
 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาไทยศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 

 
 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 



มคอ 2 ปริญญาโท 

สารบัญ 
 

หมวด  หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป   1 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร   6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  8 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล   24 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต  30 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 31 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 32 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 36 
ภาคผนวก   

ภาคผนวก ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 37 
 สาขาวิชาไทยศึกษา  
ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแลอาจารย

ประจําหลักสูตร  
40 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   52 
 สาขาวิชาไทยคดีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ   
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
ภาคผนวก ง ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 
64 

 



 
มคอ 2 ปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาไทยศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :  25480221105183 
ภาษาไทย :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Thai Studies 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) 
ชื่อยอ (ไทย)  :  ศศ.ม. (ไทยศึกษา) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Arts (Thai Studies) 
ชื่อยอ (อังกฤษ) :  M.A. (Thai Studies) 

 
3. วิชาเอก  

ไมม ี
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 

แผน ก แบบ ก 2   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
แผน ข    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ  

เปนหลักสูตร 2 ป สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรี โดยจัดการศึกษาในแผน ก และ ข ดังนี้ 
แผน ก แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิตและศึกษารายวิชาอีก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต  
แบบ แผน ข  ทําการคนควาอิสระ 6 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

5.2 ภาษาที่ใช 
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  โดยเอกสารและตําราในรายวิชาของหลักสูตรเปนภาษาไทยและ

หรือภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเขาศึกษา  
รับผูสําเร็จการศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได  

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
ไมมี  

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดศีึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

6.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสมยัวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560   
เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2560  
เมื่อวันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

6.4 เปดสอนภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป
การศึกษา 2562 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

8.1 อาจารย นักวิจัย นักวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่เนนไทยศึกษา วัฒนธรรมศึกษา และ
สังคมวิทยาการพัฒนา  

8.2 นักพัฒนา นักวางแผนดานไทย/ ไทยศึกษา สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา 
8.3 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เชน มัคคุเทศก นักประชาสัมพันธ เจาหนาที่พิพิธภัณฑ 

ภัณฑารักษ นักวัฒนธรรม นักเขียน ผูสื่อขาว เปนตน 
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นายณฐพงศ  จิตรนริัตน รองศาสตราจารย  ศศ.ด. การพัฒนาสังคม ม.นเรศวร 2552 
   วท.ม. การจัดการ 

สิ่งแวดลอม 
ม.สงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ 

2541 

   ศศ.บ. รัฐศาสตร ม.รามคาํแหง 2537 

2 นายทวีศักดิ์  พุฒสุขข ี อาจารย Ph.D 
 

Education University of Paris 
(Sorbonne) 

2549 
 

    Diplome d’Etudes 
Approfondies-DEA 

University of Paris 
(Sorbonne) 

2533 

   M.A. Education University of Paris 
(Sorbonne) 

2532 

   ศศ.บ. ศึกษาศาสตร ม.สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตาน ี

2524 

3 นายพรไทย ศริิสาธติกิจ อาจารย  ปร.ด. พัฒนาศึกษา ม.ศิลปากร 2559 
   ศศ.ม. รัฐศาสตร  ม.รามคาํแหง 2547 

   ศศ.ม. 
 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ม.สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตาน ี

2541 
 

   นศ.บ. การหนังสือพิมพ  ม.รังสิต 2538 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การมุงพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่คํานึงถึงอรรถประโยชนเปนหลัก ไดกอใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
กับประเทศตาง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การปรับเปลี่ยนกลยุทธทางเศรษฐกิจทั้งการรวมตัวเปนกลุม
เศรษฐกิจ เชน กลุมประเทศอาเซียน กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ฯลฯ การเปดประตูทางการคา การสราง
เสนทางการคาเพื่อระบายสินคาหรือใหสินคาไหลเวียนอยางสะดวกและรวดเร็ว การลดภาษีสงออกและนําเขา
สินคาลงอยางตอเนื่อง การขามชาติของคนเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การแผขยายของบรรษัทขามชาติ 
รวมทั้งการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคา สาระเหลานี้กลายเปนนโยบายและยุทธศาสตรสําคัญของนานาประเทศที่
ตางมุงความไดเปรียบทางเศรษฐกิจเปนสําคัญแตดานหนึ่งไดนํามาซึ่งความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรมในการ
จัดสรรทรัพยากรใหกับผูคนในสังคม ทําใหเกิดความขัดแยงอันเนื่องมาจากการตอสู แยงชิง  ดังนั้นจึงจําเปนตอง
พัฒนาคนในพื้นที่และอาณาบริเวณใหสามารถมีพื้นที่ในการตอรองการจัดสรร/ เขาถึงทรัพยากรของสังคมอยาง
เสมอภาคของทุกภาคสวน อันจะเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหระบบเศรษบกิจสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีคุณภาพ  
สามารถปรับตัวสรางภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดํารงชีวิตภายใตวิถีวัฒนธรรมที่มีความ
แตกตาง หลากหลายอยางสันติ 
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัยไดเปลี่ยนแปลงโลกจากวัฒนธรรมประเพณีสูวัฒนธรรมสมัยใหม  

ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนาไดเชื่อมโลกและผูคนใหสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดอยาง
รวดเร็ว ความโกลาหลทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทั่วโลก ระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ มนุษยกับ
มนุษย และมนุษยกับสังคมเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพิงและเกื้อกูลไปสูการแขงขัน การแบงฝาย การกีดกัน การดู
ถูกเหยียดหยาม การสงคราม การตอสูตอรอง การตอตาน และการชวงชิงกันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมดังกลาวทําใหตองพินิจแนวทางการพัฒนาดวยมุมมองใหม นั่นคือ เนนนําวัฒนธรรมไปเปน
เครื่องมือในการเรียนรูบุคคลอื่น กลุมชาติพันธุอื่น และสังคมอื่นที่แตกตางดวยความเขาใจ ใชกระบวนการทาง
วัฒนธรรมสรางสรรคสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหนาอยูและอยูรวมกันไดอยางมีความสุข รวมทั้ง
ใชกระบวนทัศนทางวัฒนธรรมเปนฐานในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ 

ดังนั้นการศึกษาและวิจัยดานไทยศึกษาแบบบูรณาการและผสมผสานอันเนื่องมาจาการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วดานเศรษฐสังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  ภายใตการเชื่อมตอกับโลกสากล ความเปน
โลกาภิวัตน และความเปนทองถิ่น และการผสมผสานระหวางโลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน อันจะนําไปสูการทํา
ความเขาใจสังคมไทยและสังคมโลกและการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งเปนการทําความเขาใจ ความเปน “ไท” /
“ไทย” ทั้งในแงความเปน “คน/กลุมคน” และ “ความเปนพื้นที่” ที่สัมพันธกันอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
พื้นที่ภาคใตซึ่งความสัมพันธของคน/ ผูคน ในพื้นที่และอาณาบริเวณชายแดน รอยตอที่มีความหลากหลายทาง
สังคม วัฒนธรรม และกลุมชาติพันธที่ทับซอน เคลื่อนที่เปลี่ยนไปมาในบริบทความสัมพันธเชิงพื้นที่และอํานาจ  
ทําใหสามารถเขาใจ “ใหม” เกี่ยวกับความเปนไท/ ไทย ไปพรอมๆกับการสราง/ ทบทวนความความรูที่จะนําไปสู
การแสวงหาหนทางการอยูรวมกันในสังคมอยางมั่นคงและมีความยั่งยืน 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
เมื่อยอนพินิจสถานการณทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมขางตนจึง

จําเปนตองปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและเพิ่มรายวิชาใหมเพื่อเนนมิติวัฒนธรรม ในมิติวัฒนธรรมการจัดระเบียบ
สังคม การพัฒนา การดํารงอยูของกลุมชาติพันธุ อาณาบริเวณและพื้นที่ศึกษา ความสัมพันธเชิงอํานาจ โลกาภิ
วัตน ทองถิ่นภิวัตน และการปะทะประสานอันสงผลตอการปรับเปลี่ยนใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง  การธํารงอัต
ลักษณ การใหความหมายกับความเปนชุมชน ทองถิ่นในทามกลางพลวัตของกระแสการตื่นตัวของผูคนในสังคม 
จึงเปนการทําความเขาใจ “ใหม” ของความเปนไท/ ไทย ไปพรอมๆกับการสราง/ ทบทวนความความรูที่จะ
นําไปสูการแสวงหาหนทางการอยูรวมกันในสังคมอยางมั่นคงและมีความยั่งยืน และถือเปนภูมิคุมกันและประสาน
สายสัมพันธใหผูคนในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยูรวมกันอยางสมานฉันทได 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน   
หลักสูตรสาขาไทยศึกษา มีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มุงผลิตมหาบัณฑิต

ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูทางวิชาการ ใฝรู สรางงาน สื่อสาร และวิจารณ สรางองคความรูและใหบริการ
วิชาการเพื่อสงเสริมสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนภาคใตโดยเนนคุณคาความเปนมนุษยเพื่อการอนุรักษ สืบสาน และ
เพิ่มคุณคาดวยการพัฒนา 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

ไมมี 
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

ไมมี 
13.3 การบริหารจัดการ  

ไมมี 
14. ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่น ๆ  

 
หนวยงาน โครงการ/กิจกรรม 

1. สํานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส) การวิจัย/การบริการวิชาการ 
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) การจัดการเรียนการสอน/การบริการวิชาการ/

การประชุมวิชาการรวม 
3. มูลนิธิชุมชนไทย การวิจัย/การบริการวิชาการ 
4. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ศอ.บต.) 

การวิจัย/การบริการวิชาการ 

5. ศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน) การวิจัย/การบริการวิชาการ/การประชุม
วิชาการรวม 

6. กระทรวงยุติธรรม การวิจัย/การบริการวิชาการ 
7. กระทรวงวัฒนธรรม การวิจัย/การบริการวิชาการ 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา  

เทิดภูมิวิถีไทย รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เนนคุณคาความเปนมนุษย และนําความรูสูการพัฒนา 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐสังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็วในสังคมไทยและสังคมโลก ประกอบการการเคลื่อนเปลี่ยนองคความรูดานไทยศึกษาในชวง
ระยะเวลาที่ผานมา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาศาสตรและองคความรูดานไทยศึกษาแนวใหม ที่มีพื้นที่และ
พรมแดนความรูกวางไกล ครอบคลุม คาบเกี่ยว และซอนทับศาสตรหลายสาขา การศึกษาไทยศึกษาจึงมีเนื้อหาที่
เปนสหวิทยาการและบูรณาการโดยใชระเบียบวิธีจากศาสตรหลายสาขาวิชาเพื่อใหไดความรูในขอบขายที่กําหนด 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมพรมแดนความรูวัฒนธรรมศึกษา การจัดระเบียบสังคมและการพัฒนา การดํารงอยูของ
กลุมชาติพันธุ อาณาบริเวณและพื้นที่ศึกษา ความสัมพันธเชิงอํานาจ โลกาภิวัตน ทองถิ่นภิวัตน และการปะทะ
ประสานอันสงผลตอการปรับเปลี่ยนใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง  การธํารงอัตลักษณ การใหความหมายกับความ
เปนชุมชน ทองถิ่น ในทามกลางพลวัตของกระแสการตื่นตัวของความเปนชุมชนทองถิ่นอยางขนานใหญในชวง
สามทศวรรษที่ผานมา  รวมไปถึงผสมผสาน การเชื่อมตอและการสรางในทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อัน
นําไปสูการเรียนรู ทําความเขาใจ ความเปน “ไทย” ทั้งในแงความเปน “คน/กลุมคน” และ “ความเปนพื้นที่” ที่
สัมพันธกันอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธของ คน/ ผูคน ในพื้นที่และอาณาบริเวณชายแดน รอยตอ
ซึ่งมีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และกลุมชาติพันธุที่ทับซอน ลื่นไหล แกวงเปลี่ยนไปมาในบริบท
ความสัมพันธเชิงอํานาจ   

อยางไรก็ตามการศึกษาดานไทยศึกษาในระยะแรกๆ สวนใหญเปนการศึกษาจากนักวิชาการจาก
ตางประเทศ แตจากสถานการณ และความตระหนักถึงความหลากหลายของความเปนไทย ทําใหการศึกษาดาน
ไทยศึกษาไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อย ยิ่งในชวงทศวรรษที่ผานมาที่สังคมไทยเผชิญกับความขัดแยงอันรุนแรง
และราวลึก ทําให  การศึกษาไทยศึกษาไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ  เพื่อสราง ทบทวนความรูที่มีพลังมาก
พอสําหรับการทําความเขาใจ การแสวงหาทางออกสําหรับสังคมไทยเพื่อการเปลี่ยนผานอยางมีคุณภาพ มีความ
มั่นคงทางสังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ ทีเกี่ยวของ  ดวยเหตุนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อการผลิตมหาบัณฑิต ดานไทยศึกษา ที่เนนการศึกษาวิจัย พัฒนา และรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับ
ไทยศึกษาของภาคใต ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม จากการเขาสูสังคมสมัยใหมและหลัง
สมัยใหม และการเคลื่อนเปลี่ยนองคความรูดานไทยศึกษา รวมทั้งการเตรียมความพรอมใหกับมหาบัณฑิตที่
ปรารถนาจะศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนในสาขาตางๆที่เก่ียวของ  
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1.3 วัตถุประสงคหลักสูตร/ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เพื่อผลิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาไทยศึกษา ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. มีความรูความเขาใจไทยศึกษาในมิติตาง ๆ อยางลึกซึ้ง รอบดาน 

2. มทีักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหการศึกษาไทยศึกษา 

3. มทีักษะและความสามารถในสรางและพัฒนาองคความรูงานวิจัยทางไทยศึกษา 

4. มศีักยภาพในการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

5. ยอมรับคุณคาความเปนมนุษยและการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมพหุวัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางชาติพันธุ 

6. มีทักษะการสื่อสาร การพูด การเขียน และการนําเสนองานทางวิชาการดานไทยศึกษาในระดับสากล
จากการบูรณาการและการศึกษาคนควาในลักษณะสหวิทยาการ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาค
เรียนและนําผลการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
 

- นิสิตประเมินการเรียนการสอนผาน
ระบบ 

- อาจารยผูสอนนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

- มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดูแล
และติ ดตามผลการจั ดการเรียน 
การสอนของคณาจารย 

- ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากการจัดการเรียนการสอน 

- มคอ. 3 - 7 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ป 

- สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตและ
ผูใชบัณฑิต 

- ดําเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑการรับรองของ สกอ. 

- ผลการเสนอความคิดเห็นของ
บัณฑิตและผูใชบัณฑิต 

- รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที ่1 ขอ 8 (ภาคผนวก ง)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
อาจมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปการศึกษาดวยก็ไดและมจีํานวน

ชั่วโมงการเรียนแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2  ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที ่1 ขอ 8  (ภาคผนวก ง)  

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมม ี

 
2. การดําเนินการหลักสูตร   

2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
ภาคเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคเรียนที่ 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคเรียนฤดูรอน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
การรับบุคคลเขาศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559 หมวดที ่4 ขอ 17 ขอ 18 และขอ 19 (ภาคผนวก ง)  
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา  

ไมม ี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

ไมม ี
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 
 

ระดับชั้นป 2560 2561 2562 2563 2564 
ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พเิศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ 

ชั้นปที่ 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
ชั้นปที่ 2 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 

รวมจํานวนนิสิต 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 
จํานวนที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา 

- - - - 10 10 10 10 10 10 
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2.5.2 แผน ข 

ระดับชั้นป 
2560 2561 2562 2563 2564 
พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ 

ชั้นปที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปที่ 2 10 10 10 10 10 

รวมจํานวนนิสิต 10 20 20 20 20 
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

ความตองการงบประมาณสําหรับหลักสูตรนี้มีดังนี ้ 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ภาคปกติ      
1) คาธรรมเนียบการศึกษา 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 
2) จํานวนนิสิต 10 20 20 20 20 
รวมรายรับ 360,000 7200,000 7200,000 7200,000 7200,000 

นอกเวลาราชการ      
1) คาธรรมเนียบการศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
2) จํานวนนิสิต 10 20 20 20 20 
รวมรายรับ 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ภาคปกติ      
1) ตนทุนตอหนวยตอป 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 
2) จํานวนนิสิต 10 20 20 20 20 
รวมรายจาย 360,000 7200,000 7200,000 7200,000 7200,000 

นอกเวลาราชการ      
1) ตนทุนตอหนวยตอป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
2) จํานวนนิสิต 10 20 20 20 20 
รวมรายจาย 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

คาธรรมเนียบการศึกษาเหมาจาย ภาคปกติภาคเรียนละ 18,000 บาท ตลอดหลักสูตร 72,000 บาท 
คาธรรมเนียบการศึกษาเหมาจาย นอกเวลาราชการ ภาคเรียนละ 25,000 บาท ตลอดหลักสูตร 125,000 บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
แบบชั้นเรียน 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเขามหาวิทยาลัย 
รายวิชาที่ขอรับโอนหรือขอเทียบโอนตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 5 ป นับจากปที่นิสิต

ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาที่ขอรับโอนหรือเทียบโอนจะตองมีระดับขั้นไมต่ํากวา B (3.00) ทั้งนี้
จํานวนหนวยกิตที่ขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา และเทียบประสบการณ รวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 40 
ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 4 ขอ 23 (ภาคผนวก ง) 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา  

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร    

 แผน ก แบบ ก 2    

 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

 วิชาบังคับ  15 หนวยกิต 

 วิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 หมวดวิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 

 แผน ข    
 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 วิชาบังคับ  15 หนวยกิต 
 วิชาเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 หมวดการคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 

3.2 รายวิชาในหลักสูตร  
3.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
วิชาบังคับ  15 หนวยกิต 

0103511 กระบวนทัศนไทยศึกษา  3(3-0-6) 
 Paradigm for Thai Studies  

0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
 Thai Society and Globalization  

0103521 ระเบียบวิธีวิจัยทางไทยศึกษา 3(2-2-5) 
 Research Methodology in Thai Studies  

0103522 การวิเคราะหขอมูลทางไทยศึกษา 3(2-2-5) 
 Data Analysis in Thai Studies Research  

0103531 อัตลักษณทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 Cultural Identities in Thai Society 
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วิชาเลือก    
 แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 แผน ข ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

0103523 การอานภาษาอังกฤษเพ่ือไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Reading English for Thai Studies  

0103541 สัมมนาไทยศึกษา 3(2-2-5) 
 Thai Studies Seminar  

0103631 ภูมิปญญาไทยในการจัดการความขัดแยง 3(3-0-6) 
 Thai Wisdom in Conflict Management  

0103632 นวัตกรรมและการประกอบการทางสังคม 3(3-0-6) 
 Innovation and Social Enterprise  

0103633 ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 System of Beliefs and Ethics in Thai Society  

0103634 พื้นที่ในมิติไทยศึกษา  3(3-0-6) 
 Space in Thai Studies  

0103635 กลุมชาติพันธุในประเทศไทย  3(3-0-6) 
 Ethnic Groups in Thailand  

0103636 มุสลิมในสังคมไทย  3(3-0-6) 
 Muslim in Thai Society  

0103637 ไทยในมิติอาเซียน  3(3-0-6) 
 Thai in ASEAN  

0103638 การยายถิ่นและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 Migration and Culture    

0103639 คติชนสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Folklore   

0103542 สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 Seminar on Social and Cultural Theories    

0103543 หัวขอเลือกสรรทางไทยศึกษาคดี 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Thai Studies   
 หมวดวิทยานิพนธ  
 แผน ก แบบ ก 2 12 หนวยกิต 

0103691 วิทยานิพนธ 12(0-36-0) 
 Thesis  

 แผน ข 6 หนวยกิต 
0103692 การคนควาอิสระ 6(0-18-0) 

 Independent Study  
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ความหมายของรหัสวิชา  
เลขรหัสประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ประกอบดวยเลข 7 หลัก มี

ความหมายดังนี้ 
เลขรหัสสองหลักแรก หมายถึง เลขรหัสคณะ 

เลข  01 หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เลขรหัสหลักที่สามและสี่ หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 

เลข  03 หมายถึง สาขาวิชาไทยศึกษา 
เลขรหัสหลักที่หา หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน 

เลข  5 หมายถึง ชั้นปที ่1 (ปริญญาโท) 
เลข  6 หมายถึง ชั้นปที่ 2 (ปริญญาโท) 

เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมวิชา 
เลข  1 หมายถึง แนวคิดทฤษฎีไทยศึกษา 
เลข  2 หมายถึง การวิจัย 
เลข  3 หมายถึง สหวิทยาการ  
เลข  4 หมายถึง สัมมนา 
เลข  9 หมายถึง วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

เลขรหัสหลักสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชาหรือกลุมวิชา 
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3.3 แสดงแผนการศึกษา  
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ) 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที ่1 หนวยกิต  ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที ่2 หนวยกิต 
 วิชาบังคับ 9   วิชาบังคับ                          6 

0103511 กระบวนทัศนไทยศึกษา 3(3-0-6)  0103522 การวิเคราะหขอมลูทางไทยศึกษา 3(2-2-5) 
0103521 ระเบียบวิธีวิจยัทางไทยศึกษา 3(2-2-5)  0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
0103531 อัตลักษณทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6)   วิชาเลือก                       3 
    0103... ………………………… 3(........) 
       
  รวมหนวยกิต 9    รวมหนวยกิต  9 
ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที ่1 หนวยกิต  ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที ่2 หนวยกิต 

 วิชาเลือก                       6   วิทยานิพนธ 12 
0103... ………………………… 3(........)  0103691 วิทยานิพนธ  12(0-36-0) 
0103... ………………………… 3(........)     

       
       

  รวมหนวยกิต 6    รวมหนวยกิต 12 

 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (นอกเวลาราชการ) 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที ่1 หนวยกิต  ชั้นปที ่1 ภาคเรียนที ่2 หนวยกิต 
 วิชาบังคับ 9   วิชาบังคับ                          6 

0103511 กระบวนทัศนไทยศึกษา 3(3-0-6)  0103522 การวิเคราะหขอมลูทางไทยศึกษา 3(2-2-5) 
0103521 ระเบียบวิธีวิจยัทางไทยศึกษา 3(2-2-5)  0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 

0103531 
อัตลักษณทางวัฒนธรรมใน
สังคมไทย 

3(3-0-6) 
 

 
วิชาเลือก                       3 

    0103... ………………………… 3(........) 
       
  รวมหนวยกิต 9    รวมหนวยกิต  9 
ชั้นปที่ 1  ภาคเรียนฤดูรอน หนวยกิต     

 วิชาเลือก                       6     
0103... ………………………… 3(........)     
0103... ………………………… 3(........)     

       
  รวมหนวยกิต 6     
ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที ่1 หนวยกิต  ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที ่2 หนวยกิต 
 วิทยานิพนธ 6   วิทยานิพนธ 6 
0103691 วิทยานิพนธ (คร้ังที่ 1)      6(0-18-0)  0103691 วิทยานิพนธ (คร้ังที่ 2) 6(0-18-0) 
  รวมหนวยกิต 6    รวมหนวยกิต  6 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา แผน ข (นอกเวลาราชการ) 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที ่1 หนวยกิต  ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที ่2 หนวยกิต 

 วิชาบังคับ 9   วิชาบังคับ                          6 
0103511 กระบวนทัศนไทยศึกษา 3(3-0-6)  0103522 การวิเคราะหขอมลูทางไทยศึกษา 3(2-2-5) 
0103521 ระเบียบวิธีวิจยัทางไทยศึกษา 3(2-2-5)  0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
0103531 อัตลักษณทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6)   วิชาเลือก                       3 
    0103... ………………………… 3(........) 
       
  รวมหนวยกิต 9    รวมหนวยกิต  9 
ชั้นปที่ 1  ภาคเรียนฤดูรอน หนวยกิต     

 วิชาเลือก                       6     
0103... ………………………… 3(........)     
0103... ………………………… 3(........)     

       
       

  รวมหนวยกิต 6      
ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที ่1 หนวยกิต  ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที ่2 หนวยกิต 

 วิชาเลือก                       6   การศึกษาคนควาอิสระ                      6 
0103... ………………………… 3(........)  0103... ………………………… 6(........) 
0103... ………………………… 3(........)     

       
  รวมหนวยกิต 6    รวมหนวยกิต 6 
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3.4 คําอธิบายรายวิชา 
0103511 กระบวนทัศนไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 Paradigm for Thai Studies  
แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการของกระบวนทัศนไทยศึกษา การเปลี่ยน

กระบวนทัศน กระบวนทัศนแบบองครวม สหวิทยาการ การบูรณาการ และคุณคาของไทยศึกษาตอการ
พัฒนาสังคมไทย 

Concepts, definitions, significance and development of Thai Studies 
paradigm; paradigm changes; holistic paradigms; interdisciplinary; integration and values 
of Thai Studies for Thai society development  

 
0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 

 Thai Society and Globalization  

แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐสังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดลอม อัน
เกิดจากพลวัตและการเคลื่อนไหวในระดับตางๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และทองถิ่น ในกระแส
การกอตัว และการปะทะประสานของโลกาภิวัตนกับความเปนทองถิ่น การวิเคราะหตําแหนงแหงที่และ
ความรับผิดชอบในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

Concepts towards socio-economic, cultural, political and environmental 
changes affected by dynamic and movement at international, national and local levels 
among generation trends and confrontation between globalization and glocalization; 
analysis of location and responsibilities as a Thai and global citizen 

 
0103521 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับไทยศึกษา 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Thai Studies   
กระบวนทัศนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางไทยศึกษา การกําหนดปญหา การตั้ ง

วัตถุประสงค การทบทวนวรรณกรรม การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ
ตีความ การเขียนและการนําเสนอผลงานวิจัย 

Knowledge acquisition paradigm and Thai Studies research methodology; 
problem definition; objective setting; research instrument design; data collection; data 
analysis; data interpretation; research proposal; research presentation 
 
0103522 การวิเคราะหขอมูลทางไทยศึกษา 3(2-2-5) 

 Data Analysis in Thai Studies   

เทคนิค วิธีการ รูปแบบการวิเคราะหขอมูล การจัดการขอมูล การแปลขอมูล ตีความ และ
นําเสนอขอมูลทางไทยศึกษา 

Data analysis techniques, methods and models; data management; data 
interpretation; Thai Studies data presentation 
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0103531 อัตลักษณทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 Cultural Identities in Thai Society  
กระบวนทัศนอัตลักษณทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับบุคคลและกลุม กลุมชาติพันธุ ชุดของ

ความเชื่อ คุณคา วิถีพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน และบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายใน
สังคมไทย กรณีศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมในประเด็นที่สนใจ โดยเนนพื้นที่ภาคใต 

Cultural identity paradigms; ethnic groups; beliefs; values; daily behaviors; 
various cultural norms in Thai society; southern-area-based case studies of cultural 
identity  

 
0103523 การอานภาษาอังกฤษเพื่อไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 Reading English for Thai Studies  
การอานภาษาอังกฤษทางไทยศึกษา เพื่อทําความเขาใจรูปแบบ แนวคิด เนื้อหา และการ

นําไปใชประโยชนในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
English academic reading in Thai Studies to understand models, concepts, 

contents and application in conceptual research framework 
 

0103541 สัมมนาไทยศึกษา 3(2-2-5) 

 Thai Studies Seminar  
สัมมนาไทยศึกษาในประเด็นที่สนใจรวมกัน การวิเคราะห วิจารณ และอภิปรายผล เพื่อ

อธิบายปรากฏการณทางสังคม และนําเสนอ 
A seminar on Thai Studies towards interesting issues; social phenomena 

analysis, criticism discussion and presentation  
 

0103631 ภูมิปญญาไทยในการจัดการความขัดแยง 3(3-0-6) 

 Thai Wisdom in Conflict Management  
แนวคิดภูมิปญญาไทยกับการจัดการความขัดแยง ในมิติการจัดระเบียบทางสังคม เศรษฐกิจ  

การเมือง วัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และการสรางสรรคระบบคุณคาที่นําไปสูการ
จัดการและการอยูรวมกันอยางสันติ กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม 

Concepts of Thai wisdom and natural resources management; social 
organization; value system creation for conflict management and peaceful co-existence; 
case studies of multicultural society 
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0103632 นวัตกรรมและการประกอบการทางสังคม 3(3-0-6) 

 Innovation and Social Enterprise  
พัฒนาการทางความคิดของนวัตกรรม การประกอบการ และผูประกอบการทางสังคม การ

พัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของสังคมไทย นโยบายและ
แนวทางของรัฐในการนําแนวคิดนวัตกรรมและการประกอบการมาใชแกปญหาและพัฒนาประเทศ 
กรณีศึกษาองคกรชุมชนและองคกรธุรกิจในภาคใต 

Conceptual development of innovation, enterprise and social entrepreneurs; 
innovation development based on Thai economy, socio-culture and social 
environment; government policies and methods towards application of concepts of 
innovation and enterprise to solve problems and develop the nation; case studies of 
community organizations and business organizations in the southern region 

 

0103633 ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 System of Beliefs and Ethics in Thai Society  
ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะระบบความเชื่อและจริยธรรมที่

เกี่ยวกับศาสนา วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความเชื่อ พฤติกรรมทางจริยธรรม ปญหาทางศีลธรรมและ
จริยธรรมกับการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม แนวทางแกปญหา การกําหนดเปาหมายชีวิตและแนวทาง
เขาสูเปาหมายที่กําหนดไว 

System of beliefs and ethnics in Thai society; religious belief and ethnic 
systems; analysis of factors influencing on beliefs, ethical behavior, moral problems and 
ethics and survival in modern society; problem solutions; life goals; ways to achieve the 
goals 

 

0103634 พื้นที่ในมิตไิทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Space in Thai Studies  

แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการเมืองเรื่องพื้นที่ พื้นที่สาธารณะ ภาพแทน
และความสัมพันธเชิงพื้นทีใ่นบริบทสังคมไทย กรณีศึกษาภาคใต 

Concepts, theories and practice of politics towards space; public space;  
representation; spatial relationship in Thai context; case studies of southern Thailand 

 

0103635 กลุมชาติพันธุในประเทศไทย 3(3-0-6) 
 Ethnic Groups in Thailand  

แนวคิดชาติพันธุ กลุมชาติพันธุ เชื้อชาติ ประชาชาติ ลักษณะทางชาติพันธุ กลุมชาติพันธุใน
ประเทศไทย พรมแดนทางชาติพันธุ พหุนิยม การผสมกลมกลืน และการอยูรวมกันทามกลางความ
หลากหลาย ภายใตนโยบายรัฐ กรณีศึกษาภาคใตและอาณาบริเวณ 

Concepts of ethnic, ethnic groups, race, nation; characteristics of ethnics; 
ethnics in Thailand; ethnical border; pluralism; assimilation; co-existence among variety 
under government policies; case studies of southern region and surroundings 
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0103636 มุสลิมในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 Muslim in Thai Society  

ความหมาย โครงสราง ระบบคุณคา และความสัมพันธของมุสลิม การปฏิสัมพันธระหวาง
มุสลิมกับกลุมตางๆ ในสังคมไทย และโลกมุสลิม 

Definitions, structure, value system and relationship of Muslim; interaction 
between Muslim and other groups in Thai society and Muslim world 

 
0103637 ไทยในมิติอาเซียน 3(3-0-6) 

 Thai in ASEAN  
ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศในเอเชียอาคเนยจากอดีตถึงปจจุบันในมิติสังคม

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง การรับรูความเปนไทย และความรวมมือในกลุมประเทศ
อาเซียน 

Relationship between Thai and Southeast Asian countries from the past to 
the present in socio-cultural dimension, economy, politics and government; perception 
of Thainess; cooperation among ASEAN countries 

 
0103638 การยายถิ่นและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Migration and Culture    
ทฤษฎี กระบวนการยายถิ่น เงื่อนไข ปจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลตอผูยายถิ่น บุคคลที่อยูใน

ถิ่นตนทางและปลายทางในบริบทของโลกาภิวัตน ศึกษาการยายถิ่นเขาและการยายถิ่นออก กรณี
ประเทศไทย 

Migration theories; migration process; migration conditions; cultural factors 
affecting migrants; people at the origin and destination in globalization context; 
immigration; emigration; case studies of Thailand 
 
0103639 คติชนสรางสรรค 3(2-2-5) 

 Creative Folklore  
พลวัต และทิศทางการศึกษาคติชน งานภาคสนาม การปรับใชแนวคิดทฤษฎีคติชนในบริบท

สังคมไทยรวมสมัย ในมิติการสืบทอด ประยุกต ตอยอด และสรางความหมายใหม กรณีศึกษาคติชนพื้นที่
ภาคใต 

Dynamics and directions of folklore studies; fieldwork; application of folklore 
theory in Contemporary Thai society context in succession, application, development 
and new definition dimensions; case studies of southern folklore 
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0103542 สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Seminar on Social and Cultural Theories  
ประวัติ เนื้อหา และขอถกเถียงของทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม การประยุกตใชและ

ประโยชนของทฤษฎีเหลานี้ตอสังคมในปจจุบัน 
History, contents and controversial issues in social and cultural theories, 

application and usefulness of these theories for present society 
 

0103543 หัวขอเลือกสรรทางไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Thai Studies  
เปนการศึกษาหัวขอเลือกสรรเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางดานไทยศึกษา เชน การพัฒนา 

ศาสนา การศึกษาเมืองและชนบท ชาติพันธุในเมือง วัฒนธรรมเศรษฐกิจ อุตสหกรรมสื่อและวัฒนธรรม 
หรือประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ ที่สอดคลองกับประเด็นปญหาที่นิสิตสนใจทําการวิจัย และ
สถานการณทางวิชาการที่ทันสมัย 

Selecled topics in Thai studies such as development, religion, rual and 
urban studies, urban ethnicity, economic culture, media industries and culture or other 
social and cultural issues relevant to student’s research topics and according to 
academic and contemporary social situations 

 
0103691 วิทยานิพนธ 12(0-36-0) 

 Thesis  
ทําวิทยานิพนซึ่งเปนผลงานวิจัยที่แสดงความรูความเขาใอยางถองแทในประเด็นที่เกี่ยวกับ

ไทยศึกษา สามารถตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอตอที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

Conducting a research study expressing clear understanding towards Thai 
Studies issues published in an academic journal with peer-review or presented in a 
national or an international conference 

 
0103692 การคนควาอิสระ 6(0-18-0) 

 Independent Study  
วิเคราะห สังเคราะห หรือปฏิบัติงานวิจัยในหัวขอท่ีสอดคลองกับไทยศึกษา สามารถตีพิมพ

ในวารสารทางวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอตอที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ
Analysis, synthesis or research practice in related Thai Studies topic 

published in an academic journal with peer-review or presented in a national or an 
international conference 
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3.5 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
3.5.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นายณฐพงศ  จิตรนริัตน รองศาสตราจารย  ศศ.ด. การพัฒนาสังคม ม.นเรศวร 2552 
   วท.ม. การจัดการ 

สิ่งแวดลอม 
ม.สงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ 

2541 

   ศศ.บ. รัฐศาสตร ม.รามคาํแหง 2537 

2 นายทวีศักดิ์  พุฒสุขข ี อาจารย Ph.D 
 

Education University of Paris 
(Sorbonne) 

2549 
 

    Diplome d’Etudes 
Approfondies-DEA 

University of Paris 
(Sorbonne) 

2533 

   M.A. Education University of Paris 
(Sorbonne) 

2532 

   ศศ.บ. ศึกษาศาสตร ม.สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตาน ี

2524 

3 นายพรไทย ศริิสาธติกิจ อาจารย  ปร.ด. พัฒนาศึกษา ม.ศิลปากร 2559 

   ศศ.ม. รัฐศาสตร  ม.รามคาํแหง 2547 
   ศศ.ม. 

 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

ม.สงขลานครินทร  
วิทยาเขตปตตาน ี

2541 
 

   นศ.บ. การหนังสือพิมพ  ม.รังสิต 2538 

4 นางสาวศันสนีย      
จันทรอานุภาพ 

อาจารย Ph.D. 
 

Sociology La Trobe University, 
Australia 

2554 
 

   สม.ม.  สังคมวิทยา ม.ธรรมศาสตร 2542 
   บช.บ. บัญช ี ม.กรุงเทพ 2535 

5 นางสาวพรพันธุ  
เขมคุณาศัย 

รองศาสตราจารย ปร.ด. ไทศึกษา ม.มหาสารคาม 2549 

  ศศ.ม. ภาษาไทย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

2530 

   ศศ.บ. ภาษาไทย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2515 

6 นางสาวพัชลินจ จีนนุน ผูชวยศาสตราจารย อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2555 

   อ.ม. ภาษาไทย ม.ศิลปากร 2547 

   ศศ.บ. ภาษาไทย ม.ทักษิณ 2543 

7 นางสาวปรียารัตน 
เชาวลิตประพันธ 

อาจารย อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2559 

  อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2548 

   อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2544 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

8 นายสุทธิพร บุญมาก ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. Social Change 
and Development 

University of 
Wollongong, 
Australia 

2554 

   ศศ.ม. พัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร 

2544 

   ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ม.มหาสารคาม 2540 

9 นางชลลดา  แสงมณี        ผูชวยศาสตราจารย ปร .ด.  พัฒนศึกษา ม.ศิลปากร 2556 

 ศิริสาธติกิจ 
 

ศศ .ม.  สังคมวิทยา ม.สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตาน ี

2542 

 
  

ศศ .บ.  
 

พัฒนาสังคม                    
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ม.สงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตาน ี

2538 

10 นายอุทัย เอกสะพัง อาจารย Ph.D 
 

 Philosophy Banaras Hindu 
University, India 

1994 
 

   พธ.ม. ปรัชญา ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลัย 

2535 

   พธ.บ. รัฐศาสตร ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2532 

 
3.5.2 อาจารยพิเศษ 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
หมวดที่ 3 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม  

ไมมี 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัย/วิทยานิพนธ  
5.1 คําอธิบายโดยยอ  

วิทยานิพนธทางไทยศึกษา โดยวิทยานิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
ที่มีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ซึ่งกระบวนการทําวิทยานิพนธ
ของหลักสูตรภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการทําวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการทํา
วิทยานิพนธมีรายละเอียดแยกตามแผน ดังนี้  

ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2  
0103691  วิทยานิพนธ  12 (0-36-0)  
ภาคเรียนแรกของการลงทะเบียน นิสิตศึกษาคนควา ทบทวนวรรณกรรมตางๆ จนสามารถกําหนดโจทย

การวิจัยทางดานไทยศึกษา พัฒนาเปนเคาโครงวิทยานิพนธ เพื่อขออนุมัติการพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธ 
สามารถออกแบบการวิจัยใหไดมาตรฐานตามระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยที่ตนเองนํามาใชในการทําวิทยานิพนธ  
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ภาคเรียนที่สองของการลงทะเบียน ทําการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลทางไทยศึกษาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับแบบการวิจัยของตนเอง เขียนรายงานวิทยานิพนธที่มีองคประกอบครบสมบูรณตามแบบการ
เขียนวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อขออนุมัติสอบวิทยานิพนธและนําผลการวิจัยเผยแพรโดย
วิทยานิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอตอ
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

 
ปริญญาโท แผน ข  
0103692 การคนควาอิสระ 6 (0-18-0)    
วิเคราะห สังเคราะห และทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ ในหัวขอที่สอดคลองกับไทยศึกษา  โดยใชระเบียบ

วิธีวิจัยที่เหมาะสม จนพัฒนาเปนผลงานวิชาการที่สมบูรณเพื่อเสนอขออนุมัติสอบ 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรูจากการทํางานวิจัย 
5.2.1 สรางองคความรูจากการวิจัย 
5.2.2 มีความสามาถในการศึกษาคนควา 
5.2.3 สามารถแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย 
5.2.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
5.2.5 สามารถวิเคราะหขอมลูและอภิปรายผล 
5.2.6 สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น 
5.2.7 สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน 
5.2.8 สามารถเผยแพรความรูจากการวิจัย 

5.3 ชวงเวลา  
ระดับปริญญาโท 
แผน ก  แบบ ก 2   ภาคเรียน 2 ชั้นปที่  2 
แผน ข  ภาคเรียน 2  ชั้นปที่ 2 
 

5.4 จํานวนหนวยกิต 
ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
หลักสูตรแผน ข ทําการคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
การใหคําแนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกนิสิต   
5.5.1 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหคําแนะนําใหนิสิตเปนผูเสนอหัวขอและอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระจัดตารางเวลาใหคําปรึกษาและการติดตาม
การทํางานของนิสิต 

5.5.3 สัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล   
การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบใหกระทําหลังจาก

นิสิตสอบปากเปลาเสร็จสิ้น โดยใหรายงานเปนสัญลักษณและมีความหมาย ดังนี้ 
สัญลักษณ ความหมาย 

VG ดีมาก (Very Good) 
G ดี (Good) 
P ผาน (Pass) 
F ไมผาน (Fail) 

ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที ่
6 การวัดและประเมินผลการศึกษา ขอ 36 (ภาคผนวก ง) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชาที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะพิเศษ 

1. ยอมรับศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย สิทธิมนุษยชน และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

- มีรายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดใหผู เรียน
ศึกษา วิเคราะห เพื่อใหเกิดการยอมรับใน
คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เขาใจวิถี
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

- รายวิชาสวนใหญฝกใหผูเรียนทํางานเปน
กลุมเพื่อฝกการทํางานเปนทีม ฝกใหมีการ
แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู แ ล ะก าร ส น ท น า 
(dialogue) และการโตแยงทางวิชาการ 

0103635 
0103531 
0103676 
0103639 

2. รอบรูดานทักษิณคดีศึกษา 
 

- มีรายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดใหผู เรียน
ศึกษา วิเคราะห และเก็บขอมูลภาคสนาม
ในบริบทพื้นที่ภาคใตของไทย  

ทุกรายวิชา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและจริยธรรมการ

วิจัย 
1.3 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 
1. มีรายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดใหผู เรียนศึกษา 
วิเคราะห เพื่อใหเกิดการยอมรับในคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย เขาใจวิถีการอยูรวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
2. รายวิชาสวนใหญฝกใหผูเรียนทํางานเปนกลุมเพื่อฝก
การทํางานเปนทีม ฝกใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
โตแยงทางวิชาการ 

 
1. ประเมินจากการตรงตอเวลาของนิสิตในการเขาเรียน 
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย การเขารวมกิจกรรม 
2. มีวินัยและความพรอมเพรียงของนิสิตในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. การรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
4. พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

2. ดานความรู 
2.1 มีความรูความเขาใจไทยศึกษาในมิติตางๆ อยาง

ลึกซึ้ง รอบดาน 
2.2 สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรู 

ทักษะ วิธีการ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกปญหา 

2.3 สามารถบูรณาการวิชาการไทยคดีกับความรูใน
ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  มีศักยภาพเชิงพัฒนาในการ
พัฒนาตนและสังคมอยางเหมาะสม 

 
1. เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะห วิจารณและ
สรางงาน  
2. เรียนรูจากกรณีศึกษาหรือขอมูลภาคสนามหรือ
สถานการณจริง 
3. สงเสริมให เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ  
 

 
1. นิสิตประเมินตนเอง 
2. การทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
3. การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4. การนําเสนอผลงาน 
5. ประเมินผลการศึกษาดูงาน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 มีทักษะและความสามารถในการคิด วิเคราะห 
สังเคราะหการศึกษาไทยคด ี

3.2 สามารถคนควาและวิจัยทางไทยศึกษา เพื่อ
สรางและพัฒนาองคความรู งานวิจัยทางไทยคดีที่
สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย 

3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะที่เกี่ยวของ
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 

 
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิด ทั้ง
ในระดับบุคคลและกลุม เชน การสัมมนา อภิปรายกลุม 
กรณีศึกษา การทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
 

 
1. นิสิตประเมินความสามารถดานการคิดของตนเอง 
เชน การตั้งคําถาม การสืบคนขอมูล การคิดวิเคราะห 
การสังเคราะห การตัดสินใจ 
2. การนําเสนอผลงานนิสิต 
3. การสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคของ
รายวิชาที่เกี่ยวของ 
4. การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดที่ใหนิสิตคิดวิเคราะห 
คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสังเคราะห คิดแกปญหาใน
รายวิชาที่เกี่ยวของ 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 ยอมรับคุณคาความเปนมนุษยและการอยู
รวมกันอยางสมานฉันทในสังคมพหุวัฒนธรรมและชาติ
พันธุ 

4.2 มทีักษะและความสามารถทํางานรวมกันเปนทีม
กับศาสตรอื่นๆ 

4.3 มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีจิตสาธารณะ 

 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปน
กลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
2. เรียนรูจากรายวิชาที่เกี่ยวของ กรณีศึกษา ขอมูล
ภาคสนาม หรือสถานการณจริง 
3. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ 
การเขาใจระหวางวัฒนธรรม 

 
1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะทํา
กิจกรรมกลุม 
2. การนําเสนอผลงานเปนกลุม 
3. ประเมินความสม่ําเสมอการเขารวมกิจกรรมกลุม 
4. ประเมินความรับผิดฃอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
5. ประเมินเพ่ือนรวมฃั้น 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใช เทคนิคการวิ เคราะหขอมูล เพื่ อ
การศึกษาคนควาอิสระและวิจัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2 สามารถใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและการนําเสนอผลงานวิชาการไดอยาง
เหมาะสม 

5.3 มีทักษะและสามารถในการสื่อสาร การพูด การ
เขียน เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

 
 
1. จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสาร
ทั้งการพูด การฟง การเขียน ในระหวางผูเรียน ผูสอน 
และผูเกี่ยวของอื่น ๆ 
2. จัดประสบการณการเรียนรูที่ส งเสริมใหผู เรียน
เลื อก ใช เทค โน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม 
3. จัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงาน โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตรและสถิต ิ

 
 
1. ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 
2. ทักษะการเขียนรายงาน 
3. ทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ความสามารถในการใชทักษะคณิตศาสตรและสถิติ
เพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดอยางเหมาะส 
5. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 
6. ประเมินจากการทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาคของรายวิชาที่เกี่ยวของ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum 
Mapping)  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและจริยธรรมการวิจัย 
1.3 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

2. ดานความรู 
2.1 มีความรูความเขาใจไทยศึกษาในมิติตางๆ อยางลึกซึ้ง รอบดาน 
2.2 สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ วิธีการ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แกปญหา 
2.3 สามารถบูรณาการวิชาการไทยคดีกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีศักยภาพเชิงพัฒนาในการ

พัฒนาตนและสังคมอยางเหมาะสม 
3. ดานทักษะทางปญญา 

3.1 มทีักษะและความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะหการศึกษาไทยคด ี
3.2 สามารถคนควาและวิจัยทางไทยศึกษา เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูงานวิจัยทางไทยคดีที่

สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย 
3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะท่ีเกี่ยวของทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ยอมรับคุณคาความเปนมนุษยและการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมพหุวัฒนธรรมและชาติ

พันธุ 
4.2 มีทักษะและความสามารถทํางานรวมกันเปนทีมกับศาสตรอื่นๆ 
4.3 มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีจิตสาธารณะ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูล เพื่อการศึกษาคนควาอิสระและวิจัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอผลงานวิชาการไดอยาง

เหมาะสม 
5.3 มีทักษะและสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียน เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 วิชาบังคับ                

0103511 กระบวนทัศนไทยศึกษา                

0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน                

0103521 ระเบียบวิธีวิจยัทางไทยศึกษา                

0103522 การวิเคราะหขอมลูทางไทยศึกษา                

0103531 อัตลักษณทางวัฒนธรรมในสังคมไทย                

 วิชาเลือก                

0103523 การอานภาษาอังกฤษเพื่อไทยศึกษา                

0103541  สัมมนาไทยศึกษา                

0103631 ภูมิปญญาไทยในการจัดการความขัดแยง                
0103632 นวัตกรรมและการประกอบสรางทางสังคม                

0103633  ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสงัคมไทย                
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร  
และการใช
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

0103634  พื้นท่ีในมิติในไทยศึกษา                

0103635  กลุมชาติพันธุในประเทศไทย                

0103636  มุสลมิในสังคมไทย                

0103637  ไทยในมิติอาเซียน                

0103638  การยายถิ่นและวัฒนธรรม                

0103639 คติชนสรางสรรค                

0103542 สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม                

0103543 หัวขอเลือกสรรทางไทยศึกษา                

 หมวดวิทยานิพนธ                

0103691 วิทยานิพนธ                

0103692 การคนควาอิสระ                

 รวม  ความรับผิดชอบหลัก   1 4 4 16 10 3 5 4 4 6 7 1 6 6 6 

 รวม  ความรับผิดชอบรอง   19 16 16 4 10 17 15 16 16 14 13 19 14 14 14 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 

จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาเปนแบบระดับขั้น โดย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 
(ภาคผนวก ง) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบระดับสาขาวิชา 
อาจารยผูสอนจัดทําผลการประเมินตามประมวลการสอนที่ไดทําความตกลงหรือแจง

กับผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน 
2.1.2 การทวนสอบระดับคณะ 

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาผลการประเมินที่ผานการตรวจสอบจาก
อนุกรรมการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา 

2.1.3 การทวนสอบระดับมหาวิทยาลัย 
(1) ในกรณีท่ีมีการรองเรียน ผูสอนตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมินอยาง

ละเอียด แลวดําเนินการตามลักษณะของแตละรายการของขอรองเรียน 
(2) สงผลการประเมินผานอนุกรรมการประกันคุณภาพตรวจสอบความถูกตอง 
(3) สงผลการตรวจสอบพรอมหลักฐานผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําคณะ 
(4) รายงานผลการพิจารณาพรอมหลักฐานตอสภาวิชาการใหความเห็นชอบ  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
2.2.1 การตรวจสอบจากผูใชบัณฑิต โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในปแรก 
2.2.2 การประเมินจากศิษยเกาที่ประกอบอาชีพ ในดานความพรอมและความรูจากสาขาวิชา

ที่เรียนรวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร สอบผานและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ

ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้ งนี้  ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 และตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ขอ 45 และขอ 46 
(ภาคผนวก ง)  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1.1.1 อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม  
1.1.2 อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
1.2 การเตรียมการในระดับคณะ  

1.2.1 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน 
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ 

1.2.2 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ นวัตกรรม การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.2.3 กําหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา 
1.2.4 จัดใหอาจารยเขารวมสังเกตการณการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ หรือจัดให

สอนรวมกับอาจารยที่มีประสบการณ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการปดการเรียน การสอน การวัดและการประเมินผล 

จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

2.2.1 การศึกษาดูงาน การประชุม อบรม สัมมนา และการเขารวมเครือขายเพื่อพัฒนาทาง
วิชาชีพ  

2.2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ 
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ตาม

รายละเอียดตอไปนี้ 
1.1 จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทําหนาที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหนาที่ในการ
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ และ/หรือ
อาจารยผูสอน 

1.2 จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทําหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา มีหนาที่ในการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 
และ/หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอน 

1.3 มีการควบคุมภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 

1.4 ผลงานวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ของผูสําเร็จ
การศึกษาไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 

1.5 จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก ๆ 5 ป 

1.6 มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบงชี้ TQF ขอ 1-5 ใหครบถวนทุก
ตัวเปนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงาน
ตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 

2. บัณฑิต 
2.1 มีการการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
2.2 มีการพัฒนาและสงเสริม ควบคุมและติดตามใหผลงานนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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3. นิสิต 
3.1 มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและจัดใหมีการวัดผล 

ประเมินผล เพื่อติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนดคุณสมบัติ
ของนิสิตใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มี
เครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

3.2 สําหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมี
กระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษา อยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและมี
การประเมินผลติดตามเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงแกไขกระบวนการเตรียมความพรอมใหนิสิตกอนเขา
การศึกษาหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ํา เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจน
สําเร็จการศึกษา 

3.3 มีกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบมี
กลไกที่นําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรูในรูปแบบตางๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองที่ดี
มีจิตสํานึกสาธารณะ  

3.4 มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ
ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด 

3.5 มีการรักษาอัตราความคงอยู  อัตราความสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตอการหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 
เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

 
4. อาจารย 

4.1 มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย  โดยการรับอาจารยใหมตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อการ
พัฒนา ในการรับอาจารยใหมใหสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร มี
กลไกการคัดเลือกท่ีเหมาะสมและโปรงใส 

4.2 มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย อยางมีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ 
และประสบการณ มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปรงใสชัดเจน 

4.3 มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยการกําหนดแผนการลงทุน งบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน เพื่อกํากับติดตามคุณภาพของอาจารยอยางมีระบบ มีกลไกที่นําไปสู
การปฏิบัติและติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย 
สนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย  และมีการรักษาอัตราการคงอยูของอาจารย โดยการ
กํากับควบคุมใหอัตราอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเขาในหลักสูตร โดยจัดใหมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
5.1 มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อยางมีระบบ มีกลไกที่

นําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมี
เนื้อหาที่ทันสมัย มีความกาวหนากาวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปด
รายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เนนนิสิตเปนสําคัญ สามารถตอบสนองความตองการของนิสิต
และตลาดแรงงาน  

5.2 มีกระบวนการในการควบคุมกํากับมาตรฐานของหัวขอวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ที่ เนน
ความสามารถในการใชการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม 

5.3 มีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีระบบ มี
กลไกในการนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนดผูสอนใน
แตละรายวิชาที่มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการกํากับติดตามอาจารยใน
การจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  

5.4 มีการกําหนดเกณฑในการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ที่มีความเหมาะสม
กับหัวขอวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ และมีกระบวนการในการติดตามกํากับควบคุมการใหความชวยเหลือใน
การทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ การ
สอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

5.5 มีกระบวนการในประเมินผู เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต การกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการวางระบบการเมิน
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ที่มีคุณภาพ  

5.6 มีการวัดผลและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย ความ
พรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wi-Fi และอ่ืน ๆ ที่สงเสริมสนับสนุนใหนิสิตสามารถเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แหงชาติ โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 



มคอ. 2 ปริญญาโท 
 

- 36 - 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (key performance indicators)  

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี 

X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกวิชา 

X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง 

X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตใหมที่ดีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ที่มีตอมหาบัณฑิต/ดุษฎี
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

13. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนอยางสม่ําเสมอ  X X X 
14. ผลงานตีพิมพระดับชาติหรือระดับนานาชาติของนิสิตที่จบในปนั้น ๆ ไมนอยกวา
รอยละ 75  

  X 

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1 - 5) ในแตละป  5 5 5 
รวมตัวบงชี้ในแตละป  10 12 14 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะภายหลังการเขารับการอบรมการนํากลยุทธการ
สอนไปใช  

1.1.2 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีสอน  
1.1.3 การวิเคราะหผลการประเมินของนิสิต  
1.1.4 ประเมินรายวิชา โดยนิสิต 
1.1.5 ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา 
1.1.6 ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต  
1.1.7 ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้น

เรียน 
1.1.8 ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธการสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 
1.2.3 สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูสอน 
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่น  
1.2.5 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ

ใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 
1.2.6 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะ กลยุทธการสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 โดยนิสิตปสุดทาย/มหาบัณฑิตใหม 

นิสิตปสุดทาย/มหาบัณฑิตใหมประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยตอบแบบสอบถาม  
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก 

ผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตร 
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 

ติดตามบัณฑิตโดยสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
4.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธการสอน 
4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาไทยศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
ขอมูลเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยศึกษา 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1. ชื่อ - สกุล นายณฐพงศ  จิตรนิรัตน 
คุณวุฒิ/สาขา ศศ.ด. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2541 
ศศ.บ (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2537 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

ณฐพงศ  จิตรนิรัตน คนึงนิจ มากชูชิต และกอแกว วงษพันธุ.  (2557).  ผูหญิงกับการพัฒนาเพื่อสราง
ความมั่นคงของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.   

ณฐพงศ  จิตรนิรัตน แวรอมลี แวบูละ และนพรินทร สุบินรัตน.  (2557). ชุมชนศรัทธา : การพัฒนา
ดวยหลักศาสนาและอัตลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน.  สงขลา : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  

ณฐพงศ   จิตรนิรัตน .  (2556).  การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมผานประวัติและ
ประสบการณชีวิตที่หลากหลายของผูนําชุมชนในเขตชุมชนแออัด. กรุงเทพฯ : ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร. 

ณฐพงศ  จิตรนิรัตน มณีรัตน มิตรปราสาท และแวรอมลี แวบูละ.  (2555). การพัฒนาเพื่อสรางความ
มั่นคงของชุมชนในสถานการณความขัดแยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส).  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ณฐพงศ  จิตรนิรัตน .  (2555).  รายงานการติดตามและประเมินผลวิทยาลัยปองกันชุมชน .  
คณะกรรมการสงเสริมการเมืองภาคพลเมืองภาคใต สภาพัฒนาการเมือง. สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

Chitniratna,N. and et al.  (2012).  Perceptions government and civil society oversight 
capacity and community media Mid-Program Review (Southern Thailand 
Project). Songkhla: Thaksin University with Support from United States 
Agency for International Development  (USAID). Songkhla : Thaksin University. 

Chitniratna, N. and et al.  (2013). Civil discussion: The Collaboration in determining the 
use of the State Power and the Development of Democracy in Southern 
Thailand. Songkhla : Thaksin University with Support from United States 
Agency for International Development  (USAID). Songkhla : Thaksin University.  

Chitniratna,N. and et al.  (2015).  Perceptions government and civil society oversight 
capacity and community media End-Program Review (Southern Thailand 
Project). Songkhla: Thaksin University with Support from United States 
Agency for International Development  (USAID). Songkhla : Thaksin University.  
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บทความวิชาการ/บทความวิจัย 
ณฐพงศ  จิตรนิรัตน จรูญ  หยูทอง บุญเลิศ  จันทระ.  (2559).  “ความเปลี่ยนแปลงและการสราง

ประชาธิปไตยที่ชุมชนบานใต”. ปาริชาต.  30(1), 185 -216. 
ณฐพงศ  จิตรนิรัตน คนึงนิจ มากชูชิต กอแกว วงษพันธุ.  (2558).  ผูหญิงชายแดนใต : มานมายาและ

การฝาผาน. ปาริชาต. 27(2), 10-23. 
สุทธิพร  บุญมาก เมธี ดิสวัสดิ์ ณฐพงศ จิตรนิรัตน และจํานงค แรกพินิจ.  (2558).  ความคิดเห็นของ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีตอการบังคับใชพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัดชายแดนภาคใต. ปาริชาต. 28(1), 136-
155.  

ณฐพงศ  จิตรนิรัตน แวรอมลี แวบูละ และนพรินทร สุบินรัตน.  (2557). ชุมชนศรัทธา : การพัฒนา
บนฐานอัตลักษณชุมชนชายแดนใต. ปาริชาต.  27(1), 26-43. 

ณฐพงศ  จิตรนิรัตน .  (2556). “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมผานประวัติและ
ประสบการณชีวิตที่หลากหลายของผูนําชุมชนในเขตชุมชนแออัด”, ปาริชาต. 26(1), 30-
73.  

ณฐพงศ  จิตรนิรัตน.  (2556). “สถาบันทางวิชาการภาคพลเมือง : วิทยาลัยปองกันชุมชนเกิดขึ้นได
จริงหรือ ?”, มนุษยศาสตรสังคมศาสตร . 8(1), 1 - 25.  

ณฐพงศ  จิตรนิรัตน.  (2555).  การพัฒนาเพื่อสรางความมั่นคงของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต. 
ปาริชาต.  24(2), 11 - 30. 

Chitniratna, N. (2012). “Development for Community in the Southernmost Provinces”. 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.  6(2),13-34.  

Chitniratna, N.  (2007). “ Kaoseng : Community-home and history of response for 
construction identity” . Folklore International Conference.  August 28-30, 
2007. Songkhla : Thaksin University.  

หนังสือ/ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
ณฐพงศ  จิตรนิรัตน. (2556).  การพัฒนาชุมชนเมือง. (พิมพครั้งที่ 2). สงขลา:  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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2. ชื่อ-สกุล นายทวีศักดิ์ พุฒสุขข ี
คุณวุฒิ/สาขา   Ph.D. Education University of Paris (Sorbonne), 2539 

Diplôme d’Etudes Approfondies - DEA, University of Paris 
(Sorbonne) and Normandie University, 2533 
M.A. Educatio University of Paris (Sorbonne), 2532 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร วิชาเอก การสอนภาษาอังกฤษ  
วิชาโท โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 
2524 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิชาการ 
สมศักดิ์  ตันติเศรณี ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี และประมาณ  เทพสงเคราะห.  (2560). “การพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของยานเมืองเกาในเขตเทศบาลนครสงขลา,”  วารสารการเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย. 9(2), 391-402. 

ชัชวาล  ชุมรักษา  ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี  คุณอานันท  นิรมล และเรวดี  กระโหมวงศ. (2559). 
“เครือขายวิทยุชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา,”  วารสาร
คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ. 16(2), 67-87. 

สุดารัตน  สุดสมบูรณ  ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี และปุญญพัฒน ไชยเมล. (2559). “บทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุไทย,” วารสารเทคโนโลยีภาคใต.  9(1), 121-
127. 

พรณรงค การอรชัย ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี  เรวดี  กระโหมวงศ และเสกสัณ  เครือดํา. (2557). 
“เครือขายอาสาสมัครชุมชนเพื่อปองกันอาชญากรรม,” วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(1), 145-169. 

รายงานวิจัย 
ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี. (2556). การศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมง

พื้นบาน. โครงการวิจัยเสนอใหแกบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด. 
ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี. (2555). ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส; การบูรณาการการเรียนรูกับ

โลกอาชีพ.โครงการวิจัยนําเสนอตอสภาการศึกษาแหงชาติ. 
 
 
 

. 
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3. ชื่อ – นามสกุล นายพรไทย  ศิริสาธิตกิจ 
คุณวุฒิ/สาขา ปร.ด. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559 

ศศ.ม (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547 
ศศ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2541 
นศบ. (การหนังสือพิมพ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2538 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ  

งานวิจัย 
ทวนธง  ครุฑจอน ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ พรพันธุ เขมคุณาศัยเสาวธาร สมานิตย พรไทย ศิริ

สาธิตกิจ  ทรงศักดา ชยานุ เคราะห  ตรีชาติ  เลาแกวหนู  และโอปอร ชัยสงาพงษ .  
(2559).โครงการศึกษาวิจัย การจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและที่อยูอาศัยในเขต
การคาชายแดนไทย-มาเลเซีย. กรุงเพฯ : การเคหะแหงชาติ  

 
บทความวิชาการ 

พรไทย  ศิริสาธิตกิจ. (2559) “ กีฬาและการละเลนพื้นเมืองภาคใตกับการถักทอสายใยทางสังคมของ
คนในทองถิ่นภาคใต”,ใน ความหมายบนเลาทาง บทสังเคราะหผลงานยุวประวัติศาสตร
ทองถิ่นภาคใต. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

พรไทย  ศิริสาธิตกิจ. (2559) “ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรทําจากในสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและการเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 
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สงขลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ.  
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รื่นฤทัย  รอดสุวรรณ และพรพันธุ  เขมคุณาศัย และพัชลินจ  จีนนุน. (2559) “สถานภาพงานวัยโนรา
ในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ. 2532-2558),” ใน  การประชุมวิชาการประจําป 2559 รัฐ คน
ไท/ไทยชายแดนและทิศทางใหมๆในไทยศึกษา.  หนา 362 – 376. วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 
2560 ณ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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6.   ชื่อ – นามสกุล    นายสทุธิพร  บุญมาก 
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สุทธิพร บุญมาก. (2556). “การสงเงินกลับบานของแรงงานไทยเชื้อสายมลายูในประเทศมาเลเซีย,” ใน 
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วิชาการครั้งที่ 56. (หนา766 - 774). วันที่ 30 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ 2561 ณ 
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ปรียารัตน  เชาวลิตประพันธ  วราเมษ  วัฒนไชย และจารึก  จันทรวงศ. (กําลังดําเนินการ). การดํารงอยูและ

การสือบสานตํานานมโนราในกลุมคนไทย-สยามในภาคใตของประเทศไทยและในประเทศ
มาเลเซีย.สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

บทความวิชาการ 
Preeyarat  Chaowalitprapan. (2017). “ The Origin Myth of Nora : a Comparative Study of 

Southern Thailand and Malaysia Versions.” 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
THAI STUDIES GLOBALIZED THAILAND? CONNECTIVITY, CONFLICT AND 
CONUNDRUMS OF THAI STUDIES 18 -18 JULY. CHIANG MAI, THAILAND. 

ปรียารัตน  เชาวลิตประพันธ. (2559). “ ‘รับเทวดา’ : ประเพณีขึ้นปใหมของชาวสยามในประเทศ
มาเลเซีย.”วารสารปาริชาต. ปที่ 29(2) : 217-230. 
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 10. ชื่อ - สกุล  นายอุทัย  เอกสะพัง 
คุณวุฒิ/สาขา Ph.D. ( Philosophy ) Banaras Hindu University,India. 2537 

พธ.ม. (ปรัชญา ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535 
พธ.บ. ( รัฐศาสตร ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2532 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 
อุทัย  เอกสะพัง และชญาดา นัคเร. (2558). ศึกษาวิเคราะหพระสงฆกับการอนุรักษทะเลสาบสงขลา. 

สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
อุทัย  เอกสะพัง และคํานวณ นวลสนอง . (2555). บทบาทพระสงฆชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทาง

ตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ . 
 
บทความวิจัย 
อุทัย  เอกสะพัง และคํานวณ นวลสนอง. (2555). “บทบาทพระสงฆชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐ

ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย” สถาบันวิจัยญาณสังวรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย. 3(1) 55-63 . 

Eksaphang , U. and  et al. (2013). The role of Malaysia monks-Tai descendent in the 
Northern state of MalaysiaI. Rajasthan (  India ) .  Shridhar  University  Pilani. 
International Seminar on Non-Violence and Peace Education . (September 7-
8, 2013). 

หนังสือ 
อุทัย  เอกสะพัง. (2556). ศึกษางานสําคัญทางพระพุทธศาสนา . สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวาง 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดศีึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กับหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาไทยศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร    
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา  
Master of Arts Program  in Thai Studies  

1. ชื่อหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  
Master of Arts Program  in Thai Studies  

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทย
คดีศึกษา เปนหลักสูตรที่ไดผลิตมหาบัณฑติมา
อยางตอเนื่องและไดรับการยอมรบัจากสังคมมา
โดยตลอด และไดเปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเปน “ไทย
ศึกษา” เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและ
การเคลื่อนเปลีย่นองคความรู โดยไปที่การ
พัฒนาศาสตรและองคความรูแนวใหม 

2. ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)  
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)  
Master of Arts (Thai Studies) 
M.A. (Thai Studies) 

2. ชื่อปริญญา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา)  
ศศ.ม. (ไทยศึกษา)  
Master of Arts (Thai Studies) 
M.A. (Thai Studies) 

เปลี่ยนชื่อเพื่อใหสอดคลองกับช่ือหลักสตูร 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- ไมเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
ปรัชญา 
เทิดภูมิวิถีไทย เทาทันการเปลี่ยนแปลง เนนคุณคาความเปนมนุษย และนําความรู
สูการพัฒนา 
วัตถุประสงค 
เพื่อผลิตมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา ท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ และมีคณุลักษณะดังน้ี 
1. มีความรูความเขาใจไทยคดีศึกษาในมิติตาง ๆ อยางลึกซึ้ง รอบดาน 
2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห คนควาและวิจัยทางไทยคดี
ศึกษา เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย  
3. มีศักยภาพเชิงพัฒนาในการพัฒนาตนและสังคมอยางเหมาะสม  

ยอมรับคุณคาความเปนมนุษยและการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและชาติพันธุ 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญา 
เทิดภูมิวิถีไทย เทาทันการเปลี่ยนแปลง เนนคุณคาความเปนมนุษย และนํา
ความรูสูการพัฒนา 
วัตถุประสงค 
เพื่อผลิตมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ที่มีคุณลักษณะดังนี ้
1. มีความรูความเขาใจไทยศึกษาในมิติตาง ๆ อยางลึกซึ้ง รอบดาน 

2. มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหการศึกษา
ไทยศึกษา 

3. มีทักษะและความสามารถในสรางและพัฒนาองคความรูงานวิจัยทางไทย
ศึกษา 

4. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยและสังคมโลก 

5. ยอมรับคุณคาความเปนมนุษยและการอยูรวมกันอยางสมานฉันทใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชาติพันธุ 
6. มีทักษะการสื่อสาร การพดู การเขียน และการนําเสนองานทางวิชาการ
ดานไทยศึกษาในระดับสากลจากการบูรณาการและการศึกษาคนควาใน
ลักษณะสหวิทยาการ  

- จากสถานการณและความตระหนกัถึงความ
หลากหลายของความเปนไทย ทําใหการศึกษา
ดานไทยศึกษาไดรับความสนใจมากยิ่งข้ึนเรื่อย 
ยิ่งในชวงทศวรรษที่ผานมาที่สังคมไทยเผชญิกับ
ความขัดแยงอันรุนแรงและราวลึก ทําให  
การศึกษาไทยศึกษาไดรับความสนใจมากยิ่งข้ึน
เรื่อยๆ  เพื่อสราง ทบทวนความรูที่มีพลังมาก
พอสําหรับการทําความเขาใจ การแสวงหา
ทางออกสําหรับสังคมไทยเพื่อการเปลี่ยนผาน
อยางมีคุณภาพ มีความมั่นคงทางสังคม 
วัฒนธรรม และอื่นๆ ทีเกี่ยวของ  โดยเนนการ
ศึกษาวิจัย พัฒนา และรวบรวมองคความรู
เกี่ยวกับไทยศึกษาของภาคใต ในทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม จากการเขาสู
สังคมสมัยใหมและหลังสมยัใหม และการ
เคลื่อนเปลี่ยนองคความรูดานไทยศึกษาอยาง
เปนสหวิทยาการ สามารถรสงเสรมิวิถีชีวิตใน
พื้นท่ีภาคใตทามกลางกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงโดยเนนคณุคาความเปนมนุษยและ
นําความรูสูการพัฒนา รวมทั้งการเตรียมความ
พรอมใหกับมหาบณัฑิตที่ปรารถนาจะทํางาน 
หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นในสาขาตางๆที่
เกี่ยวของมีมาตรฐาน “องคความรูในการสื่อสาร
ดานไทยศึกษาอยางเปนระบบ” 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

5. หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา เปนหลักสูตร แผน ก แบบ ก 
1  แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
39 หนวยกิต โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี ้

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 4 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 1    

หมวดวิทยานิพนธ     39 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2    

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

          วิชาบังคับ  12 หนวยกิต 

          วิชาเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 

แผน ข    

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 33 หนวยกิต 

          วิชาบังคับ  12 หนวยกิต 

          วิชาเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

หมวดการคนควาอิสระ  6 หนวยกิต  

5. หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา เปนหลักสูตร แบบ ก 2  
และแผน ข จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี ้

แผน ก แบบ ก 2   

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

          วิชาบังคับ  15 หนวยกิต 

          วิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 

แผน ข    

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

          วิชาบังคับ  15 หนวยกิต 

          วิชาเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

หมวดการคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 

   

   

   
 

- รายวิชาเลือกในหลักสตูรถูกปรับใหเปน
รายวิชา 3 หนวยกิตทั้งหมด ทําใหหนวย
กิตรวมตลอดหลักสตูรจาํเปนตองเพิ่มขึ้นอีก 1 
หนวยกิตโดยปริยาย และเพื่อใหแผน ก แบบ ก 
1  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข มีจํานวน
หนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตรเทากัน จึงปรับ
เพิ่มหนวยกิตใหรายวิชาวิทยานิพนธของแผน ก 
แบบ ก 1 เปน 39 หนวยกิต  

6. คําอธิบายรายวิชา 

0103511 สหวิทยาการไทยคดีศึกษา     2(2-0-4) 0103511 กระบวนทัศนไทยศึกษา 3(3-0-6) บูรณาการวิชาเดมิ 2 รายวิชา 0103511 สห
วิทยาการไทยศึกษา และ0103521 ปฎิทรรศน
ไทยศึกษา 

 Inter - disciplinary Thai Studies  Paradigm for Thai Studies 
ทฤษฎีพื้นฐานที่สําคัญทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  การนํา

วิธีการทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมาใชในการศึกษาวิเคราะหไทยคดีศึกษา
และปรากฏการณทางสังคม  ศึกษาคุณคาแหงความเปนมนุษยและเรียนรูที่จะ
ประเมินประสบการณดานคุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพของชีวิตโดยใชวิธี
คิดเชิงเหตุผลตามปรัชญาสํานักตาง ๆ 

แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการของกระบวน
ทัศนไทยศึกษา การเปลี่ยนกระบวนทัศน กระบวนทัศนแบบองครวม สห
วิทยาการ การบูรณาการ และคุณคาของไทยศึกษาตอการพัฒนาสังคมไทย 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

0103512 ภาษาอังกฤษเพื่อไทยคดีศึกษา                                2(2-0-4) 0103523 การอานภาษาอังกฤษเพ่ือไทยศึกษา                              3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
กับสาขาวิชา  English for Thai Studies  Reading English for Thai Studies 

เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทางไทยคดีศึกษา โดยเนนการอาน 
เพื่อทําความเขาใจรูปแบบ แนวคิด เนื้อหา และการนําไปใชประโยชน 

เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทางไทยศึกษา โดยเนนการอาน 
เพื่อทําความเขาใจรูปแบบ แนวคิด เนื้อหา และการนําไปใชประโยชน 

 
 

0103521 ปฏิทรรศนไทยคดีศึกษา  3(2-2-5)    บูรณาการวิชาเดมิ 2 รายวิชา 0103511 สห
วิทยาการไทยศึกษา และ0103521 ปฎิทรรศน
ไทยศึกษา 

 Thai Studies Purview     

                    ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ และพัฒนาการของการศึกษา
ไทยคดีศึกษาเพื่อใหเกิดมโนทัศนที่ถูกตอง  แนวทางในการศึกษาไทยคดีศึกษาทั้ง
ในลักษณะที่เปนการศึกษาขอมูลภาคสนามและขอมูลเอกสาร  การวิเคราะห 
สังเคราะหเพื่อใชประโยชน การสรรหาและใชทรัพยากรการเรียนรูทางไทยคดี
ศึกษา  และฝกปฏิบัติ 

 

0103531 ระเบียบวิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5) 0103521 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับไทยศึกษา                   3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา  

 Research Methods of Thai Studies  Research Methodology in Thai Studies 

ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษาทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ในดานการกําหนดปญหา การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การตั้งสมมุติฐาน การกําหนดกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห 
การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงาน การนําเสนอ  และฝกปฏิบัติ 

กระบวนทัศนการแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัยทางไทย
ศึกษา การกําหนดปญหา การตั้งวัตถุประสงค การสรางเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะห แปลผล และตีความหมายขอมูล เคาโครงวิจัย 
การเขียนและการนําเสนอผลงานวิจัย 

0103541 อัตลักษณสังคมไทย 3(3-0-6)     

 Identities of Thai Society   

แนวคิดและพัฒนาการของแนวคิดที่เกี่ยวกับอัตลักษณ ระเบียบวิธี
ในการศึกษาอัตลักษณ พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และระบบ
คุณคาของสังคมไทย  แนวทางการพัฒนาบนฐานอัตลักษณของสังคมไทย  ฝก
วิเคราะหอัตลักษณสังคมไทยบนพืน้ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใชพื้นที่
ภาคใตเปนกรณีศึกษา 
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0103542 วัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6) 0103531 อัตลักษณทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6) บูรณาการวิชาเดมิ 2 รายวิชา 0103541 อัต
ลักษณสังคมไทย และ0103542 วัฒนธรรม
ศึกษา 

 Cultural Studies  Cultural Identities in Thai Society 
                   แนวคิดและพัฒนาการของวัฒนธรรมศึกษาสํานักตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับไทยคดีศึกษา  วิเคราะหวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่สงผลตอการ
พัฒนา  โดยกําหนดพื้นท่ีหรือประเด็นเปนกรณีศึกษา 

                 กระบวนทัศนอัตลักษณทางวัฒนธรรม ท้ังในระดับบุคคลและ
กลุม กลุมชาติพันธุ ชุดของความเชื่อ คุณคา วิถีพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน 
และบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมไทย กรณีศึกษาอัต
ลักษณทางวัฒนธรรมในประเด็นที่สนใจ โดยเนนพื้นท่ีภาคใต 

0103551 สันติวัฒนธรรมและการจัดการความขัดแยง 3(3-0-6) 0103631 ภูมิปญญาไทยในการจัดการความขัดแยง 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาเนนการนํา
ภูมิปญญามาใชในการจดัการความขัดแยง  Culture of Peace and Conflict Management  Thai Wisdom in Conflict Management 

                   มโนทัศนที่เกี่ยวของกับสันติภาพและสันติวิธี  ความขัดแยงและผล
ที่เกิดจากความขัดแยง  มายาคติของการใชความรุนแรง  ยุทธวิธีไรความรุนแรง
และแนวทางบูรณาการทางสังคม  กระบวนการทางวัฒนธรรมกับการสรางความ
สมานฉันทในสังคมพหุวัฒนธรรม เนนกรณีศึกษาสังคมภาคใต กําหนดพื้นที่หรือ
ประเด็นเปนกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะหและเสนอแนวทางการแกปญหาหรือพัฒนา 

แนวคิดภูมิปญญาไทยกับการจัดการความขัดแยง ในมิติการ
จัดระเบียบทางสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง วัฒนธรรม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และการสรางสรรคระบบคุณคาที่นําไปสูการจัดการ
และการอยูรวมกันอยางสันติ กรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

0103552 นวัตกรรมและการประกอบการเชิงสรางสรรค 3(3-0-6) 0103632 นวัตกรรมและการประกอบการทางสังคม 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 Innovation and Creative Enterprise   Innovation and Social Enterprise 
พัฒนาการทางความคิดของนวัตกรรมและการประกอบการเชิง

สรางสรรค ความสําคัญที่มีตอการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและการ
ประกอบการเชิงสรางสรรคบนพื้นฐานของสังคมไทยและสังคมของประเทศในกลุม
อาเซียน เนนวิเคราะหการประกอบการระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องคกรธุรกิจ  

 

พัฒนาการทางความคิดของนวัตกรรม การประกอบการ 
และผูประกอบการทางสังคม การพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของสังคมไทย นโยบายและแนวทางของรัฐ
ในการนําแนวคิดนวัตกรรมและการประกอบการมาใชแกปญหาและพัฒนา
ประเทศ กรณีศึกษาองคกรชุมชนและองคกรธุรกิจในภาคใต 
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0103553 ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6) 0103633 ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 System of Beliefs and Ethics in Thai Society  System of Beliefs and Ethics in Thai Society 

ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะระบบความ
เชื่อและจริยธรรมที่เกี่ยวกับศาสนา  วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความเชื่อ พฤติกรรม
ทางจริยธรรม ปญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมกับการดําเนินชีวิตในสังคม
สมัยใหม  แนวทางแกปญหา  การกําหนดเปาหมายชีวิตและแนวทางเขาสู
เปาหมายที่กําหนดไว 

ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะระบบ
ความเชื่อและจริยธรรมที่เกี่ยวกับศาสนา วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความเชื่อ 
พฤติกรรมทางจริยธรรม ปญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมกับการดําเนิน
ชีวิตในสังคมสมัยใหม แนวทางแกปญหา การกําหนดเปาหมายชีวิตและ
แนวทางเขาสูเปาหมายที่กําหนดไว 

0103554 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนา  3(3-0-6) 0103512 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน 3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชาจากเดิม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม เปนสังคมไทยกับโลกาภิ
วัตน   โดยเนนการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
พลวัตและการเคลื่อนไหว ภายใตกระแสการกอ
ตัว ทวิลักษณ และการปะทะประสานของโลกา
ภิวัตนกระแสหลัก กับทองถิ่นภิวัตนในฐานะ
กระแสรอง รวมถึงการวิเคราะหตําแหนงแหงที่
และความรับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลงใน
ฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก เพื่อให
สอดคลองกับการตื่นตัวถึงการปะทะประสาน
นของโลกาภิวัตนกับทองถิ่นภิวัตน  ที่ทําให
การศึกษาดานไทยศึกษาเปนลักษณะผสมผสาน
มากขึ้น (Thai Study  hybridization) 

 Socio-Cultural Change and Development  Thai Studies in Globalization 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา  กระบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และ
ระดับชุมชนทองถิ่น  วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาใน
สังคมไทยและสังคมภาคใต โดยใชกรณีศึกษา 

แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐสังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดลอม อันเกิดจากพลวัตและการเคลื่อนไหวในระดับ
ตางๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และทองถิ่น ในกระแสการกอตัว 
และการปะทะประสานของโลกาภิวัตนกับทองถิ่นภิวัตน การวิเคราะห
ตําแหนงแหงที่และความรับผิดชอบในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
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0103631 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 3(2-2-5) 0103543 หัวขอเลือกสรรทางไทยศึกษา 3(3-0-6) - เพื่อใหเกิดการศึกษาดายไทยคดีทีเ่ปน
ประเด็นรวมสมัยตอสถานการณ และอยูใน
ความสนใจของผูศึกษาดานไทยศกึษา อันทําให
เกิดการความเขาใจหัวขอเลือกสรรไดลุมลึกขึ้น 

 Specific Topic Study   Selected Topics in Thai Studies  

คนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขอบขายของไทยคดีศึกษาที่สนใจและ
ตองการพัฒนาใหเปนหัวขอวิทยานิพนธ หรือ หัวขอการคนควาอิสระ 

เปนการศึกษาหัวขอเลือกสรรเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางดาน
ไทยศึกษา เชน การพัฒนา ศาสนา การศึกษาเมืองและชนบท ชาติพันธุใน
เมือง วัฒนธรรมเศรษฐกิจ อุตสหกรรมสื่อและวัฒนธรรม หรือประเด็นทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่นๆ ที่สอดคลองกับประเด็นปญหาที่นสิิตสนใจทําการวิจัย 
และสถานการณทางวิชาการที่ทันสมัย 

0103641   การบริหารองคการทางวัฒนธรรม                             3(3-0-6)  ยกเลิก  -  

 Administration of Cultural Organization    

วิเคราะห หลักการบริหารองคการทางวัฒนธรรม  การบริหาร
แผนงานและดําเนินการโครงการทางวัฒนธรรมที่สอดคลองกับนโยบายการบรหิาร 
การใชขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   

 

0103642 การจัดการความรูทางไทยคดีศึกษา                                 3(3-0-6)  ยกเลิก  - 

 Knowledge Management for Thai Studies   

  แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการจัดการ  ความรู  ฝกกําหนด
ประเด็นการจัดการความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสังเคราะหองคความรูทาง
ไทยคดีศึกษา และการเผยแพรความรูแกสังคม 

 

 

0103643 ภูมิทัศนวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 0103634 พื้นที่ในมิติไทยศึกษา 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 Cultural Landscape and Development  Space in Thai Studies 

ความเปนมา แนวคิด ลักษณะ ประเภทภูมิทัศนวัฒนธรรม 
วิเคราะหการใชภูมิทัศนวัฒนธรรมเพื่อประโยชนตอการพัฒนา  โดยเนน
กรณีศึกษาภาคใต 

แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการเมืองเรื่อง
พื้นที่  พื้นที่สาธารณะ ภาพแทนและความสัมพันธเชิงพื้นที่ ในบริบท
สังคมไทย กรณีศึกษาภาคใต 
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0103644 มายาคติวัฒนธรรมภาคใต 3(3-0-6)  ยกเลิก  -  

 Myth of Southern Culture     

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมายาคติ วิเคราะหมายาคติวัฒนธรรม
ภาคใตในมิติตาง ๆ  กระบวนการและที่มา การดํารงอยูและการคลี่คลายของมายา
คติเหลานั้น ผลกระทบตอวิถีชีวิตและการพัฒนาภาคใต 

 

0103661 กลุมชาติพันธุในภาคใตของประเทศไทย                   3(2-2-5) 0103635 กลุมชาติพันธุในประเทศไทย 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 Ethnic Groups in  Southern  Thailand  Ethnic Groups in Thailand  

ลักษณะความหลากหลายและความสัมพันธทางชาติพันธุที่ปรากฏ
ในภาคใตของประเทศไทย  การทําความเขาใจภูมิหลังทางประวัติศาสตรและอัต
ลักษณทางวัฒนธรรม  วิเคราะหความสําคัญและคุณคาของวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย ฝกเก็บขอมูลภาคสนามเพื่อสงเสริมการอยูรวมกันอยางสมานฉันทใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

                   แนวคิดชาติพันธุ  กลุมชาติพันธุ  เชื้อชาติ  ประชาชาติ 
ลักษณะทางชาติพันธุ กลุมชาติพันธุในประเทศไทย พรมแดนทางชาติพันธุ 
พหุนิยม การผสมกลมกลืน และการอยูรวมกันทามกลางความหลากหลาย 
ภายใตนโยบายรัฐ กรณีศึกษาภาคใตและอาณาบริเวณ 

0103662 อิสลามกบัวัฒนธรรมมลาย ู 3(3-0-6) 0103636 มุสลมิในสังคมไทย 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 Islam and Malay Culture   Muslim in Thai Society  

ความหมายของคําสําคัญพื้นฐานในบริบทของอิสลาม มลายู และ
วัฒนธรรมมลายู  ลักษณะความเปนวัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมมลายู  วิถี
ชีวิตของมุสลิมเชื้อสายตาง ๆ ในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน เพื่อสงเสริม
การอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมพหุวัฒนธรรม 

               ความหมาย  โครงสราง ระบบคุณคา และความสัมพันธของ
มุสลิม การปฏิสัมพันธระหวางมุสลิมกับกลุมตางๆในสังคมไทย และโลก
มุสลิม 

0103663   ไทยในมิติภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3(2-2-5) 0103637 ไทยในมิติอาเซียน 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหครอบคลุม
ทุกมิติของการศึกษานอกจากภาษาและ
วัฒนธรรมเทานั้น 

 Thai in ASEAN Languages and Cultural Dimensions  Thai in ASEAN 

  ประวัติศาสตร และสถานภาพของภาษาและวัฒนธรรมของกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่สัมพันธกับไทยในดานตาง ๆ  วิเคราะหลักษณะรวมและ
ลักษณะตางที่สามารถนําไปใชประโยชนและหลีกเลี่ยงความขัดแยง 

ความสัมพันธระหวางไทยกบัประเทศในเอเชียอาคเนยจาก
อดีตถึงปจจุบันในมิตสิังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง 
การรับรูความเปนไทย และความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน 
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0103664 การยายถิ่นและวัฒนธรรมขามพรมแดน           3(3-0-6) 0103638 การยายถิ่นและวัฒนธรรม 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา เนน
การศึกษาการยายถิ่นในมิติวัฒนธรรมทั้งการ
ยายถิ่นเขาประเทศไทยและการยายถิ่นออก
นอกประเทศไทย 

 Migration and Transnational Cultures  Migration and Culture   

   ปรากฏการณขามพรมแดนของผูคน ขอมูล และวัฒนธรรม  การ
ปะทะสังสรรคทางวัฒนธรรมอันเปนผลจากการไหลและเคลื่อนยายขามพรมแดน
ของผูคน ขอมูล และวัฒนธรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งกับวัฒนธรรมที่ตนทางและ
วัฒนธรรมที่ปลายทาง 

ทฤษฎี กระบวนการยายถิ่น เงื่อนไขปจจัยทางวัฒนธรรมที่มี
ผลตอผูยายถิ่น บุคคลที่อยูในถิ่นตนทางและปลายทางในบริบทของโลกาภิ
วัตน ศึกษาการยายถิ่นเขาและการยายถิ่นออก กรณีประเทศไทย 
 

0103671 สถิติเพื่อการวิจัยทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5) 0103522 การวิเคราะหขอมูลทางไทยศึกษา 3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม
กับสาขาวิชาที่เนนการวิเคราะหขอมูลเฉพาะ
ดานไทยศึกษาเชิงคุณภาพ 

 Statistics for Thai Studies Research  Data Analysis in Thai Studies  
                 การใชขอมูลสถิติพรรณนาและสถิติอางอิง เพื่อการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัย  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลทาง
ไทยคดีศึกษา และฝกปฏิบัต ิ

                เทคนิค วิธีการ รูปแบบการวิเคราะหขอมูล การจัดการขอมูล 
การแปลผล ตีความ และนําเสนอขอมูลทางไทยศึกษา 

0103672 เทคโนโลยีสารสนเทศทางไทยคดีศึกษา  3(2-2-5)  ยกเลิก  -  

 Information Technology for Thai Studies      

บทบาท ความสําคญั และประเภทของเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
ไทยคดีศึกษา  แหลงสารสนเทศไทยคดีศึกษา จริยธรรมที่เกี่ยวของในการจัดการ
สารสนเทศและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางไทยคดีศึกษา  ฝกออกแบบ ผลิต 
ทดลองใช ประเมิน และปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศทางไทยคดีศกึษา 

 

0103681 ไทยคดีนิพนธ 3(2-2-5)  ยกเลิก  -  

 Thai Studies Scholarly Writing    

วิธีการและแนวคดิในการผลิตเอกสารทางวิชาการไทยคดีศึกษาใน
องคประกอบหลัก 3 ดาน คือ รูปแบบ เนื้อหา และภาษา โดยเนนในสวนสําคญั
ตาง ๆ ไดแก การกาํหนดแนวเนื้อหา การจัดระบบความคิด วิธีการศึกษาคนควา 
ระบบอางอิง ศาสตรและศิลปะในการใชภาษา ตรรกะในการนําเสนอ การจัดทํา
และตรวจแกตนฉบับเพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถผลิตเอกสารวิชาการ
ไทยคดีศึกษาในลักษณะตาง ๆ ได 
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0103682 สัมมนาไทยคดีศึกษา 3(2-2-5) 0103541 สัมมนาไทยศึกษา 3(2-2-5) ปรับรหสัวิชา 

 Thai Studies Seminar  Thai Studies Seminar 

สัมมนาไทยคดศีึกษาในประเด็นทีส่นใจรวมกัน วิเคราะห วิจารณ 
และอภิปรายผล เพื่ออธิบายปรากฏการณทางสังคม 

สัมมนาไทยศึกษาในประเด็นที่สนใจรวมกัน วิเคราะห 
วิจารณ และอภิปรายผล เพื่ออธิบายปรากฏการณทางสังคมและนําเสนอ 

0103591 วิทยานิพนธ 39(0-117-0)  ยกเลิก   
  Thesis    

ทําวิทยานิพนซึ่งเปนผลงานวิจัยที่แสดงความรูความเขาใอยางถอง
แทและเปนการสรางองคความรูหรือทฤษฎีในกประเด็นที่เกี่ยวกับไทยคดีศึกษา 

 

0103691 วิทยานิพนธ 12(0-36-0) 0103691 วิทยานิพนธ 12(0-36-0) ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  Thesis   Thesis 

ทําวิทยานิพนซึ่งเปนผลงานวิจัยที่แสดงความรูความเขาใอยางถอง
แทในประเด็นทีเ่กี่ยวกับไทยคดีศึกษา  

ทําวิทยานิพนซึ่งเปนผลงานวิจัยที่แสดงความรูความเขาใอ
ยางถองแทในประเด็นที่เกี่ยวกับไทยศึกษา สามารถตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอตอที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

0103692 การคนควาอิสระ 6(0-18-0) 0103692 การคนควาอิสระ 6(0-18-0) ปรับคําอธิบายรายวิชา 
  Independent Study   Independent Study 

วิเคราะห สังเคราะห หรือปฏิบัติงานวิจัยในหัวขอท่ีสอดคลองกับไทย
คดีศึกษา  

วิ เคราะห  สั งเคราะห  หรือปฏิบั ติ งานวิจั ยในหั วขอที่
สอดคลองกับไทยศึกษา สามารถตีพิมพ ในวารสารทางวิชาการที่ มี
ผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือเสนอตอท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ
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รายวิชาใหม   

 ไมม ี  0103639 คติชนสรางสรรค 3(3-0-6) สอดคลองกับแนวคิด ทิศทางและนโยบายการ
พัฒนาสมัยใหมที่ใหความสําคญักบัคติชนมาก
ขึ้น 

    Creative Folklore 

 พลวัต และทิศทางการศึกษาคติชน งานภาคสนาม การปรับ
ใชแนวคิดทฤษฎีคติชนในบริบทสังคมไทยรวมสมัย ในมิติการสืบทอด 
ประยุกต ตอยอด และสรางความหมายใหม กรณีศึกษาคติชนพื้นท่ีภาคใต 

 ไมม ี  0103811 สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม 3(3-0-6) เพื่อสรางความเขมแข็งในการวิเคราะหเชิง
ทฤษฎีที่สามารถนําไปประยุกตใชกับการศึกษา
ไทยศึกษา 

    Seminar on Social and Cultural Theories 

 ประวัติ เนื้อหา และขอถกเถียงของทฤษฎีทางสังคมและ
วัฒนธรรม การประยุกตใชและประโยชนของทฤษฎีเหลานี้ตอสังคมใน
ปจจุบัน 
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