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แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณคดีไทย ฉบับ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
----------------------1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจาก ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และได้รับอนุมัติเปิดสอนจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2545
2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่
…………………… เมื่อวันที่.................. เดือน.................................... พ.ศ........................
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่ภาคต้นเป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
4.1 ยกเลิกการกาหนดให้เรียนวิชารองตามผลการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีไทย พ.ศ. 2545 และผลจากการสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต และมหาบัณฑิต พ.ศ. 2552
4.2 ปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้วให้ทันสมัย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์
และสังคม ตามผลจากการสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต พ.ศ. 2552
4.3 เพื่อเปิดรายวิชาใหม่ที่ตอบสนองความสนใจของผู้ศึกษาในวงกว้าง และสอดคล้อง
กับแนวโน้มในการศึกษาวรรณคดีทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 ปรับรหัสวิชาจาก 6 หลักเป็น 8 หลัก
5.2 เพิ่มจานวนหน่วยกิตวิชาเอก จากไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 26
หน่วยกิต
5.3 เพิ่มจานวนหน่วยกิตวิชาเอกเลือก จากไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต
5.4 ยกเลิกวิชารอง
5.5 เปิดรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา
01376531 ประพันธกรคัดสรร
01376548 คติชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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01376554 วรรณกรรมไทยกับเพศสถานะศึกษา
5.6 ปรับปรุงรายวิชา จานวน 3 รายวิชา
01376547 วรรณกรรมต้นฉบับตัวเขียน
01376552 วรรณกรรมไทยที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมตะวันออก
01376553 วรรณกรรมไทยที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมตะวันตก
5.7 ปิดรายวิชาจานวน 8 วิชา ได้แก่
376513 การวิจักษณ์อรรถรสทางวรรณคดี
376531 พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
376532 พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ
376533 วรรณกรรมเสฐียรโกเศศ
376543 วรรณคดีพิธีกรรม
376544 พระราชหัตถเลขา
376554 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
376556 สถานภาพและบทบาทของสตรีในวรรณคดีไทย
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5.8 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2545
แผน ก แบบ ก (2)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
1.วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
- สัมมนา
376597 สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
376511 ทฤษฎีวรรณคดี
376541 วรรณคดีร้อยแก้วและร้อยกรอง
376591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณคดีไทย
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

38 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1,1
9 หน่วยกิต
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
9 หน่วยกิต

376512 ทฤษฎีคติชนวิทยา
3 (3-0)
376513 การวิจักษณ์อรรถรสทางวรรณคดี
3 (3-0)
376514 ทฤษฎีวรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0)
376521 วรรณกรรมสมัยใหม่ 3 (3-0)
376531 พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
3 (3-0)
376532 พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ
3 (3-0)
376533 วรรณกรรมเสฐียรโกเศศ
3 (3-0)
376542 วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย
376543 วรรณคดีพิธีกรรม
376544 พระราชหัตถเลขา
376545 วรรณคดีประวัติศาสตร์
376546 วรรณคดีกับสังคม
376547 วรรณกรรมต้นฉบับตัวเขียน

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

376551 วรรณคดีเรื่องเอกของไทย
376552 วรรณคดีไทยที่ดัดแปลงจากวรรณคดีตะวันออก
376553 วรรณคดีไทยที่ดัดแปลงจากวรรณคดีตะวันตก
376554 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

376555 รามายณะในเอเชีย
376556 สถานภาพและบทบาทของสตรีในวรรณคดีไทย
376596 เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทย

3 (3-0)
3 (3-0)
1-3

2. วิชารอง ไม่น้อยกว่า
3. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
376599 วิทยานิพนธ์

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
1-12

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
1.วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
- สัมมนา
01376597 สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
01376511 ทฤษฎีวรรณคดี
01376541 วรรณคดีร้อยแก้วและร้อยกรอง
01376591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณคดีไทย
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้
01376512 ทฤษฎีคติชนวิทยา

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ปรับชื่อตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ
38 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1,1
9 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15 หน่วยกิต
3 (3-0-6)

01376514 ทฤษฎีวรรณคดีเปรียบเทียบ
01376521 วรรณกรรมสมัยใหม่

เพิ่มหน่วยกิต

เพิ่มหน่วยกิต
เพิ่มเงื่อนไข
ปิดรายวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

01376531 ประพันธกรคัดสรร
01376542 วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ปิดรายวิชา
เปิดรายวิชาใหม่
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

01376545 วรรณคดีประวัติศาสตร์
01376546 วรรณคดีกับสังคม
01376547 วรรณกรรมต้นฉบับตัวเขียน
01376548 คติชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
01376551 วรรณคดีเรื่องเอกของไทย
01376552 วรรณกรรมไทยที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมตะวันออก
01376553 วรรณกรรมไทยที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมตะวันตก

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

01376554 วรรณกรรมไทยกับเพศสถานะศึกษา
01376555 รามายณะในเอเชีย

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ปรับปรุงรายวิชา
เปิดรายวิชาใหม่
ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชา
ปิดรายวิชา
เปิดรายวิชาใหม่
ปิดรายวิชา

01376596 เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทย

1-3

ยกเลิกวิชารอง
3. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
376599 วิทยานิพนธ์

3

12 หน่วยกิต
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6. โครงสร้างของหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1) วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
2) วิชารอง
3) วิทยานิพนธ์
หน่วยกิตรวม

เกณฑ์
โครงสร้างเดิม
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

7. หลักสูตร

4

โครงสร้างใหม่
ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณคดีไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดี

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสสาขาวิชา XL06
ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย
ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Thai Literature
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีไทย)
ชื่อย่อ
ศศ.ม. (วรรณคดีไทย)
ชื่อเต็ม
Master of Arts (Thai Literature)
ชื่อย่อ
M.A. (Thai Literature)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติทมี่ ีความรูภ้ าษาไทยดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่
 หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย
เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546
การพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
คณะกรรมการการศึกษาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้งที.่ ....../2554
วันที่.............................. พ.ศ. 2554
*7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จะขอประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรในปีการศึกษา 2556
*8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ครู อาจารย์ นักอักษรศาสตร์ นักวรรณศิลป์ นักจดหมายเหตุ นักวิชาการ นักวิจัย นักเขียน นักหนังสือพิมพ์
วิชาชีพสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ เลขานุการ มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนไม่
สังกัดรัฐบาล หรืออาชีพตามสถานประกอบการ
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9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
1. นางกุลวดี มกราภิรมย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์

2. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ

รองศาสตราจารย์

3. นางสาวเสาวณิต วิงวอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

*10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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*11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ใ นฐานะมหาวิ ทยาลั ย วิ จั ย
จุดมุ่งหมายประการหนึ่งของหลักสูตรคือการพัฒนาการวิจัยและองค์ความรู้ด้านวรรณคดีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การ
พัฒนาหลักสูตรและทิศทางการสร้างงานวิจัยของมหาบัณฑิตในหลักสูตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.
2551-2553) ในยุทธศาสตร์ก ารวิจัยที่ 2 การส่ งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาคุ ณค่ าทางศาสนา ศิล ปวัฒนธรรม และ
เอกลั กษณ์ ที่ห ลากหลาย แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุ ณค่าทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่ น และ แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้
ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และสร้างสรรค์งานศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โลกในปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนสาหรับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างและรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนตนเองจนมีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากโลกาภิวัตน์ สิ่งที่วงวิชาการมนุษยศาสตร์ทั่วโลกสนใจคือการจัดการความแตกต่างหลากหลายของอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพลโลกที่มีความลื่นไหลแปรเปลี่ยนตลอดเวลา การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขา
วรรณคดีไทยคานึงถึงพลวัตของปรากฏการณ์ข้างต้น จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ เรียนรู้ และเข้าใจพื้นหลังทางวัฒนธรรมของตนเองและผู้อื่นอันเป็น
การลดความขัดแย้งแตกแยกที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม นอกจากนั้น องค์ความรู้ที่
ถ่ายทอดในหลักสูตรยังมีส่วนในการยืนยันอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ โดยสอนให้คนไทย
รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น
*12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่เ กี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและสถานการณ์ทางสังคม
วัฒนธรรมผลักดันให้การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ที่เคลื่อนเข้าสู่การแสวงหา
ความรู้แบบหลังสมัยใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรจึงคานึงถึงหน้าที่ในการยืนยันอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยที่จะ
เกิดจากการศึกษาวรรณคดีไทย และแนวทางใหม่ๆ ของการศึกษาและการสร้างงานวิจัยที่สัมพันธ์กับพลวัตในโลก
วิชาการ อันจะทาให้ มหาบัณ ฑิต ของหลักสู ต รมีค วามพร้อ มที่จะศึกษาต่อ ในชั้นที่สู งขึ้นไป หรือ สร้างงานวิจัยต่อ
ยอดจากแนวทางหลากหลายที่หลักสูตรวางรากฐานทางความคิดไว้ให้
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัย การสร้างรายวิชาเรียนที่จะ
สัมพันธ์กับการออกแบบงานวิ จัยของนิสิตในอนาคตคานึงถึงนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.25512553) ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ที่
หลากหลาย แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ บ นฐานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ แผนงานวิ จั ย ที่ 2 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู้ ท าง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และสร้างสรรค์งานศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
*13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
*1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญ
ในยุคปัจจุบัน สังคมไทยเติบโตเป็นสังคมทุนนิยมสมัยใหม่และสังคมบริโภคนิยมเต็มรูปแบบ ความ
เจริญทางวัตถุแปรผกผันกับความเจริญ ด้านจิตใจของคนในสังคม คนจานวนมากขาดความเข้าใจชีวิตจึง
ล้มเหลวที่จะเข้าใจผู้อื่นรวมทั้งตนเอง ปรากฏการณ์ดังกล่าวทาให้มนุษย์ไม่อาจดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างผาสุก การอ่านหรือการศึกษาวรรณคดีจะมีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยให้เห็นโลกในอดีตและปัจจุบันทั้งใน
มิ ติ ที่ ลุ่ ม ลึ ก และกว้ า งไกล สนองตอบได้ ทั้ ง ในด้ า นสาระแห่ ง ชี วิ ต และความบั น เทิ ง แห่ ง อารมณ์
ความรู้สึก นอกจากนี้ยังทาให้เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทยอีกโสดหนึ่ง
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2.1 เพื่อผลิตนักวิชาการด้านวรรณคดีไทย สามารถนาความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดีได้อย่างลุ่มลึกและสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประเมินค่าวรรณคดีได้อย่างเหมาะสม
1.2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอนวรรณคดีไทยทั้งในด้านทฤษฎีและการนาไปใช้ได้จริง
1.2.3 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและการทาวิจัยทางด้านวรรณคดีในเชิงสหวิทยาการ
1.2.4 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในด้านภาษาและวรรณคดีให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่
เหมาะสม
1.2.5 เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีคุณธรรมและมีเป้าหมายที่ดีในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีคุณค่าต่อสังคมโดยแท้จริง
*2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอให้มีมาตรฐานตามที่
สกอ. กาหนด
- พัฒนาหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอให้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของวงวิชาการ
- พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- พัฒนาหลักสูตรบนฐานของ
ผลการวิจัยสถาบัน
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์หลักสูตร
เมื่อครบกาหนดการปรับปรุง
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันมามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
- ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการเรียนการ
สอนพัฒนาความรู้ด้วยการวิจัยในสาขา
วรรณคดีไทยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

- ผลการวิจัยสถาบัน
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร
- โครงการบรรยายพิเศษและ
เสวนาวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างสถาบันเป็นวิทยากร
- โครงการวิจัยของบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนที่นามาใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันและเวลาราชการ
ภาคต้น เดือนมิถุนายน-กันยายน
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวรรณคดีไทย หรือภาษาไทยหรือเทียบเท่า และมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตบางคนมีพื้นฐานทางวรรณคดีไทยไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
คณะกรรมการประจาหลักสูตรอาจมีดุลยพินิจให้เข้าศึกษาได้ในแบบทดลองเรียน หรือลงทะเบียน
เรียนรายวิชาทางวรรณคดีไทยเพิ่มเติม

11
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2554
10
10 คาดว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาตลอด
2555
10 10 20 หลักสูตรปีละ 10 คน เริ่มจบ พ.ศ.2556
2556
10 10 20
2557
10 10 20
2558
10 10 20
2.6 งบประมาณตามแผน
ความต้องการงบประมาณสาหรับหลักสูตรนี้มีดังนี้
หมวดรายรับ

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย
รวม

หมวดรายจ่าย

1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทน
- ค่าวัสดุ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวม

2554
608

2555
608

2556
608

2557
608

หน่วย: พันบาท
2558
608

608

608

608

608

608
หน่วย: พันบาท
2558
-

2554
-

2555
-

2556
-

2557
-

23
5
28

23
5
28

23
5
28

23
5
28

23
5
28

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตปีการศึกษาละ 2,800 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน (ถ้ามี)
ไม่มี
12
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ข. วิทยานิพนธ์
3.1.3 รายวิชา
ก. รายวิชาเอก
- สัมมนา
01376597 สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
01376511 ทฤษฎีวรรณคดี
(Literary Theories)
01376541 วรรณคดีร้อยแก้วและร้อยกรอง
(Prose and Poetry)
01376591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณคดีไทย
(Research Methods in Thai Literature)
- วิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้
01376512 ทฤษฎีคติชนวิทยา
(Theories of Folklore)
01376514 ทฤษฎีวรรณคดีเปรียบเทียบ
(Theories of Comparative Literature)
01376521 วรรณกรรมสมัยใหม่
(Modern Literary Works)
01376531* ประพันธกรคัดสรร
(Selected Authors)
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาที่ปรับปรุง

ไม่น้อยกว่า

38

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

38
26
2
9
15
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

26
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1,1
หน่วยกิต
3 (3-0-6)

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

9

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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01376542 วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย
(Buddhist Literature in Thai)

3 (3-0-6)

01376545 วรรณคดีประวัติศาสตร์
(eautaiatoL latHiotsiH)
01376546 วรรณคดีกับสังคม
(Literature and Society)
01376547** วรรณกรรมต้นฉบับตัวเขียน
(Literary Works in Manuscript)
01376548* คติชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Folklore in South East Asia)
01376551 วรรณคดีเรื่องเอกของไทย
(Masterpieces of Thai Literature)
01376552** วรรณกรรมไทยที่ดัดแปลงจากวรรณกรรม
ตะวันออก
(Thai Adaptations of Eastern Literature)
01376553** วรรณกรรมไทยที่ดัดแปลงจากวรรณกรรม
ตะวันตก
(Thai Adaptations of Western Literature)
01376554* วรรณกรรมไทยกับเพศสถานะศึกษา
(Thai Literature and Gender Studies)
01376555 รามายณะในเอเชีย
(The Ramayana in Asia)
01376596 เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทย
(Selected Topics in Thai Literature)
01376598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
01376599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3 (3-0-6)

* รายวิชาเปิดใหม่
14

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12

หน่วยกิต
1-12
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** รายวิชาที่ปรับปรุง

3.1.4 แผนการศึกษา
ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
01376511 ทฤษฎีวรรณคดี
วิชาเอกเลือก

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
6(--)
รวม
9(--)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01376541 วรรณคดีร้อยแก้วและร้อยกรอง
3 (3-0-6)
01376591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
01376597 สัมมนา
1
วิชาเอกเลือก
3(--)
รวม
10 ( - - )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
01376597 สัมมนา
01376599 วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1
3
6(--)
รวม
10 ( - - )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
01376599 วิทยานิพนธ์

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9
รวม
9(--)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
1.
นางกุลวดี มกราภิรมย์
ศาสตราจารย์
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์, 2516
M.A. (English) Central Missouri
State University, USA, 2521
Attestato di Conoscenza della
Lingua Italiana, Università Italiana
per Stranieri (Perugia), Italy, 2523

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง
1. วรรณคดีกับศิลปะสมัย
คลาสสิก-สมัยคลาสสิกใหม่
2. การละครตะวันตกสมัย
คลาสสิก – สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
3. มรดกอารยธรรมโลก
(แต่งร่วม)
4. สารานุกรมประวัติศาสตร์
สากล: อเมริกา เล่ม 1 อักษร
A – B (แต่งร่วม)
5. สารานุกรมประวัติศาสตร์
สากล: อเมริกา เล่ม 3 อักษร
E-F-G (แต่งร่วม)
6 .ประวัติการละครยุคกรีก –
ยุคเอลิซาบีเธน (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร)
7. ละครสมัยกลางหาใช่ละคร
นอกศตวรรษไม่
8. เครื่องหมายและสัญลักษณ์
ในงานศิลปะ
9. ดันเต อาลิกิเยริ: วีรบุรุษ
ฤๅ ทรชน
13. อิตาลี...เมืองนีม้ ีตานาน
14. เพลงสื่อความหมาย
(บทความสอนภาษาอังกฤษ
จากเพลง 49 บท)
15. Lyrics (บทความสอน
ภาษาอังกฤษจากเพลง 40
บท)
16. แผนที่เดินเรือของ
โคลัมบัส
17. Britannica Concise
Encyclopedia ภาคภาษาไทย
(3 เล่ม) (แปลร่วม)
16
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01376514
ทฤษฎีวรรณคดี
เปรียบเทียบ
01376554
วรรณกรรม
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

หลักสูตร
ปรับปรุง

01376531
ประพันธกร
คัดสรร
01376521
วรรณกรรม
สมัยใหม่
01376553
วรรณกรรม
ไทยที่
ดัดแปลงจาก
วรรณกรรม
ตะวันตก
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ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
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ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปัจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

18. เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ในคริสตศิลป์
19. สารวจโลกวิทยาศาสตร์:
แรงและการเคลื่อนที่
20. สมุดภาพประติมากรรม
กรุงรัตนโกสินทร์ (Sculptures
of Rattanakosin)

2.

นายธงรบ รื่นบรรเทิง
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538
B.A. (English)
University of Illinois-Urbana
Champaign, USA, 2540
M.A. (English)
DePaul University, USA, 2543

งานวิจัย
1. คุณค่าของ “ทาเนียบ
นักเขียน” และ “รายชื่อ
วรรณคดีสยาม” ของพระสาร
สาสน์พลขันธ์ที่มีต่อการศึกษา
วรรณคดีไทย (วิจัยร่วม)
2. ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัด
ตรัง (วิจยั ร่วม)
3. โครงการวิจยั เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรของ
ภาควิชาวรรณคดี (วิจยั ร่วม)
งานแต่งเรียบเรียง
1. พันธนาการของความเป็น
อื่น: การแสดงกับการท้า
ทายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในบท
ละครเรื่อง Bondage ของ
เดวิด เฮนรี หวัง
2. The Problems of
Generic Classification of
Shakespeare's Romance
3. Public language grac'd:
Rhetorical Dilemma and
Gender Politics in Elizabeth
Cary's The Tragedy of
Mariam

17

01376511
ทฤษฎี
วรรณคดี
01376556
วรรณกรรม
ไทยกับเพศ
สถานะศึกษา
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

3.

นางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
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ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

4. The Joy Luck Club: วิถี
ของเรื่องเล่า รากเหง้า และ
ตัวตนของสมาชิกในครอบครัว
5. การสถาปนาและธารงพระ
ราชอานาจของสมเด็จพระราช
นินีนาถเอลิซาเบทที่ 1 ผ่าน
พระสาทิสลักษณ์
งานแต่งเรียบเรียง
1. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา 376331 วรรณกรรม
ของกวีสาคัญ
2. วรรณคดีและนาฏศิลป์ไทย
ในงานจิตรกรรมของจักรพันธุ์
โปษยกฤต
3. บทพรรณนาธรรมชาติใน
วรรณคดีไทย: ความจริง
ความสมจริงและความงาม
ทาง วรรณศิลป์
4. มณีปัญญากับภาษากวี:
สุนทรภู่
5. บทเพลงไทยสากลของ
สุนทราภรณ์กับวรรณคดีไทย
6. วิจักษณ์ วิจารณ์ ดึกนี้กวี
สั้นลง ของ อังคาร กัลยาณ
พงศ์
งานวิจัย
1. โครงการวิจยั เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรของ
ภาควิชาวรรณคดี (วิจยั ร่วม)
2. ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัด
ตรัง (วิจัยร่วม)

18

ปัจจุบัน

01376513 การ
วิจักษณ์อรรถรส
ทางวรรณคดี
01376543
วรรณคดีพิธีกรรม
01376591
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ทางวรรณคดีไทย
01376597
สัมมนา

หลักสูตร
ปรับปรุง

01376541
วรรณคดีร้อย
แก้วและร้อย
กรอง
01376542
วรรณคดีพุทธ
ศาสนาพากย์
ไทย
01376551
วรรณคดีเรื่อง
เอกของไทย
01376552
วรรณกรรม
ไทยที่ดัด
แปลงจาก
วรรณกรรม
ตะวันออก
01376597
สัมมนา
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
4.
นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ
รองศาสตราจารย์
อ.บ. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
M.A. (Comparative Literature)
University of Washington, USA,
2531
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

มคอ.2

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
ปัจจุบัน
งานแต่งเรียบเรียง
1. สานวนไทย (แต่งร่วม)
2. ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่า
เรื่อง
3. โครงสร้างนิยมในวรรณคดี
4. ลับแล, แก่งคอย: อานาจ
ของเรื่องเล่ากับการทาลาย
ล้าง/สร้างตัวตน
5. ทากและปลิงอันอาจสูบ
เลือดให้ม้วยมรณ์: ผู้หญิงใน
เรื่องสั้นแนว “ผจญไพร”
6. “Life in Agony: The Cities
as Portrayed in Modernist
Thai Short Stories (19641973)
7. “Space and Self Representation in
Modernist Thai Short
Stories
8. “Modernist Thai Short
Stories, 1964-1973: The
Relationship with Art
9. In Search of Women’s
Voices: A Study of Dorothy
Richardson’s Short Stories
10. เอกสารคาสอนรายวิชา
373444 เรื่องสั้นเปรียบเทียบ
11. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา 373445 วรรณคดี
เปรียบเทียบ
งานวิจัย
1. เพศวิถีและอารมณ์
ปรารถนาในนวนิยายเรื่อง เรา
ลิขิต และ แผ่นดินของเรา.
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01376511
ทฤษฎีวรรณคดี
01376514
ทฤษฎีวรรณคดี
เปรียบเทียบ
01376521
วรรณกรรม
สมัยใหม่
01376553
วรรณคดีไทยที่
ดัดแปลงจาก
วรรณคดีตะวันตก
01376556
สถานภาพและ
บทบาทของสตรี
ในวรรณคดีไทย
01376599
วิทยานิพนธ์

หลักสูตร
ปรับปรุง
01376511
ทฤษฎี
วรรณคดี
01376541
วรรณคดีร้อย
แก้วและร้อย
กรอง
01376514
ทฤษฎี
วรรณคดี
เปรียบเทียบ
01376521
วรรณกรรม
สมัยใหม่
01376545
วรรณคดี
ประวัติศาสตร์
01376599
วิทยานิพนธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย พ.ศ. 2553

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

5.

นางสาวเสาวณิต วิงวอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ.บ. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519
อ.ด. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

มคอ.2

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

2. บทละครเวทีสมัยใหม่ของ
ไทยทศวรรษ 2510:
นาฏกรรมแห่งความขุ่นข้อง
3. คุณค่าของ “ทาเนียบ
นักเขียน” และ “รายชื่อ
วรรณคดีสยาม” ของพระสาร
สาสน์พลขันธ์ที่มีต่อการศึกษา
วรรณคดีไทย (วิจัยร่วม)
4. ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัด
ตรัง (วิจัยร่วม)
งานแต่งเรียบเรียง
1. หินตุ๊กตาศิลาจีนและหินใน
วัดโพธิ์
2. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคกลาง คา “วรรณกรรมยอ
พระเกียรติ” “รามเกียรติ์ สลัก
หินที่วัดพระเชตุพน” “ฉันท์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าปราสาททอง” ฯลฯ
3. วิเคราะห์พระนิพนธ์สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้ากรม
พระปรมานุชติ ชิโนรส
4. เอกสารคาสอนรายวิชา
376442 คติชนวิทยา
5. ละครไทยในมุมมองนัก
วรรณคดี
6. รามเกียรติ์ในวิถีชวี ิตไทย
7. เลบิกอังกอร์วัต:
วรรณกรรมสดุดีของเขมร
งานวิจัย
1. ปฐมสมโพธิวัดตองปุ:
ความสัมพันธ์ระหว่าง
จิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธ
ประวัติ
20

ปัจจุบัน

01376512
ทฤษฎีคติชน
วิทยา
01376531
พระนิพนธ์
สมเด็จพระมหา
สมณเจ้ากรมพระ
ปรมานุชติ ชิโนรส
01376533
วรรณกรรม
เสฐียรโกเศศ
01376552
วรรณคดีไทยที่
ดัดแปลงจาก
วรรณคดี
ตะวันออก
01376591
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ทางวรรณคดี
ไทย

หลักสูตร
ปรับปรุง

01376512
ทฤษฎีคติชน
วิทยา
01376542
วรรณคดีพุทธ
ศาสนาพากย์
ไทย
01376541
วรรณคดีร้อย
แก้วและร้อย
กรอง
01376547
วรรณกรรม
ต้นฉบับ
ตัวเขียน
01376555
รามายณะใน
เอเชีย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย พ.ศ. 2553

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

มคอ.2

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปัจจุบัน

2. คุณค่าของ “ทาเนียบ
01376599
นักเขียน” และ “รายชื่อ
วิทยานิพนธ์
วรรณคดีสยาม” ของพระสาร
สาสน์พลขันธ์ที่มีต่อการศึกษา
วรรณคดีไทย (วิจัยร่วม)
3. ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัด
ตรัง (วิจัยร่วม)
4. หุ่นกรมพระราชวังบวรและ
ละครเล็ก
5. วรรณคดีที่เกี่ยวกับน้าตาล
และอ้อยในประเทศไทย

หลักสูตร
ปรับปรุง
01376591
ระเบียบวิธี
วิจัยทาง
วรรณคดีไทย
01376597
สัมมนา
01376599
วิทยานิพนธ์

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
1
นางกนกพร นุ่มทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.บ (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538
M.A. (Classical Chinese Literature)
Peking University, P.R. China,
2542
Ph.d.(Classical Chinese
Literature) Nanjing University,
P.R. China, 2547

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

งานแต่งเรียบเรียง
1. “Romance of the the
Three Kingdoms in
Thailand”
2. สืบรอยเรื่อง เมิ่งเจียงหนี่ว์
ร้องไห้ทลายกาแพง
3. Translation, Politics and
Literature: Propagation of
‘Romance of the Western
Han’
4. การแปลวรรณกรรมจีน
เรื่อง “ไซ่ฮนั่ ” ในสมัยรัชกาลที่ 1
5. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการอ่านภาษาจีน I
6. เอกสารประกอบการสอน
วิชาการฟัง-การพูดภาษาจีน I
ผลงานทางวิชาการ
21

ปัจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง
01376552
วรรณกรรม
ไทยที่ดัด
แปลงจาก
วรรณกรรม
ตะวันออก
01376596
เรื่องเฉพาะ
ทางวรรณคดี
ไทย

ภาระงานสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย พ.ศ. 2553

มคอ.2

ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

ปัจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

7. สนุกกับมุขฮาพาฉลาด
8. 100 ยอดหญิงแห่ง
ประวัติศาสตร์จีน
9. 100 โสเภณีใน
ประวัติศาสตร์จีน
10. 100 ทรชนใน
ประวัติศาสตร์จีน
11. 100 ขุนนางประเสริฐใน
ประวัติศาสตร์จีน
2

นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย
ศศ.บ.(วรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานแต่งเรียบเรียง
1. คนกับป่า: ปัญหาเรื่อง
สิทธิการจัดการทรัพยากรใน
วรรณกรรมของวัธนา บุญยัง
2. อินทรีแดง: นาฏกรรมของ
ซูเปอร์ฮีโรพันธุไ์ ทย
3. โคลนติดล้อ: อมตะปัญหา
สังคมและการเมืองไทย
4. ศิลปะเซอร์เรียลิสม์ในบท
เพลงรัก ‘ไม่รู้จักฉันไม่รจู้ ัก
เธอ’
5. The Art of Binary
Oppositions: ความเหมือนใน
ความต่าง ความงามในความ
ตรงข้าม ‘Monsoon
Wedding’ และ ‘Because I
said so’
6. การศึกษาวิเคราะห์
วรรณกรรมสาหรับเด็กก่อน
วัยรุ่นที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี
พ.ศ.2522-2542
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01376512
ทฤษฎีคติชน
วิทยา
01376552
วรรณกรรม
ไทยที่
ดัดแปลงจาก
วรรณกรรม
ตะวันออก
01376548
คติชนเอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต้
01376596
เรื่องเฉพาะ
ทางวรรณคดี
ไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย พ.ศ. 2553

มคอ.2

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
3
นางสาวจันทวรรณ อนันตประยูร
งานแต่งเรียบเรียง
ศศ.บ. (วรรณคดีอังกฤษ)
1. Evolution of English
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532
Literature
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

2. The Zoo Story: นาฏกรรม
วิพากษ์สังคมอเมริกันของ
เอดเวิร์ด แฟรงคลิน อัลบี
3. ภูมิหลังทางประวัตศิ าสตร์
ปรัชญา และศาสนาใน
วรรณคดีอเมริกันในยุคเพียวริ
ตัน

ภาระงานสอน
ปัจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01376514
ทฤษฎีวรรณคดี
เปรียบเทียบ

01376531
ประพันธกร
คัดสรร

01376554
วรรณกรรมเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้

01376553
วรรณกรรม
ไทยที่
ดัดแปลงจาก
วรรณกรรม
ตะวันตก

งานวิจัย
โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรของภาควิชา
วรรณคดี (วิจัยร่วม)
4

นายนัทธนัย ประสานนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2549
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549

งานแต่งเรียบเรียง
1. โดยนัยนี้ อีกนัยหนึ่ง
2. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา 376415
วรรณกรรมไทยที่มาจาก
วรรณกรรมต่างประเทศ
3. ผิดด้วยหรือทีจ่ ะ
ปรารถนา: ชนกลุ่มน้อยทาง
เพศในนวนิยายไตรภาคของ
วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
4. “ใจกูนี่แบกรับอยูค่ นเดียว
แท้ๆ”: การเผยโฉมหน้าของ
“แม่” ใน ลับแล,แก่งคอย
5. ภาพฝันของเทพบุตร
ตะวันออก: นิยายทงบังชินกิ
โดยนักเขียน YAOI ชาวไทย
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01376541
วรรณคดีร้อย
แก้วและร้อย
กรอง
01376591
ระเบียบวิธี
วิจัยทาง
วรรณคดีไทย
01376554
วรรณกรรม
ไทยกับเพศ
สถานะศึกษา
01376596
เรื่องเฉพาะ
ทางวรรณคดี
ไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย พ.ศ. 2553

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

มคอ.2

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

6. ศิลปะแห่งการสร้าง
อารมณ์โศกในเสภาเรื่อง ขุน
ช้างขุนแผน
7. วรรณกรรมจีนพลัดถิ่นกับ
การผลิตซ้าอุดมการณ์การ
ผนวกรวมในบริบท
สังคมไทย
8. ความแปลกปลอมของ
ความเป็นไทยใน องค์บาก
และ ต้มยากุ้ง
9. วรรณคดีมรดกของไทย:
การอ่านใหม่ด้วยแนวคิดหลัง
อาณานิคม
10. หนังสือกลอนวัยรุ่นของ
ไทยในมิตทิ างสังคมวิทยา
วรรณคดี.
11. ‘ศึกษิต’ ในนวนิยายรัก
ของ ม.ล.บุญเหลือ เทพย
สุวรรณ
12. Representing Model
Minority: Yok Burapha’s
Yoo Kab Kong and
Integration Ideology
13. Rediscovering National
Glory and History:
Counter-Discourse and
Politics of Thai Indentity
in The Siam Renaissance
(2004)

24

ปัจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง
01376597
สัมมนา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย พ.ศ. 2553

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

มคอ.2

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปัจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
1. ทวิภพ: การศึกษาในฐานะ
ภาพยนตร์ไทยแนวโต้กลับ
อาณานิคม
2. ประมวลการสอนของ
ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:
การใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจของนิสิต
3. การเมืองเรื่องอัตลักษณ์
ในนวนิยายเรื่อง เสียงเพรียก
จากท้องน้า ของประทีป ชุม
พล
4. เลือด หยาดเหงื่อ และ
น้าตา: การสร้างอัตลักษณ์คน
ข้ามเพศในนวนิยายเรื่องทาง
สายที่สาม ของ กีรตี ชนา
5

นางสาวพรรณทิภา ชื่นชาติ
ศศ.บ (วรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547
ศศ.ม (วรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550

งานแต่งเรียบเรียง
1. เสียงสะท้อนเหนือหลุมฝัง
ศพ: สงครามโลกครั้งที่ 2 ใน
กวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่
2. จากเนรเทศนางสีดาถึง
ปล่อยม้าอุปการ: ความเหมือน
ที่แตกต่างระหว่างบทละคร
เรื่อง รามเกียรติ์กับรามายณะ
3. พฤติกรรมของนักสืบ
วิลสัน: การศึกษาวิเคราะห์
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01376541
วรรณคดีร้อย
แก้วและร้อย
กรอง
01376545
วรรณคดี
ประวัติศาสตร์
01376547
วรรณกรรม
ต้นฉบับตัว
เขียน
01376597
สัมมนา
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มคอ.2

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
6
นางสาวพรรณราย ชาญหิรญ
ั
งานแต่งเรียบเรียง
อ.บ. (ภาษาไทย)
1. ตัวละครจระเข้:
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
ความสัมพันธ์กับประเภทของ
ศศ.บ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
นิทานไทย
รามคาแหง, 2549
2. ไกรทอง: ความรุนแรง
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
ระหว่างเผ่าพันธุ์และเพศ
มหาวิทยาลัย, 2551
7

นายวรชัย วิริยารมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2523
M.A. (Anthropology) University of
Otago, New Zealand, 2528
Ph.d. (Anthropology) University of
Otago, New Zealand, 2551

งานแต่งเรียบเรียง
1. มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
อายุสั้น ตายด้วยไข้ป่า และ
วัณโรค
2. วัฒนธรรมการเกษตรใน
สังคมไทย: มิตทิ างประวัติศาสตร์
3. แหล่งโบราณคดีบ้านนาดี
4. สังคมและวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย

8

นางวรรณา นาวิกมูล
อ.บ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2516
M.A. (English) Eastern Michigan
University, USA, 2519

งานแต่งเรียบเรียง
1. “วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น” และ “วิถชี ีวิต
ของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต”
2. English for Tourist Guide
3. แม่นาก: จากตานาน
พื้นบ้านสู่ ‘เดอะมิวสิคัล’
4. แกะรอยแม่โพสพ
5. จักรพันธุ์ โปษยกฤตกับงาน
ศิลปะ
6. ภาพเขียนของจักรพันธุ์กับ
วรรณคดี
7. ปากกาขนนกของเชกสเปียร์

26

ภาระงานสอน
ปัจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง
01376546
วรรณคดีกับ
สังคม
01376551
วรรณคดีเรื่อง
เอกของไทย

01376546
วรรณคดีกับ
สังคม
01376596
เรื่องเฉพาะ
ทางวรรณคดี
ไทย

01376514
ทฤษฎีวรรณคดี
เปรียบเทียบ
01376554
วรรณกรรมเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้

01376521
วรรณกรรม
สมัยใหม่
01376531
ประพันธกร
คัดสรร
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ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

มคอ.2

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปัจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

8. ประมวลภาพพระ
ปิยมหาราช (Chulalongkorn
the Great-Pictures of
Thailand’s Beloved King)
งานวิจัย
1. คุณค่าของ “ทาเนียบ
นักเขียน” และ “รายชื่อวรรณคดี
สยาม” ของพระสารสาสน์พล
ขันธ์ที่มตี ่อการศึกษาวรรณคดี
ไทย (วิจยั ร่วม)
2. ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัด
ตรัง (วิจัยร่วม)
3. โครงการวิจยั เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรของ
ภาควิชาวรรณคดี (วิจัยร่วม)

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ผลงานทางวิชาการ
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
1
นายกีรติ ธนะไชย
งานแต่งเรียบเรียง
อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
1. บุหงาหอมร่วงฟ้าในป่าแก้ว:
ศิลปากร, 2544
ฉันทลักษณ์จาก "วรรณคดี" ถึง
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
กวีนิพนธ์สมัยใหม่
มหาวิทยาลัย, 2548
2. ปางอิเหนาเศร้าสุดถึง
บุษบา: สุนทรภู่กับการสร้าง
อารมณ์สะเทือนใจในนิราศ
อิเหนา
3. ลักษณะเด่นของบท
พรรณนาราชรถในบทละคร
เรื่อง อุณรุท และ รามเกียรติ์
พระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 1
27

ภาระงานสอน
ปัจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง
01376511
ทฤษฎี
วรรณคดี
01376521
วรรณกรรม
สมัยใหม่
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
2
นางกุสุมา รักษมณี
ศาสตราจารย์
อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2508
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2513
M.A. (Sanskrit and Indian Studies)
University of Toronto, Canada, 2519
Ph.d. (Sanskrit and Indian
Studies) University of Toronto,
Canada, 2521

3

นางสาวธานีรัตน์ จัตุทะศรี
อ.บ.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552

มคอ.2

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปัจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

01376511
งานแต่งเรียบเรียง
ทฤษฎีวรรณคดี
1. การวิจัยวรรณคดี
2. วรรณคดี สั น สกฤตฉบั บ
พากย์ไทย
3. ศักดิ์ศรีและความอับอายใน
วรรณกรรมไทย
4. งานเขียนชุดกุสุมาวรรณนา
(5 เล่ม)
5. การวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ตามทฤษฎีวรรณคดี
สันสกฤต
6. คุ ณ ค่ า ทางจริ ย ธรรมใน
วรรณคดี: การศึกษาจาก
ทรรศนะของศาสตราจารย์
พระยาอนุมานราชธน
7. งานช่างของในหลวง

01376511
ทฤษฎี
วรรณคดี
01376555
รามายณะใน
เอเชีย

งานแต่งเรียบเรียง
1. พระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือ
ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั : การ
สืบทอดขนบและการ
สร้างสรรค์ลักษณะเด่น
2. ลักษณะเด่นด้านกลวิธี
อธิบายในพระราชพิธีสิบสอง
เดือน
3. สองร่างทางความคิด แต่
หนึ่งจิตวิญญาณ: การตีความ
ตัวละครบุษาในบทละคร
สมัยใหม่เรื่อง บุษบา – อุณา
กรรณ
4. The Popularity of the
Tales of Inao in Thai
Society
5. Unakan: A Combination of the
Images of Thai Hero and Heroine

01376541
วรรณคดีร้อย
แก้วและร้อย
กรอง
01376596
เรื่องเฉพาะ
ทางวรรณคดี
ไทย
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับที่
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
4
นายบุญเตือน ศรีวรพจน์
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2521
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527

5

นางมณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
รองศาสตราจารย์
อ.บ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2513
B.A. (Sanskrit) University of
London, UK, 2519
Ph.d. (Thai Literature) University
of London, UK, 2523

มคอ.2

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ

ปัจจุบัน

งานแต่งเรียบเรียง
1. ศรีปราชญ์ไม่ได้แต่งอนิรุทธ
คาฉันท์
2. ปูมราชธรรม: เอกสารสมัย
อยุธยา จากหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีส
3. พิธีปฐมกรรม ไม่ใช่การเอา
โลหิตศัตรูมาล้างพระบาท
4. จมื่นไวยวรนารถ: ศิลป์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย
5. รัตนมงคลคาฉันท์: เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
01376555
งานแต่งเรียบเรียง
รามายณะใน
1. มณีปิ่นนิพนธ์: รวม
บทความด้านภาษา วรรณคดี เอเชีย
และวัฒนธรรมไทย
2. บทละครเรื่องรามเกียรติ:์
ภาพสะท้อนพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
3. ปัญหาการแปลวรรณกรรม
ร้อยกรองโบราณของไทย
4. การใช้คาสันสกฤตและบาลี
ในวรรณคดีไทย
5. อิทธิพลของเรื่องรามเกียรติ์
ในทัศนศิลป์ จิตรกรรมและ
ประติมากรรม
6. วรรณกรรมโลกนิติของไทย
7 Hindu Brahma in Thai
Literature
8. The Origin of Nonthuk
and Importance of His Myth
9. Impact of Indian Epics
on Thai Culture
29

หลักสูตร
ปรับปรุง
01376547
วรรณกรรม
ต้นฉบับ
ตัวเขียน

01376555
รามายณะใน
เอเชีย
01376552
วรรณกรรม
ไทยที่
ดัดแปลงจาก
วรรณกรรม
ตะวันออก
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ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชิ่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา
เลขประจาตัวบัตรประชาชน

6

นางยุพร แสงทักษิณ
รองศาสตราจารย์
อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2509
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2512

7

นางสาววิพุธ โสภวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2499
ค.บ. (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2501
สค.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2501
M.A. (Linguistics) University of
Hawaii, USA, 2511

มคอ.2

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิชาการ
ปัจจุบัน
งานแต่งเรียบเรียง
1. เงาะป่า: วรรณคดีสัญลักษณ์
แห่งรัชสมัย
2. รุ้งอักษร
3. กรองทัศนะด้านภาษาและ
วรรณคดี
4. วรรณคดียอพระเกียรติ
5. วรรณคดีการเมืองเรื่อง
สามกรุง

หลักสูตร
ปรับปรุง

01376545
01376551
วรรณคดี
วรรณคดีเรื่อง
ประวัติศาสตร์
เอกของไทย
01376546
วรรณคดีกับ
สังคม
01376596 เรื่อง
เฉพาะทาง
วรรณคดีไทย
01376597
สัมมนา
01376599
วิทยานิพนธ์
เลขประจ01376532
าตัวประชาชน
พระ 3 1009
01376591
02201 07 1
งานแต่งเรียบเรียง
1. การอ่านและการพิจารณา นิพนธ์สมเด็จพระ ระเบียบวิธี
เจ้าบรมวงศ์เธอ วิจัยทาง
หนังสือ
กรมพระยาดารง วรรณคดีไทย
2. การเขียน
ราชานุภาพ
01376551
3. ประวัตวิ รรณคดี
วรรณคดีเรื่อง
4. นิเวศวิทยาในนิราศสุนทรภู่
เอกของไทย
5. ภาพชีวิตเศรษฐกิจไทย
สมัยรัตนโกสินทร์

*4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
30

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย พ.ศ. 2553

มคอ.2

*5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อกาหนดในการทางานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยหรือวรรณคดีเปรียบเทียบ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อของงานวิจัยต้องมีวัตถุประสงค์หลักที่ชัดเจนและมีการเสนอผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
วงวิชาการ นิสิตแต่ละคนต้องเขียนงานวิจัยที่ต้องนาส่งเล่มตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่าง
เคร่งครัด สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทางานวิจัย เกิดประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงการวิจัย
มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิ สิ ต สามารถสร้ า งงานวิ จั ย ที่ ข ยายองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ น าไปใช้ ใ นการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์
สังเคราะห์วรรณคดีไทยและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
อาจารย์ที่ปรึกษากาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยที่เป็นกระแสและแนวโน้มในยุคปัจจุบันและปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงของสาขาวิชาอีกทั้งมีตัวอย่างแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
5.6 กระบวนการประเมินผล
กาหนดให้มีการรายงาน/นาเสนอความก้าวหน้าของการทางานวิจัย (research progress presentation)
และประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน มีรายงานความก้าวหน้าของการเขียนวิทยานิพนธ์จาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา อย่างสม่าเสมอ
ทุกปีการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
*1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

- ด้านบุคลิกภาพ
นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ และกล้า
แสดงออก
- ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิ ัยในตนเอง
นิสิตสามารถดาเนินงานและรับผิดชอบ
โครงการ กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้
สาเร็จลุลว่ ง

- สอดแทรกเรื่องทักษะสังคม ทักษะชีวิต และทักษะในการนาเสนองาน
ในทุกรายวิชา
- ฝึกให้นิสิตจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาที่เหมาะสม
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มใน
การทารายงานเพื่อฝึกให้นิสิตมีภาวะผู้นาและรู้จักการเป็นเพื่อน
ร่วมงานที่ดี
- กาหนดกติกาให้นิสิตจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ มีส่วนร่วมในชัน้ เรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงเวลาเสมอ
- มีการสอดแทรกเรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถชี ีวิตใน
เนื้อหาบางรายวิชา ส่งเสริมให้นิสิตเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และเรียนรู้ที่จะมองปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และรู้จักเลือกสรรทางออกที่
เหมาะสมในการยุติความขัดแย้ง

- ด้านความเข้าใจโลกและสังคม
นิสิตมีโลกทัศน์ในการดาเนินชีวิตและ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
ไปวิพากษ์วิจารณ์ ทาความเข้าใจความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม
- ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรูด้ ้วย
นิสิตรู้จักค้นคว้าหาความรูต้ ่างๆด้วย ตนเอง โดยใช้การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตนเอง และสามารถนาความรูม้ า
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดาเนิน
ชีวิต

*2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่าเสมอ
(3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทา
การทุจริตในการสอบ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นต้นว่าไม่ลอกงานของผู้อื่น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตด้วย
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนิสิต การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการร่วม
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กิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ด้านวรรณคดีไทยในแง่ประวัติ พัฒนาการ กระแสและแนวโน้ม
(2) เข้าใจวรรณคดีไทยในมิติสหวิทยาการ สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาวรรณคดีได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสังเคราะห์ความรู้โดยใช้วิธีวิทยาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสวนาวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ และจัด
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่อย่างสม่าเสมอ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่างๆ คือ
(1) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(2) รายงาน
(3) โครงการวิจัยที่นาเสนอ
(4) การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใน
สถานการณ์จริง
(2) สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้โดยนาความรู้มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่าง
มีวิจารณญาณ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ฝึกกระบวนการคิดที่เป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้น โดย
ลาดับทั้งนี้ต้องกาหนดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของวิชา
(2) จัดการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(3) เน้นการศึกษาวิจัยด้วยตนเอง
(4) จัดให้มีกิจกรรมเสวนาวิชาการและทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้มีความรอบรู้และเข้าใจ
สังคมมากขึ้น
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน รายงานจากการศึกษาค้นคว้า และการทดสอบ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(4) มีภาวะผู้นา
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นิสิตเรียนรู้ผ่านการทางานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีการสอดแทรก
เรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่สัมพันธ์กับรายวิชาต่างๆ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน และ
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ใช้ภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษในการเรียบเรียงและนาเสนองานวิชาการได้อย่างเป็น
ระบบและเป็นที่ยอมรับในวารสารวิชาการและ/หรือการประชุมวิชาการ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
(3) มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในระดับที่สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย
นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านสารสนเทศ รวมทั้งการ
กาหนดให้ศึกษาสถิติพื้นฐานในการวิจัยในรายวิชาที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ตลอดจนนาเสนอ
ข้อมูล
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่นาเสนอในชั้นเรียน
34
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*3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

บุคคลและความรับผิดชอบ

รายวิชา

ทฤษฎีวรรณคดี
วรรณคดีร้อยแก้วและร้อยกรอง
ระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณคดีไทย
ทฤษฎีคติชนวิทยา
ทฤษฎีวรรณคดีเปรียบเทียบ
วรรณกรรมไทยสมัยใหม่
ประพันธกรคัดสรร
วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย
วรรณคดีประวัติศาสตร์
วรรณคดีกับสังคม
วรรณกรรมต้นฉบับตัวเขียน
วรรณคดีเรื่องเอกของไทย
วรรณกรรมไทยที่ดัดแปลงจาก
วรรณกรรมตะวันออก

4. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง 5. ทักษะการวิเคราะห์
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●
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การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1

2

วรรณกรรมไทยที่ดัดแปลงจาก
วรรณกรรมตะวันตก

●

คติชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รามายณะในเอเชีย
วรรณกรรมไทยกับเพศสถานะศึกษา
เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทย
สัมมนา
ปัญหาพิเศษ
วิทยานิพนธ์

●
○
●
○
●
●
●

3

4. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง

5. ทักษะการวิเคราะห์การ

บุคคลและความรับผิดชอบ

สื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่าเสมอ
(3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
2. ความรู้
(1) มีความรู้ด้านวรรณคดีไทยในแง่ประวัติ พัฒนาการ กระแสและแนวโน้ม
(2) เข้าใจวรรณคดีไทยในมิติสหวิทยาการ สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา
วรรณคดีได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสังเคราะห์ความรู้โดยใช้วิธีวิทยาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
(2) สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้โดยนาความรู้มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างมี
วิจารณญาณ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(4) มีภาวะผู้นา
5. ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ใช้ภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษในการเรียบเรียงและนาเสนองานวิชาการได้อย่างเป็นระบบและเป็น
ที่ยอมรับในวารสารวิชาการและ/หรือการประชุมวิชาการ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
(3) มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในระดับที่สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าได้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
จัดการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าของการ
ศึกษาวิจัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
กาหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตร
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดยองค์กรภายนอก ซึ่งการหาข้อมูลจากการวิจัย
อาจจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
(1) แจกแบบประเมินให้มหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา โดยมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับ
ระยะเวลาในการหางานทา สอบถามความคิดเห็นในแง่ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ
ของมหาบัณฑิตที่ได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
(2) การขอสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐและ
เอกชน
(3) การติดตามความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ของสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(5) การประเมินจากผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เป็นต้นว่า ก (งานวิจัย) ข (การเขียน
ตารา) ค (การเขียนบทความทางวิชาการ) ง (จานวนภารกิจเชิงวิทยาทาน)
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
*1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) กาหนดให้อาจารย์ใหม่ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาในหลักสูตรโดยเริ่มจากการเป็นผู้สอนร่วม
จากนั้นจึงปรับเป็นรับผิดชอบรายวิชาแต่เพียงผู้เดียว
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ทางานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน
ในหลักสูตรเพื่อให้งานวิจัยได้ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการอย่างเหมาะสม
38
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*2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิ จั ยอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยให้ อ าจารย์ มุ่ งพั ฒนาองค์ ค วามรู้ ที่ สั มพั นธ์ กั บรายวิ ชาที่ เ ปิ ดสอนและ /หรื อ
วิทยานิพนธ์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็น
ที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ส่ วนเกณฑ์การประเมินผลให้ ทบทวนในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารหลั กสู ตรทุกครั้ ง
ภายหลังสิ้นภาคการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ตลอดจน
กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก พยายามแสวงหาแหล่งทุนวิจัยและ/หรือทุนการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้บริการวิชาการแก่สังคม

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 3 คนโดยมีหัวหน้าภาควิชาวรรณคดีเป็นผู้
กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสู ตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้ บริหารของหน่ว ยงานและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้ อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาอย่าง
ต่อเนื่องผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการจัดการเรียนการสอนจะใช้อาคารของคณะมนุษยศาสตร์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน สาหรับหมวดค่าใช้สอยและ
เงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ภาควิชาฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ อยู่ส่วนหนึ่ง ระดับ
คณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง และระดับมหาวิทยาลัยมีสานักหอสมุดกลางที่ให้บริการทรัพยากรการเรียนการสอนสาหรับนิสิต
อย่างพอเพียงเช่นกัน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ภาควิชาฯ ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่
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จาเป็น
ในระดับคณะฯ มีห้องสมุดเพื่อบริการหนังสือ ตารา รวมทั้งวารสารเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯยัง
จัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ ด้วย เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์ คอมพิวเตอร์
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้ าหอสมุดกลาง
และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะ
อานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ ตลอดจนประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของ
อาจารย์ด้วย
*3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาในสาขาวิชาวรรณคดีไทย วรรณคดีเปรียบเทียบ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
กาหนดเนื้อหาของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาในการประชุมเพื่อปรับปรุงประมวลการสอน อาจารย์เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และมหาบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวรรณคดีไทย
กาหนด
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการจัดโครงการเสวนา
วิชาการ และเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายในหัวข้อเฉพาะที่เชี่ยวชาญ ส่วนอาจารย์พิเศษที่รับผิดชอบสอนทั้ง
รายวิชา ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์การสอนอย่างสูง
*4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่าปริญญาตรี และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถอานวยความสะดวกให้อาจารย์
ใช้สื่อการสอนได้อย่างไม่ติดขัด จึงจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางทุกคนอย่างน้อยคนละ 6 ชั่วโมงต่อปี
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิ ตทุกคน โดยอาจารย์ของ
หลักสูตรฯ ทุกคนจะต้องทาหน้าที่ให้คาปรึกษาทางวิชาการ ชีวิต และสังคมแก่นิสิต และต้องกาหนดชั่วโมงที่
ประจาอยู่ที่ห้องพักอาจารย์ (office hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้
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5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดนิสิตสามารถยื่นคาร้องขอดูกระดาษ
คาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรพบว่า ผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมีความรู้ทางทฤษฎีเพียงพอใน
การปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด ร้อยละ 61.38 ระดับมาก ร้อยละ 38.5 ไม่มีผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมี
ความรู้ทางทฤษฎีเพียงพอในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด
ผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมีทักษะเพียงพอในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด ร้อยละ 69.5 ระดับ
มาก ร้อยละ 23 และระดับปานกลาง ร้อยละ 7.5 ไม่มีผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมีทักษะเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานในระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด
ผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมีพื้นฐานสาหรับพัฒนาความรู้เพื่อองค์กรในระดับมากร้อยละ 54 และ
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 46 ไม่มีผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมีพื้นฐานสาหรับพัฒนาความรู้เพื่อองค์กรใน
ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด
ผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตสนใจในการหาความรู้เพิ่มเติมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 77 และระดับ
มาก ร้อยละ 23 ไม่มีผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตสนใจในการหาความรู้เพิ่มเติมในระดับปานกลาง ระดับน้อย
และระดับน้อยที่สุด
ผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมีทัศนคติที่ดีต่องานในระดับมากที่สุด ร้อยละ 54 และระดับมาก ร้อยละ
46 ไม่มีผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมีทัศนคติที่ดีต่องานในระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด
ผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมีความรับผิด ชอบ มุ่งมั่นใส่ใจในงานในระดับมากที่สุด ร้อยละ 61.5
และระดับมาก ร้อยละ 38.5 ไม่มีผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นใส่ใจในงานในระดับ
ปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด
ผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานในระดั บมากที่สุด ร้อยละ 61.5
ระดับมาก ร้อยละ 31.5 และระดับปานกลาง ร้อยละ 7.5 ไม่มีผู้ใช้มหาบัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพื่อนร่วมงานในระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด
จากข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า ผู้ ใ ช้ ม หาบั ณ ฑิ ต ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ มหาบั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย พุทธศักราช 2545 เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก
ผู้ใช้บัณฑิตมีข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จึงควรสารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นระยะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการพั ฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานให้มากที่สุดในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรต่อไป
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*7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ของปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. บัณฑิตได้งานทาหรือศึกษาต่อหลังสาเร็จการศึกษาแล้วภายใน
หนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
*1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมิน ความเข้าใจของผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย รายงานย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิตการอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การ
ตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรียน หากไม่ได้ผลที่น่าพอใจ ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน เพื่อให้สามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างเหมาะสม หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมี
การดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในทุกรายวิชา
*2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 นิสิตปัจจุบันและบัณฑิตใหม่
จัดประชุมนิสิตปัจจุบันเพื่อรับฟังปัญหาของนิสิตในการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินการของ
หลักสูตร และให้มหาบัณฑิตใหม่ ประเมินหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมตามโอกาสที่
เหมาะสม
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้ประเมินภายนอก
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร หรือจาก
รายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
2.3 ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ดาเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงานหรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยัง
ผู้ใช้บัณฑิต
*3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ในแต่ละปี
*4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2.2 จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ทั้งนี้ในการปรับปรุงย่อยควรทาเมื่อที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ จะ
ดาเนินการทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความ
เปลี่ยนแปลงของวงวิชาการ
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เอกสารแนบ
หมายเลข 1

คาอธิบายรายวิชา

หมายเลข 2

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชาและเปิดรายวิชาใหม่
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