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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตสงขลา  คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0  สาขาวิชาภาษาไทย 

 
หมวดท่ี  1  ข3อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25400221101123 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ : Master of Art Program in Thai 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ระดับปริญญาโท 
ชื่อเต็ม (ไทย)  : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 
ชื่อย9อ (ไทย)  : ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Art (Thai)  
ชื่อย9อ (อังกฤษ) : M.A. (Thai)  

 
3. วิชาเอก  

ไม9มี  
 

4. จํานวนหน9วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 ไม9น�อยกว9า 40 หน9วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร  

5.1 รูปแบบ 
เปWนหลักสูตร 2 ปX สําหรับผู�สําเร็จปริญญาตรี จัดการศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 โดยทําวิทยานิพนธ0ซ่ึงมี

ค9าเทียบได�ไม9น�อยกว9า 12 หน9วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม9น�อยกว9า 28 หน9วยกิต 
5.2 ภาษาที่ใช3 

หลักสูตรจัดการศึกษาเปWนภาษาไทยและจัดการศึกษาเปWนภาษาอังกฤษในรายวิชาการอ9านภาษาอังกฤษ
เพ่ือการค�นคว�า  และรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนองานวิชาการ 

5.3 การรับเข3าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต9างชาติที่สามารถสื่อสารการใช�ภาษาไทยได� 
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5.4 ความร9วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เปWนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5 การให3ปริญญาแก9ผู3สําเร็จการศึกษา 
ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจาก 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6.2 ได�รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่  7/2560 
เม่ือวันที่  26  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2560 

6.3 ได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมคร้ังที่  8/2560 
เม่ือวันที่  16  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2560 

6.4 เป\ดสอนภาคเรียนที่ 2 ปXการศึกษา  2560 เปWนต�นไป 
 

7. ความพร3อมในการเผยแพร9หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร�อมในการเผยแพร9คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ ในปXการศึกษา 

2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได3หลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 ครู อาจารย0 
8.2 นักวิชาการ 
8.3 นักวิจัย 
8.4 นักแปลเอกสารโบราณ 
8.5 นักหนังสือพิมพ0 
8.6 บรรณาธิการ 
8.7 นักจัดรายการวิทยุ 
8.8 อ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ปฏิบัติงานเก่ียวข�องกับการพัฒนาและส9งเสริมด�านวรรณคดีไทย 

ภาษาศาสตร0 ภาษาไทย และการสอนภาษาไทย 
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9. ช่ือ – นามสกุล  ตําแหน9งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย%ผู3รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
ตําแหน9ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบัน ปC 

1 น.ส.จริญญา อาจารย0 Ph.D.  Linguistics La Trobe University,  2552 
   ธรรมโชโต    Australia  
   ศศ.ม. ภาษาศาสตร0 ม.ธรรมศาสตร0 2540 
   ศศ.บ. ศิลปศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  2536 
     ประสานมิตร  
2 นายไพบูลย0   รองศาสตราจารย0 D.E.A. Anthropologie  Ecole des Hautes  2529 
   ดวงจันทร0   Sociale et 

Ethnologie 
E’tudes en  Sciences 
Sociales, Paris, France 

 

   ศศ.ม. ภาษาศาสตร0และ ม.มหิดล 2527 

    ภาษาเอเซียอาคเนย0   

   กศ.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา 2516 

3 น.ส.พัชลินจ0   ผู�ช9วยศาสตราจารย0 อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย   2555 
   จีนนุ9น  อ.ม. ภาษาไทย ม.ศิลปากร 2547 
   ศศ.บ. ภาษาไทย ม.ทักษิณ  2543 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0   
 

11. สถานการณ%ภายนอกหรือการพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ%หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได�
เร่ิมต�นในปX พ.ศ.2558  โดยคํานึงถึงสภาวการณ0ปrจจุบันที่ประเทศไทยยังคงประสบปrญหา โดยเฉพาะอย9างย่ิงด�าน
คุณภาพการศึกษา ความสามารถในการแข9งขัน และความเหลื่อมล้ําทางสังคม การปรับปรุงหลักสูตรจึงเน�นใน
ทิศทางเดียวกันกับกรอบแนวคิดและหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ท่ีมุ9งให�คนเปWนศูนย0กลางของการพัฒนาอย9างมีส9วนร9วม และการพัฒนาสู9ความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
เปWนสังคมท่ีอยู9ร9วมกันอย9างมีความสุข หลักสูตรปรับปรุงนี้ จะช9วยลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมโอกาสการเข�าถึง
การศึกษาของคนในระดับภูมิภาคให�สูงข้ึน สร�างสมรรถนะกําลังคน ให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลง สร�างความ
แข็งแกร9งให�คนในภูมิภาคใต�ได�รับการพัฒนาอย9างเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการคิดสร�างสรรค0การวิจัยและ
พัฒนาทางภาษาไทย เปWนการเพ่ิมความเข็มแข็งด�านวิชาการสายมนุษยศาสตร0 เพ่ือปรับสมดุลด�านคุณธรรม
จริยธรรมที่กําลังเปWนปrญหาของสังคม และให�สอดรับ ผลการวิจัยพบว9าที่คนไทยส9วนใหญ9มีปrญหามากท่ีสุด คือ 
ความซ่ือสัตย0สุจริต และการทุจริตคอร0รัปชั่น โดยเห็นว9า ต�องส9งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยอย9างเร9งด9วน 
นอกจากนี้ สภาวะแวดล�อมของจังหวัดชายแดนภาคใต�  ซ่ึงเปWนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยทักษิณ ยังมีความเสี่ยงใน
ด�านต9าง ๆ  แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร  จึงไม9เพียงพอยกระดับคุณภาพผู�ประกอบวิชาชีพด�านการศึกษา
ภาษาไทย  หากยังเปWนการเพ่ิมบุคลากรวิจัยให�แก9ประเทศ  เพ่ิมศักยภาพการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในศาสตร0
ทางภาษาไทยและศาสตร0ท่ีเก่ียวข�องกับภาษาไทย เพ่ือใช�ประโยชน0ด�านสาธารณะ เช9น การวิจัยนวัตกรรมการ
สื่อสารเพ่ือการอยู9ร9วมกันอย9างสันติสุขของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต�และในประเทศ  การวิจัยเพ่ือธํารงรักษา
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เอกลักษณ0ของชาติไทยในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  และภาษาไทยยังเปWนองค0ประกอบสําคัญในการ
สร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ความม่ันคงทางสังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล�อมของประเทศ 

11.2 สถานการณ%หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
ปrญหาด�านเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยในช9วง พ.ศ.2558 คือ ความสามารถในการแข9งขันลดลง 

ซ่ึงการลดลงของความแข็งแกร9งด�านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เปWนอุปสรรคต9อการแก�ปrญหา  เชิงโครงสร�างที่
ยังคงมีปrญหาในหลาย ๆ ด�าน ในทางกลับกัน การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส9งผลให�เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในการสื่อสาร  การใช�ภาษา  เพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการของการพัฒนาเศรษฐกิจมิติต9าง ๆ 
ซ่ึงมีความเปลี่ยนแปลงอย9างรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัตน0  เช9น เกิดอาชีพใหม9ๆ  เกิดสินค�าหรือผลผลิตใหม9 ๆ เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบใหม9 ๆ  เปWนต�น ซ่ึงเหล9านี้ล�วนต�องการภาษาเพ่ือสื่อสารอย9างเหมาะสม  นักภาษาจึง
จําเปWนต�องมีความรู�  ความเข�าใจอย9างลึกซ้ึงในกระแสความเปลี่ยนแปลงเพ่ือทําหน�าที่รองรับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล9าวได�อย9างถูกต�องเหมาะสม ทั้งน้ี เพราะสังคมไทยมีภาษาไทยเปWนภาษาประจําชาติ  ดังนั้นภาษาไทยจึงย9อม
ได�รับผลกระทบให�เกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักภาษาหรือผู�ที่มีหน�าท่ีทางภาษาในโครงสร�างของสังคมจึง
ต�องได�รับการพัฒนาอย9างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรี เพ่ือให�การทําหน�าที่ในฐานะนักภาษา
มีความกลมกลืนกับสภาพการณ0ที่เปลี่ยนแปลงและทําให�ภาษาไทยเปWนภาษาท่ีมีความสําคัญในประชาคมภูมิภาค
และดํารงอยู9ในโลกได�ต9อไป  นอกจากน้ี ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 จะส9งผล
กระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต�องเน�นขจัดความยากจนให�หมดไป ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท9าเทียมกันทางเพศ ส9งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน มีระบบ
โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม9เท9าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว9าง
ประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบย่ังยืน  การร9วมมือกันทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต9าง ๆ  การ
เรียนรู�ประวัติศาสตร0การเมืองการปกครองของกันและกันสําหรับประเทศต9าง ๆ   เตรียมความพร�อมในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงทุกด�าน  รวมทั้งความรู�  ความเข�าใจเก่ียวกับการส9งเสริมให�สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและ
ส9งเสริม ความเปWนหุ�นส9วนเพ่ือการพัฒนาในระดับต9าง ๆ ร9วมกัน  

สถานการณ0 ข�อจํากัดทางเศรษฐกิจ และกฎกติกาของโลกดังกล9าว เปWนเหตุผลสําคัญที่ต�องดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนให�สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ให�รู�   เท9าทันเหตุและ
ผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต9าง ๆ  เช9น การรักษาเอกลักษณ0ของภาษาพร�อมกับการเปลี่ยนแปลงให�สอดคล�องกับ
การใช�งานในกระแสความเปลี่ยนแปลง  การใช�ภาษาสร�างความเข�าใจที่ดีต9อกันในยุคการแข9งขันทางเศรษฐกิจ  
เปWนต�น  ภายใต�ความคาดหวังเหล9านี้ การปรับปรุงหลักสูตรมีความจําเปWนอย9างย่ิง เพราะจะเปWนเคร่ืองมือสําคัญ
ในการยกระดับองค0ความรู�ของคนและบุคลากรให�เปWนนักวิชาชีพทางภาษาไทยท่ีมีความเข�มแข็งทางวิชาการ มี
ความรอบรู� มีการคิดอย9างเปWนระบบ และเปWนผู�นําทางการคิด  เปWนนักวิจัยพัฒนาด�านนวัตกรรมทางภาษาไทย ที่
จะไปเสริมความแข็งแกร9งทางด�านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบย่ังยืนในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ    
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12. ผลกระทบจากข3อ 11.1, 11.2  และ 11.3 ต9อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข3องของสถาบัน  
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  มี
วัตถุประสงค0เพ่ือให�เกิดความทันสมัย  สอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลงและความต�องการของสังคม มีศักยภาพ
ด�านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู�ความสามารถด�านภาษาไทย  ซ่ึงจะส9งผลให�มหาวิทยาลัยทักษิณเปWนแหล9งพัฒนา
องค0ความรู�ด�านภาษาไทย ท่ีสามารถตอบสนองความต�องการของท�องถ่ิน  องค0กร  สังคม  และนโยบายของ
ประเทศ  โดยเน�นการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรม การใช�ภาษาไทยเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ   รวมถึง
การส9งเสริมให�มีนักวิชาการทางภาษาไทยรุ9นใหม9ที่เข�าใจท�องถ่ิน  สังคมและโลก  

นอกจากน้ัน  การพัฒนาหลักสูตรด�วยการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  คร้ังนี้  เกิดข้ึนตามเกณฑ0การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดให�มี
การปรับปรุงหลักสูตร ทุกรอบระยะเวลา  5 ปX  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  เกณฑ0มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  เปWนพ้ืนฐาน  ท้ังนี้ ได�อาศัยกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให�ตอบสนอง
ต9อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ0ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปWนต�องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรตามรายละเอียดในข�อ (11)  โดยเป\ดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�องส9วนต9าง ๆ  เข�ามามีส9วนร9วมในกระบวนการ
ต้ังแต9เร่ิมต�น กล9าวคือ ได�ดําเนินการสํารวจความคิดเห็น ความต�องการ จุดอ9อน จุดแข็งของหลักสูตรศิลปศาสตร-
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 จากทุกภาคส9วน ได�แก9 คณาจารย0  ผู�ใช�บัณฑิต  
ผู�ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต  แล�ววิเคราะห0  สังเคราะห0ข�อมูลดังกล9าวนํามาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใน
ส9วนต9าง ๆ โดยเฉพาะการกําหนด  การเพ่ิม  การลด  ตลอดจนปรับเปลี่ยนรายละเอียดของรายวิชาต9าง ๆ  การ
กําหนดผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง  และรายละเอียดในหมวดที่ 2 รวมทั้งตอบสนองความต�องการศึกษาต9อระดับ
ปริญญาโทเปWนสําคัญ  เพ่ือให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ของหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว�ตามเกณฑ0การประกันคุณภาพการศึกษา  ในประเด็นคุณลักษณะของหลักสูตร (AUN.2 
Programme Specification)  และเพ่ือให�การปรับปรุงหลักสูตรมีความกระชับชัดเจนมากข้ึน  ผู�เรียนมีความรู�  
ความเข�าใจในศาสตร0ทางภาษาไทยและเข�าใจท�องถ่ินอย9างครบถ�วน สามารถนําไปใช�ประกอบอาชีพ  ตลอดจน
พัฒนาประเทศตามบทบาทหน�าที่ได�เต็มศักยภาพ  และสอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน บัณฑิต  ผู�ใช�
บัณฑิตและสังคม 

12.2 ความเก่ียวข3องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยทักษิณได�เร9งให�มีการพัฒนาหลักสูตรด�านมนุษยศาสตร0 ในระดับบัณฑิตศึกษาให�มากขึ้น

ตามข�อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการจัดทํายุทธศาสตร0การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 15 ปX 
(พ.ศ. 2551 - 2565)  เน�นการให�ความสําคัญต9อการจัดการเรียนการสอนด�านมนุษยศาสตร0 ที่เหมาะสมกับบริบท
ของมหาวิทยาลัยและเน�นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในท�องถ่ิน  และการสร�างรายได�เพ่ิม  หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย จําเปWนที่จะต�องตอบสนองต9อพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณที่มุ9ง
จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความต�องการของพ้ืนที่ ประเทศ และการก�าวสู9
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  สร�างสรรค0ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการรับใช� ชี้นําการพัฒนาให�กับ
สังคม และพัฒนาสู9การเปWนมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต  บริการวิชาการ ถ9ายทอดองค0ความรู�สู9สังคม ร9วมสร�าง
สังคมแห9งการเรียนรู�ท่ีเข�มแข็ง  ส9งเสริม สนับสนุนการทํานุบํารุง รักษา และพัฒนาด�านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปrญญา และสิ่งแวดล�อมของภาคใต�ตอนล9างให�เกิดคุณค9า มูลค9าเพ่ิมแก9การพัฒนาท�องถ่ิน ประเทศ และอาเซียน    
และพัฒนามหาวิทยาลัยให�เปWนมหาวิทยาลัยสมบูรณ0แบบในระดับสากล  ซ่ึงหลักสูตรคํานึงถึงการสร�างความ
เข�มแข็ง  ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  วัฒนธรรมองค0กร และความสุขแก9บุคลากรในทุกระดับโดยใช�ศาสตร0
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ภาษาไทย  ทั้งน้ีต�องการเน�นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู�ทางภาษาไทยและเข�าใจท�องถ่ินภาคใต�เพ่ือวิจัยอย9าง
สร�างสรรค0มีคุณค9าต9อสังคม 

 
13. ความสัมพันธ% (ถ3ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปHดสอนในคณะ/ภาควิชาหลักสูตรอ่ืน 

13.1 กลุ9มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปHดสอนโดยคณะ/ภาควิชาหลักสูตรอ่ืน 
13.1.1 หมวดวิชาเฉพาะ 

ไม9มี 
13.1.2 กลุ9มวิชาท่ีเรียนจากหลักสูตรอ่ืน  

ไม9มี 
13.2 กลุ9มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปHดสอนให3ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต3องมาเรียน   

ไม9มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 หมวดวิชาเฉพาะ 
13.3.2 รายวิชาท่ีเรียนจากหลักสูตรอ่ืน 

ไม9มี 
 

14. ความร9วมมือทางวิชาการกับหน9วยงานอ่ืน 
หน9วยงาน โครงการ/กิจกรรม 

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 โครงการความร9วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนอาจารย0ด�าน 
การสอนและการวิจัย 

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0  มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม9ฟxาหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร0  มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงการสร�างเครือข9ายความร9วมมือด�านวิชาการ เช9น 
ประชุมสัมมนา การนําเสนอผลงานของอาจารย0 และ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
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หมวดท่ี  2  ข3อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความสําคัญและวัตถุประสงค%ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

รอบรู�วรรณคดีและภาษา ตระหนักคุณค9าท�องถ่ินใต�  วิจัยอย9างสร�างสรรค0 
1.2 ความสําคัญ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 มุ9งผลิต
มหาบัณฑิตและพัฒนากําลังคนตามความต�องการของท�องถ่ิน และประเทศ  ท่ีมีความรอบรู�ทางด�านวรรณคดีและ
ภาษา  ตระหนักในคุณค9าของท�องถ่ินภาคใต�  สามารถวิจัยอย9างสร�างสรรค0บนฐานความรู�ทางภาษาและวรรณคดี
มีความเข�าใจประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  สามารถพัฒนา  รับใช� และชี้นําสังคมได� เพ่ือเปWนกําลังสําคัญ
ที่สอดคล�องกับความต�องการขององค0กรต9าง ๆ และสังคมท�องถ่ินเปWนสําคัญ  

1.3 วัตถุประสงค%หลักสูตร 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เปWนผู�มีความเสียสละ และซ่ือสัตย0สุจริต  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ  มีวินัยและรับผิดชอบต9อ

ตนเอง  เคารพกฎระเบียบและข�อบังคับต9าง ๆ  เคารพสิทธิและรับฟrงความคิดเห็นของผู�อ่ืน  
2) มีความรอบรู�เก่ียวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และความก�าวหน�าเก่ียวกับภาษาและวรรณคดี  รวมทั้ง 

วรรณกรรมสมัยใหม9  วรรณกรรมท�องถ่ิน  และวรรณกรรมอาเซียน 
3) คิดอย9างมีวิจารณญาณ  และสามารถวิเคราะห0  สังเคราะห0  ประยุกต0ความรู�และวิธีการทาง

ภาษาและวรรณคดี  รวมท้ังวรรณกรรมสมัยใหม9  วรรณกรรมท�องถ่ิน  และวรรณกรรมอาเซียน  เพ่ือวิจัยอย9าง
สร�างสรรค0 

4) มีมนุษยสัมพันธ0ที่ดี สามารถสื่อสารและทํางานร9วมกับผู�อ่ืนได�อย9างมีประสิทธิภาพ 
5) มีทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู�ภาษาและวรรณคดีอย9างเหมาะสม 
 

2. แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ% หลักฐาน/ตัวบ9งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให�มีมาตรฐาน
ตามกรอบ TQF 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากกรอบมาตรฐาน TQF 
2. ติดตามการประเมินหลักสูตร
และทําการปรับปรุงอย9างสมํ่าเสมอ 

1. รายงานการประชุมที่มี
อาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตร
อย9างน�อยร�อยละ 80 มีส9วนร9วม 
2. มคอ.ต9าง ๆ ตามกําหนด 
3. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
4. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให�สอดคล�อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

1. ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมด�านต9าง ๆ 
2. ประเมินหลักสูตรโดยผู�มีส9วน
เก่ียวข�องตามเกณฑ0มาตรฐานทุกปX  
3. ปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคล�องกับ
ความต�องการของผู�มีส9วนได�เสียและ
สังคม 

1. รายงานการศึกษาข�อมูลความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมด�านต9าง ๆ 
2. ผลการประเมินหลักสูตรโดย 
ผู�มีส9วนเก่ียวข�องมีความพึงพอใจ
ไม9ต่ํากว9าระดับ 3.5 
3. หลักสูตรฉบับปรับปรุงตาม
รอบปXที่กําหนด 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ% หลักฐาน/ตัวบ9งช้ี 
3. พัฒนาบุคลากรด�านภาษาไทย  
การวิจัยและการบริการวิชาการ
ภาษาและศิลปวัฒนธรรมให�มี
ความรู�ทางภาษาไทยอย9างลึกซ้ึง
และทันสมัย 

1. สนับสนุนคณาจารย0ในหลักสูตร
ให�ได�รับการฝzกอบรมและฝzก
ปฏิบัติการทางภาษาไทยอย9างน�อย 
2 คร้ังต9อปX 
2. สนับสนุนบุคลากรให�สร�างงาน
วิชาการและงานวิจัยอย9างสมํ่าเสมอ
3. ส9งเสริมให�นําเสนอองค0ความรู�
ใหม9 ๆ สู9สังคมรูปแบบต9าง ๆ เช9น  
ประชุมวิชาการ  สัมมนา  บทความ-
วิชาการ  บทความวิจัย 

1. รายงานการอบรมสัมมนา 
2. ปริมาณงานวิจัยและบริการ
วิชาการต9ออาจารย0ในหลักสูตร 
3. จํานวนโครงการวิจัยและ
บริการวิชาการท่ีร9วมมือกับองค0กร
ภายนอก 

  



มคอ. 2 ปริญญาโท 

 

- 9 - 

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการและโครงสร3างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาใช�ระบบทวิภาค  โดยเปWนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าด�วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ข�อ 8  (ภาคผนวก ง) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร3อน 
อาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร�อน  โดยถือเปWนภาคเรียนหนึ่งของปXการศึกษาด�วยก็ได�  และมีจํานวน

ชั่วโมงการเรียนแต9ละรายวิชาเท9ากับจํานวนชั่วโมงภาคเรียนที่ 1  หรือภาคเรียนที่ 2  ให�เปWนไปตามข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  หมวดที่ 1 ข�อ 8  (ภาคผนวก ง) 

1.3 การเทียบเคียงหน9วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม9มี 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคเรียนที่ 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคเรียนที่ฤดูร�อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู3เข3าศึกษา 
2.2.1 เปWนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท9า  สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่

เก่ียวข�องท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง 
2.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยตามข�อ (2.2.1) ไม9ต่ํากว9า  2.75 
2.2.3 เปWนผู�มีความประพฤติดี 

2.3 ปLญหาของนิสิตแรกเข3า 
ไม9มี 

2.4 กลยุทธ%ในการดําเนินการเพ่ือแก3ไขปLญหา/ข3อจํากัดของนิสิตในข3อ 2.3 
ไม9มี 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู3สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปC 
แผน ก  แบบ ก 2 

ปCการศึกษา 2560 2561 2662 2563 2564 
ปXที ่1 10 10 10 10 10 
ปXที ่2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

คาดว9าจะสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
ใช�งบประมาณเงินแผ9นดิน งบประมาณเงินรายได� และรายจ9ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตาม

รายละเอียด  ดังนี้ 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน9วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปCงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค9าลงทะเบียน 360,000 720,000 720,000 720,000 720,000 
รวมรายรับ 360,000 720,000 720,000 720,000 720,000 

ประมาณจากค9าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ9ายภาคเรียนละ 18,000 บาท  ตลอดหลักสูตร 72,000 บาท 
2.6.2 งบประมาณรายจ9าย (หน9วย : บาท) 

รายจ9าย 
ปCงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร  100,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
2. งบดําเนินการ 200,000 440,000 290,000 340,000 240,000 
3. งบลงทุน  - - 100,000 - 100,000 
4. งบเงินอุดหนุน  60,000 100,000 150,000 200,000 200,000 

รวมทั้งส้ิน 360,000 720,000 720,000 720,000 720,000 
จํานวนนิสิต 10 20 20 20 20 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน9วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข3ามมหาวิทยาลัย 

รายวิชาที่ขอรับโอนหรือขอเทียบโอนต�องเปWนรายวิชาที่เรียนมาแล�วไม9เกิน 5 ปX  นับจากปXที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน ๆ  และรายวิชาที่ขอรับโอนหรือเทียบโอนจะต�องมีระดับขั้นไม9ตํ่ากว9า B  (3.00) 
ทั้งนี้  จํานวนหน9วยกิตที่ขอรับโอนรายวิชา  เทียบโอนรายวิชา  และเทียบประสบการณ0รวมกันแล�วต�องไม9เกิน 
ร�อยละ  40  ของจํานวนหน9วยกิตรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร  โดยเปWนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ว9าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 4  ข�อ 23  (ภาคผนวก ง) 
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3. หลักสูตรและอาจารย%ผู3สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหน9วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
  แผน ก แบบ ก 2 ไม9น3อยกว9า 40 หน9วยกิต 

3.1.2 โครงสร3างหลักสูตร 
แผน  ก  แบบ ก 2 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ไม9นับหน9วยกิต 4  หน9วยกิต 
หมวดวิชาเอก  ไม9น�อยกว9า 28  หน9วยกิต 
  วิชาบังคับ   10  หน9วยกิต 
  วิชาเลือก  ไม9น�อยกว9า 18  หน9วยกิต 
   ก. กลุ9มภาษาหรือกลุ9มวรรณคดี  10  หน9วยกิต 
   ข. รายวิชาเลือกทั่วไป  ไม9น�อยกว9า 8  หน9วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ%  12  หน9วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม9นับหน9วยกิต)  4 หน9วยกิต 

0111501 การอ9านภาษาอังกฤษเพ่ือการค�นคว�า 
English  Reading for Academic Purposes   

2(2-0-4) 

0111502 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนองานวิชาการ 
English  for Academic Presentation 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาเอก ไม9น3อยกว9า 28 หน9วยกิต 
วิชาบังคับ   10 หน9วยกิต 

0111503 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3) 
 Research Methodology in Thai  Language and Literature  

0111511 การตีความ 2(2-0-4) 
 Interpretation  

0111512 ไวยากรณ0ไทย 2(2-0-4) 
 Thai  Grammar  

0111521 สัมมนาความรู�และทิศทางวรรณคดีไทย 2(1-2-3) 
 Seminar on Thai Literature Study and Its Trends  
0111611 สัมมนาการใช�ภาษาไทย 2(1-2-3) 

 Seminar on Thai  Language Use   
วิชาเลือก ไม9น3อยกว9า 18 หน9วยกิต 

ก. เลือกเรียนรายวิชากลุ9มภาษาหรือกลุ9มวรรณคดีเพียง 1 กลุ9ม  10 หน9วยกิต 
กลุ9มภาษา  

0111513 ทฤษฎีภาษาศาสตร0 2(2-0-4) 
 Linguistic Theories  
0111514 ภาษาศาสตร0ประยุกต0 2(2-0-4) 

 Applied  Linguistics 
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0111515 สัมมนางานวิจัยทางภาษาศาสตร0ที่เก่ียวข�องกับภาษาไทย 2(1-2-3) 
 Seminar on Linguistic Research Related to Thai Language  

0111612 สัมมนาความรู�ภาษาไทย 2(1-2-3) 
 Seminar on Thai Language Knowledge  

0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ9มชาติพันธุ0 2(1-2-3) 
 Dialects and  Ethnic Languages  

กลุ9มวรรณคดี  
0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4) 

 Literary Theory  
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3) 

 Seminar on Thai Classic Literature  
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร9วมสมัย 2(1-2-3) 

 Seminar on Contemporary Literature  
0111525 สัมมนาวรรณกรรมท�องถ่ิน 

Seminar on Local Literature 
2(1-2-3) 

0111621 สัมมนาวรรณกรรมอาเซียน 2(1-2-3) 
 Seminar on  ASEAN  Literary Works  

ข. เลือกเรียนรายวิชา ต9อไปน้ี   ไม9น3อยกว9า  8 หน9วยกิต 
0111516 คํายืมในภาษาไทย 2(2-0-4) 

 Loanwords in Thai  
0111517 การศึกษาเอกสารโบราณ 2(1-2-3) 

 Manuscript Studies  
0111518 สัมพันธสารวิเคราะห0 2(1-2-3) 

 Discourse Analysis  
0111519 แนวทางการวิเคราะห0วาทกรรม  2(1-2-3) 

 Approaches to Discourse Analysis  
0111526 สัมมนาวรรณกรรมท�องถ่ินเปรียบเทียบ  

Seminar on Comparative Local  Literature 
2(1-2-3) 

0111527 สัมมนาวรรรณกรรมเฉพาะบุคคล 2(1-2-3) 
 Seminar on Specific Literary Works  

0111614 พัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย 2(2-0-4) 
 Development of Thai Scripts and Orthography  

0111615 วัจนปฏิบัติศาสตร0 2(2-0-4) 
 Pragmatics  

0111616 ภาษาศาสตร0สังคม 2(2-0-4) 
 Sociolinguistics  
0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4) 

 Academic Article Writing  
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0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 2(2-0-4) 

 Stylistics in Thai   
0111619 การจัดสร�างพจนานุกรม 2(1-2-3) 

 Lexicography  
0111621 สัมมนาวรรณกรรมอาเซียน 

Seminar on ASEAN Literary Works 
2(1-2-3) 

0111622 สัมมนาคติชนวิทยา 2(1-2-3) 
 Seminar on Folklore   

0111623 วรรณกรรมเปรียบเทียบ 2(1-2-3) 
 Comparative Literature  

0111624 สัมมนาการประยุกต0วรรณกรรม 2(1-2-3) 
 Seminar on Application of Literary Works  

0111625 สัมมนาวรรณกรรมแปล 2(1-2-3) 
 Seminar on  Translated Literary Works  
0111626 สัมมนาวรรณกรรมเฉพาะประเภท 

Seminar on Literary Works of Particular Genres 
2(1-2-3) 

0111627 สัมมนาวรรณกรรมลุ9มน้ําทะเลสาบสงขลา 
Seminar on Literary Works from the Songkhla Lake Basin 

2(1-2-3) 

0111628 สัมมนาวรรณกรรมกับอัตลักษณ0ทักษิณ 
Seminar on Literary Works and Southern Thai Identities 

2(1-2-3) 

0111631 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 
Specific Topics Study 

2(1-2-3) 

0111632 
 
ภูมิศาสตร0และแผนท่ีภาษา 
Geography and Language Maps 

2(1-2-3) 

หมวดวิทยานิพนธ% 12 หน9วยกิต 
0111691 วิทยานิพนธ0 12 (0-36-0) 

 Thesis  
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ความหมายของรหัสวิชา 
เลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใช�ในหลักสูตร ประกอบด�วยเลข 7 หลัก มีความหมาย  ดังนี้ 

เลขรหัสสองหลักแรก หมายถึง เลขรหัสคณะ 
  เลข 01 หมายถึง คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 
เลขรหัสหลักที่สามและส่ี  หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
  เลข 11 หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย 
เลขรหัสหลักที่ห3า หมายถึง ช้ันปCท่ีเปHดสอน 
  
 

เลข 5 
เลข 6 

หมายถึง 
หมายถึง 

ชั้นปXที่  1 (ป.โท) 
ชั้นปXที่  2 (ป.โท) 

เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ9มวิชา 
 เลข 0 หมายถึง วิชาพ้ืนฐาน 

เลข 1 หมายถึง การใช�ภาษาและภาษาศาสตร0 
เลข 2 หมายถึง วรรณคดีและวรรณกรรม 
เลข 3 หมายถึง ประสบการณ0วิจัย 
เลข 9 หมายถึง วิทยานิพนธ0 

เลขรหัสหลักสุดท3าย  หมายถึง ลําดับรายวิชาของกลุ9มวิชา 



มคอ. 2 ปริญญาโท 

 

- 15 - 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2  

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
หน9วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม9น3อยกว9า 40 หน9วยกิต 

ชั้นปCท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  หน9วยกติ  ชั้นปCท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  หน9วยกติ 
 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม9นับ น.ก.) 2   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม9นับ น.ก.) 2 
0111501 การอ9านภาษาอังกฤษเพ่ือการค�นคว�า 2(2-0-4)  0111502 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนองาน 2(2-0-4) 
 หมวดวิชาเอกบังคับ 6   วิชาการ  
0111503 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)   หมวดวิชาบังคับ 2 
0111511 การตีความ 2(2-0-4)  0111521 สัมมนาความรู�และทิศทางวรรณคดี 2(1-2-3) 
0111512 ไวยากรณ0ไทย 2(2-0-4)   ไทย  
 หมวดวิชาเลือก 2   หมวดวิชาเลือก 8 

……… วิชาเลือก 2(…..…..)  ……… วิชาเลือก 2(……....) 
    ……… วิชาเลือก 2(…..…..) 

    ……… วิชาเลือก 2(…..…..) 
    ……… วิชาเลือก 2(…..…..) 
  รวมหน9วยกิต 8    รวมหน9วยกิต 10 
ชั้นปCท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  หน9วยกติ  ชั้นปCท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  หน9วยกติ 
 หมวดวิชาเอกบังคับ 2   หมวดวิชาเลือก 2 
0111611 สัมมนาการใช�ภาษาไทย 2(1-2-3)  ….…… วิชาเลือก 2(…..…..) 
 หมวดวิชาเลือก 6   หมวดวิทยานิพนธ% 9 

……… วิชาเลือก 2(……....)  0111691 วิทยานิพนธ0  (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0) 
……… วิชาเลือก 2(…..…..)     
……… วิชาเลือก 2(…..…..)     

 หมวดวิทยานิพนธ% 3     
0111691 วิทยานิพนธ0  (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0)     
  รวมหน9วยกิต 11   รวมหน9วยกิต 11 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
0111501 การอ9านภาษาอังกฤษเพ่ือการค3นคว3า 

English Reading for Academic Purposes 
2(2-0-4) 

 อ9านและวิเคราะห0เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทั้งด�านภาษาและวรรณคดี เพ่ือสร�างความเข�าใจ 
และนําไปใช�ประโยชน0 

Read and analyze English academic documents regarding language and literature 
with an emphasis on reading comprehension practice and the use of information 

 

0111502
  

ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนองานวิชาการ  
English for Academic Presentation 

2(2-0-4) 

ทักษะการพูดนําเสนองานวิชาการเปWนภาษาอังกฤษ โดยเน�นการใช�คําศัพท0 สํานวนและเทคนิคการ
นําเสนอ  

The practice of English academic oral presentation skills with emphasis on 
vocabulary, expressions and presentation techniques   

 

0111503 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 
Research Methodology in Thai  Language and Literature 

2(1-2-3) 

วิเคราะห0  และสังเคราะห0ระเบียบวิธีวิจัย  กระบวนการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย แนวทางการ
กําหนดหัวข�อวิจัย การกําหนดสมมติฐาน  การเก็บข�อมูล  การเลือกตัวอย9าง การประมวลข�อมูล การเขียนรายงาน
วิจัย  และการอ�างอิง  เขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดี 

Analyze and synthesize research methodology, research process in Thai language 
and literature, finding research topics, research assumptions formulation, data collection, 
sampling techniques, data processing, research report writing and referencing, as well as 
practicing  writing a research proposal on Thai language or literature 

 

0111511 การตีความ 
Interpretation 

2(2-0-4) 

วิเคราะห0ความหมายระหว9างบรรทัด  วาทกรรมของถ�อยคํา  ข�อความ  และตัวบท ท้ังในตัวบท 
นอกตัวบท  และสหบท 

Analyze the meaning between the lines, discourse of words, messages and the texts 
including intra-text, extra-text and the intertextuality 

 

0111512 ไวยากรณ%ไทย 
Thai Grammar 

2(2-0-4) 

ประมวลมโนทัศน0เก่ียวกับทฤษฎีไวยากรณ0 วิเคราะห0ไวยากรณ0ไทยด�านระบบคํา และ ระบบ
วากยสัมพันธ0จากตําราไวยากรณ0ไทยที่สําคัญ รวมทั้งผลงานการค�นคว�าด�านไวยากรณ0ไทย   

A compilation of concepts on theories of grammar, analyze Thai grammar regarding 
morphological and syntactical systems from key Thai grammar texts and works from the study 
on Thai  grammar 
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0111513 ทฤษฎีภาษาศาสตร% 
Linguistic Theories 

2(2-0-4) 

ประมวลความรู�เก่ียวกับทฤษฎีภาษาศาสตร0แนวต9าง ๆ  เพ่ือนําไปใช�ในการศึกษา  วิเคราะห0  วิจัย-
ภาษาไทย 

A compilation of knowledge on various linguistic theories with an emphasis on 
the application of knowledge in the study, analysis and research in Thai language 

 

0111514 ภาษาศาสตร%ประยุกต% 
Applied  Linguistics 

2(2-0-4) 

ประมวลมโนทัศน0เก่ียวกับภาษาศาสตร0ประยุกต0สาขาต9าง ๆ โดยมุ9งเน�นการนํามาใช�ประโยชน0ด�าน
การศึกษา  ภาษาและวรรณคดีไทย 

A compilation of knowledge on various disciplines in applied linguistics focusing 
on the application of knowledge  in Thai language and literature study 

 

0111515 สัมมนางานวิจัยทางภาษาศาสตร%ท่ีเก่ียวข3องกับภาษาไทย 2(1-2-3) 
 Seminar on Linguistic Research  Related to Thai language  

หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทางภาษาศาสตร0ที่เก่ียวข�องกับภาษาไทย  วิเคราะห0โครงสร�าง
ภาษาไทยโดยใช�ทฤษฎีภาษาศาสตร0ที่เก่ียวข�อง และนําเสนอ     

Principles, concepts and theories in Linguistics related to Thai language, analyze 
structure of Thai language using related linguistic theories, present the findings   

 

0111516 คํายืมในภาษาไทย   
Loanwords in Thai 

 2(2-0-4) 

ประมวลความรู�เก่ียวกับคํายืมภาษาต9างประเทศ ท่ีมีอิทธิพลต9อภาษาไทย ต้ังแต9อดีตจนถึงปrจจุบันทั้ง
ด�านเสียงไวยากรณ0  วงศัพท0  และวัฒนธรรมการใช�  วิเคราะห0คํายืมภาษาต9างประเทศที่ใช�ในภาษาไทย 

A compilation of knowledge on influence of loanwords on Thai language from 
past to present in terms of sound, grammatical structure, vocabulary and cultural aspect in 
language use, an analysis of loanwords used in Thai language 

 

 0111517 การศึกษาเอกสารโบราณ 
Manuscript Studies 

2(1-2-3) 

รูปแบบอักษร  เนื้อหา ภาษา และอักขรวิธีต9าง ๆ ที่ใช�บันทึกภาษาไทยด�วยลายมือเขียนในภูมิภาค 
ต9าง ๆ  ของประเทศไทย อ9าน และปฏิบัติการวิเคราะห0เอกสารโบราณท่ีบันทึกในสมุดข9อยและใบลาน 

Forms of Thai hand-written alphabets, content, language and orthography in different 
regions of Thailand, read and analyze old documents of Khoi long books and palm leaves 
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0111518 สัมพันธสารวิเคราะห%   
Discourse Analysis 

2(1-2-3) 
 

 หลักการ  แนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวกับสัมพันธสาร และปฏิบัติการวิเคราะห0สัมพันธสาร  
Principles, Concepts and theories of Discourse Analysis; hand-on practice on 

discourse analysis 
 

0111519 แนวทางการวิเคราะห%วาทกรรม 2(1-2-3) 
 Approaches to Discourse Analysis  

แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห0วาทกรรม ปฏิบัติการวิเคราะห0และวิพากษ0ประเด็นความรู�ด�าน 
วาทกรรม โดยเน�นวาทกรรมวิเคราะห0ทางภาษาศาสตร0 

Approaches and theories of Discourse Analysis, analysis and criticize on discourse 
issues, focusing on linguistic discourse analysis 

 

0111521 สัมมนาความรู3และทิศทางวรรณคดีไทย 
Seminar on Thai Literature Study and Its Trends 

 2(1-2-3) 

ความรู�และทิศทางการเคลื่อนไหวในการวิเคราะห0วรรณคดีไทย แง9มุมต9าง ๆ ของนักวิชาการทาง
วรรณคดีและนักวิชาการในสาขาอ่ืน ๆ และนําเสนอ 

Knowledge and directions in Thai literature analysis as introduced by literature 
scholars and experts in other fields, present the findings 

 

0111522 ทฤษฎีวรรณคดี  
Literary Theory 

2(2-0-4) 

แนวคิด ทฤษฎีวรรณคดีต9างๆ ท้ังของตะวันออกและตะวันตก การนําทฤษฎีไปวิเคราะห0และ
ประยุกต0ใช�ในรายวิชาต9าง ๆ และการวิจัยทางวรรณคดี  

Concepts and literary theories focusing on the application of knowledge in the 
study, analysis and research on literature 

 

0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 
Seminar on Thai Classic Literature 

2(1-2-3) 

วิเคราะห0  วิจารณ0และวิพากษ0วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช�ทฤษฎีหรือแนวทางท่ีเหมาะสม และ
นําเสนอ 

Analyze and criticize Thai classic literature using appropriate theories or approaches, 
and  present the findings 
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0111524 สัมมนาวรรณกรรมร9วมสมัย 2(1-2-3) 
 Seminar on Contemporary Literature  

วิเคราะห0 วิจารณ0 และวิพากษ0วรรณกรรมร9วมสมัยโดยเลือกใช�ทฤษฎีและแนวทางท่ีเหมาะสม สังเกต
แนวคิดทางพหุวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม และนําเสนอ 

Analyze and criticize Thai contemporary literary works, using proper theories or 
approaches, aiming for multicultural thoughts presented, and present the findings 

 

0111525 สัมมนาวรรณกรรมท3องถ่ิน 
Seminar on Local Literature 

2(1-2-3) 

วิเคราะห0 และสังเคราะห0วรรณกรรมท�องถ่ินภาคต9าง ๆ ของประเทศไทย  วิเคราะห0อัตลักษณ0
วรรณกรรมท�องถ่ินภาคใต�และนําเสนอ 

Analyze and synthesize local literature from different regions of Thailand, analysis 
of identity of local literature of the Southern Thailand  present the findings 

 

0111526 สัมมนาวรรณกรรมท3องถ่ินเปรียบเทียบ 
Seminar on Comparative Local  Literature 

2(1-2-3) 

ที่มา แนวคิด  คุณค9า  อัตลักษณ0 ของวรรณกรรมท�องถ่ินภาคต9าง ๆ เปรียบเทียบโครงสร�าง รูปแบบ 
เนื้อหา และการแพร9กระจายของวรรณกรรมท�องถ่ินไทยและนําเสนอ 

Origins, concepts, values, identity of local literature in various regions, compare the 
structure, format, content and distribution of Thai local literature, present the findings 

 

0111527 สัมมนาวรรณกรรมเฉพาะบุคคล    
Seminar on Specific Literary Works 

2(1-2-3) 

วิเคราะห0  วิจารณ0 และวิพากษ0วรรณกรรมของนักเขียนหรือกวี  ในแง9ผลงานเด9นที่มีคุณค9าทาง
วรรณศิลป�และทางปrญญา และนําเสนอ 

Analyze and criticize  authors’ or poets’ outstanding works of literary and 
intellectual values,  present the findings 

 

0111611 สัมมนาการใช3ภาษาไทย 
Seminar on Thai  Language Use 

2(1-2-3) 

วิเคราะห0 วิจารณ0และวิพากษ0การใช�ภาษาและปrญหาการใช�ภาษาในสังคมไทย ในหัวข�อที่สนใจและ
นําเสนอ 

Analyze and criticize study of topics of interest regarding the use of Thai language in 
Thai society and its problems, present the findings 
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0111612 สัมมนาความรู3ภาษาไทย 
Seminar on Thai Language Knowledge 

2(1-2-3) 

วิเคราะห0  วิจารณ0 และวิพากษ0ประเด็นความรู�ทางภาษาไทยที่สนใจ และประเด็นที่อยู9ในความสนใจ 
ในปrจจุบัน และนําเสนอ  

Analyze and criticize Thai language knowledge as exhibited in topics of interest 
and current issue, present the findings  

 

0111613 ภาษาถ่ินและภาษาของกลุ9มชาติพันธุ% 
Dialects and Ethnic Languages 

2(1-2-3) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับภาษาไทยถ่ินและภาษาของกลุ9มชาติพันธุ0  ในท�องถ่ินภาคใต�
วิเคราะห0ระบบเสียง ระบบคํา ระบบวากยสัมพันธ0 และความหมาย โดยใช�ระเบียบวิธีภาษาศาสตร0 และปฏิบัติ
ภาคสนาม  

Principles, concepts and theories of dialects and ethnic languages in Southern 
Thailand, analyze phonology, morphology, syntax and semantics using the linguistic 
methodology and field work 

 

0111614 พัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย 
Development of Thai Scripts and Orthography 

2(2-0-4) 

พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีไทยจากอดีตสู9ปrจจุบัน  ปริวรรตอักษรและอักขรวิธีไทยในยุคสมัย
ที่สําคัญ  

Development of Thai scripts and orthography from past to present, hand-on 
practice on transformation of Thai scripts and orthography of important periods 

 

0111615 วัจนปฏิบัติศาสตร% 
Pragmatics 

2(2-0-4) 

ความหมาย  ขอบข9าย หลักการทางวัจนปฏิบัติศาสตร0  วัจนกรรมและการจําแนกวัจนกรรม ทฤษฎี
ความสุภาพ  การวิเคราะห0บทสนทนา การวิจัยด�านวัจนปฏิบัติศาสตร0 

Meaning, scope, principles of pragmatics, speech acts and the classification of 
speech acts, theory of politeness, conversation analysis, and research on pragmatics 
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0111616 ภาษาศาสตร%สังคม 
Sociolinguistics 

2(2-0-4) 

แนวคิด  ทฤษฎีภาษาศาสตร0สังคม ความสัมพันธ0ระหว9างภาษากับสังคมไทย วิเคราะห0งานด�าน
ภาษาศาสตร0สังคม 

Concepts and theories of sociolinguistics, relationship between language and Thai 
society, analyze works on sociolinguistics 

 

0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 
Academic Article Writing 

2(2-0-4) 

 รูปแบบและกลวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือลงพิมพ0ในวารสารวิชาการ  เขียนบทความทาง
วิชาการรูปแบบต9าง ๆ 
 Genres and techniques for academic writing and publicizing in academic journals, 
practice writing a variety of academic articles 

 

0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 
Stylistics in Thai 

2(2-0-4) 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับวัจนลีลาในภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน วัจนลีลาในวรรณกรรม
และวรรณคดี  วิเคราะห0การแปรของภาษาตามวัจนลีลา  และงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับวัจนลีลาในภาษาไทย 

Concepts and theories of stylistics in spoken and written language, stylistics in 
literary work and literature, analyze language variation based on stylistics, a study of research 
work involving stylistics in Thai language 

 

0111619 การจัดสร3างพจนานุกรม 
Lexicography 

2(1-2-3) 

รูปแบบของพจนานุกรม หลักการและวิธีการสร�างพจนานุกรม รวมท้ังการปรับปรุงพจนานุกรมให�
สมบูรณ0และถูกต�อง 

Forms of lexicography, principles and methods of lexicography including the 
accurate and complete lexicographical revision 

 

0111621 สัมมนาวรรณกรรมอาเซียน 
Seminar on ASEAN Literary Works 

2(1-2-3) 

พัฒนาการ ลักษณะเด9น และคุณค9าของวรรณกรรมอาเซียน และนําเสนอ 

Development, dominant characteristics and values of ASEAN literary works, present 
the findings 
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0111622  สัมมนาคติชนวิทยา 
Seminar on Folklore 

2(1-2-3) 

แนวคิด  ทฤษฎี พัฒนาการด�านคติชนวิทยาและการนํามาปรับใช�  วิเคราะห0คติชนในสังคมไทย และ
นําเสนอ 

Concepts, theories and development of folklore and its application, analyze 
folklore in Thai society, present the findings 

 

0111623 วรรณกรรมเปรียบเทียบ 
Comparative Literature 

2(1-2-3) 

วิเคราะห0  วิจารณ0 และวิพากษ0วรรณกรรมเปรียบเทียบในลักษณะวรรณกรรมข�ามชาติ ข�ามศาสตร0 
และข�ามศิลป� 

Analyze and criticize comparative literature in term of comparative study of cross-
national, cross-disciplinary and  cross-artistic literary works 

 

0111624 สัมมนาการประยุกต%วรรณกรรม 
Seminar on Application of Literary Works 

2(1-2-3) 

วิเคราะห0  วิจารณ0 และวิพากษ0ผลงานสร�างสรรค0จากวรรณกรรมท่ีอยู9ในรูปงานศิลป�แขนงต9าง ๆ 
สร�างสรรค0งานจากวรรณกรรม และนําเสนอ 

Analyze and criticize creative works in various fields of arts derived from literary 
works, hand-on practice on creating work from literary works, present the findings 

 

0111625 สัมมนาวรรณกรรมแปล 
Seminar on  Translated Literary Works 

2(1-2-3) 

วิเคราะห0  วิจารณ0 และวิพากษ0วรรณกรรมแปลในประเทศไทย ทั้งวรรณกรรมที่แปลโดยตรง แปล
และเรียบเรียง จากภาษาต9างประเทศโดยเน�นวิธีการแปลข�ามวัฒนธรรม  และนําเสนอ 

Analyze and criticize translated literary works in Thailand, both fully translated and 
edited-translated from foreign languages, with the emphasis on cross cultural translation, 
present the findings 

 

0111626 สัมมนาวรรณกรรมเฉพาะประเภท  
Seminar on Literary Works of Particular Genres 

2(1-2-3) 

พัฒนาการ ลักษณะเด9น และคุณค9าของวรรณกรรมไทยประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะ นิราศ 
บทละคร  นิทาน  นิยาย  คําสอน  ประวัติศาสตร0 และสังคมวัฒนธรรม  และนําเสนอ 

Development, dominant characteristics and values of a particular type of Thai  
literature especially ‘Niras’ poetry, drama, tale, novel, story, moral, history, culture and 
society, present the findings 
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0111627 สัมมนาวรรณกรรมลุ9มนํ้าทะเลสาบสงขลา  
Seminar on Literary Works from the Songkhla Lake Basin  

2(1-2-3) 

วิเคราะห0 วิจารณ0 และวิพากษ0เก่ียวกับประเภท เอกลักษณ0 คุณค9าและภูมิปrญญาวรรณกรรมลุ9มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา และนําเสนอ 

Analyze and criticize categories, uniqueness, values and wisdom as exhibited in 
literary works from the Songkhla Lake Basin, present the findings 
 

0111628 สัมมนาวรรณกรรมกับอัตลักษณ%ทักษิณ  
Seminar on Literary Works and Southern Thai Identities 

2(1-2-3) 

ความหมาย ขอบเขต และประเภทของวรรณกรรมกับอัตลักษณ0ถ่ินใต� วรรณกรรมที่นําเสนอ 
อัตลักษณ0ถ่ินใต� วิเคราะห0อัตลักษณ0เด9นและอัตลักษณ0ร9วมท่ีปรากฏในวรรณกรรม  และนําเสนอ 

Meaning, scope and category of literary works and Southern Thai identities, literary 
works reflecting Southern Thai identities, analysis of dominant and shared identities as 
exhibited in the literary works, present the findings 

0111631 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2(1-2-3) 
 Special Topics Study  

วิเคราะห0 และสังเคราะห0ประเด็นในสาขาวิชาภาษาไทยที่กําลังเปWนท่ีสนใจ  เสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบงานวิจัย 

Analyze  and  synthesize current issues of interest in Thai language with presentation 
in  the  research  format 

0111632 ภูมิศาสตร%และแผนท่ีภาษา 
Geography and Language Maps 

2(1-2-3) 

ประมวลมโนทัศน0เก่ียวกับพ้ืนท่ี และภาษาของกลุ9มชาติพันธุ0 เพ่ือนําไปสู9การสร�างแผนที่ภาษา 

A compilation of concepts on geographical areas and languages of ethnic groups for 
language mapping purpose 

0111691 วิทยานิพนธ% 
Thesis 

12(0-36-0) 

วิจัยทางภาษา วรรณคดี หรือวรรณกรรมท�องถ่ิน โดยผลงานหรือส9วนหนึ่งของงานวิจัย ได�รับการ
ยอมรับให�ตีพิมพ0ในวารสารหรือสิ่งพิมพ0ทางวิชาการที่มีผู�ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต9อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม 

A research study on language, literature or Thai literary works where full research 
or part of the research is accepted for publication by journals or academic publications with 
peer review or presented at academic conference with research proceedings 
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3.2 ช่ือ ตําแหน9ง และคุณวุฒิของอาจารย% 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
ตําแหน9ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบัน ปC 

1 น.ส.จริญญา อาจารย0 Ph.D.  Linguistics La Trobe University, Australia 2552 
 ธรรมโชโต  ศศ.ม. ภาษาศาสตร0 ม.ธรรมศาสตร0 2540 
   ศศ.บ. ศิลปศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  2536 
2 นายไพบูลย0   รองศาสตราจารย0 D.E.A. Anthropologie  Ecole des Hautes E’tudes en   2529 
 ดวงจันทร0   Sociale et Ethnologie Sciences Sociales, Paris, France  
   ศศ.ม. ภาษาศาสตร0และ ม.มหิดล 2527 
    ภาษาเอเซียอาคเนย0   
   กศ.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา 2516 

3 น.ส.พัชลินจ0   ผู�ช9วยศาสตราจารย0 อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย   2555 
 จีนนุ9น  อ.ม. ภาษาไทย ม.ศิลปากร 2547 
   ศศ.บ. ภาษาไทย ม.ทักษิณ  2543 

4 นายมาโนช ผู�ช9วยศาสตราจารย0 ศศ.ด. ภาษาไทย ม.นเรศวร 2553 

 ดินลานสกูล  กศ.ม. ภาษาไทย ม.ทักษิณ 2545 

   กศ.บ. ภาษาไทย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2528 

5 น.ส.พรพันธุ0 รองศาสตราจารย0 ปร.ด. ไทศึกษา ม.มหาสารคาม 2549 

 เขมคุณาศัย  กศ.ม 
ศษ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2530 
2525 

6 น.ส.ปรียารัตน0 อาจารย0 อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย   2559 
 เชาวลิตประพันธ0  อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย   2548 
   อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2544 

 

3.2.2 อาจารย%พิเศษ  

ลําดับ ชื่อ - สกุล 
ตําแหน9ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบัน ปC 

1 นายเปรมินทร0 
คาระวี 

ผู�ช9วยศาสตราจารย0 อ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร0 
ภาษาศาสตร0 
ภาษาฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร0  

2540 
2527 
2523 

2 นายธเนศ ผู�ช9วยศาสตราจารย0 อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2543 

 เวศร0ภาดา  อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2533 

   อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 2526 

3 น.ส.ร่ืนฤทัย  
สัจจพันธุ0 

ศาสตราจารย0 อ.ด. 
อ.ม. 
อ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย 

2534 
2515 
2513 

4 นายอนันต0   รองศาสตราจารย0 ศศ.ม. จารึกตะวันออก ม.ศิลปากร 2524 

 อารีย0พงศ0  กศ.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 2512 
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4. องค%ประกอบเก่ียวกับประสบการณ%ภาคสนาม  
ไม9มี 

 
5. ข3อกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ% 

5.1. คําอธิบายโดยย9อ 
รายวิชา 0111691 วิทยานิพนธ0 12(0-36-0) เปWนการทําวิจัยเพ่ือความก�าวหน�าทางวิชาการโดยมี

คณะกรรมการและอาจารย0ที่ปรึกษา ทําหน�าที่ให�คําปรึกษาและควบคุมจนแล�วเสร็จ พร�อมเรียบเรียง เขียน และ
ตีพิมพ0หรือเผยแพร9ผ9านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต9าง ๆ และเปWนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าด�วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8  (ภาคผนวก ง)  และเปWนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ทักษิณเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการทําและสอบวิทยานิพนธ0  

5.2 ผลการเรียนรู3 
5.2.1 สร�างสรรค0งานวิจัยเพ่ือความก�าวหน�าทางวิชาการด�านภาษา  วรรณคดี วรรณกรรมท�องถิ่น  

วรรณกรรมสมัยใหม9และวรรณกรรมอาเซียน 
5.2.2 มีความรู�  ความเข�าใจเก่ียวกับแนวคิด  ทฤษฎีและใช�กระบวนการวิจัยแก�ปrญหาต9าง ๆ ได�

อย9างสร�างสรรค0และเหมาะสม   
5.2.3 มีความเชี่ยวชาญในการสืบค�น  รวบรวม  วิเคราะห0  สังเคราะห0และประยุกต0ประเด็น

วรรณคดี วรรณกรรมท�องถ่ิน  วรรณกรรมสมัยใหม9และวรรณกรรมอาเซียน 
5.2.4 มึความซ่ือสัตย0สุจริต  และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
5.2.5 ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม

ความก�าวหน�าทางวิชาการ และนําเสนอผลการวิจัยได�ดี 
5.3 ช9วงเวลา 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปXท่ี 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ0 คร้ังที่ 1 จํานวน 3 หน9วยกิต  
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปXท่ี 2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ0 คร้ังที่ 2 จํานวน 9 หน9วยกิต  

5.4 จํานวนหน9วยกิต 
ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธ0 12 หน9วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 จัดอาจารย0ที่ป รึกษาวิชาการทําหน�าที่ ให� คําแนะนําแก9นิสิตในการเตรียมตัวเพ่ือทํา

วิทยานิพนธ0  
5.5.2 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ0 หรือชุมชน เพ่ือสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ0ของ

ผู�เรียน 
5.5.3 วางแผน จัดระบบการใช�เอกสาร วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ0ที่จะให�บริการ  หรือประสานงานกรณี

การใช�ชุมชนเปWนฐานในการทําวิทยานิพนธ0 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ0 เปWนหน�าที่ของคณะกรรมการสอบ ให�กระทําหลังจากนิสิตสอบปาก

เปล9าเสร็จสิ้น โดยคณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสินผลการสอบ  แจ�งให�ผู�สอบทราบและรายงานผลตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยให�รายงานผลเปWนสัญลักษณ0และมีความหมาย ดังนี้ 

สัญลักษณ% ความหมาย 
VG ดีมาก (Very Good) 
G ดี (Good) 
P ผ9าน (Pass) 
F ไม9ผ9าน (Fail) 

ทั้งนี้ ให�เปWนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
หมวดที่ 6 (ภาคผนวก ง) 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู3  กลยุทธ%การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ%การสอนหรือกิจกรรม 

ของนิสิต 
รายวิชา 

1. มีความเข�าใจท�องถ่ิน เก็บข�อมูลภาคสนาม วิจัยร9วมกับ
ชุมชน 

1) 0111525 สัมมนาวรรณกรรมท�องถ่ิน 
2) 0111613 ภาษาถิ่นและภาษาชองกลุ9ม
ชาติพันธุ0 
3) 0111622 สัมมนาคติชนวิทยา 
4) 0111627 สัมมนาวรรณกรรมลุ9มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา 
5) 0111628 สัมมนาวรรณกรรมกับอัต
ลักษณ0ทักษิณ 
6) 0111632 ภูมิศาสตร0และแผนที่ภาษา 

2. มีความเปWนผู�นําทาง
วิชาการ 

จัดกิจกรรมการเสนอผลงานทาง
วิชาการทุกปX  สัมมนา  เสนอ
ผลงานในรายวิชาต9าง ๆ 

1) 0111521 สัมมนาความรู�และทิศทาง
วรรณคดีไทย 
2) 0111611 สัมมนาการใช�ภาษาไทย 
3) 0111619 การจัดสร�างพจนานุกรม 
4) 0111628 สัมมนาวรรณกรรมกับอัต
ลักษณ0ทักษิณ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู3ในแต9ละด3าน 
ผลการเรียนรู3 กลยุทธ%การสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3 กลยุทธ%การประเมินผลการเรียนรู3 

1. ด3านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ และ

ซื่อสัตย0สุจริต  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
1.2 มีวินัยและรับผิดชอบต9อตนเอง รวมทั้ง

เคารพกฎระเบียบและข�อบังคับต9าง ๆ ขององค0กรและ
สังคม  

1.3 เคารพสิทธิและรับฟrงความคิดเห็นของผู�อื่น  

 
1. กําหนดให�มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝrงให�นิสิตมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. มอบหมายให�นิสิตทํางานเปWนกลุ9ม  
3. อาจารย0ผู�สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ในการสอน 
 

 
1. ประเมินจากการตรงต9อเวลาของนิสิตในการ 
ส9งงานที่ได�รับมอบหมาย  
2. ความมีวินัยและความพร�อมเพรียงของนิสิตใน
การเข�าร9วมกิจกรรมทางวิชาการ 
3. การรับผิดชอบในหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย 
4. พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

2. ด3านความรู3 
2.1 มีความรู�  ความเข�าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดีไทย  วรรณกรรม-
สมัยใหม9  วรรณกรรมท�องถิ่น  และวรรณกรรมอาเซียน  

2.2 วิเคราะห0  สังเคราะห0   รวมทั้งประยุกต0
ความรู�  ทักษะและวิธีการทางภาษา  วรรณคดีไทย 
วรรณกรรมสมัยใหม9   วรรณกรรมท�องถิ่น   และ
วรรณกรรมอาเซียน 

2.3 ติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการด�านภาษา 
วรรณคดีไทย วรรณกรรมสมัยใหม9  วรรณกรรมท�องถิ่น  
และวรรณกรรมอาเซียน 

2.4 บูรณาการความรู�วิชาภาษา วรรณคดีไทย 
วรรณกรรมสมัยใหม9   วรรณกรรมท�องถิ่น   และ
วรรณกรรมอาเซียนกับความรู�ในศาสตร0 อื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข�อง 

 
1. ใช�การสอนหลายรูปแบบ ทั้งบรรยาย ปฏิบั ติ  และ 
การสัมมนา โดยเน�นผู�เรียนเปWนสําคัญ 
2. การเรียนรู�ผ9านกระบวนการวิจัยด�วยตนเอง  โดยใช� 
แนวคิดทฤษฎีทางภาษาและวรรณคดี  
3. การเรียนรู�ผ9านการสัมมนา กรณีศึกษา หรือการประชุม 
วิชาการการนําเสนอผลจากการวิจัยในระดับชาติ 

1. ประเมินผลการเรียนรู�กลางภาคเรียน  และ 
ปลายภาคเรียน 
2. ประเมินจากคุณภาพของการเสนอผลจาก
การศึกษาค�นคว�า 
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ผลการเรียนรู3 กลยุทธ%การสอนที่ใช3พัฒนาการเรียนรู3 กลยุทธ%การประเมินผลการเรียนรู3 
3. ด3านทักษะทางปLญญา 

3.1 คิดอย9างมีวิจารณญาณ 
3.2 สืบค�น  รวบรวม  วิเคราะห0สังเคราะห0 และ

ประยุกต0ประเด็นทางภาษา วรรณคดีไทย วรรณกรรม
สมัยใหม9  วรรณกรรมท�องถิ่น  และวรรณกรรมอาเซียน 
 

 
1. การเขียนรายงานหรือเขียนบทความวิชาการ 
2. การมอบหมายงานในรายวิชาที่เปWนกรณีศึกษา 
3. การจัดให�มีรายวิชาที่เสริมสร�างการพัฒนาทักษะทาง
ปrญญาเพื่อฝzกคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0 และประยุกต0
แนวคิด ทฤษฎีด�านภาษา วรรณคดีไทย วรรณกรรม
สมัยใหม9  วรรณกรรมท�องถิ่น  และวรรณกรรมอาเซียน 
4. การสอนแบบผู�เรียนเปWนสําคัญ โดยให�มีการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นในรายวิชาต9าง ๆ 

 
1. การเขียนรายงานหรือบทความทางวิชาการของ
นิสิต 
2) การนําเสนอผลงานวิชาการ 
3) การใช�ข�อสอบหรือแบบฝzกหัดที่ ให�นิ สิตคิด
วิเคราะห0 สังเคราะห0และคิดอย9างมีวิจารณญาณ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ%ระหว9างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ0 ที่ ดี  สามารถสื่อสารและ
ทํางานร9วมกับผู�อื่นได�อย9างมีประสิทธิภาพ 

4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได�รับมอบหมาย 
ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ9ม 

 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน�นการทํางานเปWน
กลุ9มและงานที่ต�องมีปฎิสัมพันธ0ระหว9างบุคคล 
2. จัดประสบการณ0การเรียนรู�จากกรณีศึกษา 
3. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ ในรายวิชาต9าง  ๆ   

 
1. การนําเสนอผลงานเปWนกลุ9ม 
2. ประเมินความสม่ําเสมอการเข�าร9วมกิจกรรมกลุ9ม 
3. ประเมินความรับผิดชอบในหน�าที่ที่ได�รับ
มอบหมาย 
4. ประเมินโดยเพื่อนร9วมชั้น 

5. ด3านทักษะการวิเคราะห% การสื่อสาร และการใช3
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 คัดเลือกข�อมูลเพื่อการศึกษาในกรณีศึกษา
ได�อย9างมีประสิทธิภาพ 

5.2 ใช�ภาษาไทย หรือภาษาต9างประเทศในการ
สื่อสารและสืบค�นข�อมูลได� 

5.3 ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร0ในการจัดการ
ข�อมูลต9าง ๆ และใช� เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม
ความก�าวหน�าทางวิชาการอย9างเหมาะสม  

 
1. จัดการเรียนการสอนที่เน�นการฝzกทักษะการสื่อสาร
ทั้งการพูด การฟrง การเขียน ระหว9างผู�เรียน ผู�สอน และ
ผู�เกี่ยวข�องอื่น ๆ 
2. จัดประสบการณ0การเรียนรู�ที่ส9งเสริมให�ผู�เรียนเลือกใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและ
เหมาะสม 
3. จัดประสบการณ0 ให�ผู� เรียนนําเสนอผลงานโดยใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย9างเหมาะสม 

 
1. ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 
2. ทักษะการเขียนรายงาน 
3. ทักษะการนําเสนอโดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum  
Mapping) ผลการเรียนรู3ในตารางมีความหมาย ดังน้ี 
1) ด3านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความเสียสละ  และซ่ือสัตย0สุจริต  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
1.2 มีวินัยและรับผิดชอบต9อตนเอง รวมท้ังเคารพกฎระเบียบและข�อบังคับต9าง ๆ ขององค0กรและ 

สังคม 
1.3 เคารพสิทธิและรับฟrงความคิดเห็นของผู�อ่ืน 

2) ด3านความรู3 
2.1 มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับภาษา  วรรณคดีไทย  วรรณกรรม-

สมัยใหม9  วรรณกรรมท�องถ่ิน  และวรรณกรรมอาเซียน 
2.2 วิเคราะห0  สังเคราะห0  รวมท้ังประยุกต0ความรู� ทักษะและวิธกีารทางภาษา วรรณคดีไทย 

วรรณกรรมสมัยใหม9  วรรณกรรมท�องถ่ิน  และวรรณกรรมอาเซียน 
2.3 ติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการด�านภาษา วรรณคดีไทย วรรณกรรมสมัยใหม9  วรรณกรรม

ท�องถิ่น  และวรรณกรรมอาเซียน 
2.4 บูรณาการความรู�วิชาภาษา วรรณคดีไทย วรรณกรรมสมัยใหม9  วรรณกรรมท�องถ่ิน  และ

วรรณกรรมอาเซียนกับความรู�ในศาสตร0อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข�อง 
3) ด3านทักษะทางปLญญา 

3.1 คิดอย9างมีวิจารณญาณ 
3.2 สืบค�น รวบรวม วิเคราะห0 สังเคราะห0 และประยุกต0ประเด็นทางภาษา  วรรณคดีไทย วรรณกรรม

สมัยใหม9  วรรณกรรมท�องถ่ิน  และวรรณกรรมอาเซียน 
4) ทักษะความสัมพันธ%ระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ0ที่ดี  สามารถสื่อสารและทํางานร9วมกับผู�อ่ืนได�อย9างมีประสิทธิภาพ 
4.2 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได�รับมอบหมาย  ท้ังงานรายบุคคลและงานกลุ9ม 

5) ด3านทักษะการวิเคราะห% การส่ือสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 คัดเลือกข�อมูลเพ่ือการศึกษาในกรณีศึกษาได�อย9างมีประสิทธิภาพ 
5.2 ใช�ภาษาไทย หรือภาษาต9างประเทศในการสื่อสารและสืบค�นข�อมูลได� 
5.3 ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร0ในการจัดการข�อมูลต9าง ๆ  และใช�เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม

ความก�าวหน�าทางวิชาการอย9างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู3จากหลักสูตรสู9รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก   � ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.  ความรู3 
3. ทักษะทาง

ปLญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ% 
ระหว9างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
 วิเคราะห%เชิง 
 ตัวเลข สื่อสาร 
 และการใช3 
 เทคโนโลยี 
 สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม9นับหน9วยกิต)               
0111501  การอ9านภาษาอังกฤษเพื่อการค�นคว�า � �  �  �  �  � �  �  
0111502  ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนองาน 

 วิชาการ 
� �    � � �  � �  � � 

หมวดวิชาเอก               

วิชาบังคับ               
0111503 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย � � � � � � � � � � � � �  
0111511 การตีความ � �  � � �  � � �  � � � 
0111512 ไวยากรณ0ไทย � �  � � � � � � � � � � � 
0111521 สัมมนาความรู�และทิศทางวรรณคดีไทย �  � � � � � � � � �  �  
0111611 สัมมนาการใช�ภาษาไทย � � �  �  � �  � �  � � 
วิชาเลือก กลุ9ม  ก.               

เลือกกลุ9มภาษา               
0111513 ทฤษฎีภาษาศาสตร0 � �  � � �  � � � � � � � 
0111514 ภาษาศาสตร0ประยุกต0 � �  � � �  � �  �  �  
0111515 สัมมนางานวิจัยทางภาษาศาสตร0ที่

เกี่ยวข�องกับภาษาไทย 
� � � � � � � � � � � � � � 
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รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.  ความรู3 
3. ทักษะทาง

ปLญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ% 
ระหว9างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
 วิเคราะห%เชิง 
 ตัวเลข สื่อสาร 
 และการใช3 
 เทคโนโลยี 
 สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
0111612 สัมมนาความรู�ภาษาไทย � � � � � � � � � � � � � � 
0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ9มชาติพันธุ0 � �  � � � � � � � � � � � 
เลือกกลุ9มวรรณคดี  กลุ9ม ก.               
0111522  ทฤษฎีวรรณคดี � �  � � � � � � � � � � � 
0111523  สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ �  �  � �  � � � � �  � 
0111524  สัมมนาวรรณกรรมร9วมสมัย �  � � � �  � � � � �  � 
0111525  สัมมนาวรรณกรรมท�องถิ่น � � � � � � � � � � � �  � 
0111621  สัมมนาวรรณกรรมอาเซียน �  �  � � � � � � � � � � 
เลือกเรียนจากรายวิชา               
0111516  คํายืมในภาษาไทย � �  � � � � � � � � � � � 
0111517  การศึกษาเอกสารโบราณ � �  � � � � � � � �   � 
0111518  สัมพันธสารวิเคราะห0 � �  � � �  � � � � � �  
0111519  แนวทางการวิเคราะห0วาทกรรม � � � � � � � �  � � � � � 
0111526  สัมมนาวรรณกรรมท�องถิ่นเปรียบเทียบ � � � � � � � � � � � � � � 
0111527  สัมมนาวรรณกรรมเฉพาะบุคคล � � �   � � � � � �   � 
0111614  พัฒนาการอักษรและอกัขรวิธีไทย � �  � � � � � � � � � � � 
0111615  วัจนปฏิบัติศาสตร0 � �  � � � � � � � � � � � 
0111616  ภาษาศาสตร0สังคม � �  � � �  � � � � � � � 
0111617  การเขียนบทความทางวิชาการ � �  � � � � � � � � � � � 
0111618  วัจนลีลาในภาษาไทย � �  � � � � � � � � � � � 
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รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.  ความรู3 
3. ทักษะทาง

ปLญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ% 
ระหว9างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
 วิเคราะห%เชิง 
 ตัวเลข สื่อสาร 
 และการใช3 
 เทคโนโลยี 
 สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
0111619   การจัดสร�างพจนานุกรม � �  � � � � � � � � � � � 
0111622   สัมมนาคติชนวิทยา � � �  � �  � � � � � � � 
0111623  วรรณกรรมเปรียบเทียบ � �  � � �  � � � � � � � 
0111624  สัมมนาการประยุกต0วรรณกรรม � � � � � �  � � � � � � � 
0111625  สัมมนาวรรณกรรมแปล � � � � � �  � � � � � � � 
0111626  สัมมนาวรรณกรรมเฉพาะประเภท � � � � � � � � � � � � � � 
0111627  สัมมนาวรรณกรรมลุ9มน้ําทะเลสาบสงขลา �  � � � � � � � � � � � � 
0111628  สัมมนาวรรณกรรมกับอัตลักษณ0ทักษณิ � � �  � �  � � � � � � � 
0111631  การศึกษาเฉพาะเรื่อง � �  � �   �  � � � � � � � � 
0111632  ภูมิศาสตร0และแผนที่ภาษา � �  � � �  � � � � � � � 
หมวดวิทยานิพนธ%               
0111699  วิทยานิพนธ0 � � � � � � � � � � � � � � 
รวม �  ความรับผิดชอบหลัก 34 20 8 20 25 19 15 31 29 11 34 9 18 17 

รวม �  ความรับผิดชอบรอง 5 14 11 12 11 19 10 8 6 27 4 23 16 17 
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑ%ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ%ในการให3ระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะต�องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม9น�อยกว9าร�อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้นจึง

จะได�รับผลการเรียนในรายวิชาน้ัน  จึงจะได�รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของ  
แต9ละรายวิชาเปWนแบบระดับข้ันกรณีรายวิชาในหลักสูตรไม9มีการประเมินผลเปWนระดับข้ันนให�ใช�สัญลักษณ0
แทน โดยเปWนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 
6 (ภาคผนวก ง) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู3ขณะนิสิตยังไม9สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยประธานหลักสูตรแต9งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ

ประเมินความสอดคล�องของข�อสอบกับผลการเรียนรู�ท่ีกําหนดไว�ในรายวิชา ความเหมาะสมของการให�คะแนน
ในกระดาษคําตอบ และการให�ระดับคะแนน อย9างน�อยร�อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเป\ดสอนในแต9ละปX 

2.1.2 มีการทวนสอบระดับหลักสูตร ตามเกณฑ0กําหนดของคณะ 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู3หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา  

2.2.1  มีการทวนสอบวัดความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต ตามเกณฑ0กําหนดของมหาวิทยาลัย 
2.2.2  มีการติดตามข�อมูลของบัณฑิตต9อสถานการณ0ได�งานทําเพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 
 

3. เกณฑ%การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นิสิตต�องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร�างหลักสูตร สอบผ9านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ0ทุก

รายวิชาท่ีลงทะเบียน ได�รับค9าเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม9ตํ่ากว9า 3.00 และมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  โดยเปWนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 
9 ข�อ 43 และข�อ 44 (ภาคผนวก ง) 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย% 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย%ใหม9 

1.1 ปฐมนิเทศแนะแนวการเปWนครูแก9อาจารย0ใหม9ให�มีความรู�ความเข�าใจวิสัยทัศน0 พันธกิจและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะ  หลักสูตรท่ีเป\ดสอน  บทบาทและหน�าท่ีความรับผิดชอบต9อผลการเรียนรู�
ของนิสิตในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1.2 แนะนําอาจารย0ใหม9และอาจารย0พิเศษเข�าใจถึงปรัชญา วัตถุประสงค0ของหลักสูตร รายละเอียด
หลักสูตร ซ่ึงแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค0ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู9มือนิสิต 
คู9มืออาจารย0 ฯลฯ ให�อาจารย0ใหม9  และรายวิชารับผิดชอบหลักสูตร  และให�จัดทําประมวลรายวิชาและ
พิจารณาร9วมกันในกรรมการประจําหลักสูตร 

1.3 ชี้แจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวข�อง คือเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซ่ึงแสดงถึงผลการเรียนรู�ท่ี
คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ0การสอนและการประเมินผล  ให�แก9อาจารย0ผู�สอนท้ังอาจารย0ใหม9และ
อาจารย0พิเศษ 

1.4 ส9งเสริมอาจารย0ให�มีการเพ่ิมพูนความรู� สร�างประสบการณ0เพ่ือส9งเสริมการจัดการเรียนการสอน
การวิจัยอย9างต9อเนื่อง ให�การสนับสนุนด�านการฝzกอบรม  ดูงานทางวิชาการในองค0กรต9าง ๆ จากการประชุม
วิชาการท่ีจัดข้ึนอย9างสมํ่าเสมอ  

1.5 จัดเตรียมความพร�อมด�านสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให�แก9อาจารย0ใหม9 
1.6 มอบหมายอาจารย0อาวุโสเปWนอาจารย0พ่ีเลี้ยง โดยมีหน�าท่ีให�คําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู�

และปรับตัวเองเข�าสู9การเปWนอาจารย0ในคณะ ประเมินและติดตามความก�าวหน�าในการปฏิบัติงานของอาจารย0ใหม9 
1.7 สนับสนุนให�อาจารย0ใหม9พัฒนาทักษะด�านการวิจัย ได�แก9  การพัฒนาโครงการวิจัย การเข�าร9วม

เปWนสมาชิกในหน9วยวิจัย  (research unit)  ต9าง ๆ  
 

2. การพัฒนาความรู3และทักษะให3แก9อาจารย% 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส9งเสริมให�คณาจารย0มีการเพ่ิมพูนความรู�  สร�างเสริมประสบการณ0การวิจัยอย9างต9อเนื่อง 
โดยเป\ดโอกาสให�มีการพัฒนาโจทย0วิจัยท่ีใช�ชุมชนเปWนฐาน 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให�ทันสมัย 
2.1.3 จัดโครงการให�ความรู�และส9งเสริมให�อาจารย0ทําวิจัยชั้นเรียน และเผยแพร9ผลงาน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด3านอ่ืน ๆ  
2.2.1 จัดให�อาจารย0เข�าร9วมกิจกรรมบริการวิชาการต9าง ๆ ของคณะ และชุมชนท�องถ่ินเพ่ือ

ส9งเสริมให�มีการพัฒนาวิชาการให�เกิดประโยชน0ต9อชุมชนท�องถ่ิน 
2.2.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยอย9างเพียงพอ 
2.2.3 ส9งเสริมให�มีการสร�างองค0ความรู�ในสาขาท่ีเก่ียวข�องกับหลักสูตรในลักษณะการทําวิจัย

แบบมีส9วนร9วมกับชุมชน 
2.2.4 จัดงบประมาณสนับสนุนให�อาจารย0ได�ไปเพ่ิมพูนความรู�ตามความเหมาะสม 
2.2.5 จัดโครงการเชิญวิทยากรมาบรรยายให�ความรู�ด�านภาษาศาสตร0 วรรณคดี วรรณกรรมท่ีมี

การเปลี่ยนแปลง หรืออยู9ในความสนใจเปWนประจําทุกปX 
2.2.6 กระตุ�นให�อาจารย0เข�าร9วมทํางานเปWนกลุ9มวิจัยและสร�างเครือข9ายการวิจัย 
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หมวดท่ี  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 
1. การกํากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให�ดําเนินการตามเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.ตาม
รายละเอียดต9อไปน้ี 

1.1 อาจารย%ผู3รับผิดชอบหลักสูตร 
จัดให�มีอาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอย9างน�อย 3 ท9าน ซ่ึงมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการ

เปWนไปตามเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทํา
หน�าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต9การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีหน�าท่ีใน
การเปWนอาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0  และ/หรืออาจารย0ผู�สอบวิทยานิพนธ0 และ/หรืออาจารย0ผู�สอน 

1.2 อาจารย%ประจําหลักสูตร 
จัดให�มีอาจารย0ประจําหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปWนไปตามเกณฑ0มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทําหน�าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน�าท่ีเต็มเวลา มีหน�าท่ีในการเปWนอาจารย0ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ0 และ/หรือ
อาจารย0ผู�สอบวิทยานิพนธ0 และ/หรืออาจารย0ผู�สอน 

1.3 อาจารย%ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ% 
มีการควบคุมภาระงานอาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0 ให�เปWนไปตามเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 
1.4 ผลงานวิทยานิพนธ% 

ผลงานวิทยานิพนธ0 หรือส9วนหน่ึงของวิทยานิพนธ0 ของผู�สําเร็จการศึกษาได�รับการตีพิมพ0ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ  เร่ือง หลักเกณฑ0การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร9ผลงานทางวิชาการ หรือเผยแพร9ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เปWนไปตามเกณฑ0มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2558  

1.5 การพัฒนาหลักสูตร 
จัดให�มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย9าง

ต9อเนื่องทุก  5  ปX 
1.6 การดําเนินงานของหลักสูตร 

มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรให�เปWนไปตามตัวบ9งชี้ผลการดําเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ9งชี้ TQF ข�อ 1-5 ให�ครบถ�วนทุกตัวตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ ท้ังนี้เกณฑ0การประเมินผ9าน คือ มีการดําเนินงานตามข�อ 1-5 
และอย9างน�อยร�อยละ 80 ของตัวบ9งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว�ในแต9ละปX 

 
2. บัณฑิต 

2.1 จัดให�มีการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต เพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให�เปWนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ  

2.2 จัดให�มีการพัฒนาและส9งเสริม ควบคุมและติดตามให�ผลงานนิสิตและผู�สําเร็จการศึกษาได�รับการ
ตีพิมพ0ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเผยแพร9ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเร่ือง 
หลักเกณฑ0การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร9ผลงานทางวิชาการ 
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3. นิสิต 
3.1 จัดให�มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย9างมีระบบ มีกลไก นําไปสู9การปฏิบัติและจัดให�มีการ

วัดผล ประเมินผล เพ่ือติดตามและนํามาปรับปรุงแก�ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนด
คุณสมบัติของนิสิตให�สอดคล�องกับธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ0ในการคัดเลือกมีความโปร9งใส ชัดเจน มี
เคร่ืองมือในการคัดเลือกนิสิตท่ีมีความพร�อม  สามารถสําเร็จการศึกษาได�ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

3.2 สําหรับนิสิตท่ีมีคุณลักษณะทางวิชาการไม9สมบูรณ0ในวันคัดเลือก  มีกระบวนการในการเตรียม
ความพร�อมให�กับนิสิตก9อนเข�าศึกษา อย9างมีระบบ มีกลไก นําไปสู9การปฏิบัติและมีการประเมินผลติดตามเพ่ือ
นํามาพัฒนาปรับปรุงแก�ไขกระบวนการเตรียมความพร�อมให�นิสิตก9อนเข�าการศึกษาหรือได�รับการพัฒนาจนมี
คุณลักษณะครบถ�วน  เพ่ือให�สามารถเรียนในหลักสูตรได�จนสําเร็จการศึกษา 

3.3 จัดให�มีกระบวนการในการส9งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดําเนินงานอย9างเปWนระบบ 
มีกลไกท่ีนําไปสู9การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู�ในรูปแบบต9างๆ ท้ังกิจกรรมในห�องเรียนและนอกห�องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร�างความเปWนพลเมืองท่ีดีมี
จิตสํานึกสาธารณะ  

3.4 จัดให�มีกระบวนการในการดูแลให�คําปรึกษาจากอาจารย0ท่ีปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบ
การปxองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให�นิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาได�ตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด 

3.5 จัดให�มีการรักษาอัตราความคงอยู9 อัตราความสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต9อการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข�อร�องเรียนของนิสิต 
เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
 
4. อาจารย% 

4.1 วางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย0  โดยการรับอาจารย0ใหม9ต�องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาภาษาไทย  วรรณคดี  ภาษาศาสตร0 หรือสาขาท่ีสัมพันธ0หรือเก่ียวข�อง 
มีระบบกลไกท่ีนําไปสู9การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา ในการรับอาจารย0ใหม9ให�
สอดคล�องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน0ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกท่ีเหมาะสมและ
โปร9งใส  และเปWนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  เร่ือง  ข้ันตอน
การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย0 

4.2 วางแผนกระบวนการบริหารอาจารย0 อย9างมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสู9การปฏิบัติและประเมินผลเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพของอาจารย0ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปWนไปตามเกณฑ0มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกําหนดบทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบ
ของอาจารย0ประจําหลักสูตรอย9างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู� ความสามารถ และ
ประสบการณ0 มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
อาจารย0ประจําหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร9งใสชัดเจน 

4.3 จัดให�มีระบบการส9งเสริมและพัฒนาอาจารย0 โดยการกําหนดแผนการลงทุน งบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน เพ่ือกํากับติดตามคุณภาพของอาจารย0อย9างมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสู9
การปฏิบัติและติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย0 
สนับสนุนการเผยแพร9ผลงานทางวิชาการของอาจารย0  และมีการรักษาอัตราการคงอยู9ของอาจารย0 โดยการ
กํากับควบคุมให�อัตราอาจารย0มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีรับเข�าในหลักสูตร โดยจัดให�มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย0ต9อการบริหารหลักสูตร 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู3เรียน 
5.1 มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อย9างมีระบบ มีกลไกท่ี

นําไปสู9การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทํารายวิชาต9าง ๆ ให�มี
เนื้อหาท่ีทันสมัย มีความก�าวหน�าก�าวทันวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเป\ด
รายวิชาต9างๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน�นผู�เรียนเปWนสําคัญสามารถตอบสนองความต�องการของนิสิตและ
ผู�ใช�บัณฑิต 

5.2 มีกระบวนการในการควบคุมกํากับมาตรฐานของหัวข�อวิทยานิพนธ0 ท่ีเน�นความสามารถในการใช� 
การวิจัยเพ่ือสร�างสรรค0สังคม 

5.3 มีกระบวนการในการวางระบบผู�สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย9างมีระบบ มีกลไก
ในการนําไปสู9การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนดผู�สอนในแต9ละ 
รายวิชาท่ีมีความรู�ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และมีการกํากับติดตามอาจารย0ในการ 
จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  

5.4 มีการกําหนดเกณฑ0ในการแต9งตั้งอาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0 ที ่มีความเหมาะสมกับหัวข�อ
วิทยานิพนธ0 และมีกระบวนการในการติดตามกํากับควบคุมการให�ความช9วยเหลือในการทําวิทยานิพนธ0 ต้ังแต9
กระบวนการพัฒนาหัวข�อจนถึงการทําวิทยานิพนธ0 การสอบปxองกัน และการเผยแพร9ผลงานวิจัยจนสําเร็จ
การศึกษา 

5.5 มีกระบวนการในประเมินผู�เรียนท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสู9การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�ของนิสิต การกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการวางระบบการประเมิน
วิทยานิพนธ0 ท่ีมีคุณภาพ  

5.6 มีการวัดผลและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห9งชาติ 

 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู3 

มีกระบวนการในการจัดการความพร�อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสู9การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� ซ่ึงประกอบด�วย ความพร�อม
ทางกายภาพ เช9น ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณ0การเรียนการสอน ห�องค�นคว�า การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร0 Wifi และอ่ืน ๆ ท่ีส9งเสริมสนับสนุนให�นิสิตสามารถเรียนรู�ได�อย9างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห9งชาติ โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย0
ต9อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีเพียงพอและมีความเหมาะสมต9อการจัดการเรียนการสอน 
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7. ตัวบ9งช้ีผลการดําเนินงาน  (key performance indicators) 
ตัวบ9งชี้และเปxาหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด�วยตัวบ9งชี้และ

เปxาหมายไม9ตํ่ากว9าท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา ดังแสดงตาราง 
ตัวบ9งช้ีผลการดําเนินงาน ปCที่ 1 ปCที่ 2 ปCที่ 3 

1. อาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรอย9างน�อยร�อยละ 80 มีส9วนร9วมในการประชุม
วางแผน  ติดตาม  และทบทวน  การดําเนินงานหลักสูตร  

X X X 

2. มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  ท่ีสอดคล�องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาในทุกประเด็น 

X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ0ภาคสนาม (ถ�ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก9อนการเป\ดสอนในแต9ละภาคเรียนให�ครบทุกรายวิชา 

X X X 

4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ0ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคเรียนท่ีเป\ดสอนให�ครบทุกรายวิชา 

X X X 

5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  
60 วัน หลังสิ้นสุดปXการศึกษา 

X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ที่กําหนดใน  
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ�ามี) อย9างน�อยร�อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเป\ดสอนในแต9ละ 
ปXการศึกษา  

X X X 

7. อาจารย0ใหม9 (ถ�ามี) ทุกคนได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด�านการจัด 
การเรียนการสอน 

X X X 

8. อาจารย0ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย9างน�อย 
ปXละหน่ึงคร้ัง 

X X X 

9.  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได�รับการพัฒนา ไม9น�อยกว9า  
ร�อยละ 50  ต9อปX 

- - - 

10. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปXสุดท�ายต9อคุณภาพหลักสูตร ไม9น�อยกว9า 3.50  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

  X 

11. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตต9อคุณภาพบัณฑิต ไม9น�อยกว9า  3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

  X 

12. ระดับความพึงพอใจของนิสิตแรกเข�า ต9อการช9วยเหลือท่ีได�รับเฉลี่ยไม9น�อย
กว9า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

X X X 

13.  ระดับความพึงพอใจของนิสิต ต9อการให�การปรึกษา แนะนํา และช9วยเหลือ 
ด�านวิชาการของอาจารย0 เฉลี่ยไม9น�อยกว9า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

X X X 

14 ระดับความพึงพอใจของนิสิต ต9อคุณภาพการสอนและสิ่งอํานวยความ
สะดวก/ทรัพยากรสนับสนุนในรายวิชา เฉลี่ยไม9น�อยกว9า 4.00 จากคะแนน 5.00 

X X X 

15. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ0การสอนหรือ
ประเมินผลการเรียนรู� จากการประเมิน การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปXท่ี
แล�ว 

X X X 
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ตัวบ9งช้ีผลการดําเนินงาน ปCที่ 1 ปCที่ 2 ปCที่ 3 
16. แผนพัฒนาปรับปรุงบรรลุเปxาหมาย ไม9น�อยกว9า 4 ข�อ จาก 5 ข�อ X X X 

รวมตัวบ9งช้ีบังคับท่ีต3องดําเนินการ (ข3อ 1 - 5) ในแต9ละปC 5 5 5 
รวมตัวบ9งช้ีในแต9ละปC 10 14 16 

เกณฑ0การประเมินผลการดําเนินการ เปWนไปตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรท่ีได�มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ต�องมีผลดําเนินการบรรลุ
เปxาหมายตัวบ9งชี้บังคับ (ตัวบ9งชี้ที่ 1 - 5)  และบรรลุเปxาหมายตัวบ9งชี้รวม ไม9น�อยกว9าร�อยละ 80 โดยพิจารณา
จากจํานวนตัวบ9งชี้บังคับและจํานวนตัวบ9งชี้รวมในแต9ละปXที่ประเมิน 
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หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ%การสอน 
ก9อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ0การสอนโดยทีมผู�สอนหรือสาขาวิชา การปรึกษาหารือกับ

ผู�เชี่ยวชาญด�านหลักสูตรหรือวิธีการสอน  หลังการสอนมีการวิเคราะห0ผลการประเมินการสอนจากนิสิตและ
การวิเคราะห0ผลการเรียนของนิสิต มีกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย%ในการใช3แผนกลยุทธ%การสอน 
1.2.1 ประเมินโดยนิสิตในแต9ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ0ของผู�รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู�สอน 
1.2.3 การทดสอบผลการเรียนรู�ของนิสิต 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ดําเนินการประเมินผลหลักสูตรโดยมีส9วนได�ส9วนเสียต9าง ๆ ดังนี้ 
2.1 นิสิตปXสุดท�าย  และมหาบัณฑิตใหม9   
2.2 หัวหน�างานหรือนายจ�าง 
2.3 ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.4 ชุมชนหรือองค0กรท่ีเก่ียวข�อง 
2.5 อาจารย0ผู�สอนหรืออาจารย0ประจําหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

3.1 อาจารย%ผู3สอน 
3.1.1 รายงานผลการพัฒนาตนเองด�านการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การเปWนวิทยากร 
3.1.2 จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3, มคอ.4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ

รายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)  
3.2 อาจารย%ผู3รับผิดชอบหลักสูตร 

3.2.1 จัดทํารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู�เรียนตามเกณฑ0มาตรฐานการเรียนรู�   
3.2.2 จัดทํารายงานความพึงพอใจของนิสิตชั้นปXท่ี 1  หรือชั้นปXสุดท�าย  และจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองของหลักสูตร 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 รวบรวมข�อเสนอแนะ และข�อมูลจากการประเมินในข�อ 2 
4.2 วิเคราะห0ข�อมูลโดยผู�รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
4.3 นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาประชุม  เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานของหลักสูตร 
4.4 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามความเหมาะสมหรือตามรอบท่ีกําหนด 
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ภาคผนวก ก 
คําส่ังแต9งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย%ผู3รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย%ประจําหลักสูตร  
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย%ผู3รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย%ประจําหลักสูตร  
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มหาวิทยาลัยกษิณ. 

บทความวิจัย 
มาโนช  ดินลานสกูล,วราเมษ  วัฒนไชย,จารึก จันทร0วงค0, ปริศนา  พิมดี. (2557). “นักเขียนร9วมสมัยภาคใต� : 

การรวมกลุ9มและบทบาท.” ใน เอกสารการนําเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ  คร้ังท่ี 
24. วันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย0ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปX 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 อําเภอหาดใหญ9 จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

มาโนช  ดินลานสกูล. (2556).  “ชื่อบ�านนามเมือง : เร่ืองเล9าชีวิตคนและชุมชนลุ9มทะเลสาบสงขลา,” 
ศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 13(1), 154-173.  

ตํารา/หนังสือ 
มาโนช  ดินลานสกูล. (2556).  ร�อยแก�ว.  สงขลา : สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0  

มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 
5. นางสาวพรพันธุ%  เขมคุณาศัย 

ปร.ด. (ไทศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549 
กศ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2530 
ศษ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525 
ตําแหน9งทางวิชาการ รองศาสตราจารย0 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

พรพันธุ0   เขมคุณาศัย.  (2559).  ถอดบทเรียนการสร�างความม่ันคงทางอาหาร กรณีการเปลี่ยนนาร�างเปWนนา
ข�าวของกลุ9มเยาวชนบ�านละหารอําเภอแว�ง จังหวัดนราธิวาส. กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร(องค0การมหาชน).   

พรพันธุ0  เขมคุณาศัย.  (2558).  ถอดบทเรียน ‘วะกัฟ’: กระบวนการเรียนรู�เพ่ือการปลดปล9อยของกลุ9มแกน
นํามุสลิม กรณีความขัดแย�งโครงการท9อก�าชไทยมาเลเซีย พ.ศ. 2541 - 2557. สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

พรพันธุ0  เขมคุณาศัย.  (2558).  เรียนรู�และเข�าใจคนมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต�จากวรรณกรรมไทย
ร9วมสมัย  พ.ศ. 2516-2555). สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

พรพันธุ0  เขมคุณาศัย.  (2555).  ความสัมพันธ0ของคนชายแดนผ9านเครือข9ายการค�าข�าวข�ามรัฐ: กรณีชุมชนนูโร�ะ 
อําเภอแว�ง จังหวัดนราธิวาส.  กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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พรพันธุ0  เขมคุณาศัย. (2555).  การพัฒนาโจทย0วิจัย : การพัฒนาคุณภาพสังคมแบบมีส9วนร9วม.  กรุงเทพฯ : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

บทความวิจัย 
พรพันธุ0  เขมคุณาศัย. (2559) “กระบวนการเรียนรู�เพ่ือการปลดปล9อย: บทเรียนจากกลุ9มแกนนํามุสลิม กรณี

ความขัดแย�งโครงการท9อก�าซไทย-มาเลเซีย (พ.ศ.2541-2557),” ปาริชาต. 29 (1):  168 - 194. 
ร่ืนฤทัย  รอดสุวรรณ   พรพันธุ0 เขมคุณาศัย  และพัชลินจ0  จีนนุ9น. (2559).  สถานภาพงานวิจัยโนราในรอบ

สามทศวรรษ (พ.ศ. 2532-2558). ในเอกสารประกอบการประชุมรัฐ คนไท/ไทยชายแดนและ
ทิศทางใหม9  ๆ  ใน ไทย ศึกษา การป ระชุ ม วิชาการป ระ จําปX  2559 คณ ะสั งคมศาสตร0 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม9 วันท่ี 19-20 สิงหาคม 2559, หน�า 362-376. 

พรพันธุ0   เขมคุณาศัย.  (2557).  “เรียนรู�และเข�าใจคนมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต�จากวรรณกรรมไทย
ร9วมสมัย  (พ.ศ. 2516-2555)”, มนุษยศาสตร0 สังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยขอนแก9น. 31 (1) ; มกราคม- 
เมษายน :19 - 44. 

พรพันธุ0  เขมคุณาศัย.  (2555-2556)  “สันติภาพ ความรุนแรง และบาดแผลท่ีซ9อนอยู9ในมุมมองของเร่ืองเล9า
สมัยใหม9”  วารสารปาริชาต. (2) 25. : 15-33. 

พรพันธุ0  เขมคุณาศัย.  (2555).  “การจัดการความรู�จากห�องเรียนสู9ชุมชน: การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปrญญาท�องถ่ินเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดของเยาวชน” วารสารปาริชาต 
(1) 25. : 14-24. 

พรพันธุ0  เขมคุณาศัย.  (2555-2554).  “ความรักและขันติธรรมของผู�หญิงมลายูมุสลิมจากเร่ืองสั้นไทยร9วม
สมัย” วารสารปาริชาต 24 (2) . : 97 – 119. 

ตํารา/หนังสือ 
พรพันธุ0  เขมคุณาศัย. (2557). สอนด�วยหัวใจกระบวนการเรียนรู�แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การคิดของผู�เรียนระดับอุดมศึกษา. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 
 

6. นางสาวปรียารัตน%  เชาวลิตประพันธ% 
อ.ด. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2559 
อ.ม. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2548 

อ.บ. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2544 
ตําแหน9งทางวิชาการ อาจารย0 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ 

ปรียารัตน0  เชาวลิตประพันธ0. (2559). “ ‘รับเทวดา’ : ประเพณีข้ึนปXใหม9ของชาวสยามในประเทศ 

มาเลเซีย.” วารสารปาริชาต. ปXที่ 29(2) : 217-230. 
Preeyarat Chaowalitprapan. (2017). “The Origin Myth of Nora: A Comparative Study of   

Southern Thailand and Malaysian Versions.” presented on 13th International  
Conference on Thai Studies Globalized Thailand? Connectivity, Conflicts and  
Conundrums of Thai Studies 15-18 July 2017, Chiang Mai, Thailand. 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

กับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว9างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
1. ชื่อหลักสตูร 

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ : Master of Art Program in Thai 

1. ชื่อหลักสตูร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ : Master of Art Program in Thai 

- เปลี่ยนแปลงซื่อหลักสูตรเพื่อพัฒนาการศึกษา 

2. ชื่อปริญญา 
ชือ่เต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย) 
ชือ่ย9อ (ไทย) : ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ชือ่เต็ม (อังกฤษ) : Master of Art (Thai) 
ชือ่ย9อ (อังกฤษ) : M.A. (Thai) 

2. ชื่อปริญญา 
ชือ่เต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย) 
ชือ่ย9อ (ไทย) : ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
ชือ่เต็ม (อังกฤษ) : Master of Art (Thai) 
ชือ่ย9อ (อังกฤษ) : M.A. (Thai) 

-  เปลี่ยนแปลงชื่อปริญญา  

3. หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 

3. หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 

- ไม9เปลี่ยนแปลง 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค% 
ปรัชญา 

เชี่ยวชาญภาษา ตระหนักค9าวรรณคดี  มีทักษะวิจัย 
วตัถุประสงค% 

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางศิลปศาสตร0 สาขาวิชาภาษาไทย ที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีความรู�ความเชี่ยวชาญ และตระหนักค9าด�านภาษา 
และวรรคดีไทย   
2) มีทักษะด�านการศึกษาค�นคว�า วิเคราะห0 สังเคราะห0และวิจัย
ทางภาษาและวรรณคดีไทย  รวมทั้งภาษาถิ่นภาษาของกลุ9มชาติ
พันธุ0 และวรรณกรรมท�องถิ่น 
3) มีความสามารถในการนําความรู�ทางภาษาและวรรณคดีไทย 
ไปพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค% 
ปรัชญา  

รอบรู�วรรณคดีและภาษา ตระหนักคุณค9าท�องถิ่นใต� วิจัยอย9าง
สร�างสรรค0 
วตัถุประสงค% 

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เปWนผู�มีความเสียสละ และซื่อสัตย0สุจริต  มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  มีวินัยและรับผิดชอบต9อตนเอง  เคารพกฎระเบียบและ
ข�อบังคับต9าง ๆ  เคารพสิทธิและรับฟrงความคิดเห็นของผู�อื่น  
2) มีความรอบรู�เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และความก�าวหน�า
เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี  รวมทั้ง วรรณกรรมสมัยใหม9  
วรรณกรรมท�องถิ่น  และวรรณกรรมอาเซียน 
3) คิดอย9างมีวิจารณญาณ  และสามารถวิเคราะห0  สังเคราะห0
ประยุกต0ความรู�และวิธีการทางภาษาและวรรณคดี  รวมทั้ง 
วรรณกรรมสมัยใหม9  วรรณกรรมท�องถิ่น  และวรรณกรรมอาเซียน  

- ปรับปรัชญา วัตถุประสงค0หลักสูตรให�มีความ
สอดคล�องกับการปรับปรุงหลักสูตรและสอดคล�อง 
คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค0ของคณะ
มนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  ดังนี้ 
1. รับผิดชอบ  รอบรู�  สู�งาน 
2. เสียสละ  ซื่อสัตย0  มีวินัยและมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
3. เชี่ยวชาญในศาสตร0พื้นฐานและศาสตรตาม

สาขาวิชา 
4. เคารพและยอมรับในความแตกต9างระหว9าง

บุคคลและวัฒนธรรม 
5. สามารถใช�ภาษาสื่อสารและใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
6. มีปrญญาสามารถคิดวิเคราะห0อย9างเปWนระบบ

และสร�างสรรค0 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
เพื่อวิจัยอย9างสร�างสรรค0 
4) มีมนุษยสมัพันธ0ที่ดี สามารถสื่อสารและทํางานร9วมกับผู�อื่นได�
อย9างมีประสิทธิภาพ 
5) มีทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู�ภาษาและ
วรรณคดีอย9างเหมาะสม 

5. หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย  

มีจํานวนหน9วยกิตรวม  ตลอดหลักสูตร ไม9น3อยกว9า 40 หน9วยกติ 
โดยมีโครงสร3าง ดังนี ้

แผน ก แบบ ก 2  
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไม9นับหน9วยกิต) 
หมวดวิชาเอก  ไม9น�อยกว9า 

วิชาบังคับ  
วิชาเลือก  ไม9น�อยกว9า 

ก. กลุ9มภาษาหรือกลุ9มวรรณคดี 
ข. รายวิชาทั่วไป 

หมวดวิทยานิพนธ%  

3 
28 
10 
18 
10 
8 

12 

หน9วยกิต 
หน9วยกิต 
หน9วยกิต 
หน9วยกิต 
หน9วยกิต 
หน9วยกิต 

  หน9วยกิต  

5. หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

มีจํานวนหน9วยกิตรวม ตลอดหลกัสูตร ไม9น3อยกว9า 40 หน9วยกิต 
โดยมีโครงสร3าง ดังนี ้
แผน ก แบบ ก 2  
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม9นับหน9วยกิต) 
หมวดวิชาเอก ไม9น�อยกว9า 

วิชาบังคับ 
วิชาเลือก ไม9น�อยกว9า  

ก. วิชาเลือกเฉพาะกลุ9ม 
ข. วิชาเลือกทั่วไป 

หมวดวิทยานิพนธ% 

4 
28 
10 
18 
10 
8 

12 

หน9วยกิต 
หน9วยกิต 
หน9วยกิต 
หน9วยกิต 
หน9วยกิจ 
หน9วยกิต 
หน9วยกิต 

 

- เนื่องจากหลักสูตรใช�มาครบ 5 ปX เห็นสมควร
ปรับปรุงหลักสูตรให�เปWนไปตามเกณฑ0มาตรฐาน
หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีการ
ปรับปรุงจํานวนหน9วยกิตในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
เพื่อให�ผู�เรียนได�มีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

6. คําอธิบายรายวิชา 6. คําอธิบายรายวิชา  
0111501 การอ9านภาษาอังกฤษเพื่อการค3นคว3า 3(3-0-6) 0111501 การอ9านภาษาอังกฤษเพื่อการค3นคว3า 2(2-0-4) - ลดจํานวนหน9วยกิต 
 English  Reading for Academic purposes  English  Reading for Academic Purposes - ปรับเพิ่มอีก 1 รายวิชา ได�แก9  วิชา 0111502 
 ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทั้งด�านภาษาและ
วรรณคดี เน�นการฝzกอ9านเพื่อความเข�าใจและเลือกนําไปใช�ประโยชน0 

 อ9านและวิเคราะห0เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทั้งด�าน
ภาษาและวรรณคดี เพื่อสร�างความเข�าใจ  และนําไปใช�ประโยชน0 

ภาษาอังกฤษสาํหรับการนําเสนองานวิชาการ 
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0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและ 
 วรรณคดีไทย 

2(1-2-3) 0111503 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและ 
 วรรณคดีไทย 

2(1-2-3) - เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับตามข�อเสนอแนะ
ของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
- จากเดิมเปWนวิชาเอกเลือก เปWน วิชาเอกบังคับ
เนื่องจากผู�เรียนได�นําไปใช�ประโยชน0อย9างแท�จริง 

 Research Methodology in Thai Language and  
Literature 

 Research Methodology in Thai Language and  
Literature 

 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดีไทย แนวทางการกําหนดหัวข�อวิจัย การกําหนดสมมติฐาน 
การเก็บข�อมูล การเลือกตัวอย9าง การประมวลข�อมูล การเขียน
รายงานวิจัยและการอ�างอิง ฝzกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือ
วรรณคดีไทย 

 วิเคราะห0  และสังเคราะห0ระเบียบวิธีวิจัย 
กระบวนการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย แนวทางการกําหนด
หัวข�อวิจัย การกําหนดสมมติฐาน  การเก็บข�อมูล  การเลือกตัวอย9าง 
การประมวลข�อมูล การเขียนรายงานวิจัย  และการอ�างอิง  เขียน
โครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคด ี

 

0111511 การตีความ 
 Interpretation 

2(2-0-4) 0111511 การตีความ 
 Interpretation 

2(2-0-4) 
 

- คงเดิม 

 วิเคราะห0ความหมายระหว9างบรรทัด วาทกรรมของ
ถ�อยคําข�อความและตัวบททั้งในตัวบทนอกตัวบทและสหบท 

 วิเคราะห0ความหมายระหว9างบรรทัด วาทกรรมของ
ถ�อยคํา  ข�อความและตัวบททั้งในตัวบทนอกตัวบทและสหบท 

 

 

0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร% 
 Linguistic Theories 

2(2-0-4) 0111513 ทฤษฎีภาษาศาสตร%  
 Linguistic Theories 

2(2-0-4) - เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับคําอธิบายให�กระชับ  

 ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร0แนวต9าง ๆ โดยเน�นการนําไปใช�
ในการศึกษา วิเคราะห0 วิจัยภาษาไทย 

 ประมวลความรู�เกี่ยวกับทฤษฎีภาษาศาสตร0แนวต9าง ๆ  
เพื่อนําไปใช�ในการศึกษา วิเคราะห0 วิจัยภาษาไทย 

 

 

0111513 ไวยากรณ%ไทย 
 Thai Grammar 

2(2-0-4) 0111512 ไวยากรณ%ไทย 
 Thai Grammar 

2(2-0-4) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

 ประมวลมโนทัศน0เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ0 วิเคราะห0
ไวยากรณ0 ไทยด�านระบบคําและระบบวากยสัมพันธ0จากตํารา
ไวยากรณ0ไทยที่สําคัญ รวมทั้งผลงานการค�นคว�าด�านไวยากรณ0ไทย 

 ประมวลมโนทัศน0เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ0 วิเคราะห0
ไวยากรณ0ไทยด�านระบบคํา และระบบวากยสัมพันธ0จากตํารา
ไวยากรณ0ไทยที่สําคญั รวมทั้งผลงานการค�นคว�าด�านไวยากรณ0ไทย 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0111514 ภาษาศาสตร%ประยุกต% 
 Applied  Linguistics 

2(2-0-4) 0111514 ภาษาศาสตร%ประยุกต% 
 Applied  Linguistics 

2(2-0-4) - คงเดิม 
- ปรับคําอธิบายให�กระชับ และให�มีเนื้อหา 

 ศึกษาภาษาศาสตร0ประยุกต0สาขาต9าง ๆ โดยมุ9งเน�นการ
นํามาใช�ประโยชน0ด�านการศึกษาและวรรณคดีไทย 

 ประมวลมโนทัศน0เกี่ยวกับภาษาศาสตร0ประยุกต0สาขา
ต9าง ๆ โดยมุ9งเน�นการนํามาใช�ประโยชน0ด�านการศึกษา ภาษาและ
วรรณคดีไทย 

 

ครอบคลมุด�านภาษาและวรรณคดี 

0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร% 
 Thai Linguistics  Study 

2(2-0-4) ตัดออก  - คําอธิบายรายวิชาอยู9ในขอบเขตของรายวิชา
0111619 สัมมนางานวิจัยทางภาษาศาสตร0ที่ 

 ศึกษาวิเคราะห0โครงสร�างภาษาไทยโดยใช�ทฤษฎี
ภาษาศาสตร0ที่เกี่ยวข�อง 
 

 

  เกี่ยวกับภาษาไทย 

0111516 คํายืมในภาษาไทย 
 Loan Words in Thai 

2(2-0-4) 0111516 คํายืมในภาษาไทย 
 Loan words in Thai 

2(2-0-4) - ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับขึ้น 

 ศึกษาวิเคราะห0อิทธิพลของภาษา ต9างประเทศ ที่มีต9อ
ภาษาไทยตั้งอดตีจนถึงปrจจุบันทั้งด�านเสียง ไวยากรณ0 วงศัพท0 และ
วัฒนธรรมการใช� ศึกษาวิเคราะห0วิธียืมคําภาษาต9างประเทศมาใช�ใน
ภาษาไทย 

 ประมวลความรู�เกี่ยวกับคํายืมภาษาต9างประเทศ ที่มี
อิทธิพลต9อภาษาไทย ตั้งแต9อดีตจนถึงปrจจุบันทั้งด�านเสียง ไวยากรณ0  
วงศัพท0  และวัฒนธรรมการใช�  วิเคราะห0คํายืมภาษาต9างประเทศที่ใช�
ในภาษาไทย 

 

 

0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดไีทย 2(1-2-3) 0111521 สัมมนาความรู3และทิศทางวรรณคดีไทย 2(1-2-3) - ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับ 
 Seminar in Thai Literature Study 
 สัมมนาแนวทาง มุมมอง และการเคลื่อนไหวในการ
วิเคราะห0วรรณคดีไทยในแง9มุมต9าง ๆ ของนักวิชาการทางวรรณคดี
และนักวิชาการสาขาอื่น ๆ 

 Seminar on Thai Literature Study and  
 Its Trends 

- เปลี่ยนชื่อวิชาให�เหมาะสม 

 ความรู�และทิศทางการเคลื่อนไหวในการวิเคราะห0
วรรณคดีไทย แง9มุมต9าง ๆ ของนักวิชาการทางวรรณคดีและ
นักวิชาการในสาขาอื่น ๆ และนําเสนอ 

 

 

0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 
 Literary Theories 

2(2-0-4) 0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 
 Literary Theories 

2(2-0-4) - คงเดิม 

 ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีแนวต9าง ๆ โดยเน�นการนําไปใช�
ศึกษา วิเคราะห0 และวิจัยทางวรรณคดี 

 

 แนวคิด ทฤษฎีวรรณคดีต9าง ๆ ทั้งของตะวันออกและ
ตะวันตก การนําทฤษฎีไปวิเคราะห0และประยุกต0ใช�ในรายวิชาต9าง ๆ 
และการวิจัยทางวรรณคดี 
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0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 
 Seminar in Thai Classical Literature 

2(1-2-3) 0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 
 Seminar in Thai Classical Literature 

2(1-2-3) - คงเดิม 

 วิเคราะห0และวิพากษ0วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช�
ทฤษฎีหรือแนวทางที่เหมาะสม นําเสนอในรูปแบบการสัมมนา 

 วิเคราะห0 วิจารณ0 และวิพากษ0วรรณคดีแบบฉบับโดย
เลือกใช�ทฤษฎีหรือแนวทางที่เหมาะสม และนําเสนอ 

 

 

0111524 สัมมนาวรรณกรรมร9วมสมัย 2(1-2-3) 0111524 สัมมนาวรรณกรรมร9วมสมัย 2(1-2-3) - ปรับคําอธิบายราวิชาให�กระชับ ตามข�อเสนอแนะ 
 Seminar in Contemporary Literature   Seminar on Contemporary Literature ของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 วิเคราะห0และวิพากษ0วรรณกรรมร9วมสมัยโดยเลอืกใช�
ทฤษฎีและแนวทางและแนวทางที่เหมาะสม สังเกต แนวคิดทางพหุ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม นําเสนอในรูปแบบการสัมมนา 

 วิเคราะห0 วิจารณ0 และวิพากษ0วรรณกรรมร9วมสมัยโดย
เลือกใช�ทฤษฎีและแนวทางที่เหมาะสม สังเกตแนวคิดทางพหุ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม และนําเสนอ 
 

 

0111611 สัมมนาการใช3ภาษาไทย 
 Seminar in Thai  Language Usage 

2(1-2-3) 0111611 สัมมนาการใช3ภาษาไทย 
 Seminar on Thai  Language Use 

2(1-2-3) - เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 ศึกษาวิเคราะห0และวิพากษ0การใช�ภาษาและปrญหาการใช�
ภาษาในสังคมไทยในหัวข�อที่สนใจและนําเสนอ 

 วิเคราะห0 วิจารณ0และวิพากษ0การใช�ภาษาและปrญหาการ
ใช�ภาษาในสังคมไทยในหัวข�อที่สนใจ และนําเสนอ 

 

 

0111612 สัมมนาความรู3ภาษาไทย 2(1-2-3) 0111612 สัมมนาความรู3ภาษาไทย 2(1-2-3) - ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให�กระชับ 
 Seminar in Thai Language Knowledge  Seminar on Thai Language Knowledge - เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 วิเคราะห0และวิพากษ0ประเด็นความรู�ทางภาษาไทยที่
สนใจและประเด็นที่อยู9ในความสนใจปrจจุบัน นําเสนอในรูปแบบการ
สัมมนา 

 วิเคราะห0  วิจารณ0 และวิพากษ0ประเด็นความรู�ทาง
ภาษาไทยที่สนใจและประเด็นที่อยู9ในความสนใจ  ในปrจจุบัน และ
นําเสนอ 

 

 

0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ9มชาตพิันธุ% 2(1-2-3) 0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ9มชาตพิันธุ% 2(1-2-3) - ปรับคําอธิบายรายวิชาให�ครอบคลุมเนื้อหาเพิ่มขึ้น 
 Dialects and and Ethnic Group Languages  Dialects and  Ethnic  Group Languages  
 วิเคราะห0ภาษาไทยถิ่นและภาษาของกลุ9มชาติพันธุ0ใน
ท�องถิ่นภาคใต�ด�านระบบเสียง ระบบคํา ระบบวากยสัมพันธ0 และ
ระบบความหมาย  โดยใช�ระบบวิธีภาษาศาสตร0 และฝzกปฏิบัติ
ภาคสนาม 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกบัภาษาไทยถิ่นและ
ภาษาของกลุ9มชาติพันธุ0ในท�องถิ่นภาคใต�  วิเคราะห0ระบบเสียง  
ระบบคํา  ระบบวากยสัมพันธ0 และความหมาย โดยใช�ระเบียบวิธี
ภาษาศาสตร0 และปฏิบัติภาคสนาม   
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0111621 สัมมนาความรู3ทางวรรณคด ี
 Seminar in Literary Knowledge 

2(1-2-3) ตัดออก - ขอบเขตรายวิชากว�าง บางส9วนซ้าํกับรายวิชาอื่น 
และมีการกําหนดรายวิชาใหม9 

 วิเคราะห0และวิพากษ0ประเด็นความรู�ทางวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยในประเด็นที่อยู9ในความสนใจในปrจจุบัน นําเสนอใน
รูปแบบการสัมมนา 

   

0111622 สัมมนาวรรณกรรมท3องถิ่น 
 Seminar in  Folk Literature 

2(1-2-3) 0111525 สัมมนาวรรณกรรมท3องถิ่น 
 Seminar on  Local   Literature 

2(1-2-3) - ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับตามข�อเสนอแนะ
ของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 ศึกษาวรรรกรรมท�องถิ่นภาคต9าง ๆ ของประเทศไทย
วิเคราะห0อัตลักษณ0วรรณกรรมท�องถิ่นภาคใต� นําเสนอในรูปแบบการ
สัมมนา 

 วิเคราะห0  และสังเคราะห0วรรณกรรมท�องถิ่นภาคต9าง ๆ 
ของประเทศไทย  วิเคราะห0อัตลักษณ0วรรณกรรมท�องถิ่นภาคใต�และ
นําเสนอ 

 
 

0111614 พัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย 2(2-0-4) 0111614 พัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย 2(2-0-4) - ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับขึ้น 
 Development  of  ThaiScripts  and 
 Orthography 

 Development of Thai Scripts  and  
 Orthography 

- ตัดคําว9า “ฝzก” ออก ตามข�อเสนอแนะของ 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
  วิเคราะห0พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีไทยจากอดีต

สู9ปrจจุบัน ฝzกปริวรรตอักษรและอักขรวิธีไทยในยุคสมัยที่สาํคัญ 
 พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีไทยจากอดีตสู9ปrจจุบัน  

ปริวรรตอักษรและอักขรวิธีไทยในยุคสมัยที่สําคัญ  
 

0111615 วัจนปฏิบัติศาสตร% 
 Pragmatics 

2(2-0-4) 0111615 วัจนปฏิบัติศาสตร% 
 Pragmatics 

2(2-0-4) - ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับขึ้น 

 ศึกษาความหมายและขอบเขตของการศึกษาวัจนปฏิบัติ-
ศาสตร0  หลักการทางวัจนปฏิบัติ  วัจนกรรมและการจําแนกวัจนกร
รม ทฤษฎีความสุภาพ  การวิเคราะห0บทสนทนา การวิจัยด�วยวัจน
ปฏิบัติศาสตร0 

 

 ความหมาย  ขอบข9าย หลักการทางวัจนปฏิบัติศาสตร0  
วัจนกรรมและการจําแนกวัจนกรรม ทฤษฎีความสุภาพ  การ
วิเคราะห0บทสนทนา การวิจัยด�านวัจนปฏิบัติศาสตร0 

 

0111616 ภาษาศาสตร%สังคม 
 Sociolinguistics 

2(2-0-4) 0111616 ภาษาศาสตร%สังคม 
 Sociolinguistics 

2(2-0-4) - ปรับคําอธิบายรายวิชาตามข�อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสตูร 

 ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร0สังคม ความสัมพันธ0ระหว9าง
ภาษากับสังคมไทย วิเคราะห0งานด�านภาษาศาสตร0สังคม 

 

 แนวคิด  ทฤษฎีภาษาศาสตร0สังคม ความสมัพันธ0ระหว9าง
ภาษากับสังคมไทย วิเคราะห0งานด�านภาษาศาสตร0สังคม 

มหาวิทยาลัยทักษิณตาม 

 
 

  



มคอ. 2 ปริญญาโท  

 

 
- 57 - 

รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 
 Academic Writing 

2(2-0-4) 0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ
 Academic Article Writing 

2(2-0-4) 
 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
- ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับขึ้น ตาม 

 ศึกษารูปแบบและกลวิธีการเขียนบทความวิชาการ เพื่อ
ลงตีพิมพ0ในวารสารวิชาการ ฝzกเขยีนบทความทางวิชาการรูปแบบ
ต9าง ๆ 

 

 รูปแบบและกลวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อลง
พิมพ0ในวารสารวิชาการ  เขียนบทความทางวิชาการรูปแบบต9าง ๆ 

ข�อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
หลักสตูรมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

0111618 วัจนลลีาในภาษาไทย 
 Stylistics in Thai 

2(2-0-4) 0111618 วัจนลลีาในภาษาไทย 
 Stylistics in Thai 

2(2-0-4) - ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับขึ้น ตาม 
ข�อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

 ศึกษาองค0ความรู�เกี่ยวกับวัจนลีลาภาษาพูดและภาษา-
เขียน วัจนลีลาในวรรณกรรมและวรรณคดี วิเคราะห0การแปลของ
ภาษาตามวัจนลีลา  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับวัจลีลาในภาษาไทย 

 

 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับวัจนลีลาในภาษาไทยทั้งภาษา-
พูดและภาษาเขียน วัจนลีลาในวรรณกรรมและวรรณคดี  วิเคราะห0
การแปรของภาษาตามวัจนลีลา  และงานวิจัยที่เกี่ยวข�องกับวัจนลีลา
ในภาษาไทย 

 

หลักสตูรมหาวิทยาลัยทักษิณ 

0111619 สัมมนางานวจิัยทางภาษาศาสตร%ที่ 
 เกี่ยวกับภาษาไทย 

2(1-2-3) 0111515 สัมมนางานวจิัยทางภาษาศาสตร%ที่ 
 เกี่ยวกับภาษาไทย 

2(1-2-3) 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับขึ้น 

 Seminar in  linguistic Resarch as Related  
 in  Thai 

 Seminar on Linguistic Research  Related to  
 Thai  Language   

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 ศึกษาค�นคว�างานวิจัยทางภาษาศาสตร0ที่เกี่ยวกับ
ภาษาไทย วิเคราะห0จุดเด9น จุดด�อย และประเด็นที่สมควรนํามาวิจัย
ต9อเนื่อง  เน�นการพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของทฤทษฎีที่
นํามาใช�ผลกระทบของงานวิจัยต9อวงวิชาการ และต9อสังคม นําเสนอ
ในรูปแบบการสัมมนา 

 หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทางภาษาศาสตร0ที่
เกี่ยวข�องกับภาษาไทย  วิเคราะห0โครงสร�างภาษาไทยโดยใช�ทฤษฎี
ภาษาศาสตร0ที่เกี่ยวข�อง และนําเสนอ   

 

0111621 สัมมนาความรู3ทางวรรณคด ี
 Seminar in Literary Knowledge 

2(1-2-3) ตัดออก - ขอบเขตรายวิชากว�าง บางส9วนซ้าํกับรายวิชาอื่น 
และมีการกําหนดรายวิชาใหม9 

 วิเคราะห0และวิพากษ0ประเด็นความรู�ทางวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยในประเด็นที่อยู9ในความสนใจในปrจจุบัน นําเสนอใน
รูปแบบการสัมมนา 
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0111622  สัมมนาวรรณกรรมท3องถิ่น  

Seminar in  Folk Literature 
2(1-2-3) 0111525  สัมมนาวรรณกรรมท3องถิ่น 

Seminar on  Local   Literature 
2(1-2-3) - ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับตามข�อเสนอแนะ

ของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ศึกษาวรรรกรรมท�องถิ่นภาคต9าง ๆ ของประเทศไทย

วิเคราะห0อัตลักษณ0วรรณกรรมท�องถิ่นภาคใต� นําเสนอในรูปแบบการ
สัมมนา 

วิเคราะห0  และสังเคราะห0วรรณกรรมท�องถิ่นภาคต9าง ๆ 
ของประเทศไทย  วิเคราะห0อัตลักษณ0วรรณกรรมท�องถิ่นภาคใต�และ
นําเสนอ 

 

0111623 วรรณกรรมเปรียบเทียบ 
 Comparative Literature 

2(1-2-3) 0111623 วรรณกรรมเปรียบเทียบ 
 Comparative Literature 

2(1-2-3) 
 

- ปรับคําอธิบายให�กระชับ ตามข�อเสนอแนะของ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสตูร 

 ศึกษาวรรณกรรมเปรียบเทียบในลักษณะวรรณกรรม 
ข�ามชาติ ข�ามศาสตร0 และข�ามศิลป� 
 

 วิเคราะห0  วิจารณ0 และวิพากษ0วรรณกรรมเปรียบเทียบ
ในลักษณะวรรณกรรมข�ามชาติ ข�ามศาสตร0 และข�ามศิลป� 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

0111624 สัมมนาการประยุกต%วรรณกรรม 2(2-0-4) 0111624 สัมมนาการประยุกต%วรรณกรรม 2(1-2-3) - ปรับสัดส9วนเวลาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 Seminar in Literary Applications  Seminar on Application of Literary Works - เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
สัมมนาผลงานสร�างสรรค0จากวรรณกรรมที่อยู9ในรูปงานศิลป�แขนง
ต9าง ๆ ฝzกสร�างสรรค0งานจากวรรณกรรม นําเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสม 

 

 วิเคราะห0  วิจารณ0 และวิพากษ0ผลงานสร�างสรรค0จาก
วรรณกรรมที่อยู9ในรูปงานศิลป�แขนงต9าง ๆ สร�างสรรค0งานจาก
วรรณกรรม และนําเสนอ 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับขึ้น 

0111625 สัมมนาวรรณกรรมแปล 2(1-2-3) 0111625 สัมมนาวรรณกรรมแปล 2(1-2-3) -ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับขึ้น 
 Seminar in  Translated Literature  Seminar on  Translated Literary Works - เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 สัมมนาวรรณกรรมแปลในประเทศไทย ทั้งวรรรกรรมที่
แปลโดยตรง แปลและเรียบเรียง จากภาษาต9างประเทศโดยเน�น
วิธีการแปลข�ามวัฒนธรรม 

 

 วิเคราะห0  วิจารณ0 และวิพากษ0วรรณกรรมแปลใน
ประเทศไทย ทั้งวรรณกรรมที่แปลโดยตรง แปลและเรียบเรียง จาก
ภาษาต9างประเทศโดยเน�นวิธีการแปลข�ามวัฒนธรรม  และนําเสนอ 

 

0111631 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
 Special Topics Study 

2(1-2-3) 0111631 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
 Specific Topic Study 

2(1-2-3) -ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับขึ้น 

 ค�นคว�า วิเคราะห0 และสังเคราะห0ประเด็นในสาขาวิชา
ภาษาไทยที่กําลังเปWนที่สนใจ เสนอผลการศึกษาในรูปแบบงานวิจัย 

 วิเคราะห0 และสังเคราะห0ประเด็นในสาขาวิชาภาษาไทย
ที่กําลังเปWนที่สนใจ  เสนอผลการศึกษาในรูปแบบงานวิจัย 
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0111691 วิทยานิพนธ% 
 Thesis 

12(0-36-0) 0111691 วิทยานิพนธ%  
 Thesis 

12(0-36-0) - ปรับคําอธิบายรายวิชาให�กระชับขึ้น 

 ทําวิจัยทางภาษา วรรณคดี หรือวรรณกรรมไทย โดย
ผลงานหรือส9วนหนึ่งของผลงานวิจัย ได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ0ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ0ทางวิชาการที่มีผู�ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอ
ต9อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

 วิจัยทางภาษา วรรณคดี หรือวรรณกรรมท�องถิ่น โดย
ผลงานหรือส9วนหนึ่งของงานวิจัย ได�รับการยอมรับให�ตีพิมพ0ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ0ทางวิชาการที่มีผู�ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอ
ต9อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

 
 

 

ไม9มี  0111503 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนองาน 
 วิชาการ 
 English for Academic Presentation   

2(2-0-4) - เพิ่มรายวิชา 0111502 ตามข�อเสนอแนะของ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- เพื่อให�ผู�เรียนสามารถนําเสนอเปWนภาษาอังกฤษได� 

   ทักษะการพูดนําเสนองานวิชาการเปWนภาษาอังกฤษ โดย
เน�นการใช�คําศัพท0 สํานวนและเทคนิคการนําเสนอ  

 

ไม9มี  0111517 การศึกษาเอกสารโบราณ  
 Manuscript Studies 

2(1-2-3) - เพื่อตอบสนองความสนใจของผู�เรียน และขยาย
ขอบเขตเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให�ครอบคลุม 

   รูปแบบอักษร  เนื้อหา ภาษา และอักขรวิธีต9าง ๆ ที่ใช�
บันทึกภาษาไทยด�วยลายมือเขียนในภูมิภาคต9าง ๆ  ของประเทศไทย 
อ9านและปฏิบัติการวิเคราะห0เอกสารโบราณที่บันทึกในสมุดข9อยและ 
ใบลาน 

 

สาระวิชาภาษาไทยให�สมบูรณ0 

ไม9มี  0111518 สัมพันธสารวิเคราะห% 
 Discourse Analysis 

2(1-2-3) - เพื่อเพิ่มองค0ความรู�ที่จําเปWนสําหรับผู�เรียน 

   หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวกับสัมพันธสาร และ
ปฏิบัติการวิเคราะห0สัมพันธสาร 

 

 

ไม9มี  0111519 แนวทางการวิเคราะห%วาทกรรม 
 Approaches to Discourse Analysis 

2(1-2-3) - เพื่อเพิ่มองค0ความรู�ที่จําเปWนสําหรับผู�เรียน 

   แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห0วาทกรรม ปฏิบัติการ
วิเคราะห0และวิพากษ0ประเด็นความรู�ด�านวาทกรรม โดยเน�นวาทกรรม
วิเคราะห0ทางภาษาศาสตร0 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
ไม9มี  0111526 สัมมนาวรรณกรรมท3องถิ่นเปรียบเทียบ 2(1-2-3) - เพื่อตอบสนองความสนใจของผู�เรียน  และขยาย 

   Seminar on Comparative Local Literature ขอบเขตเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให�ครอบคลุม 
   ที่มา แนวคิด  คุณค9า  อัตลักษณ0 ของวรรณกรรมท�องถิ่น

ภาคต9าง ๆ เปรียบเทียบโครงสร�าง รูปแบบ เนื้อหา และการ
แพร9กระจายของวรรณกรรมท�องถิ่นไทยและนําเสนอ 

- เพื่อตอบสนองความสนใจของผู�เรียน 

ไม9มี  0111527 สัมมนาวรรณกรรมเฉพาะบุคคล 
 Seminar on Specific Literary Works 

 

  วิเคราะห0  วิจารณ0 และวิพากษ0วรรณกรรมของนักเขียน
หรือกวี  ในแง9ผลงานเด9นที่มีคุณค9าทางวรรณศิลป�และทางปrญญา 
และนําเสนอ 

 

ไม9มี  0111619 การจัดสร3างพจนานุกรม 
 Lexicography 

2(1-2-3) - เพื่อเพิ่มองค0ความรู�และประสบการณ0ที่จําเปWน
สําหรับผู�เรียน 

   รูปแบบของพจนานุกรม หลักการและวิธีการสร�าง
พจนานุกรม รวมทั้งการปรับปรุงพจนานุกรมให�สมบูรณ0และถูกต�อง 

 

 

ไม9มี  0111621 สัมมนาวรรณกรรมอาเซียน 
 Seminar on ASEAN Literary Works 

2(1-2-3) - ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 

   พัฒนาการ ลักษณะเด9น และคุณค9าของวรรณกรรม
อาเซียน และนําเสนอ 

 

 

ไม9มี  0111622 สัมมนาคตชินวิทยา 
 Seminar on Folklore 

2(1-2-3) - เพื่อตอบสนองความสนใจของผู�เรียน และขยาย
ขอบเขตเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให�ครอบคลุม 

   แนวคิด  ทฤษฎี พัฒนาการด�านคติชนวิทยาและการ
นํามาปรับใช�  วิเคราะห0คติชนในสังคมไทย และนําเสนอ 

 

สาระวิชาภาษาไทยให�สมบูรณ0 
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รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
ไม9มี  0111626 สัมมนาวรรณกรรมเฉพาะประเภท 2(1-2-3) - ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของบัณฑิตที่สําเร็จ 

   Seminar on Literary Works of Particular  
 Genres 

การศึกษา 

   พัฒนาการ ลักษณะเด9น และคุณค9าของวรรณกรรมไทย 
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ นิราศ บทละคร นิทาน นิยาย 
คําสอน ประวัติศาสตร0 และสังคมวัฒนธรรม  และนําเสนอ 

 

ไม9มี  0111627 สัมมนาวรรณกรรมลุ9มน้ําทะเลสาบสงขลา 2(1-2-3) - เพื่อตอบสนองความสนใจของผู�เรียน  และความ 
   Seminar on Literary Works  from the  

 Songkhla Lake Basin  
เข�าใจชุมชน 

   วิเคราะห0  วิจารณ0 และวิพากษ0เกี่ยวกับประเภท 
เอกลักษณ0 คุณค9าและภูมิปrญญาวรรณกรรมลุ9มน้ําทะเลสาบสงขลา 
และนําเสนอ 

 

ไม9มี  0111628 สัมมนาวรรณกรรมกับอัตลักษณ%ทักษิณ 2(1-2-3) - เพื่อตอบสนองความสนใจของผู�เรียน  และความ 
   Seminar on Literary Works and Southern  

 Thai Identities 
เข�าใจชุมชน 

   ความหมาย ขอบเขต และประเภทของวรรณกรรมกับอัต
ลักษณ0ถิ่นใต� วรรณกรรมที่นําเสนออัตลักษณ0ถิ่นใต� วิเคราะห0อัต
ลักษณ0เด9นและอัตลักษณ0ร9วมที่ปรากฏในวรรณกรรม และนําเสนอ 

 

ไม9มี  0111632 ภูมิศาสตร%และแผนที่ภาษา 
 Geography and Language Maps 

2(1-2-3) - ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาเพื่อตอบสนองความสนใจของผู�เรียน 

   ประมวลมโนทัศน0เกี่ยวกับพื้นที่ และภาษาของกลุ9มชาติ
พันธุ0  เพื่อนําไปสู9การสร�างแผนที่ภาษา 
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