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รายละเอียดของหลักสตูร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

คณะ    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัส :   25581611103355 

 ภาษาไทย :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Thai 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) 

 ชื่อยอ (ไทย) :  ปร.ด. (ภาษาไทย) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Doctor of Philosophy (Thai) 

 ชื่อยอ (อังกฤษ) :   Ph.D. (Thai) 

 

3. วิชาเอก   

 - 

 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป 

  5.2 ภาษาที่ใช  

  ภาษาไทย  

 5.4 การรับเขาศึกษา 

  รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 5.5 ความรวมมือกบัสถาบันอื่น 

  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรงุจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)  เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษา 2564 

  คณะกรรมการประจาํคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เห็นชอบหลักสูตรในการประชมุ      

         ครั้งที่ 7 / 2563 วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

  สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2 /2564 วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.  

  2564 

  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3 /2564 วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ 

  พ.ศ. 2564 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 มีความพรอม         

ในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 

2566  

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1  อาจารย 

 8.2  นักวิจัย 

 8.3  ขาราชการ พนักงานในหนวยงานที่เก่ียวของกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 8.4  นักวิชาการอิสระ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย 

 ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษาจาก จํานวน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป 

ผลงาน 

ทาง

วิชาการ 

1. นายบุญเหลือ ใจมโน 

   รองศาสตราจารย 

   3-5203-00561-50-4 

Ph.D. (Sanskrit) 

 

M.Phil (Sanskrit) 

 

ศศ.ม. (สันสกฤต) 

พธ.บ. (ศาสนา) 

University of Delhi, 

India 

University of Delhi, 

India 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย 

2542 

 

2540 

 

2535 

2533 

7 

2. Miss Truong Thi Hang 

   รองศาสตราจารย 

   N2217168 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

B.A. (Studies of 

Southeast Asia 

and Australia) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Vietnam National 

University Hanoi, 

Vietnam. 

2556 

2552 

2550 

15 

3. นางขนิษฐา ใจมโน 

   ผูชวยศาสตราจารย 

   3-1306-00125-18-5 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

 

อ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2552 

2547 

 

2543 
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4. นางสาวธนพร หมูคํา 

   ผูชวยศาสตราจารย 

   3-5012-00196-708 

 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

ศษ.ม. (การสอน

ภาษาไทย) 

ป.บัณฑิต 

(การศึกษา) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

2559 

2546 

 

2544 

 

2543 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    

 ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลกและสังคมไทย การปรับโครงสรางประเทศ

ไทยสูประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)            

และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) อันเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศจะเห็นไดวา  

มีวัตถุประสงคสําคัญในอันที่จะยกระดับศักยภาพของประเทศท้ังดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย

และการพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมตางๆ เพื่อเปนพลังในการขับเคลื่อนและเพ่ิมขีดความสามารถ          

ในการแขงขันกับสังคมโลกที่นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน ประเทศไทยจะไมสามารถพัฒนาไปไดหาก

คุณภาพของคน องคความรู ทักษะ และทัศนคติ ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ตลอดจนการเขาสูสังคมสูงวัย

อยางสมบูรณยังคงเปนขอจํากัดของประเทศ 

 การวางแผนปรบัปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ไดพิจารณาถึงสถานการณ

ปจจุบันที่การแขงขันทางเศรษฐกิจนอกจากจะมีความเขมขนแลว สภาพสังคมโลกที่นับวันจะไรพรมแดน 

การเชื่อมโยงใกล ชิดอยางหลีกเลี่ยงไม ได นําไปสูผลกระทบตอชีวิต สังคม สภาพความเปนอยู              

และการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นโยบาย “ไทยแลนด 4.0” จึงเกิดข้ึนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ         

ของประเทศไทยใหเปนประเทศเศรษฐกิจใหม (New Engines of Growth) บนวิสัยทัศนที่วา “ม่ันคง    

มั่งค่ัง และยั่งยืน” การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจไปสู “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” จึงจําเปน    

ที่ตองใหความสําคญัอยางย่ิงยวดกับเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม โดยอาศัยความรวมมือ       

จากทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคเศรษฐกิจ และภาคการศึกษา 

 จากหลักการสําคัญของการพัฒนาประเทศท่ีปรากฏหรือถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ     

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ย่ังยืน 

และคนเปนศูนยกลางการพัฒนา จึงยิ่งตอกย้ําวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะเกิดขึ้นได

จําเปนตองลดความเหลื่อมลํ้าของสงัคมและขับเคลื่อนการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม 

 ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรูเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพออีกตอไป หากตองผลิตบัณฑิต      

ที่นอกจากจะมี ทักษะความคิดที่ เชี่ยวชาญแลว  ยังตองสามารถคิดวิเคราะห สั งเคราะห  วิจัย               

และสรางสรรคองคความรูใหม  อันจะชี้นําสังคมและประเทศชาติได หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย มุงเนนการสรางองคความรูใหมเชิงสรางสรรคและการวิจัยเชิงรุก เพื่อใหเปน        

องคความรูใหมที่สําคัญยิ่ง ปองกันความเสี่ยงและแกไขปญหาของสังคม ทองถ่ิน และของประเทศโดยตรง 

โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐ โครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสามารถรองรับการเติบโตอยางย่ังยืน 

ความเสี่ ย งจากความเสื่ อมถอยของค านิยมที่ ดี ง ามในสังคมไทย ความ เสื่ อมโทรมของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงดานความมั่นคงของประเทศ 
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยมองเห็นอํานาจและอิทธิพลของภาษา         

และวัฒนธรรมที่สงผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกตอวิธีคิด กระบวนทัศนทางสังคม และการพัฒนาสังคม

ทั้งในรูปของการศึกษา  การสื่อสาร วาทกรรม และสื่อประเภทตาง ๆ ในปจจุบัน การพัฒนารากฐาน     

ทางเศรษฐกิจของสังคมที่เขมแข็งตองเนนท่ีการพัฒนาคนใหภาคภูมิใจในตนเอง ภูมิใจในภาษาแมทั้งที่เปน

ภาษาไทย ภาษาทองถ่ิน และภาษาชาติพันธุ ภาคภูมิใจในสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง ของทองถ่ิน    

และของชาติ ย่ิงไปกวานั้น การพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีควรตองเริ่มตนจากความรัก ความตระหนัก           

และการเห็นคุณคาของทรัพยากรทองถิ่น อันหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ          

และสิ่งแวดลอมในสถานการณที่การรุกล้ําทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมจากตางชาติท้ังจากกลุม

ประเทศในยุโรป-อเมริกา และจากกลุมประเทศในเอเชีย เชน เกาหลี ญี่ปุน และจีน ทําใหเกิดความเสี่ยง

ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกลาว การวิจัยเชิงสรางสรรคและการสรางองคความรูใหมเชิงรุก     

จึงถือเปนหนาที่และบทบาทที่สําคัญย่ิงของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือใหสังคม

ระดับทองถิ่นและสังคมระดับชาติ ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการวิจัย สรางองคความรูใหม     

เชิงรุกและเชิงสรางสรรคทางดานภาษาและวัฒนธรรมวา มีความสําคัญไมนอยไปกวาการพัฒนาเศรษฐกิจ

สรางสรรค เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือการพัฒนาดานอ่ืนๆ    

การสนับสนุนการสรางผลงานวิจัยและองคความรูใหมดานนี้จะชวยใหการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม       

และประเทศเปนไปไดอยางสมดุล มีสันติ เปนธรรม ยั่งยืน ตระหนักในความสําคัญและความจําเปน     

ของการเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   

       ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตร

ชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติ         

ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส             

และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร        

กับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ปมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ    

ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ 

สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และมีภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลา

ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม     

และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ จะอยูที่ 2 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรชาติดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  



 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564            หนา 6   

 

       ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก “ตอยอดอดีต” 

“ปรับปจจุบัน” และ “สรางคุณคาใหมในอนาคต” พื้นฐานประการแรก “ตอยอดอดีต” เนนการกลับไป

ทบทวนรากเหงาของอัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชี วิต และเศรษฐกิจ รวมทั้ งจุด เดน                

ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ขณะที่ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ     

โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด     

ที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ

ภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยที่มีทักษะ

สูง เปนนักคิด และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

      การศึกษาวิจัยดานภาษาไทยเปนการศึกษาคน ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมที่คน ชุมชน    

และสังคมสรางขึ้น ไมวาจะเปนภาษา วรรณกรรมมุขปาฐะ วรรณกรรมลายลักษณ คติชนวิทยาที่เก่ียวกับ

วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม เชน หัตถศิลป หัตถกรรม และเครื่องมืออันสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญา

ไทย วัฒนธรรมที่เปนนามธรรม เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ความคดิ โลกทัศน เปนตน ดังนั้น 

เปาหมายของยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และยุทธศาสตรชาติดาน        

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยอมไดรับการตอบสนองดวยกระบวนการวิจัย      

และการสรางสรรคองคความรูใหมเชิงรุกและเชิงสรางสรรค บนฐานของความรู ภูมิปญญาทองถิ่น       

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล และเพื่อสรางความตระหนักวา ภาษาและวัฒนธรรมไทย มิใชมีไว

เพียงเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน หรือเพื่อการทองเที่ยว การพาณิชย หากภาษาและวัฒนธรรมไทย       

คือ รากเหงาแหงความภาคภูมิใจ และฐานที่สําคัญของการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม เปนภูมิคุมกันที่ดี

ที่สุดในการรองรับสังคมเศรษฐกิจไรพรมแดน และสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในปจจุบัน         

อันรวมไปถึงการอยูรวมกันของประชาคมอาเซียนอยางมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม 

      นอกจากนี้ ศาสตรและองคความรูดานภาษาไทย ยังสงผลโดยตรงตอการเสริมสรางสังคม    

ที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุขตอการพัฒนาคนไทยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ 

คุณธรรม จรยิธรรม และตอการสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันทางสังคมอีกดวย 
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ    

ของสถาบัน 

 12.1 การพฒันาหลักสูตร 

        การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เริ่มตนจากความตระหนัก   

ในสภาพและสถานการณ ทั้งที่เปนปญหาและความเสี่ยงของการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจ ดานสังคม

และดานวัฒนธรรม ไดพิจารณากําหนดวิชา และเนื้อหาของหลักสูตรน้ีเพื่อใหสอดคลองกับทิศทาง       

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ดวยการมุงเนนผลิตนักวิจัยและนักสราง

องคความรูใหมอันเปนการบุกเบิกงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ    

สรางความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษาไทยแทนการสรางนักวิจัยเพื่อผลงานหรือผลประโยชน          

ทางวิชาการเพียงประการเดียว  

        ศาสตรดานภาษาไทยเปนแขนงหนึ่งของมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีมุงศึกษา       

เพื่อเขาใจความเปนมนุษย ทั้งในดานความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ปรัชญา สุนทรียภาพ ประวัติศาสตร 

พฤติกรรม วิถีชีวิต ชีวิตทางสังคม การสรางชุมชน การสื่อสาร ภาษา และการสรางสรรควัฒนธรรม      

เปนตน การศึกษาดานมนุษยศาสตรท่ีผานมา มักเนนการทําความเขาใจมนุษยและวัฒนธรรมดานตาง ๆ 

ของมนุษย โดยรวบรวมเปนผลงานวิจัยและองคความรูพื้นฐาน ผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมบางสวนไดถูก

นํามาสรางและตอยอดเพื่อผลประโยชนทางการเมือง ทางธุรกิจ ทางการพาณิชย และทางการทองเท่ียว    

มีเพียงสวนนอยที่เปนผลงานวิจัยและองคความรูท่ีสามารถนํามาใชเพื่อการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม

อยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน  

        จุดเดนหรือ อัตลักษณของหลักสูตรนี้มุ งสร าง นักวิ จัยดานภาษาไทยเพื่ อออกไป           

ผลิตผลงานวิจัย และการสรางสรรคองคความรูเชิงรุกและเชิงสรางสรรคดวยเปาหมายที่ชัดเจน           

คือ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศไทย เพื่อตอบสนองเปาหมาย วัตถุประสงค และพันธกิจที่ปรากฏ

ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และมุงใหนําผลการวิจัย และองคความรูใหมไปเผยแพร     

ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งใน

สถาบันการศึกษา ชุมชน สังคม และสามารถเผยแพรผลงาน และองคความรูไดท้ังในระดับภูมิภาคอาเซียน 

และระดับนานาชาติ ดวยความคาดหวังวา หลักสูตรน้ีจะชวยเพิ่มจํานวนนักวิจัยภาษาไทยและนักวิจัย

มนุษยศาสตร เพิ่มปริมาณนักวิจัยภาษาไทยและมนุษยศาสตรที่มีศักยภาพและมีความพรอมที่จะผลิต

งานวิจัยที่แตกตางและสรางสรรค และเพื่อเพิ่มสัดสวนของทุนสนับสนุนการวิจัยดานมนุษยศาสตรอีกดวย  
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 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

     หลักสูตรน้ีสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    

ที่ตองการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางวิชาการ       

และวิชาชีพ ตรงตอความตองการของสังคมและประเทศชาติ มุงผลิตบัณฑิต และบริการวิชาการ        

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ

ดานภาษาไทย บนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล หลักสูตรนี้ยังมุงปลูกฝง

คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รักและผูกพันตอทองถ่ิน ใฝรู และเปนกําลังสําคัญ    

ในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนในชุมชน เพื่อใหคนทองถ่ินรูเทา รูทัน และนําการ

เปลี่ยนแปลงได โดยเริ่มจากความเขาใจ ความตระหนักในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม

ของตนเอง ทองถิ่น และประเทศชาติ สงเสริมความเขมแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา      

ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานสูง เปนผูนําทางดานวิจัยและสรางสรรคองคความรูใหมเชิงรุกเพ่ือชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  - 
 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษา/นกัศกึษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ตองมาเรียน 

  - 

 13.3 การบริหารจัดการ  

  - 
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หมวดที่  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา  

         มุงเปนเลิศดานวิชาการ สรางแนวโนมใหมของการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย วรรณกรรม      

และคติชนวิทยาเพื่อชี้นําและพัฒนาสังคม 

  

 1.2 ความสําคัญ 

  ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ไดกลาวถึงวิสัยทัศนประเทศไทยไววา “ประเทศ

ไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ 

อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชน

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคม

ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ        

ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใต

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน

ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศร ี

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีขอบเขตกวา งขวางครอบคลุม            

เรื่องของภาษาไทยและภาษาตาง ๆ ในประเทศไทย วรรณกรรมไทย วรรณกรรมทองถิ่น วรรณกรรม

พื้นบานท่ีเปนการเลาตอกันมาแบบมุขปาฐะ และที่มีการบันทึกเปนลายลักษณ รวมถึงเรื่องราวทางคติชน

วิทยาที่รวมเอาวิถีชีวิต วิธีคิด โลกทัศน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรมตาง ๆ ของกลุม

คนในสังคม การศกึษาวิจัยภาษาไทยจึงนับเปนการศกึษาคนควาวิจัย เพื่อเขาใจมนุษยและสังคมของมนุษย   

ที่เปนหัวใจสําคัญที่สุดของการพัฒนา 

   การศึกษาภาษาไทยปจจุบันไมเพียงแตศกึษาเรื่องราวของคน สังคม และวัฒนธรรมไทยเทานั้น 

หากยังเนนการศึกษาคน สังคม และวัฒนธรรมของทองถิ่น ชนเผา ชนชาติไท และประเทศเพื่อนบาน     

ในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อความรูและความเขาใจซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการสรางสังคมท่ีอยูรวมกัน  

อยางสันติสุข เปนธรรมและเทาเทียม เนื่องจากการศึกษาภาษา วรรณกรรม สังคม และวัฒนธรรมเหลานี้ 

เปนเสนทางนําไปสูการเขาใจซึ่งกันและกันอยางลึกซึ้งในกลุมประชาคมคนไทยและประชาคมประเทศ

เพื่อนบานที่ตางเชื้อชาติ ตางศาสนา ตางสังคม และตางวัฒนธรรม  
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   หลักสูตรนี้มุงทําวิจัยเพ่ือเขาใจคน สังคม และวัฒนธรรม แตสิ่งสําคัญที่สุด คือ เนนการวิจัย    

เชิงรุกและการสรางองคความรูเชิงสรางสรรค เพื่อตอยอดนําไปใชประโยชนในการชี้นํา และพัฒนาสังคม 

อัน เปน อัตลักษณที่ โดดเดนของหลักสูตรที่ มุ ง เปลี่ยนแนวคิด ทิศทาง และสรา งแนวโนมใหม               

ของการศึกษาวิจัยภาษาไทย และยังเนนใหดุษฎีบัณฑิตมีทักษะความสามารถในการริเริ่มงานวิจัยเชิงรุก 

และสรางสรรคองคความรูใหม ดวยกรอบแนวคิด และมุมมองใหมท่ีสามารถใหคําตอบ และประโยชน     

ในการพัฒนาสังคมได  

 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

  1) มีองคความรูเชิงรุกและเชิงสรางสรรคดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

  2) มีทักษะผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยเชิงรุกและเชิงสรางสรรค ดวยทักษะการคิด       

อยางมีวิจารณญาณ อยางเปนระบบ และนําเสนอผลงานวิชาการดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจน     

มีทักษะในการบูรณาการภาษาไทยกับศาสตรอื่น 

  3) มีความสามารถประยุกต บูรณาการ หรือคิดคนนวัตกรรมทางการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 

ทองถ่ิน และประเทศชาติ 

 

2.  แผนพฒันาปรับปรงุ 

 2.1 การบรหิารหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 

1. ปรับปรุ งหลักสูตรทุก 5 ป

เพื่อให ทันตอการเปลี่ยนแปลง

ท า ง วิ ช า ก า ร  แ ล ะ สั ง ค ม      

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

1 .  สํ า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ        

ของนักศึกษา อาจารยผู สอน 

อาจารยพิเศษ และผูใชบัณฑิต 

2. จัดประชุมสัมมนานักศึกษา  

อาจารยผู สอน อาจารยพิเศษ 

และผูใชบัณฑิต 

3. ประเมินติดตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 

4.  ประ เมินหลักสูตรจากผู ใช

บัณฑิต 

หลักฐาน 

1 .  ร า ย ง า นผ ลกา รประ เมิ น    

ความพึงพอใจในการใชบัณฑิต

ของผูใชบัณฑิต 

2 .  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ติ ด ต า ม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ดัชนีช้ีวัด 

1. ระดับความพึงพอใจในทักษะ 

ค ว า ม รู  ค ว า ม ส า ม า ร ถ    

ใ น ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง บั ณ ฑิ ต       

โดยเฉลี่ยในระดับดี 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตตอคุณลักษณะของบัณฑิต 

3. ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตตอหลักสูตร 
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    2.2  การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 

1 .  มี ห อ ง เ รี ย น แล ะอุ ปก ร ณ       

สื่อตางๆ ที่ใชในการจัดการเรียนรู 

เ พื่ อ ใ ห ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู          

มีประสิทธิภาพ 

2 .  มี ห อ ง ส มุ ด ห รื อ ส ถ า น -        

วิทยบริการที่ทันสมัย หนังสือ 

ตํารา เอกสารที่ตรงกับสาขาวิชา 

อ ย า ง เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ต ร ง กั บ      

ความตองการ 

3 .  มี ฐ า น ข อ มู ล เ พื่ อ สื บ ค น       

แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู         

ไ ด อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว  ทั น ส มั ย        

เอ้ือตอการเรียนรู 

1 . จัดหาวัสดุ อุปกรณและสื่อ   

ตางๆ เพื่อให นักศึกษาไดเรียน 

และฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอม  

ท่ีด ี

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหา

หนังสือ ตํารา เอกสารใหเพียงพอ 

3. บรหิารจัดการใหมีแหลงสืบคน

ท รั พ ย า ก ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด     

การเรียนรู  

หลักฐาน 

รายงานความพึงพอใจของ 

นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ดัชนีช้ีวัด 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ต อ สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู      

แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ป ร ะ ก อ บ        

การจัดการเรียนรูในระดับดีขึ้นไป 

 

 2.3  การบริหารคณาจารย 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. การพัฒนาอาจารยผูสอน 1 .  จั ด อ บ ร ม อ า จ า ร ย ด า น        

การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

2. จัดกิจกรรมจัดการความรู 

ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ วิ ช า ก า ร แล ะ

วิชาชีพ 

3 .  จั ดหาผู เ ชี่ ย วช าญเฉพาะ

ศ า ส ต ร เ ป น ผู ฝ ก อ บ ร ม           

ทางวิชาการ การจัดการเรียนรู 

และการวิจัย 

4 .  จั ด งบประมาณสนับสนุน      

ใหอาจารยเขารวมการฝกอบรม

การนํ า เสนอผลงานวิ ช าการ     

และการศกึษาดูงาน 

หลักฐาน 

1.  รายงานประเมินโครงการ

พัฒนาอาจารย 

2. รายงานผลการจัดการความรู

ดานวิชาการและวิชาชีพ 

ดัชนีช้ีวัด 

1.  ระดับคะแนนความสํา เร็ จ   

จากการประเมินโครงการพัฒนา

อาจารย 

2. จํานวนผลงานวิชาการ  

3. จํานวนผลงานวิจัย 

4. จํานวนครั้ง ท่ีอาจารยไดรับ  

การพัฒนาตอป 
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 2.4 การสนับสนุนและการใหคาํแนะนํานักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 

1 .  พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห มี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทั้ ง ท า ง ด า น

วิชาการ ดานการวิจัย และดาน

อ า รม ณ  มี ทั ศ น คติ ท่ี ดี  ใ ฝ รู     

และตระหนักในความสํ าคัญ   

ข อ ง พื้ น ฐ า น ท า ง วิ ช า ก า ร       

และการวิจัยเพื่อสังคม 

1.  กําหนดชองทางการติดตอ

ระหวางนกัศึกษากับอาจารย 

2.จัดใหมีการทํากิจกรรมวิชาการ 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร วิ จั ย เ อ ก ส า ร        

และการวิจัยภาคสนาม 

3 .  จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า        

ทางวิชาการ 

 

หลักฐาน 

1. อีเมลหรือเว็บไซตของอาจารย 

2. ผลการประเมินการเขารวม

กิจกรรมของนักศึกษา 

ดัชนีชี้วัด 

1 . จํ า น ว น ค รั้ ง ข อ ง ก า ร รั บ

คําปรึกษาของนักศึกษาโดยเฉลี่ย

อยูในระดับดี 

2.  ระดับคะแนนการประเมิน

กิจกรรมวิชาการของนักศึกษาโดย

เฉลี่ยอยูในระดับดี 

3 .  จํ า น ว น ค รั้ ง ข อ ง ก า ร เ ข า

ประชุ มสั มมนาทา งวิ ช า ก า ร     

และระดับคะแนนการประเมิน

กา ร เ ข า ร ว มปร ะชุ มสั ม มน า      

อยูในระดับดี 

 

 2.5 ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต  

 ตอคุณภาพบัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 

1 .  ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต มี ค ว า ม รู         

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ที่ ส ม ดุ ล ต า ม        

ความตองการของสังคม นายจาง 

ผูใชบัณฑิต 

 

1. สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคของผูใชบัณฑิต 

2. ปรับปรุงหลักสูตร จัดกิจกรรม

เส ริ มหลั ก สู ต ร ให สอดคล อ ง      

กับผลการสํารวจ ฯ  

3 .  สํ า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ        

ของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร 

4 .  สํ า รวจความพึงพอใจ ผู ใช

บัณฑิต 

5. สํารวจภาวะการมงีานทําของ     

บัณฑิต 

หลักฐาน 

1. รายงานผลสํารวจคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึ งประสงคของผู ใช

บัณฑิต 

2. รายงานผลสํารวจความพึง

พอใจของบัณฑิตตอหลักสูตร 

3. รายงานผลสํารวจความพึง

พอใจผูใชบัณฑิต 

4. รายงานผลสํารวจภาวการณ   

มีงานทําของบัณฑิต  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 

ดัชนีชี้วัด 

1 . ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ

คุณลั กษณะของบัณฑิ ต ท่ีพึ ง

ประสงคของผูใชบัณฑิต 

2. ระดับความพึงพอใจของ        

บัณฑิตตอหลักสูตร 

3 .  ระดับคว ามพึ งพอใจผู ใ ช

บัณฑิตตอคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา

ภายใน 1 ป 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสตูร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

 1.1 ระบบ  

  ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และ 1 ภาคการศึกษาปกติจะตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอน

ได โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกับการศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูรอน

เปนภาคการศกึษาที่ไมบังคับ 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

  ไมเปนการศึกษาภาคบังคับสําหรับนักศึกษา แตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน    

ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห 

 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาที่ 1 จัดการเรียนการสอนระหวางเดอืนมิถุนายน – ตุลาคม  

     ในและนอกเวลาราชการ 

  ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนการสอนระหวางเดอืนพฤศจิกายน – มีนาคม 

     ในและนอกเวลาราชการ  

  ภาคฤดูรอน  จัดการเรียนการสอนระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 

 ในและนอกเวลาราชการ 

 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  2.2.1 หลักสูตร แบบ 1.1  

          2.2.1.1  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาไทย หรือสาขาอื่น        

ที่เก่ียวของตามที่ กพ. รับรอง และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป และมีผลงานวิจัยที่ไดรับ       

การตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับทั่วไป และมีผลการสอบภาษาอังกฤษเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เกณฑความสามารถภาษาอังกฤษของผูเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก 

           2.2.1.2  ตองไมเปนโรคตดิตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

          2.2.1.3  ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
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          2.2.1.4  มีคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

          2.2.1.5 กรณีผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 2.2.1.1 ขอ 2.2.1.2 ขอ 2.2.1.3 ใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.2.2 หลักสูตร แบบ 2.1 

          2.2.2.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาไทย หรือสาขาอื่น        

ที่เก่ียวของตามที่ กพ. รับรอง และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ   

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เกณฑความสามารถภาษาอังกฤษของผูเขาศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก 

          2.2.2.2 ตองไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

          2.2.2.3 ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

          2.2.2.4 มีคณุสมบัติอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

          2.2.2.5 กรณีผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 2.2.2.1 ขอ 2.2.2.2 ขอ 2.2.2.3 ใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

    2.3.1 นักศึกษาขาดทักษะที่ดีในการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

    2.3.2 นักศึกษาชาวตางประเทศขาดทักษะที่ดีดานการใชภาษาไทยในการศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 

 2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

    2.4.1 จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

    2.4.2 แนะนําใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเพิ่มเติม โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร

เปนผูดูแลอยางใกลชิด 

    2.4.3 จัดโครงการหรือกิจกรรมเสริมทักษะดานการใชภาษาไทย 

    2.4.4 แตงตั้ งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการในแตละชั้นป เพื่ อทําหนาที่ติดตาม ดูแล              

ใหคําแนะนําแกนักศึกษา  
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนกัศึกษาแตละปการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปที่ 1 
แบบ 1.1 5 5 5 5 5 
แบบ 2.1 5 5 5 5 5 

ชั้นปที่ 2 
แบบ 1.1  5 5 5 5 
แบบ 2.1  5 5 5 5 

ชั้นปที่ 3 
แบบ 1.1   5 5 5 
แบบ 2.1   5 5 5 

รวม  10 20 30 30 30 

จํานวนบัณฑิตที่คาดวา

จะสําเร็จการศึกษา 

- - 10 10 10 

  

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

คาบํารุงการศกึษา 1,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - - - - - 

รายรับบุคลากร/เงินเดือน 2,220,000 2,308,800 2,401,000 2,497,000 2,597,000 

รวมรายรับ 3,220,000 4,308,800 5,401,000 5,497,000 5,597,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564            หนา 17   

 

 2.6.2 งบประมาณรายจาย (บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดําเนินการ 

1. คาใชจายบุคลากร 2,220,000 2,308,800 2,401,000 2,497,000 2,597,000 

2. คาใชจายดาํเนินงาน 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ก) 2,320,000 2,508,800 2,701,000 2,797,000 2,897,000 

 ข. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 50,000 100,000 150,000 150,000 150,000 

รวม (ข) 50,000 100,000 150,000 150,000 150,000 

รวม (ก) + (ข) 2,370,000 2,608,800 2,851,000 2,947,000 3,047,000 

จํานวนนักศึกษา 10 20 30 30 30 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 237,000 130,440 95,033 98,233 101,566 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

  ระบบการศกึษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

  มีระบบการเทียบโอนหนวยกิตเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร    

  3.1.1 จํานวนหนวยกิต    

   3.1.1.1 หลักสูตรแบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาแบบทําวิจัยเปนวิทยานิพนธอยางเดียว 

                                 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 

   3.1.1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 เปนแผนการศึกษาแบบมีการเรียนวิชาบังคบัและวิชา

เลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และทําวิจัยเปนวิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต  

                                 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
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  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

 

หลักสูตร แบบ 1.1 หลักสูตร แบบ 2.1 

1. หมวดวิชาเฉพาะดาน  

    1.1 วิชาไมนับหนวยกิต จํานวน 1 รายวิชา 

   

     

2. หมวดวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ  

    2.1 วิทยานิพนธ                           48 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

    1.1 วิชาบังคับ     6 หนวยกิต 

    1.2 วิชาเลือก  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

    1.3 วิชาไมนบัหนวยกิต จํานวน 1 รายวิชา 

2. หมวดวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ              

    2.1 วิทยานิพนธ              36 หนวยกิต 

รวมทั้งสิ้น  ไมนอยกวา      48 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น  ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

   

 3.1.3 รายวิชา 

   3.1.3.1 การกาํหนดรหัสรายวิชา 

                การจัดหมวดวิชา และหมูวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ยึดระบบ

การจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหัสวิชา

ประกอบดวยตัวเลข 7 หลกั ดังนี้ 

  เลขตัวที่ 1-3 หมวดวิชาและหมูวิชา 

  เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

  เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

  เลขตัวที่ 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

ลักษณะเนื้อหา 

ลําดับกอนหลัง 
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 3.1.3.2 การกาํหนดจํานวนหนวยกิตและช่ัวโมงเรียน 

   รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแตละรายวิชากําหนดจํานวน  

หนวยกิต จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จํานวน ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติและจํานวนชั่วโมงศึกษา         

ดวยตัวเองโดยใชสัญลักษณ น (ท-ป-อ) 

 

  น    หมายถึง   จํานวนหนวยกิตของรายวิชา 

  ท    หมายถึง  จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 

  ป    หมายถึง  จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 

  อ   หมายถึง  จํานวนชั่วโมงท่ีศึกษาดวยตนเอง 

และมีวิธีกําหนด ดังนี้ 

  รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช เวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมง          

ตอภาคการศกึษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 

 3.1.3.3 ช่ือรายวิชา 

              3.1.3.3.1 หลักสูตร แบบ 1.1 

    1) หมวดวิชาเฉพาะดาน 

                 1.1 วิชาไมนับหนวยกิต 

รหัสวิชา             ชื่อรายวิชา    น (ท-ป-อ) 

1547916 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย                 S/U 

 Research Methodology in Thai 

 

                                                 2) วิทยานิพนธ/คนควาอิสระ จํานวน 48 หนวยกิต 

รหัสวิชา             ชื่อรายวิชา    หนวยกิต 

 

1548901 วิทยานิพนธ 1                          6 

 Dissertation 1 

1548902 วิทยานิพนธ 2                                 6 

 Dissertation 2 
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1548903 วิทยานิพนธ 3                              12 

 Dissertation 3 

1548904 วิทยานิพนธ 4                             12 

 Dissertation 4 

1548905 วิทยานิพนธ 5                                6 

 Dissertation 5 

1548906 วิทยานิพนธ 6                                 6 

 Dissertation 6 

 

              3.1.3.3.2 หลักสูตร แบบ 2.1 

                             1) หมวดวิชาเฉพาะดาน 

                        1.1 วิชาบังคบั จํานวน  6  หนวยกิต  

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      น (ท-ป-อ) 

1547901 สัมมนาพลังอํานาจของภาษาไทยกับการพัฒนาชุมชนและสงัคม 

Seminar in Power of Thai Language and Community and 

Social Development 

3 (3-0-9) 

1547902 สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรกุและเชิง

สรางสรรค  

Seminar in Paradigms and the Construction of Proactive 

and Constructive Knowledge of Thai Language 

 

 3 (3-0-9) 

                         1.2 วิชาเลือก สามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมใด     

กลุมหนึ่ง หรือหลายกลุม ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

รายวิชากลุมภาษา 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      น (ท-ป-อ) 
1547903 สัมมนาทฤษฎีภาษาและการสรางทฤษฎีภาษา   3 (3-0-9) 

  Seminar in Language Theories and Construction of   

               Language Theories 

1547904 สัมมนาภาษากับอัตลักษณในบริบทขามวัฒนธรรม   3 (3-0-9) 

  ของอาเซียน    

  Seminar in Language and Identity in a Cross-cultural 

  Context of ASEAN 
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1547905 สัมมนาอรรถศาสตรชาตพิันธุในอาเซียน 

Seminar in Ethnosemantics of ASEAN 

3 (3-0-9) 

 

1547906 สัมมนาภาษาไทและนานาภาษาเพื่อการพัฒนาในอาเซียน  3 (3-0-9) 

  Seminar in Tai and Other Languages for Development   

               in ASEAN 

 

รายวิชากลุมวรรณกรรม 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      น (ท-ป-อ) 
1547907 สัมมนาทฤษฎีวรรณกรรมและการสรางทฤษฎีวรรณกรรม  3 (3-0-9) 

                 Seminar in Literary Theories and Construction of  

  Literary Theories 

1547908 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมรามายณะ   3 (3-0-9) 

  ในอินเดียและอาเซียน 

  Seminar in Comparative Study of Ramayana Literature  3 (3-0-9) 

  in India and ASEAN 

1547909 สัมมนาวรรณกรรมสรางสรรคสังคมของอาเซียน   3 (3-0-9) 

  Seminar in ASEAN Socio-Constructive Literature 

1547910 สัมมนาชีวิตและผลงานนักเขียนเชิงรุกและเชิงสรางสรรค  3 (3-0-9) 

  ของอาเซียน 

  Seminar in Life and Work of ASEAN Writer in Active 

  and Creative Way 

1547911 สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนา 3 (3-0-9) 

  อาเซียน 

  Seminar in Concept, Literary Theory on Ecocriticism for  

  Development of ASEAN 

 

รายวิชากลุมคติชนวิทยา 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      น (ท-ป-อ) 
1547912 สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยาและการสรางทฤษฎีคตชินวิทยา  3 (3-0-9) 

  Seminar in Folklore Theories and Construction  

  of Folklore Theories 

1547913 การศึกษาผลงานวิจัยทางคติชนวิทยา    3 (3-0-9) 

  Folklore Research Study 
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1547914 สัมมนาวรรณกรรมพื้นบานเพ่ือการพัฒนาของอาเซียน        3 (3-0-9) 

  Seminar in ASEAN Indigenous Literature for Development 

1547915 สัมมนาคติชนเชิงสรางสรรคเพื่อการพัฒนาของอาเซียน  3 (3-0-9) 

  Seminar in ASEAN Constructive Folklore for Development 

 

     1.3 วิชาไมนับหนวยกิต 

รหัสวิชา             ชื่อรายวิชา น (ท-ป-อ) 

1547916 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย            S/U 

 Research Methodology in Thai 

 

                2) หมวดวิทยานพินธ/คนควาอิสระ จํานวน 36   หนวยกิต 

รหัสวิชา             ชื่อรายวิชา    หนวยกิต 

 1548907 วิทยานิพนธ 1                         12 

 Dissertation 1 

 1548908 วิทยานิพนธ 2                                 12 

 Dissertation 2 

 1548909 วิทยานิพนธ 3                               6 

 Dissertation 3 

 1548910 วิทยานิพนธ 4                              6 

 Dissertation 4 

 

 3.1.4  แผนการศึกษา 

                  3.1.4.1  หลักสูตร แบบ 1.1 

ปที่  1   ภาคการศึกษาที่ 1   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1548901 

1547916 

วิทยานิพนธ 1 

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 

6 

S/U 

รวม 6 
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ปที่  1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1548902 วิทยานิพนธ 2 6 

รวม 6 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1548903 วิทยานิพนธ 3 12 

รวม 12 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1548904 วิทยานิพนธ 4 12 

รวม 12 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1548905 วิทยานิพนธ 5 6 

รวม 6 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1548906 วิทยานิพนธ 6 6 

รวม 6 

 

       3.1.4.1 หลักสูตร แบบ 2.1 

ปที่  1   ภาคการศึกษาที่ 1   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1547901 

1547902 

 

1547916 

สัมมนาพลังอํานาจของภาษาไทยกับการพัฒนาชุมชนและสงัคม 

สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรกุและ

เชิงสรางสรรค  

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 

3 (3-0-9) 

3 (3-0-9) 

 

S/U 

รวม 6 
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ปที่  1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

15479xx วิชาเลือก 3 (3-0-9) 

15479xx วิชาเลือก 3 (3-0-9) 

รวม 6 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1548907 วิทยานิพนธ 1 12 

รวม 12 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1548908 วิทยานิพนธ 2 12 

รวม 12 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1548909 วิทยานิพนธ 3 6 

รวม 6 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1548910 วิทยานิพนธ 4 6 

รวม 6 

  

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 รายละเอียดอยูในภาคผนวก ฉ 
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 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคณุวุฒิของอาจารย  

  3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/ 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษาจาก 
จํานวน 

ผลงาน 
ภาระการสอน 

(ช.ม. / สัปดาห /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ป 

ทาง

วิชาการ 2564 2565 2566 2567 2568 

1. นายบุญเหลือ ใจมโน 

   รองศาสตราจารย 

   3-5203-00561-50-4 

Ph.D. 

(Sanskrit) 

M.Phil 

(Sanskrit) 

ศศ.ม. 

(สันสกฤต) 

พธ.บ. 

(ศาสนา) 

University of 

Delhi, India 

University of 

Delhi, India 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

มหาวิทยาลัยมหา- 

จุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย 

2542 

 

2540 

 

2535 

 

2533 

7 12 12 12 12 12 

2. Miss Truong Thi     

   Hang 

   รองศาสตราจารย 

   N2217168 

ศศ.ด. 

(ภาษาไทย) 

ศศ.ม. 

(ภาษาไทย) 

B.A. (Studies 

of Southeast 

Asia and 

Australia) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

Vietnam National 

University, Hanoi, 

Vietnam 

2556 

 

2552 

 

2550 

15 12 12 12 12 12 

3. นางขนิษฐา ใจมโน 

   ผูชวยศาสตราจารย 

   3-1306-00125-18-5 

ปร.ด.

(ภาษาศาสตร) 

ศศ.ม. 

(ภาษาไทย) 

อ.บ. 

(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

2552 

 

2547 

 

2543 

6 12 12 12 12 12 
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ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/ 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษาจาก 
จํานวน 

ผลงาน 

ภาระการสอน 

(ช.ม. / สัปดาห /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ป 

ทาง

วิชาการ 2564 2565 2566 2567 2568 

4. นางสาวธนพร หมูคํา 

   ผูชวยศาสตราจารย 

   3-5012-00196-708 

 

ศศ.ด. 

(ภาษาไทย) 

ศษ.ม.  

(การสอน

ภาษาไทย) 

ป.บัณฑิต 

(การศึกษา) 

ศศ.บ. 

(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 

 

สถาบันราชภัฏ

เชียงใหม 

สถาบันราชภัฏ

เชียงใหม 

2559 

 

2546 

 

 

2544 

 

2543 

7 12 12 12 12 12 

 

 3.2.2   อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/ 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษาจาก 

จํานวน 

ผลงาน

ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 

(ช.ม. / สัปดาห /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ป 

 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. นายบุญเหลือ ใจมโน 

   รองศาสตราจารย 

   3-5203-00561-50-4 

Ph.D. 

(Sanskrit) 

M.Phil 

(Sanskrit) 

ศศ.ม. 

(สันสกฤต) 

พธ.บ. 

(ศาสนา) 

University of 

Delhi, India 

University of 

Delhi, India 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

มหาวิทยาลัยมหา- 

จุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย 

 

 

 

2542 

 

2540 

 

2535 

 

2533 

7 12 12 12 12 12 
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ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/ 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษาจาก 

จํานวน 

ผลงาน

ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 

(ช.ม. / สัปดาห /ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
ป 

 
2564 2565 2566 2567 2568 

2. Miss Truong Thi  

   Hang 

   รองศาสตราจารย 

   N2217168 

ศศ.ด. 

(ภาษาไทย) 

ศศ.ม. 

(ภาษาไทย) 

B.A. (Studies 

of 

Southeast 

Asia and 

Australia) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

Vietnam National 

University, Hanoi, 

Vietnam 

2556 

 

2552 

 

2550 

15 12 12 12 12 12 

3. นางขนิษฐา ใจมโน 

   ผูชวยศาสตราจารย 

   3-1306-00125-18-5 

ปร.ด.

(ภาษาศาสตร) 

ศศ.ม. 

(ภาษาไทย) 

อ.บ. 

(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

2552 

 

2547 

 

2543 

6 12 12 12 12 12 

4. นางสาวธนพร หมูคํา 

   ผูชวยศาสตราจารย 

   3-5012-00196-708 

ศศ.ด. 

(ภาษาไทย) 

ศษ.ม.  

(การสอน

ภาษาไทย) 

ป.บัณฑิต 

(การศึกษา) 

ศศ.บ. 

(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 

 

สถาบันราชภัฏ

เชียงใหม 

สถาบันราชภัฏ

เชียงใหม 

2559 

 

2546 

 

 

2544 

 

2543 

7 12 12 12 12 12 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา) 

 -  

        

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูจากการฝกประสบการณภาคสนาม 

  - 

 

 4.2 ชวงเวลา   

  - 

 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  - 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   

 5.1 คําอธิบายโดยยอ  

    การทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก มุงเนนใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงขอมูล    

ตาง ๆ เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการอธิบายประเด็นปญหาดานภาษาไทยที่ครอบคลุมภาษาถ่ิน ภาษา

ตระกูลไท วรรณกรรม คติชนวิทยาไดอยางลึกซึ้ง รอบดาน มีลักษณะเชิงรุกและเชิงสรางสรรค สามารถ

นําไปใชเพ่ือการพัฒนาวิชาการ ชุมชน และสังคมได มีความคิดริเริ่มและมีความเปนเอกเทศ รวมทั้ง

สามารถใชทฤษฎีทางภาษาไทย วรรณกรรม คติชนวิทยา หรือทฤษฎีทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

ไดอยางเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพของนักวิจัยที่ดี  

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาทุกคนตองทําวิทยานิพนธ      

ตามที่นักศึกษาสนใจ โดยมีท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ มีการกําหนดข้ันตอน และระยะเวลาของการนําเสนอ

โครงรางวิทยานิพนธ การขออนุมัติทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ     

และการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามเกณฑการสําเร็จการศกึษาที่ระบุไวในหลักสูตร  

    งานวิจัยตองมีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว เปนไปตามขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ    

ของสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และตองสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 

โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิจัย  

ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับ       

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา        

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ นักศึกษา    

ที่เรียนหลักสูตร แบบ 1.1 ตองมีบทความไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพอยางนอย        

2 เรื่อง  
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

              1) มีความตระหนักและเห็นคุณคาของการวิจัยภาษาไทยเพื่อการพัฒนา  

              2) รูและเขาใจกรอบแนวคิดหลากหลาย และมีทักษะในการใชกรอบแนวคิดในการวิจัย  

              3) สามารถวิเคราะหปญหา รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม    

กับการแกไขปญหาชุมชน หรือสังคมผานกระบวนการวิจัยดานภาษาไทย 

              4) ใฝรูและติดตามความกาวหนาทางวิชาการ มีความรูที่กวางและลึกในสาขาวิชาภาษาไทย  

และศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ  

           5) สามารถสรางความรูใหมในสาขาวิชาที่ศกึษา และเชื่อมโยงกับการแกปญหาของสังคม 

           6) เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

           7) ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารและเขาใจผูอ่ืน 

 

 5.3 ชวงเวลา  

    5.3.1 หลักสูตร แบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาแบบทําวิจัยเปนวิทยานิพนธอยางเดียว จํานวน 

48 หนวยกิต และตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต จํานวน 1 รายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

โดยมีผลการประเมินหนวยกิตเปน S/U 

   ปที่ 1-3 ภาคการศกึษาที่ 1-2 

    5.3.2 หลักสูตร แบบ 2.1 เปนแผนการศึกษาแบบมีการเรียนวิชาบังคับ วิชาเลือก ไมนอยกวา 

12 หนวยกิต และรายวชิาไมนับหนวยกิต จํานวน 1 รายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยมีผลการประเมิน

หนวยกิตเปน S/U และทําวิจยัเปนวิทยานิพนธ จาํนวน 36 หนวยกิต 

  ปที่ 2-3 ภาคการศกึษาที่ 1-2 

 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 

    5.4.1 หลักสูตร แบบ 1.1  เปนแผนการศึกษาแบบทําวจิัยเปนวิทยานิพนธอยางเดียว จํานวน 

48 หนวยกิต และตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิต จํานวน 1 รายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

โดยมีผลการประเมินหนวยกิตเปน S/U 

    5.4.2 หลักสูตร แบบ 2.1  เปนแผนการศึกษาแบบมีการเรียนวิชาบังคับ วิชาเลือก ไมนอยกวา 

12 หนวยกิต และรายวชิาไมนับหนวยกิต จํานวน 1 รายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยมีผลการประเมิน

หนวยกิตเปน S/U และทําวิจยัเปนวิทยานิพนธ จาํนวน 36 หนวยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ  

   5.5.1 นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติ เสนอหัวขอพรอมท้ังโครงรางวิทยานิพนธตามกําหนด

ระยะเวลาในการศกึษา    

   5.5.2 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการสอบวัดคุณสมบัติและการทํา

วิทยานิพนธทุกสัปดาห 

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล  

          1) มีการนําเสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ รายงานความกาวหนา และการสอบวิทยานิพนธ 

โดยผานความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประธาน

สาขาวิชา และรวบรวมสงสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษา  

          2) ตองสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  

จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

          3) ผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงาน

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

ทั้งนี้ นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร แบบ 1.1 ตองมีบทความไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพ     

อยางนอย 2 เรื่อง  

          4) ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด 

ขอกําหนดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ สามารถสังเคราะห

ขอมูลดวยกรอบแนวคิด ทฤษฎีทางภาษาไทย 

วรรณกรรม และคติชนวิทยาเพื่อตอยอดการวิจัย  

ท่ีสามารถชี้นําและพัฒนาสังคม 

2. สามารถสรางทฤษฎีทางภาษาไทย วรรณกรรม 

และคติชนวิทยา เพื่อเปลี่ยนแนวคิด ทิศทาง    

หรื อสร า งแนว โน ม ใหม ของกา รศึกษา วิ จั ย

ภาษาไทย 

 

1. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรู/ 

ศึกษาดูงาน/ลงภาคสนาม หรือ 

2.  จัดบรรยายพิ เศษและ/หรือการประชุม       

เชิงปฏิบัติการจากผู เชี่ ยวชาญดานภาษาไทย 

วรรณกรรม คติชนวิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ           

ท่ีเก่ียวของ หรือ 

3. จัดเวทีทางวิชาการเพื่อสรางและสงเสริมใหนํา

เทคนิควิธีการดานกระบวนที่สัมพันธกับประเด็น

ศึ กษ าวิ จั ย  มาแลกเปลี่ ยนกับผู ท ร งคุณวุฒิ     

อยางมีหลักการ หรือ 

4 .  สนับสนุนกิ จกรรมการ เข าร วมและกา ร

แ ล ก เ ป ลี่ ย น ท า ง วิ ช า ก า ร ท้ั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ            

และตางประเทศ  

5. ประเมินผลกระบวนการเรยีนรู  

6. สอบวัดคุณสมบัติ  

7. สอบวิทยานิพนธ  

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 ผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะดาน 

  2.1.1 ดานคณุธรรมจริยธรรม 

   2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

    มีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมดานตางๆ ดังน้ี 

                  1) ตระหนั ก ใน คุณค าของคุณธรรม จริ ยธ รรม  มี วิ นั ย ในตน เอง                

มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีความซื่อสัตยสจุริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รูจักรักษา

และสงเสรมิสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมายและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
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                  2) สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ   

หรือวิชาชีพ โดยใชดุลยพินิจอยางผูรูดวยความยุติธรรมยึดหลักเหตุผลและคานิยมอันดีงาม แสดงออก 

หรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ และไมคิดแตประโยชน

สวนตน คํานึงถึงประโยชนสวนรวม 

                  3) มีความซื่อสัตยสุจริต ละอายและเกรงกลัวตอบาป สามารถริเริ่มชี้ใหเห็น

ขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่น       

ใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับความขัดแยง และปญหาที่มีผลกระทบตอตนเอง

และผูอ่ืน 

                  4) แสดงออกถึงความขยันหมั่นเพียร อดทน ไมย อทอตออุปสรรค            

มีภาวการณเปนผูนําและผูตามในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม        

ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชน และเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

   2.1.1.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานคณุธรรมจริยธรรม   

           จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรูตามแนวทางการเรียนรู     

แบบลงมือปฏิบัติ (active learning) หรือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนเพื่อเสริมสรางทักษะ   

ทางวิชาการ เพื่อสรางองคความรูทางดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา เนนทักษะกระบวนการ

วิเคราะหเชิงวิพากษ และการนําเสนอ  โดยใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อนําเสนอองคความรูใหม 

     2.1.1.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม   

                                   1) ประเมินผลจากความมีระเบียบวินัย พฤติกรรมความรับผิดชอบตองาน       

ที่ปฏิบัติ พิจารณาจากการคํานึงถึงจริยธรรมทางวิชาการ มีความรับผิดชอบตอผลงานทางวิชาการ       

และการนําเสนอผลงานทางวิชาการของตนเองท่ีอาจมีผลกระทบในเชิงสังคม ชิ้นงานหรือผลงานมีคุณภาพ

เปนไปตามทักษะกระบวนการวิจัยที่เปนมาตรฐานสากล 

                                   2) ประเมินจากพฤติกรรมขณะเรียน และขณะปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่น       

มีความกระตือรือรนตอการเรียนและการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ศึกษาความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง      

มีความอดทน ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวง เคารพสิทธิตนเองและผูอื่นโดยคํานึงถึงความเปนมนุษยและรูจัก

ประหยัดทรัพยากรของสวนรวม 

 

 2.1.2 ดานความรู 

  2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

   ผู เรียนควรมีองคความรู ในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ 

ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเกี่ยวของ และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของ    

กับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู ดังนี้   
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                         1) มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชา

การหรือวิชาชพี รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีเปนรากฐานทางการวิจัย 

                                   2) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม โดยการบูรณาการ

ความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของ และใชทักษะกระบวนการวิจัยตามแนวทาง

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดอยางลุมลึกเกิดประโยชนตอสังคม 

                     3) รูเทคนิควิธีการวิจัยและการพัฒนาขอสรุป อันเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

ไดอยางชาญฉลาด มีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวาง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงทางวิธีวิทยา

วิจัยในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

                         4) มีความรูในศาสตรเปนปจจุบัน มีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่เปนประเด็นปญหาสําคัญ ท่ีอาจมีผลกระทบตอวิชาการและวิชาชีพ 

  2.1.2.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานความรู 

               กลยุทธสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

ระดับแรก พื้นฐานความรูดานขอมูล ประเด็นศกึษา กรอบแนวคิด ทฤษฎี การลงภาคสนาม ที่ใชศึกษาวิจัย

ทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา ระดับที่สอง คือ กระบวนทศันในการการศึกษาวิธีวิทยาเชิงลึก

ทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา ท่ีมีความหลากหลาย และสามารถสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี

เหลานั้นไดอยางเขาใจลึกซึ้ง และระดับที่สาม สามารถบูรณาการองคความรูทั้งสองระดับเพื่อพัฒนา

นวัตกรรม หรือตอยอดองคความรูจากการวิจัยใหเปนไปตามหลักวิชาการทางภาษาไทย วรรณกรรม    

และคติชนวิทยาในลักษณะเชิงรุกและเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ           

ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

               การจัดการเรียนรูเนนการใชเทคนิคการเรียนรูตามแนวทางการเรียนรูแบบ   

ลงมือปฏิบัติ (Active learning) โดยมุงเนนใหผูเรียนตั้งคําถาม หาคําตอบดวยการศึกษา คนควาและวิจัย

ดวยตนเองผานกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญในปจจุบัน เนนการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-Based Learning) การใชวิธีการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมแบบรวมมือ (Cooperative 

Learning) การศึกษาดวยตนเองตามกระบวนการที่ลุมลึก (Self-Study) การศึกษาภาคสนาม 

(Fieldwork) การสัมมนา (Seminar) มีทักษะการจัดกระทําขอมูลเพื่อสังเคราะหขอมูลตามหลักวิชาการ 

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีวิชาการตาง ๆ การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการวิพากษ การบรรยาย

พิเศษจากผูทรงคุณวุฒิ หรือปราชญเฉพาะดานท้ังดานภาษาไทย ดานมนุษยศาสตร ดานสังคมศาสตร    

ดานวิจัยและวิชาการอ่ืนๆ ที่สัมพันธและเก่ียวของ กระบวนการเหลาน้ีจะชวยสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ใหมีความลุมลึกทางวิชาการในระดับกวาง เพื่อเปนนักวิจัยมืออาชีพและเปนนักวิชาการชั้นสูงที่มีเหตุผล

และจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อนําไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป 
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     2.1.2.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

                                    การประเมินผลการเรียนรูดานความรู พิจารณาจากประเด็นที่นักศึกษาไดใช

ทักษะกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาองคความรูใหมจากการศึกษาที่มีลักษณะสรางสรรค สามารถใชไดจริง

ในชุมชนและสังคม รวมท้ังทักษะการอภิปรายและวิเคราะหปญหาจากสถานการณตางๆ ที่กําหนดให 

เทคนิควิธีการการนําเสนอผลงานการวิเคราะหเชิงวิพากษ โดยเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมได      

อยางมีประสิทธิภาพ 

 2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

  2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา   

         นักศึกษามีความสามารถดานทักษะทางปญญา ดังนี้ 

         1 )  มีทักษะการคิดวิ เคราะห  วิพากษ  ประเด็นปญหาของสังคมที่ มี        

ความสลับซับซอน โดยใชองคความรูดานสังคมศาสตรเปนแนวทางในการวิเคราะห วิพากษอยางมี

วิจารณญาณและอยางเปนระบบ เพื่อสืบคนหาขอเท็จจริงใหมๆ โดยใชองคความรูดานมนุษยศาสตร     

และสังคมศาสตรเปนแนวทางในการวิเคราะหเชิงวิพากษและสรางองคความรูใหม โดยใชความเขาใจ      

อันถองแทในทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรู ในการแกปญหาและประยุกตความรู เพื่อใช              

ในการแกปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค 

         2) มีความคดิสรางสรรคในการสรางหรือใชนวัตกรรมใหมในการแกไขปญหา

ทางวิชาการ และการดําเนินชีวิตหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

         3) สามารถสังเคราะหผลงานวิจัย และทฤษฎีใหม ๆ เพ่ือดําเนินการวิจัย   

อยางสรางสรรค โดยบูรณาการเทคนิควิธีการ แนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษา   

ในข้ันสูง โดยใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถใชเทคนิคและวิธีวิทยาการวิจัยท่ีเหมาะสม     

ในการสรุปขอคนพบใหสมบูรณ เพื่อขยายองคความรู ใหมหรือปรับปรุงแนวทางศึกษาปญหาที่มี          

ความซับซอนและเสนอแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค 

     2.1.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา   

                                   กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ไดแก 

การประยุกตใชกระบวนการสอนตามแนวทางการเรียนรู แบบลงมือปฏิบัติ  (Active learning)             

หรือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิดพัฒนาและตั้งคําถามและการตอบ

คําถาม และกระบวนการการเรียนรูเพื่อบริการชุมชน (Service - Learning) ดวยการเชื่อมโยงบูรณาการ

กรอบคิดกับปญหาที่พบทั้งในแตละรายวิชา และสิ่งที่มองเห็นรอบตัว เพื่อจะพัฒนาคุณภาพความคิด    

และความใฝรูตลอดเวลาการพัฒนาคําถาม และคําตอบในกระบวนการจัดการเรียนรู จะทําใหนักศึกษา

สามารถคิดไดอยางมีวิจารณญาณ เชื่อมโยงอยางเปนระบบ ตลอดจนสามารถสืบคน รวบรวม วิเคราะห 

สังเคราะห 
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               ผูสอนใชเทคนิควิธีการสอนโดยกระตุนใหเกิดการตั้งคําถาม การพัฒนาคาํถาม

และคําตอบจากทั้งในการอานเชิงตีความและเชิงวิพากษผลงานทางวิชาการ งานวิจัยรูปแบบตางๆ      

การกระตุนใหแสวงหาคําตอบและใหคําอธิบายใหมที่มีพลังมากกวาเดิมผานกรอบความคิดใหมที่เหมาะสม

และสรางสรรค 

     2.1.3.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา   

         การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา พิจารณาจากการอภิปราย

แสดงความคิดเห็น โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการอภิปราย วิเคราะหปญหาและสถานการณตางๆ การให

ขอเสนอแนะเชิงวิพากษ โดยมีการประยุกตความรูเพื่อใชในการแกปญหาตลอดจนขอโตแยงในสถานการณ   

ที่กําหนดใหอยางสรางสรรค 

 2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

                                     1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถสื่อสารระหวางบุคคลกับกลุมบุคคล

หลากหลายทั้งดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม มีภาวะผูนําและผูตาม มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกไขปญหา   

ในกลุมไดอยางสรางสรรคไมวาจะเปนผูนาํหรือสมาชิกของกลุม 

                                     2) มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถวางแผน วิเคราะหและแกไขปญหา

วิชาการที่ซับซอนดวยตนเอง ใชความรูในศาสตรมาประยุกตใช และนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

วิ ธีการในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นจนงานสําเร็จลุลวง แบงหนาที่รับผิดชอบและติดตามผล           

การปฏิบัติงานและปรับปรุงงานรวมทั้งวางแผนพัฒนาปรบัปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                                     3) สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรคและแสดงออกถึง   

ความโดดเดนในการเปนผูนําทางวิชาการหรือวิชาชีพและสั งคมที่มีความซับซอน มีจิตอาสา 

เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละใหแกสวนรวม และเขารวมทํางานสาธารณประโยชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวม สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  2.1.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

                                1) เนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย 

วรรณกรรม และคติชนวิทยา เปนผลของการสรางวัฒนธรรมของสังคมมนุษย ที่อยูไดดวยการพ่ึงพาอาศัย

ซึ่งกันและกัน ภายใตระเบียบกฎเกณฑของสังคม และมีความรับผิดชอบรวมกัน 

                                2) เนนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนสรางองคความรูทางภาษาไทย    

จากการสั่งสมภูมิปญญาของชุมชนวิชาการที่ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู กลั่นกรอง พัฒนาตอยอด          

และถายทอดสืบตอกันมา เปนองคความรู ท่ีไดจากการบูรณาการศาสตรตางๆ ของมนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยนําองคความรูที่จากศาสตรตางๆ บูรณาการกับการเรียนรู 
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     2.1.4.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

             1) ประเมินผลการเรียนรู โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการทํางาน หรือปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ ท้ังดานภาวะผูนํา การบริหารจัดการ การทํางานรวมกับผูอ่ืน และการมีจิตอาสา  

             2) ประเมินจากผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในชั้นเรียนและเวทีวิชาการ    

การสอบ และวิทยานิพนธ 

 2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                        1) สามารถใชทักษะวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อใชในวิเคราะห       

และการวิจัย และเลือกใชสถิติที่เหมาะสมในการประยุกตใชในการวิจัย 

                        2) สามารถสรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึก      

ในสาขาวิชาเฉพาะ 

                        3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช เทคโนโลยีที่เหมาะสม         

กับกลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการนําเสนอรายงาน

ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ แบบปากเปลาหรือผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ 

รวมท้ังโครงการคนควาวิจัยหรือวิทยานิพนธหรืองานวิชาการลักษณะอ่ืนๆ 

    2.1.5.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห        

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                    ผู สอนใช เทคนิค  วิ ธี กา รสอน ที่ เนน ใหผู เ รี ยนเข า ใจความสํ าคัญ             

ของการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุงเนนใหนักศึกษาสามารถ

เลือกแนวทางการวิเคราะหเชิงสถิติที่เหมาะสมสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัยของตนเอง  

       2.1.5.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห       

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาจากการนําเสนอขอมูลเชิงตัวเลขและสถิติของผูเรียน          

การเลือกใชขอมูลเพื่อการอภิปรายแสดงความคิดเห็นการเรียนรูในชั้นเรียน กิจกรรมการอภิปราย        

เชิงวิพากษในเวทีสัมมนา ความกวางขวางและลึกซึ้งของการใชขอมูลหลักฐานในการวิเคราะห            

การวิเคราะห การนําเสนอความกาวหนาแตละภาคการศึกษา และการนําเสนอขอมูลวิทยานิพนธ 

 

  2.1.6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum 

mapping) 

  จากผลการเรียนรูที่ กําหนดไว ดังกลาว สามารถจัดทําแผนที่แสดงการกระจาย         

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ตารางท่ี 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

(ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 

 หมายถึงรับผิดชอบหลัก    หมายถึงรับผิดชอบรอง 

 
 

 

ที ่ ชื่อวชิา 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

ดานความรู 

 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดาน

ความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  กาส่ือสาร 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 1547901 สัมมนาพลังอํานาจของภาษาไทย  

             กับการพัฒนาชุมชนและสังคม  
                 

2 1547902 สัมมนากระบวนทัศนกับการสราง 

             องคความรูภาษาไทยเชิงรุก 

             และเชิงสรางสรรค 
                 

3 1547903 สัมมนาทฤษฎีภาษาและการสรางทฤษฎ ี   

             ภาษา 
                 

4 1547904 สัมมนาภาษากับอัตลักษณในบริบทขาม 

             วัฒนธรรมของอาเซียน 
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ที ่ ชื่อวชิา 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

ดานความรู 

 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดาน

ความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  กาส่ือสาร 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5 1547905 สัมมนาอรรถศาสตรชาติพันธุใน         

             อาเซียน 
                 

6 1547906 สัมมนาภาษาไทและนานาภาษาเพ่ือ 

             การพฒันาในอาเซยีน 
                 

7 1547907 สัมมนาทฤษฎีวรรณกรรมและการสราง  

             ทฤษฎีวรรณกรรม 
                 

8 1547908 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรม 

             รามายณะในอินเดียและอาเซียน 
                 

9 1547909 สัมมนาวรรณกรรมสรางสรรคสังคม 

             ของอาเซียน 
                 

10 1547910 สัมมนาชีวิตและผลงานนักเขียนเชิงรกุและ 

             เชิงสรางสรรคของอาเซียน 
                 

11 1547911 สัมมนาแนวคิด ทฤษฎวีรรณคดีวิจารณ 

             เชิงนิเวศเพ่ือการพัฒนาอาเซียน 
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ที ่ ช่ือวิชา 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

ดานความรู 

 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดาน

ความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล    

และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 1547912 สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยาและการสราง 

             ทฤษฎีคติชนวิทยา 
                 

13 1547913 การศึกษาผลงานวิจัยทางคติชนวิทยา                  

14 1547914 สัมมนาวรรณกรรมพื้นบานเพ่ือการพัฒนา  

             ของอาเซียน 
                 

15 1547915 สัมมนาคตชินเชิงสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา    

             ของอาเซียน 
                 

16 1547916 ระเบยีบวธิวิีจัยทางภาษาไทย                  

17 1548901 วิทยานิพนธ 1                  

18 1548902 วิทยานิพนธ 2                  

19 1548903 วิทยานิพนธ 3                  

20 1548904 วิทยานิพนธ 4                  

21 1548905 วิทยานิพนธ 5                  

22 1548906 วิทยานิพนธ 6                  
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ที ่ ช่ือวิชา 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

ดานความรู 

 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดาน

ความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล    

และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

23 1548907 วิทยานิพนธ 1                  

24 1548908 วิทยานิพนธ 2                  

25 1548909 วิทยานิพนธ 3                  

26 1548910 วิทยานิพนธ 4                  
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 3. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 

 

ปที ่ รายละเอยีด 

1 มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ สามารถสังเคราะหขอมูลดวยกรอบแนวคิด ทฤษฎี

ทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยาเพื่อตอยอดการวิจัยที่สามารถชี้นํา

และพัฒนาสังคม 

2-3 สามารถสรางทฤษฎีทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยาเพ่ือเปลี่ยน

แนวคิด ทิศทาง หรือสรางแนวโนมใหมของการศกึษาวิจัยภาษาไทย 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย            

การจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
          2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  

                  1) แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและผลการเรียนรูของนักศึกษา 

                  2) อาจารยผูรับผิดชอบวิชาและอาจารยในกลุมวิชาอยางนอย 3 คน ทวนสอบตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 

                  3) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและผลการเรียนรูของนักศึกษา ประชุมเพื่อทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู โดยวิธีการตรวจสอบ     

ผลการใหคะแนนกับขอสอบ งานวิจัย รายงาน และ/หรือ การสอบปากเปลานักศึกษาเกี่ยวกับโครงราง

วิจัยและวิทยานิพนธ  

                  4) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรูของนักศึกษา วิเคราะหและสรุปผล

การดําเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงแกไขตอไป 

          2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

                   ใชระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยโดยดํา เนินการทวนสอบมาตรฐาน           

ผลการเรยีนรูและมีการรายงานผลการประเมิน  

     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

           1) ศึกษาภาวะของการไดงานทําของดุษฎีบัณฑิต ดานของระยะเวลาในการหางานทํา        

ความคิดเห็นตอศักยภาพ ความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

           2) สํารวจความพึงพอใจการทํางานของดุษฎีบัณฑิต จากหนวยงานตนสังกัด จากการสัมภาษณ 

และ/หรือการตอบแบบสอบถาม  

           3) สํารวจจากจํานวนผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัยของดุษฎี บัณฑิต ที่ เผยแพร           

ผานการตีพิมพ หรือการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เชน การนําเสนอในการประชุมวิชาการ การสัมมนา      

เปนตน 
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  3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      

     3.1 นกัศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้ 

           เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        

พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

 3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

           เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       

พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม   

     1.1 มีการปฐมนิเทศ แนะแนวการเปนครูใหแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย บทบาท

หนาท่ี ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     1.2 อบรมสรางความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตร การจัดการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล    

การจัดการเรียนรูและการวิจัยพัฒนาองคความรู 

     1.3 จัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําชวยเหลือดานการจัดการเรียนรูและงานท่ีไดรบัมอบหมาย 

     1.4 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสรมิการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องโดยการฝกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุม           

ทางวิชาการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผล  

 1) สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู  การวัด     

และการประเมินผลท่ีจัดโดยหนวยงานหรือองคการตางๆ  

2) จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู การใชสื่อการจัดการเรียนรู

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู  

3) สงเสริมใหคณาจารยเขียนบทความ ตํารา และเอกสารคําสอนเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู 

การวัดและการประเมินผล การทําวิจัยชั้นเรยีน โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

          1) จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการทําวิจัย การพัฒนาผลงานเพื่อขอตําแหนง

ทางวิชาการ หรือหัวขออื่นที่สนใจ  

          2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู   

ตามความสนใจ  

          3) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทรัพยากรและแหลงเรียนรูสําหรับคณาจารย  นักศึกษา        

และบุคลากร 

          4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัย/ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนใหมี  

การเผยแพรงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน   

 1.1 กําหนดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
 1.2 กําหนดใหมีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรใหมีความทันสมัยกาวทันความกาวหนา

ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3 กําหนดระบบการรับนักศึกษาโดยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ      

ของหลักสูตร และมีเกณฑที่ใชในการคัดเลือกที่โปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษา 

เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุงมั่นที่จะเรียน

และมีเวลาเพียงพอเพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้    

หากนักศกึษาที่รับเขามีคุณลักษณะที่ยังไมพึงประสงค หลักสูตรจะจัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษา 
 1.4 จัดใหมีการศึกษาคาใชจายตอหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทุกปการศกึษา 
 1.5 จัดและทบทวนใหมีกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูสอนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 1.6 จัดระบบการวางผูสอนที่คํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนเพื่อให

นักศกึษาไดรับความรูและประสบการณและไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง 
 1.7 กําหนดใหผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) กอน

เปดภาคเรียน 
 1.8  กําหนดใหผูสอนใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและใชสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย      

เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษ   

ที่ 21 รวมทั้งสนับสนุนใหผูสอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคมและการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 1.9 จัดใหมีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผูสอนและแจงใหผูสอนทราบ   

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.10 กําหนดใหผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ  

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
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 1.11 กําหนดใหมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา         

เพื่อใหเปนไปตามแผนการประเมินผลการเรียนรู รวมทั้งกําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา   

ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 1.12 หลักสูตรจะดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร

และมาตรฐานคุณวุฒิฯ อยางตอเนื่อง  
 1.13 จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจตอการบริหาร

หลักสูตรของกรรมการบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
    1.14 มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ปตามหลักเกณฑของมาตรฐานมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

2. บัณฑิต 

 2.1  หลักสูตรฯ จัดใหมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกปการศึกษา 

 2.2 หลักสูตรฯ จัดใหมีการสํารวจภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ป 

หลังจากสําเร็จการศึกษาทุกปการศึกษา 
 2.3 หลักสูตรฯ จัดให มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงสํารวจขอมูลที่แสดงความสอดคลอง             

กับแผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 
กอนท่ีจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินไปเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร

ในรอบตอไป 
 

3. นักศึกษา 

 3.1 การกําหนดระบบและกลไกการรับนักศึกษาและเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษา  
  หลักสูตรฯ มีกระบวนการรับนักศึกษาและเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดังน้ี 
  3.1.1 กําหนดเปาหมายการรับนักศึกษา 
   หลักสูตรฯ จัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนแผนการรับนักศึกษา

ประจําปการศึกษา โดยพิจารณาจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษาที่ผานมา ขอมูลแผนการรับ

นักศึกษา 5 ป  และความพรอมของอาจารยที่มีอยู และอัตราสวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ            

ตอนักศึกษา และนําเสนอขอมูลผานสํานักงานบัณฑิตศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบตอสํานักงาน

บัณฑิตศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการเปดรับนักศึกษา 
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3.1.2 กําหนดคุณสมบัตินกัศกึษา  
   หลักสูตรฯ มีการกําหนดคณุลักษณะของผูเรียน โดยตองมคีณุสมบัติดังน้ี 

3.1.2.1 หลักสตูรแบบ 1.1 
    1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาไทย หรือสาขาอื่น    

ที่เก่ียวของตามที่ กพ. รับรอง และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป และมีผลงานวิจัยที่ไดรับ        

การตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับทั่วไป และมีผลการสอบภาษาอังกฤษเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เกณฑความสามารถภาษาอังกฤษของผูเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก 

    2) ตองไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

    3) ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

    4) มีคณุสมบัติอ่ืนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

    5) กรณีผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1) ขอ 2) ขอ 3) และ 4) ใหอยูใน         

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

3.1.2.2 หลักสูตรแบบ 2.1 

    1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาไทย หรือสาขาอ่ืน    

ที่เก่ียวของ ตามท่ี กพ. รับรอง และมีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เกณฑความสามารถภาษาอังกฤษของผูเขาศึกษา   

ในระดับปริญญาเอก 

    2) ตองไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

    3) ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

    4) มีคณุสมบัติอ่ืนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

    5)  กรณีผูมีคุณสมบัติ ไม เปนไปตามขอ 1)  ขอ 2)  ขอ 3) และ 4) ใหอยู           

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  3.1.3 การรับนักศึกษา 
   1) การประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อสรางการรับรูของผูสนใจเขาศึกษา  
    หลักสูตรดําเนินการประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปทราบถึงการรับสมัครนักศึกษา

ผานทางเว็บไซตและเฟสบุคของหลักสูตร 

   2) กระบวนการรับนักศกึษา  
    หลักสูตรดํา เนินการรับนักศึกษาโดยการสอบวัดความรู  โดยยึดประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา  

 

 



 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564            หนา 48   

 

   3) กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

    3.1) มีการสอบความรูพ้ืนฐาน และ/หรือ 

    3.2) มีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และในการสอบ

สัมภาษณผูเขาศึกษาจะตองเตรียมเคาโครงวิทยานิพนธเพ่ือนําเสนอดวย 

  3.1.4 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
   หลักสูตรฯ มีการดําเนินการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนใหแกนักศึกษา ดังนี้  

   1) เพิ่มเติมทักษะการปรับตัวในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการปฐมนิเทศ

นักศกึษากอนเขาศึกษาตอ และจัดใหมีการติดตามดแูลโดยอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ  

   2) เพ่ิมเติมทักษะการใชภาษาไทยในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษา   

ชาวตางประเทศ 

 

 3.2 การกําหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพฒันานักศึกษา 
  หลักสูตรปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มีกระบวนการควบคุมการดูแล               

การใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนกัศึกษา ดังนี้ 

  3.2.1  แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
   3.2.1.1 แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
            1) ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและแตงตั้ง           

ผูที่เหมาะสมเปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยพิจารณาจากอาจารยประจํา   

ที่มีความพรอมในดานเวลา มีทัศนคติที่ดีในการศึกษา เปนผูรับฟงความคิดเห็น และสามารถใหคําแนะนํา

แกนักศกึษาไดดี 

         2) ประธานหลักสูตรไดเสนอรายชื่อตอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งอาจารย          

ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

   3.2.1.2  แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

         1) ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและแตงตั้ง          

ผูท่ีเหมาะสมเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งจะแตงตั้งเมื่อนักศึกษาผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) โดยพิจารณาจากอาจารยประจําท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ

การทําวิจัยในหัวขอที่ตรงหรือสัมพันธตลอดจนมีความพรอมในดานเวลา มีทัศนคติท่ีดีในการศึกษา      

เปนผูรับฟงความคิดเห็นและสามารถใหคาํแนะนําแกนักศึกษาไดดี 

         2) ประธานหลักสูตรไดเสนอรายชื่อตอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งอาจารย          

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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  3.2.2 กําหนดบทบาทหนาที่อาจารยที่ปรึกษา 
1) แนะนํากิจกรรมดานหลักสูตร การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับของหลักสูตร  

2) ใหคําปรึกษาดานการเรียน การปรับตัว วิธีการเรียน และการศึกษาคนควา  

3) ใหคําปรึกษา กํากับและติดตามการทําวิทยานิพนธ 

 3.2.3 กําหนดการติดตอ/เขาพบอาจารยที่ปรึกษา 

            1) มีการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนํานักศึกษา สําหรับการวางแผน       

การเรียน การปรับตัวสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร       

ในรูปแบบตางๆ 

            2) มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อใหคาํแนะนําการทํางานวิจัย/วิทยานิพนธ  

            3) มีการจัดคณะกรรมการแนะแนวเพื่อใหคําแนะนําเพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษา       

ในดานอื่นๆ เพิ่มเติม 

 

     3.3 การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

       มีการเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตางๆ ได  โดยเฉพาะเรื่องวิชาการ         

และมีกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น เชน ในกรณีนักศึกษามีขอสงสัยเก่ียวกับผลคะแนน

สามารถยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ตอคณบดี เพื่อขอใหพิจารณาและชี้แจง

รายละเอียดของคะแนนใหแกนักศึกษา เปนตน 
 

4. อาจารย 

     4.1 การบรหิารอาจารย 
  1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขา วิชาภาษาไทย โดยประธานหลักสูตรรวมกับ             

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการวางแผนการจัดทําอัตรากําลังระยะยาว โดยพิจารณา        

จากแผนการรับนักศึกษา ภาระงานสอน การเกษียณอายุราชการ การลาออก และเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่ระบุ คือ มีกรรมการบริหารหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน ภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางวาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกําหนดคุณสมบัติที่จําเปนในการสอน และการปฏิบัติงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 4.2 การรับอาจารยใหม  
 1) มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง       

โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในแผนการศึกษาท่ีเปนการทําวิทยานิพนธ

ขึ้นไปในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ  
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 2) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 3) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

 4) มีความรู  มีทักษะในการจัดการจัดการเรียนรู  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา              

มีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

 5) ผานการสอบคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง  

  

 4.3 การพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 

  การพิจารณาแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย         

มีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้  

 1) พิจารณาแตงตั้งจากอาจารยผูสอนที่สังกัดในหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก กรณีมี

คุณวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาเอกตองดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ทางสาขาวิชา

ภาษาไทยเปนอันดับแรก และสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธเปนอันดับรองลงมาตามแนวทาง         

การบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558   

 2) การพิจารณาแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกรณีทดแทนกรรมการบริหารหลักสูตรเดิม 

ที่มีการลาออก หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดจะตองมีการประชุมและลงมติรวมกันของกรรมการบริหาร

หลักสูตรที่มีอยูโดยจะตองมีผูรวมประชุมไมนอยกวารอยละ 80 และจะตองแตงตั้งใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลา 90 วันหลังจาก กรรมการบริหารหลักสูตรเดิมไดรับการอนุมัติใหลาออก หรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีได 

 3)  ใหประธานหลักสูตรจัดทํา เอกสารเสนอ สภาวิชาการ /สภามหาวิทยาลัย  เรื่อง                 

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 4) ใหกองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบนําเสนอขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        

เพือ่ขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 

 5) เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมหาวิทยาลัย      

โดยกองบริการการศึกษานําเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายในระยะเวลา 30 วัน 

 

 4.4 การสงเสริมและพฒันาอาจารย 

  1) วางแผน สงเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีสัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ   

อยูในระดับที่ไดมาตรฐานตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด 

  2) วางแผนสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถที่เหมาะสม และการบริหาร

อาจารยของหลักสูตรภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคล           

ของพนักงานมหา วิทยาลัย  พ .ศ .  2555 และพระราชบัญญัติ ระ เบียบข า ราชการพลเรือน                     

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เกณฑ

ภาระงานของอาจารยและผูบริหาร พ.ศ. 2558 
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  3) มีการควบคุม กํากับ ดูแลใหอาจารยสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง โดยอาจารย      

ตองจัดทําผลงานวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องเกณฑภาระงานของอาจารย     

และผูบริหาร พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลตอการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของอาจารย 

  4) มีการสงเสริมใหพัฒนาอาจารยใหขอตําแหนงทางวิชาการ โดยการจายเงินรางวัลใหผลงาน

วิชาการ ท่ีใชขอตําแหนงวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหเงิน

รางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสรางสรรค พ.ศ. 2556 

  5) สงเสริมใหอาจารยไดจัดทําแผนเพ่ือจะพัฒนาตนเอง 

  6) การสงเสริมใหอาจารยประจํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาองคความรูดานการสอน 

การทําวิจัย การทําผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

เปนไปตามสิทธิ และความตองการ/ความสนใจของอาจารยประจํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

  7) สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคนเขารวมกิจกรรม อบรม ศึกษาดูงาน 

หรือสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู เพื่อพัฒนางานดานวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

 4.5 การกําหนดภาระงาน 

  1) มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการดําเนินงานประจําป กําหนด

ผูรับผิดชอบ และจัดทาํแผนงบประมาณ เสนอตอคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัย 

  2) การกระจายงาน/มอบหมายงานตามแผนการดําเนินงานใหกับอาจารยประจํา และอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยูภายใตหลักความเหมาะสม ความเสมอภาคและความยุติธรรม โดยพิจารณา       

ใหสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เกณฑการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนง

อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 5.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร            

โดยการเนนความรูและความสามารถในการทําวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต อันเกิดจาก           

การบูรณาการองคความรูหรือนวัตกรรมทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา เพื่อพัฒนาทองถิ่น 

สังคม และประเทศชาติใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ดุษฎีบัณฑิตจึงควรมีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ 

สามารถสังเคราะหความรูดวยกรอบแนวคิด/ทฤษฎีกับการวิจัยทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชน

วิทยาเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางมีเหตุผล ลุมลึก กวางขวาง และคาดการณอนาคต   

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564            หนา 52   

 

 5.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของสาขาภาษาไทย   

  หลักสูตรฯ จะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณแหงชาติ

ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุง         

ใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนักศกึษาไดเรียน 

  2) ทบทวนคําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหา            

ที่ครอบคลุม กวางขวาง ครบถวนในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาท่ีเปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง 

สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู และมีเนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาไมมีความซ้ําซอน 

กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับการศกึษา 

  3) กํากับใหอาจารยผูสอน การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคําอธิบาย

รายวิชาครบถวน 

  4) พิจารณาการเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรู         

ในการเรียนวิชาตอยอด และเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลา      

ที่กําหนดในหลักสูตร 

  5) สรางรายวิชาเลือกที่หลากหลายในศาสตรดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา       

เพื่อสนองความตองการของนักศึกษา มีความทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

 

 5.3 การกํากับติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามขั้นตอนของกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ 

  1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 

  2) แตงตั้ งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ เรียนรู  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  3) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรตามตัวบงชี้      

และเกณฑท่ีกําหนดอยางนอยทุกปการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด 

  4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารยผูสอน มีการประชุมทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตรเพื่อปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 

 5.4 การกําหนดระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีกระบวนการการวางระบบผูสอน            

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังน้ี 
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  5.4.1 กําหนดผูสอน 

   1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษา ตามรายละเอียด       

ของหลักสูตร (มคอ.2) และจัดทําแผนการเรียนเสนอตอสํานักงานบัณฑิตศึกษาเพื่อจัดทําตารางสอน 

   2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผูสอน โดยคํานึงถึงการมีความรู ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณการทําวิจัยท่ีสัมพันธกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน นอกจากนั้น หลักสูตรกําหนดผูสอน          

ใหนักศึกษาได เรียนรูจากผูสอนท่ีมีความชํานาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสการพัฒนามุมมอง          

หรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ  

   3) หลักสูตรสงรายชื่อผูสอนในแตละรายวิชาผานการเห็นชอบของคณะสงไปยังสํานักงาน

บัณฑิตศึกษา 

 

  5.4.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู และการจัดการเรียน     

การสอน 

   1) กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนไดใชแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได

กําหนดไวในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เปนแนวทางการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  

   2) สงเสริมใหอาจารยผูสอน ใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน

ผู เรียนเปนสําคัญ โดยกําหนดใหคณาจารยไดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ในรายวิชาตางๆ           

ตามแนวทางในคูมือการประกันคณุภาพที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   3) สงเสริมใหอาจารยผูสอน นําการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

โดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินการ  

   4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับมาตรฐานการทําแผนการเรียนรู  (มคอ.3           

และมคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

ผานการประชุมวิพากษและรวมตรวจทาน 

   5) ใหอาจารยทุกคนตองมีการทําแผนการเรียนรู (มคอ.3และมคอ.4) ทุกรายวิชา       

แจกนักศกึษา และมีการกํากับใหดําเนินการสอนตามแผนการเรียนรู 

 

 5.5 การกําหนดระบบและกลไกการประเมินผูเรียน 

  5.5.1 กําหนดเกณฑการประเมิน 

   1) นําผลการเรียนรูที่ระบุในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) มาใชเปนแนวทาง     

ในการออกแบบเอกสาร มคอ.3 โดยใหผูสอนจัดสงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกอนเปดภาคเรียน 7 วัน 
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   2) ในการกําหนดสัดสวนคะแนนในแตละรายวิชาใหเปนสิทธิของอาจารยผูสอน            

เห็นวาเหมาะสมตามกรอบผลการเรียนรูที่ระบุใน มคอ.2 โดยตองนําเสนอใหกรรมการบริหารหลักสูตร

พิจารณา  

   3) ใหผูสอนไดเผยแพรรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยทําสําเนา หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส แกนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในสัปดาหแรกท่ีเขาสอน เพื่อใหนักศึกษา

รับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน 

  5.5.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูนกัศกึษา 

   1) ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนประชุมเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน

คุณภาพ เชน การจัดทําขอสอบรวมกันในรายวิชาเดียวกัน ขอสอบท่ีสามารถวัดความรูและทักษะ        

ตามมาตรฐานการเรียนรูของวิชานั้น 

   2) กํากับใหอาจารยประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง 

(เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบ

ปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ) 

   3) อาจารยผูสอนแจงผลการเรียนรูแกนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออน       

หรือเสริมจุดแข็งของตนไดหรือมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข                                                         

   4) อาจารยผูสอนนําแนวทางปรับปรุงแกไขมาปฏิบัติ       

  5.5.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

   1) อาจารยผูสอนทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐาน 5 ดานในรายวิชาหลังสิ้นสุด    

การเรียนการสอน และจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยพิจารณา

ประเด็นการประเมินตามท่ีไดกําหนดไวใน มคอ.3 มคอ.4 

   2) อาจารยผูสอนรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ตอกรรมการบริหารหลักสูตร 

   3) คณะกรรมการประจําหลักสูตรนํา มคอ.5 และมคอ.6 ของทุกรายวิชาที่นักศึกษาเรียน

มาเขาที่ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามาตรฐานคุณวุฒิ นําผลการดําเนินงาน

มาจัดทํา มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา 

   4) กรรมการบริหารหลักสูตรนําสงมหาวิทยาลัย 

  5.5.4 ประเมินผลการการจัดการเรียนการสอน 

   1) ใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

   2) ใหนักศึกษาประเมินตนเองตามประเด็นของผลการเรยีนรูของหลักสูตร 

   3) ใหอาจารยผูสอนจัดทาํรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล

และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหาและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยาง

นอยตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 
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   4)  ใหอาจารยผู รั บผิดชอบหลักสูตรทํ าการประมวล/วิ เคราะหประสิทธิภาพ               

และประสิทธิผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตรในภาพรวมประจําป

การศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.7 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบ          

การพิจารณาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

         5) มีการทวนสอบแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลอง      

กับมาตรฐานหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

 6.1 การบรหิารงบประมาณ 

  หลักสูตรจัดการบริการวิชาการ วิจัย และพิจารณาจัดสรรงบประมาณคาใชจายตามความจําเปน 

กําหนดวงเงินคาใชจายในแตละรายวิชา 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

  6.2.1 สถานที่และอปุกรณการสอน 

       หลักสูตรมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลเฉพาะ           

ของหลักสูตรมีหองสมุดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหบริการ การสืบคนขอมูล รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคนผานเครือขาย สวนระดับคณะมี

หนังสือ ตําราเฉพาะทาง  นอกจากนี้ คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการจัดการเรียนรูอยางเพียงพอ 

 

ลําดับ ชื่ออุปกรณ 
บริหารจัดการ 

งานสํานักงาน 

บริหารจดัการดาน

การเรียนการสอน 
หนวยนบั 

1 หองเรียน 1 1 หอง 

2 หองสมุด - 1 หอง 

3 เครื่องคอมพิวเตอร (PC) 6 2 เครื่อง 

4 เครื่องพิมพ (Printer) 3 1 เครื่อง 

5 เครื่องฉายขามศีรษะ 1 2 เครื่อง 
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6.2.2 หองสมุด  

         หลักสูตรฯ มีหนังสือ เอกสาร ตํารา หนังสืออางอิง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ และ

วารสารตาง ๆ แบงเปน 3 กลุม ไดแก ภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา ดังน้ี 

 

ส่ือการเรียนรู ประเภท 

ลําดับ รายการ ไทย อังกฤษ จีน รวม 

1 เอกสาร ตํารา 205 3 10 218 

2 งานวิจัย/วิทยานิพนธ 167 2 - 169 

3 วารสาร 101 4 - 105 

 

 ในสวนของฐานขอมูลออนไลน นักศกึษาสามารถใชฐานขอมูลออนไลนของมหาวิทยาลัยได ดังน้ี 

  1. ฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน   1  ฐานขอมูล 

  2. ฐานขอมูลตางประเทศ    จํานวน  13 ฐานขอมูล 

  3. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส  จํานวน  13  ฐานขอมูล 

 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่ เ ก่ียวของ เพื่อบริการใหอาจารย            

และนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการจัดการเรียนรู ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย

ผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จําเปน นอกจากนี้

อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 

 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ทางหลักสูตรไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ    

และความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรทุกป เพื่อนําไปใช

วางแผนงบประมาณในอันท่ีจะจัดซื้อและจัดหาหนังสือเพื่อเขาหองสมุดของหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564            หนา 57   

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

        ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 

ดัชนีบงชีผ้ลการดําเนนิงาน ปท่ี 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปดการสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน

แตละปการศกึษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

ปที่แลว 

 x x x x 

(8) อาจารยใหมทุกคน ไดรบัการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน

การสอน 

x x x x x 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

x x x x x 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

   x x 
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ดัชนีบงชีผ้ลการดําเนนิงาน ปท่ี 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปท่ี 5 

(13) จํานวนงานวิจัยที่นําความรูดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา   

มาตอยอดในการชี้นําและพัฒนาสังคมรอยละ 80 

   x x 

(14) จํานวนบทความท่ีสามารถสรางแนวโนมใหมดานการศึกษาภาษาไทย  

รอยละ 80 

   x x 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน   

    1) มีการประเมินกลยุทธการสอน โดยผูสอนหรือระดับสาขาวิชา การปรึกษาหารือ             

กับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน  

    2) มีการวิเคราะหผลการประเมนิการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน   

             1) การประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา  

             2) การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตการสอนชั้นเรียน กิจกรรม งานที่ไดรับ

มอบหมาย โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรประธานหลักสูตรหรือผูสอนรวม  

             3) การสังเกตการณของผูรบัผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตรหรือผูสอนรวม 

  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

 ประเมินจากนักศึกษาปสุดทายหรือบัณฑิตใหม โดยใชแบบสอบถาม ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวน

เกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต การวิพากษหลักสูตร การสํารวจภาวะ       

การมีงานทําของบัณฑิตและประเมินจากผูทรงคณุวุฒิภายนอก 
 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

 ประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ในหมวด 7 ขอ 7 โดยผูประเมินระดับสาขาวิชา     

ที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

     ใชกระบวนการ PDCA ในการดําเนินงานของสาขาวิชาในดานตางๆ ดังนี้ 

     1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิและนําขอมูล

จากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําป

เสนอประธานสาขาวิชา 

     3) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร เพื่อเสนอ       

การปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ 
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการจัดการศึกษา 

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิวพิากษหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564            หนา 83   

 

 



 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564            หนา 84   

 

ภาคผนวก ง 
ผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
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1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    1. นายบุญเหลือ ใจมโน 

     1.1 ตําแหนงทางวิชาการ  

      รองศาสตราจารย 

 

     1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปที่สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy 

(Sanskrit) 

University of Delhi, India 2542 

ปริญญาโท Master of Philosophy 

(Sanskrit) 

University of Delhi, India 2540 

ปริญญาโท ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต 

(สันสกฤต) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535 

ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย 

2533 
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              1.3.1 ผลงานวิจัย 

   Boonlue Chaimano and Kanita Chaimano. (2020). Linguistic Status of Tai  
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   บุญเหลือ ใจมโน. (2560). การเปรียบเทียบคําลักษณนามในภาษาไทย 4 ถิ่น.   

    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.  6 (2): 73-90.  

     

        1.4 ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 19 ป    

  อาจารย    ภาควิชาภาษาไทย   ป พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2558 

      คณะมนุษยศาสตร  

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  อาจารย  สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)   ป พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559 

      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารย   สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)  ป พ.ศ. 2559-ปจจุบัน 

      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 1.5 ภาระงานสอน  

 ภาระสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 

                 รายวิชาที่รับผิดชอบ ไดแก  

      1. 1547401  สัมมนาพลังอํานาจของภาษาไทยกับการพัฒนาชุมชนและสังคม 

      2. 1547402  สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรุกและ  

               เชิงสรางสรรค 

      3. 1547502  สัมมนาทฤษฎีวรรณกรรมและการสรางทฤษฎีวรรณกรรม 
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     รวมภาระงานสอน 3 ชม./สัปดาห/ภาคการศึกษา 

 

               ภาระสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

                 รายวิชาที่รับผิดชอบ ไดแก  

                 1. 1547901 สัมมนาพลังอํานาจของภาษาไทยกับการพัฒนาชุมชนและสงัคม 

                 2. 1547902 สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรุกและเชิง  

                                 สรางสรรค 

                 3. 1547907 สัมมนาทฤษฎีวรรณกรรมและการสรางทฤษฎีวรรณกรรม 

                 4. 1547908 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมรามายณะในอินเดียและอาเซยีน 

                 5. 1547916 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 

 

    2. Miss Truong Thi Hang 

     2.1 ตําแหนงทางวิชาการ  

      รองศาสตราจารย 

 

     2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปที่สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

ปริญญาตรี Bachelor of Arts 

(Studies of Southeast 

Asia and Australia) 

Vietnam National University, 

Hanoi, Vietnam 

2550 

 

     2.3 ผลงานวิชาการ 

     2.3.1 ผลงานวิจัย 

    Truong Thi Hang. (2563). การเชื่อมโยงประเด็นที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหไมมี

 ทายาทสืบตระกูลกับทัศนคติวาดวยการนิยมบุตรชายของชาวตะวันออก. 

 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 12 (1). 63-88.  
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   สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข, Truong Thi Hang, บุญเหลือ ใจมโน, และประจักษ 

 สายแสง. (2563). การวิเคราะหการเดินทางทางจิตวิญญาณของตัวละคร

 เอกหญิงในนวนิยายแนวศาสนาของทมยันตี. ศิลปศาสตรปริทัศน 

 วารสารวิชาการคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

 15 (2): 91-104. 

    Truong Thi Hang ณัฐนรินทร เมธีวุฒินันทน ภาณุภัทรธนวัฒน และ ชวน      

 เพชรแกว . (2563). คุรุ :  คุณคาและนัยยะ. วารสารมหาวิทยาลัย            

 ราชภัฏลําปาง. 9 (1). 126-136. 

    Prachacksha Saisang, Boonlue Chaimano & Truong Thi Hang. (2020).  

   President Ho Chi Minh, who settled the relationship between  

   Vietnam and Thailand in the present time. Proceedings of the 1
st 

 

   International Conference on Languages and Humanities 2020, 6-7  

   January 2020 YUFL (Humanities for Diverse Society). Yangon:  

   Yangon University of Foreign Languages. 164-173. 

   Su Su Khin, Nathanarin Methivuthinan Phanuphatharathanavat,   

   Catthaleeya Aungthongkamnerd& Truong Thi Hang. (2020). Tai Yai  

   Identity in Arunothai, Mueang Na, Chiang Dao, Chiangmai.   
   Proceedings of the 1st International Conference on Languages and 

   Humanities 2020, 6-7 January 2020 YUFL (Humanities for Diverse  

   Society). Yangon: Yangon University of Foreign Languages. 195-206. 

   Su Su Khin, Truong Thi Hang, Prachacksha Saisang&Sanom Khrutmuang.  

   (2020).  A Study of the Comparison between the Types of Thai  

   Legends and the Myanmar Legends. Proceedings of the 1st  

   International Conference on Languages and Humanities 2020, 6-7  

   January 2020 YUFL (Oriental Languages). Yangon: Yangon University 

   of Foreign Languages. 19-31. 

   Truong Thi Hang. (2562). พลังแหงกาละและเทศะ: กรณีศึกษาความสําเร็จของ

 ประธานาธิบดีโฮจิมินห. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 32 (2): 

 139-153. 

   Prachacksha Saisang, Truong Thi Hang & Wilaiwan Kemkan. (2019). An 

 Understanding about the International Solidarity Strategy  

    of President Ho Chi Minh. Lampang Rajabhat University Journal. 

 8 (2). 181-196. 
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   Yang Yani, สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข, แคทรียา อังทองกําเนิด และ Truong Thi 

 Hang. (2562). เทศกาลสําคัญของชาวจีนยูนนานที่หมูบานอรุโณทัย ตําบล

 เมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม. วารสารมนุษยศาสตรและ

 สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 11 (1): 41-60 

   Truong Thi Hang. (2562). กําเนิดพรหมจารี: กรณีศึกษานิทานเวียดนามเรื่อง     

 “เสาะเสื่อ” และนิทานไทยเรื่อง “ทาวเตา”. วารสารมนุษยศาสตรและ

 สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 11 (1): 139-164. 

   เจือง ถิ หั่ง.  (2561).  สุราปกรณัม.  วารสารมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร   

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 10 (2): 1-35. 

   เจือง ถิ ห่ัง.  (2561).  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในนิทานซินเดอเรลลาฟอรมูลา

    อาเซียน.  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 7 (2): 1-15. 

   ประจักษ สายแสง และ Truong Thi Hang. (2560). ทวิภาวะ. วารสาร 

    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 9 (1): 

    1-36. 

   ชวน เพชรแกว และ Truong Thi Hang. (2560). พินิจ “เพลโต ซิมโพเซียม”. 

    วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

    9 (2): 1-37. 

   ประจักษ สายแสง และ Truong Thi Hang. (2560). บทวิจารณหนังสือวรรณกรรม

    เวียดนามหลัง ปค.ศ. 1975 พลวัตและการเปลี่ยนแปลง ของ มนธิรา  

    ราโท. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    สุราษฎรธานี. 9 (3): 355-363. 

     

 2.4 ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 5 ป    

  อาจารย    สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร  ป พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2558 

    สําหรับชาวตางประเทศ 

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารย     สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)   ป พ.ศ. 2559-ปจจุบัน  

      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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 2.5 ภาระงานสอน 

 ภาระสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 

                 รายวิชาที่รับผิดชอบ ไดแก 

1. 1547402 สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรุกและ  

               เชิงสรางสรรค 

      2. 1547503  สัมมนาทฤษฎีคติชนและการสรางทฤษฎีคติชน 

      3. 1547604  สัมมนาคติชนสรางสรรคเพ่ือการพัฒนาของอาเซียน 

      4. 1547603  สัมมนาวรรณกรรมพ้ืนบานเพื่อการพัฒนาของอาเซียน 

 

      รวมภาระงานสอน 3 ชม./สัปดาห/ภาคการศกึษา 

 

               ภาระสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

                 รายวิชาที่รับผิดชอบ ไดแก 

1. 1547902 สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรุกและ         

           เชิงสรางสรรค 

2. 1547912 สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยาและการสรางทฤษฎีคติชนวิทยา 

                 3. 1547913 การศึกษาผลงานวิจัยทางคติชนวิทยา 

                 4. 1547914 สัมมนาวรรณกรรมพื้นบานเพื่อการพัฒนาของอาเซียน 

                 5. 1547915 สัมมนาคติชนเชิงสรางสรรคเพือ่การพัฒนาของอาเซียน 

                 6. 1547916 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 

 

    3. นางขนษิฐา ใจมโน 

     3.1 ตําแหนงทางวิชาการ  

      ผูชวยศาสตราจารย 

 

     3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปที่สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(ภาษาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547 

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาไทย)   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543 
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     3.3 ผลงานวิชาการ 

          3.3.1 ผลงานวิจัย 

         Boonlue Chaimano and Kanita Chaimano. (2020). Linguistic Status of Tai 

    Dialects Spoken in the Northern Part of Thailand. Proceedings 

    of the 1
st 

International Conference on Languages and  

    Humanities 2020, 6-7 January 2020 YUFL (Humanities for  

    Diverse Society). Yangon: Yangon University of Foreign  

    Languages. 155-165.  

         วิไลวรรณ เขมขัน และขนิษฐา ใจมโน. (2563). การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคําศัพท

    โบราณจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2493 – ป พ.ศ. 

    2554. วารสารวิชาการ มจร.บุรีรัมย วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย มหาวิทยาลัย

    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 5 (1): 163-176. 

         ขนิษฐา ใจมโน. (2562). การสังเคราะหและแนวโนมการทํางานวิจัยดานภาษาศาสตร

    สังคม. วารสารมังรายสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.7 (1): 67–86. 

         สุณัฐชา กันทา, จิราภรณ นอยฉิ่ม และขนิษฐา ใจมโน. (2562). ศึกษาคําเรียกชื่อ 

    ผักพื้นบานในภาษาไทใหญ บานเมืองปอน ตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม 

    จังหวัดแมฮองสอน. วารสารมังรายสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

    7 (1): 87-102. 

         ศิริวรรณ  ประสพสุข, ทัศนาลัย บูรพาชีพ และขนิษฐา ใจมโน. (2561). การศึกษา

    องคประกอบดานความหมายของคําลักษณนามท่ีใชกับสวนตางๆของพืชใน

    ภาษาเขมร: ปจจัยดานการศึกษา.วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9 (1): 333-349. 

         ศิริวรรณ ประสพสุข, ทัศนาลัย บูรพาชีพ และขนิษฐา ใจมโน. (2560). การศึกษา 

    องคประกอบดานความหมายของคําลักษณนาม "เครื่อง" ในภาษาเขมร. 

    รมยสาร.15 (3): 117-121. 

          

        3.4 ประสบการณสอนระดับอดุมศึกษา 9 ป    

             อาจารย  ภาควิชาภาษาศาสตร    ป พ.ศ. 2553–พ.ศ. 2558 

      คณะมนุษยศาสตร  

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  อาจารย        สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)  ป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559

          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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  อาจารย  สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)   ป พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน 

               คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

        3.5 ภาระงานสอน 

 ภาระสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 

     รายวิชาที่รับผดิชอบ ไดแก 

     1. 1547402  สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรุกและเชิงสรางสรรค 

     2. 1547501  สัมมนาทฤษฎีภาษาและการสรางทฤษฎีภาษา 

     3. 1547601  สัมมนาภาษาไทและนานาภาษาเพื่อการพัฒนาในอาเซียน 

 

    รวมภาระงานสอน 3 ชม./สัปดาห/ภาคการศกึษา 

 

             ภาระสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

              รายวิชาที่รับผิดชอบ ไดแก  

              1. 1547902 สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรุกและเชิงสรางสรรค 

              2. 1547903 สัมมนาทฤษฎีภาษาและการสรางทฤษฎีภาษา 

              3. 1547904 สัมมนาภาษากับอัตลักษณในบริบทขามวัฒนธรรมของอาเซียน 

              4. 1547905 สัมมนาอรรถศาสตรชาตพิันธุในอาเซียน 

              5. 1547906 สัมมนาภาษาไทและนานาภาษาเพื่อการพัฒนาในอาเซียน 

              6. 1547916 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 

 

    4. นางสาวธนพร หมูคํา 

     4.1 ตําแหนงทางวิชาการ  

     ผูชวยศาสตราจารย 

 

     4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปที่สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

(การศึกษา) 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม  2544 
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ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาไทย) 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม 2543 

 

     4.3 ผลงานวิชาการ 

          4.3.1 ผลงานวิจัย 

       ธนพร หมูคํา ศิรญา จนาศักดิ์ และชัดนาร ีมีสุขโข. (2563). กระบวนการสืบทอด            

   และการดาํรงอยูของอัตลักษณชาติพันธุลาหู ขมุ เมี่ยน ปาเกอะญอ ในจังหวัด 

   ลําปางเพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชน ในรายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ  

   ระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศิลปศาสตรวิชาการ ครั้งที่ 1  

   ประจําป 2563 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563. หนา  

   179-199. 

        ธนพร  หมูคํา. (2562). การประกอบสรางภาพแทนสตรใีนวรรณกรรมอาเซียนกับ 

             บทบาททางการเมือง. วารสารวชิาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 6(2): 116-128.  

ธนพร  หมูคํา และดวงจันทร เดี่ยววิไล. (2562). การสรางบทอานเสริมความฉลาดรู

  เรื่องการอานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ดวยเครือขาย 

  หนุนเสริมการเรียนรู. รายงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

  เครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งท่ี 13 “ขับเคลื่อนพลัง 

  เครือขายการวิจัย และนวัตกรรม อยางสรางสรรค เพื่อพัฒนาประเทศ

  ไทย 4.0 ใหยั่งยืน”. จังหวัดเชียงใหม:  ศูนยประชุมนานาชาติเชียงใหม 

  แกรนดวิว. 597-606.  

  ธนพร  หมูคาํ.  (2561). การประกอบสรางอัตลักษณรวมของประชาคมอาเซียน 

   คดัสรร. ในรายงานบทความหลังการประชุมวิชาการลําปางวิจัย ครั้งที่ 4: 

   22. กรกฎาคม 2561; ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 830-854.  

  Yang Jin และธนพร หมูคาํ. (2561). การประกอบสรางความเปนสตรีในวรรณกรรม

   พ้ืนบานชาวหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารมนุษยศาสตรและ 

   สังคมศาสตรปริทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 6 (2): 35-54. 

 ธนพร หมูคํา และดวงจันทร เดี่ยววิไล. (2561). กระบวนการหนุนเสริมสมรรถนะ 

   การอาน ใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ในจังหวัดลําปาง.  

   วารสารกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 12 (2): 117-133. 
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         ธนพร หมูคํา. (2560). เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย : ภาพตัวแทนประชาคมอาเซียน

    ในวรรณกรรมอาเซียน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

    ระดับชาติ ลําปางวิจัยครั้งท่ี 3 บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสูยุคไทย

    แลนด 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน; ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

    ลําปาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 196- 

    207. 

 

    4.4 ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 14 ป    

  อาจารย    สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร  ป พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2560 

    สําหรับชาวตางประเทศ 

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารย     สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)   ป พ.ศ. 2560-ปจจุบัน  

      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

    4.5 ภาระงานสอน  

         ภาระสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 

          รายวิชาที่รับผิดชอบ ไดแก 

          1. 1547402 สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรุกและเชิง 

                          สรางสรรค 

           2. 1547602  สัมมนาวรรณกรรมสรางสรรคสังคมของอาเซียน 

           3. 1547605  สัมมนาชวีิตและผลงานนักเขียนและนักวิจัยเชิงรุกและเชิงสรางสรรคของอาเซียน 

 

          รวมภาระงานสอน 3 ชม./สัปดาห/ภาคการศกึษา 

 

         ภาระสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

          รายวิชาที่รับผิดชอบ ไดแก 

          1. 1547902 สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรุกและ 

         เชิงสรางสรรค 

          2. 1547909 สัมมนาวรรณกรรมสรางสรรคสังคมของอาเซียน 

          3. 1547910 สัมมนาชีวิตและผลงานนักเขียนเชิงรุกและเชิงสรางสรรคของอาเซียน 

          4. 1547911 สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณเชิงนเิวศเพื่อการพัฒนาอาเซียน 

           5. 1547916 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 
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ภาคผนวก จ  
การกําหนดหมวดและหมูวิชาของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564            หนา 96   

 

 
การกําหนดรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กอตั้งขึ ้นโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ . 

2547 โดยเริ่มจากการเปน “ วิทยาลัยครูลําปาง” และ “สถาบันราชภัฏลําปาง” ตามลําดับ มีพันธกิจหลัก

คือการจัดการศกึษา โดยที่ผานมากอนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรที่ใชเปดสอนเปนหลักสูตร

ของสภาสถาบันราชภัฏ และปจจุบันไดปรับหลักสูตรที่เปดสอนเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง และมหาวิทยาลัยกําหนดหลักการสรางรหัสวิชา ดังตอไปนี้ 

 

หลักการสรางรหัสวิชา 

 การสรางรหัสวิชามีหลักการดังตอไปนี้ 

 1.  ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิมที่ใชในหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 

 2.  การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International 

Standard Classification Education) เปนแนวทาง 

 3.  การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก๓ประการ คือ 

  3.1  ยึดสาระสาํคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 

  3.2  ยึดฐานกาํเนิดของรายวิชา 

  3.3  อาศัยผูเชี่ยวชาญ 

 4.  รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข ๗ตัว 

 เลขตัวที่  1-3 เปนหมวดวิชาและหมูวิชา 

 เลขตัวที่  4    บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

 เลขตัวที่  5    บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

 เลขตัวที่  6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

 

 

                                                                             ลาํดับกอนหลัง       

                                                                    ลักษณะเนื้อหา 

                                                                        ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

                                                               หมวดวิชาและหมูวิชา 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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 5. หมวดวิชาและหมูวิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรก  กําหนดดังนี้ 

100-149 หมวดวิชาและหมูวิชาครศุาสตร มี 11 หมูวิชา  

150-199 หมวดวิชาและหมูวิชามนุษยศาสตร มี 24 หมูวิชา  

200-249 หมวดวิชาและหมูวิชาศิลปกรรมศาสตร มี 7 หมูวิชา  

250-299 หมวดวิชาและหมูวิชาสังคมศาสตร มี 8 หมูวิชา  

300-349 หมวดวิชาและหมูวิชานิเทศศาสตร มี 8 หมูวิชา  

350-399 หมวดวิชาและหมูวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มี 15 หมูวิชา  

400-449 หมวดวิชาและหมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มี 13 หมูวิชา  

450-499 หมวดวิชาและหมูวิชาคหกรรมศาสตร มี 7 หมูวิชา  

500-549 หมวดวิชาและหมูวิชาเกษตรศาสตร มี 16 หมูวิชา  

550-559 หมวดวิชาและหมูวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 21 หมูวิชา  

900-949 หมวดวิชาและหมูวิชาศึกษาทั่วไป มี 2 หมูวิชา  

    

 6.  หมูวิชาของหมวดวิชาตาง ๆ กําหนดดังน้ี 

 หมวดวิชาครุศาสตร (100 – 149) 

100 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได   

101 หมูวิชาหลักการศึกษา 

102 หมูวิชาหลักสูตรและการสอน   

103 หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   

104 หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศกึษา   

105 หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   

106 หมูวิชาการบริหารการศึกษา   

107 หมูวิชาการศกึษาปฐมวัย   

108 หมูวิชาการศกึษาพิเศษ    

109 หมูวิชาภาษาอังกฤษ 

110 หมูวิชาภาษาไทย  

 

 หมวดวิชามนุษยศาสตร (150 – 199) 

150 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชามนุษยศาสตร 

151 หมูวิชาปรัชญา 

152 หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา 

153 หมูวิชาภาษาศาสตร 
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154 หมูวิชาภาษาไทย 

155 หมูวิชาภาษาอังกฤษ 

156 หมูวิชาภาษาญี่ปุน 

157 หมูวิชาภาษาจีน 

158 หมูวิชาภาษามาเลย 

159 หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส 

160  

161 หมูวิชาภาษาเยอรมัน 

162 หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน 

163 หมูวิชาบรรณารักษและสารนเิทศ 

164 หมูวิชาประวัติศาสตร 

165 หมูวิชาภาษารัสเชีย 

166 หมูวิชาภาษาเกาหลี 

167 หมูวิชาภาษาลาว 

168 หมูวิชาภาษาเขมร 

169 หมูวิชาภาษาพมา 

170  

171 หมูวิชาภาษาเวียดนาม 

172 หมูวิชาภาษาสเปน 

173 หมูวิชาภาษาอาหรับ 
  

 หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร (200 – 249) 

200 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 

201 หมูวิชาทฤษฎี หลักการ และความเขาใจทางศลิปกรรม 

202 หมูวิชาวิจิตรศลิป 

203 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 2 มิติ 

204 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 3 มิติ 

205 หมูวิชานาฎศลิปและการแสดง 

206 หมูวิชาดุริยางคศลิป 
 

 หมวดวิชาสังคมศาสตร (250 – 299) 

250 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร 

251 หมูวิชาจิตวิทยา 

252 หมูวิชามนุษยวิทยา 
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253 หมูวิชาสังคมวิทยา 

254 หมูวิชาภูมิศาสตร 

255 หมูวิชารฐัศาสตร 

256 หมูวิชานิติศาสตร 

257 หมูวิชาเศรษฐศาสตร 

258 หมูวิชาการพัฒนาชุมชน 

 

   หมวดวิชานิเทศศาสตร (300 – 349) 

                300      หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร 

       301      หมูวิชาการสื่อสาร 

       302      หมูวิชาสิ่งพิมพ 

       303      หมูวิชาการประชาสัมพันธ 

       304      หมูวิขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

       305      หมูวิชาการโฆษณา 

       306      หมูวิชาการถายภาพ 

       307      หมูวิชาภาพยนตร 

 

       หมวดวิชาบรหิารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 

       350      หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาบรหิารธุรกิจและการจัดการ 

  351      หมูวิชาเลขานุการ 

  352      หมูวิชาการบัญชี 

  353      หมูวิชาการเงินและการธนาคาร 

  354      หมูวิชาการตลาด 

  355      หมูวิชาการสหกรณ 

  356      หมูวิชาการบริหารธุรกิจ 

  357      หมูวิชาธุรกิจบริการ 

  358      หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย 

  359      หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

                360      หมูวิชาการจัดการ 

       361      หมูวิชาคอมพิวเตอร 

       362      หมูวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

       363      หมูวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

       364      หมูวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
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หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (400 – 449) 

400    หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและ

     เทคโนโลยี 

401    หมูวิชาฟสิกส 

402    หมูวิชาเคมี 

403    หมูวิชาชีววิทยา 

404    หมูวิชาดาราศาสตร 

405    หมูวิชาวิทยาศาสตรเก่ียวกับโลก 

406    หมูวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

407    หมูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

408    หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

409    หมูวิชาคณิตศาสตร 

410  

411    หมูวิชาสถิติประยุกต 

 
 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร (450 – 499) 

 450    หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร 

 451    หมูวิชาอาหารและโภชนาการ 

 452    หมูวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

 453    หมูวิชาบานและการบริหารงานบาน 

 454        หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 

 456    หมูวิชาสิ่งทอ 

 

 หมวดวิชาเกษตรศาสตร (500 – 549) 

 500    หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร 

 501    หมูวิชาปฐพวิีทยา 

 502    หมูวิชาพืชไร 

 503    หมูวิชาพืชสวน 

 504    หมูวิชาสัตวบาล 

 505    หมูวิชาสัตวรักษ 

 506    หมูวิชาการประมง 

 507    หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
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 508    หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพชื 

 509    หมูวิชาวนศาสตร 

 510    

 511    หมูวิชาการชลประทาน 

 512    หมูวิชาเกษตรกลวิธาน 

 513    หมูวิชาสงเสริมการเกษตร 

 514     หมูวิชาสื่อสารการเกษตร 

 515    หมูวิชาเกษตรศกึษา 

 

 หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 - 599) 

 550    หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 551    หมูวิชาอุตสาหการ 

 552    หมูวิชาเซรามิกส 

 553    หมูวิชาศลิปะหัตถกรรม 

 551    หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 555    หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม 

 556    หมูวิชากอสราง-โยธา 

 557    หมูวิชาไฟฟากําลัง 

 558    หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส 

 559    หมูวิชาเครื่องกล 

 560 

 561    หมูวิชาเทคนิคการผลิต 

 562    หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

 563    หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

 564    หมูวิชาเทคโนโลยีฟสกิสประยุกตในอุตสาหกรรม 

 565    หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 

 566    หมูวิชาเทคโนโลยี 

 567    หมูวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

 568    หมูวิชาเทคโนโลยีพลงังาน 

 569    หมูวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 

 570    หมูวิชาอุตสาหกรรมศิลป 
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 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป (900 -949) 

 900    หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 901    หมูวิชาศกึษาทั่วไป 

 
 
7. ลักษณะเนื้อหาของหมูวิชาตาง ๆ กําหนดในตัวเลขตัวที่ 5 ดังนี้ 

    7.1 หมวดวิชาและหมูวิชามนุษยศาสตร มีดังนี้ 

 หมูวิชาภาษาไทย (154) 

         หมูวิชาภาษาไทย  ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปน ดังนี้ 

   1. หลักการ     (154-1--) 

   2. การใชภาษา     (154-2--) 

   3. อักษรและการจารึก    (154-3--) 

   4. วรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ   (154-4--) 

   5. การคนควาและแบบเรยีน    (154-5--) 

   6. การประยุกตใช     (154-6--) 

   7.       (154-7--) 

   8. การฝกประสบการณวิชาชีพ   (154-8--) 

   9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 

    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิัย (154-9--) 
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ภาคผนวก ฉ 
คําอธิบายรายวิชา 
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1. หลักสูตร แบบ 1.1 

   1.1 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

        1.1.1 วิชาไมนับหนวยกิต จํานวน  1  รายวิชา  

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      น (ท-ป-อ) 

1547916 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย         S/U 

 Research Methodology in Thai 

 ศึกษาคนควาเพื่ออภิปรายเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบงานวิจัยท่ีมีความโดดเดน

และสรางสรรค บรรณานิทัศนวิจัยภาษาไทย  การรวบรวมขอมูลจากเอกสารและภาคสนาม แนวการเขียน

และการนําเสนองานวิจัยทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

 Study, research, then discuss about research methodology, research design 

which is outstanding and constructive, literature review about studies of Thai, data 

collection from documents and fieldworks, guideline of research writing and presentation 

in Thai language, literary works and folklore. 

 

    1.2 วิทยานิพนธ จํานวน 48 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       หนวยกิต 

1548901 วิทยานิพนธ 1               6 

 Dissertation 1  

 เสนอหัวขอวิทยานิพนธอยางเปนระบบและเปนวิทยาศาสตรเกี่ยวกับปญหาของภาษาไทย 

หรือประเด็นที่เกี่ยวของที่เก่ียวกับปญหาทางวิชาการ สังคม หรือการพัฒนา เพื่อหาคําอธิบายท่ีมีพลัง 

ลึกซึ้ง และรอบดาน การตั้งวัตถุประสงค และขอบเขตการวิจัยท่ีเหมาะสมเพื่อนําไปสูการพัฒนา         

เปนวิทยานิพนธ 

  Propose a research topic on any problematic issue of Thai language or 

related issues based on systematic and scientific study, responding to academic, social or 

developmental problems, to arrive at powerful, profound, well-rounded explanation. 

Determine appropriate objectives and scope of the study which leads to develop the 

dissertation.  

 

1548902 วิทยานิพนธ 2               6 

 Dissertation 2  

 ศึกษาระเบียบวิธี วิจัยและกรอบความคิดที่เหมาะสมกับงานวิจัย สามารถประยุกต     

บูรณาการ หรือคิดคนนวัตกรรมทางการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติเพื่อนําไปสู     

การพัฒนาเปนวิทยานิพนธ 
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 Study research methodology and theoretical framework appropriate to the 

study or research. Apply, integrate, or innovate research to develop community, social, 

and country which leads to develop the dissertation. 

 

1548903 วิทยานิพนธ 3               12 

 Dissertation 3   

 รวบรวมขอมูลจากเอกสารและภาคสนามเพื่อใชในการทําวิทยานิพนธ 

 Compile data from documents and fieldworks for the dissertation. 

 

1548904 วิทยานิพนธ 4               12 

 Dissertation 4 

 วิเคราะหขอมูลและจัดทําวิทยานิพนธฉบับราง 

 Analyze data and prepare a draft of the dissertation. 

  

1548905 วิทยานิพนธ 5                 6 

 Dissertation 5  

 นําเสนอผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยที่สามารถประยุกต  บูรณาการ         

หรือคิดคนนวัตกรรมทางการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ 

 Present results and discussion of the research which can be applied, 

integrated, or innovated research to develop community, social, and country. 

 

1548906 วิทยานิพนธ 6                 6 

 Dissertation 6  

 นําเสนอบทความที่เปนผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มคีณุภาพ บทความตองสรางแนวโนมใหมใหกับการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย 

 Present the result of dissertation to the published journals either national 

or international journals. The article must construct a new trend for Thai studies.    
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2. หลักสูตร แบบ 2.1 

   2.1 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

        2.1.1 วิชาบังคับ จํานวน  6  หนวยกิต  

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      น (ท-ป-อ) 

1547901 สัมมนาพลังอํานาจของภาษาไทยกับการพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (3-0-9) 

  Seminar in Power of Thai Language and Community   

  and Social Development 

  วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษ เพื่อการนําเสนอและอภิปรายเรื่องนิยาม ลักษณะ         

และประเภทของอํานาจของภาษา อํานาจของภาษาทางสังคมและการเมือง วาทกรรมกับสังคม         

และการเมือง วาทกรรมการพัฒนาสังคมและการเมือง วาทกรรมการพัฒนาชุมชนและประเทศ        

อํานาจของภาษาในสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาการใชอํานาจของภาษาเพื่อพัฒนาสังคม 

และกรณีศกึษาเรื่องอํานาจของภาษาในประเทศตาง ๆ 

  Analyze, criticize, then present, and discuss, about definitions, 

characteristics and types of power of language.  Social and political power of language. 

Discourse and society and politics. Social and politic development discourse.  

Community and country development discourse. Power of language in printed and 

electronic media.  Conduct case study on power of language in various countries. 

 

1547902 สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรุก 3 (3-0-9) 

  และเชิงสรางสรรค 

  Seminar in Paradigms and the Construction of Proactive 

  and Constructive Knowledge of Thai Language 

  วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษเพื่อการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับความหมาย ลักษณะ 

ประเภทของกระบวนทัศน กระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยในอดีต กระบวนทัศน          

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวิชาการ กระบวนทัศน กับการสรางองคความรู เชิงรุก               

และเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา กระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรุกและเชิงสรางสรรค   

ในปจจุบัน กรณีศกึษาแนวทางสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรุกและเชิงสรางสรรค 

  Analyze, criticize, then present and discuss about definitions, 

characteristics, types of paradigm.  Paradigms and the construction of Thai language 

knowledge in the past.  Paradigms and social  and academic changes.  Paradigms and the 

proactive and constructive construction of body of knowledge.  Case study of paradigms 

and the proactive and constructive construction of Thai language at present day.  Case 

study and ways to construct proactive and constructive body of Thai language 

knowledge. 
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        2.1.2 วิชาเลือก สามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุม ไมนอยกวา  6  

หนวยกิต 

รายวิชากลุมภาษา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา       น (ท-ป-อ) 

1547903 สัมมนาทฤษฎีภาษาและการสรางทฤษฎีภาษา   3 (3-0-9) 

  Seminar in Language Theories and Construction of   

               Language Theories 

  วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษ และนําเสนอแนวคิดทฤษฎีภาษาเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับ

ประวัติ พัฒนาการ ปรัชญา วิธีการ จุดแข็งและขอจํากัดของทฤษฎีภาษาท่ีสําคัญตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

อภิปรายที่มาของแนวคิดทฤษฎีภาษาและการสรางแนวคิดทฤษฎีภาษาแนวใหมในปจจุบัน  การนําทฤษฎี

ภาษาไปประยุกตกับการใชภาษาตางๆในประเทศไทย อาเซียน และนานาประเทศ 

  Analyze, criticize, then present, and discuss about linguistic theories to 

discuss about their history, development, philosophy, methodology, strength and 

limitations of important linguistic theories from past till present. Discuss origins of 

linguistic theories and the construction of new linguistic theories nowadays. Apply 

linguistic theories for languages usage in Thailand, ASEAN, and other countries. 

 
1547904 สัมมนาภาษากับอัตลักษณในบริบทขามวัฒนธรรมของอาเซียน 3 (3-0-9) 

  Seminar in Language and Identity in a Cross-cultural  

  Context of ASEAN 

  วิ เคราะห  วิ จารณ เชิงวิพากษแนวคิดและทฤษฎี เ ก่ียวกับภาษาและอัตลักษณ 

ความสัมพันธระหวางภาษากับอัตลักษณของประเทศไทยและอาเซียน ความตระหนักถึงประเด็นปญหา

ดานภาษาและอัตลักษณตอความหลากหลาย ความคาดหวัง และวิธีการสื่อสารเพื่อความรูความเขาใจ

อยางลึกซึ้งตอคนไทย และประชาคมอาเซียน ทิศทางและแนวโนมการวิจัยภาษากับอัตลักษณ 

  Analyze, criticize concept and theories about language and identity. 

Relationship between language and identity in Thailand and ASEAN. Realization of issues 

in the problem of diversity in languages and identities, expectation, and the ways to 

communicate for a better understanding Thai people and ASEAN. Directions and trends 

in language and identity research. 
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1547905 สัมมนาอรรถศาสตรชาติพันธุในอาเซียน    3 (3-0-9) 

  Seminar in Ethnosemantics of ASEAN 

  วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษเพื่อการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับความหมาย 

สัญลักษณเชิงภาษา และการสื่อสารของกลุมชาติพันธุตางๆในอาเซียน เพื่อการเขาใจความเหมือน      

และความแตกตางทางความคิด โลกทัศนของผูใชภาษา โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต         

และความเชื่อ 

  Analyze, criticize, then present, and discuss concerned with meanings, 

semiotics, and communications in ASEAN. The understanding of similarities and 

differences in thoughts, world views, social structures, cultures, ways of life, and 

believes. 

 

1547906 สัมมนาภาษาไทและนานาภาษาเพื่อการพัฒนาในอาเซียน  3 (3-0-9) 

  Seminar in Tai and Other Languages for Development   

               in ASEAN 

  วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษเพ่ือการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับลักษณะเฉพาะ      

ของภาษาและการแบงกลุมภาษาของภาษาตระกูลไท และตระกูลภาษาอื่นในอาเซียน ความหลากหลาย

ของภาษาและนโยบายภาษาของแตละประเทศในอาเซียน บทบาทของภาษาทางการและภาษาทองถิ่น    

ในการพัฒนาชุมชนและสังคม กรณีศึกษาการใชภาษาทางการและภาษาทองถ่ินเพื่อการพัฒนาสังคม     

และชุมชน      

  Analyze, criticize, then present, and discuss, about language characteristics 

and language classification of the Tai language family and other language families in 

ASEAN. Language diversity and Language policy of each country in ASEAN. Roles of 

official language(s) and indigenous languages/dialects in social and community 

development. Case study of usage of official language(s) and indigenous/dialects in social 

and community development. 
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รายวิชากลุมวรรณกรรม 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา       น (ท-ป-อ) 

1547907 สัมมนาทฤษฎีวรรณกรรมและการสรางทฤษฎีวรรณกรรม  3 (3-0-9) 

                 Seminar in Literary Theories and Construction of  

  Literary Theories 

  วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษ และนําเสนอแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรม เพื่ออภิปราย

เก่ียวกับประวัติ พัฒนาการ ปรัชญา วิธีการ จุดแข็งและขอจํากัดของทฤษฎีวรรณกรรมที่สําคัญตั้งแตอดีต

ถึงปจจุบัน อภิปรายที่มาของแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมและการสรางแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมแนวใหม    

ในปจจุบัน 

           Analyze, criticize, and then present, and discuss, about literary theories to 

discuss about their history, development, philosophy, methodology, strength and 

limitations of important literary theories from past till present.  Discuss origins of literary 

theories and the construction of new literary theories nowadays. 

 

1547908 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมรามายณะ  3 (3-0-9) 

  ในอินเดียและอาเซียน 

  Seminar in Comparative Study of Ramayana  

  Literature in India and ASEAN 

 วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษเพื่อการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับวรรณกรรมรามายณะ

ที่มีอิทธิพลตอประเทศในอาเซียน กรณีศกึษาวรรณกรรมรามายณะอินเดีย ไทย และอาเซียน 

 Analyze, criticize, then present, and discuss about the influence of 

Ramayana on ASEAN. Case study of Indian, Thai, and ASEAN Ramayana literatures. 

 

1547909 สัมมนาวรรณกรรมสรางสรรคสังคมของอาเซียน   3 (3-0-9) 

  Seminar in ASEAN Socio-Constructive Literature 

  วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษเพื่อนําเสนอเก่ียวกับความหมาย ลักษณะ ประเภท        

และบทบาทของวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร กรณีศึกษาวรรณกรรมอาเซียนคัดสรรของประเทศไทย 

อาเซียน และนานาประเทศ 

  Analyze, criticize, discussion for presenting meaning, character, pattern, 

and role of selected ASEAN literature, case study of selected ASEAN literature in 

Thailand, ASEAN, and other countries. 
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1547910 สัมมนาชีวิตและผลงานนักเขียนเชิงรุกและเชิงสรางสรรค  3 (3-0-9) 

  ของอาเซียน 

  Seminar in Life and Work of ASEAN Writer  

  in Active and Creative Way 

 วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษเพื่อนําเสนอชีวิตและผลงานของนักเขียนหรือนักวิจัย         

ที่มีผลงานเดนทางวรรณกรรมในเชิงสรางสรรคสังคม กรณีศึกษาชีวิตและผลงานนักเขียนดานวรรณกรรม

ของไทย อาเซียน สังเคราะหชีวิตและผลงานของนักเขียนดานวรรณกรรมเชิงสรางสรรคสังคม 

  Analyze, criticize, for presenting life and work of writer or researcher 

outstanding on social creative literary work, case study of life and work of writer on Thai, 

ASEAN literary work, synthesizing life and work of writer about social creative literary 

work. 
 

1547911 สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณเชิงนิเวศ   3 (3-0-9) 

  เพื่อการพัฒนาอาเซียน 

  Seminar in Concept, Literary Theory on Ecocriticism for  

  Development of ASEAN 

  วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษ แนวคิด ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณเชิงนิเวศ การนําแนวคิด 

ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณเชิงนิเวศ วิเคราะหตัวบทวรรณคดีไทยและอาเซียนเพื่อสรางองคความรูใหม 

  Analyze, criticize, concept, literary theory on ecocriticism, concept, literary 

theory implementation on analysis Thai and ASEAN text for new knowledge. 

 

รายวิชากลุมคติชนวิทยา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา       น (ท-ป-อ) 

1547912 สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยาและการสรางทฤษฎีคติชนวิทยา  3 (3-0-9) 

  Seminar in Folklore Theories and Construction  

  of Folklore Theories 

  วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษ และนําเสนอแนวคิดทฤษฎีคติชน เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับ

ประวัติ พัฒนาการ ปรัชญา วิธีการ จุดแข็งและขอจํากัดของทฤษฎีคติชนท่ีสําคัญตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

อภิปรายที่มาของแนวคิดทฤษฎีคติชนและการสรางแนวคิดทฤษฎีคติชนแนวใหมในปจจุบัน 

  Analyze, criticize, and then present, and discuss, about folklore theories to 

discuss about their history, development, philosophy, methodology, strength and 

limitations of important folklore theories from past till present.  Discuss origins of folklore 

theories and the construction of new literary theories nowadays. 
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1547913 การศึกษาผลงานวิจัยทางคติชนวิทยา    3 (3-0-9) 

  Folklore Research Study 

  วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษผลงานวิจัยทางคติชนวิทยา สังเคราะหความรูเกี่ยวกับ

กระบวนการวิจัย ศึกษาประเด็นทางดานคติชนวิทยาที่กําลังเปนท่ีสนใจในปจจุบัน และแนวโนม         

ของการศึกษาคติชนวิทยา 

  Analyze, criticize about folklore research, synthesis knowledge about the 

research process. Study problematic issues about folklore that are currently under the 

spotlight, and tendencies of studying folklore. 

 

1547914 สัมมนาวรรณกรรมพื้นบานเพื่อการพัฒนาของอาเซียน        3 (3-0-9) 

  Seminar in ASEAN Indigenous Literature for Development 

  วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษเพื่อการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับหนาที่และบทบาท

ของวรรณกรรมพื้นบานในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย กรณีศึกษาการนําวรรณกรรมพื้นมาใชเพื่อการพัฒนา

ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในสื่อพื้นบาน สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

อาเซียน และนานาประเทศ 

  Analyze, criticize, then present, and discuss, about functions and roles of 

indigenous literature in various regions of Thailand.  Case study of usage of indigenous 

literature for community, social, cultural, political development in printed and electronic 

media in Thailand, ASEAN and other countries. 

 

1547915 สัมมนาคติชนเชิงสรางสรรคเพื่อการพัฒนาของอาเซียน  3 (3-0-9) 

  Seminar in ASEAN Constructive Folklore for Development 

  วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษเพื่อการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับความหมาย      

ลักษณะ ประเภท และบทบาทหนาท่ีของคติชนสรางสรรค กรณีศึกษาคติชนสรางสรรคเพื่อการพัฒนา   

ของไทย อาเซียน และนานาประเทศ 

  Analyze, criticize, then present, and discuss, about definitions, 

characteristics, types and roles of constructive folklore. Case study of constructive 

folklore for development of Thailand, ASEAN and other countries. 
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        2.1.3 วิชาไมนับหนวยกิต จํานวน  5  รายวิชา  

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      น (ท-ป-อ) 

1547916 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย         S/U 

 Research Methodology in Thai 

 ศึกษาคนควาเพื่ออภิปรายเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบงานวิจัยท่ีมีความโดดเดน

และสรางสรรค บรรณานิทัศนวิจัยภาษาไทย  การรวบรวมขอมูลจากเอกสารและภาคสนาม แนวการเขียน

และการนําเสนองานวิจัยทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

 Study, research, then discuss about research methodology, research design 

which is outstanding and constructive, literature review about studies of Thai, data 

collection from documents and fieldworks, guideline of research writing and presentation 

in Thai language, literary works and folklore. 

 

    2.2 วิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา      หนวยกิต 

1548907 วิทยานิพนธ 1                  12 

 Dissertation 1  

 เสนอหัวขอวิทยานิพนธอยางเปนระบบและเปนวิทยาศาสตรเกี่ยวกับปญหาของภาษาไทย 

หรือประเด็นที่เกี่ยวของที่เก่ียวกับปญหาทางวิชาการ สังคม หรือการพัฒนา เพื่อหาคําอธิบายท่ีมีพลัง 

ลึกซึ้ง และรอบดาน การตั้งวัตถุประสงค และขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสม ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย         

และกรอบความคิดที่เหมาะสมกับงานวิจัย สามารถประยุกต บูรณาการ หรือคิดคนนวัตกรรมทางการวิจัย

เพื่อพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติเพื่อนําไปสูการพัฒนาเปนวิทยานิพนธ  

  Propose a research topic on any problematic issue of Thai language or 

related issues, responding to academic, social or developmental problems, to arrive at 

powerful, profound, well-rounded explanation. Determine appropriate objectives and 

scope of a dissertation. Study research methodology and theoretical framework 

appropriate to the study or research. Apply, integrate, or innovate research to develop 

community, social, and country which leads to develop the dissertation. 
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 Dissertation 2 

 รวบรวมขอมูลจากเอกสารและภาคสนามเพื่อใชในการทําวิทยานิพนธ 

 Compile data from documents and fieldworks for the dissertation. 
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1548909 วิทยานิพนธ 3                  6 

 Dissertation 3 

 นําเสนอผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 Present results and discussion of the research. 

  

1548910 วิทยานิพนธ 4                 6 

 Dissertation 4 

 นําเสนอบทความที่เปนผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มคีณุภาพ 

 Present the result of dissertation to the published journals either national 

or international journals. 
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ภาคผนวก ช 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม           

หลักสูตรฉบับปรับปรุง และเหตุผลในการปรับปรงุหลักสตูร   
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เหตุผลและรายละเอียดในการปรับปรุง 

 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. เหตุผลที่ขอปรบัปรงุหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่กําหนดใหทุกหลักสูตรพัฒนา

หลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษาเพื่อนํา

ขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 

5 ป 
 นอกจากนั้น การปรับปรุงหลักสูตรทั้งเรื่องอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

ตอในหลักสูตรเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตลอดจนการเพิ่มจํานวนรายวิชาเลือก เพื่อใหมี

ความทันสมัยเหมาะกับสภาพสังคมในปจจุบัน และเปนไปตาม  

 1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 

2. ปการศกึษาที่เริ่มใชหลักสูตรเดิมและปการศึกษาที่กําหนดใหใชหลักสูตรปรับปรุงใหม 

 หลักสูตรเดิมเริ่มใชเมื่อปการศึกษา 2559 สําหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีกําหนดการใช

หลักสูตร และการรับนักศกึษาตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป   
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ประเด็นท่ีปรับปรุง หลักสตูรเดิมป  พ.ศ. 2558 หลักสตูรปรับปรุงป  พ.ศ. 2564 ประเด็นและเหตุผลในการปรับปรุง 

ปรัชญา       มุงเปนเลิศทางภาษาไทยและภาษาทองถิ่นท้ังดานวิชาการ

และการวิจัยเชิงรุกและเชิงสรางสรรคเพื่อการพัฒนา ผลิตนักวิจัย

มืออาชีพและนักวิชาการชั้นสูงดานภาษาไทยเพ่ือการพัฒนา

วิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

      มุงเปนเลิศดานวชิาการ สรางแนวโนมใหมของการศึกษาวิจัย

ทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยาเพื่อชี้นําและพัฒนา

สังคม 

      เพ่ือใหทันสมยัและสามารถตอบโจทยความ

ตองการของสังคมไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 

การดําเนินการ
หลักสตูร 

คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 

 หลักสตูร แบบ 1.1  

 1) ตองเปนผูสําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา

ภาษาไทย หรือสาขาอื่นที่เก่ียวของตามที่ กพ. รับรอง และมีคา

ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัยที่ได รับ        

การตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปนที่ยอมรับทั่วไป และมีผล     

การสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศกึษา

กําหนด           

 

      2) ตองไม เปนโรคติดตอร ายแรง ซึ่ งจะเปนอุปสรรค         

ตอการศึกษา 

 3) ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

 4) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

 5) กรณีผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 2.2.1.1 ขอ 2.2.1.2 

ขอ 2.2.1.3 และ             

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 หลักสตูร แบบ 1.1  

 1) ตองเปนผูสํ า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา

ภาษาไทย หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวของตามที่ กพ. รับรอง และมีคา

ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และมีผลงานวิ จัยที่ ไดรับ      

การตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนท่ียอมรับทั่วไป และมีผล     

การสอบภาษาอังกฤษเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง เร่ือง เกณฑความสามารถภาษาอังกฤษของผูเขาศึกษา    

ในระดับปริญญาเอก              

      2) ตองไม เปนโรคติดตอร ายแรง ซึ่ งจะเปนอุปสรรค          

ตอการศึกษา 

 3) ตองไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง 

 4) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

 5) กรณีผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 2.2.1.1 ขอ 2.2.1.2 

ขอ 2.2.1.3 และ             

      เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศของสํานักงาน

ปลัดกระทาวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 

และนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่  1-2563   

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให

สภาสถาบันอุดมศึกษาแตละแห งสามารถ

กํ าหนดวิธี การของตนเองเ พ่ือ ใชประเมิ น

ความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูที่จะเขา

ศึกษาระดับปริญญาเอก 
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      6) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

      หลกัสูตร แบบ 2.1 

   1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา

ภาษาไทย หรือสาขาอื่นที่เก่ียวของตามที่ กพ. รับรอง และมีคา

ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ

ไดตามเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 

 2) ตองไม เปนโรคติดตอรายแรง ซึ่ งจะเปนอุปสรรค          

ตอการศึกษา 

 3) ตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

 4) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

 5) กรณีผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 2.2.2.1 ขอ 2.2.2.2 

ขอ 2.2.2.3 และ             

      6) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

      6) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

      หลกัสตูร แบบ 2.1 

   1) ตองเปนผูสํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา

ภาษาไทย หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวของตามที่ กพ. รับรอง และมีคา

ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ   

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง เกณฑ

ความสามารถภาษาอังกฤษของผูเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 2) ตองไม เป นโรคติดตอ ร ายแรง ซึ่ งจะเปนอุปสรรค          

ตอการศึกษา 

 3) ตองไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง 

 4) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

 5) กรณีผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 2.2.2.1 ขอ 2.2.2.2 

ขอ 2.2.2.3 และ             

      6) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

เกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสตูร 

 

      1) นักศึกษาแบบ 1.1 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 

1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    

สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)   

เพื่ อ เป นผู มี สิ ท ธ์ิขอ ทําวิ ทย านิ พนธ  เสนอวิ ทย านิพนธ            

และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการ 

ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก

      1 )  นั กศึ กษาแบบ  1 . 1  สอบผ านการวั ดคุณส ม บัติ 

(Qualifying Examination)เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ 

เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย     

โดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวทิยานิพนธ หรือสวนหน่ึง

ของวิทยานิพนธตองได รับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ       

1. ประเด็นในการปรับปรุง 

 1 . 1 นั ก ศึ ก ษ า ไ ม ต อ ง ส อ บ ผ า น

ภ าษ าต า ง ป ร ะ เ ท ศอย า ง น อ ย  1  ภ าษ า          

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

 1.2ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่ง
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มหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ    

หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)กอน      

การตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

      2) นักศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนด

ในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานภาษาตางประเทศ

อยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย

กํ า ห น ด  ส อ บผ า น ก า รส อ บ วั ด คุ ณ ส ม บั ติ  ( Qualifying 

Examination) เ พ่ือ เป นผู มี สิ ทธิ์ ขอทํ าวิ ทย า นิพนธ  เสนอ

วิทยานิพนธ  และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย         

โดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิพนธจะตอง

ไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)

กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี

คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน     

ทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

 

      2) นักศึกษา แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนด

ในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ําวา 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัด

คุณสมบัติ (Qualifying Examination)เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทํา

วิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา

ขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และตองเปนระบบเปดให

ผู สนใ จ เข า รับฟ ง ได  ผลงานวิทยานิพนธ  หรือส วนหนึ่ ง            

ของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ

ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ         

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน     

ทางวิชาการ 

ของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง

นอยไดรับการยอมรับใหตี พิมพ ในวารสาร

ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ น า น า ช า ติ ท่ี มี คุ ณ ภ า พ           

ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สํ าห รับการ เผยแพรผล งานทางวิช าการ        

โ ดย นั กศึ กษ าแบบ  1 . 1  ต อ งมี บทคว าม         

ตามเงื่อนไขดังกลาว อยางนอย 2 เร่ือง 

2. เหตุผลในการปรบัปรุง 

 2 .1 เกณฑภาษาอั งกฤษเปนหน่ึง      

ในคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอในระดับปริญญา

เอก โดยกําหนดใหผู เขาศึกษาตอตองมีผล     

ก า ร ส อ บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด ต า ม เ ก ณ ฑ                

ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด 

 2.2 การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ 

หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเปนไปตาม  

 2.2.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เ รื่ อ ง  เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะดั บ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

 2.2.2ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลํ าปา ง  ว า ด ว ย  กา รจั ด กา รศึ กษา ระดั บ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 
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โครงสรางหลักสตูร 

 

 

หลักสตูร แบบ 1.1 หลักสตูร แบบ 2.1 
1. หมวดวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ 

    1.1 วิทยานิพนธ    48 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาเฉพาะดาน  

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

    1.1 วิชาบังคับ 6 หนวยกิต 

    1.2 วิชาเลือก  

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2. หมวดวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ 

    2.1 วิทยานิพนธ     36 หนวยกิต 

รวมท้ังสิ้น ไมนอยกวา 48 หนวยกิต รวมทั้งส้ิน ไมนอยกวา  48 หนวยกิต  

 

หลักสตูร แบบ 1.1 หลักสตูร แบบ 2.1 
1. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   1.1 วิชาไมนับหนวยกิต จํานวน 1 

รายวิชา 

 

 

 

 

2. หมวดวิทยานิพนธ 

    2.1 วิทยานิพนธ    48 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาเฉพาะดาน  

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

    1.1 วิชาบังคับ 6 หนวยกิต 

    1.2 วิชาเลือก  

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

    1.3 วิชาไมนับหนวยกิต จํานวน 

1 รายวิชา 

2. หมวดวิทยานิพนธ 

    2.1 วิทยานิพนธ     36 หนวยกิต 

รวมท้ังสิ้น ไมนอยกวา 48 หนวยกิต รวมทั้งส้ิน ไมนอยกวา  48 หนวยกิต  

 
ปรับปรุงเพ่ือเพิ่มและสงเสริมศักยภาพใหกับ
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในอันที่จะเปน
นักวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 

การพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษของนักศึกษา 

1.  ความรู 

    1.1 มีความรูความสามารถในการเปนนักวิจัยมืออาชีพ       

และนักวิชาการชั้นสูง มีความสามารถในการวิจัยภาษาไทยเชิงรุก

และสรางสรรคเพ่ือเปนนักวิจัย และนักวิชาการสรางสรรคองค

ความรูท่ีมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

    1.2 เปนผู ท่ีมีองคความรูดานกรอบแนวคิดทฤษฎีภาษา

วรรณกรรมและคติชน  

    1.3 สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยท่ีจะสรางองคความรู

ดานภาษาไทย ภาษาทองถิ่น และภาษาของอาเซียนเชิง

เปรียบเทียบได ผลการศึกษาและวิจัยสามารถสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน สังคม และประเทศ และทันตอการเปลี่ยนแปลง    

1. มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ สามารถสังเคราะหขอมูลดวยกรอบ

แนวคิด ทฤษฎีทางภาษาไทย วรรณกรรม   และคติชนวิทยา    

เพื่อตอยอดการวจิัย  ที่สามารถชี้นํา  และพัฒนาสังคม 

2. สามารถสรางทฤษฎีทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชน

วิทยาเพื่อเปลี่ยนแนวคิด ทิศทาง หรือสรางแนวโนมใหม        

ของการศึกษาวิจัยภาษาไทย 

 

ปรับปรุงใหมีความสั้น กระชับและเนนใหเห็น
ความแตกตางของนักศึกษาหลักสตูรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยอยางแทจริง 
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ของสังคมได 

2. จริยธรรม  คุณธรรม  

    2.1 เปนผูที่มีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละ และรับผิดชอบ      

ตอสั งคม เคารพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย           

และนักวิชาการที่ดี   

    2.2 เปนผูที่สนับสนุน สงเสริมการวิจัย และสรางองคความรู

ดานภาษาไทย เพ่ือชี้นําสังคมใหเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น 

เกิดความเสมอภาค ความเปนธรรมในสังคม เพื่อสรางชุมชน    

และสั งคมที่ มี ความเขมแข็ ง  มีภูมิคุ มกัน  มีความสงบสุ ข          

และมีความเปนธรรม 

3. ทกัษะทางปญญา 

    3.1มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ และสามารถสังเคราะห

ความรูดวยกรอบแนวคิดทฤษฎทีางภาษา วรรณกรรม และคติชน  

    3.2 สามารถบูรณาการกรอบแนวคิดทฤษฎีกับการวิจัย       

และการสร างองคความรู ใ หม เชิ งรุ กและเชิ งสร า งสรรค           

เพ่ือการพัฒนาไดอยางเหมาะสม  

    3.3 สามารถใชความรู ทักษะและความสามารถดานการวิจัย

ภาษาไทยตอบปญหาสังคมไดอยางมีเหตุผลลึกซึ้ง กวางขวาง    

และคาดการณอนาคตได   

ตวับงชีผ้ลการ

ดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุ ิ

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม   

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

แกไขจากเดิม 15 ขอ เปน 14 ขอ โดยให
สอดคลองกับคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
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2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง     

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปด    

การสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน     

ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน   

ใหครบทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน         

ผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ      

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน   

การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน   

การจัดการเรียนการสอน 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง      

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปด    

การสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน      

ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน    

ใหครบทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน     

ผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ      

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน   

การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน   

การจัดการเรียนการสอน 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา

ภาษาไทย 
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วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม       

ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม      

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

13 .  มี ความ รู ความสามารถในการ เปนนักวิ จั ยมืออาชีพ           

และนักวิชาการชั้นสูงมีความสามารถในการวิจัยภาษาไทยเชิงรุก

และสรางสรรค เ พ่ือ เปนนักวิ จัยและนักวิชาการสรางสรรค   

องคความรูที่มีคณุภาพเพื่อการพัฒนาชุมชน และสังคม 

14 .  เป นผู ท่ี มีอ งคความรู ด านกรอบแนวคิดทฤษฎีภาษา

วรรณกรรมและคติชน 

15. สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยท่ีจะสรางองคความรู   

ดานภาษาไทย ภาษาทองถิ่น และภาษาของอาเซียนเชิ ง

เปรียบเ ทียบ   ได  ผลการศึกษา  และวิจั ยสามารถสร าง         

ความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม และประเทศและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมได 

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม          

ที่มี ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

12.ระดับความพึงพอใจของผู ใช บัณฑิตที่ มีตอบัณฑิตใหม       

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

13. จํานวนงานวิจัยที่ นําความรูดานภาษาไทย วรรณกรรม       

และคติชนวิทยามาตอยอดในการชี้นําและพัฒนาสังคมรอยละ 80 

14. จํานวนบทความที่สามารถสรางแนวโนมใหมดานการศึกษา

ภาษาไทย รอยละ 80 

 

การปรับปรุงรายวิชา

ในหมวดวิชาเฉพาะ

ดาน 

 

1547401 สัมมนาพลังอํานาจของภาษาไทยกับการพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

 ศึกษาคนควาเพ่ือการนําเสนอและอภิปรายเรื่องนิยาม 

ลักษณะและประเภทของอํานาจของภาษา อํานาจของภาษา   

ทางสั งคมและการเมือง วาทกรรมกับสั งคมและการเมือง       

1547901 สัมมนาพลังอํานาจของภาษาไทยกับการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
 วิ เ ค ราะห  วิ จ า รณ เชิ ง วิ พ ากษ เพื่ อ ก ารนํ า เสนอ          
และอภิปรายเร่ืองนิยาม ลักษณะและประเภทของอํานาจ        
ของภาษา อํานาจของภาษาทางสังคมและการเมือง วาทกรรม    
กับสังคมและการเมือง วาทกรรมการพัฒนาสังคมและการเมือง           

     1) ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับการ
กําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง 
     2) เพ่ิมคําอธิบายรายวชิาเนนการวเิคราะห
และวจิารณมากขึ้น 
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วาทกรรมการพัฒนาสังคมและการเมือง วาทกรรมการพัฒนา

ชุมชนและประเทศ อํานาจของภาษาในสื่อสิ่งพิมพและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาการใชอํานาจของภาษาเพ่ือพัฒนา

สังคม และกรณีศึกษาเรื่องอํานาจของภาษาในประเทศตางๆ 

วาทกรรมการพัฒนาชุมชนและประเทศ อํานาจของภาษาในสื่อ
สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส กรณีศกึษาการใชอํานาจของภาษา 
เพ่ือพัฒนาสังคม และกรณีศึกษาเร่ืองอํานาจของภาษาในประเทศ
ตาง ๆ 

1547402 สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรู 

ภาษาไทยเชิงรุกและเชิงสรางสรรค 

 ศึกษาคนควาเพ่ือการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับ

ความหมาย ลักษณะ ประเภทของกระบวนทัศน กระบวนทัศน   

กับการสร างองคความ รูภาษาไทยในอดีต  กระบวนทัศน     

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวิชาการ กระบวนทัศน    

กับการสรางองคความรูเชิงรุกและเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา 

กระบวนทัศน กับการสร า งองค ความ รู ภาษาไทย เชิ งรุ ก          

และเชิงสรางสรรคในปจจุบัน กรณีศึกษา แนวทางสรางองค

ความรูภาษาไทยเชิงรุกและเชิงสรางสรรค 

1547902 สัมมนากระบวนทัศนกับการสรางองคความรู 
ภาษาไทยเชิงรุกและเชิงสรางสรรค 
 วิ เ ค ราะห  วิ จ า รณ เชิ ง วิ พ ากษ เพื่ อ ก ารนํ า เสนอ           
แ ล ะอ ภิ ป ร า ย เ กี่ ย ว กั บค ว าม ห ม าย  ลั ก ษณ ะ  ป ร ะ เ ภท               
ของกระบวนทัศน กระบวนทัศนกับการสรางองคความรูภาษาไทย
ใน อ ดี ต  ก ร ะบ วน ทั ศน กั บ ก า ร เ ปลี่ ย น แ ป ล งท า ง สั ง ค ม              
และทางวิชาการ กระบวนทัศนกับการสรางองคความรูเชิงรุก        
และเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา กระบวนทัศนกับการสรางองค
ความรูภาษาไทยเชิงรุก และเชิงสรางสรรคในปจจุบัน กรณีศึกษา 
แนวทางสรางองคความรูภาษาไทยเชิงรุกและเชิงสรางสรรค 

     1) ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับการ
กําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง 
     2) เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหเห็นถึง
กระบวนการวจิัยและระเบียบวธิีวิจัยชัดเจนขึ้น 

1547501 สัมมนาทฤษฎภีาษาและการสรางทฤษฎีภาษา 

 ศึกษาคนคว า และนํ า เสนอแนวคิดทฤษฎีภาษา           

เพ่ืออภิปรายเก่ียวกับประวัติ พัฒนาการ ปรัชญา วิธีการ จุดแข็ง

และขอจํากัดของทฤษฎีภาษาที่สําคัญตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

อภิปรายที่มาของแนวคิดทฤษฎีภาษาและการสรางแนวคิดทฤษฎี

ภาษาแนวใหมในปจจุบัน 

 

1547903 สัมมนาทฤษฎีภาษาและการสรางทฤษฎีภาษา 

 วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษ และนําเสนอแนวคิดทฤษฎี
ภาษาเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ ปรัชญา วิธีการ     
จุดแข็งและขอจํากัดของทฤษฎีภาษาที่สําคัญตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
อภิปรายที่มาของแนวคิดทฤษฎีภาษาและการสรางแนวคิดทฤษฎี
ภาษาแนวใหมในปจจุบัน  การนําทฤษฎีภาษาไปประยุกต         
กับการใชภาษาตางๆในประเทศไทย อาเซยีน และนานาประเทศ 

      1) ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับการ
กําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง 
      2) เพิ่มคําอธิบายรายวิชาเพ่ือใหสามารถ
ประยุกตใชไดจรงิกับการวิเคราะหภาษาตางๆ 
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1547502 สัมมนาทฤษฎีวรรณกรรมและการสรางทฤษฎี

วรรณกรรม 

 ศึกษาคนควาและนําเสนอแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรม 

เพ่ืออภิปรายเก่ียวกับประวัติ พัฒนาการ ปรัชญา วิธีการ จุดแข็ง

และขอจํากัดของทฤษฎีวรรณกรรมท่ีสําคัญตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

อภิปรายที่มาของแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมและการสรางแนวคิด

ทฤษฎีวรรณกรรมแนวใหมในปจจุบัน 

1547907 สัมมนาทฤษฎีวรรณกรรมและการสรางทฤษฎี
วรรณกรรม 
 วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษ และนําเสนอแนวคิดทฤษฎี
วรรณกรรม เพื่ออภิปรายเก่ียวกับประวัติ พัฒนาการ ปรัชญา 
วิธีการ จุดแข็งและขอจํากัดของทฤษฎีวรรณกรรมที่สําคัญตั้งแต
อดีตถึงปจจุบัน อภิปรายที่มาของแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรม       
และการสรางแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมแนวใหมในปจจุบัน 
 

      1) ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับการ
กําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง 
      2) เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเนนการวิเคราะห
และวจิารณมากขึ้น 
 

1547503 สัมมนาทฤษฎีคติชนและการสรางทฤษฎีคติชน 

 ศึกษาคนคว าและนํ า เสนอแนวคิดทฤษฎีคติ ชน          

เพ่ืออภิปรายเก่ียวกับประวัติ พัฒนาการ ปรัชญา วิธีการ จุดแข็ง

และขอจํากัดของทฤษฎีคติชนที่สําคัญตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

อภิปรายที่มาของแนวคิดทฤษฎีคตชินและการสรางแนวคิดทฤษฎี

คติชนแนวใหมในปจจุบัน 

1547912 สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยาและการสรางทฤษฎีคติชน
วิทยา 
 วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษ และนําเสนอแนวคิดทฤษฎี
คติชน เพื่ออภิปรายเก่ียวกับประวัติ พัฒนาการ ปรัชญา วิธีการ 
จุดแข็งและขอจํากัดของทฤษฎีคติชนท่ีสําคัญตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
อภิปรายท่ีมาของแนวคิดทฤษฎีคติชนและการสรางแนวคิดทฤษฎี
คติชนแนวใหมในปจจุบัน 

      1) ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับการ
กําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง 
      2) เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเนนการวิเคราะห
และวจิารณมากขึ้น 
 

1547601 สัมมนาภาษาไทและนานาภาษาเพื่อการพัฒนาใน

อาเซียน 

 ศึกษาคนควาเพ่ือการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับ

ภาษาตระกูลไท และตระกูลภาษาอื่นในอาเซียน นโยบายภาษา

ของแตละประเทศในอาเซียน บทบาทของภาษาทางการ        

และภาษาทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนและสังคม กรณีศกึษาการใช

ภาษาทางการและภาษาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน 

1547906 สัมมนาภาษาไทและนานาภาษาเพ่ือการพัฒนาใน
อาเซียน 
 วิ เ ค ราะห  วิ จ า รณ เชิ ง วิ พ ากษ เพื่ อ ก ารนํ า เสนอ           
และอภิปรายเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของภาษาและการแบงกลุม
ภาษาของภาษาตระกูลไท และตระกูลภาษาอื่นในอาเซียน     
ความหลากหลายของภาษาและนโยบายภาษาของแตละประเทศ
ในอาเซียน บทบาทของภาษาทางการและภาษาท องถิ่ น           
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม กรณีศึกษาการใชภาษาทางการ     
และภาษาทองถิ่นเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 

      1) ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับการ
กําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง 
      2) เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหคําอธิบาย
รายวิชาดังกลาวมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และ
เนนการวิเคราะหและวิจารณ 
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1547602 สัมมนาวรรณกรรมสรางสรรคสังคมของอาเซียน 

 ศึกษาคนควาเพ่ือการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับ

ความหมาย ลักษณะ ประเภท และบทบาทของวรรณกรรม

สรางสรรคสังคมของไทยและของอาเซียน กรณีศึกษาวรรณกรรม

สรางสรรคของประเทศ ไทย อาเซียน และนานาประเทศ 

1547909 สัมมนาวรรณกรรมสรางสรรคสังคมของอาเซียน 

 วิเคราะห วิจารณเชิง วิพากษเ พ่ือนําเสนอเก่ียวกับ
ความหมาย ลักษณะ ประเภท และบทบาทของวรรณกรรม
อาเซยีนคัดสรร กรณีศึกษาวรรณกรรมอาเซยีนคัดสรรของประเทศ
ไทย อาเซียน และนานาประเทศ 

     1) ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับการ
กําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง 
      2) เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหคําอธิบาย
รายวิชาดังกลาวมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และ
เนนการวิเคราะหและวิจารณ 

1547603 สัมมนาวรรณกรรมพื้นบานเพ่ือการพัฒนาของ

อาเซียน 

 ศึกษาคนควาเพ่ือการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับ

หนาที่และบทบาทของวรรณกรรมพ้ืนบานในภูมิภาคตาง ๆ      

ของไทย กรณีศึกษาการนําวรรณกรรมพื้นมาใชเพื่อการพัฒนา

ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในสื่อพื้นบาน สื่อสิ่งพิมพ

และสื่ออิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย อาเซียน และนานาประเทศ 

1547914 สัมมนาวรรณกรรมพื้นบานเพื่อการพัฒนาของ
อาเซียน 
 วิ เ ค ราะห  วิ จ า รณ เชิ ง วิ พ ากษ เพื่ อ ก ารนํ า เสนอ          
และอภิปรายเก่ียวกับหนาท่ีและบทบาทของวรรณกรรมพ้ืนบาน   
ในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย กรณีศึกษาการนําวรรณกรรมพ้ืนมาใช
เพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในสื่อพื้นบาน 
สื่อสิ่ ง พิมพและสื่ออิ เล็กทรอนิกส ในประเทศไทย อาเซียน        
และนานาประเทศ 

      1) ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับการ
กําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง 
      2) เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเนนการวิเคราะห
และวจิารณมากขึ้น 
 

1547604 สัมมนาคติชนเชิงสรางสรรคเพื่อการพัฒนาของ

อาเซียน 

 ศึกษาคนควาเพ่ือการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับ

ความหมาย ลักษณะ ประเภท และบทบาทหนาที่ของคติชน

สรางสรรค กรณีศึกษาศึกษาคติชนสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา     

ของไทย อาเซียน และนานาประเทศ 

1547915 สัมมนาคติชน เชิ งสร างสรรค เพื่ อการพัฒนา         
ของอาเซียน 

วิ เ ค ราะห  วิ จ า รณ เชิ ง วิ พ ากษ เ พ่ื อก ารนํ า เสน อ          
และอภิปรายเก่ียวกับความหมาย ลักษณะ ประเภท และบทบาท
หนาที่ของคติชนสรางสรรค  กรณีศึกษาคติชนสรางสรรค        
เพื่อการพัฒนาของไทย อาเซียน และนานาประเทศ 

      1) ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับการ
กําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง 
      2) เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเนนการวิเคราะห
และวจิารณมากขึ้น 
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1547605 สัมมนาชีวิตและผลงานนักเขียนและนักวิจัยเชิงรุก

และเชิงสรางสรรคของอาเซียน 

 ศึกษาคนควาเพ่ือการนําเสนอและอภิปรายเก่ียวกับ

ความหมาย ลักษณะ และประเภทของนักเขียนนักวิจัยและผลงาน

เชิงรุกและเชิงสรางสรรค ผลกระทบของผลงานตอชุมชน         

แ ล ะสั ง คม  ก รณี ศึ ก ษ า ชี วิ ต แล ะผ ล ง า น ข อ ง นั ก เ ขี ย น                   

และนักวิจัยไทย อาเซียน และนานาประเทศ สังเคราะหชีวิต      

และผลงานของนักเขียนและนักวิจัยดานภาษาไทยเชิงรุก         

และเชิงสรางสรรค 

1547910 สัมมนาชีวิตและผลงานนักเขียนเชิง รุกและเชิง
สรางสรรคของอาเซียน 
 วิเคราะห วิจารณเชงิวิพากษเพื่อนําเสนอชีวิตและผลงาน
ของนักเขียนหรือนักวิจัยท่ีมีผลงานเดนทางวรรณกรรมในเชิง
ส ร า งส รรค สั ง ค ม  ก รณี ศึ กษา ชี วิ ต และผล งาน นั ก เขี ย น             
ดานวรรณกรรมของไทย อาเซียน สังเคราะหชีวิตและผลงาน         
ของนักเขียนดานวรรณกรรมเชิงสรางสรรคสังคม 

      1) ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับการ
กําหนดหมวดและหมูวิชาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง 
      2) เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหคําอธิบาย
รายวิชาดังกลาวมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น        
และเนนการวิเคราะหและวิจารณ 

 1547904 สัมมนาภาษากับอัตลักษณในบริบทขามวัฒนธรรม
ของอาเซียน 
 วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
ภาษาและอัตลักษณ ความสัมพันธระหวางภาษากับอัตลักษณ     
ของประเทศไทยและอาเซียน ความตระหนักถึงประเด็นปญหา   
ดานภาษา และอัตลักษณตอความหลากหลาย ความคาดหวัง    
และวิธีการสื่อสารเพ่ือความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งตอคนไทย   
และประชาคมอาเซียน ทิศทางและแนวโนมการวิจัยภาษา     
กับอัตลักษณ 

      เพิ่ ม ราย วิ ชา ใ หม เพื่ อคว ามทันสมั ย      
ของหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษาในหลักสูตร 

 1 5 4 7 905 สั ม มน าอร รถ ศา สตร ช าติ พั น ธุ ใ น อา เซี ย น
 วิ เ ค ราะห  วิ จ า รณ เชิ ง วิ พ ากษ เพื่ อ ก ารนํ า เสนอ          
และอภิปรายเก่ียวกับความหมาย สัญลักษณเชิงภาษา และการ
สื่อสารของกลุมชาติพันธุตางๆในอาเซียน เพ่ือการเขา ใจ        
ความเหมือนและความแตกตางทางความคิด โลกทัศนของผูใช 

      เพ่ิมรายวิชาใหมเพื่อความทันสมัย      
ของหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษาในหลักสูตร 
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 ภาษา โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม วถิีชีวิต และความเชื่อ  

 1547908 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมรามายณะ
ในอินเดียและอาเซียน 

 วิ เ ค ราะห  วิ จ า รณ เชิ ง วิ พ ากษ เพื่ อ ก ารนํ า เสนอ          
และอภิปรายเก่ียวกับวรรณกรรมรามายณะที่มีอิทธิพลตอประเทศ
ในอาเซียน กรณีศึกษาวรรณกรรมรามายณะอินเดีย  ไทย         
และอาเซียน 

      เพิ่ ม ราย วิ ชา ใ หม เพื่ อคว ามทันสมั ย      
ของหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษาในหลักสูตร 

 1547911 สัมมนาแนวคิด ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณเชิงนิเวศ     
เพ่ือการพัฒนาอาเซียน 
 วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษ แนวคิด ทฤษฎีวรรณคดี
วิจารณเชิงนิเวศ การนําแนวคิด ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณเชิงนิเวศ 
วิเคราะหตัวบทวรรณคดีไทยและอาเซียน เพ่ือสรางองคความรูใหม 

      เพิ่ ม ราย วิ ชา ใ หม เพื่ อคว ามทันสมั ย      
ของหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษาในหลักสูตร 

 1547913 การศึกษาผลงานวิจัยทางคติชนวิทยา 
 วิเคราะห วิจารณเชิงวิพากษผลงานวิจัยทางคติชนวิทยา 
สังเคราะหความรูเก่ียวกับกระบวนการวิจัย ศึกษาประเด็นทางดาน
คติชนวิทยาที่กําลังเปนที่สนใจในปจจุบัน และแนวโนม            

      เพิ่ ม ราย วิ ชา ใ หม เพื่ อคว ามทันสมั ย      
ของหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการ
ของนักศึกษาในหลักสูตร 

 1547916 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย  

            ศึกษาคนควาเ พ่ืออภิปรายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย       

การออกแบบงานวิจัยที่มีความโดดเดนและสรางสรรค บรรณา-

นิทั ศน วิ จั ยภ าษา ไทย   การรวบรวมข อมู ล จาก เอกสา ร             

และภาคสนาม  แนวการเขียนและการนํา เสนองานวิ จัย           

ทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

 

      เพิ่มรายวิชาใหม เพื่อ ใหสอดคลองกับ
จุดเดนหรืออัตลักษณของหลักสูตร 
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1548901 วิทยานิพนธ 

 การศึกษาวิจัยอยางเปนระบบและเปนวิทยาศาสตร

เก่ียวกับปญหาของภาษาไทยหรือประเด็นท่ีเก่ียวของที่เกี่ยวกับ

ปญหาทางวิชาการ สังคม หรือการพัฒนา เพื่อหาคําอธิบายที่มี

พลัง ลึกซึ้ง และรอบดาน ดวยระเบียบวิธีวิจัยและกรอบความคิด

ที่มคีวามแหลมคม และเขียนเสนอในรปูแบบวิทยานิพนธที่เหมาะ 

1548901 วิทยานิพนธ 1  

            เสนอหัวขอวิทยานิพนธอยางเปนระบบและเปน

วิทยาศาสตร เ ก่ียวกับปญหาของภาษาไทย หรือประเด็น   

ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวกับปญหาทางวิชาการ สังคม หรือการพัฒนา 

เพ่ือหาคําอธิบายที่มีพลังลึกซึ้ง และรอบดาน การตั้งวัตถุประสงค 

และขอบเขตการ วิ จัยที่ เหมาะสมเพื่ อนํ า ไปสู การ พัฒนา           

เปนวทิยานิพนธ 

       เพ่ือเปนการกํากับและติดตามการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

 1548902 วิทยานิพนธ 2 

          ศึ กษา ร ะ เ บีย บวิ ธี วิ จั ย และ กรอบคว ามคิ ด            

ที่เหมาะสมกับงานวิจัย สามารถประยุกต บูรณาการ     

หรือคิดคนนวัตกรรมทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน ทองถิ่น 

และประเทศชาตเิพ่ือนําไปสูการพัฒนาเปนวิทยานิพนธ 

        เพ่ือเปนการกํากับและติดตามการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
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 1548903 วิทยานิพนธ 3 

             รวบรวมขอมูลจากเอกสารและภาคสนามเพ่ือใช        

ในการทําวิทยานิพนธ  

        เพ่ือเปนการกํากับและติดตามการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด   

1548904 วิทยานิพนธ 4 

  วิเคราะหขอมูลและจัดทําวิทยานิพนธฉบับราง 

        เพ่ือเปนการกํากับและติดตามการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  

1548905 วิทยานิพนธ 5      

             นําเสนอผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย          
ที่สามารถประยุกต บูรณาการ หรือคิดคนนวัตกรรมทางการวิจัย
เพ่ือพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาต ิ

        เพ่ือเปนการกํากับและติดตามการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

1548906 วิทยานิพนธ 6 

             นําเสนอบทความที่เปนผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึง่

ของวิทยานิพนธในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 

บทความตองสรางแนวโนมใหมใหกับการศึกษาวิจัยทางภาษาไทย 

        เพ่ือเปนการกํากับและติดตามการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

1548902 วิทยานิพนธ 

 การศึกษาวิจัยอยางเปนระบบและเปนวิทยาศาสตร

เก่ียวกับปญหาของภาษาไทยหรือประเด็นท่ีเก่ียวของที่เกี่ยวกับ

ปญหาทางวิชาการ สังคม หรือการพัฒนา เพื่อหาคําอธิบายที่มี

พลัง ลึกซึ้ง และรอบดาน ดวยระเบียบวิธีวิจัยและกรอบความคิด

ที่มีแหลมคม และเขียนเสนอในรูปแบบวิทยานิพนธท่ีเหมาะ 

1548907 วิทยานิพนธ 1 

             เ ส น อ หั ว ข อ วิ ท ย า นิ พ น ธ อ ย า ง เ ป น ร ะ บ บ                   

และเปนวิทยาศาสตรเก่ียวกับปญหาของภาษาไทย หรือประเด็น   

ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวกับปญหาทางวิชาการ สังคม หรือการพัฒนา  

เพ่ือหาคําอธิบายที่มีพลังลึกซึ้ง และรอบดาน การตั้งวัตถุประสงค 

และขอบเขตการวิจัยที่ เหมาะสม ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย          

และกรอบความคิดท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย สามารถประยุกต 

บูรณาการ      

        เพ่ือเปนการกํากับและติดตามการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
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 หรือคิดคนนวัตกรรมทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน ทองถิ่น 

และประเทศชาตเิพ่ือนําไปสูการพัฒนาเปนวิทยานิพนธ 

 

1548908 วิทยานพินธ 2 

              รวบรวมขอมูลจากเอกสาร และภาคสนามเพ่ือใช       

ในการทําวิทยานิพนธ 

        เพ่ือเปนการกํากับและติดตามการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

1548909 วิทยานิพนธ 3 

          นําเสนอผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 

        เพ่ือเปนการกํากับและติดตามการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

1548910 วิทยานิพนธ 4 

             นําเสนอบทความที่เปนผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึง่

ของวทิยานิพนธในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติที่มีคุณภาพ 

        เพ่ือเปนการกํากับและติดตามการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

อาจารย
ผูรับผดิชอบหลักสูตร 

1. นายสมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ (ศาสตราจารย) 

2. นางขนิษฐา ใจมโน (ผูชวยศาสตราจารย) 

3. Miss Truong Thi Hang (รองศาสตราจารย) 

1. นายบุญเหลือ ใจมโน (รองศาสตราจารย) 
2. Miss Truong Thi Hang (รองศาสตราจารย) 
3. นางขนิษฐา ใจมโน (ผูชวยศาสตราจารย) 
4. นางสาวธนพร หมูคํา (ผูชวยศาสตราจารย) 

      เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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