
1 
 

   รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พระราชวังสนามจันทร์  บัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25430081101282 

1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย              หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ           Master of Education Program in Teaching Thai Language  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Master of Education (Teaching Thai Language)  
ชื่อย่อภาษาไทย  ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Teaching Thai Language) 
 

3.  วิชาเอก 
ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    
 แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า   36  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า      36  หน่วยกิต 
 แผน ข          ไม่น้อยกว่า      36  หน่วยกิต   
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ          

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร  2  ปี   
5.2  ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 
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5.3  การรับเข้าศึกษา   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ 
ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2562 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562    

สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  3/2562  วันที่ 26  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2556  วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน ..................พ.ศ.  ........ 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1  ผู้สอนวิชาภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
  8.2  นักวิชาการศึกษา 
  8.3  ศึกษานิเทศก์ 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1  นางบุษบา    บัวสมบูรณ์  

      เลขประจ าตัวประชาชน   X-XXXX-XXXXX-XX-X  
       ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
       คุณวุฒิ   ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 

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

                           อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2528) 
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) 
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9.3  นายบ ารุง  ช านาญเรือ 
         เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
  ต าแหน่ง  อาจารย์ 
         คุณวุฒิ  ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2553) 
         อ.ม. (ภาษาบาลี – สันสกฤต)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2532) 
         อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2527) 
       
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   ที่อยู่ เลขที่ 6 ถนน                  
ราชมรรคาใน  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

         สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันต้องทันกั บสังคมโลกที่มี                
ความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นจนกระทั่งเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประเทศไทยถูกผลักดันให้เป็น
จุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ซึ่ งต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่าย
ภายในประเทศและเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน (กระทรวงการต่างประเทศ, 2554)  

ยิ่งไปกว่านั้น การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เสริมให้แต่ละชาติสมาชิกได้พัฒนา
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรีมากขึ้น  ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียม                   
ความพร้อมหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาการศึกษาของชาติไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางของ             
การเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน และสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญ                      
จนสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างทัดเทียม  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ได้ประเมินระดับ
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของไทย พบว่า ยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง             
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย อีกทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานและไอซีทีของไทยยังอยู่ใน
ระดับต่ า  สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของไทยที่ระบุว่าบุคลากรยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการ โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาไทยกับความรู้ด้านเทคโนโลยี  ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมข้างต้น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงให้เน้นการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า เนื่องจากการวิจัยของ
ประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอ อีกทั้ง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ยังมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคมด้วย 
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว ท าให้ภาษาไทยจึงมีความส าคัญเพราะเป็น
ภาษาที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท าให้
ชาวต่างชาติเริ่มสนใจเรียนรู้ภาษาไทยมากขึ้น การผลิตครูภาษาไทยที่มีคุณภาพจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ต้อง
ได้รับการพัฒนา     

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2562) ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าว ทั้งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนา
งานวิจัย ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งล้วนเป็นประเด็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค
ปัจจุบัน จึงเน้นพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทยอย่างลุ่มลึก พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การวิจัยและพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีคุณภาพในระดับสากล เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่จะสามารถ
อยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุขและเป็นก าลังหลักในการพัฒนาชาติอย่างมีมาตรฐาน น าไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาชาติที่ระบุไว้
ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องพัฒนาให้คนไทยสามารถเรียนรู้เพ่ือให้
อยู่ในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ได ้

สภาวการณ์ข้างต้น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จึงเน้นการเรียนการสอนเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเนื้อหาภาษาไทย
เชิงลึก มีความสามารถในการวิจัย การใช้เทคโนโลยี และการใช้สื่อและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
ภาษาไทย  ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งเน้นสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
อีกท้ังเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในระดับสากล   
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 -2564) ดังที่ระบุในด้านสังคมและวัฒนธรรมว่าโครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคม
สูงวัย และประสบปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้
และคุณธรรมจริยธรรม แม้คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น และจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
วัยแรงงานอายุ 15-59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 มีการศึกษาเฉลี่ย 9.4 ปี แต่
คุณภาพการศึกษายังอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน               
(O-NET) ในปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่าง ๆ พบว่า ปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ                       
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน ดังนั้น การพัฒนาคนใน
ภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยจึงต้องการการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทักษะ  
  อนึ่ง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยังคงเป็นแนวทางต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิดบูรณาการในการพัฒนาทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ
ภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้น              
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การพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างความสุขและอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ท่ามกลางความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นคติพจน์ประจ าชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ มนุษย์ต้องสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในประชาคมโลกได้อย่างสมภาคภูมิ โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 และยุคประเทศไทย 4.0 ที่มนุษย์จะต้อง
เน้นการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
  ดังนั้นหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) จึงเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาความรู้ควบคู่คุณธรรมด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ                  
การจัดการความรู้ทั้งภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย เพ่ือให้คงความเป็นไทย ตระหนักเห็นคุณค่าของภาษา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพ่ือบูรณาการให้เข้ากับความรู้ปัจจุบัน  และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือมุ่ งสู่ 
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ตลอดจนการมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันวิทยาการต่าง ๆ อย่าง
เป็นสากล    
  ด้วยเหตุนี้การจัดท าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  จึงค านึงถึงการส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม ทั้งที่ เป็นวัฒนธรรม                         
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยสูงสุด 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน  และ
รองรับ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการศึกษา
ที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่ง                               
การสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม 
  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)  เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการสร้างสรรค์  และผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถทั้งศิลปวิทยาการและภูมิปัญญาเพื่อสังคม 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์   
             13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์  จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้ 
              13.1.1 รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษา) 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน จ านวน 1 วิชา คือ 
              462 202  วิธีสอนทั่วไป                                   2(2-0-4) 
                                           (Methods of Teaching) 
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ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จ านวน 1 วิชา คือ 
    463 201  จิตวิทยาการศึกษา    2(2-0-4)
              (Educational Psychology) 

ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  จ านวน 1 วิชา คือ 
                          464 230  การวัดและประเมินผลการศึกษา       2(1-2-3) 
                                          (Educational Measurement and Evaluation) 
 13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น  
  ไม่มี 

 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

พัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพครูสอนภาษาไทย  มีคุณธรรม                       
เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  การวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา  ตลอดจนอนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
 1.2  ความส าคัญ 
         คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งความเป็นเลิศทางการศึกษา                 
การผลิตและการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา                
การสอนภาษาไทยจึงมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเป็นผู้น าด้านวิชาชีพ
การสอนภาษาไทย  โดยต้องสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่าง
สร้างสรรค์และยั่งยืน 
 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
  1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
             1)  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทย             
ทุกระดับ 
   2)  เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในการเป็นผู้น าด้านวิชาชีพการสอน
ภาษาไทย 
   3)  เพ่ือผลิตบุคลากรด้านการสอนภาษาไทยที่มีจิตสาธารณะโดยสามารถน าความรู้
ไปสู่การตอบแทนสังคม   

4)  เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย                         
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   5)  เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านการสอนภาษาไทยแก่บุคลากร
ประจ าการ 
   6) เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทย 
 
  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 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการเรียน
การสอนภาษาไทยได้
สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา 
 
 

  ✓      

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 2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยได้สอดคล้องกับ
บริบทในแต่ละระดับ
การศึกษา 

  ✓      

PLO 3 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาไทยด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ✓      

PLO 4 ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 

  ✓      

PLO 5 ใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ี
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
และการจัดการเรียนรู้ 

  ✓      
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PLO 6  ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ 

  ✓      

PLO 7 วิเคราะห์หลักและการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการจัด  
การเรียนรู้ภาษาไทย 

   ✓     

PLO 8 ประเมินค่าวรรณคดี 
วรรณกรรมและภูมิปัญญาเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

    ✓    

PLO 9 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ                    
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
อย่างสร้างสรรค์ 

     ✓   

PLO 10 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ 
มีจิตสาธารณะ 

       ✓ 

หมายเหตุ : ระบสุัญลักษณ์ ✓ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ 
              หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ “Affective Domain” ตามความเหมาะสม 
  

1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลัพธ์การเรียนรู้ที่ 
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (PLOs) 
PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

PLO
8 

PLO
9 

PLO
10 

1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน                
การสอนภาษาไทยทุกระดับ 

 ✓     ✓ ✓   

2.  เพื่อผลิตบุคลากรให้มี
ความสามารถใน                  
การเป็นผู้น าด้านวิชาชีพ                         
การสอนภาษาไทย 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓   ✓  

3.  เพ่ือผลิตบุคลากรด้านการ
สอนภาษาไทยที่มีจิต
สาธารณะโดยสามารถน า
ความรู้ไปสู่การตอบแทน
สังคม   

         ✓ 
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4.  เพ่ือส่งเสริม                              
การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา                
การสอนภาษาและวรรณคดี
ไทย  

   ✓ ✓ ✓   ✓  

5.  เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวิชาชีพด้านการสอน
ภาษาไทยแก่บุคลากร
ประจ าการ 

✓ ✓       ✓  

6.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ด้านการสอนภาษาไทย 

   ✓ ✓      

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน 
ภาษาไทยตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของ สกอ. ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

1. จัดตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
2. เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดท 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 ารายละเอียดของวิชา  
(มคอ.3) การจัดท าแผนการเรียนรู้  
และการประเมินผลการสอน 
2. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่าน 
การอบรมเทคนิคการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและ 
ประเมินผล 

รายงานการเข้าร่วมประชุม  อบรม 
สัมมนาทางวิชาการ 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้ 
โดยการเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนาทางวิชาการ 
4.  ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้ น ห รื อท าวิ จั ย /เอกสารท าง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ 

3. พัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนเพ่ือส่งเสริม 
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรม 
การจัดท าสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ผู้สอนอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น ต่อ  
1 ภาคการเรียน  

4.การสร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

หลักสูตรวิชาจัดการศึกษาแลกเปลี่ยน
ดู งานกับ หน่ วย งานภ ายนอกใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

โครงการศึกษาดูงาน 

5. การพัฒนาทักษะ                    
การสอนและการประเมิน 
ผลของอาจารย์ตามผล             
การเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ภายใน 3 ปี 
 

หลักสูตรวิชาจัดการศึกษาแลกเปลี่ยน
ดู งานกับ หน่ วย งานภ ายนอกใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

โครงการศึกษาดูงาน 
การวิจัยด้านทักษะการสอนและการ
ประเมินผล 

6.การพัฒนาทักษะการสอน
และและการประเมินผล 
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
(Expected Learning 
Outcomes) ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

หลักสูตรวิชาจัดการศึกษาแลกเปลี่ยน
ดูงานกับหน่วยงานภายนอกใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

โครงการศึกษาดงูาน 
การวิจัยด้ านทั กษะการสอนและ             
การประเมินผล 

 
 
 



11 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  อาจมีการจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
              ภาคการศึกษาต้น    เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
           ภาคการศึกษาปลาย   เดือนธันวาคม – เมษายน 
           ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
    2.2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
        มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
    2.2.2  คุณสมบัติเฉพาะ 

1)  แผน ก แบบ ก 1 
1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตหรือครุศาสตรบัณฑิตหรือการศึกษา 

บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย และได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
2. มีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย 

2)  แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข           
1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย หรือส าเร็จ 

การศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

2. จะต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือค่าระดับเฉลี่ย 
เฉพาะภาษาไทยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยหลังจากส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
      ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาการศึกษา อาจมีพ้ืนความรู้ทาง
การศึกษาไม่เพียงพอ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยแต่ไม่จบสาขาภาษาไทย 
 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 นักศึกษาที่มีพ้ืนความรู้ทางการศึกษาไม่เพียงพอ และผู้มีประสบการณ์สอนภาษาไทย แต่ไม่จบด้าน
การสอนภาษาไทย ในปีแรกที่เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาอาจให้เรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า  6 
หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต รวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้รับผลการศึกษาเป็น S  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
           462 202 วิธีสอนทั่วไป                                                     2(2-0-4) 
                    (Methods of Teaching) 
            463 201  จิตวิทยาการศึกษา                                       2(2-0-4) 
                  (Educational  Psychology) 
            464 230      การวัดและประเมินผลการศึกษา       2(1-2-3) 
                               (Educational Measurement and Evaluation) 
 

      2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 
   แผน ก แบบ ก 1 
 

 
ชั้นปีที่ 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

 
ปี 2565 

 
ปี 2566 

 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- 5 5 5 5 
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   แผน ก แบบ ก 2 
 

 
ชั้นปีที่ 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

 
ปี 2565 

 
ปี 2566 

 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- 30 30 30 30 

 
   แผน ข 

 
ชั้นปีที่ 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

 
ปี 2565 

 
ปี 2566 

 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- 5 5 5 5 

 

      2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย: บาท) 
 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
 

ปี 2564 
 

ปี 2565 
 

ปี 2566 

ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 

3,200,000 6,400,000 3,200,000 6,400,000 3,200,000 

รวมรายรับ 3,200,000 6,400,000 3,200,000 6,400,000 3,200,000 
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    2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
 

ปี 2564 
 

ปี 2565 
 

ปี 2566 

ก.  งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,152,000 1,440,000 1,152,000 1,440,000 1,152,000 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,200,000 1,500,000 1,200,000 1,500,000 1,200,000 

ทุนการศึกษา - - - - - 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก)      
ข. งบลงทุน 2,352,000 2,940,000 2,352,000 2,940,000 2,352,000 
ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
รวม (ข)   100,000 100,000   100,000 100,000   100,000 

รวม (ก) +  (ข) 2,452,000 3,040,000 2,452,000 3,040,000 2,452,000 
จ านวนนักศึกษา 40 80 40 80 40 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

  
2.7  ระบบการศึกษา 
         [✓]        แบบชั้นเรียน 
                  [    ]        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                [    ]        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก ( E-learning) 
          [    ]        แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
             [    ]        อ่ืน ๆ (ระบุ)          
 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
 3.1  หลักสูตร  
          3.1.1  จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
    3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
    แผน ก แบบ ก 1 
     วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   36 หน่วยกิต 
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 
     และ 1) สอบประมวลความรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
     2) เข้าร่วมโครงการเสริมของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาการสอนภาษาไทยอย่างน้อย 2 โครงการ 

   
  แผน ก แบบ ก 2 
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    24 หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า        9 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 หน่วยกิต 
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

     และ1) สอบประมวลความรู้  
     2) เข้าร่วมโครงการเสริมของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาการสอนภาษาไทยอย่างน้อย 2 โครงการ 

 
        แผน ข 
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       15 หน่วยกิต 
   การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)     6 หน่วยกิต 
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

     และ1) สอบประมวลความรู้  
     2) เข้าร่วมโครงการเสริมของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาการสอนภาษาไทยอย่างน้อย 2 โครงการ 
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          3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1  รหัสวิชา  ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก  โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
      เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี ้
     462   สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
      คณะศึกษาศาสตร์ 
     463 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
     464   ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
      465 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  
       คณะศึกษาศาสตร์ 
    เลขสามตัวหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
       เลขตัวแรก   หมายถึง   ระดับการศึกษา 
              4-5   หมายถึง ระดับปริญญาโท 

       เลขตัวที่สอง   หมายถึง   กลุ่มของรายวิชา 
   0  หมายถึง      กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะภาษา 
   1   หมายถึง      กลุ่มวิชาทางด้านภาษา 
   2   หมายถึง      กลุ่มวิชาทางด้านวรรณคดี 
   3   หมายถึง      กลุ่มวิชาทางด้านหลักสูตรและการสอน 
   4   หมายถึง     วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

     เลขตัวที่สาม หมายถึง      ล าดับที่ของรายวิชา 
   

   3.1.3.2  การคิดหน่วยกิต 
      รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
      รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
      การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
      การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
      การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
      วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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      ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 
ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้    
       จ านวนหน่วยกิต  =  บ+ป+น 
                  3 
       การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
       เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
       เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
       เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
       เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
       เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 

3.1.3.3 รายวิชา 
                  นักศึกษาที่มีพ้ืนความรู้ทางการศึกษาไม่เพียงพอ และผู้มีประสบการณ์สอนภาษาไทย แต่ไม่ 
จบด้านการสอนภาษาไทย ในปีแรกที่เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาอาจให้เรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต และได้รับผลการศึกษาเป็น S  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
           462 202 วิธีสอนทั่วไป                                                     2(2-0-4) 
                    (Methods of Teaching) 
            463 201  จิตวิทยาการศึกษา                                       2(2-0-4) 
                  (Educational  Psychology) 
            464 230      การวัดและประเมินผลการศึกษา       2(1-2-3) 
                               (Educational Measurement and Evaluation) 
 

   แผน ก แบบ ก 1  
465 501    ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย      2*(2-0-4) 
     (English for Thai Language Teachers) 
465 543   วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 

                                                           

หมายเหตุ: * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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  แผน ก แบบ ก 2  
    หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ  15  หน่วยกิต 

465 501    ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย      2*(2-0-4) 
     (English for Thai Language Teachers) 
465 511         ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา      3(3-0-6) 
  (Linguistics and Language Teaching) 
465 521  ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีส าหรับครู      3(3-0-6) 
 (Literary Criticism Theory for Teachers) 
465 531  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย      3(3-0-6) 
 (Development of Thai Language Curriculum and Instruction) 
465 533 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย    3(3-0-6)
  (Instructional Media and Innovation of Thai Language)            
465 535 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลเพื่อการสอนภาษาไทย   3(3-0-6) 
  (Research  Methodology and Evaluation for  
  Thai Language Instruction) 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
465 512  ภาษาตะวันออกที่สัมพันธ์กับภาษาไทย      3(3-0-6) 
 (Oriental Languages Related to Thai Language) 
465 513  สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน      3(3-0-6) 
 (Seminar in the Use of Contemporary Thai Language) 
465 522  สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  (Seminar in Local Wisdom) 
465 523 วรรณกรรมไทยปัจจุบันส าหรับนักเรียน      3(3-0-6) 
  (Contemporary Thai Literary Works  for Students) 
465 524  อัตลักษณ์ไทยในวรรณกรรม       3(3-0-6) 
  (Thai Identity in Literary Works) 
465 532  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย     3(3-0-6) 
  (Measurement and Evaluation of Thai Language Instruction) 
465 534  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ     3(3-0-6) 
  (Teaching Thai as a Foreign Language) 
465 536 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย     3(3-0-6) 
  (Research Works in Thai Language Instruction) 
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465 537 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1       1(1-0-2) 
  (Thesis Seminar I) 
465 538 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2       2(2-0-4) 
  (Thesis Seminar II) 

    วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
465 542    วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
       (Thesis) 
  
  แผน ข 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

    วิชาบังคับ  15  หน่วยกิต 
465 501    ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย               2*(2-0-4) 
                    (English for Thai Language Teachers) 
465 511 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา      3(3-0-6) 
  (Linguistics and Language Teaching) 
465 521  ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีส าหรับครู      3(3-0-6) 
 (Literary Criticism Theory for Teachers) 
465 531  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย      3(3-0-6) 
 (Development of Thai Language Curriculum and Instruction) 
465 533 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย    3(3-0-6)
  (Instructional Media and Innovation of Thai Language)            
465 535 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลเพ่ือการสอนภาษาไทย   3(3-0-6) 
  (Research  Methodology and Evaluation for  
  Thai Language Instruction) 
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
465 512  ภาษาตะวันออกที่สัมพันธ์กับภาษาไทย      3(3-0-6) 
 (Oriental Languages Related to Thai Language) 
465 513  สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน      3(3-0-6) 
 (Seminar in the Use of Contemporary Thai Language) 
465 522  สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  (Seminar in Local Wisdom) 

                                                           

หมายเหตุ: *  หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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465 523 วรรณกรรมไทยปัจจุบันส าหรับนักเรียน      3(3-0-6) 
  (Contemporary Thai Literary Works  for Students) 
465 524  อัตลักษณ์ไทยในวรรณกรรม       3(3-0-6) 
  (Thai Identity in Literary Works) 
465 532  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย     3(3-0-6) 
  (Measurement and Evaluation of Thai Language Instruction) 
465 534  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ     3(3-0-6) 
  (Teaching Thai as a Foreign Language) 
465 536 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย     3(3-0-6) 
  (Research Works in Thai Language Instruction) 
 

   การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 
465 541     การค้นคว้าอิสระ   มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
      (Independent Study) 
 
  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
    แผน  ก  แบบ ก 1 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ - ป - น) 

465 501 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 2*(2-0-4) 
รวมจ านวน  0 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ - ป - น) 
465 543 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า) 10 

รวมจ านวน  10 

                                                           

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

รหัสวิชา ชือ่รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ - ป - น) 

465 543 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า) 14 
 รวมจ านวน  14 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ - ป - น) 
465 543 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 รวมจ านวน  12 

          
    แผน  ก  แบบ ก 2   
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ - ป - น) 

465 501 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 2*(2-0-4) 
465 511 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 3(3-0-6) 
465 535 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลเพ่ือการสอนภาษาไทย  3(3-0-6) 

รวมจ านวน 6 
 
 
 
 
 
 

                                                           

หมายเหตุ: * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ - ป - น) 

465 521 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีส าหรับครู  3(3-0-6) 
465 531 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย        3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ - ป - น) 

465 533 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 6 

รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ - ป - น) 

465 542 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า) 12 
รวมจ านวน 12 
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   แผน  ข  
                                                       ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ - ป - น) 

465 501 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 2*(2-0-4) 
465 511 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 3(3-0-6) 
465 535 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลเพ่ือการสอนภาษาไทย  3(3-0-6) 

รวมจ านวน 6 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ - ป - น) 

465 521 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีส าหรับครู  3(3-0-6) 
465 531 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย        3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 6 

รวมจ านวน 12 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ - ป - น) 

465 533 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 9 

รวมจ านวน 12 
 
 
 
 
                                                           

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ - ป - น) 

465 541 การค้นคว้าอิสระ   (มีค่าเทียบเท่า) 6 
รวมจ านวน 6 

 
 

3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา   
 
462 202  วิธีสอนทั่วไป                                                                    2(2-0-4) 
  (Methods of Teaching) 
  เงื่อนไข: ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

           ความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิธีสอน  เทคนิค 
การสอนใหม่ ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การปกครองชั้นเรียน วินัย
และการเสริมแรง การวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึ กษาขั้นพ้ืนฐาน 
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดท าแผนการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน การใช้สื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนการสอน 
ตลอดจนการนิเทศโครงงาน และลักษณะครูที่ดี  

    

 463 201 จิตวิทยาการศึกษา                                               2(2-0-4) 
             (Educational  Psychology) 
 เงื่อนไข: ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการโดยน าหลักการทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยา
พัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนจิตวิทยาการศึกษา 
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและ              
ความถนัดของผู้เรียน โดยเน้นการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา กลุ่มผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน และการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน    
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464 230  การวัดและประเมินผลการศึกษา            2(1-2-3) 
              (Educational Measurement and Evaluation) 
 เงื่อนไข: ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

          ทฤษฎี  รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   ปฏิบัติการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้   ปฏิบัติการวัดประเมินผล และน าผลไปใช้ใน                     
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวัดและประเมินผลการศึกษา  

    

465 501 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย  2(2-0-4) 
 (English for Thai Language Teachers) 

 เงื่อนไข: ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   
      การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟังภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 
เพ่ือส่งเสริมการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
   มีการศึกษาสถานการณ์จริงต่างประเทศ 

 
465 511  ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา            3(3-0-6) 
 (Linguistics and  Language Teaching) 

      ลักษณะส าคัญของภาษา และกลวิธีการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างของภาษาตามทฤษฎีทาง 
ภาษาศาสตร์ เพ่ือน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

   
465 512   ภาษาตะวันออกที่สัมพันธ์กับภาษาไทย            3(3-0-6)  
 (Oriental Languages Related to Thai Language) 

     ลักษณะโครงสร้างของภาษาบาลี  สันสกฤต เขมร ระบบเสียง ระบบค า ระบบ
ความสัมพันธ์ของค า ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลี สันสกฤต เขมรกับภาษาไทย วิธีการน าค า
ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร มาใช้ในภาษาไทย และอิทธิพลของภาษาบาลี สันสกฤต เขมรที่มีต่อ
ภาษาไทย  

 
465 513  สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน               3(3-0-6) 
 (Seminar in the Use of Contemporary Thai Language) 

      การวิ เคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  พร้อมทั้ งเสนอแนวทาง                           
การแก้ปัญหาโดยการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและพัฒนาผู้ เรียน ที่มี
ความสามารถแตกต่างกันในแต่ละระดับการศึกษา 



26 
 

465 521  ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีส าหรับครู            3(3-0-6) 
 (Literary Criticism Theory for Teachers) 

   ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมของไทยและต่างประเทศ รวมถึงแนวโน้ม
การศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบในประเทศไทย  การวิจารณ์วรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทยตาม
ทฤษฎีที่เหมาะสม ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีการวิจารณ์ไปสู่วิธีการสอนวิจารณ์วรรณคดี และ 
วรรณกรรมไทย และวรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

 
465 522 สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น                 3(3-0-6) 
 (Seminar in Local Wisdom) 

      ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามทฤษฎีคติชนวิทยา  การศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนจากข้อมูลทางคติชนวิทยา ทั้งข้อมูลมุขปาฐะ อมุขปาฐะ และข้อมูลผสม 
การเลือกน าเสนอตามความสนใจ  การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย ส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา   
   มีการศึกษาสถานการณ์จริงในประเทศ 

 
465 523   วรรณกรรมไทยปัจจุบันส าหรับนักเรียน                                    3(3-0-6) 
              (Contemporary Thai Literary Works  for Students) 

      ลักษณะวรรณกรรมไทยปัจจุบัน วิเคราะห์ประเมินค่าและพิจารณาเกณฑ์การเลือก
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันในแต่ละระดับการศึกษา 

 
465 524   อัตลักษณ์ไทยในวรรณกรรม                3(3-0-6) 
 (Thai Identity in Literary Works) 

     ลักษณะของอัตลักษณ์ไทย วิเคราะห์และประเมินค่าอัตลักษณ์ ที่ปรากฏในภาษาและ
วรรณกรรมไทยเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

465 531  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย            3(3-0-6) 
 (Development of Thai Language Curriculum and  Instruction) 

       ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตรและการปฏิบัติใน   
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ  การน าหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์ 
ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย น าไปสู่การศึกษา
ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
จัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละระดับ ส าหรับผู้เรียนใน
แต่ละระดับการศึกษา 
   มีการศึกษาสถานการณ์จริงในประเทศหรือต่างประเทศ 

 
465 532  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย             3(3-0-6) 
 (Measurement and Evaluation of Thai Language Instruction) 

      ทฤษฎี  หลักการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย   
เทคนิคการสร้างเครื่องมือ  ฝึกสร้าง พัฒนาและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้                    
การประเมินตามสภาพจริงวิชาภาษาไทยส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันในแต่ละระดับ
การศึกษา 
 

465 533 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย             3(3-0-6) 

 (Instructional Media and Innovation of Thai Language)      
   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับผู้ เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันในแต่ละระดับ
การศึกษา  การเลือกใช้  ออกแบบ พัฒนาและประเมินสื่อและนวัตกรรม การน าสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอนไปพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  

 
 
465 534  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ              3(3-0-6) 
 (Teaching Thai as a Foreign Language) 

     หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ เทคนิคการจัด               
การชั้นเรียนและการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่มี
ความสามารถแตกต่างกันในแต่ละระดับการศึกษา   การวิเคราะห์ปัญหาการศึกษาภาษาไทยของ
ชาวต่างประเทศโดยใช้หลักวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และจิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
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465 535 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลเพื่อการสอนภาษาไทย           3(3-0-6) 
     (Research  Methodology and Evaluation for  
               Thai Language Instruction) 

       ทฤษฎีการวิจัยและการประเมินผลการศึกษา  รูปแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและ                    
การประเมินผล เน้นศึกษางานวิจัยและประเมินผลทางการสอนภาษาไทย  การวิจัยในชั้นเรียน                  
การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย การวิพากษ์รายงานการวิจัยทางการสอนภาษาไทย 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 

 
465 536   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย             3(3-0-6)  
 (Research Works in Thai Language Instruction) 

     การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เน้น                           
การก าหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย น าไปใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 
465 537    สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1      1(1-0-2) 
      (Thesis Seminar I) 

       การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นด้านการสอนภาษาไทยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ตามความสนใจ   
     ของนักศึกษา 

   
465 538    สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2      2(2-0-4) 
      (Thesis Seminar II) 
   การสัมมนาเพ่ือพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านการสอนภาษาไทยตามความสนใจของ 
       นักศึกษา 
   มีการศึกษาสถานการณ์จริงในประเทศ 
 
465 541 การค้นคว้าอิสระ                มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
      การศึกษาค้นคว้าที่หัวข้อที่สนใจ ภายใต้การแนะน าและให้การปรึกษาของอาจารย์ 
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465 542  วิทยานิพนธ์                 มีค่าเทียบเท่า  12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

      การวิจัยเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสอนภาษาไทย
โดยน าความรู้และเนื้อหาจากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการภายใต้การแนะน าและให้
การปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
465 543  วิทยานิพนธ์                 มีค่าเทียบเท่า  36 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

      การค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสอน
ภาษาไทยภายใต้การแนะน าและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
 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 ปรับปรุง 

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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   3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

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.บ ารุง  ช านาญเรือ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
อ.ม. (ภาษาบาลี-สันสกฤต) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 
อ.บ .(ภาษาไทย) เกียรตินิ ยม
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2527) 

18 21 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร (2549) 
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (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.บ ารุง  ช านาญเรือ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
อ.ม. (ภาษาบาลี-สันสกฤต) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 
อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยม
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2527) 

18 21 

4 อ.ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2542) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2539) 

18 18 

5 ผศ.ดร.ชลธิชา  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 
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  3.2.3  อาจารยพ์ิเศษ 
     อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
   ไม่มี 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   แผน ก แบบ ก 1  วิทยานิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษา
สนใจ หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์   
มีขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ด้วยการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
         แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์ ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษา
สนใจ หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์   
มีขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ด้วยการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   แผน ข การค้นคว้าอิสระ การค้นคว้าและรายงานอย่างมีระบบเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการเรียน                    
การสอน 
  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ  สามารถท าวิจัยเบื้องต้น  และ
เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 
  5.3 ช่วงเวลา             
   แผน ก แบบ ก 1   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 - ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
   แผน ก แบบ ก 2   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
   แผน ข       ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2   
 

6 อ.ดร.พิณพนธ์  คงวิจิตต์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2560) 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(2557) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา) วิชาเอก
ภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555) 

18 18 
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  5.4 จ านวนหน่วยกิต               
   แผน ก  แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
           แผน ข  การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6   หน่วยกิต 
  5.5 การเตรียมการ 
   (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ สกอ. ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
   (2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
   (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
   (4)  มีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
 (1)  ประเมินจากการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต่อกรรมการสอบ   
 (2)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นระยะ 
 (3)  ประเมินจากการน าเสนองานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้ายต่อกรรมการสอบ  
   เฉพาะแผน  ก แบบ ก 1  วิทยานิพนธ์ 

(1)  นักศึกษาต้องน าเสนอโครงการวิจัยต่อกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อได้รับอนุมัติแล้ วจึง
สามารถด าเนินการวิจัยต่อไป 

(2) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
   เฉพาะแผน  ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์ 

(1) นักศึกษาต้องน าเสนอโครงการวิจัยต่อกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึง
สามารถด าเนินการวิจัยต่อไป 

(2) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
       เฉพาะแผน ข การค้นคว้าอิสระ 

(1) มีคณะกรรมการสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระและสอบป้องกันเมื่อด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

บัณฑิตมีความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถน าความรู้ทางภาษาไทยไปใช้เป็น 
พ้ืนฐานในการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ มีจิตสาธารณะ มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย มีความเข้าใจศาสตร์การสอนและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์                
มีทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดวิจารณญาณ 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความสามารถทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมไทย 

ด าเนินการสอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การศึกษาค้นคว้า                  
การอภิปราย กรณีศึกษา ใช้วิจัยเป็นฐาน สัมมนา การลงพ้ืนที่ 

สามารถน าความรู้ทางภาษาไทย
ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชา
อ่ืน ๆ  

บูรณาการกับรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

มีจิตสาธารณะ ให้บริการวิชาการแก่องค์กรต่าง ๆ เช่น การท าวิจัยปฏิบัติการเพื่อ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย พัฒนานวัตกรรมการสอน
ภาษาไทยเพ่ือรับใช้สังคม 

มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน เช่น ใช้วิเคราะห์ค่าสถิติ 
สืบคน้ฐานข้อมูลต่าง ๆ  ใช้ประกอบการน าเสนอ  

มีความเข้าใจศาสตร์การสอนและ
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

ศึกษารูปแบบ วิธี และเทคนิคการสอนต่าง ๆ แล้วน าไปออกแบบ                 
การสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตลอดจนการน าไปใช้
สอนจริง 

มีทักษะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิด
วิจารณญาณ ทักษะการคิด
สร้างสรรค์และทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  การใช้วิจัยเป็นฐาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO 1 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือ                
การเรียนการสอนภาษาไทยได้
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 

1. ให้นักศึกษาศึกษา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตาม
ประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้สอนก าหนด
แล้วน ามาอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ภาษาไทยตามบริบทสถานศึกษา 
3.ให้นักศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
ภาษาไทยของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

1. ประเมินการเตรียมการ
น าเสนอและการอภิปรายในชั้น
เรียนเกี่ยวกับหลักสูตร 
2. ประเมินหลักสูตรที่นักศึกษา
พัฒนาขึ้นและน าเสนอหน้าชั้น 
3. ประเมินจากแบบฝึกหัด                   
การวิเคราะห์และเสนอแนว
ทางการแก้ไขหลักสูตรในชั้นเรียน 

PLO 2 ออกแบบการจัด                     
การเรียนรู้ภาษาไทยได้สอดคล้อง
กับบริบทในแต่ละระดับการศึกษา 

1.ให้นักศึกษาศึกษาแนวทาง                
การออกแบบการเรียนรู้ใน
ประเด็นที่ผู้สอนก าหนด แล้ว
น ามาอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยให้สอดคล้องกับแต่ละ
ระดับการศึกษา 
3. ให้นักศึกษาวิพากษ์วิจารณ์แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง
อย่างกัลยาณมิตร 

1. ประเมินการเตรียมงาน                      
การน าเสนอและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
2. ประเมินการออกแบบ                      
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่
นักศึกษาพัฒนาขึ้นและ                   
การน าเสนอหน้าชั้น 
3. ประเมินจากแบบฝึกหัด                 
การวิเคราะห์และการปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

PLO 3 วัดและประเมินผล                   
การเรียนรู้ภาษาไทยด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

1. ให้นักศึกษาศึกษาเครื่องมือวัด
และประเมินที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) แล้วสรุปลักษณะที่ดี
ของเครื่องมือวัดและประเมินผล 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์เครื่องมือ
วัดและประเมินผลภาษาไทยที่
บกพร่องแล้วเสนอแนวทาง                  
การพัฒนาเครื่องมือดังกล่าว 
3. ให้นักศึกษาสร้างเครื่องมือวัด

1. ประเมินการรรายงานเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่         
เป็นเลิศ 
2. ประเมินการรายงาน                          
การวิเคราะห์เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลภาษาไทยที่บกพร่อง
และการเสนอแนวทางการพัฒนา
เครื่องมือดังกล่าว 
3. ตรวจการสร้างเครื่องมือวัด
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และประเมินผลภาษาไทยที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและผู้เรียนใน
แต่ละระดับ 

และประเมนิผลภาษาไทย 

PLO 4 ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. ให้นักศึกษาวิเคราะห์
วิทยานิพนธ์ด้านการสอน
ภาษาไทย 
2. ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลและ
อภิปรายประเด็นที่น่าสนใจด้าน
การวิจัยการสอนภาษาไทย 
3. ให้นักศึกษาออกแบบและเขียน
โครงร่างการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
การสอนภาษาไทย 

1. ประเมินน าเสนอผลการ
วิเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้าน                   
การสอนภาษาไทย 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย 
3. ประเมินโครงร่างงานวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาการสอนภาษาไทย 
4. ประเมินการด าเนินการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยในบริบทจริง 

PLO 5 ใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัย
และการจัดการเรียนรู้ 

1. นักศึกษาอ่านเอกสารด้าน                    
การจัดการเรียนรู้ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 
2.ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่
ต่างประเทศ 

1. ประเมินการน าเสนอผล
การศึกษาเอกสารที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 
2. ประเมินการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จริงที่ต่างประเทศ 

PLO 6 ใช้เทคโนโลยีใน                      
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

1. บูรณาการการใช้เทคโนโลยีใน
รายวิชาต่าง ๆ 
2. ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
อบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใน             
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

1. ประเมินผลการสืบค้นข้อมูลใน
รายวิชาต่าง ๆ  
2. ประเมินความสามารถใน                
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยี 

PLO 7 วิเคราะห์หลักและการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการจัด                    
การเรียนรู้ภาษาไทย 

1.ให้นักศึกษาศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.ให้นักศึกษาวิเคราะห์หลักการ
ใช้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีทาง
ภาษาและภาษาศาสตร์ 
3. ให้นักศึกษาเสนอแนวทาง                 
การจัดการเรียนรู้หลักและการใช้
ภาษาไทยในโรงเรียน 

1. ประเมินการอภิปรายเกี่ยวกับ
ทฤษฎีทางภาษาและภาษาศาสตร์
ในชั้นเรียน 
2. ทดสอบความรู้ระหว่างเรียน
และหลังเรียน 
3. ประเมินผลการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีเพ่ือ                     
การวิเคราะห์หลักและการใช้
ภาษาไทย 
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PLO 8 ประเมินค่าวรรณคดี 
วรรณกรรมและภูมิปัญญาเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

1. ให้นักศึกษาศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีงานวิจัยทางวรรณคดีและ
วรรณกรรม          
2. ให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่ม                         
ด าเนินการสัมมนาและเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 
3. ให้นักศึกษาวิพากษ์วิจารณ์
ผลงานทางวรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างสมเหตุสมผล 
4. ให้นักศึกษาเสนอแนวทาง                      
การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและ
วรรณกรรมในโรงเรียน 

1. ทดสอบความรู้ระหว่างเรียน
และหลังเรียน 
2. ประเมินการสัมมนาในชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานการวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรม 
4. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรมของ
นักศึกษา 

PLO 9 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ                    
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่าง
สร้างสรรค ์

1. ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับสื่อและนวัตกรรม 
การสอนภาษาไทย 
2. ให้นักศึกษาประยุกต์นวัตกรรม
ทางการศึกษาเพ่ือการสอน
ภาษาไทย 
3. ให้นักศึกษาสร้างสรรค์สื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการสอน
ภาษาไทย 
4. ให้นักศึกษาน านวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นไปตอบแทนสังคม 

1. ประเมินการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ และการรายงาน
ผลการสืบค้นหน้าชั้นเรียน 
2. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ประยุกต์นวัตกรรมการสอนร่วม
สมัยที่ผู้อื่นพัฒนาขึ้น 
3. ประเมินผลงานนวัตกรรมของ
นักศึกษา 
4. ประเมินการใช้นวัตกรรมที่
นักศึกษาพัฒนาขึ้นในบริบท
สถานศึกษาจริง 

PLO 10 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน                  
และมีจิตสาธารณะ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และโครงการพิเศษท่ีเน้นให้
นักศึกษาท างานกลุ่ม 
ประสานงานกับผู้อ่ืน เสียสละ
แรงกายและเวลาเพื่อ การ
ด าเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุผล 
 
 
 

1. ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น    
การแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม  
การตรงต่อเวลา  การอาสาท า
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
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2. ให้นักศึกษาน าองค์ความรู้จาก
การเรียนไปตอบแทนสังคมโดย
การน าไปใช้จริงในบริบท
สถานศึกษา 

2. ประเมินการด าเนินการน า
ความรู้ไปใช้ และติดตามผลการใช้
ตามสภาพจริง 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

(TQF) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตร  
(PLOs) 

1.คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะการจัด                    
การเรียนรู้ 

PLO 1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรยีนการสอนภาษาไทยไดส้อดคล้องกับบริบทสถานศึกษา  ✓ ✓   ✓ 
PLO 2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยได้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละระดับ   
         การศึกษา 

 ✓ ✓   ✓ 

PLO 3 วัดและประเมินผลการเรยีนรู้ภาษาไทยด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ✓ ✓  ✓  
PLO 4 ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย  ✓ ✓  ✓  
PLO 5 ใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยและการจัดการเรยีนรู้  ✓ ✓    
PLO 6 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  ✓ ✓  ✓  
PLO 7 วิเคราะห์หลักและการใช้ภาษาไทยเพื่อการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย  ✓ ✓    
PLO 8 ประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรมและภูมปิัญญาเพื่อการสอนภาษาไทย  ✓ ✓    
PLO 9 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจดัการเรียนรูภ้าษาไทยอย่างสรา้งสรรค ์  ✓ ✓  ✓  
PLO 10 ท างานร่วมกับผู้อื่นและมจีิตสาธารณะ ✓   ✓   
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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 

462 202 วิธีสอน
ทั่วไป 

 ⚫         

463 201 จิตวิทยา
การศึกษา 

 ⚫         

464 230 การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

  ⚫        

465 501 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ครูภาษาไทย 

    ⚫      

465 511  
ภาษาศาสตร์กับ                  
การสอนภาษา 

      ⚫    

465 512  ภาษา
ตะวันออกท่ีสัมพันธ์
กับภาษาไทย 

      ⚫    

465 513 สัมมนาการ
ใช้ภาษาไทยปัจจุบัน 

      ⚫    

465 521  ทฤษฎี                    
การวิจารณ์วรรณคดี
ส าหรับครู 

       ⚫   

465 522  สัมมนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

       ⚫   

465 523  
วรรณกรรมไทย
ปัจจุบันส าหรับ
นักเรียน 

       ⚫   
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465 524  อัตลักษณ์
ไทยในวรรณกรรม 

       ⚫   

465 531  การพัฒนา
หลักสูตรและ                  
การสอนภาษาไทย 

⚫ ⚫         

465 532  การวัด
และประเมินผล                    
การเรียนการสอน
ภาษาไทย 

  ⚫        

465 533  สื่อและ
นวัตกรรมการเรียน                   
การสอนภาษาไทย 

     ⚫   ⚫ ⚫ 

465 534  การสอน
ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

⚫ ⚫         

465 535  ระเบียบ
วิธีวิจัยและ                      
การประเมินผลเพ่ือ            
การสอนภาษาไทย 

  ⚫ ⚫      ⚫ 

465 536  งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียน                
การสอนภาษาไทย              

   ⚫       

465 537 สัมมนา
วิทยานิพนธ์ 1 

   ⚫       

465 538 สัมมนา
วิทยานิพนธ์ 2 

   ⚫       

465 541   การ
ค้นคว้าอิสระ 

   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  

465 542  
วิทยานิพนธ์ 

   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  

465 543  
วิทยานิพนธ์ 

   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
 

  แผน ก แบบ ก 1 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

หน่วยกิต PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 
ชั้นปีที่ 1            
     465 501 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูภาษาไทย 
(ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและ วัดผล
การศึกษาเป็น S หรือ U)   

2     Ap      

     465 543  วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) 10    Ap       
ชั้นปีที่ 2            
     465 543  วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) 26    Ap Ap Ap   C  

 หมายเหตุ 1. *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ 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. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้มีศักยภาพครบถ้วนตามผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังนี ้
  2.1  สอบประมวลความรู้ที่ครอบคลุมดา้นหลักสูตร (PLO1) ด้านการออกแบบการสอน (PLO2) ด้านวัดและประเมินผลการศึกษา (PLO3) ด้านการวิจัย (PLO4) 
                 ด้านหลักและการใช้ภาษาไทย (PLO7) ด้านวรรณคดี วรรณกรรมและภูมิปญัญาไทย (PLO8) และด้านนวัตกรรมการสอน (PLO9)  
  2.2 เข้าร่วมโครงการเสริมของหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตเกีย่วกับการใช้ฐานข้อมูลออนไลนเ์พื่อสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ (PLO5) (PLO6) และโครงการเสริม 
                               หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะ (PLO10) 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
  แผน ก แบบ ก 2 

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

หน่วยกิต PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 
ชั้นปีที่ 1            
     465 501 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูภาษาไทย 
(ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและ วัดผล
การศึกษาเป็น S หรือ U)   

2     Ap      

     465 511 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 3       An    
     465 521 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดสี าหรับครู  3        E   
     465 531 การพัฒนาหลักสูตรและ                 
การสอนภาษาไทย        

3 Ap Ap         

     465 535 ระเบียบวิธีวิจัยและ                    
การประเมินผลเพื่อการสอนภาษาไทย  

3   Ap Ap      At 

ชั้นปีที่ 2            
     465 533 สื่อและนวัตกรรมการเรยีนการสอน
ภาษาไทย 

3      Ap   C At 

     465 542  วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) 12    Ap Ap Ap   C  
 หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ 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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 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
  แผน ข 

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

หน่วยกิต PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 
ชั้นปีที่ 1            
     465 501 ภาษาอังกฤษส าหรบัครูภาษาไทย 
(ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและ วัดผล
การศึกษาเป็น S หรือ U)   

2     Ap      

     465 511 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 3       An    
     465 521 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดสี าหรับครู  3        E   
     465 531 การพัฒนาหลักสูตรและ                 
การสอนภาษาไทย        

3 Ap Ap         

     465 535 ระเบียบวิธีวิจัยและ                    
การประเมินผลเพื่อการสอนภาษาไทย  

3   Ap Ap      At 

ชั้นปีที่ 2            
     465 533 สื่อและนวัตกรรมการเรยีนการสอน
ภาษาไทย 

3      Ap   C At 

     465 541  การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6    Ap Ap Ap   C  
 หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ 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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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2561  หมวด 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2. การประเมินผลนักศึกษา 
     หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ท่ี 5 รายละเอียดดังนี้  
 (1) มีการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถของนักศึกษาทั้งระหว่างการศึกษา และก่อน
ส าเร็จการศึกษาว่าได้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หรือไม่ โดยให้มีการสรุปและ
รายงานผลเพื่อประเมินคุณภาพของนักศึกษาและหลักสูตรต่อไป 
 (2) สนับสนุนความสอดคล้องเชิงโครงสร้างในการประเมินผลนักศึกษา กล่าวคือ ให้มีระบบการวัด
และประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การชี้แจงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ระยะเวลาในการวัด
และประเมินผลการศึกษา  วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน การตัดเกรด ทั้ง ในการประเมินผลวินิจฉัย                
การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป  
 (3) ระบุวิธีการและเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษาอย่างชัดเจน โดยเน้นหลักการให้คะแนนตาม
ช่วงระดับความสามารถ (Rubrics) ตลอดจนการแบ่งเกรดคะแนนที่ได้รับในการประเมินผลตามผลลัพธ์                 
การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ที่ได้ก าหนดไว้ 
 (4) มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในขณะที่ก าลังศึกษา โดย
ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) รวมถึง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 (5) มีช่องทางให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของการประเมินผล
การเรียนรู้ได้ โดยให้นักศึกษารับรู้สิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 3.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้มีระบบ                              
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่ วนหนึ่ งของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา   
 (1) การทวนสอบระดับรายวิชา  ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  
 (2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา   เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
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  (1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะ 
เวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 (2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน                
ความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ เป็นต้น 
 (3)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน  รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 (4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน  และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา  
 (5) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้  เช่น  จ านวนสิทธิบัตร  จ านวนรางวัลที่ได้รับจากสังคม
หรือองค์กรวิชาชีพ      
4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 1  
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา

นั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก 2  

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก 
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

แผน ข  
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ า และสอบผ่ านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้
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ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

อ่ืน ๆ 
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร 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) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย  
คณะและหลักสูตรที่สอน 
 (2) จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 (1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
 (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
 (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 (4) ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 (5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 (6) พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
       (2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา   สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 (3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ 
 (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
 (6) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
 (7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
 (8) จัดให้อาจารย์เข้ารับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทุกปี 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ก ากับดูแล  ให้ค าแนะน า  ตลอดจนก าหนด
นโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน   ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
โดยอาจารย์และนักศึกษา 
สามารถก้าวทนัหรือเป็นผู้น า 
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
 ในสาขาวิชาภายในระยะเวลา 5 
ป ี

จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติ 
หรือระดับสากล  
 

หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ 
มาตรฐานที่ก าหนดโดย 
หน่วยงานวิชาชีพด้านการศึกษา 
มีความทันสมัยและ 
มีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ 
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้าง 
ทั้งความรู้ ความสามารถใน 
วิชาการ วิชาชีพที่ทันสมัยภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้ง 
ภ าค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ภ าค ป ฏิ บั ติ  
รวมทั้ง 
กิจกรรมเสริมให้นักศึกษาได้รับ 
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
 

จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้ 
นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้ใหม่ 
ด้วยตนเอง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง 
หลักสูตรให้มีคุณภาพและ 
มาตรฐานภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง 
หลักสูตรทุก ๆ  5 ปี 
 

จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ 
ประจ า ประวัติอาจารย์ 
ด้านคุณวุฒิ ผลงาน 
ประสบการณ์ และการพัฒนา
อบรม 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ 
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์
ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มี                 
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าในสาขาการสอน
ภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน                              
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบห้าปีย้อนหลัง 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน 
เป็นผู้น าทางวิชาการและ/หรือ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ด้านการสอนภาษาไทย หรือ 
ด้านที่เก่ียวข้อง 
3. ส่งเสริมอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรให้ไปดูงานในหลักสูตร 
หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและ 
ต่างประเทศ 
4. มีการประเมินหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายในทุกปี และภายนอก 
อย่างน้อยทุก 5 ปี 
5. จัดท าฐานข้อมูลด้านนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ผลงานทาง

1. ผลการประเมินการเรียน 
การสอน  อาจารย์ผู้สอน และ 
การสนับสนุนการเรียนรู้ของ 
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
2. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
ภายนอกทุก ๆ 5 ปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ  
 
 
6. ประเมินความพึงพอใจของ 
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและ
ผู้ใช้บัณฑิต 

5. ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับหลักสูตร 

ใช้แบบสอบถามและการสนทนา
กลุ่มเพ่ือหาความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาหลักสูตร 

ด าเนินการวิจัย 

 
2. บัณฑิต 
  จะพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบด้วยคุณลักษณะด้านต่าง ๆ  ดังนี้  คุณธรรมจริยธรรม    ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                       
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีการติดตามผลงาน สอบถามและสัมภาษณ์ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้ง จะพัฒนาบัณฑิตให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ ทั้งองค์ความรู้ด้านภาษาไทย ได้แก่ ความรู้
ด้านภาษา  วรรณคดีวรรณกรรม ภูมิปัญญาไทย  และความรู้ด้านศาสตร์การสอนภาษาไทย ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบการสอน  การวิจัย นวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  อีกทั้ง ต้องมี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในยุคปัจจุบัน 
 
3. นักศึกษา 

  1.การรับนักศึกษา  จะมีการวางแผนรับนักศึกษา ก าหนดคุณสมบัติ แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบ 
คัดเลือก 

  2. การเตรียมความพร้อม จะมีการปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและการปฏิบัติตน 
       3. การให้ค าปรึกษา 
 (1)  สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ 
 (2)  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา  พร้อมจัดท าตารางการท างานติดไว้หน้า
ห้องท างานและช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  
 (3)  จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม   เพ่ือให้ค าแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
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 (4)  จัดให้มีหน่วยงานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการให้ค าแนะน าปรึกษา
ด้านต่าง ๆ  เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
       4.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด   สามารถยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ   คะแนน  และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
    5. การติดตามผล มีการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต โดยจะน าข้อมูลไปพัฒนา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ต่อไป 
 
4.  อาจารย ์
           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
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  4.3   การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  คณาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก  เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
ให้กับนักศึกษา  ดังนั้นคณะจึงได้ก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังนี้ 
  (1)  ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญพิเศษหรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
  (2)  การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอประวัติ
และผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน 
  (3)  การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
  (4)  ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน 
   (5)  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จะมีการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าโดยในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยมีการด าเนินการหาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
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(PLOs) เป็นเป้ากมายในการจัดการเรียนการสอน  จากนั้น มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ  มีการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์    มีการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม
ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา   นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการประชุมเพ่ือวางแผนเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา  เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะยังไม่ส าเร็จการศึกษาและหลังส าเร็จการศึกษา  
นอกจากนี้จะมีการประเมินผลกระบวนการเพ่ือผลมาใช้ในการประเมินวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ก าหนดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในงานวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาละ 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 าราและสื่อต่าง ๆ  
 (4) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง 
 (5) ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
     6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ   และเจ้าหน้าที่
ด้านโสตทัศนูปกรณ์  ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียง
และความต้องการใช้สื่อของอาจารย์   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ ระบบ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มีความ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน 

1. รวบรวม จัดท าสถิติจ านวน 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัว 
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เครือข่าย  แม่ข่าย อุปกรณ์ 
การทดลอง  ทรัพยากร สื่อ 
และช่องทางการเรียนรู้ 
ที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุน 
ทั้งการศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน และเพ่ือ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

การสอน  การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้าง 
สื่อส าหรับทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี 
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ 
วิชาชีพระดับสากล  เพื่อให้นักศึกษา 
สามารถฝึกปฏิบัติ  สร้างความพร้อมใน 
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถศึกษา 
ทดลอง  หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
ด้วยจ านวนและประสิทธิภาพ 
ที่เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ 
ต ารา และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้   
 

นักศึกษา  ชั่วโมงการใช้งาน 
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่าย 
ต่อหัวนักศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน 
เรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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) 
     ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
     ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
     เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ  หรือมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่
เรียนข้ามสถาบัน 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X 

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

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล                  
การเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ. 3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่
เรียนข้ามสถาบัน 

X X X 

(7)  มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์                      
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน                          
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

    X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ             
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
 

เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
  มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1  ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ ตอบจาก
นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 1.1.2  จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  
     1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 1.2.2  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน  และประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
 1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน   เพ่ือน ามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของ
คณะ 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา  ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  2.1.2  คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  2.1.3  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน ทุกชั้นปี   และ
จากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูลย้อนกลับของ
ผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  2.3.1  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย  แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ ์
  2.3.2  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  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1   การปรับปรุงรายวิชา 
 จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์   กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถ
ปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที   ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของ
หลักสูตร 
 4.2   การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก  และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะ
ท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร   เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย   และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 (1)  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล  และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 
 (2)  จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
  (3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
 (4)  หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก  ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก  ข 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
1. ชื่อ – 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                                                                                                                                                             

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

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. 

 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  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 บัวสมบูรณ์, สรัญญา จันทร์ชูสกุลและณัฐกิตติ์ นาทา.  (2560).   
     “ผลการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการสอน 
     อ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล.”   
     วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
     18, 1(มกราคม-เมษายน): 55-69. (TCI กลุ่ม 1) 
 
 
 
 หนังสือ 

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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  บุษบา เรืองศรี.  (2560).  “การพูดในที่ประชุมชน” ใน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, จุไรรัตน์  
ลักษณะศิริ และวีระวัฒน์  อินทรพร (บรรณาธิการ).  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นครปฐม: 
โครงการต าราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 255-
287.                                                                                          

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 22 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) 
  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
   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.   (2 0 1 8 ) .   Coaching approach as an 
argent of managing curriculum change.   . ”   Veridian E- journal.  
international  ( Humanities, Social Sciences and Arts)  Silpakorn 
university.  11, 4 (January-June): 159-168.  (TCI กลุ่ม 1) 
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  ต ารา 
   มีชัย  เอี่ยมจินดา. (2558). ภาษาและภาษาศาสตร์. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
     ศิลปากร. จ านวน 123 หน้า. 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 24 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 สัมมนาการนิเทสการสอนภาษาไทย 
  475 612 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิต 2 
  475 613 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิต 3 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. ชื่อ – นามสกุล 

นายบ ารุง ช านาญเรือ 
 

   ต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย์ 
 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
   อ.ม. (ภาษาบาลี-สันสกฤต)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532) 
 อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2527) 
 
   สังกัด 
   คณะศึกษาศาสตร์ 
 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

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                                                      

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. 
 
 
 

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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  จิตตรา มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, สมประสงค์ น่วมบุญลือ, นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์,   
   พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข, บ ารุง ช านาญเรือ และอนัน ปั้นอินทร์.  
   (2559).  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ 
   สร้างสรรค์ของชุมชน. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ได้รับ 
   ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินสมทบ ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
   ผ่านส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และงบประมาณสมทบของ 
    มหาวิทยาลัยศิลปากรจากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนของคณะวิชา. จ านวน  
   326 หน้า 
    หนังสือ 
           บ ารุง ช านาญเรือ. (2559). หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่บ้านชาวไทย 
    มุสลิม หมู่ที่ 8 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี “อาหาร                        
    การรักษาโรค และศิลปหัตถกรรม. จ านวน 46 หน้า.                             
            บ ารุง ช านาญเรือ. (2559). หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอบ้านลาด  
     จังหวัดเพชรบุรี “ละมุดหวาน น้ าตาลเด็ด ชมพู่เพชร ข้าวเม็ดงาม  เรื่องท่ี 2  
     น้ าตาลเด็ดเพชรบ้านลาด.  จ านวน 95 หน้า. 
    
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 21 ปี 
  ระดับปริญญาตรี 
   465 251 วาทการส าหรับครู 
   465 258  การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
   465 315 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
   465 323 วรรณกรรมศาสนา 
  465 501  ปฏิบัติการสอนภาษาไทย 1 
   465 502 ปฏิบัติการสอนภาษาไทย 2 
  467 261 การพัฒนาวิชาชีพครู 
   467 262 ประวัติศาสนา 
  
   ระดับบัณฑิตศึกษา 
   465 512 ภาษาตะวันออกท่ีสัมพันธ์กับภาษาไทย 
   473 513 พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
  
  

 



92 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4. ชื่อ – นามสกุล 

นางสาวอธิกมาส  มากจุ้ย 
 

   ต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย์ 
 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2553) 
   ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2542) 
 ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
 
   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 
    มาเรียม นิลพันธุ์, วิสาข์ จัติวัตร์, อรพิณ  ศิริสัมพันธ์, วิสูตร โพธิ์เงิน และอธิกมาส  มากจุ้ย.   
     (2560).  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
     การสอน คณ ะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร .   นครปฐม: คณะ
ศึกษาศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยศิลปากร, ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2558.  จ านวน 149 หน้า 
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   การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
    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) 
    ชลธิชา  หอมฟุ้ง, มณฑนา  วัฒนถนอม, บุษบา บัวสมบูรณ์, บ ารุง ช านาญเรือ, สมพร                  
     ร่วมสุข และอธิกมาส  มากจุ้ย.  (2558).  “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร 
     บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.”  วารสาร  
     Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ 
     ศิลปะ.  8, 2(พฤษภาคม-สิงหาคม): 1812-1823. (TCI กลุ่ม 1) 
 
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 
 
5. 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 

มณฑนา  วัฒนถนอม, สมพร ร่วมสุข, บุษบา บัวสมบูรณ์, บ ารุง ช านาญเรือ, ชลธิชา                   
     หอมฟุ้ง และอธิกมาส  มากจุ้ย.  (2558).  การประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตร 
     บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร .  
นครปฐม:  
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะ 
     ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2558.  จ านวน 189 หน้า 
   การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
    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) 
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    ชลธิชา  หอมฟุ้ง, สมพร ร่วมสุข, ณัฐกิตติ์ นาทา, รจนา ค านึงผล, วันวิสาข์ ปัญญาจิรวุฒิ  
     และไพรินทร์  พ่ึงพงษ์.  (2559).  “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.”  วารสาร  
     วิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขา 
     มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ.  9,  3(กันยายน-ธันวาคม): 408-420.  (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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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
6. ช่ือ – นามสกุล 

นายพิณพนธ์  คงวิจิตต์ 
 

   ต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย์ 
 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560) 
   ค.ม. (การสอนภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2557) 
 ค.บ. (มัธยมศึกษา) วิชาเอกภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555) 
 
   สังกัด 
  คณะศึกษาศาสตร์ 
 
   ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
    บุษบา  บัวสมบูรณ์ และพิณพนธ์  คงวิจิตต์.  (2562).  “ การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร 

    มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะ 
 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรให้สอดคล้องกับระบบเครือข่ายการประกัน 
 คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับ 

ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ. 10, 3 (กันยายน -
ธันวาคม): 1560-1576.  (TCI กลุ่ม 1) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 1 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
  081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  465 251 วาทการส าหรับครู 
  465 342 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 
   465 351 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อความเป็นครู  
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   465 427 วรรณกรรมเอกของไทย 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
   472 548 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 
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ภาคผนวก  ค 
 

 1. ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริง 
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 2. รายงานผลการตดิตามมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 3. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 
 4. รายงานผลการประเมินหลักสตูรและข้อมลูร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้
งานท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง 
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 
ปีการศึกษา จ านวนรับ จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

ตามแผน ตามจริง พ้นสภาพ/ลาออก จบการศึกษา ก าลังศึกษา 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2557 30 21 0 0 6 29 15 71 
2558 20 11 0 0 1 9 10 91 
2559 20 11 1 9 0 0 10 91 
2560 30 30 0 0 0 0 30 100 
2561 30 20 0 0 0 0 30 100 
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รายงานผลการติดตามมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรและข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท า 
 
 จากผลการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (หลักสูตรปรับปรุง 2557) มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามมหาบัณฑิตหลัง
ส าเร็จการศึกษา  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แล้วสรุปเป็นผลการประเมินหลักสูตร  โดยคณะผู้วิจัย
ใช้เครื่องมือหลายประเภทในการเก็บข้อมูล ทั้งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสาร โดยเก็บ
ข้อมูลจากประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ขอน าเสนอข้อมูลตามองค์ประกอบของ CIPP Model ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลพ้ืนฐานของประชากรและกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ค่าความถี่ และ
ร้อยละ (%) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553: 196) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีเหมาะสม หรือมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  

ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

1.วิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของประชากรและกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ค่าความถี่ และร้อยละ 
(%) 
แบบสอบถามชุดที่  4  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของมหาบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 21 คน 
         
1. เพศ ชายร้อยละ 28.57 หญิงร้อยละ 71.43 
2.  เข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์โดยวิธีสอบคัดเลือกโครงการภาคพิเศษ ร้อยละ 71.43 โครงการพิเศษ                    

ความร่วมมือ ร้อยละ 28.57 
3. สถานภาพการท างาน มีงานท าแล้ว ร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็นท างานเดิมอยู่ก่อนศึกษาต่อในระดับ     

ปริญญามหาบัณฑิต ร้อยละ 90.48 และท างานหลังจบการศึกษา ร้อยละ 9.52  
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4.  ลักษณะงานที่ท า ตรงกับสาขาวิชาชีพครู ร้อยละ 100อัตราเงินเดือน ระหว่าง 16,300 – 25,440   
    บาท/เดือน 
5. ยังไม่มีงานท า ไม่มี  
6.  จบแล้วศึกษาต่อ ไม่มี 
 
แบบสอบถามชุดที่  5  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษาปัจจุบันที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 39 คน 
1. เพศ ชายร้อยละ 15.4 หญิงร้อยละ 84.6 
2.  เข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์โดยวิธีสอบคัดเลือกโครงการภาคพิเศษ ร้อยละ 74.40 โครงการพิเศษความ

ร่วมมือ ร้อยละ 25.60 
3. สถานภาพการท างาน ยังไม่ท างาน ร้อยละ7.86 ท างานและศึกษาต่อในขณะเดียวกัน ร้อยละ 92.14  
4.  ผู้ที่ยังไม่ท างาน เหตุผล ก าลังรอค าตอบจากหน่วยงาน  
5.  ลักษณะงานที่ท า ตรงกับวิชาชีพครู ร้อยละ 90.48  ไม่ตรงกับวิชาชีพครู ร้อยละ9.52  
    อัตราเงินเดือน ระหว่าง 16,300 – 25,440  บาท/เดือน 
 
แบบสอบถามชุดที่  6  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 24 คน 
1. เพศ ชายร้อยละ 57.14 หญิงร้อยละ 42.86 
2.  อายุต่ ากว่า 30 ปี ร้อยละ 14.29  อายุ 30 – 40 ร้อยละ 19.05  อายุ ปี41 – 50 ปี ร้อยละ 14.29  อายุ 

50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 52.38 
3. ระดับการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ร้อยละ9.52 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 90.48 
4.  ระยะเวลาที่รับมหาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์เข้าท างาน/เข้าศึกษาต่อ ระยะน้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 

4.76      ระยะ 1-2 เดือน ร้อยละ 4.76     ระยะ มากกว่า 2เดือน – 4 เดือน ร้อยละ 28.57 ระยะ 4เดือน
ขึ้นไป ร้อยละ 61.90 

5.  ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับมหาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์เข้าท างานในหน่วยงาน  ได้แก่ ระดับ
การศึกษา ร้อยละ 61.90  สถาบันการศึกษา ร้อยละ 52.38  บุคลิกภาพ ร้อยละ71.43  ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ ร้อยละ 85.71 ความรู้ความสามารถพิเศษ(โปรด
ระบุ)ร้อยละ  14.29 ได้แก่ ดนตรีไทย 

6. การปฏิบัติงาน/การศึกษา  ตรงสาขาวิชาชีพครู  ร้อยละ 95.24  ไม่ตรงสาขาวิชาครู  ร้อยละ 4 .76      
   พนักงานธนาคาร 
 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนภาษาไทย ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1. Context (C) สภาวะแวดล้อม  
C1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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C2 โครงสร้างของหลักสูตร 
C3 แผนการด าเนินงานของหลักสูตรวิชา 
C4 จุดอ่อน/จุดแข็งของหลักสูตรวิชา 

2. Input (I) ปัจจัยน าเข้า  
I1 เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
I2 คุณสมบัติของผู้เรียน/การสอบคัดเลือก 
I3 คุณสมบัติของคณาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
I4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
I5 งบประมาณในการผลิตบัณฑิต 

3. Process (PC) กระบวนการ  
PC1 ด้านพฤติกรรมของผู้สอน 
PC2 ด้านพฤติกรรมของผู้เรียน 
PC3 ด้านการท าวิทยานิพนธ์ 
PC4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรียน 
PC5 การให้บริการ และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
PC6 ด้านการบริหารหลักสูตร 

4. Product (PD) ผลผลิต  
PD1 คุณลักษณะของมหาบัณฑิต 
 

โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
1. Context (C) สภาวะแวดล้อม  

Context (C) สภาพแวดล้อม ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ C1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร C2 โครงสร้าง

ของหลักสูตร C3 แผนการด าเนินงานของหลักสูตร C4 จุดอ่อน/จุดแข็งของหลักสูตรวิชา มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1  C1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมี                      

ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์มีความเห็นตรงกันว่าว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา                   
การสอนภาษาไทยทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทยทุก
ระดับ เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในการเป็นผู้น าด้านวิชาชีพการสอนภาษาไทย เพ่ือส่งเสริม                       
การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านการสอน
ภาษาไทยแก่บุคลากรประจ าการ และเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทย  มีความเหมาะสม
โดยเฉพาะเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทยทุกระดับ  มีความหมาย
ครอบคลุมการสอนในหน่วยงานทุกสังกัด ทั้งสังกัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง                  
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การเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ เพ่ือให้เข้ากับการเป็นประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  ตลอดจนผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 จากแบบสอบถามมหาบัณฑิต มีความเห็นว่าด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47) โดยประเด็นที่มีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกเท่ากัน 2 ประเด็น คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และหลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในด้านการวิจัย(ค่าเฉลี่ย 4.76 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.44) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

 
1. วัตถุประสงค์หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 4.71 0.46 
 
มากที่สุด 

2. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.71 0.56 มากที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม 4.76 0.44 
 
มากที่สุด 

4. หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 4.71 0.46 

 
มากที่สุด 

5. หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในด้านการวิจัย 4.76 0.44 มากที่สุด 
รวม 4.73 0.47 มากที่สุด 
 
 จากแบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรวิชาการสอนภาษาไทย มี
ความเห็นว่าด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.46) โดยประเด็นที่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือหลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความสามารถในด้านการวิจัย(ค่าเฉลี่ย 4.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. วัตถุประสงค์หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 4.64 0.54 

 
มากที่สุด 

2. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.69 0.47 มากที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม 4.72 0.46 
 

มากที่สุด 
4. หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 4.77 0.43 
 

มากที่สุด 
5. หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในด้านการวิจัย 4.79 0.41 มากที่สุด 
รวม 4.72 0.46 มากที่สุด 
 

1.2 C2 โครงสร้างหลักสูตร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ และใช้
แบบสอบถามถามมหาบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน ได้ผลดังนี้ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์มีความเห็นว่าโครงสร้างของหลักสูต รมีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ดีแล้ว โดยวิชาหลักแบ่งเป็น 4 หมวด คือ การวิจัยทางการสอน การสอนภาษาไทย ภาษาศาสตร์

และการใช้ภาษา วรรณคดี วรรณกรรมและคติชน จากการใช้แบบสอบถามมหาบัณฑิต มีความเห็นด้าน

โครงสร้างของหลักสูตรในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) โดยประเด็นที่มี

ความเห็นว่ามากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ การเรียงล าดับรายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 

4.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44) ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นด้านโครงสร้างของหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

 
1. การก าหนดรายวิชาบังคับและวิชาเลือกมีความเหมาะสม 4.62 0.59 มากที่สุด 
2. การจัดรายวิชาในหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ 4.67 0.58 

 
มากที่สุด 

3. การจัดรายวิชาในหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
เป็นผู้น าในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.67 0.48 

 
มากที่สุด 

4. การเรียงล าดับรายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ มีความ
เหมาะสม 4.76 0.44 

 
มากที่สุด 

รวม 4.68 0.52 มากที่สุด 
 
 จากแบบสอบถามถามนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรวิชาการสอนภาษาไทย มี
ความเห็นว่าด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.59) โดยประเด็นที่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือการจัดรายวิชาในหลักสูตรมุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์(ค่าเฉลี่ย 4.62 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.54) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงระดับความคิดเห็นด้านโครงสร้างของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญามหาบัณฑิต 
หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. การก าหนดรายวิชาบังคับและวิชาเลือกมีความเหมาะสม 4.33 0.70 มาก 

2. การจัดรายวิชาในหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ 

4.62 0.54 มากที่สุด 

3. การเรียงล าดับรายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ มีความ
เหมาะสม 

4.59 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.59 มากที่สุด 
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 ทั้งนี้มหาบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันมีข้อคิดเห็นปลายเปิดว่าวิชาพ้ืนฐานบางวิชาเหมาะสมกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เรียนสายวิชาชีพครูมา แต่ถ้าเปิดสอนส าหรับนักศึกษาที่เข้ามาโดยผ่านรายวิชานี้แล้วในระดับปริญญาตรี 
และรายวิชาเป็นการรวมหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน ผู้สอนหลายคนในวิชาเดียวกันควรมีการบูรณาการ มิฉะนั้น
ตอนสอบกลายเป็นต้องสอบหลายวิชาในข้อสอบเดียว 

1.3 C3 แผนการด าเนินงานของคณะวิชาและหลักสูตร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์คณาจารย์ 
ได้ผลดังนี้ 
 คณาจารย์ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีความเห็นตรงกันว่า หลักสูตร

วิชาการสอนภาษาไทยมีแผนการด าเนินงานของสาขาวิชาไว้ดีแล้ว ดังนี้ 

 ประการแรกเรื่องแผนในการพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรวิชาได้ท า

ผลงานทางวิชาการทั้งการเขียนบทความและการวิจัย เข้าอบรมทางวิชาการที่สอดคล้องกับวิชาที่สอนเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยมีงบประมาณจัดสรรให้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้

คณาจารย์เป็นวิทยากรตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ประการที่สองเรื่องแผนในการพัฒนาสาขาวิชาในอนาคต นั่นคือ 1) หลักสูตรวิชามีการเชิญอาจารย์ที่

เกษียณมาสอนและวางแผนในการเตรียมหาอัตราทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการเพ่ือแก้ปัญหาอาจารย์

ประจ าหลักสูตรให้มีคุณภาพ  2)หลักสูตรวิชาท าปฏิทินด าเนินการปรับหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต    

การสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 2557) เพ่ือให้ทันสมัยต่อความต้องการของสังคม  

  C4 จุดอ่อน/จุดแข็งของหลักสูตรวิชา  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์คณาจารย์และใช้

แบบสอบถามถามมหาบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน ได้ผลดังนี้ 

คณาจารย์ในสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีความเห็นตรงกันว่า ดังนี้  
จุดแข็ง คือ 
 1) หลักสูตรมีเนื้อหาสาระวิชาที่หลากหลายทั้งทางด้าน ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย วรรณคดี คติชน หลักสูตรและการสอน การวัดและการประเมินผล และการท าวิจัย  
2) คณาจารย์มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกับสาขาวิชา 
3) นักศึกษาสามารถเรียนรู้ขณะท าวิทยานิพนธ์ จนสุดท้ายนักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ ผลงาน

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยภาพรวมมีคุณภาพดี สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
ด้านจุดอ่อนคือ  
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ซึ่งมีผลจากการเกษียณและไม่ได้อัตราทดแทน ท าให้ต้อง

จ้างท าให้รายจ่ายบริหารหลักสูตรอาจไม่พอในอนาคต 
2) นักศึกษามีภาระหน้าที่มากท าให้เมื่อเรียนจบรายวิชาแล้ว จะขาดการติดต่อกับอาจารย์ ส่วนใหญ่

จะสอบหัวข้อเมื่อใกล้หมดเวลา เมื่อหัวข้อผ่านแล้วก็จะมุ่งท างานของโรงเรียน จะเริ่มท าเครื่องมือและทดลอง
เมื่อใกล้หมดเวลา 5 ปี  นักศึกษาส่วนหนึ่งเร่งรีบท างานส่ง ขาดการตรวจสอบงาน ไม่ละเอียด ไม่รอบคอบ ท า
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ให้มีข้อผิดพลาด นักศึกษาส่วนหนึ่งอาจารย์ต้องติดตามจึงจะมาพบเพ่ือหาหัวข้อ หรือสร้างเครื่องมือ นักศึกษา
บางคน (ส่วนน้อย)ไม่เตรียมข้อมูล ไม่ศึกษางานของตนเองก่อนที่จะมาพบอาจารย์ เมื่อถูกซักถามก็ตอบไม่ได้ 
หรือตอบแบบไม่มั่นใจ ไม่ชัดเจน  

 ส่วนแบบสอบถามมหาบัณฑิตพบความเห็นว่ามีจุดแข็งอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69) โดยประเด็นที่มีความเห็นว่ามีจุดแข็งมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ คณาจารย์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค่าเฉลี่ย 4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.40) ส่วนจุดอ่อนที่อยู่ล าดับท้ายสุด คือ ความรู้ ความสามารถของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค่าเฉลี่ย 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57) ดังตารางที่ 

6 

 
ตารางที่ 6 แสดงระดับความคิดเห็นด้านจุดอ่อน/จุดแข็งของหลักสูตรวิชาของหลักสูตรโดยมหาบัณฑิต
หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านจุดแข็ง/จุดอ่อนของหลักสูตรวิชา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 
(เห็นด้วย) 

ท่านคิดว่าสาขาวิชามีจุดแข็งในด้านต่อไปนี้ ในระดับใด    
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 4.76 0.44 

 
มากที่สุด 

2. คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย 4.81 0.40 

 
มากที่สุด 

3. บุคลากรสนับสนุน (เลขานุการภาควิชา ส านักงาน
เลขานุการคณะ ฯลฯ) 4.48 0.60 

 
มาก 

4. ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 4.29 0.64 

 
มาก 

5. ความรู้ ความสามารถของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 4.00 0.84 

 
 

มาก 
6. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (อาคาร ห้องเรียน อุปกรณ์
การเรียน สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ) 4.24 0.70 

 
มาก 

7. ความมีชื่อเสียงของหลักสูตรวิชาและเป็นที่ยอมรับ- 
ของสังคม 

 
4.67 

 
0.73 

 
มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน 
ด้านจุดแข็ง/จุดอ่อนของหลักสูตรวิชา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 
(เห็นด้วย) 

รวม 4.46 0.69 มาก 
 

 จากแบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย มีความเห็นว่ามีจุดแข็งอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73) โดย

ประเด็นที่มีความเห็นว่าเป็นจุดแข็งมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือความมีชื่อเสียงของหลักสูตรวิชาและเป็นที่

ยอมรับของสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73) คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย(ค่าเฉลี่ย 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40) ส่วนประเด็นที่เป็น

จุดอ่อนของหลักสูตรวิชา คือ ความรู้ ความสามารถของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย(ค่าเฉลี่ย 4.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84) ดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 แสดงระดับความคิดเห็นด้านจุดอ่อน/จุดแข็งของหลักสูตรวิชาโดยนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านจุดอ่อน/จุดแข็งของหลักสูตรวิชา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ท่านคิดว่าสาขาวิชามีจุดแข็งในด้านต่อไปนี้ ในระดับใด    
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 4.69 0.44 

 
มากที่สุด 

2. คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย 4.77 0.40 

 
มากที่สุด 

3. บุคลากรสนับสนุน (เลขานุการภาควิชา ส านักงาน
เลขานุการคณะ ฯลฯ) 4.08 0.60 

 
มาก 

4. ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

4.08 0.64 

 
 

มาก 

5. ความรู้ ความสามารถของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 4.05 0.84 

 
 

มาก 
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ประเด็นการประเมิน 
ด้านจุดอ่อน/จุดแข็งของหลักสูตรวิชา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

6. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (อาคาร ห้องเรียน อุปกรณ์
การเรียน สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ) 

 
4.13 

 
0.70 

 
มาก 

7. ความมีชื่อเสียงของหลักสูตรวิชาและเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 4.77 0.73 

 
มากที่สุด 

 
รวม 4.46 0.73 

 
มาก 

 
2.  Input (I) ปัจจัยน าเข้า 

แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ I1 เนื้อหาสาระของหลักสูตร I2 คุณสมบัติของผู้เรียน/การสอบคัดเลือก I3 
คุณสมบัติของคณาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ I4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ และI5 งบประมาณในการผลิตบัณฑิต มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 I1 เนื้อหาสาระของหลักสูตร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ และใช้
แบบสอบถามถามมหาบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน ได้ผลดังนี้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์มีความเห็นสอดคล้องกันว่าเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมและมี                         

ความหลากหลายที่ครอบคลุมทั้งรายวิชาที่ เป็นเนื้อหา เช่น วรรณ คดี วรรณกรรม คติชน ภาษาไทย 

ภาษาศาสตร์ รายวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน และการวิจัย เช่น การพัฒนาการสอน

ภาษาไทย ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการสอนภาษาไทย เป็นต้น และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า                

ควรมีรายวิชาที่ครอบคลุมหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยซึ่งเป็นหนังสืออุเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 จากแบบสอบถามมหาบัณฑิต มีความเห็นว่าด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตรในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.74 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) โดยรายวิชาที่เห็นด้วยมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก คือ รายวิชา 

465 531 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 ) ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 แสดงระดับความคิดเห็นด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความเหมาะสมของวิชาบังคับ    
465 511  ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 4.81 0.40 มากที่สุด 
465  521 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีส าหรับครู 4.86 0.36 มากที่สุด 
465 531  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
              ภาษาไทย 4.90 0.30 

 
มากที่สุด 

465 535  ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการสอน 
               ภาษาไทย 4.86 0.36 

 
มากที่สุด 

  วิชาเลือก    
464 512 ภาษาตะวันออกท่ีสัมพันธ์กับภาษาไทย 4.62 0.67 มากที่สุด 

465 513  สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน 4.62 0.59 มากที่สุด 

465 514  อัตลักษณ์ไทยในวรรณกรรม 4.62 0.59 มากทีสุ่ด 

465 522  สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.50 มากที่สุด 

 
  จากแบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย มีความเห็นว่าด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตรของหลักสูตรในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.72 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27) โดยรายวิชาที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ465  521 ทฤษฎี                

การวิจารณ์วรรณคดีส าหรับครู (ค่าเฉลี่ย 4.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14) ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 แสดงระดับความคิดเห็นด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตรของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านเนื้อหาของหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความเหมาะสมของวิชาบังคับ    
465 511  ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 4.74 0.50 มากที่สุด 
465  521 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีส าหรับครู 4.92 0.27 มากที่สุด 
465 531  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
              ภาษาไทย 4.90 0.31 

 
มากที่สุด 

465 535  ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการสอน 
               ภาษาไทย 4.85 0.37 

 
มากที่สุด 

  วิชาเลือก    
464 512 ภาษาตะวันออกท่ีสัมพันธ์กับภาษาไทย 4.54 0.72 มากที่สุด 
465 513  สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน 4.59 0.59 มากที่สุด 
465 514  อัตลักษณ์ไทยในวรรณกรรม 4.67 0.58 มากที่สุด 
465 522  สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.54 0.85 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.57 มากที่สุด 
ทั้งนี้มีนักศึกษาปัจจุบันให้ข้อคิดเห็นปลายเปิดว่ามีวิชาเกี่ยวกับการสอนวรรณกรรมให้มากขึ้นเพราะมี

สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

2.2 I2 คุณสมบัติของผู้เรียน/การสอบคัดเลือก ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์คณาจารย์ และใช้
แบบสอบถามถามมหาบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน ได้ผลดังนี้ 

คณาจารย์มีความเห็นว่าคุณสมบัติของผู้เรียนและการสอบคัดเลือกเข้ามีความเหมาะสมแล้ว ทั้ง

ทางด้านการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิธีการรับเข้าที่มีทั้งการสอบเข้าและโครงการความร่วมมือ 

การสอบที่มีทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิยังให้ความเห็นอีกว่าโครงการความ

ร่วมมือจะช่วยพัฒนาครูประจ าการได้ดี และถ้าครูประจ าการที่เข้าโดยการสอบสัมภาษณ์มีพ้ืนความรู้ไม่พอก็

อาจมีการให้ลงเรียนเพิ่มเพ่ือปรับพื้นฐาน 

จากแบบสอบถามมหาบัณฑิต มีความเห็นว่าด้านคุณสมบัติของผู้เรียน/การสอบคัดเลือกมีในระดับ

มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48) โดยมีประเด็นล าดับความคิดเห็นมากที่สุดเป็น
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อันดับแรก คือ การสอบคัดเลือกที่มีทั้งการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ (ค่าเฉลี่ย 4 .81 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 )) ดังตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10  แสดงระดับความคิดเห็นด้านคุณสมบัติของผู้เรียน/การสอบคัดเลือกโดยมหาบัณฑิตหลักสูตร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านคุณสมบัติของผู้เรียน/การสอบคัดเลือก 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 
(ความ

เหมาะสม) 
1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 4.67 0.48 มากที่สุด 

2.ประเภทของวิธีการรับ/การสอบเข้าศึกษาต่อ 4.67 0.58 มากที่สุด 

3.การสอบคัดเลือกที่มีทั้งการสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ 4.81 0.40 

 
มากที่สุด 

4.การรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือ 4.71 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.48 มากที่สุด 

 

 จากแบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรวิชาการสอน

ภาษาไทย มีความเห็นว่าด้านคุณสมบัติของคุณสมบัติของผู้เรียน/การสอบคัดเลือกในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 

4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55) โดยประเด็นที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ การสอบ

คัดเลือกท่ีมีทั้งการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41) ดัง

ตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 แสดงระดับความคิดเห็นด้านคุณสมบัติของคุณสมบัติของผู้ เรียน/การสอบคัดเลือกโดย 
                นักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านคุณสมบัติของผู้เรียน/การสอบคัดเลือก 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 4.74 0.50 มากที่สุด 
2.ประเภทของวิธีการรับ/การสอบเข้าศึกษาต่อ 4.74 0.50 มากที่สุด 
3.การสอบคัดเลือกที่มีทั้งการสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ 4.79 0.41 

มากที่สุด 

4.การรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือ 4.59 0.75 มากที่สุด 
รวม 4.73 0.55 มากที่สุด 

2.3 I3 คุณสมบัติของคณาจารย์ที่สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดย
สัมภาษณ์คณาจารย์ และใช้แบบสอบถามถามมหาบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน ได้ผลดังนี้ 

คณาจารย์มีความเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนมีความเหมาะสม คือ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ มี

ประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถให้ค าปรึกษาทางวิชาและด้านอ่ืน ๆ แก่นักศึกษาได้ 

จากแบบสอบถามมหาบัณฑิต มีความเห็นด้านคุณสมบัติของคณาจารย์ที่สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาทาง

วิชาการในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34) โดยมีประเด็นล าดับมากท่ีสุดเป็น

อันดับแรก คือ อาจารย์มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการสอน(ค่าเฉลี่ย 4.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 ) 

ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 แสดงระดับความคิดเห็นด้านคุณสมบัติของคณาจารย์ที่สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ   โดย
มหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านคุณสมบัติของคณาจารย์ที่สอน/ 

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

 
1.อาจารย์มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการสอน 4.90 0.30 มากที่สุด 
2.อาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม 4.86 0.36 มากที่สุด 
3.อาจารย์ให้เวลาในการปรึกษาทางด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ 
แก่นักศึกษา 4.81 0.40 

 
มากที่สุด 

4.อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน าด้าน
วิชาการและด้านอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 4.81 0.40 

 
มากที่สุด 

รวม 4.84 0.34 มากที่สุด 
  

จากแบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรวิชาการสอนภาษาไทย 

มีความเห็นว่าด้านคุณสมบัติของคณาจารย์ที่สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.88 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34) โดยประเด็นที่มีมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ อาจารย์มีความรู้ ประสบการณ์

ด้านการสอน(ค่าเฉลี่ย 4.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22) ดังตารางที่ 13 
 

ตารางที่ 13 แสดงระดับความคิดเห็นด้านคุณสมบัติของคณาจารย์ที่สอน/อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการ    
                โดยนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านคุณสมบัติของคณาจารย์ที่สอน/ 

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.อาจารย์มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการสอน 4.95 0.22 มากที่สุด 

2.อาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม 4.87 0.57 มากที่สุด 

3.อาจารย์ให้เวลาในการปรึกษาทางด้านวิชาการและด้าน
อ่ืนๆ แก่นักศึกษา 4.79 0.47 

 
มากที่สุด 

4.อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน าด้าน
วิชาการและด้านอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 4.92 0.27 

 
มากที่สุด 

รวม 4.88 0.34 มากที่สุด 
2.4 I4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลโดยสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์และใช้แบบสอบถามถามมหาบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน ได้ผลดังนี้ 
ผู้บริหารประกอบด้วยคณบดี และหัวหน้าภาค มีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้ 
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ประเด็นแรก เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 

ผู้บริหารมีความเห็นว่าอุปกรณ์ Visualize LCD Notebook มีเพียงพอ แต่เก่าและการดูแลรักษาไม่ดี ควร

ช่วยกันปิดเมื่อไม่ใช้ ส่วนระบบWiFiเพ่ือสืบค้นยังมีไม่พอ คณะจะตั้งงบประมาณจัดให้ชดเชยของเก่าเป็นล าดับ

ไป ในส่วนของการบริการจะมีเจ้าหน้าที่ท างานทุกวันเพ่ือบริการติดตั้งเครื่อง 

ประเด็นที่สอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือ ต ารา วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในห้องสมุด ผู้บริหารมีความเห็นตรงกันว่าหลักสูตรควรช่วยกันจัดซื้อให้ตรงความต้องการใช้ 
ในส่วนของคณะวิชาได้จัดสรรเงินลงมาแต่ละภาควิชา ส่วนภาควิชาก็ได้ประสานงานกับห้องสมุดในการน า
หนังสือใหม่มาให้อาจารย์เลือก ดังนั้นนักศึกษาก็สามารถมาเลือกหนังสือให้ตรงตามความต้องการได้ 
 ประเด็นที่สาม เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน

(CTIE) ผู้บริหารมีความเห็นว่า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพียงพอ แต่ห้องที่นักศึกษาต้องการใช้น่าจะเป็น

ห้องศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน(CTIE) ซึ่งได้ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่อยู่ประจ าในวันหยุดราชการที่

มีการเรียนการสอนด้วย นอกจากนี้ภาควิชาแจ้งว่าจัดมุมห้องสมุดการศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งมีส าเนาวิทยานิพนธ์

ของทุกสาขาวิชา ให้นักศึกษาซึ่งจะสะดวกกว่าไปที่บัณฑิตวิทยาลัย  

 ประเด็นที่สี่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องเรียน ห้องประชุม/สัมมนา สถานที่จัดกิจกรรม โต๊ะ เก้าอ้ี ผู้บริหารมี

ความเห็นว่ายังขาดห้องเรียนขนาดใหญ่ ส่วนห้องประชุมและห้องสอบวิทยานิพนธ์ ภาควิชาแจ้งว่าทราบว่าขาด

แคลนเพราะมีหลักสูตรมากขึ้นจึงจะขยายห้องในภาคการศึกษาต่อไป แต่ทั้งนี้เงินบริหารทั้งหมดของระดับ

บัณฑิตศึกษาเข้าไปอยู่ในหลักสูตรไม่ได้อยู่ที่ภาควิชา 

ประเด็นสุดท้าย เป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องท างานส าหรับอาจารย์และสถานที่ส าหรับนักศึกษาท างาน คณะ

จัดห้องศึกษาสโมสรให้นักศึกษาเข้าใช้ได้ ส่วนห้องท างานอาจารย์มีเพียงพอแล้ว 

 ส่วนคณาจารย์มีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้ 
ประเด็นแรก เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 

ความเห็นว่าอุปกรณ์ Visualize LCD Notebook เพียงพอและใช้สะดวกเพราะมีประจ าห้อง แต่การดูแลรักษา

ไม่ดีเท่าที่ควร และควรปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี  นอกจากนี้ระบบ

WiFiเพ่ือสืบค้นยังมีไม่พอ  

ประเด็นที่สอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือ ต ารา วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในห้องสมุดมีเพียงพอ 
 ประเด็นที่สาม เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน

(CTIE) และมุมห้องสมุดการศึกษา มีเพียงพอ  
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 ประเด็นที่สี่  เป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องเรียน ห้องประชุม/สัมมนา สถานที่จัดกิจกรรม โต๊ะ เก้าอ้ี มี

ความเห็นว่ายังขาดห้องเรียนขนาดใหญ่ ส่วนห้องประชุมและห้องสอบวิทยานิพนธ์ แต่ขาดโต๊ะเก้าอ้ีให้

นักศึกษานั่งปรึกษางานเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ขอให้คณะจัดหาสถานที่ให้ 

ประเด็นสุดท้าย เป็นเรื่องเก่ียวกับห้องท างานส าหรับอาจารย์และสถานที่ส าหรับนักศึกษาท างาน 

คณะจัดห้องศึกษาสโมสรให้นักศึกษาเข้าใช้ได้ ส่วนห้องท างานอาจารย์มีเพียงพอแล้ว 

จากแบบสอบถามมหาบัณฑิต มีความเห็นด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66) โดยมีประเด็นล าดับความ

คิดเห็นมากเป็นอันดับแรก คือ หนังสือ ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์    ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเพียงพอและทันสมัย(ค่าเฉลี่ย 4 .43 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.68 ) ดังตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 แสดงระดับความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกโดยมหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ 

และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
(เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องเสียง เครื่องขยาย 
ฯลฯ) เพียงพอ 4.19 0.68 

 
 

มาก 

2.สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
(เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องเสียง เครื่องขยาย 
ฯลฯ) อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 4.38 0.59 

 
 

มาก 

3.หนังสือ ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์    ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
เพียงพอและทันสมัย 4.43 0.68 

 
 

มาก 

4.ห้องคอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับใช้งาน 4.33 0.73 มาก 

5.ห้องศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน(CTIE) เพียงพอ
ส าหรับใช้งานเพียงพอส าหรับใช้งาน 4.38 0.67 

 
มาก 

6.ห้องเรียน ห้องประชุม/สัมมนา สถานที่จัดกิจกรรม โต๊ะ เก้าอ้ี 
เพียงพอ 4.33 0.48 

 
มาก 

7.สถานที่ส าหรับนักศึกษาท างาน/พักผ่อนเอ้ือต่อการเรียนการสอน 4.29 0.78 มาก 
รวม 4.33 0.66 มาก 
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นอกจากนี้มหาบัณฑิตได้แสดงความคิดเห็นในค าถามปลายเปิดว่าระบบWiFiเพ่ือสืบค้นยังมีไม่พอ 

จากแบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรวิชาการสอนภาษาไทย 

มีความเห็นว่าด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) โดยประเด็นที่มีมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ หนังสือ ต ารา 

วารสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย

เพียงพอและทันสมัย(ค่าเฉลี่ย 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79) ดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 แสดงระดับความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ 

และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และ
นักศึกษา (เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่อง
เสียง เครื่องขยาย ฯลฯ) เพียงพอ 

 
 

4.38 0.59 

 
 

มาก 

2.สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และ
นักศึกษา (เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่อง
เสียง เครื่องขยาย ฯลฯ) อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

 
 

4.33 0.74 

 
 

มาก 

3.หนังสือ ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์    
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยเพียงพอและทันสมัย 

 
 

4.41 0.79 

 
 

มาก 

4.ห้องคอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับใช้งาน 4.15 0.84 มาก 

5.ห้องศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน(CTIE) 
เพียงพอส าหรับใช้งานเพียงพอส าหรับใช้งาน 

 
4.23 0.78 

 
มาก 

6.ห้องเรียน ห้องประชุม/สัมมนา สถานที่จัดกิจกรรม โต๊ะ 
เก้าอ้ี เพียงพอ 

 
4.26 0.72 

 
มาก 

7.สถานที่ส าหรับนักศึกษาท างาน/พักผ่อนเอ้ือต่อการเรียน 
การสอน 

 
4.26 0.82 

 
มาก 

รวม 4.29 0.75 มาก 
 

นอกจากนี้นักศึกษาปัจจุบันได้แสดงความคิดเห็นในค าถามปลายเปิดว่าระบบWiFi เพ่ือสืบค้นยังมีไม่พอ 
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2.5 I5 งบประมาณในการผลิตบัณฑิต ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้บริหารและใช้แบบสอบถาม
มหาบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน ได้ผลดังนี้ 
 คณะวิชาใช้งบประมาณที่เข้าคณะร้อยละ 5 ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก และการจัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรโดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร การให้ทุนการวิจัยปรับปรุงหลักสูตร  
 ส่วนหลักสูตรวิชาใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 ประการแรก ค่าใช้จ่ายเองในการจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือแก้ปัญหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอตามเกณฑ์ของ สกอ.  
 ประการที่สองหลักสูตรใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุส านักงานของหลักสูตรวิชา ได้แก่ 
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  
 ประการที่สาม หลักสูตรใช้งบประมาณในการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาอาจารย์ และโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้ามาเรียน และท าวิทยานิพนธ์ 

จากแบบสอบถามมหาบัณฑิต มีความเห็นด้านงบประมาณในการผลิตบัณฑิต ในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67) โดยมีประเด็นล าดับความคิดเห็นมากที่สุดเป็นอันดับแรก 

ทั้ง 2 ประเด็น คือ ค่าธรรมเนียมพิเศษที่นักศึกษาใช้จ่ายไปในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมและ

ค่าธรรมเนียมพิเศษที่นักศึกษาได้จ่ายไป คณะหรือหลักสูตรได้น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่าง

เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ) ดังตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 16 แสดงระดับความคิดเห็นด้านงบประมาณในการผลิตบัณฑิต โดยมหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชา

การสอนภาษาไทย 
ประเด็นการประเมิน 
ด้านงบประมาณในการผลิตบัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.ค่าธรรมเนียมพิเศษที่นักศึกษาใช้จ่ายไปในแต่ละภาค
การศึกษามีความเหมาะสม 4.62 0.67 

 
มากที่สุด 

2.ค่าธรรมเนียมพิเศษที่นักศึกษาได้จ่ายไป คณะหรือ
หลักสูตรได้น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม 4.62 0.67 

 
 

มากที่สุด 
รวม 4.62 0.67 มากที่สุด 
 

จากแบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรวิชาการสอนภาษาไทย 

มีความเห็นว่าด้านงบประมาณในการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.79) โดยมีประเด็นล าดับความคิดเห็นมากที่สุดเป็นอันดับแรก ทั้ง 2 ประเด็น คือ ค่าธรรมเนียม
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พิเศษที่นักศึกษาใช้จ่ายไปในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมและค่าธรรมเนียมพิเศษที่นักศึกษาได้จ่ายไป 

คณะหรือหลักสูตรได้น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.57 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.79) ดังตารางที่ 17 

 
ตารางที่ 17 แสดงระดับความคิดเห็นด้านงบประมาณในการผลิตบัณฑิต โดยนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญา

มหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านงบประมาณในการผลิตบัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.ค่าธรรมเนียมพิเศษที่นักศึกษาใช้จ่ายไปในแต่ละภาค
การศึกษามีความเหมาะสม 

4.57 0.79 มากที่สุด 

2.ค่าธรรมเนียมพิเศษที่นักศึกษาได้จ่ายไป คณะหรือ
หลักสูตรได้น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

4.57 0.79 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.79 มากที่สุด 
 
3.  Process (PC) กระบวนการ 

แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ PC1 ด้านพฤติกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน PC2 ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน PC3 ด้านการท าวิทยานิพนธ์ PC4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรียน PC5 การให้บริการ และ
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง PC6 ด้านการบริหารหลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 PC1 พฤติการณ์การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
สอบถามมหาบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน ได้ผลดังนี้ 

จากแบบสอบถามมหาบัณฑิต มีความเห็นด้านพฤติกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน ในระดับมาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43) โดยมีประเด็นล าดับความคิดเห็นมากที่สุดเป็นอันดับ

แรก ทั้ง 2 ประเด็น คือ  คือ มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า และ บุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย กิริยาท่าทาง 

การใช้ภาษาเหมาะสมกับความเป็นครู (ค่าเฉลี่ย 4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 ) ดังตารางที่ 18 

 
ตารางที่ 18 แสดงระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน  โดยมหาบัณฑิตหลักสูตร

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ประเด็นการประเมิน 

ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.มีประมวลการสอนตามรายวิชาที่สอน  4.76 0.44 มากที่สุด 
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2.มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า 4.81 0.40 มากที่สุด 
3.มีเทคนิคและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.67 0.48 มากที่สุด 
4.บุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การใช้ภาษา
เหมาะสมกับความเป็นครู 4.81 0.40 

มากที่สุด 

รวม 4.76 0.43 มากที่สุด 
 

จากแบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรวิชาการสอนภาษาไทย 

มีความเห็นว่าด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.76 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.51) โดยมีประเด็นล าดับความคิดเห็นมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ  บุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย 

กิริยาท่าทาง การใช้ภาษาเหมาะสมกับความเป็นครู(ค่าเฉลี่ย 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79) ดัง

ตารางที่ 17 

 

ตารางที่ 19 แสดงระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษาปัจจุบัน
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.มีประมวลการสอนตามรายวิชาที่สอน  4.72 0.56 มากที่สุด 
2.มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า 4.74 0.50 มากที่สุด 
3.มีเทคนิคและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.72 0.60 มากที่สุด 
4.บุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การใช้ภาษา
เหมาะสมกับความเป็นครู 

 
4.85 

 
0.37 

 
มากที่สุด 

รวม 4.76 0.51 มากที่สุด 
 
 3.2 PC2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสอบถามนักศึกษา
ปัจจุบัน และมหาบัณฑิต ได้ผลดังนี้ 

จากแบบสอบถามมหาบัณฑิต มีความเห็นด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56) โดยมีประเด็นล าดับความคิดเห็นมากที่สุดเป็นอันดับแรก 

คือ  รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์/กระบวนการเรียนรู้/เกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา (ค่าเฉลี่ย 4.71 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ) ดังตารางที่ 20 

ตารางที่ 20 แสดงระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย 
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ประเด็นการประเมิน 
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 4.52 0.60 มากที่สุด 
2.รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์/กระบวนการเรียนรู้/เกณฑ์การ
ประเมินผลของรายวิชา 4.71 0.46 

มากที่สุด 

3.มีความรับผิดชอบท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.52 0.60 มากที่สุด 
4.เข้าเรียนสม่ าเสมอ 4.62 0.50 มากที่สุด 
5.มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเรียน 4.43 0.68 มากที่สุด 
6.มีกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4.62 0.59 มากที่สุด 
7.มีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.62 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.56 มากที่สุด 
 

จากแบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน  ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรวิชาการสอนภาษาไทย 

มีความเห็นว่าด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.68) โดยมีประเด็นล าดับความคิดเห็นมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ มีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

(ค่าเฉลี่ย 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72) ดังตารางที่ 21 

 

ตารางที่ 21 แสดงระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 
ประเด็นการประเมิน 

ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดบัความ

คิดเห็น 
1.มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 4.64 0.54 มากที่สุด 
2.รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์/กระบวนการเรียนรู้/เกณฑ์การ
ประเมินผลของรายวิชา 4.67 0.48 

 
มากที่สุด 

3.มีความรับผิดชอบท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.54 0.82 มากที่สุด 
4.เข้าเรียนสม่ าเสมอ 4.74 0.50 มากที่สุด 
5.มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเรียน 4.26 0.91 มากที่สุด 
6.มีกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4.67 0.62 มากที่สุด 
7.มีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.72 0.72 มากที่สุด 
รวม 4.60 0.68 มากที่สุด 
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 3.3 PC3 การท าวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสอบถามมหาบัณฑิต ได้ผลดังนี้ 
จากแบบสอบถามมหาบัณฑิต มีความเห็นด้านการท าวิทยานิพนธ์ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.66 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) โดยมีประเด็นล าดับความคิดเห็นมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ  การจัดที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ) ดังตารางที่ 22 

 
ตารางที่ 22 แสดงระดับความคิดเห็นด้านการท าวิทยานิพนธ์โดยมหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย 
ประเด็นการประเมิน 

ด้านการท าวิทยานิพนธ์ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.กระบวนการในการท าวิทยานิพนธ์ 4.62 0.50 มากท่ีสุด 
2.การเลือกและก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ตรงตามความ
ต้องการและความสนใจ 4.67 0.48 

มากที่สุด 

3.การจัดที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4.76 0.44 มากที่สุด 
4.การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 4.67 0.48 มากที่สุด 
5.ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือให้ความช่วยเหลือและ
แนะน าในหัวข้อที่ศึกษา 4.71 0.56 

มากที่สุด 

6.ระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ 4.52 0.60 มากที่สุด 
7.วิธีประเมินผลวิทยานิพนธ์ 4.67 0.48 มากที่สุด 
รวม 4.66 0.50 มากที่สุด 
 3.4 PC4 การจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน 
และมหาบัณฑิต ได้ผลดังนี้ 

จากแบบสอบถามมหาบัณฑิต มีความเห็นด้านด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) โดยมีประเด็นล าดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก 2 

ประเด็น คือ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และมีการวัดและประเมินผล

หลากหลาย ชัดเจน และต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ) ดังตารางที่ 23 

 
ตารางที่ 23 แสดงระดับความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนโดยมหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย 
ประเด็นการประเมิน 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 4.62 0.59 

 
มากที่สุด 
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2.มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหา 4.57 0.51 

 
มากที่สุด 

3.มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนน าไป
ประยุกต์ใช้ 4.67 0.48 

 
มากที่สุด 

4.มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 4.62 0.59 มากที่สุด 
5.มีการเชิญวิทยากรและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 4.67 0.48 

 
มากที่สุด 

6.มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ 4.76 0.44 

 
มากที่สุด 

7.มีการวัดและประเมินผลหลากหลาย ชัดเจน และต่อเนื่อง 
4.76 0.44 

 
มากที่สุด 

8.มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนเพ่ือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 4.67 0.48 

 
มากที่สุด 

รวม 4.67 0.50 มากที่สุด 
 

จากแบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรวิชาการสอนภาษาไทย 

มีความเห็นว่าด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.50) โดยมีประเด็นล าดับความคิดเห็นมากที่สุดเป็นอันดับแรก มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ (ค่าเฉลี่ย 4.74 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44) ดังตารางที่ 24 

 

ตารางที่ 24 แสดงระดับความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 4.74 0.44 

 
มากท่ีสุด 

2.มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 0.53 

 
มากที่สุด 

3.มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนน าไป
ประยุกตใ์ช้ 4.69 0.47 

มากที่สุด 

4.มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 4.72 0.46 มากที่สุด 
5.มีการเชิญวิทยากรและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหา 4.56 0.60  
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ประเด็นการประเมิน 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มากที่สุด 
6.มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ 4.67 0.48 

 
มากที่สุด 

7.มีการวัดและประเมินผลหลากหลาย ชัดเจน และต่อเนื่อง 4.69 0.47 มากที่สุด 
8.มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนเพ่ือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

 
4.64 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

รวม 4.67 0.50 มากที่สุด 
 
 3.5 PC5 การให้บริการและการสนับสนุน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสอบถามมหาบัณฑิต
และนักศึกษาปัจจุบัน ได้ผลดังนี้ 

จากแบบสอบถามมหาบัณฑิต มีความเห็นด้านการให้บริการและการสนับสนุนในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71) โดยมีประเด็นมากเป็นอันดับแรกคือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่

บัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ) ดังตาราง

ที่ 25 

 
ตารางที่ 25 แสดงระดับความคิดเห็นด้านการให้บริการและการสนับสนุนโดยมหาบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชา

การสอนภาษาไทย 
ประเด็นการประเมิน 

ด้านการให้บริการและการสนับสนุน 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านการใช้และดูแลอุปกรณ์ 
เช่น LCD PROJECTOR, Visualize, Computer, DVD 
เป็นต้น 4.38 0.74 

 
 

มาก 
2.การให้บริการของเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน 4.43 0.60 

 
มาก 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านการให้บริการและการสนับสนุน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.การให้บริการและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ภาควิชา
เกี่ยวกับเอกสารและการด าเนินการต่าง ๆ 4.14 0.79 

 
มาก 

รวม 4.32 0.71 มาก 
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จากแบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรวิชาการสอนภาษาไทย 

มีความเห็นว่าด้านการให้บริการและการสนับสนุน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.83) โดยมีประเด็นล าดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก คือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านการ

ใช้และดูแลอุปกรณ์ เช่น LCD PROJECTOR, Visualize, Computer, DVD เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.23 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71) ดังตารางที่ 26 

 

ตารางที่ 26 แสดงระดับความคิดเห็นด้านการให้บริการและการสนับสนุน โดยนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านการให้บริการและการสนับสนุน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านการใช้และดูแลอุปกรณ์ 
เช่น LCD PROJECTOR, Visualize, Computer, DVD 
เป็นต้น 4.23 0.71 

 
 

มาก 
2.การให้บริการของเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน 4.18 0.88 

 
มาก 

3.การให้บริการและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ภาควิชา
เกี่ยวกับเอกสารและการด าเนินการต่าง ๆ 4.03 0.90 

 
มาก 

รวม 4.14 0.83 มาก 
 ทั้งนี้นักศึกษาปัจจุบันได้เสนอความคิดเห็นปลายเปิดให้ปรับปรุงเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการ
ด้านเอกสารของเจ้าหน้าที ่
 3.6 PC6 การบริหารหลักสูตร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ผลดังนี้ 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้บริหารมีความเห็นในประเด็นนี้ว่าการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ควรเป็นไปตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติเป็นหลัก โดยหลักสูตรวิชาได้ ด าเนินการตามขั้นตอน
การเปิดหลักสูตร เริ่มตั้งแต่ศึกษาความจ าเป็นความต้องการของผู้เรียน สังคม ประเทศชาติ ก าหนดอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ด าเนินการร่างหลักสูตร เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
  ในส่วนของการบริหารหลักสูตร คณะให้อ านาจหลักสูตรวิชาเป็นผู้บริหารโดยตรง ซึ่งแต่ละ
หลักสูตรก็จะมีกรรมการบริหารหลักสูตรดูแลเรื่องการเปิด-ปิดรายวิชา การจัดอาจารย์ผู้สอน 
  เรื่องการประเมินหลักสูตร มีข้อเสนอแนะว่าควรท าในรูปแบบของการวิจัย เพ่ือที่จะได้รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะข้อมูลจากมหาบัณฑิตที่จบไปแล้ว ข้อมูลจากผู้ใช้มหาบัณฑิต ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์เพราะจะให้ข้อเสนอแนะเรื่องคุณภาพมหาบัณฑิตที่สามารถจะไปแข่งขันในตลาดแรงงานได้ ใน
ส่วนของคณะวิชาสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการเพื่อ
ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะ อย่างไรก็ตามเรื่องการประเมินหลักสูตรจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
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ครบวงรอบของหลักสูตร เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแล้ว ยังส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย 
  ด้านคณาจารย์มีความเห็นว่าการบริหารหลักสูตรในระดับหลักสูตรมีการวางแผนและการ
ด าเนินงานดีแล้ว ดังนี้ 
  ด้านการวางแผนและด าเนินการเปิดหลักสูตรในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้
มีการวางแผนและด าเนินการตามขั้นตอนของการจัดท าหลักสูตรตามกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การศึกษาความ
จ าเป็นความต้องการของผู้เรียน สังคม ประเทศ ก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการร่างหลักสูตร เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์หลักสูตร 
  ด้านรูปแบบ ลักษณะการบริหารหลักสูตรในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมี     
การก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจัดตั้งคณะกรรมการการบริหาร
หลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ประชุมร่วมกันในการจัดแผนการศึกษา การเปิด-ปิดรายวิชา การจัดอาจารย์ผู้สอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาก าหนด นอกจากนี้ยังมี
การเรียนเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถมาสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  ด้านรูปแบบ หรือวิธีการประเมินหลักสูตรในระดับมหาบัณฑิต คณาจารย์มีความเห็นว่า หลักสูตร
มีการวางแผนในการประเมินหลักสูตรตามวงรอบของหลักสูตร มีการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร และมี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตร นอกจากนั้นยังมีการเก็บข้อมูลจากมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว 
และข้อมูลจากผู้ใช้มหาบัณฑิตเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเขียน
โครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะ 
 
4.  Product (PD) ผลผลิต 
 Product (PD) ผลผลิต เป็นการศึกษาคุณลักษณะของมหาบัณฑิตพบว่าผู้ใช้บัณฑิตพอใจคุณลักษณะ
ของมหาบัณฑิตมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48) โดยเรียงล าดับดังนี้  คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44)บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน/การศึกษาของมหาบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43) ด้านความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน/การศึกษาของมหาบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45) ทักษะที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานการศึกษาของมหาบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58)  
 ผู้ใช้มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณลักษณะของมหาบัณฑิตแยกตามรายด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน/การศึกษาของมหาบัณฑิต โดยประเด็นที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ มีความสามารถในการปรับปรุงพัฒนางาน/การศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง(ค่าเฉลี่ย 4.86 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36) 
 ด้านที่ 2 ทักษะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานการศึกษาของมหาบัณฑิต โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือมีสติ/วิจารณญาณ และความสามารถในการแก้ไขปัญหา (ค่าเฉลี่ย 4.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.36) 
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 ด้านที่ 3 บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน/การศึกษาของมหาบัณฑิต โดยด้านที่มีความพึงพอใจ
มากสุด คือ มีความสุภาพอ่อนน้อม วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ (ค่าเฉลี่ย 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.00) 
 ด้านที่ 4 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากสุด มีจิตส านึก
สาธารณะ (ค่าเฉลี่ย 4.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22) 
 ข้อที่ผู้ใช้มหาบัณฑิตให้ระดับความพึงพอใจในล าดับท้ายสุดคือ มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศใน
การติดต่อสื่อสาร ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67) 
 ข้อมูลดังตารางที่ 27 
 
ตารางที่ 27 แสดงระดับความคิดเห็นด้านคุณลักษณะมหาบัณฑิต โดยผู้ใช้มหาบัณฑิต 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านคุณลักษณะมหาบัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน/การศึกษาของมหาบัณฑิต 
1. มีความรู้ /ความสามารถทางวิชาการเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน/การศึกษา 
4.81 0.40  

มากที่สุด 
2. มีความสามารถในการปรับปรุงพัฒนางาน/การศึกษาได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
4.86 0.36  

มากที่สุด 
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ จัดระบบการท างาน/

การศึกษา 
4.62 0.59  

มากที่สุด 
4. มีความใฝ่รู้  ศึกษา/เรียนรู้วิทยาการใหม่ เพ่ือใช้ ในการ

ปฏิบัติงาน/การศึกษา 
4.81 0.40  

มากที่สุด 
รวม 4.77 0.45 มากที่สุด 
2. ทักษะท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน/การศึกษาของมหาบัณฑิต 
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/สื่ออ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ   

การปฏิบัติงาน/การศึกษา 
4.67 0.48  

มากที่สุด 
6. มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร 4.71 0.56 มากที่สุด 

7. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร 4.05 0.67 มาก 

8. มีทักษะการท างานเป็นทีม 4.81 0.40 มากที่สุด 

9. มีสติ/วิจารณญาณ และความสามารถในการแก้ไขปัญหา 4.86 0.36 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.58 มากที่สุด 
3. บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน/การศึกษาของมหาบัณฑิต 
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ประเด็นการประเมิน 
ด้านคุณลักษณะมหาบัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

10.มีภาวะความเป็นผู้น า 4.57 0.68 มากที่สุด 

11.มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได ้ 4.90 0.30 มากที่สุด 

12.มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน/การศึกษา 4.90 0.30 มากที่สุด 

13.มีความสุภาพอ่อนน้อม วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ 5.00 0.00 มากที่สุด 

14.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.76 0.44 มากที่สุด 

รวม 
 

4.85 0.43 มากที่สุด 

4. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
15.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.90 0.44 มากที่สุด 

16.มีความเสียสละและอุทิศตนให้กับองค์กร 4.86 0.48 มากที่สุด 

17.มีจิตส านึกสาธารณะ 4.95 0.22 มากที่สุด 

18.เป็นผู้ตรงต่อเวลา 4.81 0.40 มากที่สุด 

19.มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 4.81 0.51 มากที่สุด 

20.มีระเบียบวินัยในการท างาน 4.76 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.44 มากที่สุด 
รวม 4 ด้าน 4.77 0.48 มากที่สุด 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดมิกับหลักสตูรปรบัปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
 

1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
1.1 หลักสูตรประเภทท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

   1.1.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557)กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)                                 
แผน ก แบบ ก 1 

  

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตท่ี

แตกต่าง เดิม (2557) ปรับปรุง (2562) 
1. หมวดวิชาพื้นฐาน - - - 
1.1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 2 - -2 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - - - 
2.1 วิชาบังคับเอก (ไม่นบัหน่วยกิต) - 2 +2 
2.2 วิชาเลือก - - - 
3. วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) 39 36 -3 

รวมหน่วยกิตสะสม 39 36 -3 

 
      1.1.2 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557)กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)                                     
แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตท่ี

แตกต่าง เดิม (2557) ปรับปรุง (2562) 
1.หมวดวิชาพื้นฐาน/พื้นฐานทางการศึกษา 6 - -6 
1.1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา 6 - -6 
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 24 +3 
2.1 วิชาบังคับ 12 15 +3 
2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 9 - 
3.วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) 12 12 - 

รวมหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 36 -3 

        
            1.1.3 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2557)กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)                                     
แผน ข 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตท่ี

แตกต่าง เดิม (2557) ปรับปรุง (2562) 
1.หมวดวิชาพื้นฐาน/พื้นฐานทางการศึกษา 6 - - 
1.1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา 6 - - 
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 27 30 +3 
2.1 วิชาบังคับ 12 15 +3 
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2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 15 - 
3.การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 6 - 

รวมหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 36 -3 

 
1.2 หลักสูตรประเภทท่ี 2 ส าหรับผู้ที่ต้องการประกอบใบวิชาชีพครู รายละเอียดดังนี้ 

    1.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557)กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)                                     
แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตท่ี

แตกต่าง เดิม (2557) ปรับปรุง (2562) 
1.หมวดวิชาพื้นฐาน 31 ยกเลิก  
1.1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา 11 ยกเลิก  
1.2 วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพครู 20 ยกเลิก  
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 ยกเลิก  
2.1 วิชาบังคับ 12 ยกเลิก  
2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 ยกเลิก  
3.วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) 12 ยกเลิก  

รวมหน่วยกิตสะสม 64 ยกเลิก  

 
    1.2.2 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557)กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)                                     
แผน ข 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตท่ี

แตกต่าง เดิม (2557) ปรับปรุง (2562) 
1.หมวดวิชาพื้นฐาน 31 ยกเลิก  
1.1 วิชาพื้นฐานทางการศึกษา 11 ยกเลิก  
1.2 วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพครู 20 ยกเลิก  
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 ยกเลิก  
2.1 วิชาบังคับ 12 ยกเลิก  
2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 ยกเลิก  
3.การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 ยกเลิก  

รวมหน่วยกิตสะสม 64 ยกเลิก  
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2. การเปรียบเทียบรายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม (2557) หลักสูตรปรับปรุง (2562) หมายเหตุ 
1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน  
1.1 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  

1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน  
1.1 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   

 

464 411 พ้ืนฐานทางการศึกษาเพื่อ                    
การพัฒนา 
464 461  สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 

- 
 
 
 
 
 

ยกเลิกรายวิชาเนื่องจาก 
1. รายวิชาในหลักสตูรเดิม 
(2557) ไม่สอดคล้องกับ PLO ที่
ก าหนด 
2. ผลการประเมินของ
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทยพบว่านักศึกษาไม่
ต้องการเรียนรายวิชาที่ซ้ าซ้อน
กับระดับปริญญาบัณฑิต 
3. แผนการศึกษาชาติปี 2560-
2572 ก าหนดความต้องการของ
มหาบัณฑิตให้มีความลึกซึ้งใน
สาขาวิชานั้น ๆ  
4. การศึกษาในปัจจุบันเน้น
การบูรณาการในศาสตร์ ซึ่ง
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมี
การบูรณาการศาสตร์ดังกล่าว
แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องเป็นต้องให้
นักศึกษาเรียนซ้ าซ้อน 
5. เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2558 
ก าหนดจ านวนหน่วยกติลดลง 
และเน้นการบูรณาการผ่าน              
การปฏิบัติงานจริงในสาขาวิชา             
นั้น ๆ  

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
2.1 วิชาบังคับเอก 2.1 วิชาบังคับ  

- 465 501 ภาษาอังกฤษส าหรับครภูาษาไทย รายวิชาใหม ่
465 511 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา 465 511 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา รายวิชาคงเดิม 
465 521 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดี            465 521 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดี            รายวิชาคงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (2557) หลักสูตรปรับปรุง (2562) หมายเหตุ 
ส าหรับคร ู ส าหรับคร ู
465 531  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย 

465 531  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย 

รายวิชาคงเดิม 

465 535 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการสอน
ภาษาไทย 

465 535 ระเบียบวิธีวิจยัและ                        
การประเมินผลเพื่อการสอนภาษาไทย 

1. บูรณาการวิชาการวัดและ
การประเมินผลการเรยีน                 
การสอนร่วมกับวิชาวิจัย 
2. ปรับช่ือวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 

- 465 533  สื่อและนวัตกรรมการเรียน                   
การสอนภาษาไทย 

น ารายวิชาเลือกในหลักสตูรเดิม 
(2557) มาเป็นรายวิชาบังคับ 
 

2.2 วิชาเลือก (แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อย             
กว่า 9 หน่วยกิต / แผน ข ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต) 

2.2 วิชาเลือก (แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต / แผน ข ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต) 

 

465 512 ภาษาตะวันออกท่ีสัมพนัธ์กับ
ภาษาไทย 

465 512  ภาษาตะวันออกที่สัมพันธ์กับ
ภาษาไทย  

รายวิชาคงเดิม 

465 513 สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน 465 513 สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน รายวิชาคงเดิม 
465 522 สัมมนาภูมิปญัญาท้องถิน่ 465 522 สัมมนาภูมิปญัญาท้องถิน่ รายวิชาคงเดิม 
465 523 การศึกษาเชิงวิเคราะหห์นังสือ
เรียนภาษาไทยและหนังสืออ่านประกอบ 

465 523 วรรณกรรมไทยปัจจุบันส าหรับ
นักเรียน 

บูรณาการรายวิชาที่มีเนื้อหา
ใกล้เคียงกัน คือ วิชาการศึกษา
เชิงวิเคราะห์หนังสือเรียน
ภาษาไทยและหนังสืออ่าน
ประกอบ  กับ วิชาวรรณกรรม
ไทยปัจจุบันส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เป็นรายวิชา
วรรณกรรมไทยปัจจุบันส าหรับ
นักเรียน   

465 524 อัตลักษณ์ไทยในวรรณกรรม 465 524 อัตลักษณ์ไทยในวรรณกรรม  รายวิชาคงเดิม 
465 525 วรรณกรรมไทยปจัจุบันส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

- ยกเลิกรายวิชา 

465 532 การวัดและประเมินผลการเรยีน
การสอนภาษาไทย 

465 532 การวัดและประเมินผลการเรยีน 
การสอนภาษาไทย  

รายวิชาคงเดิม 

465 533 สื่อและนวัตกรรมการเรยีน                        
การสอนภาษาไทย 

- ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ 

465 534 การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

465 534 การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  

รายวิชาคงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (2557) หลักสูตรปรับปรุง (2562) หมายเหตุ 
 

465 536 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรยีน
การสอนภาษาไทย 

465 536 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน  
การสอนภาษาไทย  

รายวิชาคงเดิม 

- 465 537 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 รายวิชาใหม ่
- 465 538 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 รายวิชาใหม ่

3. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 3. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
465 541 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 465 541 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)  
465 542 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 465 542 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)  
465 543 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 465 543 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)  
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของรายวิชา  
(Course Learning Outcome: CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome: CLOs) 

 
PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO 1 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอนภาษาไทยได้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
 465 531 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 

CLO1  นักศึกษาอธิบายความส าคัญและองค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ได้ 
CLO2  นักศึกษาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาไทยได้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
CLO3  นักศึกษาน าหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตรเพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรต่อไปได้ 
 
465 534 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ 
  

 

PLO 2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยได้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละระดับการศึกษา 
 462 202 วิธีสอนทั่วไป  จ านวน 2 หน่วยกิต 

CLO1  นักศึกษาอธิบายหลักการของวิธีสอนต่าง ๆ ได้ 
CLO2  นักศึกษาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรได้ 
CLO3  นักศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ 
CLO4  นักศึกษาบอกคุณลักษณะของครูที่ดีได้ 
 
463 201 จิตวิทยาการศึกษา  จ านวน 2 หน่วยกิต 
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CLO1  นักศึกษาอธิบายทฤษฎีหรือหลักการทางจิตวิทยาของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ ได้   
CLO2  นักศึกษาบอกแนวทางการน าหลักการของจิตวิทยาไปจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันได้ 
 

 465 531 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO4  นักศึกษาอธิบายหลักการสอนภาษาไทยส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับได้ 
CLO5  นักศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยได้สอดคล้องกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 
465 534 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO2  นักศึกษาอธิบายหลักการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศได้ 
CLO3  นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการศึกษาภาษาไทยของชาวต่างประเทศโดยใช้หลักภาษาศาสตร์ประยุกต์และจิตวิทยา                    
          เพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้ 
CLO4  นักศึกษาออกแบบการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้ 
 

 

PLO 3 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา  จ านวน 2 หน่วยกิต 

CLO1  นักศึกษาอธิบายหลักการวัดและประเมินผลได้ 
CLO2  นักศึกษาสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
CLO3  นักศึกษาใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ได้ 
 
465 532 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย  จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาอธิบายหลักการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยได้ 
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CLO2  นักศึกษาอธิบายหลักการการประเมินตามสภาพจริงได้ 
CLO3  นักศึกษาเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างหลากหลายตามจุดประสงค์การใช้ 
CLO4  นักศึกษาระบุข้อจ ากัดของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยที่น ามาเป็นตัวอย่างได้ 
CLO5  นักศึกษาพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยไดอ้ย่างหลากหลาย 
 

 465 535 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลเพ่ือการสอนภาษาไทย  จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาบอกความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและการประเมินผลได้ 
CLO2  นักศึกษาอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผลได้ 
CLO3  นักศึกษาใช้การประเมินผลการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทยได้ 
CLO4  นักศึกษาใช้รูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อวัดผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ ได้ 
 

 

PLO 4 ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
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 465 535 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลเพ่ือการสอนภาษาไทย  จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO4  นักศึกษาออกแบบงานวิจัยทางด้านการสอนภาษาไทยได้ 
CLO5  นักศึกษาวิพากษ์งานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยได้ 
CLO6  นักศึกษาด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้ 
CLO7  นักศึกษาเขียนรายงานการวิจัยได้ถูกต้อง 
 
465 536 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาอธิบายหลักการวิจัยทางการสอนภาษาไทยได้ 
CLO2  นักศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้ 
CLO3 นักศึกษาประเมินค่างานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้ 
 
465 537  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1  จ านวน 1 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาน าเสนอประเด็นที่สนใจพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านการสอนภาษาไทยได้ 
CLO2  นักศึกษาอธิบายความส าคัญของประเด็นด้านการสอนภาษาไทยที่ตนเองสนใจได้ 
 

 

 465 538  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2  จ านวน 2 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาระบุประเด็นที่สนใจพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านการสอนภาษาไทยได้ 
CLO2  นักศึกษาหาข้อมูลทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนประเด็นที่สนใจพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ได้ 
CLO3  นักศึกษาลงพ้ืนที่จริงเพ่ือส ารวจความเป็นไปได้ของการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านการสอนภาษาไทย 
 
465 541 การค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต 
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CLO1  นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนางานวิจัยได้ 
CLO2  นักศึกษาด าเนินการวิจัยด้านการสอนภาษาไทยตามความสนใจ 
CLO3  นักศึกษาประยุกต์ความรู้จากการเรียนวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการสอนภาษาไทย 
 
465 542 วิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนางานวิจัยได้ 
CLO2  นักศึกษาด าเนินการวิจัยด้านการสอนภาษาไทยตามความสนใจ 
CLO3  นักศึกษาประยุกต์ความรู้จากการเรียนวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการสอนภาษาไทย 
 
465 543 วิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนางานวิจัยได้ 
CLO2  นักศึกษาด าเนินการวิจัยด้านการสอนภาษาไทยตามความสนใจ 
CLO3  นักศึกษาประยุกต์ความรู้จากการเรียนวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการสอนภาษาไทย 
 

PLO 5 ใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยและการจัดการเรียนรู้ 
 465 501 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย  จ านวน 2 หน่วยกิต 

CLO1  นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
CLO2  นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ 
 
465 541 การค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต 
ClO4   นักศึกษาใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นสากลในการอ้างอิงทางวิชาการ 
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465 542 วิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
ClO4   นักศึกษาใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นสากลในการอ้างอิงทางวิชาการ 
 
465 543 วิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 
ClO4   นักศึกษาใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นสากลในการอ้างอิงทางวิชาการ 
 

PLO 6 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
 465 533 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  จ านวน 3 หน่วยกิต 

CLO1  นักศึกษาอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้ 
CLO2  นักศึกษาใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นนวัตกรรมทางการศึกษาร่วมสมัยได้ 
 
465 541 การค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต 
ClO5   นักศึกษาสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ 
 

 

 465 542 วิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
ClO5   นักศึกษาสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ 
 
465 543 วิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 
ClO5   นักศึกษาสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ 
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PLO 7 วิเคราะห์หลักและการใช้ภาษาไทยเพ่ือการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
 465 511 ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา  จ านวน 3 หน่วยกิต 

CLO1  นักศึกษาอธิบายลักษณะส าคัญของภาษาได้ 
CLO2  นักศึกษาวิเคราะห์ระบบโครงสร้างของภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ได้ 
CLO3  นักศึกษาน าหลักภาษาศาสตร์ไปใช้พัฒนาหลักสูตรและออกแบบการสอนภาษาไทยได้ 
 
465 512 ภาษาตะวันออกท่ีสัมพันธ์กับภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาอธิบายโครงสร้างภาษาตะวันออกท่ีสัมพันธ์กับภาษาไทยได้ 
CLO2  นักศึกษาวิเคราะห์หลักการน าภาษาตะวันออกท่ีสัมพันธ์กับภาษาไทยมาใช้ในภาษาไทยได้ 
CLO3  นักศึกษาวิเคราะห์ภาษาตะวันออกท่ีปรากฏในภาษาไทยปัจจุบันได้ 
 
465 513 สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาอธิบายความส าคัญของการใช้ภาษาไทยได้ 
CLO2  นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
CLO3  นักศึกษาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการวิจัยด้านการสอนภาษาไทย 
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PLO 8 ประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรมและภูมิปัญญาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
 465 521 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีส าหรับครู จ านวน 3 หน่วยกิต 

CLO1  นักศึกษาประยุกต์เนื้อหาด้านวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นไปใช้ในชั้นเรียนระดับต่าง ๆ ได้ 
CLO2  นักศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นด้วยทฤษฎีต่าง ๆ ได้ 
CLO3  นักศึกษาประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้ 
 

465 522 สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาอธิบายความสัมพันธ์ของคติชนกับภูมิปัญญาได้ 
CLO2  นักศึกษาวิเคราะห์ประเภทของภูมิปัญญาได้ 
CLO3  นักศึกษาประเมินค่าภูมิปัญญาเพ่ือน าไปจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้ 
CLO4  นักศึกษาบูรณาการภูมิปัญญาสู่การพัฒนาหลักสูตรได้ 
 

465 523 วรรณกรรมไทยปัจจุบันส าหรับนักเรียน จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO1   นักศึกษาอธิบายลักษณะของวรรณกรรมไทยปัจจุบันได้ 
CLO2   นักศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมไทยปัจจุบันที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 
CLO3   นักศึกษาบอกแนวทางการใช้วรรณกรรมไทยปัจจุบันเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ได้ 
CLO4   นักศึกษาประเมินค่าวรรณกรรมไทยปัจจุบันที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
 
465 524 อัตลักษณ์ไทยในวรรณกรรม จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO1  นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของอัตลักษณ์ไทยที่ปรากฎในวรรณกรรมได้ 
CLO2  นักศึกษาประเมินค่าอัตลักษณ์ไทยที่ปรากฎในวรรณกรรมได้ 
CLO3  นักศึกษาน าอัตลักษณ์ไทยมาเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้ 
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PLO 9 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์  
 465 533 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 

CLO3  นักศึกษาเลือกใช้นวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาไทยได้ 
CLO4  นักศึกษาสร้างนวัตกรรมการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ 
CLO5  นักศึกษาจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการสอนภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน 
 

465 541 การค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต 
ClO6   นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยได้ 
 

465 542 วิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
ClO6   นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยได้ 
465 543 วิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 
ClO6   นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยได้ 

 

PLO 10 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีจิตสาธารณะ 
 465 533 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 

CLO6  นักศึกษาลงพ้ืนที่สถานศึกษาเพ่ือส ารวจความต้องการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง   
CLO7  นักศึกษาน านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ตอบแทนสังคมโดยการน าไปใช้จริงในสถานศึกษา 
 

465 535 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลเพ่ือการสอนภาษาไทย  จ านวน 3 หน่วยกิต 
CLO8  นักศึกษาน าผลการวิจัยไปตอบแทนสังคมโดยการน าไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย 

 

หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ภาคผนวก ช 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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462 202  วิธีสอนทั่วไป                                                          2(2-0-4) 
  (Methods of Teaching) 
  เงื่อนไข: ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

           ความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิธีสอน  เทคนิค
การสอนใหม่ ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การปกครองชั้นเรียน วินัย
และการเสริมแรง การวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดท าแผนการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน การใช้สื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนการสอน 
ตลอดจนการนิเทศโครงงาน และลักษณะครูที่ดี  
 Meanings  and  procedures  of  teaching;  relationship  between  philosophy  
and methods of  teaching;  new  teaching  techniques  based  on  student – 
centered  learning;  creation  of  learning  environment,  classroom  management,  
disciplines  and  empowerment;  analysis  of  strands  and  standards  of  basic  
education  curriculum; planning  units  and  lessons,  technology  and  innovation  
in  teaching;  use  of  media  and  instructional  equipment;  assessment  and  
evaluation  of  learning;  teaching and project supervision;  and  characteristics  of  
good  teachers.   

    
 463 201 จิตวิทยาการศึกษา                                     2(2-0-4) 
             (Educational  Psychology) 
 เงื่อนไข: ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการโดยน าหลักการทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยา
พัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนจิตวิทยาการศึกษา 
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและ              
ความถนัดของผู้เรียน โดยเน้นการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา กลุ่มผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน และการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน    

Knowledge and understanding in the operation based on basic psychology; 
application of the principle of basic psychology, human development psychology, 
psychology of learning, psychology for exceptional children and educational 
psychology; implementation of appropriate learning management for brain 
development of different learners; learning methods for learners with different 
potentials, skills, educational levels and abilities ; learning management for 
learners in different subject fields. 
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464 230  การวัดและประเมินผลการศึกษา  2(1-2-3) 
              (Educational Measurement and Evaluation) 
 เงื่อนไข: ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

          ทฤษฎี  รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   ปฏิบัติการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้   ปฏิบัติการวัดประเมินผล และน าผลไปใช้ใน                     
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 Theories,  models  and  techniques  of  measurement  and  evaluation;  
designs  and  development  of  measurement  and  evaluation  tools;  application  
of  results  for improving  learning  management;  authentic  assessment;  
application  of  statistical  packages  in  measurement  and  evaluation. 

    

465 501  ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 2(2-0-4) 
 (English for Thai Language Teachers) 

 เงื่อนไข: ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   
      การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟังภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 
เพ่ือส่งเสริมการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
   มีการศึกษาสถานการณ์จริงต่างประเทศ 

   Development of English reading, writing, speaking, and listening skills for  
 Thai language teachers in order to enhance communicatiom and information    
    searching. 
   Field trip  required. 

 
465 511  ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา  3(3-0-6) 
 (Linguistics and  Language Teaching) 

      ลักษณะส าคัญของภาษา และกลวิธีการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างของภาษาตามทฤษฎีทาง 
ภาษาศาสตร์ เพ่ือน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

      Characteristics of language; linguistics approaches to study language
 structure; application of language knowledge for curriculum  development  and  
 language teaching design for students of various capabilities and levels. 
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465 512   ภาษาตะวันออกที่สัมพันธ์กับภาษาไทย  3(3-0-6)  
 (Oriental Languages Related to Thai Language) 

     ลักษณะโครงสร้างของภาษาบาลี  สันสกฤต เขมร ระบบเสียง ระบบค า ระบบ
ความสัมพันธ์ของค า ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลี สันสกฤต เขมรกับภาษาไทย วิธีการน าค า
ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร มาใช้ในภาษาไทย และอิทธิพลของภาษาบาลี สันสกฤต เขมรที่มีต่อ
ภาษาไทย  
  Structure of the Pali, Sanskrit, and Khmer language in phonology, 
morphology, and syntax; differences of  Pali, Sanskrit, Khmer and Thai;  application 
and influence of Pali, Sanskrit, and Khmer on the Thai Language. 
 

465 513  สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน     3(3-0-6) 
 (Seminar in the Use of Contemporary Thai Language) 

      การวิ เคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  พร้อมทั้ งเสนอแนวทาง                           
การแก้ปัญหาโดยการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและพัฒนาผู้ เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันในแต่ละระดับการศึกษา 

   Analysis of  problems in using Thai in everyday life;  problem solutions
 proposed by research work in order to develop learning and teaching for students  
 of various capabilities and levels. 
 
465 521  ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีส าหรับครู  3(3-0-6) 
 (Literary Criticism Theory for Teachers) 

     ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมของไทยและต่างประเทศ รวมถึงแนวโน้ม
การศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบในประเทศไทย  การวิจารณ์วรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทยตาม
ทฤษฎีที่เหมาะสม ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีการวิจารณ์ไปสู่วิธีการสอนวิจารณ์วรรณคดีและ 
วรรณกรรมไทย และวรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
     Thai and foreign literary criticism theories; studies of comparative 
literatures Thailand; practice of literary work review in accordance with 
appropriate theories; applying criticism theories for literature teaching of Thai 
literature, and local literary works for students of various capabilities and levels. 
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465 522 สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น       3(3-0-6) 
 (Seminar in Local Wisdom) 

      ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามทฤษฎีคติชนวิทยา  การศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนจากข้อมูลทางคติชนวิทยา ทั้งข้อมูลมุขปาฐะ อมุขปาฐะ และข้อมูลผสม 
การเลือกน าเสนอตามความสนใจ  การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย ส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา   
   มีการศึกษาสถานการณ์จริงในประเทศ 

   Knowledge of cultures and local wisdom based on folklore theories; studying 
local wisdom presentations of selected  topic of student’s interest; as  reflected 
in Verbal,  Non-Verbal  and Mixed folklore data; integrating studies of local 
wisdom  

 to Thai language learning management for learners of various levels.  
   Field trip required. 
 
465 523   วรรณกรรมไทยปัจจุบันส าหรับนักเรียน                         3(3-0-6) 
              (Contemporary Thai Literary Works  for Students) 

      ลักษณะวรรณกรรมไทยปัจจุบัน วิเคราะห์ประเมินค่าและพิจารณาเกณฑ์การเลือก
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันในแต่ละระดับการศึกษา 
  Aspects  of  contemporary Thai literary works; analysis and assessment of  
literary works in order to develop learning processes and materials for students of 
various capabilities and levels. 

 
465 524   อัตลักษณ์ไทยในวรรณกรรม      3(3-0-6) 
 (Thai Identity in Literary Works) 

     ลักษณะของอัตลักษณ์ไทย วิเคราะห์และประเมินค่าอัตลักษณ์ ที่ปรากฏในภาษาและ
วรรณกรรมไทยเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
  Aspects of Thai identity; analysis and evaluation of Thai identity in the Thai 
language and literature for learning and teaching. 
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465 531  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย  3(3-0-6) 
 (Development of Thai Language Curriculum and  Instruction) 

       ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตรและการปฏิบัติใน   
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ  การน าหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์ 
ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย น าไปสู่การศึกษา
ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
จัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละระดับ ส าหรับผู้เรียนใน
แตล่ะระดับการศึกษา 
   มีการศึกษาสถานการณ์จริงในประเทศและต่างประเทศ 
   Meanings, significance and components of the curriculum;  theories and 
practices of Thai language curriculum design and  development;  implementation, 
scrutinization, evaluation,  and revise of curriculum for Thai language curriculum 
development leading to study theories, learning modalities, techniques and 
methods of instructional management;  designing, learning experience,  managing 
integrative lesson plans of Thai language for encouraging students of all levels.  
   Field trip  required. 

 
465 532  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย   3(3-0-6) 
 (Measurement and Evaluation of Thai Language Instruction) 

      ทฤษฎี  หลักการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย   
เทคนิคการสร้างเครื่องมือ  ฝึกสร้าง พัฒนาและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้                    
การประเมินตามสภาพจริงวิชาภาษาไทยส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันในแต่ละระดับ
การศึกษา 
   Theories, principles, modalities, techniques of evaluation and assessment 
of teaching Thai language.  Evaluation techniques, practice of constructing and
 improving evaluational instruments for students of various capabilities and levels. 
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465 533 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย   3(3-0-6) 
 (Instructional Media and Innovation of Thai Language)      

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับผู้ เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันในแต่ละระดับ
การศึกษา  การเลือกใช้  ออกแบบ พัฒนาและประเมินสื่อและนวัตกรรม การน าสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอนไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้    
  Principles, concepts, theories of educational media and educational 
innovation, learning resources management and learning environment in Thai 
language for learners of various capabilities and levels; selecting, designing, 
developing and evaluating educational media and innovation; application of 
educational media and innovation to improve educational quality. 
 

465 534  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ    3(3-0-6) 
 (Teaching Thai as a Foreign Language) 

     หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ เทคนิคการจัด               
การชั้นเรียนและการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่มี
ความสามารถแตกต่างกันในแต่ละระดับการศึกษา   การวิเคราะห์ปัญหาการศึกษาภาษาไทยของ
ชาวต่างประเทศโดยใช้หลักวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และจิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  Principles and methods of  teaching Thai language to non-Thais;  classroom 
management and learning and environment to encourage non-Thai learners of 
various capabilities and levels; problem analysis of non-Thais studying Thai 
language by implementing knowledge of the applied linguistics and learning 
psychology. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

465 535 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลเพื่อการสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 
     (Research  Methodology and Evaluation for  
               Thai Language Instruction) 

       ทฤษฎีการวิจัยและการประเมินผลการศึกษา  รูปแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและ                    
การประเมินผล เน้นศึกษางานวิจัยและประเมินผลทางการสอนภาษาไทย  การวิจัยในชั้นเรียน                  
การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย การวิพากษ์รายงานการวิจัยทางการสอนภาษาไทย 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
   Educational research and measurement theories; research design and 
methodologies as well as measurement focusing on teaching Thai language. 
Classroom action research;  writing research proposal and research papers; 
criticism of the research report  and ethics of researcher. 

 
465 536   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย   3(3-0-6)  
 (Research Works in Thai Language Instruction) 

     การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เน้น                           
การก าหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย น าไปใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
  Reviews of research works on Thai language instruction development 
focusing on research questions, design, and process aiming to identify research 
approaches for teaching and learning development. 

 
465 537   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1     1(1-0-2) 
     (Thesis Seminar I) 

     การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นด้านการสอนภาษาไทยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ตามความสนใจ   
   ของนักศึกษา 

   Seminar on teaching thai language issues to develop a thesis topic of                        
     a student’s interest.   
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465 538   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2     2(2-0-4) 
     (Thesis Seminar II) 
   การสัมมนาเพ่ือพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านการสอนภาษาไทยตามความสนใจของ 
     นักศึกษา 
   มีการศึกษาสถานการณ์จริงในประเทศ 
   Seminar on the research topics in teaching thai language of a student’s  
     interest.  
   Field trip  required. 
 
465 541 การค้นคว้าอิสระ     มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
      การศึกษาค้นคว้าที่หัวข้อที่สนใจ ภายใต้การแนะน าและให้การปรึกษาของอาจารย์ 
      A study of interesting topics under supervision of supervisors. 
 
465 542  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า  12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

      การวิจัยเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสอนภาษาไทย
โดยน าความรู้และเนื้อหาจากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการภายใต้การแนะน าและให้
การปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   Research related to curriculum or instruction or topics related to Thai 
language instruction based on an integration of knowledge and contents in the 
classrooms under the supervision of thesis advisors. 

 
465 543  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า  36 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

      การค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสอน
ภาษาไทยภายใต้การแนะน าและให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  Research related to curriculum or instruction or topics related to Thai 
language  instruction under the supervision of thesis advisors. 

 
 
 


