 
 
208552    ภาษาศาสตรภ์าษาไทย       3(3-0-6) 

Linguistic Studies on the Thai Language 
องคค์วามรูท้างภาษาตระกูลไท  แนวคดิทฤษฎทีางภาษาศาสตร ์ความสมัพนัธ์ 

ระหว่างภาษาศาสตรแ์ละศาสตรอ์ื่นๆ ผลการวจิยัและการศกึษาภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์ 
  This course deals with knowledge of the Tai language, linguistic concepts 
and theories, the relationship between linguistics and other fields, as well as linguistic studies 
on the Thai language.  
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208590  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1    2  หน่วยกิต 
  Independent Study 1 
  นิสติเขยีนโครงร่างการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยระบุหวัขอ้ ปญัหาและทีม่าของ
การศกึษาคน้ควา้ วตัถุประสงค ์ขัน้ตอนการด าเนินการ การทบทวนวรรณกรรมโดยสงัเขปเสนอต่อ
ภาควชิาเพื่อพจิารณาแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา 
  Students write an independent study topic, description of the problems and 
purposes of the study, proceeding in brief, designate a prospective independent study adviser 
to the department. 
    
208591  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2    2  หน่วยกิต 
  Independent Study 2 
  นิสติด าเนินการเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูการศกึษาคน้ควา้พรอ้มทัง้จดัท ารายงาน
ความกา้วหน้าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
  Students collect, analyze the data and report their independent study progress 
to their adviser. 
   
208592  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3    2  หน่วยกิต 
  Independent Study 3 
  นิสติเขยีนการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง น าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ ด าเนินการ
แกไ้ข และส่งเล่มการศกึษาคน้ควา้ฉบบัสมบรูณ์แก่ภาควชิา 
  Students write an independent study, present a  result studying edity the work 
and submit it to the department. 
 
208593   วิทยานิพนธ ์1 แผน ก แบบ ก2                                                  2  หน่วยกิต 
                Thesis 1, Type A2               

   นิสติเขยีนเสนอโครงร่างวจิยัฉบบัยอ่ โดยระบุหวัขอ้ ปญัหาและทีม่าของการวจิยั 
วตัถุประสงค ์ทบทวนวรรณกรรม และระบุขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัโดยสงัเขป  

   Students write a research proposal draft including a research topic, description 
of the problems and purposes of the study, a literature review, and research procedures in brief. 
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208594   วิทยานิพนธ ์2 แผน ก แบบ ก2                                                         4  หน่วยกิต 
                 Thesis 2, Type A2               
     นิสติเขยีนโครงร่างงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ เสนอชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์
เพื่อใหบ้ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ และสอบโครงรา่งวทิยานิพนธ ์

    Students write a complete research proposal, designate a prospective thesis 
adviser to the Graduate School, and take a thesis defense. 

  
208595   วิทยานิพนธ ์3 แผน ก แบบ ก2                                                         6 หน่วยกิต 
                Thesis 3, Type A2               

   นิสติด าเนินการวจิยั เขยีนและสอบวทิยานิพนธ ์ด าเนินการแกไ้ข และส่งเล่ม
วทิยานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์แก่บณัฑติวทิยาลยั 

   Students conduct their research, write a thesis and take a final thesis defense, 
rectify the work and submit it to the Graduate School. 
 
208596  สมัมนา       1(0-2-1) 
  Seminar 
  การน าเสนอผลงานทางวชิาการดา้นภาษาและวรรณคดไีทยในหวัขอ้ต่าง ๆ  
ทีน่ิสติสนใจ และ เพื่อพฒันางานวจิยั ทัง้การน าเสนอต่อทีป่ระชุมและการเขยีนบทความทางวชิาการ 
  The oral and written presentation of Thai language and literature in topics interest. 
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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 
 1  หมายถงึ การศกึษาคน้ควา้ทางวรรณกรรม 
 2  หมายถงึ กลุ่มภาษา 
 3  หมายถงึ กลุ่มวรรณคด,ี วรรณกรรม 
 4  หมายถงึ ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่, ภาษาศาสตร ์
 5  หมายถงึ ภาษาศาสตร ์
 9  หมายถงึ วทิยานิพนธ,์ สมัมนา, การศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง 

  เลขหลกัร้อย :  แสดงระดบัปริญญาโท  
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3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
       3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร         
 

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. (ภาษาและวรรณคดี
ไทย) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2551 
 
2532 
 
2520 

XXXXXXXXXXXXX 

3 นางวนิดา บ ารุงไทย รองศาสตราจารย ์ กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
ไทย) 
มศว ประสานมติร 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 
วทิยาลยัวชิาการศกึษา 
พษิณุโลก 

2516 
 
 
2514 

XXXXXXXXXXXXX 

4 
 
 
 

นาวาโทวฒันชยั 
หมัน่ยิง่ 
 
 

รองศาสตราจารย ์
 
 

อ.ม. (ภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

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 

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

2516 
 
2512 

XXXXXXXXXXXXX 

4 นาวาโทวฒันชยั  
หมัน่ยิง่ 

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

2533 
 
2523 

XXXXXXXXXXXXX  

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

2547 
 
2521 
 
2516 

XXXXXXXXXXXXX 

6 นางสาวสภุาพร   
คงสริริตัน์ 

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

2552 
 
2532 
 
2525 

XXXXXXXXXXXXX 
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* อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
4.  องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
     4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
         ไมม่ ี
    4.2 ช่วงเวลา 
          ไมม่ ี
    4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  
         ไมม่ ี
 
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  
 
  5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

           งานศกึษาคน้ควา้และงานวจิยัทัง้ วทิยานิพนธแ์ละการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เป็น
การศกึษาคน้ควา้ในเชงิปฏบิตักิารทางภาษา วรรณคด ีและภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ทีผู่เ้รยีน
สนใจ และสามารถอธบิายทฤษฎทีีน่ ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างานศกึษาคน้ควา้และวจิยั ประโยชน์ทีจ่ะ
ไดร้บัจากการท างานศกึษาคน้ควา้และงานวจิยั มขีอบเขตทีส่ามารถท าเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

 
   5.2  ผลการเรียนรู้ 

 นิสติสามารถน าทฤษฎแีละองคค์วามรู ้วทิยานิพนธแ์ละการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมาใชไ้ด ้
อยา่งเชีย่วชาญ และอยา่งมคีุณธรรมจรยิธรรม  อกีทัง้ยงัสามารถวเิคราะห ์ตดิตามความกา้วหน้าทาง
วชิาการ และมคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาทีศ่กึษา เลง็เหน็การเปลีย่นแปลงและเขา้ใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยใีหม่ๆ  ไดค้ดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ  นอกจากนี้ยงัมคีวามรบัผดิชอบใน
การพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเอง และทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่องสามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ทัง้ปากเปล่าและการเขยีนเลอืกใชร้ปูแบบของสื่อการน าเสนออยา่งเหมาะสม   
  
 5.3  ช่วงเวลา 
              กรณจีดัการศกึษาแบบ ก (2)  
                   - ตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 ภาคการศกึษาปลาย 

   รายวชิาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
                กรณจีดัการศกึษา แผน ข  
                    - ตัง้แต่ภาคการศกึษาที ่2 เดอืน มนีาคม-พฤษภาคม (ชัน้ปีที ่2) 
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5.4  จ านวนหน่วยกิต 
      รายวชิา วทิยานิพนธ ์ดงันี้  
                - กรณกีารจดัการศกึษาแบบ ก (2)  และ จ านวน 12 หน่วยกติ  

    รายวชิาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  จ านวน 6 หน่วยกติ 
  -  กรณกีารจดัการศกึษาแผน ข 

      
5.5   การเตรียมการ  

              มกีารก าหนดชัว่โมงการใหค้ าปรกึษา จดัท าบนัทกึการให้ค าปรกึษา ใหข้อ้มลูทางเวบ็ไซด ์
และปรบัปรงุใหท้นัสมยัเสมอ อกีทัง้มตีวัอยา่งวทิยานพินธแ์ละการศกึษาคน้ควา้ใหน้ิสติไดศ้กึษา 
    
5.6    กระบวนการประเมินผล 
             ประเมนิผลจากความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธแ์ละการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง ดงันี้ 
             วิทยานิพนธ์ 
                 1. บนัทกึในสมดุใหค้ าปรกึษา โดยอาจารยท์ีป่รกึษา  
                 2. การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ ์โดยคณะกรรมการจ านวน 4 คน 
                 3. การสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการ จ านวน 5 คน 
         การศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 
                1. บนัทกึในสมุดใหค้ าปรกึษา โดยอาจารยท์ีป่รกึษา 
                2. การน าเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ และกลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 
      นิสติผูเ้ขา้ศกึษาตามหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย อาจมคีุณลกัษณะพเิศษ 
ซึง่ควรไดร้บัการพฒันาดงัต่อไปนี้  
 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนและกิจกรรมนิสิต 
1. มคีวามรูค้วามสามารถทางภาษา วรรณคด ี
ภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ และวฒันธรรม
ของไทย  

1. ส่งเสรมิและเน้นการศกึษา การวจิยัในสาขา
ดงักล่าว 
2. มอบหมายงาน/โจทยป์ญัหา 
3. การจดัสมัมนาอภปิรายแสดงความคดิเหน็ 

2.มคีวามสามารถทางการผลติงานเขยีนใน
รปูแบบต่าง ๆ เช่น บทความ ต ารา งานวจิยั  
 ฯ ล ฯ 

 1. มอบหมายงานในการเขยีนบทความ ต ารา 
งานวจิยัยอ่ย (Baby Thesis)  
 2. สนบัสนุนใหม้กีารพมิพเ์ผยแพร่ 

3. มคีวามสามารถในการสรา้งองคค์วามรู ้
ดา้นภาษาและวรรณกรรมไทยอยา่งมคีุณธรรม
จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาชพี 

 1. สนบัสนุนการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ใน
กระบวนการท าวทิยานิพนธ์ 
 2.  ใหค้วามรูเ้รือ่งคุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณของการเป็นนกัวชิาการ 

 
2.  การพฒันาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

นิสติผูเ้ขา้ศกึษาตามหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย เป็นนิสติทีไ่ดร้บั 
การคดัเลอืกมาแลว้เป็นอยา่งด ี(High Selected Group) ทัง้ดา้นวุฒภิาวะทางสตปิญัญา จติใจ อารมณ์ 
สงัคม ตลอดจนมสีุขภาพกายดมีคีวามสามารถพเิศษทางมนุษยสมัพนัธ ์มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
ทางข่าวสาร และประการส าคญัทีสุ่ดคอื มทีัง้จรรยาบรรณและทกัษะทางภาษาไทย ดงันัน้การพฒันา
ผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้นจงึเป็นดงันี้ 
 2.1 คณุธรรมจริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรม 

         2.1.1.1  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ 
มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

                  2.1.1.2  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพ 
กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

                  2.1.1.3  มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถ 
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แกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
2.1.1.4 เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่า 

และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
  2.1.2  กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรม 
          ใชห้ลกัของการประสานสมัพนัธ ์(Interaction) ระหว่างประธานกรรมการ
วทิยานิพนธ ์กรรมการวทิยานิพนธ ์เพื่อใหเ้ขา้ใจรบัรูร้ว่มกนั ทัง้นี้ผูส้อนจะเป็นตน้แบบ (Model) อนัดี
งามแก่นิสติ 
  2.1.3  กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรมจรยิธรรม 
          รบัรูไ้ดจ้ากการสงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนิสติในการปรบัเขา้สู่ 
ความเป็นตน้แบบ 
 2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้

          2.2.1.1 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเน้ือหา
ทีศ่กึษาอยา่งถ่องแท ้

                   2.2.1.2  สามารถวเิคราะหป์ญัหา รวมทัง้ประยกุตค์วามรูท้กัษะ และการใช ้
เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัการแกไ้ขปญัหา 

                   2.2.1.3  สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการ และมคีวามรูใ้นแนวกวา้ง 
ของสาขาวชิาทีศ่กึษาเพื่อใหเ้ลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  

                  2.2.1.4  สามารถบูรณาการความรู้สาขาวชิาภาษาไทยกบัความรูใ้นศาสตร์
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.2.2  กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นความรู ้
          ประธานกรรมการวทิยานิพนธ ์กรรมการวทิยานิพนธแ์ละผูส้อน เสนอแนะให้
เหน็ความสมัพนัธข์องแหล่งการเรยีนรูใ้นสาขาวชิาต่าง ๆ  ทีส่ามารถน ามาใชใ้นการเชื่อมโยงขอ้มลู
ขา่วสารความรูท้างภาษาไทย เพื่อใหน้ิสติไดค้น้ควา้และสามารถน าเสนอขอ้มลูใหมอ่ยา่งสม ่าเสมอ อนั
จะเป็นรากฐานทีแ่ขง็แกรง่ในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
                            การจดัใหน้ิสติมกีารน าเสนอขอ้มลู ขา่วสาร ความรู ้แก่คณะกรรมการ
วทิยานิพนธ ์ผูส้อนอยา่งสม ่าเสมอ การน าเสนอดงักล่าวสามารถจดัเสนอต่อชุมชนแห่งความรู ้เพื่อเป็น
การแลกเปลีย่นความรู ้  
  2.2.3  กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นความรู้ 
           1. จดัสอบวดัความรู ้
                              2. ประเมนิผลจากงานทีน่ิสติน าเสนอ 
 2.3  ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรยีนดา้นทกัษะทางปญัญา 

          2.3.1.1 คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
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                   2.3.1.2  สามารถสบืคน้ รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปญัหา 
เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
                   2.3.1.3  สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
  2.3.2  กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญา 
          จดัใหม้กีารน าเสนองานวจิยัทีม่คีวามซบัซอ้นและละเอยีดอ่อนในการตคีวาม
และการเชื่อมโยงความสมัพนัธ ์โดยมกีารอภปิรายซกัถาม อนัเป็นปฏกิริยิาทางวชิาการ เพื่อใหเ้หน็ถงึ
มมุมองทีห่ลากหลาย อนัจะท าใหป้ญัญาแตกฉาน  เพื่อใหน้ิสติสามารถคดิวเิคราะห ์และเพื่อได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัระหว่างผูเ้รยีน  ทัง้นี้ประธานกรรมการวทิยานิพนธ ์กรรมการวทิยานิพนธแ์ละ
ผูส้อนควรมสี่วนรว่มในกจิกรรมทางปญัญาดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 
  2.3.3  กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญา 
          ประเมนิจากการเขา้ร่วมในกจิกรรมทางปญัญาของนิสติอยา่งใกลช้ดิ พจิารณา
จากการน าเสนอแนะแนวทางมมุมอง วธิคีดิ วธิตีคีวามและวธิเีชื่อมโยงอนัหลากหลายของผูเ้รยีน  และ
สงัเกตจากปฏกิริยิาของนิสติทีม่ต่ีอวธิกีารดงักล่าว 
                             ประเมนิผลจากรายงานทัง้ในรปูแบบของรายงานเป็นรปูเล่ม การน าเสนอดว้ย
วาจา สื่อสิง่พมิพ ์รวมทัง้จากบทความและงานวจิยั 
 2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
                   2.4.1.1  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

                  2.4.1.2  สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม และ 
เป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจดุยนือย่าง
พอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

                  2.4.1.3  มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพี
อยา่งต่อเนื่อง 
  2.4.2  กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ 
   จดัใหม้เีวทแีลกเปลีย่นทศันะทางวชิาการระหว่างนิสติ คณาจารยภ์าษาไทย 
วทิยากร  ผูเ้ชีย่วชาญ และบุคคลทัว่ไปอยา่งสม ่าเสมอ  ทุกกจิกรรมจะด าเนินโดยสรา้งบรรยากาศทาง
วชิาการ เพื่อก่อใหเ้กดิความรกั สามคัค ีมคีารวธรรม โดยส่งผลไปทีป่ญัญาธรรม 
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  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 มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียูใ่นปจัจุบนัต่อการท างาน 
ทีเ่กีย่วกบัการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยา่งเหมาะสม 

                   2.5.1.2  สามารถแกไ้ขปญัหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณติศาสตร ์หรอืน าสถติ ิ
มาประยกุตใ์ชใ้นการแก้ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสรา้งสรรค ์

                   2.5.1.3  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน 
เลอืกใชร้ปูแบบของสื่อการน าเสนออยา่งเหมาะสม 
  2.5.2   กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี
   ประธานกรรมการวทิยานิพนธ ์กรรมการวทิยานิพนธจ์ะใชค้วามสมัพนัธ์ 
ทางวชิาการกบันิสติในการวพิากษ์งานของนิสติในส่วนทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะหต์วัเลข การสื่อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยแีละเสนอแนะทางเลอืกในการจดัเกบ็ขอ้มลูเหล่านัน้ใหน้ิสติไดเ้หน็อกีดว้ย 
   ส่วนนิสติทีม่ชี ัน้เรยีน ผูส้อนอาจให้นิสติจดัท ารายงานหรอืโครงการวจิยั 
น ารอ่ง (Pilot Project) โดยมกีารวพิากษ์และเสนอแนะในเรือ่งทกัษะการวเิคราะหต์วัเลขการสื่อสาร
และการใชเ้ทคโนโลย ี

2.5.3  กลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  
การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ประเมนิจากผลงานของนิสติ โดยยดึหลกัว่าการประเมนินัน้จะก่อใหเ้กดิ 
การสรา้งสรรคน์ิสติตามมา 
                     ส่งเสรมินิสติใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใชศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มลู 
ดา้นวชิาการ 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี 
คณุธรรม จริยธรรม 

(1.1)  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรรยาบรรณ 
ทางวชิาการและวชิาชพี 

(1.2)  มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบยีบและ 
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

(1.3)  มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
และล าดบัความส าคญั 

(1.4)  เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีอง 
ความเป็นมนุษย ์
ความรู้ 

(2.1)  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเนื้อหาทีศ่กึษาอยา่ง
วเิคราะห ์

(2.2)  สามารถวเิคราะหป์ญัหา รวมทัง้ประยกุตค์วามรูท้กัษะ และการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสม 
กบัการแกไ้ขปญัหา 

(2.3)  สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการ และมคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิา 
ทีศ่กึษาเพื่อใหเ้ลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  

(2.4)  สามารถบรูณาการความรูส้าขาวชิาภาษาไทยกบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทกัษะทางปัญญา 

(3.1)  คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
(3.2)  สามารถสบืคน้ รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปญัหา เพื่อใชใ้นการแกไ้ข 

ปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์
(3.3)  สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(4.1)  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีสามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและ 

ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(4.2) สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเดน็ทีเ่หมาะสม และเป็นผูร้เิริม่แสดง 

ประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้ส่วนตวัและส่วนรวม พรอ้มทัง้แสดงจดุยนือยา่งพอเหมาะ 
ทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

(4.3)  มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 
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ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1)    มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียูใ่นปจัจบุนัต่อการท างานทีเ่กีย่วกบัการใช ้

สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยา่งเหมาะสม 
(5.2)    สามารถแกไ้ขปญัหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณติศาสตร ์หรอืน าสถติมิาประยุกตใ์ช ้

ในการแก้ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสรา้งสรรค ์
(5.3) สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบของสื่อ 

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
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หมวดท่ี  5  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการให้ระดบัคะแนน 
    กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

มหาวทิยาลยันเรศวร ว่าดว้ยการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั 
การวดัและประเมนิผลการศกึษา 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 แต่งตัง้คณะกรรมการทวยสอบทีป่ระกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒติามกลุ่มวชิา  
จ านวน 3 ใน 4 คน 

2.1.2  คดัเลอืกรายวชิาทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัใินทุกสาขาวชิาตามเกณฑก์าร 
คดัเลอืกทีค่ณะกรรมการทวนสอบก าหนด 

2.1.3  คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการใหค้ะแนนกบัขอ้สอบ รายงาน โครงงานและ 
อื่น ๆ  

2.1.4  คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลและรายงานวทิยานิพนธ ์และการไดร้บัการ 
ตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารหรอืรายงานการประชุมวชิาการต่าง ๆ และมกีารประเมนิวทิยานิพนธโ์ดย
คณะกรรมการพจิารณา 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเรจ็การศึกษา 
 การก าหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนิสติ ควรเน้นการท าวจิยัสมัฤทธผิล

ของการประกอบอาชพีของบณัฑติ ทีท่ าอย่างต่อเนื่องและน าผลวจิยัทีไ่ดย้อ้นกลบัมาปรบัปรงุ
กระบวนการ การเรยีนการสอน และหลกัสตูรแบบครบวงจร รวมทัง้การประเมนิคุณภาพของหลกัสตูร
และหน่วยงานโดยองคก์รระดบัสากล โดยการวจิยัอาจจะด าเนินการดงัอย่างอย่างต่อไปนี้ 
  2..2.1  ภาวการณ์ไดง้านท าของมหาบณัฑติ ประเมนิจากมหาบณัฑติแต่ละรุ่นทีจ่บ
การศกึษาในดา้นของระยะเวลาในการหางานท า ความเหน็ต่อความรู ้ความสามารถ ความมัน่ใจของ
บณัฑติในการประกอบการงานอาชพี 
  2.2.2  การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สมัภาษณ์ หรอื การส่ง
แบบสอบถามเพื่อประเมนิความพงึพอใจในมหาบณัฑติทีจ่บการศกึษาและเขา้ท างานในสถาน
ประกอบการนัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที ่1 ปีที ่5 เป็นตน้ 
   2.2.3  การประเมนิต าแหน่ง และหรอืความกา้วหน้าในสายงานของมหาบณัฑติ 
   2.2.4  การประเมนิจากสถานศกึษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรอืสอบถามเมื่อมี
โอกาสในระดบัความพงึพอใจในด้านความรู ้ความพรอ้มและคุณสมบตัดิ้านอื่น ๆ ของมหาบณัฑติจะ
จบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพื่อปรญิญาทีส่งูขึน้ในสถานศกึษานัน้ ๆ  
   2.2.5  การประเมนิจากมหาบณัฑติที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและ
ความรูจ้ากสาขาวชิาทีเ่รยีนรวมทัง้สาขาอื่น  ทีก่ าหนดในหลกัสูตร ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการประกอบอาชพี
ของมหาบณัฑติรวมทัง้เปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเหน็ในการปรบัหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ดว้ย 
   2.2.6  ความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก ที่มาประเมนิหลกัสูตร หรอื เป็นอาจารย์
พเิศษ ต่อความพรอ้มของนิสติในการเรยีนและสมบตัอิื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการ
พฒันาองคค์วามรูข้องนิสติ 
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   3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 
     การส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยันเรศวร ว่าดว้ย 

การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554  
      3.1  หลกัสตูร แผน ก แบบ ก 2  

                         นิสติจะส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรไดต้อ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
 1. มรีะยะเวลาการศกึษาตามก าหนด 

2. ลงทะเบยีนเรยีนครบตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 
 3.  ศกึษารายวชิาครบถว้นตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร และเงือ่นไขของสาขาวชิานัน้ๆ 
 4.  มผีลการศกึษาไดค้่าระดบัขัน้สะสมเฉลีย่ ไมต่ ่ากว่า 3.00 
 5.  สอบผ่านความรูภ้าษาองักฤษตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 6.  เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปาก 

7 .  ผลงานวทิยานิพนธ ์จะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือยา่งน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน 
หรอืส่วนหน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่ ี
รายงานการประชุม (Proceeding) ทีม่คีณะกรรมการภายนอกรว่มกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อน 
การตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

   3.2  หลกัสตูร แผน  ข 
                      นิสติจะส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรไดต้อ้งมคีุณสมบตัดิงันี้  
 1. มรีะยะเวลาการศกึษาตามก าหนด 

2. ลงทะเบยีนเรยีนครบตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 
 3. ศกึษารายวชิาครบถว้นตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร และเงือ่นไขของสาขาวชิานัน้ๆ 
                    4. มผีลการศกึษาไดค้่าระดบัขัน้สะสมเฉลีย่ ไมต่ ่ากว่า 3.00 
 5. สอบผ่านความรูภ้าษาองักฤษตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
               6. สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้(COMPREHENSIVE EXAMINATION)) 
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หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  
(1) มกีารปฐมนิเทศหรอืแนะแนวการเป็นครแูก่อาจารยใ์หม ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายของ

สถาบนั 
คณะตลอดจนในหลกัสตูรทีส่อน 

(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  
 เป็นไปตามโครงการบรหิารหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตแิละ
เกณฑก์ารประกนัคุณคุณภาพ โดย 
    1. มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 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  ผูใ้ชม้หาบณัฑติ 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 าหรบั
นิสติและอาจารย ์
 2.2.4 มรีะบบเทคโนโลยกีารสบืคน้ขอ้มลูทางวชิาการจากแหล่งขอ้มลูทัง้ในและต่างประเทศ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
    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 ารวจ
ความตอ้งการจากนกัศกึษาในใชท้รพัยากรสนับสนุนการเรยีนการสอน จดัประชุมระดมความคดิเหน็
จากอาจารยผ์ูใ้ชท้รพัยากรการเรยีนการสอน 
 
3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 
มกีารคดัเลอืกอาจารยใ์หมต่ามระเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัโดยอาจารยใ์หม่ 

จะตอ้งมวีุฒกิารศกึษาและคุณสมบตัติามทีค่ณะ สาขาวชิา และ กบม. มหาวทิยาลยัก าหนด  
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  

คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และผูส้อน จะตอ้งประชุมรว่มกนัในการวางแผนจดัการเรยีน 
การสอนประเมนิผลและใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิผลทุกรายวชิา เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อเตรยีมไว้
ส าหรบัการปรบัปรุงหลกัสตูร ตลอดจนปรกึษาหารอืแนวทางทีจ่ะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสตูร 
และไดบ้ณัฑติเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคโ์ดยความเหน็ชอบของคณะและ
มหาวทิยาลยั 

3.3 การแต่งตัง้อาจารยพิ์เศษ  
การแต่งตัง้อาจารยพ์เิศษ มุ่งใหเ้กดิการพฒันาประสบการณ์การเรยีนรูแ้ก่นิสติ 

นอกเหนือไปจากความรูต้ามทฤษฎ ีเพื่อเพิม่พนูประสบการณ์การท างานในวชิาชพีจรงิ 
 

4. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มกีารก าหนดคุณสมบตับิุคลากรใหค้รอบคลุมภาระหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ โดยคณะกรรมการ 
คดัเลอืกบุคลากร ก่อนรบัเขา้ท างาน  

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน 
มกีารพฒันาบุคลากรใหม้พีฒันาการเพิม่พนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์ในภาระงาน 

ที่รบัผดิชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวชิาการหรอืหน่วยงานให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
โดยการอบรม ดงูาน ทศันศกึษา และการวจิยัสถาบนั  
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

คณะมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสติทุกคน โดยนิสติสามารถปรกึษา 
กบัอาจารยท์ีป่รกึษาในการวางแผนการเรยีน การแนะน าแผนการเรยีนในหลกัสตูร การเลอืกและ
วางแผนส าหรบัอาชพี และการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั โดยอาจารยท์ีป่รกึษาตอ้งก าหนดชัว่โมงให้
ค าปรกึษา (Office Hours) เพื่อใหน้ิสติเขา้ปรกึษาได้ นอกจากนี้ ตอ้งมทีีป่รกึษากจิกรรมเพื่อให้
ค าปรกึษาแนะน าในการจดัท ากจิกรรมแก่นิสติ 

5.2 การอทุธรณ์ของนิสิต  
กรณนีิสติมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัผลการประเมนิในรายวชิาใด นิสติสามารถยื่นค ารอ้งต่อคณบด ี

ขอดกูารใหค้ะแนนและวธิกีารประเมนิของอาจารยใ์นรายวชิานัน้ได ้ เมือ่ไดร้บัเรือ่งอุทธรณ์แลว้คณบดี
จะประสานกบัผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร และภาควชิา เพื่อใหด้ าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อไป  โดยใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 30 วนั 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 
 มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ของประเทศ และโลก 

เพื่อศกึษาทศิทางของตลาดแรงงานทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ และประเทศ  
 ใหม้กีารส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติก่อน 

การปรบัปรงุหลกัสตูร 
7.ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2555 
ปีท่ี 1 

2556 
ปีท่ี 2 

2557 
ปีท่ี 3 

7.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนรว่มในการประชุมเพื่อ
วางแผน ตดิตามและทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

   

7.2 มรีายละเอยีดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ .2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาตหิรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

   

7.3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ .3 และ มคอ .4  อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในหลกัสตูร
ใหค้รบทุกรายวชิา 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2555 
ปีท่ี 1 

2556 
ปีท่ี 2 

2557 
ปีท่ี 3 

7.4 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6 
ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

   

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

   

7.6 มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ทีก่ าหนด
ใน มคอ .3 และ มคอ .4 (ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนใน
แต่ละปีการศกึษา 

   

7.7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธ์ 
การสอน หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ .7 ปีทีแ่ลว้ 

   

7.8 อาจารยใ์หม(่ถ้าม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน 

   

7.9 อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

   

7.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ีไดร้บัการพฒันา
วชิาการ และ/หรอืวชิาชพีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50  ต่อปี 

   

7.11 ระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสุดทา้ย/มหาบณัฑติใหม ่
ทีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5  จาก 
คะแนนเตม็ 5.0  

   

7.12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอมหาบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเตม็5.0 

   

 
เกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินการ 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีท้ี ่1-12 อยู่ในระดบัด ีทัง้นี้เกณฑก์ารประเมนิ 

ในระดบัดคีอื มกีารด าเนินงานตามขอ้ 1-5 ครบถว้น และ อยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชีผ้ลการ
ด าเนินงานที ่6-12 ทีร่ะบุไวใ้นแต่ละปีบรรลุตามเป้าหมาย   
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หมวดท่ี  8  กระบวนการการประเมินและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1 กระบวนการประเมินและปรบัปรงุแผนกลยุทธก์ารสอน 
     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 หรอื ผูป้ระเมนิภายนอก 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามดชันีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุในหมวดที่ 7  
ขอ้ 7. โดยคณะกรรมการประเมนิอย่างน้อย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาอย่างน้อย 1 
คน ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากมหาวทิยาลยั 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

ใหก้รรมการวชิาการประจ าสาขาวชิา/ภาควชิา รวบรวมขอ้มลูจากการประเมนิการเรยีน 
การสอนของอาจารย ์นิสติ บณัฑติ และผูใ้ชบ้ณัฑติ และขอ้มลูจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปญัหาของ
การบรหิารหลกัสตูรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา และน าไปสู่การด าเนินการปรบัปรงุรายวชิา
และหลกัสตูรต่อไป ส าหรบัการปรบัปรงุหลกัสตูรนัน้จะกระท าทุกๆ 5 ปี ทัง้นี้เพื่อใหห้ลกัสตูรม ี
ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 


