หลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา บัณฑิ ตวิ ทยาลัย และ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิ ชาภาษาและคติ ชนวิ ทยา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Master of Arts Program in Thai Language

2. ชื่อปริ ญญาและสาขา
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :
:

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

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

3. วิ ชาเอก
ไม่ม ี
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
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5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (เอกสารและตาราในรายวิชาของหลักสูตรเป็ นภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ตามความจาเป็นในการศึกษา เช่น ภาษาเขมร ภาษาพม่า
ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ฯลฯ)
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................
5.3 การรับเข้าศึกษา
 นิสติ ไทย
 นิสติ ต่างชาติ
5.4 การร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็ นผูใ้ ห้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผูศ้ กึ ษาได้รบั ปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
▪ มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
▪ คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2554 เมือ่ วันที่ 30
เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2554
▪ สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2554 เมือ่ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม
ปี พ.ศ. 2554
▪ สภามหาวิทยาลัยอนุ มตั หิ ลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 165 (8/2554) เมือ่ วันที่ 13
เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2554
▪ สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมือ่ วันที.่ ....เดือน......ปี ....
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผูส้ อนในสาขาภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวรรณกรรมท้องถิน่
8.2 ผูว้ จิ ยั ในสาขาภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวรรณกรรมท้องถิน่
8.3 ผูว้ จิ ยั และผูป้ ฏิบตั งิ านหน่วยงานวัฒนธรรมทัง้ ภาครัฐและเอกชน
8.4 ผูว้ จิ ยั และผูป้ ฏิบตั งิ านหน่วยงานพัฒนาสังคมและพัฒนาชุมชนทัง้ ภาครัฐ และเอกชน
8.5 ผูว้ จิ ยั และผูป้ ฏิบตั งิ านในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชนในด้าน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาษา
และวรรณกรรมท้องถิน่
8.6 ผูผ้ ลิตสือ่ ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
8.7 นักวิจยั ด้านการท่องเทีย่ วเชิงศิลปะและวัฒนธรรม
9. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง
วิ ชาการ

1. นางกาญจนา วิชญาปกรณ์ รองศาสตราจารย์

2. นางสาวพัชรินทร์
อนันต์ศริ วิ ฒ
ั น์

รองศาสตราจารย์

3. นายสนม ครุฑเมือง

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขา),
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
ศศ.ด. (ภาษาไทย),2550
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ),2527
กศ.บ. (ภาษาไทย,เกียรตินิยม
อันดับ 2), 2524
ศศ.ด. (ภาษาไทย),2551
อ.ม. (ภาษาไทย),2532
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย),2520
กศ.ด. (บริหารการศึกษา),2547
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),2521
กศ.บ. (ภาษาไทย),2516

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
 ในสถานทีต่ งั ้ คณะมนุษยศาสตร์
 นอกสถานทีต่ งั ้ ได้แก่ ......................................

เลขประจาตัว
ประชาชน
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่ จาเป็ นต้ องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
สถานการณ์ ห รือ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็ น ต้อ งน ามาพิจ ารณาในการ
วางแผนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยนัน้ ขึน้ อยู่กบั แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ทีก่ ล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทุก
สาขาอย่างก้าวกระโดดอันมีผลต่อการเป็นบริโภคนิยมของประชากร หลักสูตรนี้จงึ เป็ นส่วนหนึ่งใน
การสร้างความตระหนักทางเศรษฐกิจโดยความเอื้อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์
มนุษย์กบั บริบททีแ่ วดล้อม เพื่อเป็ นรากฐานของการปรับความคิดทางเศรษฐกิจกับบริโภคนิ ยมมา
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างองค์ความรูท้ างสาขาวิชาภาษาไทยและการจัดการความรูใ้ นสาขา
นี้ มุ่งให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบนโยบายและแผน
กลยุทธ์สู่เ ป้าหมายและแผนด าเนินงานในช่ว งปี พ.ศ. 2552-2556 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ย่อมจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งแก่สงั คมไทยในเชิงความคิดทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชากรใน
สังคมได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการกับกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์
สู่เป้าหมายและแผนดาเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความสอดคล้อง
กันในสาระของการให้ค วามส าคัญ แก่ ว ฒ
ั นธรรมซึ่งคือเนื้อ หาสาระของความเป็ นมนุ ษย์ หลักสูต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งไปสู่การศึกษางานสร้างสรรค์ทางภาษาและวัฒนธรรม
ของไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั ดังนัน้ การสร้างองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรูใ้ นสาขาวิชานี้ จึง
เน้นให้เกิดความตระหนักและประจักษ์ใ นความเป็ นมนุ ษย์ ความเข้าใจและ ความรักมนุ ษยชาติ อันจะ
ก่ อ ให้เ กิดความรู้ร กั สามัค คี ลดความขัดแย้งอันจะนาไปสู่ค วามรุนแรงได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้
หลักสูตรนี้ยงั มีคุณค่าในการเสนอแนวทางเลือกการอนุ ร ักษ์และการพัฒนาภาษา วรรณคดี รวมทัง้
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิน่ ซึง่ เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้าค่า อันมีสาระละเอียดอ่อนลึกซึง้ และจาเป็ น
ในการสร้างความเป็นมนุษย์ในสังคมทุกระดับ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิ จของมหาวิ ทยาลัยนเรศวร
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบของสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความเจริญทาง
เทคโนโลยี ส่งผลให้จาเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยจะได้รบั การพัฒนากระบวนการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสู่คุณภาพ โดยมุง่ ผลให้มหาบัณฑิตมี
ความสามารถสูงในการวิจยั การประยุกต์และบูรณาการความรูโ้ ดยหลอมรวมเพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ตามวิชาชีพ โดยทีม่ หาบัณฑิตดังกล่าวจะต้องเก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวติ และเก่งพิชติ
ปญั หาอย่างรอบด้าน ด้วยจรรยาบรรณของนักวิชาการภาษาไทย
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของมหาวิ ทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยมีรากฐานจากกรอบนโยบาย
และแผนการดาเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเป็ นหลักสูตร ทีอ่ งิ กับ
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มชี ่อื เสียงด้านการวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ ให้มรี ะบบและ
กระบวนการการผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ มีขดี ความสามารถตามความต้องการระดับแนวหน้าของ
ประเทศ ( Demand – Based Competency ) อัตตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวติ และ
เก่งพิชติ ปญั หา
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ / ภาควิ ชาอื่นของ
มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
13.1 กลุ่มวิ ชา / รายวิ ชา ในหลักสูตรนี้ ที่เปิ ดสอนโดยคณะ / ภาควิ ชา /
หลักสูตรอื่น
ไม่ม ี
13.2 กลุ่มวิ ชา / รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ภาควิ ชา / หลักสูตรอื่น
ต้องมาเรียน
ไม่ม ี
13.3 การบริ หารจัดการ
ไม่ม ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จะสรรค์สร้างองค์ความรูแ้ ละศักยภาพ
แห่งการวิจยั ทางภาษา วรรณคดี รวมทัง้ ภาษาและวรรณกรรมท้องถิน่ อย่างถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยให้ความสาคัญต่อการผลิตมหาบัณฑิต
ทีม่ คี ุณภาพเพื่อพัฒนาชาติให้ยงยื
ั่ น
1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถด้านภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างลึกซึง้
2. เป็นผูท้ ม่ี ที กั ษะและความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจยั เพื่อศึกษาค้นคว้าและนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็ นผูใ้ ฝร่ ู้ ติดตาม วิทยาการใหม่ ๆ และพัฒนาการล่าสุดขององค์ความรูด้ า้ นภาษาไทย
4. เป็นผูม้ จี ริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ม ี
ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ
2.แผนพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คาดว่าจะสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

มีการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย ทุก 5 ปี เพื่อให้เข้าสู่
มาตรฐาน TQF โดยจัดให้มกี าร
ปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Problem
Based / Topic Based Learning
แทน Content Based Learning
ทัง้ นี้ให้สอดคล้องกับความ

▪ รวบรวมติดตามผลการประเมิน
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ใน
ด้านความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้
มหาบัณฑิต
▪ จัดการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรสู่คุณภาพ
โดยมุง่ ผลทีม่ หาบัณฑิตมี
ความสามารถในการวิจยั

▪ เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
▪ รายงานผลการประเมินหลักสูตร
▪ ผูใ้ ช้มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านและดาเนินงานของ
มหาบัณฑิตในระดับดีมาก
▪ มีแผนการสอนในรูปของ มคอ. 3
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

เปลีย่ นแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การประยุกต์และบูรณาการองค์ ▪ มี มคอ. 3 คู่กบั มคอ. 5 ทุก
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
ความรูม้ าใช้ในการปฏิบตั งิ าน
รายวิชา
ตามวิชาชีพ
▪ จัดพัฒนากระบวนการเรียนรูส้ ู่
ทักษะในการประยุกต์และทักษะ
ในการแก้ปญั หาโดยเน้นกิจกรรม
ทางปญั ญาของนิสติ อย่างใกล้ชดิ
โดยมีการแลกเปลีย่ นทัศนะทาง
ปญั ญา การสรุปประเด็นปญั หา
และการแก้ไขปญั หาอย่าง
สร้างสรรค์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาดาเนิ นการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา (ระบุให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูรอ้ น
 ไม่มภี าคฤดูรอ้ น
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค (ในกรณีทมี ่ ใิ ช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
ไม่ม ี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลา ในการดาเนิ นการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคเรียนที่ 1 ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 ตัง้ แต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
 วัน – เวลาราชการปกติ สาหรับแผน ข ซึง่ สอนเฉพาะช่วงปิดภาคการศึกษา
ตัง้ แต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
 วันเสาร์ - อาทิตย์ สาหรับแผน ข ซึง่ มีการเปิดสอนภาคฤดูรอ้ นด้วย
ภาคการศึกษาที่ 1 ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ถึง มกราคม
ภาคฤดูรอ้ น ตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ).................................
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผูท้ จ่ี ะเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยทัง้
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย หรือ สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ
3. มีคุณสมบัตอิ ่นื ๆตามทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวรกาหนด
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หลักสูตร แผน ข จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย หรือ สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือเป็นครูอาจารย์ประจาการทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ
3. มีคุณสมบัตอิ ่นื ๆตามทีม่ หาวิทยาลัยนเรศวรกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 ความรูด้ า้ นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรูด้ า้ นคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับทีส่ งู ขึน้
 นิสติ ไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาทีส่ อบคัดเลือกได้ (พิจารณา)
 อื่นๆ (ทักษะในการเขียนงานวิจยั )
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพ้ น้ื ฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ทาหน้าทีด่ แู ล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่นิสติ
 จัดกิจกรรมเสริมความรูเ้ กี่ยวกับการทาวิจยั /ด้านภาษาต่างประเทศ
 อื่นๆ (จัดการอบรมทักษะในการเขียนงานวิจยั ให้แก่นิสติ ในภาคเรียนที่ 1 ส่วนทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษให้เรียนรายวิชา 205500 ภาษาอังกฤษสาหรับระดับปริญญาโท)
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก2
ชัน้ ปี
ชัน้ ปีท่ี 1
ชัน้ ปีท่ี 2
รวม
สาเร็จการศึกษา

2555
10
10
-

ปี การศึกษา
2556
2557
2558
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2559
10
10
20
10
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2.5.2 แผน ข (เรียนเฉพาะช่วงปิ ดภาคการศึกษาเดือนมีนาคม-พฤษภาคม รวม 4
ภาคการศึกษา)
ปี การศึกษา
ภาคการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ภาคการศึกษาที่ 1
20
20
20
20
20
ภาคการศึกษาที่ 2
20
20
20
20
ภาคการศึกษาที่ 3
20
20
20
ภาคการศึกษาที่ 4
20
20
รวม
20
40
60
80
80
สาเร็จการศึกษา
20
20
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับคิดเป็น 2,800,000 บาท (80,000 บาทตลอดหลักสูตรต่อ 10 คน+
100,000 บาทตลอดหลักสูตรต่อ 20 คน)
2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ คือ 53,550 บาทตลอดหลักสูตร
2.6.3 งบประมาณรายจ่ายของคณะมนุษยศาสตร์ คิดเป็น 1,606,500 บาท (53,550 บาท ตลอด
หลักสูตร*30 คน)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ

ประมาณการรายจ่าย
จานวนเงิ น/ปี รวม/คน/หลักสูตร
1. ค่าตอบแทนการสอน
4,000
785
- เชิญอาจารย์ภายนอก (ปี ละ 15,700 x 2 ปี เป็ นเงิน 1,570 บาท/คน/ 2ปี )
(785.x2 ปี=1,570 +
2,430
- ค่าสอนเกิน (10 วิชา x 45 ชม. X 540 บาท/10 คนเป็ นเงิน 24,300 บาท/
2,430.x2ปี= 4,000
หลักสูตร เป็ นเงิน 2,430/คน/หลักสูตร)รวมเป็ นเงินนิสติ /หลักสูตร 15,700 + 24,300
บาท)
= 40,000 บาท
500
ค่าตอบแทนการปฏิ บตั ิ งาน (นอกเวลาราชการ)
1,000
1,000
ค่าจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด (ปี ละ 5,000 x 2 ปี )
2,000
500
ค่าใช้จ่ายปฐมนิ เทศนิ สิต
1,000
2,500
ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานและสัมมนา (เสริมหลักสูตร)
5,000
2,500
ค่าวัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์
5,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิ ทยานิ พนธ์
30,550
10,550
7.1 ค่าดาเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
- ประธาน
550
- กรรมการ 4 คน x 500 บาท
2,000
- ค่าเดินทางกรรมการ (1 คน)
8,000
(ค่าทีพ่ กั /ค่าเลีย้ งรับรอง/ค่ารถ+น้ามัน)
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ที่

รายการ

7.2 ค่าดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์
- ประธาน
2,000
- กรรมการ 4 คน x 1,500 บาท
- ค่าเดินทางกรรมการ (1 คน)
(ค่าทีพ่ กั /ค่าเลีย้ งรับรอง/ค่ารถ+น้ามัน)
7.3 ค่าตอบแทนอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
-ประธาน
- กรรมการ 2 คน x 1,000 บาท
8. ค่าสาธารณูปโภค
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย/นิ สิต 1 คน/หลักสูตร

ประมาณการรายจ่าย
จานวนเงิ น/ปี รวม/คน/หลักสูตร
16,000
6,000
8,000
4,000
2,000
2,000
2,500

5,000
53,550

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (แบบไม่มชี นั ้ เรียน โดยเน้นวิจยั )
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
การรับโอนนิสติ และ/หรือการเทียบโอนหน่วยกิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
ในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ข จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แผน ก
แผน ก
แผน ก
แผน ข
แผน ข
แบบ ก 1 แบบ ก 2
แบบ ก 2
12
30-33
24
30
6
6
9
9
9
15
36
12
12
3-6
6
4
4
36
36
36
36
36
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2548

รายการ

งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาพืน้ ฐาน
1.2 วิชาบังคับ
1.3 วิชาเลือก
2 วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
3 การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า
4 รายวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
หน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

3.1.3 งานรายวิ ชา
(1) รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
ก. กรณี จดั การศึกษาแผน ก แบบ ก(2)
1. วิ ชาพื้นฐาน
จานวน 6 หน่ วยกิ ต
208502 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางภาษาและวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Special Topics on the Thai Language
208511 กระบวนทัศน์การศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)
Study and Research Paradigm in Thai Language and
Literary Works
2. วิ ชาบังคับ
จานวน 9 หน่ วยกิ ต
208521 หลักและปญั หาการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Grammar and Problematic Usage
208531 ทฤษฎีวรรณคดี
3(3-0-6)
Literary Theories
208541 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิน่
3(3-0-6)
Dialect and Local Literary Works
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3. วิ ชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
9 หน่ วยกิ ต
โดยเลือกจากรายวิชา ทัง้ 3 กลุ่มต่อไปนี้ ให้ได้ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
208522 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศทีม่ ตี ่อภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Language Influence on Thai
208523 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
208524 การเปลีย่ นแปลงของภาษาในสังคมไทย
3(3-0-6)
Language Change in the Thai Society
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
208542 ภาษาถิน่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
Lower Northern Dialects
208551 โครงสร้างคาในภาษาไทย
Thai Word Structure
208552 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
Linguistic Studies on the Thai Language
กลุ่มวิชาวรรณคดี-วรรณกรรม
208532 วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
208533 วรรณกรรมร่วมสมัย
Contemporary Thai Literary Works
208543 วรรณกรรมท้องถิน่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
Lower Northern Local Literary Works
วิ ทยานิ พนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า
208593 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type A2
208594 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2
208595 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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วิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต
208501 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
208596 สัมมนา
Seminar

4 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)

ข. กรณี จดั การศึกษา แผน ข
1. วิ ชาพื้นฐาน
จานวน 6 หน่ วยกิ ต
208502 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางภาษาและวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Special Topics on the Thai Language
208511 กระบวนทัศน์การศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)
Study and Research Paradigm in Thai Language and Literary Works
2. วิ ชาบังคับ จานวน
9 หน่ วยกิ ต
208521 หลักและปญั หาการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Grammar and Problematic Usage
208531 ทฤษฎีวรรณคดี
3(3-0-6)
Literary Theories
208541 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิน่
3(3-0-6)
Dialect and Local Literary Works
3. วิ ชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
15 หน่ วยกิ ต
โดยเลือกจากรายวิชา ทัง้ 3 กลุ่มต่อไปนี้ ให้ได้ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
208522 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศทีม่ ตี ่อภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Language Influence on Thai
208523 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
208524 การเปลีย่ นแปลงของภาษาในสังคมไทย
3(3-0-6)
Language Change in the Thai Society
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กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
208542 ภาษาถิน่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
Lower Northern Dialects
208551 โครงสร้างคาในภาษาไทย
Thai Word Structure
208552 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
Linguistic Studies on the Thai Language
กลุ่มวิชาวรรณคดี-วรรณกรรม
208532 วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
208533 วรรณกรรมร่วมสมัย
Contemporary Thai Literary Works
208543 วรรณกรรมท้องถิน่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
Lower Northern Local Literary Works
การค้นคว้าอิ สระ จานวนไม่น้อยกว่า
208590 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
Independent Study 1
208591 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study 2
208592 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
Independent Study 3
วิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต
208501 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
208596 สัมมนา
Seminar

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หน่ วยกิ ต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
4 หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
1(0-2-1)

16

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณี จดั การศึกษาตาม แผน ก แบบ ก 2

208501
208502
208521
208531

208511
208541
208593

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้ น
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร์ (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางภาษาและวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Special Topics on the Thai Language
หลักและปญั หาการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Grammar and Problematic Usage
ทฤษฎีวรรณคดี
3(3-0-6)
Literary Theories
รวม
9 หน่ วยกิ ต
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
กระบวนทัศน์การศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)
Study and Research Paradigm in Thai Language and Literary Works
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิน่
3(3-0-6)
Dialect and Local Literary Works
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
2 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A2
รวม
8 หน่ วยกิ ต
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208594
208596
208xxx
208xxx

208595
208xxx

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A2
สัมมนา (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar (Non-Credit)
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
รวม
ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A2
วิชาเลือก
Elective Course
รวม

4 หน่วยกิต
1(0-2-1)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
10 หน่ วยกิ ต

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่ วยกิ ต

3.1.4.2 การจัดการศึกษาตามแผน ข

208501
208502
208521
208531

ภาคการศึกษาที่ 1
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร์ (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางภาษาและวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Special Topics on the Thai Language
หลักและปญั หาการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Grammar and Problematic Usage
ทฤษฎีวรรณคดี
3(3-0-6)
Literary Theories
รวม
9 หน่ วยกิ ต
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208511
208541
208590
208xxx

208596
208591
208xxx
208xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
กระบวนทัศน์การศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Study and Research Paradigm in Thai Language and Literary Works
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิน่
3(3-0-6)
Dialect and Local Literary Works
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
2 หน่วยกิต
Independent Study 1
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
Elective Course
รวม
11 หน่ วยกิ ต
ภาคการศึกษาที่ 3
สัมมนา (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar (Non-Credit)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study 2
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
รวม

1(0-2-1)
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
8 หน่ วยกิ ต

ภาคการศึกษาที่ 4
208xxx
208xxx
208592

วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
Independent Study 3
รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
8 หน่ วยกิ ต
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3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
ความหมาย ลักษณะ เป้าหมายการวิจยั ประเภทและกระบวนการวิจยั การกาหนด
ปญั หาการวิจยั ตัวแปรและสมมุตฐิ าน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจยั การประเมินงานวิจยั การนาผลวิจยั ไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจยั และเทคนิควิธกี ารวิจยั เฉพาะทางสังคมศาสตร์
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.
208501

208502

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาและวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Special Topics on the Thai Language
ศึกษาค้นคว้าผลงานการวิจยั ทางภาษาและวรรณคดีไทย โดยเฉพาะในประเด็นปญั หา
ทีส่ นใจ พร้อมเสนอผลงานการศึกษาอย่างมีระบบ
This course concerns research studies of the Thai language and literature,
applying systematic research techniques to issues of interest.
208511

กระบวนทัศน์ การศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Study and Research Paradigm in Thai Language and Literary Works
วิธกี ารและกระบวนการการศึกษาค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย การนา
วิธกี ารและกระบวนการดังกล่าวมาศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทย การเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ
ของการอภิปรายและรายงาน
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

หลักและปัญหาการใช้ภาษาไทย
Thai Language Grammar and Problematic Usage

3(3-0-6)
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เนื้อหา หลักเกณฑ์ของหลักภาษาไทยและปญั หาของการใช้ภาษาไทยในสังคมไทย
การใช้ความรูท้ างวิชาการวิเคราะห์ เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปญั หา
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.
อิ ทธิ พลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Language Influence on Thai
อิทธิพลภาษาต่างประเทศทีม่ ตี ่อภาษาไทย โดยเฉพาะภาษาเขมร ภาษาบาลี
สันสกฤต ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาฝรังเศส
่ ทัง้ ในด้านระบบเสียง ระบบคา 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.
208522

208523

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-5)
Language and Culture
ความสาคัญ หน้าที่ ลักษณะของภาษาไทย องค์ประกอบและลักษณะเฉพาะของ
วัฒนธรรม สาเหตุการเปลีย่ นแปลงทางภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรม ลักษณะภาษาทีส่ ะท้อนวัฒนธรรม ตลอดจนอิทธิพลทางสังคมทีม่ ผี ลต่อภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
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

การเปลี่ยนแปลงของภาษาในสังคมไทย
3(3-0-6)
Language Changes in Thai Society
การเปลีย่ นแปลงของภาษา ทัง้ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากตัวภาษาเอง และ
การเปลีย่ นแปลงจากปจั จัยภายนอก การวิเคราะห์กจิ กรรมการทานุบารุงภาษา
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
ความเป็ นมา เนื้อหา แนวคิดของทฤษฎีวรรณคดี ทัง้ ของสันสกฤตและของตะวันตก
ความสาคัญของทฤษฎีวรรณคดีต่อการศึกษาวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม การนาทฤษฎีวรรณคดี
แนวต่าง ๆ มาศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
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
วรรณคดีเรือ่ งเอกของไทย โดยเน้นวรรณคดีทไ่ี ด้รบั ยกย่องจากสถาบันต่าง ๆ
เพื่อศึกษาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ และคุณค่าด้านอื่น 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

วรรณกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Thai Literary Works
วรรณกรรมไทยร่วมสมัยทัง้ ร้อยแก้ว และร้อยกรองเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการรูปแบบและ
เนื้อหาของวรรณกรรมแต่ละประเภทในแต่ละสมัย ลัทธิ แนวคิดและแนวการวิจารณ์วรรณกรรม
ตลอดจนความสัมพันธ์กบั ศิลปะวิทยาการสาขาอื่น ๆ และความสัมพันธ์ต่อสังคมไทย
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.
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่ น
3(3-0-6)
Dialect and Local Literary Works
แนวคิด ทฤษฎี การเปลีย่ นแปลง คุณค่า แนวทางการศึกษาภาษาและวรรณกรรม
ท้องถิน่ เชิงสังคมและชาติพนั ธุ์
208541
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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
ภาษาถิ่ นในเขตภาคเหนื อตอนล่าง
3(3-0-6)
Lower Northern Dialects
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับภาษาถิน่ คุณค่า ผลงานการวิจยั ภาษาถิน่ แนวทางการวิจยั
ภาษาถิน่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
This course covers the study of dialects, values, dialectic studies, and
methods of conducting research on lower northern dialects.
วรรณกรรมท้องถิ่ นในเขตภาคเหนื อตอนล่าง 3(3-0-6)
Lower Northern Local Literary Works
ความรูเ้ กี่ยวกับลักษณะ คุณค่า ประเภทของวรรณกรรมท้องถิน่ ศึกษาผลงานการ
วิจยั วรรณกรรมท้องถิน่ และแนวทางการศึกษาและวิจยั วรรณกรรมท้องถิน่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
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.
208543

208551

โครงสร้างคาในภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Word Structure
โครงสร้างคาในภาษาไทยและกลวิธกี ารสร้างคาใหม่ทใ่ี ช้ในภาษาไทย ตัง้ แต่สมัย
สุโขทัยจนถึงปจั จุบนั
Thai word structure and the mechanism in new-word construction since the
Sukhothai period until the present time.
208552

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
Linguistic Studies on the Thai Language
องค์ความรูท้ างภาษาตระกูลไท แนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์อ่นื ๆ ผลการวิจยั และการศึกษาภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์
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.

23

208590

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
2 หน่ วยกิ ต
Independent Study 1
นิสติ เขียนโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยระบุหวั ข้อ ปญั หาและทีม่ าของ
การศึกษาค้นคว้า วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการดาเนินการ การทบทวนวรรณกรรมโดยสังเขปเสนอต่อ
ภาควิชาเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา
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 หน่ วยกิ ต
Independent Study 2
นิสติ ดาเนินการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาค้นคว้าพร้อมทัง้ จัดทารายงาน
ความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา
Students collect, analyze the data and report their independent study progress
to their adviser.
208592

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
2 หน่ วยกิ ต
Independent Study 3
นิสติ เขียนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ดาเนินการ
แก้ไข และส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าฉบับสมบูรณ์แก่ภาควิชา
Students write an independent study, present a result studying edity the work
and submit it to the department.
208593

วิ ทยานิ พนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
2 หน่ วยกิ ต
Thesis 1, Type A2
นิสติ เขียนเสนอโครงร่างวิจยั ฉบับย่อ โดยระบุหวั ข้อ ปญั หาและทีม่ าของการวิจยั
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม และระบุขนั ้ ตอนการดาเนินการวิจยั โดยสังเขป
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

วิ ทยานิ พนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
4 หน่ วยกิ ต
Thesis 2, Type A2
นิสติ เขียนโครงร่างงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เสนอชื่ออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้ และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
Students write a complete research proposal, designate a prospective thesis
adviser to the Graduate School, and take a thesis defense.
208595

วิ ทยานิ พนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หน่ วยกิ ต
Thesis 3, Type A2
นิสติ ดาเนินการวิจยั เขียนและสอบวิทยานิพนธ์ ดาเนินการแก้ไข และส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
Students conduct their research, write a thesis and take a final thesis defense,
rectify the work and submit it to the Graduate School.
208596

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การนาเสนอผลงานทางวิชาการด้านภาษาและวรรณคดีไทยในหัวข้อต่าง ๆ
ทีน่ ิสติ สนใจ และ เพื่อพัฒนางานวิจยั ทัง้ การนาเสนอต่อทีป่ ระชุมและการเขียนบทความทางวิชาการ
The oral and written presentation of Thai language and literature in topics interest.
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ความหมายของเลขรหัส
ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจาสาขาวิ ชา
208
หมายถึง
สาขาวิชาภาษาไทย
2. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักหน่ วย : แสดงอนุกรมของรายวิ ชา
เลขหลักสิ บ : แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิ ชา
0
หมายถึง
การศึกษาเฉพาะเรือ่ ง, ระเบียบวิธวี จิ ยั
1
หมายถึง
การศึกษาค้นคว้าทางวรรณกรรม
2
หมายถึง
กลุ่มภาษา
3
หมายถึง
กลุ่มวรรณคดี, วรรณกรรม
4
หมายถึง
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิน่ , ภาษาศาสตร์
5
หมายถึง
ภาษาศาสตร์
9
หมายถึง
วิทยานิพนธ์, สัมมนา, การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
เลขหลักร้อย : แสดงระดับปริ ญญาโท
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3.2 ชื่อ ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิ/สาขาวิ ชา

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

1

* นางกาญจนา
วิชญาปกรณ์

รองศาสตราจารย์ ศศ.ด (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ. (ภาษาไทย, เกียรตินิยม
อันดับ 2)
มศว บางแสน
รองศาสตราจารย์ ศศ.ด (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
ไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
ไทย)
มศว ประสานมิตร
กศ.บ. (ภาษาไทย)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก
รองศาสตราจารย์ อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ กศ.ด. (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.บ. (ภาษาไทย)วิทยาลัย
วิชาการศึกษาพิษณุโลก

2

3

4

5

* นางสาวพัชรินทร์
อนันต์ศริ วิ ฒ
ั น์

นางวนิดา บารุงไทย

นาวาโทวัฒนชัย
หมันยิ
่ ง่

* นายสนม ครุฑเมือง

* อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

2550

XXXXXXXXXXXXX

2527

2524
2551

XXXXXXXXXXXXX

2532
2520

2516

XXXXXXXXXXXXX

2514

2533

XXXXXXXXXXXXX

2523
2547
2521
2516

XXXXXXXXXXXXX
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับที่ ชื่อ-สกุล
1

2

3

4

5

6

*นางกาญจนา
วิชญาปกรณ์

*นางสาวพัชรินทร์
อนันต์ศริ วิ ฒ
ั น์

นางวนิดา บารุงไทย

นาวาโทวัฒนชัย
หมันยิ
่ ง่

*นายสนม ครุฑเมือง

นางสาวสุภาพร
คงสิรริ ตั น์

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิ ชา

รองศาสตราจารย์ ศศ.ด (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ. (ภาษาไทย, เกียรตินิยม
อันดับ 2)
มศว บางแสน
รองศาสตราจารย์ ศศ.ด (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
มศว ประสานมิตร
กศ.บ. (ภาษาไทย)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก
รองศาสตราจารย์ อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ กศ.ด. (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.บ. (ภาษาไทย)วิทยาลัย
วิชาการศึกษาพิษณุโลก
รองศาสตราจารย์ ศศ.ด. (ภาษาไทย),
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปกร
ค.บ. (ภาษาไทย, ฝรังเศส),
่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

2550

XXXXXXXXXXXXX

2527
2524

2551

XXXXXXXXXXXXX

2532
2520
2516

XXXXXXXXXXXXX

2512

2533

XXXXXXXXXXXXX

2523
2547

XXXXXXXXXXXXX

2521
2516
2552
2532
2525

XXXXXXXXXXXXX
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* อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่ม ี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่ม ี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ม ี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิ จยั
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
งานศึกษาค้นคว้าและงานวิจยั ทัง้ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็น
การศึกษาค้นคว้าในเชิงปฏิบตั กิ ารทางภาษา วรรณคดี และภาษาและวรรณกรรมท้องถิน่ ทีผ่ เู้ รียน
สนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีทน่ี ามาประยุกต์ใช้ในการทางานศึกษาค้นคว้าและวิจยั ประโยชน์ทจ่ี ะ
ได้รบั จากการทางานศึกษาค้นคว้าและงานวิจยั มีขอบเขตทีส่ ามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
5.2 ผลการเรียนรู้
นิสติ สามารถนาทฤษฎีและองค์ความรู้ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาใช้ได้
อย่างเชีย่ วชาญ และอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม อีกทัง้ ยังสามารถวิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และมีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลงและเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้คดิ อย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยงั มีความรับผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รปู แบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
กรณีจดั การศึกษาแบบ ก (2)
- ตัง้ แต่ชนั ้ ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
กรณีจดั การศึกษา แผน ข
- ตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มีนาคม-พฤษภาคม (ชัน้ ปีท่ี 2)
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5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
รายวิชา วิทยานิพนธ์ ดังนี้
- กรณีการจัดการศึกษาแบบ ก (2) และ จานวน 12 หน่วยกิต
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จานวน 6 หน่วยกิต
- กรณีการจัดการศึกษาแผน ข
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชัวโมงการให้
่
คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ขอ้ มูลทางเว็บไซด์
และปรับปรุงให้ทนั สมัยเสมอ อีกทัง้ มีตวั อย่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าให้นิสติ ได้ศกึ ษา
5.6 กระบวนการประเมิ นผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ดังนี้
วิ ทยานิ พนธ์
1. บันทึกในสมุดให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ทป่ี รึกษา
2. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการจานวน 4 คน
3. การสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการ จานวน 5 คน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
1. บันทึกในสมุดให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ทป่ี รึกษา
2. การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนิ สิต
นิสติ ผูเ้ ข้าศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย อาจมีคุณลักษณะพิเศษ
ซึง่ ควรได้รบั การพัฒนาดังต่อไปนี้
คุณลักษณะพิ เศษ
1. มีความรูค้ วามสามารถทางภาษา วรรณคดี
ภาษาถิน่ และวรรณกรรมท้องถิน่ และวัฒนธรรม
ของไทย
2.มีความสามารถทางการผลิตงานเขียนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความ ตารา งานวิจยั
ฯลฯ
3. มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้
ด้านภาษาและวรรณกรรมไทยอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

กลยุทธ์การสอนและกิ จกรรมนิ สิต
1. ส่งเสริมและเน้นการศึกษา การวิจยั ในสาขา
ดังกล่าว
2. มอบหมายงาน/โจทย์ปญั หา
3. การจัดสัมมนาอภิปรายแสดงความคิดเห็น
1. มอบหมายงานในการเขียนบทความ ตารา
งานวิจยั ย่อย (Baby Thesis)
2. สนับสนุ นให้มกี ารพิมพ์เผยแพร่
1. สนับสนุ นการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ ใน
กระบวนการทาวิทยานิพนธ์
2. ให้ความรูเ้ รือ่ งคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของการเป็ นนักวิชาการ

2. การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
นิสติ ผูเ้ ข้าศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นนิสติ ทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี (High Selected Group) ทัง้ ด้านวุฒภิ าวะทางสติปญั ญา จิตใจ อารมณ์
สังคม ตลอดจนมีสุขภาพกายดีมคี วามสามารถพิเศษทางมนุษยสัมพันธ์ มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
ทางข่าวสาร และประการสาคัญทีส่ ุดคือ มีทงั ้ จรรยาบรรณและทักษะทางภาษาไทย ดังนัน้ การพัฒนา
ผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้านจึงเป็นดังนี้
2.1 คุณธรรมจริ ยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.1.2 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.1.3 มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถ
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แก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
2.1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่า
และศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นาการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมจริยธรรม
ใช้หลักของการประสานสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เข้าใจรับรูร้ ว่ มกัน ทัง้ นี้ผสู้ อนจะเป็ นต้นแบบ (Model) อันดี
งามแก่นิสติ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมจริยธรรม
รับรูไ้ ด้จากการสังเกตการณ์เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนิสติ ในการปรับเข้าสู่
ความเป็ นต้นแบบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้
2.2.1.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหา
ทีศ่ กึ ษาอย่างถ่องแท้
2.2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปญั หา รวมทัง้ ประยุกต์ความรูท้ กั ษะ และการใช้
เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการแก้ไขปญั หา
2.2.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้ นแนวกว้าง
ของสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้สาขาวิชาภาษาไทยกับความรูใ้ นศาสตร์
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นาการเรียนรูด้ า้ นความรู้
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์และผูส้ อน เสนอแนะให้
เห็นความสัมพันธ์ของแหล่งการเรียนรูใ้ นสาขาวิชาต่าง ๆ ทีส่ ามารถนามาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ข่าวสารความรูท้ างภาษาไทย เพื่อให้นิสติ ได้คน้ คว้าและสามารถนาเสนอข้อมูลใหม่อย่างสม่าเสมอ อัน
จะเป็ นรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งในการสร้างองค์ความรูใ้ หม่
การจัดให้นิสติ มีการนาเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ แก่คณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ ผูส้ อนอย่างสม่าเสมอ การนาเสนอดังกล่าวสามารถจัดเสนอต่อชุมชนแห่งความรู้ เพื่อเป็น
การแลกเปลีย่ นความรู้
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้
1. จัดสอบวัดความรู้
2. ประเมินผลจากงานทีน่ ิสติ นาเสนอ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนด้านทักษะทางปญั ญา
2.3.1.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
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2.3.1.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญั หา
เพื่อใช้ในการแก้ไขปญั หาอย่างสร้างสรรค์
2.3.1.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปญั หาได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปญั ญา
จัดให้มกี ารนาเสนองานวิจยั ทีม่ คี วามซับซ้อนและละเอียดอ่อนในการตีความ
และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ โดยมีการอภิปรายซักถาม อันเป็นปฏิกริ ยิ าทางวิชาการ เพื่อให้เห็นถึง
มุมมองทีห่ ลากหลาย อันจะทาให้ปญั ญาแตกฉาน เพื่อให้นิสติ สามารถคิดวิเคราะห์ และเพื่อได้
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ระหว่างผูเ้ รียน ทัง้ นี้ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์และ
ผูส้ อนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางปญั ญาดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปญั ญา
ประเมินจากการเข้าร่วมในกิจกรรมทางปญั ญาของนิสติ อย่างใกล้ชดิ พิจารณา
จากการนาเสนอแนะแนวทางมุมมอง วิธคี ดิ วิธตี คี วามและวิธเี ชื่อมโยงอันหลากหลายของผูเ้ รียน และ
สังเกตจากปฏิกริ ยิ าของนิสติ ทีม่ ตี ่อวิธกี ารดังกล่าว
ประเมินผลจากรายงานทัง้ ในรูปแบบของรายงานเป็นรูปเล่ม การนาเสนอด้วย
วาจา สื่อสิง่ พิมพ์ รวมทัง้ จากบทความและงานวิจยั
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.1.2 สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม และ
เป็นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม
2.4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดให้มเี วทีแลกเปลีย่ นทัศนะทางวิชาการระหว่างนิสติ คณาจารย์ภาษาไทย
วิทยากร ผูเ้ ชีย่ วชาญ และบุคคลทัวไปอย่
่
างสม่าเสมอ ทุกกิจกรรมจะดาเนินโดยสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการ เพื่อก่อให้เกิดความรัก สามัคคี มีคารวธรรม โดยส่งผลไปทีป่ ญั ญาธรรม
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์และผูส้ อนจะมีส่วนร่วม
ในเวทีแลกเปลีย่ นทัศนะทางวิชาการทุกขัน้ ตอนแล้วใช้วธิ กี ารสังเกตเป็นเครือ่ งมือในการประเมิน
ดังกล่าว นอกจากนี้ยงั ประเมินผลโดยให้นิสติ ประเมินตนเอง และประเมินผูร้ ว่ มเรียน
2.5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.1 มีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ต่อการทางาน
ทีเ่ กีย่ วกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
2.5.1.2 สามารถแก้ไขปญั หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนาสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
2.5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน
เลือกใช้รปู แบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์จะใช้ความสัมพันธ์
ทางวิชาการกับนิสติ ในการวิพากษ์งานของนิสติ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการวิเคราะห์ตวั เลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีและเสนอแนะทางเลือกในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านัน้ ให้นิสติ ได้เห็นอีกด้วย
ส่วนนิสติ ทีม่ ชี นั ้ เรียน ผูส้ อนอาจให้นิสติ จัดทารายงานหรือโครงการวิจยั
นาร่อง (Pilot Project) โดยมีการวิพากษ์และเสนอแนะในเรือ่ งทักษะการวิเคราะห์ตวั เลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลงานของนิสติ โดยยึดหลักว่าการประเมินนัน้ จะก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์นิสติ ตามมา
ส่งเสริมนิสติ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ศกึ ษาค้นคว้าข้อมูล
ด้านวิชาการ
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริ ยธรรม
(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
(1.2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(1.3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของ
ความเป็ นมนุษย์
ความรู้
(2.1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาทีศ่ กึ ษาอย่าง
วิเคราะห์
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปญั หา รวมทัง้ ประยุกต์ความรูท้ กั ษะ และการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม
กับการแก้ไขปญั หา
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชา
ทีศ่ กึ ษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(2.4) สามารถบูรณาการความรูส้ าขาวิชาภาษาไทยกับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทักษะทางปัญญา
(3.1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญั หา เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปญั หาอย่างสร้างสรรค์
(3.3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปญั หาได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4.2) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม และเป็นผูร้ เิ ริม่ แสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
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ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) มีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ต่อการทางานทีเ่ กีย่ วกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
(5.2) สามารถแก้ไขปญั หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนาสถิตมิ าประยุกต์ใช้
ในการแก้ปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนิ สิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 มีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับ
การวัดและประเมินผลการศึกษา โดยใช้ระบบอักษรลาดับขัน้ และค่าลาดับขัน้ ในการวัดและประเมินผล
การศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยแบ่งการกาหนดอักษรลาดับขัน้ เป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขัน้ ทีม่ คี ่า
ลาดับขัน้ อักษรลาดับขัน้ ที่ ไม่มคี ่าลาดับขัน้ และอักษรลาดับขัน้ ทีย่ งั ไม่มกี ารประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขัน้ ทีม่ คี ่าลาดับขัน้ ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
ค่าลาดับขัน้
A
ดีเยีย่ ม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(fairy good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรลาดับขัน้ ทีไ่ ม่มคี ่าลาดับขัน้ ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
S
เป็นทีพ่ อใจ
(satisfactory)
U
ไม่เป็นทีพ่ อใจ
(unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา
(withdrawn)
1.3 อักษรลาดับขัน้ ทีย่ งั ไม่มกี ารประเมินผล ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่สน้ิ สุด
(in progress)
รายวิชาบังคับของสาขาวิชา ภาษาไทยนิสติ จะต้องได้ค่าลาดับขัน้ ไม่ต่ากว่า C หรือ
S มิฉะนัน้ จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าอีก
รายวิชาทีก่ าหนดให้วดั และประเมินผลด้วยอักษรลาดับขัน้ S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่
ไม่นบั หน่วยกิต/การสอบประมวลความรู/้ สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ IS
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิ สิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการทวยสอบทีป่ ระกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒติ ามกลุ่มวิชา
จานวน 3 ใน 4 คน
2.1.2 คัดเลือกรายวิชาทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ใิ นทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์การ
คัดเลือกทีค่ ณะกรรมการทวนสอบกาหนด
2.1.3 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและ
อื่น ๆ
2.1.4 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลและรายงานวิทยานิพนธ์ และการได้รบั การ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารหรือรายงานการประชุมวิชาการต่าง ๆ และมีการประเมินวิทยานิพนธ์โดย
คณะกรรมการพิจารณา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิ สิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธกี ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนิสติ ควรเน้นการทาวิจยั สัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ทีท่ าอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจยั ทีไ่ ด้ยอ้ นกลับมาปรับปรุง
กระบวนการ การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทัง้ การประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะดาเนินการดังอย่างอย่างต่อไปนี้
2..2.1 ภาวการณ์ได้งานทาของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นทีจ่ บ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมันใจของ
่
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเข้าทางานในสถาน
ประกอบการนัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและคุณสมบัตดิ ้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตจะ
จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาทีส่ งู ขึน้ ในสถานศึกษานัน้ ๆ
2.2.5 การประเมินจากมหาบัณฑิต ที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อ มและ
ความรูจ้ ากสาขาวิชาทีเ่ รียนรวมทัง้ สาขาอื่น ทีก่ าหนดในหลักสูตร ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของมหาบัณฑิตรวมทัง้ เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วย
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็ นอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสติ ในการเรียนและสมบัตอิ ่นื ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรูข้ องนิสติ
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
นิสติ จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ตอ้ งมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลักสูตร และเงือ่ นไขของสาขาวิชานัน้ ๆ
4. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขัน้ สะสมเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 3.00
5. สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
7 .ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ ี
รายงานการประชุม (Proceeding) ทีม่ คี ณะกรรมการภายนอกร่วมกลันกรอง
่
(Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
3.2 หลักสูตร แผน ข
นิสติ จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ตอ้ งมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลักสูตร และเงือ่ นไขของสาขาวิชานัน้ ๆ
4. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขัน้ สะสมเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 3.00
5. สอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION))
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็ นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจนโยบายของ
สถาบัน
คณะตลอดจนในหลักสูตรทีส่ อน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูน
ประสบการณ์
(2) การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรูแ้ ละ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริ หารหลักสูตร
เป็นไปตามโครงการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
เกณฑ์การประกันคุณคุณภาพ โดย
1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประจาสาขาวิชาภาษาไทย ทาหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา
และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ทุก 5 ปี
2. มีการจัดทาแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแ้ ก่นิสติ
4. ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดงู านด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และ การบริหาร
หลักสูตร สถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือภายนอกประเทศ
5. มีการประเมินหลักสูตรโดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ คณาจารย์ผสู้ อน ผูใ้ ช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสติ
ปจั จุบนั ฯ ล ฯ
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์จดั สรรงบประมาณประจาปี เพื่อใช้บริหารจัดการในด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการวิจยั ด้านจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสติ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
2.2.1 มีอาคารเรียนและห้องเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
2.2.2 มีหอ้ งทางานทีเ่ หมาะสมต่อการทางานของอาจารย์และบุคลากร
2.2.3 มีหอ้ งสมุด ห้องอ่านหนังสือ ทีม่ หี นังสือวารสารทัง้ ในและต่างประเทศ พอเพียงสาหรับ
นิสติ และอาจารย์
2.2.4 มีระบบเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลทัง้ ในและต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
มีผรู้ บั ผิดชอบการวางแผน การดาเนินการและการปฏิบตั กิ ารประเมิน การจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอนเพิม่ เติมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อ 15. ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
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- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรูแ้ ละ
สังคมแห่งการเรียนรู้
โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกาหนดข้างต้นโดย จัดทาแบบสารวจ
ความต้องการจากนักศึกษาในใช้ทรัพยากรสนับสนุ นการเรียนการสอน จัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากอาจารย์ผใู้ ช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาและคุณสมบัตติ ามทีค่ ณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและ
มหาวิทยาลัย
3.3 การแต่งตัง้ อาจารย์พิเศษ
การแต่งตัง้ อาจารย์พเิ ศษ มุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรูแ้ ก่นิสติ
นอกเหนือไปจากความรูต้ ามทฤษฎี เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์การทางานในวิชาชีพจริง
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีการกาหนดคุณสมบัตบิ ุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทางาน
4.2 การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน
มีการพัฒนาบุคลากรให้มพี ฒ
ั นาการเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงาน
ที่รบั ผิดชอบ สามารถสนับสนุ นบุคลากรสายวิชาการหรือหน่ วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจยั สถาบัน
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5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิ สิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติ ทุกคน โดยนิสติ สามารถปรึกษา
กับอาจารย์ทป่ี รึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและ
วางแผนสาหรับอาชีพ และการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ทป่ี รึกษาต้องกาหนดชัวโมงให้
่
คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสติ เข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีทป่ี รึกษากิจกรรมเพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสติ
5.2 การอุทธรณ์ ของนิ สิต
กรณีนิสติ มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับผลการประเมินในรายวิชาใด นิสติ สามารถยื่นคาร้องต่อคณบดี
ขอดูการให้คะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารย์ในรายวิชานัน้ ได้ เมือ่ ได้รบั เรือ่ งอุทธรณ์แล้วคณบดี
จะประสานกับผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร และภาควิชา เพื่อให้ดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อไป โดยให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
 มีการติดตามการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทัง้ ในระดับท้องถิน่ และประเทศ
 ให้มกี ารสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตก่อน
การปรับปรุงหลักสูตร
7.ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน

2555 2556 2557
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3
7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ  
วางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
 
7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 2.ทีส่ อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติหรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ 3.และ มคอ 4. อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในหลักสูตร
ให้ครบทุกรายวิชา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
7.4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ 5.และ มคอ 6.
ภายใน 30วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 7.ภายใน
60วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ าหนด
ใน มคอ 3.และ มคอ 4.(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ 7.ปีทแ่ี ล้ว
7.8 อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
7.9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1ครัง้
7.10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รบั การพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่
ทีม่ ตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อมหาบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่
น้อยกว่า 5.3 จากคะแนนเต็ม5.0

2555 2556 2557
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3
 


























เกณฑ์การประเมิ นผลการดาเนิ นการ
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีท้ ่ี 1-12 อยู่ในระดับดี ทัง้ นี้เกณฑ์การประเมิน
ในระดับดีคอื มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 ครบถ้วน และ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีผ้ ลการ
ดาเนินงานที่ 6-12 ทีร่ ะบุไว้ในแต่ละปีบรรลุตามเป้าหมาย
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมิ นและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมิ นและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสติ และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผสู้ อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่
ละท่าน
 มีการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสติ โดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสติ โดยการปฏิบตั งิ านกลุ่ม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรูข้ องนิสติ เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนิสติ แต่ละชัน้ ปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ให้นิสติ ได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทัง้ ในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน
และการใช้ส่อื ในทุกรายวิชา
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนิสติ ปีสุดท้าย
 ประเมินโดยบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
 ประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ และ หรือ ผูป้ ระเมินภายนอก
3. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาอย่างน้อย 1
คน ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจาสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย์ นิสติ บัณฑิต และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปญั หาของ
การบริหารหลักสูตรทัง้ ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงรายวิชา
และหลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนัน้ จะกระทาทุกๆ 5 ปี ทัง้ นี้เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

