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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คณะ    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Thai 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 

 ชื่อยอ (ไทย) : ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Thai) 

 ชื่อยอ (อังกฤษ) : M.A. (Thai) 

 

3. วิชาเอก 

    - 

 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

    ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

     5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป 
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     5.2 ภาษาที่ใช 

  ภาษาไทย 

 

 5.3 การรับเขาศึกษา 

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ กรณีนักศึกษาตางชาติตองมีทักษะดานภาษาไทย

เหมาะสมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เปนหลกัสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

    หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 เปดสอนในปการศึกษา พ.ศ. 2563 

 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

     ครั้งท่ี 7 / 2562 วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

   ครั้งท่ี 3 / 2563 วันท่ี 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

    ครั้งที่ 6 / 2563 วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลกัสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1 คร ูอาจารยในหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชน 

 8.2 นักวิชาการดานการศึกษา  

 8.3 นักวิจัยดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา นักวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 8.4 ลามภาษาไทย 

 8.5 ผูประกอบการอิสระดานการศึกษาภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ช่ือ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ 

จํานวนผลงาน

ทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัย ป 

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 

8 

2. Miss Truong Thi Hang 

ผูชวยศาสตราจารย 

B5138276 

 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

B.A. (Studies of 

Southeast Asia 

and Australia) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Vietnam National 

University Hanoi, 

Vietnam 

2556 

2552 

2550 

16 

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 

7 

 

10. สถานที่จัดการเรียนรู 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 การพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาว

ไดนั้น ประเทศตองเรงพัฒนาปจจัยพื้นฐาน ไมวาจะเปนการเพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย ดวยการยกระดับคุณภาพ

การศกึษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ ตลอดจนสงเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกลอมเกลาสรางคนด ี

มีวินัย มีคานิยมท่ีดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ํา 
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และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม เหลาน้ีลวนเปนหลักการสําคัญ      

ท่ีถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 ประกอบกับในศตวรรษท่ี 21 สถานการณโลกมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และการปกครอง โดยเฉพาะอยางย่ิงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปรากฏการณการนําเครื่องจักรและหุนยนต

หรือปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) มาใชทดแทนแรงงานมนุษยเกิดขึ้นแลวในหลายมุมโลก ดังนั้น 

การวางแผนหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูอยางเดียวไมเพียงพออีกตอไป หากแตตองผลิตบัณฑิตท่ี

นอกจากจะมีทักษะความคิดท่ีเชี่ยวชาญแลว ยังตองสามารถสื่อสารไดอยางซับซอน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

และสามารถคิดไดอยางมีวิจารณญาณ รูจักการทํางานเปนกลุม และเหนือสิ่งอ่ืนใดตองเรียนรูถึงความแตกตาง

ทางวัฒนธรรม เพราะความแตกตางทางวัฒนธรรมจะนํามาซึ่งความเขาใจในมนุษยและการเขาใจโลกในที่สุด 

 เหนือสิ่งอ่ืนใด ในสถานการณท่ีการรุกล้ําทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจากตางประเทศ โดยเฉพาะกลุม

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งประเทศไทยมีความสัมพันธและเก่ียวเนื่องมากท่ีสุด การสรางความ

ภาคภูมิใจในตนเอง ความภาคภูมิใจในภาษาแม ความภาคภูมิใจในสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง ของทองถิ่น 

และของประเทศชาติ จึงถือเปนหนาที่และบทบาทสําคัญของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย ท่ีจะตระหนักและเห็นความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปนกลไกหนึ่งอันจะขาดไมไดใน

การพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจของสังคมใหมีความเขมแข็งสืบไป 

  

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   

 ประเทศไทยมีความโดดเดนและมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ทุนทางสังคมท่ีดีจึงมีอยู

เปนจํานวนมาก สามารถนํามาใชและยกระดับวิถีชีวิตความเปนอยูใหดีข้ึน ท้ังยังจะชวยสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองของประเทศได โดยเฉพาะการนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ในทองถิ่น ทั้งที่เปนเอกลักษณของชาติ คานิยม ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามมาเปนกลไก       

ในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อการคงอยูของวัฒนธรรมไทยและการสรางความอยูดีมีสุขใหกับทองถ่ิน สังคมและ

ประเทศชาติอยางย่ังยืนบนพื้นฐานของความสมดุลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ          

และสิ่งแวดลอมภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 คุณคาและความสําคัญของภาษาไทยจึงไมเพียงแตเปนเครื่องมือสําหรับใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน

เทานั้น ภาษายังเปนเครื่องมือท่ีจําเปนยิ่งตอการประสานความเขาใจ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคน      

ท้ังประเทศ เปนมรดกทางวัฒนธรรม เปนภูมิปญญา เปนบอเกิดขององคความรูทั้งมวล การเปลี่ยนแปลง        

การพลวัตจากการเรียนรูวัฒนธรรมผานภาษากอใหเกิดความเขาใจในประวัติความเปนมาของตนเอง ซึ่งจะเปน

เครื่องมือในการชวยดํารงวัฒนธรรมของประเทศ ย่ิงไปกวานั้น คุณคา ความงดงาม ความประณีต            

ของภาษาไทย ยังสามารถสะทอนอัตลักษณและมโนทัศนของคนไทยไดเปนอยางดี 

 ดังนั้น เพื่อใหการสรางองคความรูและการจัดการความรูของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)   

ดังท่ีกลาวมาขางตน จึงมีขอบเขตเนื้อหากวางขวางครอบคลุมศาสตรสําคัญ 3 ศาสตร ไดแก ภาษาไทย 
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วรรณกรรม และคติชนวิทยา กลาวคือ ดานภาษาไทย เนนมิติของการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยปจจุบัน    

การปรับเปลี่ยนเปนภาษาไทยสมัยใหม และการใชภาษาแนวใหมในสังคมไรพรมแดน ตลอดจนการนําทฤษฏี

ทางภาษาศาสตรไปประยุกตใชกับงานตาง ๆ ไมวาจะเปนกับการเรียนการสอนภาษาไทยในทุกระดับ         

การออกแบบหลักสูตรและทิศทางการเรียนการสอนภาษาไทย เปนตน ดานวรรณกรรม มุงเนนวรรณกรรม

ทองถ่ิน วรรณกรรมพื้นบาน วรรณกรรมลานนา และวรรณกรรมของประเทศตาง ๆ ท้ังในรูปแบบของมุขปาฐะ           

และลายลักษณ ตลอดจนบทกวีนิพนธตาง ๆ ดานคติชนวิทยามุงวิเคราะหวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม

ประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรมตาง ๆ ของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย ตลอดจนกลุมชาติพันธุไทในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งทั้ง 3 ศาสตรนี้จะหลอมรวมและนําไปสูความรู ความเขาใจอันเปนแกนแทของ

ความเปนคนไทยและชาติพันธุไท 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เริ่มตนจากความตระหนัก             

ในสถานการณการพัฒนาประเทศไปสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง มั่นคั่ง และยั่งยืนในระยะ

ยาวได มุงเนนการพัฒนาทุนมนุษยดวยการยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงไดพิจารณากําหนดวิชาและเนื้อหา

ของหลักสูตรน้ีเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ       

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ดวยการผลิตครู อาจารย นักวิชาการดานการศึกษา ตลอดจนนักวิจัยที่มี

ความรู ความเชี่ยวชาญทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา ที่มีคุณภาพเพื่อออกไปพัฒนาทองถิ่นและ

ประเทศชาต ิ

 หลักสูตรนี้เนนความรู ท่ีอยูในศาสตรดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา ซ่ึงเกิดจาก        

การตกผลึกทางความคิด จากการถายทอดประสบการณ จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล องคความรู    

ท่ีไดน้ีสามารถนําไปใชโดยตรง ตอยอด ประยุกต หรือบูรณาการเขากับศาสตรอื่น เพื่อใหเห็นพลังอํานาจ     

ของภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยาในการขับเคลื่อน และหนุนเสริมการพัฒนาสังคมไทยทั้งในระดับทองถิ่น

และระดับชาติ 

 ดวยเหตุนี้จึง ทําใหหลักสูตรมีจุดเดนหรืออัตลักษณ คือ ผสมผสานองคความรูทางภาษาไทย 

วรรณกรรมและคติชนวิทยากับภูมิปญญาทองถ่ิน ในอันท่ีจะเรียนรู เขาใจ สรรสรางงานวิจัยและนวัตกรรม   

เพื่อนํามาใชพัฒนาคน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะการนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพในอนาคต 

 

 12.2 ความเก่ียวของกับพนัธกิจของสถาบัน 

 หลักสูตรนี้สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ตองการ

พัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู ตลอดจนเชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน 
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สรางสรรคศิลปวิทยาการ เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน ดังนั้น หลักสูตรนี้         

จึงมุงความเปนเลิศโดยเนนการบูรณาการองคความรูทางดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา          

กับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนหลักในอันที่จะผลิตงานวิจัย สงเสริมและเผยแพรความรูใหเกิดประโยชนสูงสุด     

ตอทองถ่ิน สังคม และประเทศ  

 

13. ความสัมพันธกบัหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  - 

 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมา

เรียน 

  - 

 13.3 การบริหารจัดการ 

  - 
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หมวด 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

 ศาสตรแหงการสืบสานมรดกของชาติและความเปนเลิศดานภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

  

 1.2 ความสําคัญ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพราะคุณภาพของมนุษย ถือเปนตัวชี้ วัดความสําเร็จอยางยั่งยืนของประเทศ หากคนไทยไมรูภาษาไทย     

อยางถองแท ก็ไมสามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเครื่องมือเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพได โอกาส            

ของความสําเร็จในการทํางานจะลดลง  นอกจากนั้น ภาษาไทยยังสะทอนวิถีชีวิต วัฒนธรรม คานิยม ตลอดจน  

โลกทัศนของคนไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทั้งยังจะสามารถคาดเดาแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได  

 ดังนั้น หลักสูตรนี้มุงผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูและสามารถทําวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต      

อันเกิดจากการบูรณาการองคความรูหรือนวัตกรรมทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา เพื่อพัฒนา

ทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติใหเขมแข็งและยั่งยืน 

 

 1.3 วัตถปุระสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

  1) มีความรูทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา สามารถทําวิจัยและเผยแพรความรู  

สูสังคมและวงวิชาการไดอยางมีศกัยภาพบนพื้นฐานของคณุธรรมและจริยธรรมที่ดี   

  2) สามารถสราง ตอยอด และบูรณาการความรูของศาสตรทางภาษาไทย วรรณกรรม และ     

คติชนวิทยา ใหเกิดประโยชนแกวงวิชาการ ทองถิ่น สังคมและประเทศชาติไดอยางเหมาะสม 

  3) มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ สามารถสังเคราะหความรูดวยกรอบแนวคิด/ทฤษฎี         

กับการวิจัยทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยาเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางมีเหตุผล 

ลุมลึก กวางขวาง และคาดการณอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

 แผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบดวย        

(1) การบริหารหลักสูตร (2) การบริหารทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนรู (3) การบริหารคณาจารย     

(4) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และ (5) ความตองการของตลาดแรงงานและสังคม          

และความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิต ดังน้ี 
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2.1 การบริหารหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 

1. ปรับปรุ งหลักสูตรทุก 5 ป

เพื่อให ทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทาง วิช าการและ สังคม และ

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

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

ของนักศึกษา อาจารยผู สอน 

อาจารยพิเศษ และผูใชบัณฑิต 

2. จัดประชุมสัมมนานักศึกษา  

อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ  

3. ประเมินติดตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตกับผูใชบัณฑิต 

4. ประ เมินหลักสูตรจากผู ใช

บัณฑิต 

หลักฐาน 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ   

ท่ีมีตอหลักสูตรและการใชบัณฑิตของผูใช

บัณฑิต 

2. ผลการประเมินติดตามคุณลักษณะ   

ของบัณฑิต 

ดัชนีช้ีวัด 

1. ระดับความพึงพอใจในทักษะ ความรู 

ความสามารถในการทํางานของบัณฑิต 

โดยเฉลี่ยในระดับดี 

2. ระดับความพึงพอใจของผู ใช บัณฑิต    

ตอคุณลักษณะของบัณฑิต 

3. ระดับความพึงพอใจของผู ใช บัณฑิต     

ท่ีมีตอหลักสูตร 

 

2.2 การบริหารทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนรู 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 

1. มีหองเรียนและอุปกรณสื่อ 

ตาง ๆ ที่ใชในการจัดการเรียนรู 

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

มีประสิทธิภาพ 

2. มีหองสมุดหรือสถานวิทย-

บริการที่ทันสมัย หนังสือ ตํารา 

เ อก ส า รที่ ต ร ง กั บส า ข า วิ ช า    

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

ความตองการ 

3. มีฐานขอมูลเพื่อสืบคนและ

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

ไดอยางรวดเร็ว ทันสมัย เอื้อตอ  

การเรียนรู 

1. จัดหาวัส ดุอุปกรณและสื่อ   

ตาง ๆ เพื่ อให นักศึกษาไดฝก

ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู  แ ล ะ        

ฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมที่ดี 

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหา

หนังสือ ตํารา เอกสารใหเพียงพอ 

3. บรหิารจัดการใหมีแหลงสืบคน

ทรัพยากรประกอบการจัดการ

เรียนรู 

หลักฐาน 

รายงานความพึงพอใจของนักศึกษา 

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ดัชนีช้ีวัด 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ    

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและทรัพยากร

ประกอบการจัดการเรียนรูในระดับดี   

ขึ้นไป 
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2.3 การบริหารคณาจารย 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 

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

การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

2. จัดกิจกรรมจัดการความรู 

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

วิชาชีพ 

3.  จั ดหา ผู เ ชี่ ย วช า ญเฉพา ะ

ศ า ส ต ร เ ป น ผู ฝ ก อ บ ร ม ท า ง

วิชาการ การจัดการเรียนรู และ

การวิจัย 

4.  จั ด งบประมาณส นับสนุ น      

ใหอาจารยเขารวมการฝกอบรม

การนําเสนอผลงานวิชาการและ

การศึกษาดูงาน 

หลักฐาน 

1. รายงานประเมินโครงการพัฒนา

อาจารย 

2.  ร า ย ง า น ผล กา รจั ด กา รค ว า ม รู       

ดานวิชาการและวิชาชีพ 

ดัชนีช้ีวัด 

1.  ร ะดับคะ แนนความสํ า เ ร็ จ จ าก       

การประเมินโครงการพัฒนาอาจารย 

2. จํานวนผลงานทางวิชาการ  

3. จํานวนผลงานวิจัย 

4. จํานวนครั้งท่ีอาจารยไดรับการพัฒนา

ตอป 

2.4 การสนบัสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนชีี้วัด 

1. พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห มี

ค ว า ม ส า ม า ร ถทั้ ง ท า ง ด า น

วิช าการ  ด านการวิ จั ย  ด าน

อารมณ มีเหตุ มีผล มีทัศนคติ   

ที่ ดี  ใ ฝ รู  แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก           

ใ น คว ามสํ า คัญข องพื้ น ฐ า น     

ทางวิชาการและการวิ จัยเพื่อ

สังคม 

1. กําหนดชองทางการติดตอ

ระหวางอาจารยกับนักศกึษา 

2.  จั ด กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ     

การวิจัยภาคสนาม  

3. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

หลักฐาน 

1. อีเมลหรือชองทางการสื่อสารอ่ืน ๆ

ของอาจารย 

2. ผลการประเมินการเขารวมกิจกรรม

ของนักศึกษา 

ดัชนีชี้วัด 

1. จํานวนครั้ งของการรับคําปรึกษา     

ของนักศึกษาโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี 

2. ระดับคะแนนการประเมินกิจกรรม

วิชาการของนักศึกษาโดยเฉลี่ยอยู ใน

ระดับดี 

3. จํานวนครั้งการเขาประชุมสัมมนา

วิชาการ และระดับคะแนนประเมิน   

การเขารวมประชุมสัมมนาอยูในระดับดี 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2563                10 
 

2.5 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต ตอคุณภาพ

บัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 

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

ความสามารถตามความตองการ

ของสังคม นายจาง ผูใชบัณฑิต 

 

1.  สํา รวจคุณลักษณะบัณฑิต      

ที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิต 

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 รวจความพึ งพอใจผู ใช

บัณฑิต 

5. สํา รวจภาวการณมี งานทํ า   

ของบัณฑิต 

หลักฐาน 

1. รายงานผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิต 

2. รายงานผลสํารวจความพึงพอใจ   

ของบัณฑิตตอหลักสูตร 

3. รายงานผลสํารวจความพึงพอใจผูใช

บัณฑิต 

4. รายงานผลสํารวจภาวการณมีงานทํา

ของบัณฑิต 

ดัชนีชี้วัด 

1.ระ ดับความพึงพอใจคุณลักษณะ   

ของบัณฑิตที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิต 

2. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตตอ

หลักสูตร 

3. ระดับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตอ

คุณลักษณะของบัณฑิต 

4. รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําภายใน 

1 ป 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสตูร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 การจัดการศกึษาเปนแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาค

การศกึษาปกตมิีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน กําหนดระยะเวลา

และจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 ไมเปนการศึกษาภาคบังคบัสําหรับนักศึกษา แตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนได ท้ังน้ี

ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห 

 

 1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการจัดการเรียนรู 

   ภาคการศึกษาที่ 1 จัดการเรียนรูระหวางเดอืนมถิุนายน – ตุลาคม 

      ในและนอกเวลาราชการ 

   ภาคการศึกษาที่ 2 จัดการเรียนรูระหวางเดอืนพฤศจิกายน – มีนาคม 

      ในและนอกเวลาราชการ  

   ภาคเรียนฤดูรอน     จัดการเรยีนรู ระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 

      ในและนอกเวลาราชการ 

 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  2.2.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 

   2.2.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาอ่ืน    

ท่ีเก่ียวของตามที่ กพ. รับรอง  

                        2.2.1.2 เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด 

   2.2.1.3 เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรื่องการคัดเลือก

นักเรียนและนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งจะประกาศใหทราบในแตละปการศึกษา 
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   2.2.1.4 กรณีผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 2.2.1.1 ขอ 2.2.1.2 และขอ 2.2.1.3    

ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    

       2.2.2 หลักสูตร แผน ข 

   2.2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาอ่ืน    

ท่ีเก่ียวของตามที่ กพ. รับรอง 

   2.2.2.2 เปนผูมีคณุสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด 

   2.2.2.3 เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรื่องการคัดเลือก

นักเรียนและนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งจะประกาศใหทราบในแตละปการศึกษา 

   2.2.2.4 กรณีผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 2.2.2.1 ขอ 2.2.2.2 และขอ 2.2.2.3    

ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

  2.3.1 นักศึกษาขาดทักษะที่ดีในการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

  2.3.2 นักศึกษาชาวตางประเทศขาดทักษะท่ีดีดานการใชภาษาไทยในการศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  2.4.1 จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปรับตัวในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 

  2.4.2 แนะนําใหนักศกึษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเพิ่มเติม โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร

เปนผูดูแลอยางใกลชิด 

  2.4.3 จัดโครงการหรือกิจกรรมเสริมทักษะดานการใชภาษาไทย 

  2.4.4 แตงตั้ งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการในแตละชั้นปเพื่อทําหนา ท่ีติดตาม ดูแล     

ใหคําแนะนําแกนักศึกษา 
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2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

  2.5.1 ภาคปกติ 

จํานวนนกัศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปที่ 1 
แผน ก 5 5 5 5 5 

แผน ข 10 10 10 10 10 

ชั้นปที่ 2 
แผน ก - 5 5 5 5 

แผน ข - 10 10 10 10 

รวม  15 30 30 30 30 

จํานวนบัณฑิตที่คาดวา

จะสาํเร็จการศึกษา 

 - 15 15 15 15 

 

  2.5.2 ภาคพิเศษ 

จํานวนนกัศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปที่ 1 
แผน ก 5 5 5 5 5 

แผน ข 10 10 10 10 10 

ชั้นปที่ 2 
แผน ก - 5 5 5 5 

แผน ข - 10 10 10 10 

รวม  15 30 30 30 30 

จํานวนบัณฑิตที่คาดวา

จะสาํเร็จการศึกษา 

 - 15 15 15 15 

 

  2.5.3 รวมการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปที่ 1 แผน ก 10 10 10 10 10 

แผน ข 20 20 20 20 20 

ชั้นปที่ 2 แผน ก - 10 10 10 10 

แผน ข - 20 20 20 20 

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ

สําเร็จการศกึษา 

 - 30 30 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (บาท) 

   2.6.1.1 ภาคปกติ  

   2.6.1.2 ภาคพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด

รายรับ 

ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ภาคปกติ ภาค

พิเศษ 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

คาบํารุง

การศึกษา 
225,000 300,000 450,000 600,000 450,000 600,000 450,000 600,000 450,000 600,000 

เงินอุดหนุน

จากรัฐบาล - - - - - - - - - - 

รายรับ

บุคลากร/

เงินเดือน 12 

เดือน 

 

1,961,760 

 

2,040,230 

 

2,121,840 

 

2,206,720 

 

2,274,980 

รวมรายรับ 2,486,760 3,090,230 3,171840 3,256,720 3,324,980 
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  2.6.2 งบประมาณรายจาย (บาท) 

 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ก. งบดําเนินการ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

1. คาใชจาย

ดําเนินงาน 

67,500 

 

90,000 135,000 

 

180,000 135,000 

 

180,000 135,000 

 

180,000 135,000 

 

180,000 

2. คาใชจาย

บุคลากร 12 

เดือน 

 

1,961,760 

 

2,040,230 

 

2,121,840 

 

2,206,720 

 

2,274,980 

รวม (ก) 157,500 315,000 315,000 315,000 315,000 

ข. งบลงทุน           

คาครุภัณฑ 45,000 60,000 45,000 60,000 45,000 60,000 45,000 60,000 45,000 60,000 

รวม (ข) 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 

รวม (ก) + (ข) 262,500 420,000 420,000 420,000 420,000 

จํานวนนักศึกษา 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 

คาใชจายตอหัว

นักศึกษา 

รวม (ก) + (ข)/

จํานวนนักศึกษา 

8,750 7,000 7,000 7,000 7,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

  - 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร    

  3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

   3.1.1.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 

        จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

   3.1.1.2 หลักสูตร แผน ข 

        จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 หลักสูตร แผน ข 

1. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

    1.1 วิชาบังคับ   18 หนวยกิต 

    1.2 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2. หมวดวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ  

    2.1 วิทยานิพนธ                           12 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

    1.1 วิชาบังคับ   18 หนวยกิต 

    1.2 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

2. หมวดวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ             

    2.1 การศกึษาคนควาอิสระ             6 หนวยกิต 

รวมท้ังสิ้น  ไมนอยกวา       42 หนวยกิต รวมท้ังสิ้น  ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

 

หมายเหตุ: นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ตองทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ        

และคอมพิวเตอร ในกรณีท่ีผลการทดสอบต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ตอไปนี้ โดยไมนับหนวยกิต 

 

1555101  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    3 (2-2-7) 

   English for Graduate Students 

4125101  คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศกึษา    3 (2-2-7) 

   Computer for Graduate Students 
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        3.1.3 รายวิชา 

   3.1.3.1 การกําหนดรหัสรายวิชา 

    การจัดหมวดวิชาและหมูวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ยึดระบบ   

การจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard Classification Education) โดยรหัสวิชา

ประกอบดวยตัวเลข 7 หลัก ดังนี้ 

 

    เลขตัวที่ 1-3  หมวดวิชาและหมูวิชา 

    เลขตัวที่ 4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

    เลขตัวที่ 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

    เลขตัวที่ 6, 7  บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

 

 

                                                         ลําดับกอนหลัง       

                                                               ลักษณะเนื้อหา 

                                                                     ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

                                                             หมวดวิชาและหมูวิชา 

 

   3.1.3.2 การกําหนดจํานวนหนวยกติและช่ัวโมงเรียน 

    รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแตละรายวิชากําหนดจํานวน    

หนวยกิต จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติและจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตัวเอง   

โดยใชสัญลักษณ น (ท-ป-อ) 

    น     หมายถึง   จํานวนหนวยกิตของรายวิชา 

    ท     หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 

    ป     หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 

    อ   หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่ศึกษาดวยตนเอง 

    และมีวิธีกําหนดดังน้ี 

    รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หนวยกิตเทากับจํานวนชัว่โมงเรยีนภาคทฤษฎี         

1 ชั่วโมงและศึกษาดวยตนเอง 3 ชั่วโมง 

    รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หนวยกิตเทากับจํานวนชัว่โมงเรียนภาคปฏิบัติ 2 

ชั่วโมงและศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 
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    3.1.3.3 ชื่อรายวิชา 

    1) หมวดวิชาเฉพาะดาน 

     1.1 วิชาบังคับ จํานวน  18  หนวยกิต  

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา       น (ท-ป-อ) 
1545101  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา  3 (3-0-9) 

   Research Methodology in Language, Literary Works,  

   and Folklore 

1545102  ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย     3 (3-0-9)

   Pali and Sanskrit in Thai  

1545103  ทฤษฎีภาษา       3 (3-0-9)

   Language Theories  

1545104  ทฤษฎีวรรณกรรม      3 (3-0-9)

   Literary Work Theories 

1545105  ทฤษฎีคติชนวิทยา      3 (3-0-9)

   Folklore Theories 

1546901  สัมมนา         3 (2-2-7) 

   Seminar 

 

      1.2 วิชาเลือก  สามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมใดกลุม

หนึ่งหรือหลายกลุม หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา  12  หนวยกิต หลักสูตรแผน ข ไมนอยกวา  18  

หนวยกิต 

รายวิชากลุมภาษา   

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา       น (ท-ป-อ) 

1545106  วิวัฒนาการภาษาและอักษรไทย     3 (3-0-9) 

   Evolution of Thai Language and Orthography 

1545107  สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาไทย     3 (3-0-9) 

   Thai Phonetics and Phonology 

1545108  ภาษาลานนา       3 (3-0-9) 

   Lanna Language 

1545201  ภาษากับสังคมไทย      3 (3-0-9) 

   Language and Thai Society 

1545301  อักษรและอักขรวิธีลานนา     3 (3-0-9) 

   Dhamma Lanna Alphabet and Orthography 
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1546601  หลักภาษาไทยกับการประยุกตใชในการสอน   3 (3-0-9) 

   Principles of Thai and Teaching Applications 

1546602  ภาษาศาสตรกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 3 (3-0-9) 

   Linguistics and Teaching Thai as a Foreign Language 

1546603  ภาษาศาสตรกับการพัฒนากลุมชาติพันธุภาคเหนือ   3 (3-0-9) 

   Linguistics and Development of Northern Ethnic Groups 

1546604  ภาษาศาสตรกับงานวิจัยภาคสนาม    3 (3-0-9) 

   Linguistics and Fieldwork Research 

1546902  หัวขอพิเศษดานภาษาไทย     3 (3-0-9) 

   Special Topics in Thai  
 
รายวิชากลุมวรรณกรรม 
รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา       น (ท-ป-อ) 
1545401  ทฤษฎีวรรณกรรมหลังสมัยใหม       3 (3-0-9) 

   Postmodern Literature Theory 

1545402  วรรณกรรมรวมสมัย       3 (3-0-9) 

   Contemporary Literature 

1545403  วรรณกรรมทองถ่ิน       3 (3-0-9)

   Local Literature 

1545601  วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา    3 (3-0-9)

   Buddhist Literature in Lanna 

1545602  วรรณกรรมมุขปาฐะลานนา     3 (3-0-9) 

   Lanna Oral Literature 

1546101  สุนทรียภาพในคําประพันธรอยกรองไทย    3 (3-0-9)

   Aesthetics Thai Poetry 

1546401  วรรณคดีเอกของไทย       3 (3-0-9) 

   Thai Literary Masterpieces 

1546605        วรรณกรรมของกลุมชาติพันธุกับการพัฒนาทองถิ่น    3 (3-0-9) 

   Ethnic Literature for Local Development 

1546606  อิทธิพลวรรณกรรมบาลีและสนัสกฤตท่ีมีตอวรรณกรรมไทย  3 (3-0-9) 

   Influences of Pali and Sanskrit Literature in Thai Literature 

1546903  หัวขอพิเศษดานวรรณกรรม     3 (3-0-9) 

   Special Topics in Literature 
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รายวิชากลุมคติชนวิทยา 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา       น (ท-ป-อ) 

1545109  เทพปกรณัม       3 (3-0-9) 

   Mythology 
1545110  การศกึษาชีวประวัติบุคคลสาํคญัจากมุมมองคติชนวิทยา  3 (3-0-9) 

   A Study of Biographies of Important People from  

   Folklore Perspective 

1545111  พัฒนาการการศกึษาคติชนวิทยา     3 (3-0-9) 

   Development of Folklore Study 

1545603  คติชนวิทยาลานนา      3 (3-0-9) 

   Lanna Folklore 

1545604  การประยุกตแนวคิดคติชนวิทยาในสังคมปจจุบัน   3 (3-0-9) 

   Applications of Folklore Concepts in the Present Society 

1546102  คติชนวิทยาเปรียบเทียบ      3 (3-0-9) 

   Comparative Folklore 

1546607  คติชนวิทยากับงานวิจัยภาคสนาม     3 (3-0-9) 

   Folklore and Fieldwork Research 

1546608  คติชนวิทยากับการพัฒนาทองถ่ิน     3 (3-0-9) 

   Folklore and Local Development 

1546904  หัวขอพิเศษดานคติชนวิทยา     3 (3-0-9) 

   Special Topics in Folklore 
 
     2) หมวดวิทยานิพนธ/คนควาอสิระ 

     หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จํานวน   12   หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา       หนวยกิต 
1546905  วิทยานิพนธ       12 หนวยกิต 

   Thesis 

 

     หลักสูตรแผน ข จํานวน 6  หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา       หนวยกิต 

1546906  การศกึษาคนควาอิสระ      6 หนวยกิต 

   Independent Study 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2563                21 
 

  3.1.4 แสดงแผนการศกึษา 

   3.1.4.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1545101 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา 3 (3-0-9) 

1545103 ทฤษฎีภาษา 3 (3-0-9) 

1545104 ทฤษฎีวรรณกรรม 3 (3-0-9) 

1545105 ทฤษฎีคติชนวิทยา 3 (3-0-9) 

xxxxxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9)  

1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3 (2-2-7) 

4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
* 

3 (2-2-7) 

รวม 15 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-อ) 

1545102 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 3 (3-0-9) 

xxxxxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9)  

xxxxxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9)  

xxxxxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9)  

1546901 สัมมนา  3 (2-2-7) 

รวม 15 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-อ) 

1546905 วิทยานิพนธ 6 

รวม 6 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-อ) 

1546905 วิทยานิพนธ 6 

รวม 6 

*รายวชิาดังกลาวไมนับหนวยกิต 
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       3.1.4.1 หลักสูตร แผน ข 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1545101 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา 3 (3-0-9) 

1545103 ทฤษฎีภาษา 3 (3-0-9) 

1545104 ทฤษฎีวรรณกรรม 3 (3-0-9) 

1545105 ทฤษฎีคติชนวิทยา 3 (3-0-9) 

1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3 (2-2-7) 

4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
*
 3 (2-2-7) 

รวม 12 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-อ) 

1545102 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 3 (3-0-9) 

xxxxxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9)  

xxxxxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9)  

xxxxxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9)  

1546901 สัมมนา  3 (2-2-7) 

รวม 15 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-อ) 

xxxxxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9)  

xxxxxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9)  

xxxxxxx วิชาเลือก 3 (3-0-9)  

รวม 9 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น (ท-ป-อ) 

1546906 การศึกษาคนควาอิสระ 6 

รวม 6 

*รายวชิาดังกลาวไมนับหนวยกิต 
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  3.1.4 คําอธิบายรายวิชา 

   รายละเอียดอยูในภาคผนวก ฉ 

 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒขิองอาจารย 

  3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

 

คุณวุฒิ/

สาขาวิชา 

 

สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ 

จํานวน

ผลงาน

ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 

(ช.ม./สัปดาห/ภาคการศกึษา) 

มหาวิทยาลัย ป 2563 2564 2565 2566 2567 

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 

 

มหาวิทยาลัยมหา- 

จุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย 

2542 

 

2540 

 

2535 

 

2533 

8 12 12 12 12 12 

2. Miss Truong Thi 

Hang 

ผูชวยศาสตราจารย 

B5138276 

 

ศศ.ด. 

(ภาษาไทย) 

ศศ.ม. 

(ภาษาไทย) 

B.A. (Studies 

of 

Southeast 

Asia and 

Australia) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

Vietnam National 

University, Hanoi, 

Vietnam 

2556 

 

2552 

 

2550 

16 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 

7 12 12 12 12 12 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2563                24 
 

  3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

 

คุณวุฒิ/

สาขาวิชา 

 

สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ 

จํานวน

ผลงาน

ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 

(ช.ม./สัปดาห/ภาคการศกึษา) 

มหาวิทยาลัย ป 2563 2564 2565 2566 2567 

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 

 

มหาวิทยาลัยมหา- 

จุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย 

2542 

 

2540 

 

2535 

 

2533 

8 12 12 12 12 12 

2. Miss Truong Thi 

Hang 

ผูชวยศาสตราจารย 

B5138276 

 

ศศ.ด. 

(ภาษาไทย) 

ศศ.ม. 

(ภาษาไทย) 

B.A. (Studies 

of 

Southeast 

Asia and 

Australia) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

Vietnam National 

University, Hanoi, 

Vietnam 

2556 

 

2552 

 

2550 

16 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 

7 12 12 12 12 12 
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ชื่อ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

 

คุณวุฒิ/

สาขาวิชา 

 

สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ 

จํานวน

ผลงาน

ทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 

(ช.ม./สัปดาห/ภาคการศกึษา) 

มหาวิทยาลัย ป 2563 2564 2565 2566 2567 

4. นางสาวธนพร  

หมูคํา 

ผูชวยศาสตราจารย 

3-5012-00196-708 

ศศ.ด. 

(ภาษาไทย) 

ศษ.ม.  

(การสอน

ภาษาไทย) 

ป.บัณฑิต 

(การศึกษา) 

ศศ.บ. 

(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

สถาบันราชภัฏ

เชียงใหม 

สถาบันราชภัฏ

เชียงใหม 

2559 

 

2546 

 

 

2544 

 

2543 

7 12 12 12 12 12 

5. นางสาวฤทัย พานิช 

ผูชวยศาสตราจารย 

3-6799-00213-39-3 

ศศ.ด. 

(ภาษาศาสตร) 

ศศ.ม. 

(ภาษาศาสตร) 

ศศ.บ. 

(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยธรรม-

ศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2547 

 

2542 

3 12 12 12 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2563                26 
 

  3.2.3 อาจารยผูสอน 

ช่ือ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา 
สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ 

มหาวิทยาลัย ป 

1. นายชวน เพชรแกว 

   ศาสตราจารย 

   3-8401-00177-64-3 

ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

2519 

2513 

2. นายประจักษ สายแสง 

  รองศาสตราจารย 

  3-6599-00551-98-1 

 

Ed.D.(Higher Education 

Specialization in 

Comparative Literature) 

กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) 

กศ.บ. (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) 

Indiana University 

(Bloomington), USA 

 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

วิทยาลัยการศึกษาบางแสน 

2520 

 

 

2514 

2508 

3. นางเรณู วิชาศิลป 

  รองศาสตราจารย 

    3-5099-00262-83-2 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

กศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาลัยการศึกษาบางแสน 

2529 

2512 

4. นายเอกฉัท จารุเมธีชน 

   รองศาสตราจารย 

   3-4201-00023-62-3 

    

Ph.D. (Eastern Language-

Sanskrit) 

อ.ม. (ภาษาบาล-ีสนัสกฤต) 

 

กศ.บ.(ภาษาไทย-ประวัติศาสตร) 

Banaras Hindu University, 

India. 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(มหาสารคาม) 

2531 

 

2527 

 

2519 

5. นายประเทือง ทินรตัน 

   รองศาสตราจารย 

   4-1101-00044-33-8 

   

Ph.D. (Eastern Language-

Sanskrit) 

อ.ม. (ภาษาตะวันออก) 

 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ-

ประวัติศาสตร) 

Banaras Hindu University, 

India. 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(บางแสน) 

2531 

 

2525 

 

2522 
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ช่ือ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา 

สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ 

มหาวิทยาลัย ป 

6. นางพุทธชาติ โปธิบาล 

    รองศาสตราจารย 

    3-5101-00663-10-9 

     

อ.ด. (ภาษาศาสตร)  

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรเอเชีย

อาคเนย)  

อ.บ.(ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2536 

2526 

 

2524 

7. นางสาวกิติมา  

    อินทรัมพรรย 

    รองศาสตราจารย 

    3-1201-00669-48-8 

Ph.D. (Linguistics) 

M.A. (Linguistics) 

 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

University of Hawaii, USA. 

University of Wisconsin, 

USA. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2537 

2532 

 

2530 

8. นายเทพประวิณ จันทรแรง 

    รองศาสตราจารย 

    3-5103-00330-44-8 

 

Ph.D.(Pali and Buddhism) 

 

M.A. (Buddhist Studies) 

 

 

ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 

พธ.บ.(ศาสนา) 

Marathwada University, 

India 

University of DeIhi, India 

Marathwada University, 

India 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

2540 

 

2537 

 

 

2548 

2534 

9. นางสาวพัชรินทร 

    อนันตศิริวัฒน 

    รองศาสตราจารย 

    3-1017-01918-10-6 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

อ.บ. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (สาขาภาษาและวรรณคดี

ไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2552 

2532 

2520 

10. นายธัญญา สังขพันธานนท 

     รองศาสตราจารย 

     3-9303-00530-74-5 

 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(พษิณุโลก) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(สงขลา) 

2553 

2529 

 

2523 
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ช่ือ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา 

สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ 

มหาวิทยาลัย ป 

11. นางสาวลภัสรินทร 

     ฉัตรวังคีรี 

     ผูชวยศาสตราจารย 

     3-6704-00100-47-8 

อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี

เปรียบเทียบ) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 

 

2543 

2540 

12. นางลาวัณย  

     สังขพันธานนท 

     ผูชวยศาสตราจารย 

     3-6499-00027-82-4 

 

ศศ.ด. (ภาษาไทย)  

กศ.ม. (ภาษาไทย) 

 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 

วิโรฒ (พิษณุโลก) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(พษิณุโลก) 

2552 

2549 

 

2523 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา) 

    - 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

          - 

 4.2 ชวงเวลา 

         - 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  - 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัย   

 5.1 คาํอธิบายโดยยอ 

  การทํางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท จะมุงเนนใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงขอมูล

ตาง ๆ เพื่ออธิบายประเด็นปญหาภาษาไทยที่ครอบคลุมทั้งภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยาไดอยาง

ลึกซึ้งและสามารถนําไปใชเพื่อการพัฒนาวิชาการและทองถ่ิน นักศึกษาสามารถใชทฤษฎีทางภาษา วรรณกรรม 

และคติชนวิทยา หรือทฤษฎีทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดอยางเหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรม   

ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพของนักวิจัยที่ดี  

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาทุกคนตองทําวิทยานิพนธ   

หรือการศึกษาคนควาอิสระตามหัวขอที่สนใจ โดยมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ      

มีการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาของการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ     

การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ และการสงวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ

ฉบับสมบูรณตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาที่ระบุไวในหลักสูตร 
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  งานวิจัยตองมีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว เปนไปตามข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ   

หรือการศกึษาคนควาอิสระของสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และตองสอบผานการสอบ

ปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

และผลงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ    

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 

Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  5.2.1 มีความตระหนักและเห็นคุณคาของการวิจัยภาษาไทย 
  5.2.2 รูและเขาใจกรอบแนวคิดของศาสตรและมีทักษะในการใชกรอบแนวคิดในการทําวิจัย  
  5.2.3 สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือ     
ท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา ชุมชนหรือสังคมผานกระบวนการวิจัยดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชน

วิทยา 
  5.2.4 ใฝรูและติดตามความกาวหนาทางวิชาการ มีความรูที่กวางและลึกในสาขาวิชา

ภาษาไทยและศาสตรอื่นที่เก่ียวของ 
  5.2.5 สามารถสรางความรู ใหมในสาขาวิชาภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา     
และเชื่อมโยงกับการแกปญหาของสังคม 

 

 5.3 ชวงเวลา 

  5.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 

   ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

 

  5.3.2 หลักสูตรแผน ข 

   ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 

  5.4.1 แผน ก แบบ ก2 จํานวน  12 หนวยกิต 

  5.4.2 แผน ข  จํานวน    6 หนวยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ 

  5.5.1 นักศึกษาตองสอบผานทุกรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด เสนอหัวขอพรอมทั้งโครงราง

วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามกําหนดระยะในการศึกษา    

  5.5.2 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควา

อิสระทุกภาคการศึกษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 มีการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ รายงานความกาวหนา 

และการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และคณะกรรมการสอบ 

  5.6.2 ตองสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบตองประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรูดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชน

วิทยา  ซึ่ ง เ กิ ด จากการตกผลึ กทา งควา มคิ ด 

ประสบการณ และการวิเคราะห ตลอดจนมีทักษะ

การคิดเชิงวิพากษ สามารถสังเคราะหขอมูลดวย

กรอบแนวคิดทฤษฏีทางภาษาไทย วรรณกรรม   

และคติชนวิทยา 

2 .  สามารถประ ยุกต  บู รณาการ  หรือคิดคน

นวัตกรรมทางการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน 

และประเทศชาติ 

 

1. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรู/ 

ศึกษาดูงาน/ ลงภาคสนาม หรือ 

2 .  จัดบรรยายพิ เศษและ/หรือการประชุม เชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร จ า ก ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ ด า น ภ า ษ า ไ ท ย 

วร รณกรรม  ค ติชนวิทยา  และสาข าวิ ช า อื่ น ๆ           

ที่เก่ียวของ หรือ 

3. จัดเวทีทางวิชาการเพื่อสรางและสงเสริมใหนํา 

 เทคนิควิธีการดานกระบวนที่สัมพันธกับประเด็น 

 ศึกษาวิจัย มาแลกเปลี่ยนกับผูทรงคุณวุฒอิยางมี 

 หลักการ หรือ 

4. เขารวมและแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ และ 

5. ประเมินผลกระบวนการเรียนรู  

6. สอบวัดคุณสมบัติ / สอบประมวลความรู 

7. สอบวิทยานิพนธ / สอบการศึกษาคนควาอิสระ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 ผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะดาน 
  2.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

   2.1.1.1   ผลการเรียนรูดานคณุธรรมจริยธรรม 

    มีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมดานตาง ๆ ดังนี้ 

    1) ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ   

มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ        

และวิชาชีพ 

   2) สามารถจัดการปญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพทางคุณธรรมจริยธรรม       

ท่ีซับซอน ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอยางยุติธรรม มีเหตุผล รวมทั้งมีคานิยมอันดีงามเปนท่ียอมรับ    

ทางวิชาการ มีทักษะในการแกไขปญหาทางวิชาการ โดยคํานึงถึงความถูกตองและผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

   3) สามารถวิเคราะหปญหาการวิจัยทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชน

วิทยาอยางผูรู เพื่อใหเห็นถึงประเด็นสําคญัของจรรยาบรรณนักวิชาการที่มีตอการศึกษา สงเสริมใหผูอ่ืนทบทวน

และประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปาหมายทางวิชาการที่มีคุณภาพ 
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     4) มีบทบาทภาวะผูนําและผูตามในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติ   

ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อยางเหมาะสมในสถานการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอม             

ของการทํางานและในชุมชน 

 

    2.1.1.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม   

           วิเคราะห อภิปราย ประเด็นปญหาในสังคมดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชน

วิทยาที่ปรากฏในสื่อประเภทตาง ๆ หรือสถานการณตาง ๆ ใชกระบวนการวิพากษตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

รวมท้ังกระบวนการลงพื้นที่เก็บขอมูล การจัดกระทําขอมูล และสังเคราะหขอมูลอยางมีระบบและคํานึงถึง

จรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย อาจารยผูสอนสอดแทรกในการเรียนการสอน และการวิจัย 

     2.1.1.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม   

        ประเมินผลจากการสัง เกตการนํา เสนอผลงาน การอภิปรายในชั้ นเรียน      

กับผูทรงคุณวุฒิ และพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน 

 

 2.1.2 ดานความรู 

  2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

       1) มีความรู  ความเขา ใจอยางถองแทตอแนวคิด ทฤษฎีท่ีเปนสาระหลัก           

ของสาขาวิชาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถพัฒนาหรือประยุกตใชทฤษฎีสําคัญอยางเหมาะสม                 

ในการศกึษาวิจัยและมีความสัมพันธกับศาสตรแขนงอ่ืนท่ีเก่ียวของและสัมพันธกับสาขาวิชาหลัก 

        2) สามารถพัฒนาประเด็นปญหาการวิจัยใหม ๆ สรางนวัตกรรม กระบวนการ  

หรือองคความรูใหม ๆ ประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติภาคสนามโดยบูรณาการศาสตรในสาขาวิชา  

กับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและสัมพันธอยางสรางสรรค 

       3) มีเทคนิค วิธีการในการพัฒนาหัวขอวิจัยและดําเนินการวิจัย เพื่อสราง        

การยอมรับในสาขาวิชาอยางลุมลึก มีกระบวนการ สามารถถายทอดความเขาใจไดอยางกวางขวางเก่ียวกับ    

แนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

       4) มีความรอบรูในศาสตรที่ศึกษาอยางเปนปจจุบัน ตระหนักถึงระเบียบขอบังคับ              

ของความกาวหนาทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอวิชาการและวิชาชีพ มีเหตุผล

และปรับเปลี่ยนไดอยางเหมาะสมตามสถานการณของสังคมและในอนาคต 

    2.1.2.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานความรู 

        กลยุทธสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู ไดแก ขอมูล ประเด็นศึกษา 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี การลงภาคสนาม ที่นํามาใชอธิบายตามกระบวนการศึกษาเชิงลึกทางภาษาไทย วรรณกรรม 

และคติชนวิทยา และสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อสงเสรมิ ตอยอดองคความรูใหเปนไปตามหลักวิชาการ 

 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2563                33 
 

        การจัดการเรียนรูเนนการใชเทคนิคกระบวนการในการจัดชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียน  

ตั้งคําถามและหาคําตอบดวยการศึกษาคนควาและวิจัยดวยตนเอง ผานกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญ     

ในปจจุบัน ทั้งการศึกษาดวยกระบวนการกลุม การศึกษาภาคสนาม การจัดกระทําขอมูล การสังเคราะหขอมูล             

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีตาง ๆ การสัมมนา การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการรับฟงการบรรยายพิเศษ

จากผูทรงคุณวุฒิเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหลัก ทั้งดานภาษาไทย ดานมนุษยศาสตร 

ดานสังคมศาสตร และดานวิชาการอ่ืน ๆ ที่สัมพันธและเก่ียวของ กระบวนการเหลาน้ีจะชวยพัฒนานักศึกษาใหมี

ความลุมลึกทางวิชาการในระดับกวางเพื่อเปนนักวิจัยมืออาชีพ และเปนนักวิชาการที่มีเหตุผล 

     2.1.2.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

        การประเมินผลการเรียนรูดานความรู เนนทักษะพื้นฐาน กระบวนการทั้งเชิงลึก

ของสาระในสาขาวิชาทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา ดานพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรม              

และการตอยอดองคความรูตามหลักวิชาการในการประเมินผลคุณภาพของการเรียนรู เนนนักศึกษาสามารถ

ประยุกตใชสรางองคความรูที่มีไดจริงในชุมชนและสังคม 

 

 2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

  2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา   

        1)  สามารถจัดการความรูทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเปนระบบ            

ในการสืบคนขอเท็จจริงใหม ๆ โดยใชความเขาใจอยางลึกซึ้งในทฤษฎี มีเทคนิคการแสวงหาความรู               

ในการวิเคราะหประเดน็และปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค 

       2) สามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูล ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจกรณีสถานการณ

ท่ีมีขอมูลไมเพียงพอและสามารถสังเคราะหผลงานวิจัย สิ่งพิมพทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา

ความคิดใหม โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมอยางสรางสรรค 

        3) สามารถใชเทคนิคเฉพาะทาง สังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎี เพื่อวางแผน

และดําเนินโครงการวิจัยใหมที่สรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพ โดยบูรณาการแนวคิดตาง ๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูงโดยใชความรู        

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการใชเทคนิคการวิจัยและใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูใหม 

หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 

     2.1.3.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา   

        กลยุทธการสอนที่ ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ไดแก         

การลงพื้นที่ภาคสนาม การสัมมนา และการอภิปรายกลุม เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดกระบวนการคิดพัฒนา     

และฝกตั้งคําถามและตอบคําถาม เชื่อมโยงบูรณาการระหวางกรอบแนวคิด ทฤษฎีเดิมและแนวใหมกับปญหา     

ท่ีพบทั้งในรายวิชาและนโยบายตาง ๆ ในสังคมรอบตัวเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและความใฝรูตลอดเวลา 

การพัฒนาคําถามและคําตอบในกระบวนการจัดการเรียนรูจะทําใหนักศึกษาสามารถคิดไดอยางมีวิจารณญาณ 

เชื่อมโยงอยางเปนระบบตลอดจนสามารถสืบคน รวบรวมวิเคราะห สังเคราะหขอมูลภาคสนามเพื่อแสวงหา



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2563                34 
 

คําตอบตามศาสตรทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยาอยางลึกซึ้งเหมาะสมและสรางสรรคเปนประโยชน

ท้ังเชิงลึกและเชิงกวาง  

     2.1.3.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา   

         การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาพิจารณาจากการอภิปรายแสดง

ความคิดเห็น วิเคราะหเชิงวิพากษ ผลการศึกษาปญหาเฉพาะ ผลการสอบ ผลงานเชิงสรางสรรค วิทยานิพนธ    

และการศกึษาคนควาอิสระของนักศึกษา 

 

 2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

         1) มีทักษะดานการสื่อสารกับกลุมบุคคลหลากหลายทั้งดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม 

มีไหวพริบในการแกไขปญหาอันซับซอนหรือยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง 

         2) สามารถวางแผน วิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได ใชทักษะ

ความรูในศาสตรมาดําเนินการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  

       3) สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค มีความเปนผูนํา ผูตาม

เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานกลุม มีความรับผิดชอบสูง            

ในการดําเนินงานในหนาที่ของตนเอง รวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ        

และมีความรูในการจัดการปญหาที่อาจเกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคต 

  2.1.4.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

         1) ใชกระบวนการจัดการเรียนรู เชน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทํางานกลุม 

และการนําเสนอผลงานจากการศกึษาคนควา เพื่อมุงใหผูเรียนตระหนักวาภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา   

เปนองคความรูทางสังคมมนุษยที่ตองอาศัยกฎ กติกา และระเบียบของสังคม โดยทุกคนตองตระหนักถึงบทบาท 

หนาที่ และความรับผิดชอบรวมกัน 

         2) สรางความตระหนักเสมอวาองคความรูดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชน

วิทยาเปนคุณคาทางภูมิปญญาที่สั่งสม ถายทอดของชุมชนวิชาการ ที่สืบคน สังเคราะห เรียบเรียง พัฒนา ตอยอด 

สืบตอกันมา เปนองคความรู ท่ีบูรณาการระหวางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          

อันเปนสหวิทยาการเพ่ือหลอมรวมใหเปนองคความรูที่เชื่อมโยงกับศาสตรแขนงตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม        

และมีคณูุปการอยางมากตอสังคม  

      2.1.4.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

           1) ประเมินจากพฤติกรรม การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน    

และนอกชั้นเรียน 

           2) ประเมินจากผลงาน การสอบ วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
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 2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

        1) สามารถประยุกตเทคนิคการวิเคราะหทางคณิตศาสตรและสถิติที่หลากหลาย

อยางชาญฉลาด เพื่อใชในการคนควาและเสนอแนวทางแกไขปญหาท่ีสําคัญและซับซอนในงานวิจัย 

       2) สามารถสื่อสารท้ังการพูด การเขียน รวมทั้งการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร         

ทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เหมาะสมและทันสมัยกับกลุมบุคคล

ตาง ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ แบบปากเปลาหรือผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ      

หรือการคนควาอิสระ 

    2.1.5.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           หลั กสู ตรจั ดการ เ รี ยนการสอนที่ ทํ า ให นั กศึกษ า เข า ใจถึ ง ความสํ าคัญ                

ของการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุงเนนใหนักศึกษาสามารถเลือก

แนวทางตาง ๆ ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัยของตนเอง 

     2.1.5.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร     

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาจากผลการนําเสนอขอมูลเพื่อใชอภิปรายผลงานหรือแสดง       

ความคิดเห็นในกิจกรรมสัมมนา และความลึกซึ้งของการเลือกใชขอมูล หลักฐานการวิเคราะหของการวิจัย    

และการนําเสนอความกาวหนาและการรายงานผลแตละภาคการศกึษา วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 

 

  2.1.6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสู รายวิชา (Curriculum 

mapping) 

  จากผลการเรียนรูที่กําหนดไวดังกลาว สามารถจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ตารางที่ 1 ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 หมายถึงรับผิดชอบหลัก    หมายถึงรับผิดชอบรอง 

 
 

 

 

 

ท่ี 
ชื่อวิชา 

ดานคุณธรรม  

จริยธรรม 

ดานความรู 

 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดาน

ความสมัพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1 
1545101 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม     

                และคตชินวิทยา 
                 

2 1545102 ภาษาบาลสีันสกฤตในภาษาไทย                   

3 1545103 ทฤษฎภีาษา                  

4 1545104 ทฤษฎีวรรณกรรม                  

5 1545105 ทฤษฎีคติชนวิทยา                  

6 1545106 วิวฒันาการภาษาและอกัษรไทย                   

7 1545107 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาไทย                   

8 1545108 ภาษาลานนา                  
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ท่ี 
ชื่อวิชา 

ดานคุณธรรม  

จริยธรรม 

ดานความรู 

 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดาน

ความสมัพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

9 1545109 เทพปกรณัม                   

10 
1545110 การศึกษาชีวประวัติบุคคลสําคัญจาก  

             มุมมองคตชินวิทยา   
                 

11 1545111 พัฒนาการการศึกษาคติชนวิทยา                   

12 1545201 ภาษากับสังคมไทย                  

13 1545301 อักษรและอักขรวิธลีานนา                  

14 1545401 ทฤษฎีวรรณกรรมหลังสมัยใหม                  

15 1545402 วรรณกรรมรวมสมัย                  

16 1545403 วรรณกรรมทองถิ่น                  

17 1545601 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา                  

18 1545602 วรรณกรรมมุขปาฐะลานนา                  

19 1545603 คติชนวิทยาลานนา                  

20 
1545604 การประยุกตแนวคดิคตชินวิทยาใน 

             สังคมปจจุบัน 
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ท่ี 
ชื่อวิชา 

ดานคุณธรรม  

จริยธรรม 

ดานความรู 

 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดาน

ความสมัพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

21 1546101 สุนทรียภาพในคําประพันธรอยกรองไทย                  

22 1546102 คติชนวิทยาเปรียบเทียบ                   

23 1546401 วรรณคดีเอกของไทย                  

24 
1546601 หลักภาษาไทยกับการประยุกตใชใน 

             การสอน 
                 

25 
1546602 ภาษาศาสตรกับการสอนภาษาไทยใน 

             ฐานะภาษาตางประเทศ 
                 

26 
1546603 ภาษาศาสตรกับการพัฒนากลุมชาติพันธุ   

             ภาคเหนือ 
                 

27 1546604 ภาษาศาสตรกับงานวิจัยภาคสนาม                  

28 
1546605 วรรณกรรมของกลุมชาติพันธุกับการ 

             พัฒนาทองถิ่น 
                 

29 
1546606 อิทธิพลวรรณกรรมบาลีและสันสกฤตที่ม ี

             ตอวรรณกรรมไทย 
                 

30 1546607 คติชนวิทยากับงานวจิยัภาคสนาม                  



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2563                39 
 

      

     

 

 

 

ท่ี 
ชื่อวิชา 

ดานคุณธรรม  

จริยธรรม 

ดานความรู 

 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดาน

ความสมัพันธ

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตวัเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

31 1546608 คติชนวิทยากับการพัฒนาทองถิ่น                   

32 1546901 สัมมนา                   

33 1546902 หัวขอพิเศษดานภาษาไทย                  

34 1546903 หัวขอพิเศษดานวรรณกรรม                  

35 1546904 หัวขอพิเศษดานคตชินวทิยา                  

36 1546905 วิทยานิพนธ                  

37 1546906 การศึกษาคนควาอสิระ                  

38 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                  

39 4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศกึษา                  
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3. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อส้ินปการศึกษา 

 

ปที ่ รายละเอียด 

1 นักศึกษามีความรูดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยาซึ่งเกิดจากการตกผลึกทางความคิด 

ประสบการณ และการวิเคราะห ตลอดจนมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ สามารถสังเคราะหขอมูล

ดวยกรอบแนวคิดทฤษฎีทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

2 นักศึกษาสามารถประยุกต บูรณาการ หรือคิดคนนวัตกรรมทางการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 

ทองถ่ิน และประเทศชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2563                41 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

(ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนกัศกึษายังไมสําเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  

     1) แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและผลการเรียนรูของนักศึกษา 

     2) คณะกรรมการทวนสอบฯ ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 3 คน       

ทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 

     3) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรูของนักศึกษาประชุมเพื่อทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู โดยวิธีการตรวจสอบ        

ผลการใหคะแนนกับขอสอบ งานวิจัย รายงาน และ/หรือการสอบปากเปลานักศึกษาเก่ียวกับโครงรางวิจัย   

และวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ 

     4) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการเรียนรูของนักศึกษาวิเคราะหและสรุปผล

การดาํเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 

 

      2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

  ใชระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

และมีการรายงานผลการประเมิน 
 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

          1) ศึกษาภาวะของการไดงานทําของมหาบัณฑิต ดานระยะเวลาในการหางานทํา         

ความคิดเห็นตอศักยภาพ ความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

  2 )  สํ า รว จควา มพึ ง พอ ใจกา รทํ า ง านขอ งมหาบัณฑิ ต จากหน ว ย ง า นต นสั ง กั ด                   

จากการสัมภาษณ และ/หรือการตอบแบบสอบถาม  

  3) สํารวจจากจํานวนผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัยของมหาบัณฑิตที่เผยแพร        

ผานการตีพิมพหรือการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เชน การนําเสนอในการประชุมวิชาการ การสัมมนา เปนตน 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    3.1 นกัศกึษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปน้ี 

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

(ภาคผนวก ก) คือ  

  3.1.1 มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย    

หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวาผานเกณฑการสําเร็จการศึกษาของแตละระดับ

และสาขาวิชา 

  3.1.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับ  

การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

  สําหรับภาคการศึกษาที่คาดวาจะเปนภาคสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา ใหนักศึกษา      

ทําหนังสือยื่นตอมหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา เพื่อขอใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ

นักศึกษาและขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย เม่ือเสร็จสิ้นภาคการศึกษา ผูที่มิไดยื่นหนังสือดังกลาว

อาจจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อในภาคการศึกษาถัดไปได 

 

    3.2 นกัศกึษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

(ภาคผนวก ก) คือ 

  3.2.1 แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ

คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้ งเสนอวิทยานิพนธ            

และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และตองเปนระบบเปด  

ใหผูสนใจเขารับฟงได ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ หรือนําเสนอ

ตอที่ประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

  3.2.2 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียน/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น พรอมท้ังเสนอรายงาน   

การคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยเปน

ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตอง

ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 มีการปฐมนิเทศ แนะแนวการเปนครูใหแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย บทบาท

หนาที่ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     1.2 อบรมสรางความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล         

การจัดการเรียนรูและการวิจัยพัฒนาองคความรู 

     1.3 จัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําชวยเหลือดานการจัดการเรียนรูและงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

     1.4 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน          

และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยการฝกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม

ทางวิชาการทั้งในประเทศหรือตางประเทศ  

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผล  

  1) สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรู  และทักษะการจัดการเรียนรู       

การวัดและการประเมินผลที่จัดโดยหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ 

  2) จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การใชสื่อการจัดการ

เรียนรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 

  3) สงเสริมใหคณาจารยเขียนบทความ ตําราและเอกสารคําสอนเก่ียวกับทักษะการจัดการ

เรียนรู การวัดและการประเมินผล และการทําวิจัยเพื่อนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุน 

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

  1)  จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเ ก่ียวกับการทําวิจัย การพัฒนาผลงาน            

เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ หรือหัวขออ่ืนท่ีสนใจ  

  2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนา

ความรูตามความสนใจ  

  3) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทรพัยากรและแหลงเรียนรูสําหรับอาจารย และนักศึกษา 

  4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัย/ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุน  

ใหมกีารเผยแพรงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน   

 1.1 กําหนดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ระดับปริญญาโท พ.ศ.2558  
 1.2 กําหนดใหมีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรใหมีความทันสมัยกาวทันความกาวหนา     

ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3 กําหนดระบบการรับนักศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับธรรมชาติ          

ของหลักสูตร และมีเกณฑที่ใชในการคัดเลือกท่ีโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษา 

เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุงมั่นที่จะเรียน      

และมีเวลาเพียงพอเพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้         

หากนักศึกษาท่ีรับเขามีคุณลักษณะที่ยังไมพึงประสงค หลักสูตรจะจัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอน    

เขาศกึษา 
 1.4 จัดใหมีการศึกษาคาใชจายตอหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจําทุกปการศกึษา 
 1.5 จัดและทบทวนใหมีกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูสอนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
 1.6 จัดระบบการวางผูสอนที่คํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนเพื่อให

นักศึกษาไดรบัความรูและประสบการณและไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง 
 1.7 กําหนดใหผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) กอนเปด

ภาคเรียน 
 1.8  กําหนดใหผูสอนใชกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา

ใหนักศึกษามีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รวมท้ัง

สนับสนุนใหผูสอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและ     

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.9 จัดใหมีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผูสอนและแจงใหผูสอนทราบ        

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.10 กําหนดใหผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ      

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

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
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 1.11 กําหนดใหมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ในแตละรายวิชาเพื่อใหเปนไป

ตามแผนการประเมินผลการเรียนรู รวมท้ังกําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน    

ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ     

ปการศึกษา 
 1.12 หลักสูตรจะดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร            

และมาตรฐานคุณวุฒิฯ อยางตอเน่ือง  
 1.13 จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร

ของกรรมการบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 

2. บัณฑิต 

 2.1  หลักสูตรฯ จัดใหมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

และตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกปการศึกษา 

 2.2 หลักสูตรฯ จัดใหมีการสํารวจภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ป 

หลังจากสําเร็จการศึกษาทุกปการศกึษา 

 2.3  หลักสูตรฯ จัดใหมีการประเมินหลักสูตร รวมถึงสํารวจขอมูลที่แสดงความสอดคลองกับแผนพัฒนา

ประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม กอนที่จะครบรอบ     

การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินไปเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบตอไป 
 

3. นักศกึษา 

 3.1 การกําหนดระบบและกลไกการรับนักศึกษาและเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
  หลักสูตรฯ มีกระบวนการรบันักศึกษาและเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดังนี้ 
  3.1.1 กําหนดเปาหมายการรับนักศึกษา 
   หลักสูตรฯ จัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนแผนการรับนักศึกษา   

ประจําปการศึกษา โดยพิจารณาจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษาที่ผานมา ขอมูลแผนการรับนักศกึษา 5 

ป และความพรอมของอาจารยที่มีอยู และอัตราสวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตอนักศึกษา และนําเสนอ

ขอมูลผานสํานักงานบัณฑิตศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบตอสํานักงานบัณฑิตศึกษาและมหาวิทยาลัย         

เพื่อดาํเนินการเปดรับนักศึกษา 

 

 

 

 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2563                46 
 

3.1.2 กําหนดคุณสมบัตินกัศึกษา  
   หลักสูตรฯ มีการกําหนดคุณลักษณะของผูเรียน โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

  3.1.2.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 

   1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาอื่นที่

เก่ียวของตามที่ กพ. รับรอง  

                        2) เปนผูมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด 

   3) เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรื่องการคัดเลือก

นักเรียนและนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งจะประกาศใหทราบในแตละปการศึกษา 

   4) กรณีผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 2.2.1.1 ขอ 2.2.1.2 และขอ 2.2.1.3 ใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

       3.1.2.2 หลักสูตร แผน ข 

   1) เปนผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาอื่นท่ี

เก่ียวของตามที่ กพ. รับรอง 

   2) เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด 

   3) เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรื่องการคัดเลือก

นักเรียนและนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งจะประกาศใหทราบในแตละปการศกึษา 

   4) กรณีผูมีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 2.2.2.1 ขอ 2.2.2.2 และขอ 2.2.2.3 ใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  3.1.3 การรับนักศึกษา 
   1) การประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อสรางการรับรูของผูสนใจเขาศึกษา  
    หลักสูตรดําเนินการประชาสัมพันธใหบุคคลท่ัวไปทราบถึงการรบัสมัครนักศึกษาผานทาง

เว็บไซตและเฟสบุคของหลักสูตร 

   2) กระบวนการรับนักศึกษา  
    หลักสูตรดําเนินการรับนักศึกษาโดยการสอบวัดความรู โดยยึดประกาศมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏลําปาง เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา  
   3) กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

    3.1) มีการสอบความรูพื้นฐาน และ/หรือ 

    3.2) มีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และในการสอบสัมภาษณ 

ผูเขาศึกษาจะตองเตรียมเคาโครงวิทยานิพนธเพื่อนําเสนอดวย 
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  3.1.4 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
   หลักสูตรฯ มีการดําเนินการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียน ใหแกนักศึกษา ดังนี้  

   1) เพิ่มเติมทักษะการปรับตัวจากการเรียนในระดับปริญญาตรี โดยการปฐมนิเทศนักศึกษา

กอนเขาศึกษาตอ และจัดใหมกีารติดตามดูแลโดยอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ  

   2) เพิ่มเติมทักษะการใชภาษาไทยในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษา        

ชาวตางประเทศ 

 3.2 การกําหนดระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีกระบวนการควบคุมการดูแล                

การใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา ดังนี้ 

  3.2.1  แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
   3.2.1.1 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
            1) ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและแตงตั้งผูที่เหมาะสม

เปนอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยพิจารณาจากอาจารยประจําที่มีความพรอม    

ในดานเวลา มทีัศนคติที่ดีในการศึกษา เปนผูรับฟงความคิดเห็น และสามารถใหคําแนะนําแกนักศึกษาไดดี 

         2) ประธานหลักสูตรไดเสนอรายชื่อตอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา   

ทางวิชาการ 

   3.2.1.2  แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

         1) ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและแตงตั้งผูที่เหมาะสม

เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ซึ่งจะแตงตั้งเมื่อนักศึกษาผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) โดยพิจารณาจากอาจารยประจําที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณการทําวิจัย       

ในหัวขอที่ตรงหรือสัมพันธ ตลอดจนมีความพรอมในดานเวลา มีทัศนคติที่ดีในการศึกษา เปนผูรับฟง       

ความคิดเห็น และสามารถใหคําแนะนําแกนักศึกษาไดดี 

         2) ประธานหลักสูตรไดเสนอรายชื่อตอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

  3.2.2 กําหนดบทบาทหนาที่อาจารยที่ปรึกษา 
1) แนะนํากิจกรรมดานหลักสูตร การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับของหลักสูตร  

2) ใหคําปรกึษาดานการเรียน การปรับตัว วิธีการเรียน และการศึกษาคนควา  

3) ใหคําปรกึษา กํากับและติดตามการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
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 3.2.3 กําหนดการติดตอ/เขาพบอาจารยที่ปรึกษา 

            1) มีการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนํานักศึกษา สําหรับการวางแผนการเรียน 

การปรับตัวสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 

            2) มีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อใหคําแนะนําการทํางานวิจัย/วิทยานิพนธ    

หรือการศกึษาคนควาอิสระ  

            3) มีการจัดคณะกรรมการแนะแนวเพื่อใหคําแนะนําเพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษา           

ในดานอื่น ๆ เพิ่มเติม 

     3.3 การจัดการขอรองเรียนของนักศกึษา 

  มีการเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตาง ๆ ได  โดยเฉพาะเรื่องวิชาการ และ

มีกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น เชน ในกรณีนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลคะแนนสามารถ

ยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ตอคณบดี เพื่อขอใหพิจารณาและชี้แจงรายละเอียด      

ของคะแนนใหแกนักศึกษา เปนตน 

 

4. อาจารย 

 4.1 การบรหิารอาจารย 
  1)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยประธานหลักสูตรรวมกับ        

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการวางแผนการจัดทําอัตรากําลังระยะยาวโดยพิจารณาจากแผน   

การรับนักศึกษา ภาระงานสอน การเกษียณอายุราชการ การลาออก และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ท่ีระบุ คือ มีกรรมการบริหารหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน ภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย         

การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกําหนดคุณสมบัติที่จําเปนในการสอน และการปฏิบัติงาน    

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.2 การรับอาจารยใหม  
 1) มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดย

อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในแผนการศึกษาท่ีเปนการทําวิทยานิพนธขึ้นไป    

ในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  

           2) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

         3) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

             4) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนรู การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีประสบการณทําวิจัย

หรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

         5) ผานการสอบคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
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 4.3 การพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 

  การพิจารณาแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย      

มีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้  

 1) พิจารณาแตงตั้งจากอาจารยผูสอนที่สังกัดในหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก กรณีมีคุณวุฒิ

ต่ํากวาระดับปริญญาเอกตองดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ทางสาขาวิชาภาษาไทย 

เปนอันดับแรก และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธเปนอันดับรองลงมา ตามแนวทางการบริหารเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558   

 2) การพิจารณาแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกรณีทดแทน กรรมการบริหารหลักสูตรเดิมที่มี

การลาออกหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได จะตองมีการประชุมและลงมติรวมกันของกรรมการบริหารหลักสูตร

ท่ีมีอยูโดยจะตองมีผูรวมประชุมไมนอยกวารอยละ 80 และจะตองแตงตั้งใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน

หลังจากกรรมการบริหารหลักสูตรเดิมไดรับการอนมุตัิใหลาออกหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

 3) ใหประธานหลักสูตรจัดทําเอกสารเสนอสภาวิชาการ /สภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความเห็นชอบ

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตร 

 4) ใหกองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบนําเสนอขอมูลอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร             

เพือ่ขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 

 5) เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมหาวิทยาลัย           

โดยกองบริการการศึกษานําเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายในระยะเวลา 30 วัน 

 4.4 การสงเสริมและพฒันาอาจารย 

  1) วางแผน สงเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีสัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ   

อยูในระดับที่ไดมาตรฐานตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด 

  2) วางแผนสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถที่เหมาะสม และการบริหารอาจารย

ของหลักสูตรภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.

2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เกณฑภาระงานของอาจารยและผูบริหาร พ.ศ.2558 

  3) มีการควบคุม กํากับ ดูแลให อาจารยสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง โดยอาจารยตองจัดทํา

ผลงานวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องเกณฑภาระงานของอาจารยและผูบริหาร พ.ศ.

2558 ซึ่งมีผลตอการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงนิเดือนของอาจารย 

  4) มีการสงเสริมใหพัฒนาอาจารยใหขอตําแหนงทางวิชาการ โดยการจายเงินรางวัลใหผลงานวิชาการ 

ท่ีใชขอตําแหนงวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินรางวัลสําหรับ

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสรางสรรค พ.ศ.2556 

  5) สงเสรมิใหอาจารยไดจัดทําแผนเพื่อจะพัฒนาตนเองและการศึกษาตอ 
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  6) การสงเสริมใหอาจารยประจํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาองคความรูดานการสอน     

การทําวิจัย การทําผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การศึกษาตออยางตอเนื่องเปนไปตาม

สิทธิและความตองการ/ความสนใจของอาจารยประจํา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  7) สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคนเขารวมกิจกรรม อบรม ศึกษาดูงาน     

หรือสัมมนา เพ่ือเพิ่มพูนความรู เพื่อพัฒนางานดานวิชาการ/วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

 4.5 การกําหนดภาระงาน 

  1) มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการดําเนินงานประจําป กําหนดผูรับผิดชอบ 

และจัดทําแผนงบประมาณ 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 กรอบแนวคิดการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีกรอบแนวคิด  

การพัฒนาหลักสูตร โดยการเนนความรูและความสามารถในการทําวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต อันเกิด

จากการบูรณาการองคความรูหรือนวัตกรรมทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา เพื่อพัฒนาทองถิ่น 

สังคม และประเทศชาติใหมีความเขมแข็งและย่ังยืน มหาบัณฑิตจึงควรมีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ สามารถ

สังเคราะหความรูดวยกรอบแนวคิด/ทฤษฏีกับการวิจัยทางภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา          

เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางมีเหตุผล ลุมลึก กวางขวาง และคาดการณอนาคต               

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของสาขาภาษาไทย   

  หลักสูตรฯ จะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้ 

  1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุง         

ใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษาไดเรียน 

  2) ทบทวนคําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหา            

ท่ีครอบคลุม กวางขวาง ครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาท่ีเปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง 

สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู และมีเนื้อหาท่ีกําหนดในรายวิชาไมมีความซ้ําซอน 

กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับการศึกษา 
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  3) กํากับใหอาจารยผูสอน การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กําหนดในคําอธิบาย

รายวิชาครบถวน 

  4) พิจารณาการเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังท่ีเหมาะสม เอื้อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียน

วิชาตอยอด และเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสําเรจ็ไดทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

  5) สรางรายวิชาเลือกที่หลากหลายในศาสตรดานภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนวิทยา เพื่อสนอง

ความตองการของนักศึกษา มีความทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

 5.3 การกํากับติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามขั้นตอนของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ 

  1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาท่ีกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 

  2) แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

  3) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรตามตัวบงชี้        

และเกณฑท่ีกําหนดอยางนอยทุกปการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด 

  4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารยผูสอน มีการประชุมทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

เพื่อปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 5.4 การกําหนดระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีกระบวนการการวางระบบผูสอน            

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังน้ี 

  5.4.1 กําหนดผูสอน 

   1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาตามรายละเอียด       

ของหลักสูตร (มคอ.2) และจัดทําแผนการเรียนเสนอตอสํานักงานบัณฑิตศึกษาเพื่อจัดทําตารางสอน 

   2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผูสอน โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

       - มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณการทําวิจัยท่ีสัมพันธกับเนื้อหาวิชาที่สอน

       - หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนรูจากผูสอนที่มีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือให

มีโอกาสการพัฒนามุมมองหรือความคดิจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ  

   3) หลักสูตรสงรายชื่อผูสอนในแตละรายวิชาผานการเห็นชอบของคณะสงไปยังสํานักงาน

บัณฑิตศกึษา 
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  5.4.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน 

   1) กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนไดใชแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดกําหนด

ไวในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน           

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) เปนแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนในแตละรายวิชา  

   2) สงเสริมใหอาจารยผูสอน ใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ โดยกําหนดใหคณาจารยไดออกแบบแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ตามแนวทางในคูมือ

การประกันคุณภาพที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

   3) สงเสรมิใหอาจารยผูสอน นําการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทาํนุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดสรร

ทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินการ  

   4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับมาตรฐานการทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ  มคอ. 4) 

ของอาจารยใหทันสมัยในดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม ผานการประชุม

วิพากษและรวมตรวจทาน 

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

แจกนักศึกษา และมีการกํากับใหดาํเนินการสอนตามแผนการเรียนรู 

 5.5 การกําหนดระบบและกลไกการประเมินผูเรียน 

  5.5.1 กําหนดเกณฑการประเมิน 

   1) นําผลการเรียนรู ท่ีระบุในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) มาใชเปนแนวทาง           

ในการออกแบบเอกสาร มคอ.3 โดยใหผูสอนจัดสงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกอนเปดภาคเรียน 7 วัน 

   2) ในการกําหนดสัดสวนคะแนนในแตละรายวิชาใหเปนสิทธิของอาจารยผูสอนเห็นวา

เหมาะสมตามกรอบผลการเรียนรูที่ระบุใน มคอ.2 โดยตองนําเสนอใหกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา  

   3) ใหผูสอนไดเผยแพรรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยทําสําเนา หรือ ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสแกนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในสัปดาหแรกที่เขาสอนเพื่อใหนักศึกษารับทราบ    

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรยีน 

  5.5.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูนกัศึกษา 

   1) ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนประชุมเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ 

เชน การจัดทําขอสอบรวมกันในรายวิชาเดียวกัน ขอสอบที่สามารถวัดความรูและทักษะตามมาตรฐาน         

การเรียนรูของวิชาน้ัน 

   2) กํากับใหอาจารยประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง 

(เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบ    

ปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ) 
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   3) อาจารยผูสอนแจงผลการเรียนรูแกนักศกึษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออน หรือเสริม

จุดแข็งของตนไดหรือมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข                                                         

   4) อาจารยผูสอนนําแนวทางปรบัปรุงแกไขมาปฏิบัติ     

  5.5.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

   1) อาจารยผูสอนทําการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามาตรฐาน 5 ดานในรายวิชาหลังสิ้นสุดการเรียน

การสอน และจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยพิจารณาประเด็น       

การประเมินตามที่ไดกําหนดไวใน มคอ.3 มคอ.4 

   2) อาจารยผูสอนรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ตอกรรมการบริหารหลักสูตร 

   3) คณะกรรมการประจําหลักสูตรนํา มคอ.5 และมคอ.6 ของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาเรียน      

เขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามาตรฐานคุณวุฒิ นําผลการดําเนินงานจัดทํา 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา 

   4) กรรมการบริหารหลักสูตรนําสงมหาวิทยาลัย 

  5.5.4 ประเมินผลการการจัดการเรียนการสอน 

   1) ใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

   2) ใหนักศึกษาประเมินตนเองตามประเด็นของผลการเรียนรูของหลักสูตร 

   3) ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล    

และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหาและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอย

ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 

   4) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การดาํเนินงาน และจัดทาํรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา 

โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.7 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการจัดกิจกรรม     

การเรียนการสอน 

         5) มีการทวนสอบแผนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลอง           

กับมาตรฐานหลักสูตร โดยผูทรงคณุวุฒิที่ไดรบัการพิจารณาแตงต้ังจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 

 

6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู  

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

  หลักสูตรจัดการบริการวิชาการ วิจัย และพิจารณาจัดสรรงบประมาณคาใชจายตามความจําเปน 

กําหนดวงเงนิคาใชจายในแตละรายวิชา 
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 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

  6.2.1 สถานที่และอปุกรณการสอน 

หลักสูตรมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลเฉพาะของหลักสูตร           

มีหองสมุดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการ  

การสืบคนขอมูล  รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคนผานเครือขาย สวนระดับคณะมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง   

นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการจัดการเรียนรูอยางเพียงพอ 

 

ลําดับ ช่ืออปุกรณ 
บริหารจัดการงาน

สํานักงาน 

บริหารจัดการดาน

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 

 

6.2.2 หองสมุด  

 หลักสูตรฯ มีหนังสือ เอกสาร ตํารา หนังสืออางอิง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ และวารสารตาง ๆ 

แบงเปน 3 กลุม ไดแก ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา ดังน้ี 

 

สื่อการเรียนรู 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 นักศึกษาสามารถใชฐานขอมูลออนไลนของมหาวิทยาลัยได ดังนี้ 

  1. ฐานขอมูลวิทยานิพนธมหาบัณฑิต จํานวน   1  ฐานขอมูล 

  2. ฐานขอมูลตางประเทศ   จํานวน  13 ฐานขอมูล 

  3. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน  13  ฐานขอมูล 
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 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เก่ียวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษา       

ไดคนควา และใชประกอบการจัดการเรียนรู ในการประสานการจัดซื้อหนังสอืนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชา

จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญ     

มาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ทางหลักสูตรไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ       

และความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูของอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรทุกป เพื่อนําไปใชวางแผน

งบประมาณในอันที่จะจัดซื้อและจัดหาหนังสือเพื่อเขาหองสมุดของหลักสูตร 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

        ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

     เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

 

ดัชนบีงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินการหลักสูตร  

x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ 

x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปดการสอนในแตละ     

ภาคการศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

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

วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด

ใน มคอ.3  และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ   

ปการศึกษา 

x x x x x 
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ดัชนบีงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการจัดการเรียนรู  กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน    

ในมคอ.7 ปท่ีแลว 

 x x x x 

8) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนรู x x x x x 

9) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรูไดรับการพัฒนาวิชาการและ/

หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

13) จํานวนบทความของนักศึกษา ท่ีทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ          

โดยมีแนวคิด ทฤษฎีทางภาษาไทย วรรณกรรม หรือคติชนวิทยา ไมนอยกวา

รอยละ 90 

 x x x x 

14) จํานวนบทความท่ีประยุกต บูรณาการ หรือคิดคนนวัตกรรมทางการวิจัย

เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ไมนอยกวารอยละ 80  

 x x x x 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

           1) มีการประเมินกลยุทธการสอนโดยผูสอนหรือระดับสาขาวิชา มีการปรึกษาหารือ          

กับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน  

           2) มีการวิ เคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและวิ เคราะหผลการเรียน          

ของนักศึกษา 

 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

          1) มีการประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา  

          2) มีการประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตการสอนในชั้นเรียนกิจกรรม           

งานที่ไดรับมอบหมาย โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตรหรือผูสอนรวม 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินจากนักศึกษาปสุดทายหรือบัณฑิตใหมโดยใชแบบสอบถามประเมินจากผูใชบัณฑิต        

หรือผูมีสวนเกี่ยวของ โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต การวิพากษหลักสูตร การสํารวจภาวะ    

การมีงานทําของบัณฑิตและประเมินจากผูทรงคณุวุฒิภายนอก 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ในหมวด 7 ขอ 7 โดยผูประเมินระดับสาขาวิชา  

ท่ีแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง 

 ใชกระบวนการ PDCA ในการดําเนินงานของสาขาวิชาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคณุวุฒิและนําขอมูล         

จากการรายงานผลการดาํเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

 2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตนโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอ

ประธานสาขาวิชา 

 3) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลกัสูตร เพื่อเสนอการปรับปรุง

หลักสูตรและแผนกลยุทธ 
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ภาคผนวก ก  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการศกึษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ผลงานอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจาํหลักสูตร 
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1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 1. นายบุญเหลือ ใจมโน 

   1.1 ตําแหนงทางวิชาการ  

          รองศาสตราจารย 

 

   1.2 ประวัติการศึกษา 

    ระดับ      ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)      มหาวิทยาลัย/สถาบัน  ปที่สําเร็จการศึกษา 

          ปริญญาเอก   Doctor of Philosophy   University of Delhi, India    2542 

            (Sanskrit) 

    ปริญญาโท    Master of Philosophy  University of Delhi, India    2540 

       (Sanskrit) 

           ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยศิลปากร           2535 

           (สันสกฤต)   

   ปริญญาตร ี   พุทธศาสตรบัณฑิต            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-         2533       

        (ศาสนา)             กรณราชวิทยาลัย 

 

       1.3 ผลงานวิชาการ 

    1.3.1 ผลงานแตง หรือเรียบเรียงตํารา หรือหนังสือ 

    บุญเหลือ ใจมโน. (2559). เอกสารคําสอนวิชาภาษาตางประเทศในภาษาไทย.  

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 

 

    1.3.2 ผลงานวิจัย 

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

     Dialects Spoken in the Northern Part of Thailand. 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. 155-165.  

    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 1st International 

    Conference on Languages and Humanities 2020, 6-7 January 2020 YUFL 

    (Humanities for Diverse Society). Yangon: Yangon University of Foreign 

    Languages. 164-173. 
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    วิไลรัตน จิตตภักดี, บุญเหลือ ใจมโน และสนม ครุฑเมือง. (2563). คําพื้นฐานชวงชั้นท่ี 1 

     ระหวางภาษาไทยกับภาษาลาว: การศกึษาชนิดของคํา คําทีเ่ปนรูปธรรม คําท่ีเปน

     นามธรรม และความยากงายของคาํ. วารสารวิชาการธรรมทรรศน. 20 (1): 21-32. 

    เพียงพิณ ปลอดโปรง, บุญเหลือ ใจมโน และสนม ครฑุเมือง. (2563). บทขับซอพื้นเมืองกลุม

     ชาตพิันธุไท: การศึกษาเปรียบเทียบบทขับซอพื้นเมืองลานนากับบทขับซอพื้นเมือง

     เชียงตุง. วารสารวิชาการธรรมทรรศน. 20 (1): 53-62. 

    พระศรรัีตนมุนี (ขวัญรัก เกษรบัว), บุญเหลือ ใจมโน, และสนม ครุฑเมือง. (2562). ภูมินาม 

     วัดในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : การ 

     เปรียบเทียบการตั้งชื่อ. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจฬุาขอนแกน. 6 (4): 621 – 638.  

    บุญเหลือ ใจมโน. (2560). การเปรียบเทียบคําลักษณนามในภาษาไทย 4 ถิ่น.   

     วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.  6 (2): 73 – 90. 

    บุญเหลือ ใจมโน. (2560). สถานภาพทางภาษาของภาษาตระกูลไทถิ่นตางๆที่พูดใน 

     บรเิวณภาคเหนือของประเทศไทย. กาสะลองสาสน: 130 – 159.  

     

        1.4 ประสบการณสอนระดับอดุมศึกษา 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 

           ภาระสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม       

พ.ศ.2563) 

   รายวิชาที่รบัผิดชอบ ไดแก  

   1. 1545101   ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

   2. 1545102   ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

   3. 1545106   วิวัฒนาการภาษาและอักษรไทย 

   4. 1545108  ภาษาลานนา 
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   5. 1545301  อักษรและอักขรวิธีลานนา 

   6. 1545601  วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา 

   7. 1545602  วรรณกรรมมุขปาฐะลานนา 

   8. 1546101  สุนทรยีภาพในคาํประพันธรอยกรองไทย 

   9. 1546601  หลักภาษาไทยกับการประยุกตใชในการสอน 

   10. 1546606  อิทธิพลวรรณกรรมบาลีและสนัสกฤตท่ีมีตอวรรณกรรมไทย 

  

 2. Miss Truong Thi Hang 

   2.1 ตําแหนงทางวิชาการ  

          ผูชวยศาสตราจารย 

 

   2.2 ประวัติการศึกษา 

    ระดับ      ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)          มหาวิทยาลัย/สถาบัน  ปที่สําเร็จการศึกษา 

   ปริญญาเอก  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต       มหาวิทยาลัยนเรศวร       2556 

          (ภาษาไทย) 

   ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       มหาวิทยาลัยนเรศวร       2552 

          (ภาษาไทย)   

   ปริญญาตร ี  Bachelor of Arts       Vietnam National    2550 

                    (Studies of Southeast Asia   University, Hanoi, 

                             and Australia)                 Vietnam 

 

     2.3 ผลงานวิชาการ 

    2.3.1 ผลงานวิจัย 

    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 1st 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 
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    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: กรณีศกึษาความสําเร็จของ 

  ประธานาธิบดีโฮจิมินห. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 32 (2): 139- 

  153. 

    Yang Yani, สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข, แคทรียา อังทองกําเนิด และ Truong Thi  

  Hang. (2562). เทศกาลสําคัญของชาวจีนยูนนานที่หมูบานอรุโณทัย ตําบลเมือง

  นะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  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 หั่ง.  (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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร- 

     ธาน.ี 9 (3): 355 – 363. 
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    ประจักษ สายแสง และTruong Thi Hang. (2559). ภาวะผูนําวาดวยความ  

     รับผิดชอบของวีรบุรุษตะวันออก. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  

     วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5: 28-29 มกราคม 2559; ณ   

     มหาวิทยาลัยพะเยา. 1333 – 1348. 

    Truong Thi Hang. (2559).ความตาย. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.  8 (2): 161 – 198. 

    Truong Thi Hang. (2559). การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องความรักระหวาง 

     สามีกับภรรยาในนิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติ๊ม - นางกาม” และนิทานไทย 

     เรื่อง “นางอุทธรา”. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 22 (3): 30 – 44. 

    Truong Thi Hang. (2559). การเวียนวายตายเกิด.วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา 

     ชุมชน (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9 (3): 140- 

     157. 

    Truong Thi Hang. (2559).การแตงงาน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 5  

     (2): 211 – 234. 

     

 2.4 ประสบการณสอนระดับอดุมศึกษา 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 

 

 2.5 ภาระงานสอน 

           ภาระสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม      

พ.ศ.2563) 

   รายวิชาที่รบัผิดชอบ ไดแก 

   1. 1545101   ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

   2. 1545105  ทฤษฎีคติชนวิทยา 

   3. 1545109  เทพปกรณัม 

   4. 1545110  การศึกษาชวีประวัติบุคคลสาํคัญจากมุมมองคติชนวิทยา 
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   5. 1545111  พัฒนาการการศึกษาคติชนวิทยา 

   6. 1545604  การประยุกตแนวคิดคติชนวิทยาในสังคมปจจุบัน 

   7. 1546607  คติชนวิทยากับงานวิจัยภาคสนาม 

   8. 1546102  คติชนวิทยาเปรียบเทียบ 

   9. 1546608  คติชนวิทยากับการพัฒนาทองถ่ิน 

   10 1546904  หัวขอพิเศษดานคติชนวิทยา 

 

3. นางขนษิฐา ใจมโน 

   3.1 ตําแหนงทางวิชาการ  

         ผูชวยศาสตราจารย 

 

   3.2 ประวัติการศึกษา 

    ระดับ      ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)    มหาวิทยาลัย/สถาบัน  ปที่สําเร็จการศึกษา       

    ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร)  มหาวิทยาลัยมหิดล  2552    

          ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2547 

    ปริญญาตรี   อักษรศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย)    จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย     2543 

   

   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 1st International Conference on Languages and Humanities  
     2020, 6-7 January 2020 YUFL (Humanities for Diverse Society).  
     Yangon: Yangon University of Foreign Languages. 155-165.  
    ขนิษฐา ใจมโน. (2562). การสังเคราะหและแนวโนมการทํางานวิจัยดานภาษาศาสตร 

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

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

     ผักพื้นบานในภาษาไทใหญ บานเมืองปอน ตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม  

     จังหวัดแมฮองสอน. วารสารมังรายสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 7  

     (1): 87 – 102. 
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    ศิริวรรณ  ประสพสุข, ทัศนาลัย บูรพาชีพ และขนิษฐา ใจมโน. (2561).  การศึกษา 

     องคประกอบดานความหมายของคําลักษณนามที่ใชกับสวนตางๆของพืชใน 

     ภาษาเขมร: ปจจัยดานการศึกษา.วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.  9 (1): 333-349. 

    ขนิษฐา ใจมโน. (2560). การแปรเสียงวรรณยุกตภาษาไทลื้อท่ีพูดในประเทศไทย 

     และสิบสองปนนา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนจีน. กาสะลองสาสน:  

     160-187. 

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

     องคประกอบดานความหมายของคําลักษณนาม "เครื่อง" ในภาษาเขมร.รมยสาร.

     15 (3): 117-126. 

    จุรี สาม,ี ทัศนาลัย บูรพาชีพ, และขนิษฐา ใจมโน. (2559). คําเรียกของคูรักใน   

     ภาษาไทยถิ่น. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

     มนุษยศาสตร: ความจริงกับพลังแหงความฝน คณะมนุษยศาสตร   

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม: 14-15 พฤศจิกายน 2559; ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

     75-97. 

 

         3.4 ประสบการณสอนระดับอุดมศกึษา 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 

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

               คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

  3.5 ภาระงานสอน 

           ภาระสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม       

พ.ศ.2563) 

   รายวิชาที่รบัผิดชอบ ไดแก  

   1. 1545101   ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

   2. 1545103  ทฤษฎีภาษา 
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   3. 1545107  สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาไทย 

   4. 1545201  ภาษากับสังคมไทย 

   5. 1546602  ภาษาศาสตรกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

   6. 1546603  ภาษาศาสตรกับการพัฒนากลุมชาติพันธุภาคเหนือ 

   7. 1546604  ภาษาศาสตรกับงานวิจัยภาคสนาม 

   8. 1546902  หัวขอพิเศษดานภาษาไทย 

 

2) อาจารยประจําหลักสูตร  

 1. นางสาวธนพร หมูคาํ 

   1.1 ตําแหนงทางวิชาการ  

         ผูชวยศาสตราจารย 

 

   1.2 ประวัติการศึกษา 

    ระดับ      ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)   มหาวิทยาลัย/สถาบัน  ปที่สําเร็จการศึกษา 

  ปริญญาเอก  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต    มหาวิทยาลัยนเรศวร            2559 

   (ภาษาไทย) 

   ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยเชียงใหม         2546 

                                               (การสอนภาษาไทย) 

       ประกาศนียบัตรบัณฑิต     สถาบันราชภัฏเชียงใหม      2543 

           (การศึกษา) 

   ปริญญาตร ี  ศิลปศาสตรบัณฑิต          สถาบันราชภัฏเชียงใหม        2543 

           (ภาษาไทย) 

   

      1.3 ผลงานวิชาการ 

    1.3.1 ผลงานวิจัย 

    ธนพร  หมูคํา. (2562). การประกอบสรางภาพแทนสตรีในวรรณกรรมอาเซียนกับบทบาท

     ทางการเมือง. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

     ราชภัฏนครสวรรค. 6(2): 116-128.  

   ธนพร  หมูคํา และดวงจันทร เดี่ยววิไล. (2562). การสรางบทอานเสริมความฉลาดรู 

    เรื่องการอานสําหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ดวยเครือขายหนุน 

    เสริมการเรียนรู. รายงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือขาย 

    วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งท่ี 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือขายการ 

    วิจัย และนวัตกรรม อยางสรางสรรค เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ใหยั่งยืน”.  
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    จังหวัดเชียงใหม:  ศูนยประชุมนานาชาติเชียงใหมแกรนดวิว. 597 – 606.  

   ธนพร  หมูคํา.  (2561).  การประกอบสรางอัตลักษณรวมของประชาคมอาเซียน 

    คดัสรร. ในรายงานบทความหลังการประชุมวิชาการลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4: 22. 

    กรกฎาคม  2561; ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 830 – 854.  

   Yang Jin และธนพร หมูคาํ. (2561). การประกอบสรางความเปนสตรใีนวรรณกรรม 

    พื้นบานชาวหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารมนุษยศาสตรและ  

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

   ธนพร หมูคําและดวงจันทร เดี่ยววิไล. (2561). กระบวนการหนุนเสริมสมรรถนะ 

    การอาน ใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ในจังหวัดลําปาง. วารสาร 

    กาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 12 (2): 117 – 133. 

    ธนพร หมูคํา. (2560). เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย : ภาพตัวแทนประชาคมอาเซียนใน 

     วรรณกรรมอาเซียน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

     ลําปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสูยุคไทยแลนด 4.0  

     เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน; ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดย 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 196-207. 

    ธนพร หมูคํา. (2559). กระบวนการสอนคิดเพื่อพัฒนาการเรียนรูวรรณกรรมเอก     

     ของไทยใหแกนักศกึษาชาวตางประเทศ. ในรายงานสืบเนื่องจากการ  

     ประชุมวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 1: 23 กรกฎาคม  

     2559; ณ โรงแรมบุษยน้ําทอง อ.เมือง จ.ลําปาง. 110-122. 

 

  1.4 ประสบการณสอนระดับอดุมศึกษา 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 
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  1.5 ภาระงานสอน 

           ภาระสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม      

พ.ศ.2563) 

   รายวิชาที่รบัผิดชอบ ไดแก 

    1. 1545101  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

    2. 1545104  ทฤษฎีวรรณกรรม 

    3. 1545401  ทฤษฎีวรรณกรรมหลังสมัยใหม 

    4. 1545402  วรรณกรรมรวมสมัย 

    5. 1546401  วรรณคดีเอกของไทย 

    6. 1546605  วรรณกรรมของกลุมชาติพันธุกับการพัฒนาทองถิ่น 

    7. 1546903  หัวขอพิเศษดานวรรณกรรม 

     

 2. นางสาวฤทัย พานิช 

   2.1 ตําแหนงทางวิชาการ  

         ผูชวยศาสตราจารย 

 

   2.2 ประวัติการศึกษา 

    ระดับ      ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)     มหาวิทยาลัย/สถาบัน  ปที่สําเร็จการศึกษา 

    ปริญญาเอก  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต      มหาวิทยาลัยนเรศวร       2560 

           (ภาษาศาสตร) 

    ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2547 

           (ภาษาศาสตร) 

    ปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต            มหาวิทยาลัยนเรศวร       2542 

           (ภาษาอังกฤษ)       

 

   2.3 ผลงานวิชาการ 

    2.3.1 ผลงานวิจัย 

   ฤทัย พานิช, นิตยา มูลปนใจ, และ นริศรา ภาษิตวิไลธรรม. (2562). อักษรโรมันที่ 

    ปรากฏบนปายบอกทาง: กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครลําปาง. วารสาร  

    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 38(1): 54-62. 
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   ฤทัย พานิช. (2559). การศึกษาเปรียบเทียบกลไลการเชื่อมโยงความที่ปรากฏใน 

    หนังสือ เรื่อง “ใครเอาเนยแข็งของฉันไป” และ Who moved My   

    Cheese?” ใน: รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิก 

    เครือขายความรวมมือวิชาการวิจัย สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี  

    9. การประชุมทางวิชาการ “พลังมนุษยศาสตร พลังสังคมศาสตร พลังแหง 

    ความสุขที่ย่ังยืน”. พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 160-171. 

   ฤทัย พานิช. (2559). การจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีสองโดยใชวิธีการสอน  

    ไวยากรณแปล. วารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 13(1): 67-78. 

 

  2.4 ประสบการณสอนระดับอุดมศึกษา 13 ป    

   อาจารย    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    ป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2562 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   อาจารย     สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)   ป พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน  

       คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

  2.5 ภาระงานสอน 

           ภาระสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม      

พ.ศ.2563) 

   รายวิชาที่รบัผิดชอบ ไดแก 

    1. 1545101  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

    2. 1545103  ทฤษฎีภาษา 

    3. 1545107  สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาไทย 

    4. 1545201  ภาษากับสังคมไทย 

    5. 1546603  ภาษาศาสตรกับการพัฒนากลุมชาติพันธุภาคเหนือ 

    6. 1546604  ภาษาศาสตรกับการวิจัยภาคสนาม 

     

  

 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2563                94 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
การกําหนดหมวดและหมูวิชาของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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การกําหนดรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กอตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ . 2547           

โดยเริ่มจากการเปน “ วิทยาลัยครูลําปาง” และ “สถาบันราชภัฏลําปาง” ตามลําดับ มีพันธกิจหลักคือการจัด

การศึกษา โดยที่ผานมากอนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลักสูตรที่ใชเปดสอนเปนหลักสูตรของสภา

สถาบันราชภัฏ และปจจุบันไดปรับหลักสูตรที่เปดสอนเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ

มหาวิทยาลัยกําหนดหลักการสรางรหัสวิชา ดังตอไปนี้ 

 

หลักการสรางรหัสวิชา 

 การสรางรหัสวิชามีหลักการดังตอไปนี้ 

 1.  ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดมิที่ใชในหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 

 2.  การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard 

Classification Education) เปนแนวทาง 

 3.  การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก๓ประการ คอื 

  3.1  ยึดสาระสาํคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 

  3.2  ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 

  3.3  อาศยัผูเชี่ยวชาญ 

 4.  รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข ๗ตัว 

 เลขตัวที่  1-3 เปนหมวดวิชาและหมูวิชา 

 เลขตัวที่  4    บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

 เลขตัวที่  5    บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

 เลขตัวที่  6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

 

 

 

                                                         ลําดับกอนหลัง       

                                                               ลักษณะเนื้อหา 

                                                            ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

                                                   หมวดวิชาและหมูวิชา 

 
 

 

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

100-149 หมวดวิชาและหมูวิชาครุศาสตร 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 หมวดวิชาและหมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 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 หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศกึษา   

104 หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศกึษา   

105 หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   

106 หมูวิชาการบริหารการศกึษา   

107 หมูวิชาการศกึษาปฐมวัย   

108 หมูวิชาการศกึษาพิเศษ    

109 หมูวิชาภาษาอังกฤษ 

110 หมูวิชาภาษาไทย  

 

 หมวดวิชามนุษยศาสตร (150 – 199) 

150 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชามนุษยศาสตร 

151 หมูวิชาปรัชญา 

152 หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา 

153 หมูวิชาภาษาศาสตร 

154 หมูวิชาภาษาไทย 
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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 หมูวิชาประยุกตศลิป ออกแบบ 2 มิติ 

204 หมูวิชาประยุกตศลิป ออกแบบ 3 มิติ 

205 หมูวิชานาฎศิลปและการแสดง 

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 

259 หมูวิชารฐัประศาสนศาสตร 

 

 หมวดวิชานิเทศศาสตร (300 – 349) 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 

300 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร 

301 หมูวิชาการสื่อสาร 

302 หมูวิชาสิ่งพิมพ 

303 หมูวิชาการประชาสัมพันธ 

304 หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

305 หมูวิชาการโฆษณา 

306 หมูวิชาการถายภาพ 

307 หมูวิชาภาพยนตร 

350 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 

351 หมูวิชาเลขานุการ 

352 หมูวิชาการบัญช ี

353 หมูวิชาการเงนิและการธนาคาร 

354 หมูวิชาการตลาด 

355 หมูวิชาการสหกรณ 

356 หมูวิชาการบริหารธุรกิจ 

357 หมูวิชาธุรกิจบริการ 

358 หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย 

359 หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

360  

361 หมูวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

362 หมูวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

363 หมูวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
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หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (400 – 449) 

400    หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

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    หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร 

 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 

364 หมูวิชาการจัดการธุรกิจคาปลกี 
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 508    หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพชื 

 509    หมูวิชาวนศาสตร 

 510    

 511    หมูวิชาการชลประทาน 

 512    หมูวิชาเกษตรกลวิธาน 

 513    หมูวิชาสงเสริมการเกษตร 

 514     หมูวิชาสื่อสารการเกษตร 

 515    หมูวิชาเกษตรศึกษา 

 

 หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 - 599) 

 550    หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 551    หมูวิชาอุตสาหการ 

 552    หมูวิชาเซรามิกส 

 553    หมูวิชาศิลปะหัตถกรรม 

 551    หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 555    หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม 

 556    หมูวิชากอสราง-โยธา 

 557    หมูวิชาไฟฟากําลัง 

 558    หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส 

 559    หมูวิชาเครื่องกล 

 560 

 561    หมูวิชาเทคนิคการผลิต 

 562    หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

 563    หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

 564    หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม 

 565    หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 

 566    หมูวิชาเทคโนโลยี 

 567    หมูวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

 568    หมูวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

 569    หมูวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 

 570    หมูวิชาอุตสาหกรรมศิลป 
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 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (900 -949) 

 900    หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 901    หมูวิชาศึกษาทั่วไป 

 
7. ลักษณะเน้ือหาของหมูวิชาตาง ๆ กําหนดในตัวเลขตัวที่ 5 ดังน้ี 

    7.1 หมวดวิชาและหมูวิชามนุษยศาสตร มีดังน้ี 

 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 และการวิจัย (154-9--) 
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ภาคผนวก ฉ 
คําอธิบายรายวิชา 
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1) วิชาไมนับหนวยกติ จํานวน 6 หนวยกิต  

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา                น (ท-ป-อ) 

1555101  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                     3 (2-2-7) 

   English for Graduate Students 

   การฝกทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการโดยใช

สื่อจากสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส การศึกษาจากกรณีศึกษา รวมถึงการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

   Practice speaking, listening, reading and writing English skills in academic 

subjects using printed and electronic media, case study including self-study. 

 

4125101  คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    3 (2-2-7) 

   Computer for Graduate Students 

   ความรูเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และการประยุกตใชคอมพิวเตอร

ในงานตาง ๆที่เก่ียวของกับสาขาของผูเรียน ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายคอมพิวเตอร        

และอินเทอรเน็ต 

   Knowledge of computer systems, program and computer applications in 

various tasks related to the students field, knowledge of information technology, computer 

networks and the internet.    

 

2) วิชาบังคบั จํานวน  18 หนวยกิต  

1545101  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยา            3 (3-0-9) 

   Research Methodology in Language, Literary Works,  

   and Folklore 

   ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีวิจัย แนวทางการเขียนและการนําเสนองานวิจัย

ทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา  

   Meanings, types and research methodology; a guideline of research writing 

and presentation in language, literary works and folklore 

 

1545102  ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย               3 (3-0-9) 

   Pali and Sanskrit in Thai 

   ความเปนมาของภาษาบาลีสันสกฤต ระบบเสียงและโครงสรางภาษาบาลีสันสกฤต    

การใชภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย และอิทธิพลภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

   Background of Pali and Sanskrit; Pali and Sanskrit phonology system and 

structure; Pali and Sanskrit usage in Thai; influences of Pali and Sanskrit in Thai 
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1545103  ทฤษฎีภาษา                 3 (3-0-9) 

   Language Theories 

   มโนทัศนพื้นฐานเก่ียวกับภาษาและระบบไวยากรณของภาษา พัฒนาการของทฤษฎี

ภาษาตาง ๆ ฝกวิเคราะหภาษาไทยดวยทฤษฎีภาษาตาง ๆ 

   Basic concepts of language and grammatical system of language; 

development of language theories; practices of Thai analysis according to different language 

theories 

 

1545104   ทฤษฎีวรรณกรรม                 3 (3-0-9) 

   Literary Work Theories 

   หลักการวิจารณวรรณกรรม พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณในประเทศ

และตางประเทศ ความสัมพันธระหวางทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระบวนทัศน 

การวิจารณวรรณกรรมไทยโดยใชแนวคิดและทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณคดัสรร 

   Principles of literary work criticism; development of concepts; theories of 

critical literary works in Thailand and international aspect; relationships between theories of 

critical literary works and social and paradigm changes; criticism of Thai literary works by using 

concepts and theories of selected critical literary works 

 

1545105  ทฤษฎีคติชนวิทยา                3 (3-0-9) 

   Folklore Theories 

   ความหมาย พัฒนาการของทฤษฎีคติชนวิทยาในประเทศและตางประเทศ ทฤษฎีสําคัญ

ทางคติชนวิทยา แนวการประยุกตใชทฤษฎีคตชินวิทยาในการวิเคราะหขอมูล 

   Meanings and development of folklore theories in Thailand and 

international aspect; important theories of folklores; applications of folklore theories in data 

analysis 

 

1546901  สัมมนา                  3 (2-2-7) 

   Seminar  

   อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูทรงคุณวุฒิ อาจารยประจํา

หลักสูตร และผูที่สนใจเก่ียวกับความเหมาะสมของโจทยวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย แหลงขอมูลท่ีใชในการทําวิจัย 

ตลอดจนปญหาที่พบระหวางการทําวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษา 
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   Idea discussion and exchange between students, professions, academic 

dignitaries, instructors, and interesting persons related to suitability of research problems, 

research methodology and sources of research data; problems during processes of students’ 

doing thesis or independent study 

 

3) วิชาเลือก  สามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมใดกลุมหน่ึงหรือหลายกลุม หลักสูตรแผน ก แบบ ก2           

ไมนอยกวา  12  หนวยกิต หลักสูตรแผน ข ไมนอยกวา  18  หนวยกิต 

รายวิชากลุมภาษา   

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา                น (ท-ป-อ) 

1545106  วิวัฒนาการภาษาและอักษรไทย               3 (3-0-9) 

   Evolution of Thai Language and Orthography 

   ท่ีมา ลักษณะของภาษาและอักษรไทย วิวัฒนาการของภาษาและอักษรไทย            

สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร 

   Background and characteristics of Thai language and orthography; 

evolution of Thai language and orthography in Sukhothai period, Ayutthaya period and 

Rattanakosin period 

 

1545107  สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาไทย              3 (3-0-9) 

   Thai Phonetics and Phonology 

   สรรีสัทศาสตร กลสัทศาสตร และโสตสัทศาสตร แนวคิดสําคัญเก่ียวกับทฤษฎีระบบเสียง 

การฝกวิเคราะหระบบเสียง และประเด็นปญหาเฉพาะดานสัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาไทย 

   Articulatory phonetics, acoustic phonetics and auditory phonetics; 

important concepts of phonological theories; practices of phonological analysis; specific 

problem issues of Thai phonetics and phonology 

 

1545108  ภาษาลานนา                 3 (3-0-9)

   Lanna Language 

   ความเปนมาของภาษาลานนา ลักษณะภาษาลานนา ระบบเสียง ระบบไวยากรณ      

และความหมายภาษาลานนา การใชภาษาลานนาในปจจุบัน สถานภาพของภาษาลานนาในปจจุบัน พลวัต       

ของภาษาลานนา และการธํารงรักษาภาษาลานนา 

   Background of Lanna language; characteristics of Lanna language; Lanna 

phonology, grammar and semantics; usage of Lanna language in the present; Lanna language 

status in the present; dynamics of Lanna language; maintenance of Lanna language 
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1545201  ภาษากับสังคมไทย                3 (3-0-9) 

   Language and Thai Society 

   ธรรมชาติของภาษา การใชภาษา และการเปลี่ยนแปลงของภาษาตามบริบททางสังคม 

ภาษากับวัฒนธรรม ภาษากับคานิยม ภาษากับทัศนคติ และภาษากับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

   Language natures, language usages and language changes according to 

social contexts; language and cultures; language and values; language and attitudes; language 

and innovation and technology 

 

1545301  อักษรและอกัขรวิธีลานนา               3 (3-0-9) 

   Dhamma Lanna Alphabet and Orthography 

   ประวัติอักษรไทสูการวิวัฒนาการของอักษรธรรมลานนา อักขรวิธีวาดวยตัวอักษร ไดแก 

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเครื่องหมายตางๆ การประสมอักษร การนําอักษรธรรมลานนามาเขียนภาษาบาลี

และคําเมือง การปริวรรตจากคัมภีร กวีพจน และตําราตาง ๆ 

    History of Tai alphabet into evolution of Lanna orthography; orthography 

of graphemes, such as consonants, vowels, tones, and other signs; alphabet mix; applications of 

Lanna orthography for writing Pali and Kam Mueang; transliteration from scriptures, poems and 

other reference books 

 

1546601  หลักภาษาไทยกับการประยุกตใชในการสอน             3 (3-0-9) 

   Principles of Thai and Teaching Applications 

   การศกึษาภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณด้ังเดิมและทฤษฎีไวยากรณอื่น ๆ การออกแบบ

และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแนวใหม 

    Thai study according to traditional grammar theories and other grammar 

theories; designs and learning management of modernized teaching Thai 

 

1546602  ภาษาศาสตรกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ           3 (3-0-9) 

   Linguistics and Teaching Thai as a Foreign Language 

   การเรียนรูภาษาแรกและภาษาที่สอง ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีภาษา และทฤษฎี        

การเรียนรูภาษา เทคนิคและหลักการสอนภาษาตางประเทศ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

ในฐานะภาษาตางประเทศ 
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   First language acquisition and second language acquisition; learning 

theories, language theories, and language learning theories; techniques and principles of 

teaching foreign language; concepts of learning management for teaching Thai as a foreign 

language 

 

1546603  ภาษาศาสตรกับการพัฒนากลุมชาติพันธุภาคเหนือ             3 (3-0-9)

   Linguistics and Development of Northern Ethnic Groups 

   ความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุทางภาคเหนือของประเทศไทย 

ลําดับชั้นทางภาษาและการจัดโครงสรางทางสังคมไทย การกําหนดนโยบายภาษาและการวางแผนภาษา 

สถานการณทางภาษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   Language and culture diversities of ethnic groups in the northern part of 

Thailand; language hierarchy and Thai social structure organizing; determination of language 

policy and language planning; language situations for a sustainable development 

 

1546604  ภาษาศาสตรกับงานวิจัยภาคสนาม              3 (3-0-9)

   Linguistics and Fieldwork Research 

   วิธีการและการเขาถึงขอมูลภาษาศาสตรภาคสนาม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคนิค

การเก็บขอมูล การบันทึกขอมูล และการวิเคราะหขอมูลภาษาเพ่ือการวิเคราะหทางภาษาศาสตร 

   Method and accesses of linguistic data in fieldworks, including theories 

and practices; data collection techniques, data recording and language data analysis for 

linguistic analysis 

 

1546902  หัวขอพเิศษดานภาษาไทย               3 (3-0-9) 

   Special Topics in Thai  

   ศึกษาประเดน็ปญหาเฉพาะดานไวยากรณไทยและ/หรือการใชภาษาไทยท่ีนักศึกษาสนใจ

เปนพิเศษ ใหขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับหัวขอพิเศษ ไดแก เสียงและระบบเสียง ระบบคํา ระบบไวยากรณ วัจนปฏิบัติ

ศาสตร ทัศนคติที่มีตอภาษา วาทกรรม และ/หรือการวิเคราะหบทสนทนา เปนตน 

   Specific problem issues of Thai grammar language and/or Thai usage 

related to interesting students; insight data of special topics, such as phonetics and phonology, 

morphology, syntax, pragmatics, language attitudes, discourse and/or conversation analysis  
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รายวิชากลุมวรรณกรรม 
รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา                น (ท-ป-อ) 
1545401  ทฤษฎีวรรณกรรมหลังสมัยใหม                 3 (3-0-9) 

   Postmodern Literature Theory   

   ความหมาย แนวทาง หลักการการวิจารณวรรณกรรมหลังสมัยใหม พัฒนาการ        

ของแนวคิดและความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การวิจารณวรรณกรรมไทยโดยใช

แนวคิดและทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณหลังสมัยใหมคัดสรร  

   Meanings, guidelines and principles of postmodern literary work criticism; 

development of concepts and relationships between theories and social changes; Thai literary 

work criticism by using selected concepts and theories postmodern critical literary works 

 
1545402  วรรณกรรมรวมสมัย                 3 (3-0-9) 

   Contemporary Literature 

   ความหมาย ประเภท รูปแบบ กลวิธีการนําเสนอวรรณกรรม ลักษณะของวรรณกรรม

รวมสมัย ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมรวมสมัยกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  

   Meanings, types, forms, and strategies of literary work presentation; 

characteristics of contemporary literary works; relationships between contemporary literary 

works and socio-cultural contexts 

  

1545403  วรรณกรรมทองถิ่น                 3 (3-0-9) 

   Local Literature 

   ความหมาย ประเภท รูปแบบ ศิลปะการใชภาษาในวรรณกรรมทองถิ่นภาคเหนือ     

ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต คุณคาทางวรรณศิลป สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งลักษณะเดนของวรรณกรรม

แตละภาค ตัวอยางการศึกษาและแนวทางการสืบสานวรรณกรรมทองถิ่น 

   Meanings, types, forms, and arts of language usage in local literature of 

northern, northeastern, central, and southern part of Thailand; values of art created language, 

society and culture, including distinctive characteristics of local literature in each part; examples 

of inheriting local literature studies and guidelines 
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1545601  วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในลานนา              3 (3-0-9) 

   Buddhist Literature in Lanna 

   ประวัติ ประเภทและลักษณะพระพุทธศาสนาในลานนา ประวัติพระเถระ และปราชญ

ทางพระพุทธศาสนา วรรณกรรมในพระพุทธศาสนาภาษาบาลีและลานนายุคตาง ๆ สารธรรมจากวรรณกรรม    

ทางพระพุทธศาสนาลานนา ความแพรหลายของวรรณกรรมลานนา  

   History, types and characteristics of Buddhism in Lanna; history of 

Buddhist monks and learned men; Buddhist literature; Pali and Lanna in different periods; 

literature essences in Buddhist Lanna; prevalence of Lanna literature 

 
1545602  วรรณกรรมมุขปาฐะลานนา               3 (3-0-9)

   Lanna Oral Literature 

   ความหมาย ขอบเขต และประเภทของวรรณกรรมมุขปาฐะลานนา กลวิธีในการสราง

เรื่องเพื่อความสนุกขบขันแบบชาวบาน และสาระ คติสอนใจ อิทธิพลของวรรณกรรมมุขปาฐะลานนา ภาพสะทอน

สังคม วิถีชีวิตลานนาจากอดีตสูปจจุบัน 

   Meaning, scopes and types of Lanna oral literature; strategies of building 

humorous folktales, essences and morals; influences of Lanna oral literature; reflection of 

Lanna society; ways of life from past to present 

 
1546101  สุนทรียภาพในคาํประพนัธรอยกรองไทย              3 (3-0-9) 

   Aesthetics in Thai Poetry 

   ความรูทั่ ว ไปเกี่ ยว กับทฤษฎีวรรณศิลปตะวันออก สุนทรียภาพในคําประพันธ           

รอยกรองไทยประเภทตางๆ ประเด็นปญหาเฉพาะดานรอยกรองไทย 

   Principle aesthetics in Thai poetry; aesthetics in Thai poetries; selected 

problem issues in Thai poetries 

 

1546401  วรรณคดีเอกของไทย                 3 (3-0-9) 

   Thai Literary Masterpieces 

   พัฒนาการของการศกึษาวรรณคดีเอกของไทย การตีความวรรณคดเีอกของไทย ระเบียบ

วิธีวิเคราะห วิจารณ การเขาถึงตัวบทวรรณคดีเอกของไทยในฐานะวรรณคดีของชาติ การประเมินคาวรรณคดีเอก

ของไทย และทิศทางการศึกษาวรรณคดีเอกของไทย 

   Development of Thai literary masterpiece studies; interpretation of Thai 

literary; methodology of analysis and criticism; appreciation of literary text as a national 

masterpiece; evaluation and trend of Thai literary masterpiece studies 
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1546605        วรรณกรรมของกลุมชาติพันธุกับการพัฒนาทองถิ่น             3 (3-0-9) 

   Ethnic Literature for Local Development 

   ความหมาย ขอบเขตของวรรณกรรมกับการวิจัยภาคสนาม วิธีการและการเก็บขอมูล

วรรณกรรมภาคสนาม การจัดจําแนกขอมูล วิจารณวรรณกรรม การนําไปใช เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

   Meaning and scopes of literary works and fieldwork research; methods 

and data collection of fieldwork literature; data classification; literature criticism; applications of 

local development 

 

1546606  อิทธิพลวรรณกรรมบาลีและสันสกฤตที่มีตอวรรณกรรมไทย           3 (3-0-9) 

   Influences of Pali and Sanskrit Literature in Thai Literature 

   ความหมาย ลักษณะ และประเภทของบาลีและสันสกฤต อิทธิพลของวรรณกรรมบาลี

และสันสกฤต  ตอวรรณกรรมไทยดานการแตงกวีพจนและรอยแกวแบบไทย การแปลวรรณกรรมบาลี            

และสันสกฤตเปนภาษาไทย 

    Meaning, characteristics and types of Pali and Sanskrit literatures; 

influences of Pali and Sanskrit literatures in Thai literature, including Thai poetry and prose 

writing; literature translation from Pali and Sanskrit into Thai 

 

1546903  หัวขอพเิศษดานวรรณกรรม               3 (3-0-9) 

   Special Topics in Literature 

   ศึกษาประเด็นปญหาเฉพาะดานวรรณกรรมท่ีนักศึกษาสนใจเปนพิเศษ ใหขอมูลเชิงลึก

เก่ียวกับหัวขอพิเศษ ไดแก วรรณกรรมไทยสมัยตางๆ วรรณกรรมไทยสมัยใหมและ/หรือวรรณกรรมตางประเทศ  

   A study of specific problem issues in literature related to interesting 

students; insight data of special topics, such as Thai literature in each period, modern Thai 

literature and/or literature in international aspect 

 

รายวิชากลุมคติชนวิทยา 

รหัสวชิา  ช่ือรายวิชา                น (ท-ป-อ) 
1545109  เทพปกรณัม                 3 (3-0-9) 

   Mythology 

   ขอ มูลเทพปกรณัมจากแหล งอารยธรรมของโลก กรณีศึกษาขอมูลตั วอย า ง               

จากเทพปกรณัมตะวันตกและตะวันออก 

   Mythology data from the cradle of world civilization; case studies of 

examples of mythology data in the West and the East 
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1545110  การศึกษาชีวประวัติบุคคลสําคัญจากมุมมองคติชนวิทยา            3 (3-0-9)

   A Study of Biographies of Important People from Folklore    

   Perspective 

   กลวิธีการศกึษาชีวประวัติบุคคลสําคญัจากมุมมองเชิงคติชนวิทยา ความแตกตางระหวาง

การศึกษาชีวประวัติบุคคลสําคัญจากมุมมองเชิงคติชนวิทยากับมุมมองเชิงประวัติศาสตร ตัวอยางการศึกษา

ชีวประวัติบุคคลสําคัญของโลก 

   Study strategies of biographies of important people from folklore 

perspectives; differences between folklore perspective and historical perspective; examples of 

the studies of biographies of international personalities 

 

1545111  พัฒนาการการศึกษาคติชนวิทยา               3 (3-0-9) 

   Development of Folklore Study 

   ประวัติความเปนมาของการศึกษาคติชนวิทยา พัฒนาการของการศึกษาคติชนวิทยา    

ในตะวันตก ตะวันออก และประเทศไทย ตัวอยางผลงานวิจัยของนักคติชนวิทยาที่มีชื่อเสียง   

   History and background of folklore study; folklore study development; 

folklore in the West, the East, and Thailand; examples of researches of famous folklorists 

 

1545603  คติชนวิทยาลานนา                3 (3-0-9) 

   Lanna Folklore 

   ประวัติศาสตรลานนา ประเพณี ความเชื่อ และวิถีชี วิตของชาวลานนา คุณคา          

การดาํรงอยู และการสืบทอดคติชนลานนาในบรบิทของสังคมไทยรวมสมัย 

   Historical of Lanna; Lanna’s traditions, beliefs and ways of life; values, 

existence and transmission of Lanna folklore in contexts of contemporary Thai society   

 

1545604  การประยุกตแนวคิดคติชนวิทยาในสังคมปจจุบัน             3 (3-0-9) 

   Applications of Folklore Concepts in the Present Society 

   แนวคิดสําคัญทางดานคติชนวิทยา ความสัมพันธระหวางคติชนวิทยากับจิตวิเคราะห    

การนําแนวคิดคติชนวิทยาในการอธิบายและแกไขปญหาของมนุษยในสังคมปจจุบัน 

   Important concepts of folklore; relationships between folklore and 

psychoanalysis; applications of folklore concepts in explaining and solving human problems in 

the present society 
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1546102  คติชนวิทยาเปรียบเทียบ                3 (3-0-9) 

   Comparative Folklore 

   ความหมาย และคุณคาของคติชนวิทยาเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบขอมูลคติชนวิทยา

จากหลากหลายกลุมชาติพันธุ การสืบหาปจจัยที่กอใหเกิดความเหมือนคลายและความแตกตาง 

   Meaning and values of comparative folklore; comparison of folklore data 

from several ethnic groups; searching for factors that cause similarities and dissimilarities 

 

1546607  คติชนวิทยากับงานวิจัยภาคสนาม              3 (3-0-9) 

   Folklore and Fieldwork Research 

   วิธีการและการเขาถึงขอมูลคติชนวิทยาภาคสนาม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคนิค

การเก็บขอมูล การบันทึกขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการวิเคราะหทางคติชนวิทยา 

   Methods and accesses of Folklore data in fieldwork, including theories and 

practices; data collection techniques, data recording and data analysis for folklore analysis  

 

1546608  คติชนวิทยากับการพัฒนาทองถิ่น              3 (3-0-9) 

   Folklore and Local Development 

   ความหมาย คุณคา และบทบาทหนาที่ของคติชนวิทยา การประยุกตใชขอมูลความรู

ทางดานคติชนวิทยาในการพัฒนาทองถิ่น 

   Meaning, values, roles, and functions of folklore; applications of folklore 

knowledge in local development 

 

1546904  หัวขอพิเศษทางดานคติชนวิทยา               3 (3-0-9)

   Special Topics in Folklore 

   ศึกษาประเดน็ปญหาเก่ียวกับคติชนวิทยาที่นักศึกษาสนใจเปนพิเศษ 

   A study of problem issues in folklore related to interesting students 

   

3) วิทยานิพนธ หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 จํานวน  12 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา                  หนวยกิต 
1546905  วิทยานิพนธ                      12 หนวยกิต 

   Thesis 

   วิจัยในหัวขอทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา ตามที่ผูเรียนสนใจดวยระเบียบวิธี

วิจัยและกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสม และแสดงถึงภูมิรูของผูเรียน เขียนและนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ

วิทยานิพนธตามที่หลักสูตรกําหนด 
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   Doing the research in language, literature, and folklore for interesting 

students according to research methodology, conceptual framework, appropriate theory, and 

students’ knowledge; research result writing and presentation in thesis format under the 

curriculum regulations 

 
4) การศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรแผน ข จํานวน  6 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา                  หนวยกิต 
1546906  การศกึษาคนควาอิสระ              6 หนวยกิต 

   Independent Study 

   วิจัยในหัวขอทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา ตามที่ผูเรียนสนใจดวยระเบียบวิธี
วิจัยและกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสม และแสดงถึงภูมิรูของผูเรียน การเขียนนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
การศกึษาคนควาอิสระตามที่หลักสูตรกําหนด 
   Doing the research in language, literature, and folklore for interesting 

students according to research methodology, conceptual framework, appropriate theory, and 

students’ knowledge; research result writing and presentation in independent study format 

under the curriculum regulations 
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ภาคผนวก ช 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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