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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พระราชวังสนามจันทร์  บัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
      

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร    
1.1 รหัสหลักสูตร xxxxxxxxxxxxxx 
1.2 ชื่อหลักสูตร  

  ภาษาไทย  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy Program in Teaching Thai Language 
 
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of  Philosophy (Teaching Thai Language) 

ชื่อย่อภาษาไทย  ปร.ด. (การสอนภาษาไทย) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Teaching Thai Language) 
 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท)    48 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง                     

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  8/2563 วันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 8.1 ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา  
 8.2 ศึกษานิเทศกด้์านการสอนภาษาไทย 
 8.3 นักวิชาการด้านการวิจัยและการสอนภาษาไทย  
 8.4 นักวิชาการอิสระทางการศึกษา 
 
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      9.1  นางบุษบา บัวสมบูรณ์ 

      เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
      ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

        คุณวุฒ ิ ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2549) 
    อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2536)  
    ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2545) 
    อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2528) 
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     9.2  นายมีชัย  เอ่ียมจินดา 
           เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
            ต าแหน่ง    รองศาสตราจารย์ 
       คุณวุฒิ     Ph.D. (Education) University of Tasmania, Australia  (2003) 
           ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (2534) 
            ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2526) 
 
     9.3  นางสาวอธิกมาส  มากจุ้ย 
             เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
       ต าแหน่ง   อาจารย์ 
                 คุณวุฒ ิ    ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 

         ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 

  ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน 
ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   สถานการณ์ หรือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจของไทยในปั จจุบั นต้องให้ทั นกับสั งคมโลก                     
ที่ มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นจนกระทั่ งเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมี                                
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม  นอกจากนี้ ไทยยังถูกผลักดันให้
ต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและ
ตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและ
จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างชัดเจน สาขาวิชาการสอนภาษาไทยจึงได้พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ในด้านการส่งเสริม วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า 
เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอ ดังที่กล่าวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  ว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของไทยยังปรับตัวดีขึ้น
ไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT ของไทยอยู่ในระดับต่ า  ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องด าเนิน
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ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในศาสตร์นั้น ๆ และมีความสามารถใน              
การวิจัยอย่างลุ่มลึก จนสามารถน าผลการวิจัยนั้นไปสู่การพัฒนาชาติ  
   สภาวการณ์ข้างต้น ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่ง
มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องผลิตนักการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และการวิจัยเพ่ือจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ และสามารถสร้างนวัตกรรมการศึกษาได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ จึงกล่าวได้ว่า วิชาชีพครูต้อง
ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากลเพราะครูเป็นบุคลากรส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เน้นการพัฒนาวิชาชีพครู  
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2563) จึงมุ่งเน้น
การพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของชาติ โดยมุ่งให้นักศึกษามี
ความสามารถด้านศาสตร์การสอนภาษาไทย ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอนภาษาไทย
ในระดับก้าวหน้า เพ่ือตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ดังที่กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น 
   ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2563) เพ่ือรองรับการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพครู อาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรในแต่ละระดับ
การศึกษา 
 11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สังคมไทยเผชิญกับ                
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ท าให้คนไทยสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์และโลกไซเบอร์ เกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หลากหลาย นอกจากนี้  กระแสวัฒนธรรมเสมือนจริงที่
แพร่เข้ามาผ่านโลกไซเบอร์ ยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและวิจารณญาณของเยาวชนมากขึ้น ที่จะปรับเปลี่ยน
ตามวัฒนธรรมที่รับมา 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้คนและสังคมไทย โดยให้คนไทยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตและท าให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย จากสถานการณ์ดังกล่าวการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
จึงมุ่งพัฒนาครูที่มีคุณภาพซึ่งช่วยให้เยาวชนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมอื่น  
 ด้วยเหตุนี้  การจัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จึงค านึงถึง                       
การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และ
องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย ยิ่งไปกว่านั้น การจัดท าหลักสูตรนี้ยัง
ตอบสนองต่อความสนใจของชาวต่างชาติด้วย ดังข้อมูลที่พบว่า การเปิดเสรีอาเซียน ท าให้ขณะนี้ประเทศ     
เพ่ือนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม  ให้ความสนใจศึกษา
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เรียนรู้ภาษาไทยกันมากขึ้น ดังนั้น การเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จึงเป็น
แนวทางหนึ่งในการแสดงความเป็นไทยสู่เวทีโลก อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน  และรองรับ                      
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีศักยภาพสูง
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ 
วิทยาการ และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม 
   ส าหรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ให้ความส าคัญกับ                  
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความช านาญทางการสอนภาษาไทย และในการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการตาม
ทิศทางความเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยใช้วิธีการออกแบบหลักสูตรแบบเน้นผล (Outcome – 
based education) ซึ่ งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพของ ASEAN University Network Quality 
Assurance (AUN-QA) การออกแบบหลักสูตรท าโดยการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) ที่หลักสูตรคาดหวังว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรควรมีความสามารถที่จะท าได้ การพิจารณา
ก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังจะอิงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการของสาขาวิชา ความเห็นของ
นักศึกษา รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะวิชา จากนั้นน าผลการเรียนรู้คาดหวังมา
พิจารณาก าหนดความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) ในลักษณะ
เดียวกัน การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา มาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่างๆ จะอิง
กับผลการเรียนรู้คาดหวังในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับความก้าวหน้าขององค์
ความรู้และการวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน 
 
   12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและน าความรู้นั้นไปสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 ไม่มี 
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หมวดที่  2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา  

        พัฒนาให้บุคคลมีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารการจัดการด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทยได้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป 
 1.2  ความส าคัญ 
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งความเป็นเลิศทางการศึกษา การผลิต
และการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) จึงมุ่งสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านการวิจัย  การพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนภาษาไทย และนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย 
 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
       1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    1) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ เป็นผู้ เชี่ยวชาญและเป็นผู้น าด้านหลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย  

    2) เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยซึ่งน าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัย ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาไทย 
      3)  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสอนภาษาไทยไปสู่สังคม 
      4) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่ยึดมั่นในจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพและมีบุคลิกภาพทาง
วิชาการ 
 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

ล าดับที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสตูร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

PLO 1 อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์การสอนภาษาไทย 

        

PLO 2 อภิปรายประเด็นและแนวโน้ม
ทางการสอนภาษาไทย 

        

PLO 3 อภิปรายเกี่ยวกับภาษาและ         
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ล าดับที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสตูร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

วรรณคดีเพ่ือการสอน
ภาษาไทย 

PLO 4 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการสอน
ภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ  

        

PLO 5 ออกแบบการสอนภาษาไทย
ในบริบทต่าง ๆ  

        

PLO 6 ใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศ                
ต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษใน
การอ้างอิงทางวิชาการ 

        

PLO 7 ผลิตงานวิจัยทางการสอน
ภาษาไทยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

        

PLO 8 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง                
การสอนภาษาไทยจาก                  
การวิจัย 

        

PLO 9 น าทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์มาใช้ในการเรียนรู้
และการท างาน 

        

PLO 10 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย          
ความรับผิดชอบ 

        

PLO 11 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ ได้แก่ ไม่คัดลอก
วรรณกรรม และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

        

PLO 12 มีจิตสาธารณะ โดยมุ่งเน้น 
การให้บริการทางวิชาการ 

        

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ✓ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ 
              หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ “Affective Domain” ตามความเหมาะสม 
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

1.  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ี
เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้น า
ด้านหลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย  

 

            

2. เพ่ือส่งเสริม                            
การค้นคว้าวิจัยซึ่งน าไปสู่                      
การสร้างสรรค์งานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และ
นวัตกรรมเพ่ือ                  
การสอนภาษาไทย 

            

3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการสอนภาษาไทยไปสู่
สังคม 

            

4.  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ียึด
มั่นในจริยธรรมทางวิชาการ
และวิชาชีพและมีบุคลิกภาพ
ทางวิชาการ 

            

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์  ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอน 

ภาษาไทยตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. จัดตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 

2. เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญดา้น              

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดท า 

มคอ.มาให้ความรู้แก่คณะกรรมการ 

3. ด าเนินการร่างและพัฒนา 

หลักสูตร 

4. มีการติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ร่างหลักสูตร 

2. หนังสือเชิญวิทยากรและเอกสาร

ประกอบการบรรยายของวิทยากร 

3. รายงานการพิจารณาหลักสูตรของ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจจาก

บัณฑิต  โดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.5             

จากระดับ 5 และรายงาน                            

การประเมินหลักสูตร 

2. พัฒนาผู้สอนเพ่ือคุณภาพ

การเรียนรู้ของนักศึกษา 

ภายในระยะเวลา 5 ปี  

1. อาจารย์ทุกคนต้องได้รับ 

การอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร  

การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา  

(มคอ.3) การจัดท าแผนการเรียนรู้  

และการประเมินผลการสอน 

2. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่าน 

การอบรมเทคนิคการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ 

ประเมินผล 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้ 

โดยการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 

4.  ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้นหรือท าวิจัย/เอกสารทาง

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องเข้าสู่การก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 

รายงานการเข้าร่วมประชุม  อบรม 

สัมมนาทางวิชาการ 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. พัฒนาสื่อการเรียน 

การสอนเพ่ือส่งเสริม 

การเรยีนรู้ของนักศึกษา

ภายในระยะเวลา 2 ปี 

อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรม 

การจัดท าสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ 

ผู้สอนอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น ต่อ  

1 ภาคการศึกษา 

4. การสร้างความสัมพันธ์

กับหน่วยงานภายนอก 

ภายในระยะเวลา 2 ปี 

หลักสูตรฯจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนดู

งานกับหน่วยงานภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

โครงการศึกษาดูงาน 

5. การพัฒนาทักษะ                    

การสอนและการประเมิน 

ผลของอาจารย์ตามผล             

การเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 ภายใน 3 ปี 

หลักสูตรฯจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนดู

งานกับหน่วยงานภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

โครงการศึกษาดูงาน 

การวิจัยด้านทักษะการสอนและ                

การประเมินผล 

6. การพัฒนาทักษะ                     

การสอนและ                           

การประเมินผลตามผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (Expected 

Learning Outcomes) 

ภายในระยะเวลา 3 ปี 

หลักสูตรฯจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนดู

งานกับหน่วยงานภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 

โครงการศึกษาดูงาน 

การวิจัยด้านทักษะการสอนและ             

การประเมินผล 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ . 2558 และ/หรือที่ มี                          
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นสมควร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาต้น  เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาปลาย  เดือนธันวาคม – เมษายน 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน-มิถุนายน  
  โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากรในแต่ละปีการศึกษา 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
      2.2.1 คุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา 
        1)  หลักสูตรแบบ 1.1 
          (1) ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางด้านการสอนภาษาไทย หลักสูตรและ                 
การสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการท าวิทยานิพนธ์จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง   

        (2) มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติในรอบ 10 ปี  
        (3) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบ

เป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
      2)  หลักสูตรแบบ 2.1 
          (1) ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบัน อุดมศึกษาที่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง 

        (2) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบ
เป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
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 2.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด 
 2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

      2.3.1 นักศึกษาส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้  
      2.3.2 นักศึกษาบางคนมีความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาไม่เพียงพอ 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

        2.4.1 ให้นักศึกษาเข้าสอบและอบรมภาษาอังกฤษของศูนย์บริหารจัดการวิชาการศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
        2.4.2 มีการแนะแนวให้นักศึกษาค้นคว้าและศึกษาจากต ารา  วารสารและฐานข้อมูล
ภาษาอังกฤษ 

 2.4.3 แนะน าให้นักศึกษา ติดตามข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ และวิทยุที่รายงานเป็นภาษาอังกฤษ 
        2.4.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมและน าเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการใน

สาขาที่เก่ียวข้องที่จัดในระดับนานาชาติ 

        2.4.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนบางรายวิชา

เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการศึกษา ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นรายบุคคล 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

  

  แบบ 1.1 

ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ชั้นปีที่1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2  5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนทีค่าดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 

- - 5 5 5 

 



13 
 

   แบบ 2.1 

ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ชั้นปีที่1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่2  10 10 10 10 

ชั้นปีที่3   10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

จ านวนทีค่าดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 

- - 10 10 10 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ค่าลงทะเบียน 
แบบเหมาจ่าย 
แบบ 1.1 

200,000 400,000 600,000 600,000 600,000 

ค่าลงทะเบียน 
แบบเหมาจ่าย 
แบบ 2.1 

400,000 800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ก. งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 45% 270,000 540,000 810,000 810,000 810,000 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 20% 120,000 240,000 360,000 360,000 360,000 

ทุนวิจัยและพัฒนา 120,000 240,000 360,000 360,000 360,000 
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บุคลากร 20% 

รายจ่ายระดับคณะและ 
บณัฑิตวิทยาลัย 15% 

90,000 180,000 270,000 270,000 270,000 

รวม (ก) 6000,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม(ก + (ข) 600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

จ านวนนักศึกษา 15 30 45 45 45 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี 40,000 บาท 
 
2.7 ระบบการศึกษา  

   []  แบบชั้นเรียน 
   [   ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   [   ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   [   ] แบบทางไกลแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   [   ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
   [   ]  อ่ืนๆ (ระบุ) 
  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร  
          3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    
          แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตร (มีค่าเทียบเท่า)   48  หน่วยกิต 
          แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร    48 หน่วยกิต 
         3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
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        แบบ 1.1 
       วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)     3 หน่วยกิต 
        วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    48 หน่วยกิต 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
 
        แบบ 2.1  
        วิชาบังคับ      12 หน่วยกิต 
        วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต)     6 หน่วยกิต 
        วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    36 หน่วยกิต 
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
         
        หมายเหตุ : นักศึกษาทั้ง 2 แผนการศึกษาจะต้อง  
        1) สอบวัดคุณสมบัติ 
        2) เข้าร่วมโครงการเสริมของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
        สาขาวิชาการสอนภาษาไทย อย่างน้อย 1 โครงการ 
 

3.1.3 รายวิชา 
          3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสาม
หลัก    
   เลขสามตัวแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 

     465  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ 

เลขสามตัวหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
        เลขตัวแรก     หมายถึง     ระดับการศึกษา 
    6   หมายถึง     ระดับปริญญาเอก 
        เลขตัวที่สอง   หมายถึง     กลุ่มของรายวิชา 
    1           หมายถึง     กลุ่มวชิาด้านภาษาและวรรณคดี 
    2   หมายถึง     กลุ่มวิชาด้านหลักสูตรและการสอน 
    3   หมายถึง     วิทยานิพนธ์ 
 เลขตัวที่สาม   หมายถึง     ล าดับที่ของรายวิชา 
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3.1.3.2  การคิดหน่วยกิต 
       รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
       รายวิชาภาคปฏิบั ติ  ที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้ อยกว่า 30 ชั่ ว โมงต่อ                        
ภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
       การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ                   
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
       การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
       การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
       วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
       ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนชั่วโมงบรรยาย 
(บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหาร
ด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้    
        จ านวนหน่วยกิต  =  บ+ป+น 
                        3 
         การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
        เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
        เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห 
        เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 

3.1.3.3  รายวิชา 
 

แบบ 1.1  
                    วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต 

465 622  สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย                  3*(2-2-5) 

      (Advanced Seminar for Doctoral Students in Thai Language  
Curriculum and Instruction) 

                                                           

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  48 หน่วยกิต 
465 631 วิทยานิพนธ์                    มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 

แบบ 2.1  
  วิชาบังคับ  จ านวน   12  หน่วยกิต 
465 611  สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทยขั้นสูง          3(2-2-5) 

(Seminar in Advanced Thai Language and Literature) 
465 621  กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการสอนภาษาไทย            3(3-0-6) 
            (Strategies of Thai Language Curriculum Development and  

Instructional Design)  
465 622  สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย                3(2-2-5) 

(Advanced Seminar for Doctoral Students in Thai Language  
Curriculum and Instruction) 

465 623  สถิติขั้นสูงและระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย                3(3-0-6) 
  (Advanced Statistics and Research Methodology in Thai  Language  

Curriculum and Instruction) 
  วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต 

465 624 การวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ      3*(3-0-6) 

(Research and Development in Teaching Thai as a Foreign Language) 

465 625 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทย       3*(2-2-5)        

(Seminar in Thai Language Instruction in the Thai Socio - Cultural Contexts) 

465 626   สัมมนาหัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอนภาษาไทย       3*(2-2-5)  

(Seminar in Selected Topics and Advanced Research Studies 
of Thai Language Instruction) 

465  627 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย        3*(2-2-5) 

(Seminar in Innovation in Thai Language Instruction) 
  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
465 632 วิทยานิพนธ์         มีค่าเทียบเท่า  36 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป- น) 

465 631 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  8 
รวมจ านวน 8 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป- น) 

465 622 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและ
การสอนภาษาไทย  

3 
*(2-2-5) 

465 631 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป- น) 

465 631 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 8 

รวมจ านวน 8 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป- น) 

465 631 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 8 
รวมจ านวน 8 

                                                           

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป- น) 

465 631 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป- น) 

465 631 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวน 9 

 

แบบ 2.1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป- น) 

465  611 สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทยขั้นสูง 3(2-2-5) 

465  621 กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบ
การสอนภาษาไทย 

3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 3* 

รวมจ านวน 6 
 
 
 
 
 

                                                           

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป- น) 

465  622 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและ
การสอนภาษาไทย  

3(2-2-5) 

465  623 สถิติขัน้สูงและระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและ                
การสอนภาษาไทย         

3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 3 
* 

รวมจ านวน 6 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป- น) 

465 632 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป- น) 

465 632 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 
รวมจ านวน 9 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป- น) 

465 632 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวน 9 
 
 



21 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป- น) 

465 632 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 
รวมจ านวน 9 

 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

465 611  สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทยขั้นสูง            3(2-2-5) 
(Seminar in Advanced Thai Language and Literature) 

สัมมนา แนวคิด ทฤษฎีและประเด็นส าคัญทางภาษาและวรรณคดีไทยขั้นสูง                
การวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย  การวิเคราะห์ระบบโครงสร้างของภาษาตามทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์  ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม  การวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยโดยใช้ทฤษฎีที่เหมาะสม  แนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทยให้
สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน การสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดี 

465 621  กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการสอนภาษาไทย                  3(3-0-6) 
(Strategies of Thai Language Curriculum Development and  
Instructional Design) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางด้านหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตรและ 
การสอนภาษาไทย  การออกแบบการสอนภาษาไทย  การประเมินหลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย  การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร การสอนและการประเมินผลการสอนภาษาไทย
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในบริบทจริง   

 
465  622 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย               3(2-2-5) 

(Advanced Seminar for Doctoral Students in Thai Language  
Curriculum and Instruction) 
เงื่อนไข : นักศึกษาแบบ 1.1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
            นักศึกษาแบบ 2.1 วัดผลการศึกษาเป็นค่าระดับ 
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 การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทยขั้นสูง 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศทางวิชาการ  การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ตาม
ความสนใจของนักศึกษา 
 มีการศึกษาสถานการณ์จริงในหรือต่างประเทศ 
 

465 623  สถิติขั้นสูงและระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย                3(3-0-6) 
(Advanced Statistics and Research Methodology in   
Thai Language Curriculum and Instruction) 
 ทฤษฎีการวิจัยและสถิติเพ่ือการศึกษา  ระเบียบวิธีการวิจัยทางหลักสูตรและ                
การสอนภาษาไทย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัยด้าน
หลักสูตรและการสอนภาษาไทย  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  การผลิตและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  จรรยาบรรณนักวิจัย 
 

465 624 การวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ      3(3-0-6) 
(Research and Development in Teaching Thai as  
a Foreign Language) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่ทั้งในระดับ
ประชาคมภูมิภาคและประชาคมโลก  การน าเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน                
การออกแบบ การสร้างสื่ อ และนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

 
465 625 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทย     3(2-2-5)        

(Seminar in Thai Language Instruction in  
the Thai Socio - Cultural Contexts) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

สัมมนา ศึกษา วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนภาษาในบริบทวัฒนธรรมและ
สังคมไทย การวิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ การใช้ภาษาไทยและภาษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสอน
ภาษาไทย 
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465 626   สัมมนาหัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอนภาษาไทย       3(2-2-5)  
(Seminar in Selected Topics and Advanced Research Studies 
of Thai Language Instruction)  
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

หัวข้อ และงานวิจัยที่ส าคัญในสาขาการสอนภาษาไทยในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผล การประเมินและวิจารณ์งานวิจัย ฝึกเขียน
โครงการวิจัยและน าเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  

 
465  627 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย        3(2-2-5) 

(Seminar in Innovation in Thai Language Instruction) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการสอนภาษาไทย  การสร้างและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และวิจารณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนภาษา 
และการวิจัยภาษาไทย ฝึกปฏิบัติในการพัฒนาและการน าเสนอโครงการเกี่ยวกับสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอนภาษาไทยในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ  

 
465 631  วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต  

(Thesis)  
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยน าความรู้และ

เนื้อหาจากการเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการภายใต้การแนะน าและให้การปรึกษาของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
465 632  วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต  

(Thesis)  
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยน าความรู้และ

เนื้อหาจากการเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการภายใต้การแนะน าและให้การปรึกษาของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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 3.2 ชื่อ - สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์   
   3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่ 

1 ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร (2549) 

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 

ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2545) 

อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (2528) 

22 22 

2 รศ.ดร. มีชัย  เอ่ียมจินดา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

Ph.D. (Education) University 

of Tasmania, Australia 

(2003) 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(2534) 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 

30 22 
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   3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

3 อ.ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(2543) 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยม

อันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(2540) 

18 21 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่ 

1 ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์ 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร (2549) 

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 

ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2545) 

อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (2528) 

22 22 
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2 รศ.ดร. มีชัย  เอ่ียมจินดา 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

Ph.D. (Education) University 

of Tasmania, Australia 

(2003) 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(2534) 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 

30 22 

3 อ.ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(2543) 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยม

อันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(2540) 

18 21 

4 ผศ.ดร.ชลธชิา  หอมฟุ้ง 

X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (2554) 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยม

อันดับ1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(2551) 

18 18 



27 
 

   3.2.3   อาจารย์พิเศษ 
   อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
      หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน/งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่
นักศึกษาสนใจ หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใน
การท าโครงงาน/งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่สามารถท าส าเร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัย และเขียน
รายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 
 5.3 ช่วงเวลา 
       แบบ 1.1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
       แบบ 2.1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
       แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  48 หน่วยกิต 
       แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  36 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
       (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
       (2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
       (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
       (4)  มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
   (1)  ประเมินจากการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อกรรมการสอบ   

   (2)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นระยะ 

   (3)  ประเมินจากการน าเสนองานวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายต่อกรรมการสอบ  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จะเป็นผู้

ทีม่ีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนภาษาไทย  สามารถท างานทางวิชาการร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างสร้างสรรค์และ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความเชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย 

1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น  การศึกษาค้นคว้า                  
การอภิปราย กรณีศึกษา ใช้วิจัยเป็นฐาน สัมมนา การลงพ้ืนที่ 
2. เน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทจริง เช่น ให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
จริงด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทยในประเทศหรือต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวกับ
การสอนภาษา เพ่ือขยายพรมแดนความรู้ 
 

มีความสามารถในการ
วิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย 

1. เน้นการใช้ฐานข้อมูลวิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศประกอบการจัด                
การเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 
3. ให้มีการตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

สามารถท างานทาง
วิชาการร่วมกับผู้อื่นทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศได้อย่าง
สร้างสรรค ์

1. จัดการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการกลุ่ม 
2. ให้มีการศึกษาหรือดูงานด้านหลักสูตรและการสอนภาษาที่ต่างประเทศ 
3. ให้มีเผยแพร่องค์ความรู้จากชั้นเรียนไปสู่การบริการสังคม 
4. ก าหนดให้มีการท างานรวมเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท า
รายงานก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1.  ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
2.  ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO 1 อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์การสอนภาษาไทย 

นักศึกษาค้นคว้าทฤษฎีต่าง ๆ จาก
แหล่งข้อมูลทางวิชาการท่ีน่าเชื่อถือทั้ง
ในและต่างประเทศแล้วน าเสนอ
รายงาน 

ประเมินผลจากการสังเกต
ความสามารถและพฤติกรรม
ในชั้นเรียน และการเขียน
และการน าเสนอรายงาน/ 

PLO 2 อภิปรายประเด็นและ
แนวโน้มทางการสอนภาษาไทย 

1. นักศึกษาศึกษาบทความหรือ
งานวิจัยทางการสอนภาษาไทยและ
น ามาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
2. นักศึกษาวิพากษ์วิจารณ์แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง
อย่างกัลยาณมิตร 

1.ประเมินผลการอภิปราย
และการสัมมนาในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากผลงาน             
การวิจารณ์และการเสนอ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

PLO 3 อภิปรายเกี่ยวกับภาษาและ
วรรณคดีเพ่ือการสอนภาษาไทย 

1. นักศึกษาศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาและ
วรรณคดี 
2. นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม 
ด าเนินการสัมมนาและเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับภาษาและวรรณคดี 
3. นักศึกษาวิพากษ์วิจารณ์แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ทางภาษาและ
วรรณคดีอย่างกัลยาณมิตร 
4. นักศึกษาเสนอแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ทางภาษาและวรรณคดี
ได้อย่างเหมาะสม 

1. การทดสอบความรู้
ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินจากการอภิปราย
และการสัมมนาในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากผลงานการ
วิจารณ์และเสนอแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ทาง
ภาษาและวรรณคดี 
4. ประเมินจากแผน                 
การจัดการเรียนรู้ทางภาษา
และวรรณคดี 

PLO 4 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือ                
การสอนภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ 

1. นักศึกษาศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
2. นักศึกษาศึกษาหลักสูตร

1. ประเมินจากการน าเสนอ
งานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากการอภิปราย
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

ภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ และ
วิเคราะห์และวิจารณ์หลักสูตร
ภาษาไทยพร้อมเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง 
3. นักศึกษาออกแบบหลักสูตร
ภาษาไทยในสถานศึกษา 
 

และเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตร 
3. ประเมินจากการผลงาน
การออกแบบหลักสูตร
ภาษาไทยในสถานศึกษา 
ต่าง ๆ  

PLO 5 ออกแบบการสอน
ภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ 
 
 
 

1.นักศึกษาวิเคราะห์การจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนตาม
บริบทต่าง ๆ 
2. นักศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
พร้อมเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
3. นักศึกษาออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
กับบริบทสถานศึกษา 

1. ประเมินจากการน าเสนอ
งานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากการอภิปราย
และเสนอแนะแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ในสถานศึกษา 
3. ประเมินจากการผลงาน
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยใน
สถานศึกษา 

PLO 6 ใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษใน                
การอ้างอิงทางวิชาการ 

1.นักศึกษาอ่านเอกสารและผลงาน
ทางด้านการจัดการเรียนรู้ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 
2. ร่วมกันอภิปรายเอกสารและ
ผลงานทางการสอนภาษาไทยที่ได้รับ
มอบหมาย 
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าจากฐานข้อมูล
สากลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ประเมินผลจากการเตรียม
งานของนักศึกษา การ
น าเสนอและการอภิปรายใน
ชั้นเรียนและจากรายงานที่
ก าหนดให้ 

PLO 7 ผลิตงานวิจัยทางการสอน
ภาษาไทยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.ก าหนดให้มีการเรียนรู้จากสถานที่
จริง โดยให้นักศึกษาตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยระหว่างที่ศึกษา 
2. ก าหนดให้นักศึกษารายงาน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 

ประเมินผลจากการที่
นักศึกษาน าผลงานที่ได้จาก
การเรียนหรือระหว่างท าวิจัย
เผยแพร่ ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วม
วิจารณ์ 

คุณภาพ 

PLO 8 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง                
การสอนภาษาไทยจากการวิจัย                
 

1. นักศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะ
การวิจัยโดยการเรียนในรายวิชา
ต่างๆ 
2. ออกแบบหัวข้อวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อสังคมปัจจุบัน เรียนรู้โดยการใช้
กรณีศึกษา เช่น วิเคราะห์จาก
โครงการวิจัย หัวข้อการวิจัยที่
สัมฤทธิ์ผลแล้ว 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ของผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 
นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์
เสร็จสมบูรณ์และผ่านการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

 3. นักศึกษาพัฒนาความรู้โดย              
การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
จัดโดยสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษาสร้างประสบการณ์ตรง
จากการท างานค้นคว้าอิสระและ 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 

PLO 9 น าทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์มาใช้ในการเรียนรู้และ
การท างาน 

1.นักศึกษาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยมาประยุกต์
และออกแบบนวัตกรรมทางการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่าง
สร้างสรรค ์
2. นักศึกษาพัฒนานวัตกรรม
ทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน

1. ประเมินผลจากการสืบค้น
ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ 
และการรายงาน  
2. ประเมินจากนวัตกรรม
ทางการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 
3. ประเมินจากการใช้
นวัตกรรมที่นักศึกษา
พัฒนาขึ้นในบริบท
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

สถานศึกษา สถานศึกษา 

PLO 10 ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วย  
ความรับผิดชอบ 

การจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาจะ
เน้นให้นักศึกษาได้ท างานกลุ่ม 
ประสานงานกับผู้อ่ืน เสียสละ
แรงกายและเวลาเพื่อการด าเนินการ
ต่าง ๆ ให้บรรลุผล 
 

ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม 
เช่น การแสดงความคิดเห็น
ต่อกลุ่ม การตรงต่อเวลา 
การอาสาท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นต้น 

PLO11 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ ได้แก่ ไม่คัดลอก
วรรณกรรม และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

การจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาจะ
สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ คือ มุ่งเน้นให้
นักศึกษาไม่คัดลอกวรรณกรรม โดย
ปราศจากการอ้างอิง และต้องไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  มีคุณลักษณะ
ของความเป็นครู 

ประเมินจากพฤติกรรม
แสดงออกที่เป็นรูปธรรม 
เช่น การตรวจการอ้างอิง
งานวิชาการ  การปฏิบัติตน
ในชั้นเรียน  เป็นต้น 

PLO12 มีจิตสาธารณะโดยมุ่งเน้น
การให้บริการทางวิชาการ 

ให้นักศึกษาน าองค์ความรู้จาก                
การเรียนไปตอบแทนสังคมโดย                
การน าไปใช้จริงในบริบทสถานศึกษา 

ประเมินการด าเนินการน า
ความรู้ไปใช้และติดตามผล
การใช้ตามสภาพจริง 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ   
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัด 

การเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 
PLO 1 อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนภาษาไทย                    

PLO 2 อภิปรายประเด็นและแนวโน้มทางการสอนภาษาไทย                     

PLO 3 อภิปรายเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดเีพื่อการสอนภาษาไทย                    
PLO 4 พัฒนาหลักสูตรเพื่อการสอนภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ                    
PLO 5 ออกแบบการสอนภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ                    
PLO 6 ใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
ในการอ้างอิงทางวิชาการ 

                   

PLO 7 ผลิตงานวิจัยทางการสอนภาษาไทยท่ีได้รับการตีพมิพ์ในระดับชาต ิ
หรือนานาชาต ิ

                   

PLO 8 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการสอนภาษาไทยจากการวิจัย                    
PLO 9 น าทักษะการคิดอย่างสรา้งสรรคม์าใช้ในการเรียนรู้และการท างาน                    
PLO 10 ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผดิชอบ                    
PLO 11 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ ไม่คดัลอกวรรณกรรม  
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

                   

PLO 12 มีจิตสาธารณะโดยมุ่งเนน้การให้บริการทางวิชาการ                    



34 
 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
 1.2 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.3 มีจิตสาธารณะ 
    2. ด้านความรู้ 
 2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย 
 2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผลการสอนภาษาไทย 
 2.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ คิด แก้ปัญหา  ประเมินค่าข้อมูลสารสนเทศ  

แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานสอน 
รวมทั้งวินิจฉัยผู้เรียนและวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

3.2 สามารถเป็นผู้น าในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยทุกระดับ 
3.3 สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์งานวิจัย  บทความ  สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  รายงานทางวิชาชีพจาก 

เอกสารและระบบ online เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกและเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม  
 4.2 มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์   
 4.3 สามารถวางแผนท างานและแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนทางวิชาชีพได้ 
 4.4 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ เข้าใจ ประมวลผล แปลความหมายและเลือกใช้ข้อมูล 
สารสนเทศจากผู้เรียนและที่เก่ียวกับวิชาที่สอนได้ดีและรวดเร็ว 
  5.2 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้าและ
การวิจัย 
  5.3 สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 6.  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    6.1  จัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามกระบวนการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่คาดหวัง  
       6.2  วิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมเสนอแนวทางในแก้ปัญหานั้นได้
อย่างเหมาะสม
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program – Level Learning Outcomes 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

465 611 สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทยขั้นสูง   ⚫      ⚫ ⚫   

465 621 กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบ 
            การสอนภาษาไทย 

⚫   ⚫ ⚫       
 

465 622 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและ 
            การสอนภาษาไทย 

⚫ ⚫    
⚫   ⚫ ⚫  

 
⚫ 

465 623 สถิติขั้นสูงและระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและ 
            การสอนภาษาไทย 

     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

 

465 624 การวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะ 
            ภาษาต่างประเทศ 

    ⚫   ⚫    
 

465 625 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบททาง   
            วัฒนธรรมและสังคมไทย 

    ⚫    ⚫ ⚫  
 

465 626 สัมมนาหัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทาง 
            การสอนภาษาไทย 

      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
 

465 627 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ 

465 631 วิทยานิพนธ์   
   

⚫ ⚫ ⚫ 
  ⚫  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program – Level Learning Outcomes 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 

465 632 วิทยานิพนธ์   
   

⚫ ⚫ ⚫ 
  ⚫  

หมายเหตุ ระบุสัญลักษณ์ “⚫” หมายถึงมีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวน 
             สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
 
  แบบ 1.1  
 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program – Level  Learning Outcomes 

หน่วยกิต PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 PLO12 

ชั้นปีที่ 1 

465 622  สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑติทางหลักสูตรและ                     
การสอนภาษาไทย  

3 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

U Ap    An   At At  At 

465 631 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 14      An C C   At  
ชั้นปีที่ 2 

465 631 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 16      An C C   At  
ชั้นปีที่ 3 

465 631 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 18      An C C   At  

 
       หมายเหตุ 1. *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบสุัญลกัษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 

  Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์   “R” Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”   Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap”  
  Analyzing    แทนด้วยสัญลักษณ์  “An”   Evaluating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “E”   Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 
  ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”    

    2.  นักศึกษาแบบ 1.1 ต้องสอบประมวลความรู้ที่ข้อสอบมีองค์ประกอบสอดคล้องกับ PLO 3 4 และ 5 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
      แบบ 2.1  

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program- Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 PLO 12 

ชั้นปีที่ 1 

465 611 สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทยข้ันสูง 3   Ap      At At   

465 621 กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบ
การสอนภาษาไทย 

3 U   Ap Ap        

465 622 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎบีัณฑิตทางหลักสตูร
และการสอนภาษาไทย 

3 U Ap       At At  At 

465 623 สถิติขั้นสูงและระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและ
การสอนภาษาไทย 

3      An C C   At  

ช้ันปีท่ี 2 
465 632 วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) 18      An C C   At  

ช้ันปีท่ี 3 
465 632 วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) 18      An C C   At  

หมายเหตุ  *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลพัธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบสุัญลักษณด์ังนี้ ในตารางช่อง PLOs 

  Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์   “R” Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”   Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap”  
  Analyzing    แทนด้วยสัญลักษณ์  “An”  Evaluating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “E”   Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 
  ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”    
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

1 สามารถอธิบายแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนภาษาไทย ทั้ งส่วนที่
เป็นเนื้อหาวิชาคือด้านภาษาและวรรณคดี  และส่วนที่เป็นศาสตร์การสอน คือ                 
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย การออกแบบการสอนภาษาไทย  และสามารถน า
ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ รวมถึง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ 

2 สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการสอนภาษาไทยของประเทศจาก
กระบวนการสืบค้นแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยต่าง ๆ และกระบวนการวิจัยอย่าง
ถูกต้องและมีจรรยาบรรณ 

3 สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการสอนภาษาไทยที่มีคุณภาพและมี
จรรยาบรรณ  และสามารถตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้นั้นในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2. การประเมินผลนักศึกษา 
 (1)  มีการประเมินนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินก่อนเข้าศึกษา ระหว่างการศึกษา และ                
การสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  

(2) ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยมี
การก าหนดล่วงหน้า เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน และ                        
การประเมินผลสรุป  

(3) แจ้งนักศึกษาในหลักสูตรฯ เพ่ือให้ทราบถึงความชัดเจนของช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน 
การก าหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด  

(4) ก าหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร  
(5) น ากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพ่ือเป็นการยืนยันการประเมินนัก ศึกษาอย่าง

สมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ และด าเนินการโดยเที่ยงธรรม  
(6) นักศึกษาสามารถตรวจสอบการประเมินนักศึกษาของผู้สอนได้ รวมถึงมีสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการ

อุทธรณ์ 
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึงกระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผล                 
การประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความเป็นจริง การให้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

     สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้ด าเนินการดังนี้ 
    ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน

คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 
     (1) การทวนสอบระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
     (2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
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 3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  เน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจ
ด าเนินการได้ดังนี้ 

    (1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

    (2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น
ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้นไป 

    (3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
    (4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจ

ในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

    (5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

    (6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 

    (7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แบบ 1.1 
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 แบบ 2.1 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มี
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สิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ                    
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 อ่ืน ๆ 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย ของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 1.2 จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

     (1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี 
     (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้

ทันสมัย 
     (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
     (4) ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
     (5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
     (6) พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (Peer evaluation) 

    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
      (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
      (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ                         
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

     (3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
     (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ 
     (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
     (6) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
     (7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 การจัดการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการโดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ประกอบด้วย  
ประธานหลักสูตร กรรมการ และเลขานุการหลักสูตร ซึ่งมาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร มีหน้าที่ร่วมประชุมก าหนดนโยบายการปฏิบัติ ติดตามและรวบรวม
ข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
โดยอาจารย์และนักศึกษา 
สามารถก้าวทันหรือเป็นผู้น า 
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
 ในสาขาวิชาภายในระยะเวลา               
5 ปี 

จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติ 
หรือระดับสากล  
 

หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ 
มาตรฐานที่ก าหนดโดย 
หน่วยงานวิชาชีพด้านการศึกษา 
มีความทันสมัยและ 
มีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด    
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่
สร้างทั้งความรู้ ความสามารถใน 
วิชาการ วิชาชีพที่ทันสมัยภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้ง 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  รวมทั้ง 
กิจกรรมเสริมให้นักศึกษาได้รับ 
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
 

จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้ 
นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้ใหม่ 
ด้วยตนเอง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง 
หลักสูตรให้มีคุณภาพและ 
มาตรฐานภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง 
หลักสูตรทุกๆ  5 ปี 
 

หลักสูตรฯ สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนดได้โดย
หน่วยงานวิชาชีพด้านการศึกษา 
โดยให้มีการพัฒนาสม่ าเสมอ 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ 
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอน 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 
หรือรองศาสตราจารย์   
เป็นผู้มีประสบการณ์  และ 
มีจ านวนคณาจารย์ไม่น้อยกว่า 
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน 
เป็นผู้น าทางวิชาการและ/หรือ 

1. ผลการประเมินการเรียน 

การสอน  อาจารย์ผู้สอน และ 

การสนับสนุนการเรียนรู้ของ 

ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 

2. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 

ที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน 

คณะทุกปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ด้านการสอนภาษาไทย หรือ 
ด้านที่เก่ียวข้อง 
3. ส่งเสริมอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรให้ไปดูงานในหลักสูตร 
หรือวิชาการท่ีเกีย่วข้องทั้งในและ 
ต่างประเทศ 
4. มีการประเมินหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายในทุกปี และภายนอก 
อย่างน้อยทุก 5 ปี 
5. จัดท าฐานข้อมูลด้านนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ 
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการประเมินของคณะกรรมการ  
6. ประเมินความพึงพอใจของ 
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

3. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 

ภายนอกทุก ๆ 5 ปี 

 

 
2. บัณฑิต 

พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบด้วยคุณลักษณะด้านต่าง ๆ คือ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ความรู้  

ทักษะทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                       

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   รวมถึง มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระ

การเรียนของนักศึกษาโดยการบันทึกและการติดตามความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ และมีการให้ข้อมูล

ป้อนกลับแก่นักศึกษา  อีกทั้ง ยังมีการจัดการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบริการ

สนับสนุนนักศึกษาด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะและความสามารถในการท างาน เพ่ือให้ผู้ใช้บัณฑิต

มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในหลักสูตรนี้ 
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3. นักศึกษา 
 1. การรับนักศึกษา  มีการวางแผนรับนักศึกษา ก าหนดคุณสมบัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคดัเลือก 
    2. การเตรียมความพร้อม มีการปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและการปฏิบัติตน 

        3. การให้ค าปรึกษา 
  (1)  สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  พร้อมก าหนดบทบาท
หน้าที่ 
 (2)  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา  พร้อมจัดท าตารางการท างานติดไว้หน้าห้อง
ท างานและในเว็บไซต์ของคณะ 
 (3)  จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม   เพ่ือให้ค าแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
  (4)  จัดให้มีหน่วยงานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการให้ค าแนะน าปรึกษา
ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
       4.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด   สามารถยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ   คะแนน  และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
    5. การติดตามผล มีการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต 
 

4.  อาจารย์ 
        4.1   การรับอาจารย์ใหม่ 
           มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
        4.2   การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอนต้องประชุมร่วมกัน ดังนี้ 
        (1)  วางแผนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา    
        (2)  ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   
        (3)  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
        (4)  ปรึกษาหารือหาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์ 
  4.3   การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
         คณาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก  เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก                   
การปฏิบัติให้กับนักศึกษา  ดังนั้นคณะจึงได้ก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังนี้ 
         (1)  ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีความเชี่ยวชาญพิเศษ  หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาเอก                                                                                                                                    
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         (2)  การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน 
         (3)  การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
         (4)  ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน 
    
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ  มีการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้อง
กับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์   มีการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา   นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการประชุมเพ่ือวางแผนเกี่ยวกับ
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะยังไม่
ส าเร็จการศึกษาและหลังส าเร็จการศึกษา  นอกจากนี้มีการประเมินผลกระบวนการเพ่ือผลมาใช้ในการประเมิน
วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในงานวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตศึกษาภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     6.1   การบริหารงบประมาณ 
   คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  เพ่ือจัดซื้อ
ทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
     6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้าน ภาษาศาสตร์   วรรณคดีและวรรณกรรม  การใช้ภาษาไทย  หลักสูตรและการสอนภาษาไทย  
และด้านอ่ืน ๆ  รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น  ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง  รวมทั้งอุปกรณ์ที่
ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
   6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 (1) มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ 
 (2) ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ  และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
 (3) คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่างๆ  
 (4) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง 
 (5) ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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     6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ   และเจ้าหน้าที่
ด้านโสตทัศนูปกรณ์  ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียง
และความต้องการใช้สื่อของอาจารย์   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ ระบบ 
เครือข่าย  แม่ข่าย อุปกรณ์ 
การทดลอง  ทรัพยากร สื่อ 
และช่องทางการเรียนรู้ 
ที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุน 
ทั้งการศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน และเพ่ือ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มีความ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน 
การสอน  การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้าง 
สื่อส าหรับทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองท่ีมี 
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ 
วิชาชีพระดับสากล  เพ่ือให้นักศึกษา 
สามารถฝึกปฏิบัติ  สร้างความพร้อมใน 
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถศึกษา 
ทดลอง  หาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
ด้วยจ านวนและประสิทธิภาพ 
ที่เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ 
ต ารา และสื่อดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้   
 

1. รวบรวม จัดท าสถิติจ านวน 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัว 
นักศึกษา  ชั่วโมงการใช้งาน 
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่าย 
ต่อหัวนักศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน 
เรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
3. สถิติของจ านวนหนังสือ 
 ต ารา และสื่อดิจิตอลที่มี 
ให้บริการ  และสถิติการใช้งาน 
หนังสือ ต ารา สื่อดิจิตอล 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
นักศึกษาต่อการให้บริการ 
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ 
ปฏิบัติการ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
     ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
     เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียน
ข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 
ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ. 3 และ 
มคอ.4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียน
ข้ามสถาบัน 
 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

(7)  มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

X X X X x 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X 
 

 

X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   X X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 
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เกณฑ์การประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

  มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา

จากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 

2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 

2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   (1) ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
   (2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  
     1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   (1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
   (2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน  และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
   (3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน   เพ่ือน ามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของ
คณะ 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ผู้แทน
นักศึกษาปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  (2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  (3) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน ทุกชั้นปี   และจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตร  
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลย้อนกลับของ
ผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
  (1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและ 
การสัมภาษณ์ 
  (2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA  หรือเกณฑ์ อ่ืนที่

มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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    ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่ าง

น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1   การปรับปรุงรายวิชา 
  จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์   กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถ
ปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที   ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของ
หลักสูตร 
 4.2   การปรับปรุงหลักสูตร 
  การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก  และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะ
ท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร   เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย   และสอดคล้องกับ               
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผล  และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุง 
  (2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
   (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  (4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก  ก 

    ข้อบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เร่ือง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก  ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
1. ช่ือ – นามสกุล  

นางบุษบา  บัวสมบูรณ์ 
 

   ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) 
อ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2528) 
 

   สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

บุษบา บัวสมบูรณ์. (2561).  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วรรณคดีโดยบูรณาการ 
   ศิลปะของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร.  นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.  จ านวน 248 หน้า.  (เผยแพร่วันที่ 14 ตุลาคม 2561)                                                                                                                                      

บุษบา บัวสมบูรณ์, กรภัสสร อินทรบ ารุง, มีชัย เอ่ียมจินดา, บ ารุง ช านาญเรือ และณัฐกิตติ์   
นาทา (2560).  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. จ านวน 160 หน้า.  (เผยแพร่วันที่ 4 สิงหาคม 2560)                                            

บุษบา  บัวสมบูรณ์,  สรัญญา  จันทร์ชูสกุล,  พินดา วราสนุันท์ และณัฐกิตติ์  นาทา .  
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(2559).  การส ารวจและสังเคราะห์งานวิจัยด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา.  นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).  จ านวน 298 
หน้า.  (เผยแพร่วันที่ 14 กรกฎาคม 2559) 

ชลธิชา หอมฟุ้ง,  บุษบา บัวสมบูรณ์,   บ ารุง ช านาญเรือ,  มณฑนา วัฒนถนอม,  สมพร  
ร่วมสุข และอธิกมาส มากจุ้ย. (2559).  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  นครปฐม: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. จ านวน 199 หน้า.  (เผยแพร่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559) 

 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  บุษบา  บัวสมบูรณ์ และพิณพนธ์  คงวิจิตต์.  (2562).  “การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สอดคล้องกับระบบเครือข่ายการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ.  12, 3(พฤษภาคม-
มิถุนายน): 35-53.  (TCI กลุ่ม 2) 

บุษบา  บัวสมบูรณ์, สรัญญา จันทร์ชูสกุล, พินดา วราสุนันท์ และณัฐกิตติ์ นาทา.  (2561).   
“การส ารวจนวัตกรรมการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยของครูในระดับชั้น
ประถมศึกษา”  วารสารศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  10, 1  
(มกราคม-มิถุนายน): 28-43.  (TCI กลุ่ม 1) 

    มีชัย  เอี่ยมจินดา, บุษบา  บัวสมบูรณ์ และณัฐกิตติ์  นาทา.  (2560).  “การวิจัยและ 
     ประเมินโครงการสืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.”   
     วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์  
     สังคมศาสตร์และศิลปะ. 10, 3 (กันยายน-ธันวาคม): 1,560-1,576.  (TCI กลุ่ม 1) 
    กมล  โพธิ์เย็น, บุษบา บัวสมบูรณ์ และฐิติพร สังขรัตน์.  (2560).  “การพัฒนารูปแบบ                 
     การเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้จากตัว 
     แบบเพ่ือสร้างความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาระดับ 
     ปริญญาบัณฑิต.”  วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และ 
     สังคมศาสตร์.  11, 1(มกราคม-เมษายน): 49-59.  (TCI กลุ่ม 1) 
    พินดา วราสุนันท์, บุษบา บัวสมบรูณ์, สรัญญา จันทร์ชูสกุล และณัฐกิตติ์ นาทา.  (2560).   
     “ผลการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการสอน 
     อ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล.”   

http://kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%AA%C5%B8%D4%AA%D2%20%CB%CD%C1%BF%D8%E9%A7&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
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     วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
     18, 1(มกราคม-เมษายน): 55-69. (TCI กลุ่ม 1) 

                                                                                       
Proceeding 

  Bausomboon, Busaba. (2016). Teaching Thai literature by integrating art  
(TLIA) . Thai language  Education  and Thai studies in Asia in the 
21st century. Keynote speech by H.E. Kim  Young – sun,  General of 
the Korean – Asean Centre.  international Conference Room  Obama 
Hall (HUFS), Korean, 27 October 2016. pp.50 -58. 

   ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 24 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 465 221 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
 465 326 การวิจารณ์วรรณคดีไทย 
 465 342 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 
 465 430 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย 
 465 450 สัมมนาการเขียนร้อยแก้ว 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 465 521 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรคดีส าหรับครู 
 472 543 สัมมนาประยุกต์วิทยาทางการสอนวรรณกรรมไทย 
 472 612 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 2 
 472 613 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 3 
 473 522 การบริหารจัดการห้องเรียน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. ชื่อ – นามสกุล 

นายมีชัย เอี่ยมจินดา 
 

   ต าแหน่งทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย์  
 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   Ph.D. (Education) University of Tasmania, Australia (2003) 
  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534) 
  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2526) 
 
   สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
   มีชัย  เอี่ยมจินดา และพัชรินทร์ รอดสิน.  (2560). “การพัฒนาครูภาษาไทยด้านการสร้าง 
     และพัฒนาข้อสอบเพื่อประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ                 
     การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา.”  วารสาร Veridian E-journal 
     Silpakorn university. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์และศิลปะ 10, 1  
     (มกราคม-เมษายน): 1182-1196. (TCI กลุ่ม 1) 
    มีชัย  เอี่ยมจินดา, บุษบา  บัวสมบูรณ์ และณัฐกิตติ์  นาทา.  (2560).  “การวิจัยและ 
     ประเมินโครงการสืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.”   
     วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์  
     สังคมศาสตร์และศิลปะ. 10, 3 (กันยายน-ธันวาคม): 1560-1576.  (TCI กลุ่ม 1) 
    Meechai Iemjinda and Natthakit Nata.  (2018).  “Coaching approach as an  
     argent of managing curriculum change”  Veridian E- journal.   
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   international (Humanities, Social Sciences and Arts) Silpakorn  
   university.   11, 4 (January-June): 159-168.  (TCI กลุ่ม 1) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 26 ปี 
  ระดับปริญญาตรี 
  080 176 ภาษาการสื่อสาร 
  081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  465 112 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครู 
  465 217 การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา 
  465 218 หลักภาษาไทยส าหรับครู 
  465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
  465 319 แนวคิดการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 
  465 401 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 
  465 403 สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน 
  465 404 การศึกษารายบุคคลสาขาการสอนภาษาไทย 
  ระดับบัณฑิตศึกษา     
  465 511 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 
  465 518 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
  465 541 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนภาษา 
  465 545 การศึกษาอิสระด้านการสอนภาษาไทย 
  472 548 สัมมนาการนิเทศการสอนภาษาไทย 
  475 612 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 2 
  475 613 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 3 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวอธิกมาส  มากจุ้ย 
 

   ต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย์ 
 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2554) 
   ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2543) 
 ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 
 
   สังกัด 
  คณะศึกษาศาสตร์ 
 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
    มาเรียม นิลพันธุ์, วิสาข์ จัติวัตร์, อรพิณ  ศิริสัมพันธ์, วิสูตร โพธิ์เงิน และอธิกมาส  มากจุ้ย.   
     (2560).  การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ                
     การสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
     ศิลปากร.  นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ได้รับทุน 
     สนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2558.  จ านวน  
     228 หน้า.  (เผยแพร่วันที่ 3 กันยายน 2560) 
    มาเรียม นิลพันธุ์, วิสาข์ จัติวัตร์, อรพิณ  ศิริสัมพันธ์, วิสูตร โพธิ์เงิน และอธิกมาส  มากจุ้ย.   
     (2560).  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
     การสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.   นครปฐม: คณะ 
     ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะ 
     ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2558.  จ านวน 149 หน้า.  (เผยแพร่วันที่  
     15 สิงหาคม 2560) 
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   การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
    สมพร  ร่วมสุข, มณฑนา  วัฒนถนอม, บุษบา บัวสมบูรณ์, บ ารุง ช านาญเรือ และอธิกมาส 
     มากจุ้ย.  (2559).  “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.”  วารสาร Veridian                         
     E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ.   
     9, 1(มกราคม-เมษายน): 1117-1128. (TCI กลุ่ม1) 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
   465 251 วาทการส าหรับครู 
  465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
  465 300 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 
  465 344 การเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ 
  465 452 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
  465 531 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 
  472 542 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย 
  472 611 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 
  473 521 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวชลธิชา  หอมฟุ้ง 
 

   ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2557) 
   อ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2554) 
 ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 
 
   สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ชลธิชา หอมฟุ้ง. (2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิง 
สร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้อนุภาคเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์เรื่องอนุภาคในนิทาน
พื้นบ้านความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. จ านวน 378 หน้า.  (เผยแพร่วันที่ 13 มีนาคม 2563) 

ชลธิชา หอมฟุ้ง,  บุษบา บัวสมบูรณ์,   บ ารุง ช านาญเรือ,  มณฑนา วัฒนถนอม,  สมพร  
ร่วมสุข และอธิกมาส มากจุ้ย. (2559).  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  นครปฐม: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. จ านวน 199 หน้า.  (เผยแพร่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559) 

   การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ชลธิชา หอมฟุ้ง.(2563). “การวิเคราะห์อนุภาคในนิทานพื้นบ้านรัฐ “เกรละ”ประเทศอินเดีย:  

http://kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%AA%C5%B8%D4%AA%D2%20%CB%CD%C1%BF%D8%E9%A7&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
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ภาพสะท้อนความเชื่อและวิถีชีวิต”. มนุษยศาสตร์สาร.  21, 1(มกราคม-เมษายน 
2563): 9-33. (TCI กลุ่ม 1) 

 
   ชลธิชา หอมฟุ้ง. (2562). “แนวทางการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้หลัก 
    เสียง 6 เสียงของอัลเฟรดฮิตช์ค็อกเพ่ือส่งเสริมความสามารถในศตวรรษที่ 21 ของ 
     ผู้เรียน” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ 
    ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ.  12,                            
     2(พฤษภาคม-สิงหาคม): 129-139. (TCI กลุ่ม 1) 
    ชลธิชา หอมฟุ้ง.  (2560).  “การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ 
     วรรณกรรมท้องถิ่นเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
     ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน.”  วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,  
     Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ 
     ศิลปะ.  10, 3(กันยายน-ธันวาคม): 332-346.  (TCI กลุ่ม 1) 
    ชลธิชา  หอมฟุ้ง และสมพร ร่วมสุข.  (2559).  “การสอนคติชนวิทยากับการพัฒนาทักษะ 
     ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนและการเสริมสร้างความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย.”  
     วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย  
     สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ.  9, 2(พฤษภาคม-สิงหาคม): 1549- 
     1563.  (TCI กลุ่ม 1) 
  
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
  081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  465 222 โลกทัศน์จากวรรณกรรมไทย 
  465 232 คติชนวิทยา  
  465 251 วาทการส าหรับครู 
  465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
  465 501 ปฏิบัติการสอนภาษาไทย 1 
  465 502 ปฏิบัติการสอนภาษาไทย 2 
  760 117 ภาษาไทยเชิงกิจธุระ 
  760 119 การพูดในที่สาธารณะ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
  465 532 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย 
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ภาคผนวก  ค 

รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
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รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

  

  สาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ด าเนินการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การสนทนากลุ่ม (Focus group) จากผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย (stakeholder) กับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

ภาษาไทย  ผู้ เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ผู้ เชี่ยวชาญด้านภาษาและภาษาศาสตร์ ผู้แทน

กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนศิษย์เก่า ทั้งนี้ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย คือ ต้องส าเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้าน

การสอนภาษาไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความต้องการก าลังคนในสาขาวิชา

วิชาการสอนภาษาไทยซึ่งคณาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกันพัฒนาขึ้น  ผลการส ารวจดังกล่าวมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

 

1. ผลการส ารวจความต้องการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

  ผลการส ารวจความต้องการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

หลักสูตรฯ ล้วนมีความต้องการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยสามารถจ าแนกเหตุผลของความ

ต้องการดังกล่าวเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

 

  1.1 ความต้องการผู้น าในการธ ารงรักษ์ภาษาไทยในฐานะภาษาประจ าชาติ 

    ความต้องการในประเด็นนี้ หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้มีดุษฎีบัณฑิตทางด้าน

สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการธ ารงรักษาภาษาไทยให้ถูกต้อง เช่น การใช้ภาษาไทยใน

ชีวิตประจ าวัน  การออกเสียงตัว ร ล ควบกล้ า การสืบสาน/ต่อยอดเพลงพ้ืนบ้าน  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาทาง

ภาษา การเขียนและการพูดสื่อสาร ฯลฯ 

    ตัวอย่างข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

“...ดร. ทางการสอนภาษาไทยนี้จ าเป็นมาก เพราะทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครที่

ออกมาอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างจริง ๆ จัง ๆ คือทุกคนรู้ว่าภาษาไทยนี้ส าคัญ 

ดี ต้องอนุรักษ์ รักษา แต่ว่าก็ท ากันได้ในระดับเล็ก ๆ ถ้าเรามี ดร.ในด้านนี้ 

ก็น่าจะต้องเป็นก าลังส าคัญ...”  
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  1.2 ความต้องการผู้น าในการเผยแพร่ภาษาไทยสู่ต่างชาติ 

    ความต้องการในประเด็นนี้ หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้มีดุษฎีบัณฑิตทางด้าน

สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเพ่ือเป็นก าลังในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางภาษาไทยสู่นานาชาติ เช่น การท าให้

ต่างชาติทราบว่าภาษาไทยมีเอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจ  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

    ตัวอย่างข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.3   ความต้องการผู้น าในการแก้ไขหรือส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

     ความต้องการในประเด็นนี้ หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้มีดุษฎีบัณฑิตทางด้าน

สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการแก้ไขหรือส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง เนื่องจาก

มองว่าภาษาไทยปัจจุบันมีการสื่อสารที่ไม่ตรงเจตนาของผู้ส่งสาร ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

    ตัวอย่างข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

 

 

 

“...ดีใจที่ศิลปากรจะเปิดหลักสูตรนี้ เพราะว่านครปฐมเองก็มีองค์ความรู้

ทางภาษามาก เช่น นิทานพ้ืนบ้าน เพลงพื้นบ้าน  คือถ้าเปิดหลักสูตรนี้

ขึ้นมาก็อาจช่วยให้สิ่งเหล่านี้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ขยายผลไปสู่ท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

ก็จะท าให้คนไทยรักภาษา รักท้องถิ่น ซึ่งจ าเป็นมาก น่าสนใจมาก...”  

“...หลักสูตรนี้ต้องฝึกและสร้างนักวิชาการ นักวิจัยด้านการสอนภาษาไทย 

แล้วเอางานวิจัยนั้นไปเผยแพร่ให้ต่างชาติเขารับรู้ ว่าภาษาไทยเป็นอย่างนี้ 

การสอนภาษาไทยเป็นแบบนี้ ให้เขาเข้าใจว่าการสอนภาษาของเราก็ท าได้

ดี อันนี้รวมถึงการให้นักศึกษาเราไปดูข้อดีของชาติอ่ืน ๆ ด้วย...”  

“... จ าเป็นมาก คิดว่า ปัจจุบันมีคนเข้ามาท างานในไทยมาก พวกนี้เขา

ต้องการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งคิดว่าหลักสูตรที่จะท านี้ ต้องมีเรื่องการสอน

ภาษาไทยในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงการสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติ

ด้วย จะได้ทันสมัยแล้วก็ทันความต้องการ...” 
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2. ผลการส ารวจความต้องการคุณลักษณะทางพุทธิพิสัยของดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

  ผลการส ารวจความต้องการคุณลักษณะทางพุทธิพิสัยของดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้ดุษฎีบัณฑิตทางด้านการสอนภาษาไทยมีคุณลักษณะทางพุทธิ

พิสัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

  2.1 ความต้องการคุณลักษณะด้านความรู้ทางภาษาและวรรณคดีไทย  

ผลการสัมภาษณ์ความต้องการด้านนี้ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่านักศึกษาระดับปริญญาเอก  

ควรมีความรู้ที่ลุ่มลึกทางด้านภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม ซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักประการหนึ่งใน                  

การสอนภาษาไทย ตัวอย่างผลการสัมภาษณ์ เช่น 
 

“เป็นผู้มีความรู้และมีความสามารถในการตอบค าถามเก่ียวกับข้อสงสัย                        

ภาษาไทยด้านหลักภาษาและภาษาศาสตร์ได้” 
 

 “เป็นผู้มีความรู้ด้านวรรณคดีและวรรณกรรมในระดับพ้ืนฐานคือ  

 ประวัติวรรณคดี โดยเฉพาะวรรณคดีและวรรณกรรมที่ปรากฏในหนังสือ 

 แบบเรียนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ” 
 

 “ควรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยและภาษาศาสตร์  

 เช่น การอ่าน-เขียนค าภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับค า การสร้างค า และการยืมค า  

 ชนิดของค า วลี ประโยค สัมพันธสาร เป็นต้น” 
 

“... ปัจจุบันคนไทยเราใช้ภาษากันไม่ถูกต้อง คือ ไม่ใช่ภาษาวิบัตินะคะ แต่

ไม่ถูกต้องที่ว่านี้ คือ เช่นเวลาจะพูดจะเขียนอะไรเนี่ย เขาใช้ภาษาสื่อ

ออกมาไม่ชัดเจน สื่อความหมายไม่ได้ จึงเห็นว่าเรื่องแบบนี้ต้องสอนกัน

ตั้งแต่สมัยประถม มัธยม ซึ่งถ้าเรามี ดร.ด้านการสอนภาษาไทย เราก็จะ

คาดหวังให้เขาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนขึ้นมาแก้ปัญหาตรงนี้ ซึ่งจะ

เกิดจากการไปศึกษาดูงาน การพัฒนาเป็นโมเดลอะไรก็ได้...” 

“... อยากให้ดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการเรียนการภาษาไทย มี

บทบาทส าคัญในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถูกต้อง เพราะว่าภาษาไทยนี้

จ าเป็นมากในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ อย่างถ้าเรามีพ้ืนฐานภาษาไทยดีก็มี

แนวโน้มได้ว่าการเรียนรู้ภาษาที่สอง ที่สาม จะดีไปด้วย...” 
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 “บัณฑิตควรสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย และ 

 โดยเฉพาะวรรณคดีในแบบเรียน” 
 

 “ควรมีความเข้าใจและความรู้ทางภาษาศาสตร์ทั้งท่ีเป็นภาษาศาสตร์ 

  และภาษาศาสตร์ประยุกต์ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ทั้งในด้านตัวบท 

 และแนวคิดส าคัญในการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยที่ 

 จ าเป็นต่อการวางแผนและ/หรือจัดท าหลักสูตร” 

 

 2.2 ความต้องการคุณลักษณะด้านความรู้ทางศาสตร์การสอนภาษาไทย 

ผลการสัมภาษณ์ความต้องการด้านนี้ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่านักศึกษาระดับปริญญาเอก  

ควรมีความสามารถในการอธิบายศาสตร์การสอนภาษาไทย  ออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน

ภาษาไทยให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ใช้และผลิตนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย ตัวอย่างผลการสัมภาษณ์ 

เช่น 
 

“บัณฑิตต้องรู้และอธิบายความรู้ในเชิงทฤษฎี และการใช้ทฤษฎี” 
 

“ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีและเทคนิคการสอนภาษาไทย และมีทักษะ 

ในการสอนภาษาไทยที่ดี สามารถวางแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนได้  

ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงและ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการเก่ียวกับวิธี 

และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย” 
 

“ต้องเรียนรู้หลักสูตรต่างประเทศที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ แล้วน ามาศึกษาและพัฒนา

หลักสูตรการสอนภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้” 
 

 “ควรมีเนื้อหาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการพัฒนาบัณฑิตให้สามารถ 

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนที่มีความหลากหลาย เช่น ผู้เรียน 

ชาติพันธุ์ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย หรือผู้เรียนที่มีความบกพร่อง 

ทางการเรียนรู้” 
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  2.3 ความต้องการคุณลักษณะด้านความรู้ทางการวิจัยเพื่อการสอนภาษาไทย 

ผลการสัมภาษณ์ความต้องการด้านนี้ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่านักศึกษาระดับปริญญาเอก  

ควรมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีมาตรฐาน กล่าวคือ ต้องสามารถน างานวิจัยด้านการสอนภาษาไทย

ไปตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีผู้ตรวจพิจารณาผลงานและเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ตัวอย่าง

การสัมภาษณ์ เช่น 
 

“ต้องสามารถออกแบบกระบวนการวิจัยที่ตอบสนองการประยุกต์ใช้พลังทางภาษา 

มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น” 
 

“ควรมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการออกแบบวิจัย การออกแบบการวัด 

และประเมินผล การพัฒนาเครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน แบบวัดเจตคติ แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อสอบ  

การประเมินโครงการ สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น” 
 

“นักศึกษาระดับปริญญาเอก ควรเป็นผู้น าทางการสอนภาษาไทย เช่น  

น าศาสตร์การสอนใหม่ๆ มาใช้ หรือสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ 

ต่อวงการการสอนภาษาไทย” 
 

“ต้องสามารถน าผลการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมไปเผยแพร่แก่ผู้อ่ืน” 

 

3. ผลการส ารวจความต้องการคุณลักษณะทางทักษะพิสัยของดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

  ผลการส ารวจความต้องการคุณลักษณะทางทักษะพิสัยของดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่านักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ควรมคีวามสามารถ

ในการคิดขั้นสูง คือ การคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าความคิดที่สร้างสรรค์นั้นไปใช้ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างสร้างสรรค ์รวมถึงควรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอนภาษาไทย  ผลการสัมภาษณ์ เช่น  
 

“ควรเป็นผู้ที่ก้าวล้ าน าสมัยโดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 

   การสอนภาษาไทยให้เข้ากับลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ 
 

“ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ สามารถ 

แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างได้” 
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4. ผลการส ารวจความต้องการคุณลักษณะทางจิตพิสัยของดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ผลการส ารวจความต้องการคุณลักษณะทางจิตพิสัยของดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่านักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาไทยควรมีความรับผิดชอบ เช่น 

ท างานที่ได้รับมอบหมายทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และมีจิตสาธารณะ เช่น การน าความรู้ใหม่ไปเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น ตัวอย่างผลการสัมภาษณ์  เช่น 

 

“ต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐานของมนุษย์ ที่มีความรักความปรารถนาเหมือนๆ กัน  

บัณฑิตระดับปริญญาเอกจึงไม่ควรดูถูกและควรให้เกียรติผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียมกัน” 
 

“บัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ควรมีความรู้คู่คุณธรรม 

และมีจิตเมตตากรุณา มีจิตอาสา เห็นแก่ส่วนรวม เพื่อจะได้ตั้งเป้าหมายที่จะ 

ช่วยเหลือผู้อื่น และองค์กร มากกว่าจะนึกถึงตนเอง” 
 

 “ดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรและการสอนภาษาไทยควรเป็นผู้มีความซื่อสัตย์  

มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์” 
 

“ควรมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู” 

 

5. ผลการส ารวจความเร่งด่วนของความต้องการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

  ผลการส ารวจความเร่งด่วนของความต้องการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย พบว่า ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร เห็นว่าความต้องการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนั้นมีความต้องการ

อย่างมากและต่อเนื่อง เพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติจึงไม่สามารถที่จะขาดบุคลากรในด้านนี้ไปได้ 

  ตัวอย่างข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

“... ไม่ต้องถามเลยว่าจ าเป็นไหม เร่งด่วนไหม เพราะอย่างไรก็จ าเป็นอยู่

ตลอด ตราบใดที่คนไทยยังใช้ภาษาไทย ยังพูดยังเขียนภาษาไทย ตราบนั้น

ก็ย่อมต้องการคนที่เป็นผู้น าด้านการสอนภาษาไทย...” 

“...เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลย ทุกวันนี้ ทางกระทรวงเองก็มีบุคลากรทางด้าน

การสอนภาษาไทยอยู่อย่างจ ากัด...ต้องการก าลังคนมาช่วยกัน ” 
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 ผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาการสอนภาษาไทยข้างต้น ท าให้พิจารณาได้ว่าหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่ด าริจะเปิดสอนนี้มีความส าคัญมาก  อีกท้ังจากผลการ

ส ารวจดังกล่าวยังท าให้ทราบถึงข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรด้วยว่าต้องการดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่มีลักษณะอย่างไร  ดังนั้น ผลการส ารวจในครั้งนี้จึงมีประโยชน์มากโดยที่

จะน าข้อมูลดังกล่าวนี้ ไปเป็นข้อพิจารณาร่วมในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทยที่มีคุณภาพต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...ยังไงประเทศไทยก็ต้องการคนในด้านนี้ ผลิตออกมาเถอะคะ ยังไงก็เป็น

ประโยชน์กับประเทศชาติแน่นอน คือคิดว่าประเทศไทยขาด ดร.การสอน

ภาษาไทยไม่ได้ เพราะนี่คือความเป็นชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ” 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนกุรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
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ภาคผนวก จ 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร  

(Program Learning Outcomes: PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

(Course Learning Outcomes: CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome: CLOs) 

 
PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO 1 อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนภาษาไทย 
 465 621  กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 

CLO1  นักศึกษาอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์ด้านหลักสูตรได้ 
CLO2  นักศึกษาอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการสอนภาษาไทยได้ 
CLO3  นักศึกษาอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยได้ 
CLO4  นักศึกษาอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยได้ 
 
465 622 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
CLO1  นักศึกษาอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่สอดคล้องกับประเด็นและแนวโน้มทางการสอนภาษาไทยได้ 
  

 

PLO 2 อภิปรายประเด็นและแนวโน้มทางการสอนภาษาไทย 
 465 622 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 

CLO2  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มทางการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีเหตุผล 
CLO3  นักศึกษาเสนอแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
CLO4  นักศึกษาบอกแนวทางการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นหรือแนวโน้มทางการสอนภาษาไทยร่วมสมัย 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
PLO 3 อภิปรายเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีเพ่ือการสอนภาษาไทย 

 465 611 สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทยขั้นสูง  3(2-2-5) 
CLO1  นักศึกษาอธิบายแนวคิด ทฤษฎีขั้นสูงทางภาษาศาสตร์ได้ 
 CLO2 นักศึกษาใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ภาษาไทยได้ 
CLO3  นักศึกษาอธิบายแนวคิด ทฤษฎีขั้นสูงทางวรรณคดีได้ 
CLO4  นักศึกษาใช้ทฤษฎีทางวรรณคดีเพ่ือการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยได้ 
CLO5  นักศึกษาระบุแนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีที่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ได้ 
 

 

PLO 4 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการสอนภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ  
 465 621  กลยุทธ์การพฒันาหลักสูตรและการออกแบบการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 

CLO5  นักศึกษาพัฒนาหลักสูตรเพื่อการสอนภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ ได้ 
CLO6  นักศึกษาประเมินหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยได้ 
 
465 627 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
CLO1  นักศึกษาเสนอแนวทางในการสร้างนวัตกรรมหลักสูตรเพื่อการสอนภาษาไทยได้ 
 

 

PLO 5 ออกแบบการสอนภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ  
 465 621  กลยุทธ์การพฒันาหลักสูตรและการออกแบบการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 

CLO7  นักศึกษาออกแบบการเรียนการสอนภาษาไทยได้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้ 
CLO8  นักศึกษาออกแบบการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้นวัตกรรมการสอนได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
 465 624 การวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  3(3-0-6) 

CLO1  นักศึกษาออกแบบการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้ 
CLO2  นักศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
CLO3  นักศึกษาใช้สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพ่ือส่งเสริมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 
465 625  สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรมและสังคมไทย  3(2-2-5) 
CLO1  นักศึกษาอภิปรายแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทยอย่างมีเหตุผล 
CLO2  นักศึกษาออกแบบการสอนภาษาไทยได้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทย 
CLO3  นักศึกษาวิพากษ์แผนการสอนภาษาไทยที่มุ่งเน้นความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคมได้อย่างมีเหตุผล 
 
465 627 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
CLO2  นักศึกษาออกแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ 
CLO3  นักศึกษาอธิบายการใช้นวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาไทยได้ 
 

 

PLO 6 ใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษในการอ้างอิงทางวิชาการ 
 465 622 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 

CLO5  นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
CLO6  นักศึกษาอภิปรายข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศทางวิชาการต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
 
465 623 สถิติขั้นสูงและระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย  3(3-0-6) 
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CLO1  นักศึกษาใช้แหล่งข้อมูลทางวิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษมาเป็นข้อมูลประกอบการอ้างอิงในงานวิจัย 
 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
 465 631 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 

CLO1  นักศึกษาใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการท าวิทยานิพนธ์ 
 
465 632 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  36 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการท าวิทยานิพนธ์ 
 

 

PLO 7 ผลิตงานวิจัยทางการสอนภาษาไทยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 465 623 สถิติขั้นสูงและระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย  3(3-0-6) 

CLO2  นักศึกษาอธิบายระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทยได้ 
CLO3  นักศึกษาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัยทางการสอนภาษาไทยได้ 
CLO4  นักศึกษาวิพากษ์งงานวิจัยทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทยได้ 
CLO5  นักศึกษาบอกวิธีการผลิตงานวิจัยทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทยเพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
 
465 626  สัมมนาหัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอนภาษาไทย  3(2-2-5) 
CLO1  นักศึกษาวิพากษ์งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างมีเหตุผล 
CLO2  นักศึกษาเขียนโครงการวิจัยที่มีมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
CLO3  นักศึกษาจัดประชุมสัมมนางานวิจัยได้ 
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465 631 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  48 หน่วยกิต 
CLO2  นักศึกษาผลิตงานวิจัยทางหลักสูตรหรือการสอนภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ 
CLO3  นักศึกษาตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
 465 632 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  36 หน่วยกิต 

CLO2  นักศึกษาผลิตงานวิจัยทางหลักสูตรหรือการสอนภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ 
CLO3  นักศึกษาตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
 

 

PLO 8 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการสอนภาษาไทยจากงานวิจัย 
 465 623 สถิติขั้นสูงและระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย  3(3-0-6) 

CLO6  นักศึกษาอธิบายองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษางานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 
CLO7  นักศึกษาใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสอนภาษาไทย 
 
465 624 การวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  3(3-0-6) 
CLO4  นักศึกษาใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
CLO5  นักศึกษาสร้างนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 
465 626  สัมมนาหัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอนภาษาไทย  3(2-2-5) 
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CLO4  นักศึกษาผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อบริบทความต้องการของสังคม 
CLO5  นักศึกษาจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ด้านการสอนภาษาไทยซึ่งได้มาจากการวิจัย 
 
465 631 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  48 หน่วยกิต 
CLO4  นักศึกษาพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทยในลักษณะต่าง ๆ  
 
465 632 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  36 หน่วยกิต 
CLO4  นักศึกษาพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทยในลักษณะต่าง ๆ  
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
PLO 9 น าทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์มาใช้ในการเรียนรู้และการท างาน 

 465 611 สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทยขั้นสูง  3(2-2-5) 
CLO6  นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทยขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์ 
 
465 622 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
CLO7  นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์ 
 
465 625  สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรมและสังคมไทย  3(2-2-5) 
CLO4  นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการสอนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 
 
465 626  สัมมนาหัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอนภาษาไทย  3(2-2-5) 
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CLO6  นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์  
 
465 627 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
CLO4  นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 
 

PLO 10 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ 
 465 611 สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทยขั้นสูง  3(2-2-5) 

CLO7  นักศึกษาใช้กระบวนกลุ่มท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
465 622 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
CLO8  นักศึกษาใช้กระบวนกลุ่มท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
 465 625  สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรมและสังคมไทย  3(2-2-5) 

CLO5  นักศึกษาใช้กระบวนกลุ่มท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
465 626  สัมมนาหัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอนภาษาไทย  3(2-2-5) 
CLO7  นักศึกษาใช้กระบวนกลุ่มท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
465 627 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
CLO5  นักศึกษาใช้กระบวนกลุ่มท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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PLO 11 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ ไม่คัดลอกวรรณกรรมและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 465 623 สถิติขั้นสูงและระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย  3(3-0-6) 

CLO8  นักศึกษาประพฤติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
 
465 631 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  48 หน่วยกิต 
CLO5  นักศึกษาไม่คัดลอกวรรณกรรม 
CLO6  นักศึกษามีคุณลักษณะของการเป็นครูที่ดี  
 
465 632 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  36 หน่วยกิต 
CLO5  นักศึกษาไม่คัดลอกวรรณกรรม 
CLO6  นักศึกษามีคุณลักษณะของการเป็นครูที่ดี  

 

PLO 12 มีจิตสาธารณะโดยมุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการ 
 465 622 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 

CLO9  นักศึกษาสามารถน าเสนอประเด็นและแนวโน้มทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทยต่อผู้สนใจ 
 
465 626  สัมมนาหัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอนภาษาไทย  3(2-2-5) 
CLO8  นักศึกษาสามารถจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้แก่ผู้สนใจ 
 

 

หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

  บริหารหลักสูตร หากปรับเกิน 1 ครั้ง ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัญหาหรืออุปสรรรคใด  

  จึงจ าเป็นต้องปรับ CLOs มากกว่า 1 ครั้ง  
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465 611  สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทยขั้นสูง            3(2-2-5) 

(Seminar in Advanced Thai Language and Literature) 
สัมมนา แนวคิด ทฤษฎีและประเด็นส าคัญทางภาษาและวรรณคดีไทยขั้ นสูง                

การวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย  การวิเคราะห์ระบบโครงสร้างของภาษาตามทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์  ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม  การวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยโดยใช้ทฤษฎีที่เหมาะสม  แนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทยให้
สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน การสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดี 

Seminar in concept, theories and important issues in advanced Thai 
language and literature; analysis of problems in using Thai language; analysis 
of Thai language structure grounded on linguistics approaches; theories of 
literary criticism; practice of literary criticism in accordance with appropriate 
theories; ways to teach Thai language and literature aligning with current 
trends; constucting Thai language and literature knowledge. 

 
465 621  กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการสอนภาษาไทย                  3(3-0-6) 

(Strategies of Thai Language Curriculum Development and  
Instructional Design) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางด้านหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตรและ 
การสอนภาษาไทย  การออกแบบการสอนภาษาไทย  การประเมินหลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย  การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร การสอนและการประเมินผลการสอนภาษาไทย
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในบริบทจริง   

Principles, concepts, and theories of curriculum and instruction; Thai 
language curriculum and instruction development; design of Thai language 
instruction; evaluation of Thai language curriculum and instruction; 
development of curriculum innovation; teaching and evaluating Thai language 
instruction for a development of learning quality in authentic contexts. 
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465 622  สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย               3(2-2-5) 
(Advanced Seminar for Doctoral Students in  
Thai Language Curriculum and Instruction) 
เงื่อนไข : นักศึกษาแบบ 1.1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   นักศึกษาแบบ 2.1 วัดผลการศึกษาเป็นค่าระดับ 
 การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทยขั้นสูง 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศทางวิชาการ  การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ตาม
ความสนใจของนักศึกษา 
 มีการศึกษาสถานการณ์จริงในหรือต่างประเทศ 
 Seminar in trends and issues in advanced Thai language curriculum 
and instruction; information search and study  from various academic sources; 
a development of thesis’s topic based on student’s interest.    

    National or international field trip  required. 

465 623  สถิติขั้นสูงและระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอนภาษาไทย                3(3-0-6) 
(Advanced Statistics and Research Methodology in   
Thai Language Curriculum and Instruction) 
 ทฤษฎีการวิจัยและสถิติเพ่ือการศึกษา  ระเบียบวิธีการวิจัยทางหลักสูตรและ                
การสอนภาษาไทย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัยด้าน
หลักสูตรและการสอนภาษาไทย  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  การผลิตและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  จรรยาบรรณนักวิจัย 
 Research and statistics theories for education; research methodology 
in Thai language and instruction; using computer programs for research; 
critique of research studies in Thai language curriculum and instruction; 
classroom action research; conducting and presenting academic works in 
national or international publications; code of conduct for researchers. 
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465 624  การวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ      3(3-0-6) 
(Research and Development in Teaching Thai  
as a Foreign Language) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่ทั้งในระดับ
ประชาคมภูมิภาคและประชาคมโลก  การน าเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน                
การออกแบบ การสร้างสื่ อ และนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

Research and development in teaching Thai as a foreign language to 
widely disseminate knowledge  regionally and globally;  technology assisted 
learning to help develop learning, designing and constructing instructional 
media and innovation for teaching Thai as a foreign language. 

 
465 625 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทย     3(2-2-5)        

(Seminar in Thai Language Instruction in  
the Thai Socio - Cultural Contexts) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

สัมมนา ศึกษา วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนภาษาในบริบทวัฒนธรรมและ
สังคมไทย การวิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ การใช้ภาษาไทยและภาษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสอน
ภาษาไทย 

Seminar, study and analysis of language learning and teaching in  
relation to the Thai socio - cultural contexts; analysis of learning theories; 
Thai language usage and other related languages for Thai language instruction. 

 
465 626   สัมมนาหัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอนภาษาไทย       3(2-2-5)  

(Seminar in Selected Topics and Advanced Research Studies 
of Thai Language Instruction)  
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

หัวข้อ และงานวิจัยที่ส าคัญในสาขาการสอนภาษาไทยในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผล การประเมินและวิจารณ์งานวิจัย ฝึกเขียน
โครงการวิจัยและน าเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  
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Topics and important research studies of current issues and future 
trends in the area of Thai language instruction both qualitative and 
quantitative research; analysis of research problems, objectives, methodology, 
conclusion and implication; research evaluation and criticism; practice of 
writing research project and presenting it in an academic seminar-style 
arrangement. 

465  627 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย        3(2-2-5) 
(Seminar in Innovation in Thai Language Instruction)  
เงือ่นไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการสอนภาษาไทย  การสร้างและ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และวิจารณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนภาษา 
และการวิจัยภาษาไทย ฝึกปฏิบัติในการพัฒนาและการน าเสนอโครงการเกี่ยวกับสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอนภาษาไทยในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ  

Application of technology and innovation in Thai language instruction; 
construction and development of electronic instructional media and critiques 
of electronic instructional media for Thai language learning and teaching and 
research; practice in development and presentation of electronic instructional 
media projects for Thai language instruction in an academic seminar-style 
arrangement. 

 
465 631  วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต  

(Thesis)  
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยน าความรู้และ

เนื้อหาจากการเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการภายใต้การแนะน าและให้การปรึกษาของอาจารย์   
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   Research related to Thai language curriculum or Thai language 

instruction based on an integration of knowledge and contents under the 

supervision of thesis advisors. 
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465 632  วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต  
(Thesis)  

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยน าความรู้และ
เนื้อหาจากการเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการภายใต้การแนะน าและให้การปรึกษาของอาจารย์   
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   Research related to Thai language curriculum or Thai language 

instruction based on an integration of knowledge and contents under the 

supervision of thesis advisors. 

 

 


