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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Master of Arts Program in Thai

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
Master of Arts ( Thai )
M.A. (Thai)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท 2 ปี
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5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
6. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักสื่ อสารมวลชน
8.2 ครู อาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ
8.3 นักเขียน นักประพันธ์ นักพูด
8.4 นักธุ รกิจการท่องเที่ยว
8.5 วิทยากร
8.6 นักวิจยั
8.7 นักถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทย (สาหรับผูเ้ ลือกเรี ยนวิชาเฉพาะเลือก กลุ่มที่ 6)
7. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
ความสามารถ มีทกั ษะทางการสื่ อสารด้วยภาษาไทยเพื่อสร้างปั ญญา สร้างองค์ความรู ้สู่การพัฒนา
ตนและสังคมด้วยทฤษฎีและวิธีการทางภาษา สามารถประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
สังคมไทย และผดุงคุณค่าภาษาไทยให้ธารงไว้อย่างยัง่ ยืนและสง่างามในเวทีโลก
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อผลิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่มีความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะดังนี้
1.2.1 สื บค้นความรู ้และคุณค่าทางภาษาและวรรณกรรมไทยด้วยการวิจยั
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1.2.2 ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึงถึงภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถแสดงออกอย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์ อันนาไปสู่
การแก้ปัญหา และการพัฒนาสังคมอย่างเหมาะสม
1.2.3 ตระหนักในคุณค่าของวิถีไทย มีจิตสานึกต่อส่ วนรวม รักศักดิ์ศรี และมีความ
ภาคภูมิใจในชาติ สามารถสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งด้วยวิธีการทางภาษาและวรรณกรรม
1.2.4 มีวสิ ัยทัศน์ในการปฏิบตั ิงานทางภาษาและวรรณกรรม สามารถประยุกต์และสร้าง
องค์ความรู ้อย่างมีระบบและเผยแพร่ ผลงานที่มีคุณค่าด้วยวิธีการต่าง ๆ
1.2.5 ถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทยใช้แก่ชาวต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก)
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม

– กันยายน
– กุมภาพันธ์

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ
2.2.2 มีประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการประจาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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2.2 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วยกิต
แบบ ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า 33 หน่วยกิต
3.1.3 คาอธิบายประกอบรหัสวิชา
อักษร
THAI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาภาษาไทย
ตัวเลขลาดับที่ 1 หมายถึง รายวิชาในระดับปริ ญญาโท แทนด้วยเลข 5
ตัวเลขลาดับที่ 2 หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย
มีกลุ่มย่อยดังนี้
กลุ่มภาษาศาสตร์ แทนด้วยเลข 3
กลุ่มวรรณคดีและวรรณกรรม
แทนด้วยเลข 4
กลุ่มภาษาและภูมิปัญญาไทย
แทนด้วยเลข 5
กลุ่มภาษากับการพัฒนาอาชีพ
แทนด้วยเลข 6
กลุ่มภาษากับการสื่ อสารและการสร้างผลงาน
แทนด้วยเลข 7
กลุ่มวิธีถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมให้แก่ชาวต่างประเทศ แทนด้วยเลข 8
กลุ่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แทนด้วยเลข 9
กลุ่มวิชาที่เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
แทนด้วยเลข 0
ตัวเลขลาดับที่ 3 และ 4 หมายถึง ลาดับวิชาที่ควรเรี ยนตามลาดับ
ก่อนหลัง
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รายวิชา
(1) หมวดวิชาสั มพันธ์
แผน ก 2 และแผน ข ให้เรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต
THAI 5901
THAI 5604

วิธีวจิ ยั และกระบวนการสถิติสาหรับภาษา
และวรรณกรรม
จิตวิทยาทางภาษาและวรรณกรรม

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

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
แผน ก 2 ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
แผน ข ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วยกิต
โดยให้เรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
(2.1) วิชาเฉพาะบังคับ
แผน ก 2 และแผน ข ให้เรี ยน 6 หน่วยกิต คือ
THAI 5703
THAI 5704

สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย
การเขียนเชิงวิชาการ

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

(2.2) วิชาเฉพาะเลือก
แผน ก 2 ให้เลือกเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
แผน ข ให้เลือกเรี ยน ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาใน 6 กลุ่ม ดังกลุ่มและรายวิชาต่อไปนี้
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กลุ่มที่ 1 ภาษาศาสตร์
THAI 5301
THAI 5302
THAI 5303

การศึกษาพหุภาษานิยมในประเทศไทย ตามแนว
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม

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

กลุ่มที่ 2 วรรณคดีและวรรณกรรม
THAI 5401
THAI 5402
THAI 5403
THAI 5404
THAI 5405

ทฤษฎีและการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
การวิพากษ์วรรณคดีแห่งชาติ
สุ นทรี ยภาพทางภาษาในวรรณคดีและวรรณกรรม
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ
โลกทรรศน์จากวรรณคดีและวรรณกรรม

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

กลุ่มที่ 3 ภาษากับภูมิปัญญาไทย
THAI 5501
THAI 5502
THAI 5503

ภาษากับวิถีไทย
คติชนวิทยาพัฒนาการ
ภูมิปัญญาไทยกับการดารงชีวติ

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

กลุ่มที่ 4 ภาษากับการพัฒนาอาชีพ
THAI 5601
THAI 5602
THAI 5603

การตีความทางภาษา
ภาษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูน้ า
วาทศาสตร์ ข้ นั สู งเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มที่ 5 ภาษากับการสื่ อสารและสร้ างผลงาน
THAI 5701
THAI 5702
กลุ่มที่ 6

กลวิธีสร้างองค์ความรู้ทางภาษาและวรรณกรรม
การรังสรรค์วรรณกรรม

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

วิธีถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ แก่ชาวต่ างประเทศ
THAI 5801
THAI 5802
THAI 5803
THAI 5804
THAI 5805

การพัฒนาหลักสู ตรเพื่อถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรม
ไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ
การพัฒนาสื่ อเพื่อถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทย
ให้แก่ชาวต่างประเทศ
การบูรณาการทักษะทางภาษา หลักภาษา และ
วัฒนธรรมไทย
วิธีวทิ ยาและกลวิธีถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทย
แบบข้ามวัฒนธรรม
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ

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

(3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
แผน ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
THAI 5902 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
THAI 5901 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(4) หมวดวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิตสะสม (วิชาในหมวดนี้จะเปิ ดโอกาส
ให้นกั ศึกษาสอบวัดความรู ้ความสามารถก่อน ถ้าสอบไม่ผา่ นจึงจะลงทะเบียนเรี ยน)
THAI 5001 การอ่านการเขียนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
3(3-0-6)
THAI 5002 โครงสร้างของภาษาไทย
3(3-0-6)
THAI 5003 ความรู้ความเข้าใจด้านวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
ENG 5101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-6-0)
COM 5101 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาเสนอแนะ แผน ก 2
ภาคการศึกษาที่ 1 / ปี การศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา
THAI 5901

THAI 5705
THAI 5002
THAI 5003

วิธีวจิ ยั และกระบวนการสถิติสาหรับ
ภาษาและวรรณกรรม
(วิชาหมวดสัมพันธ์)
การเขียนเชิงวิชาการ
(วิชาเฉพาะบังคับ)
โครงสร้างภาษาไทย
(วิชาไม่นบั หน่วยกิตสะสม)
ความรู้ความเข้าใจด้านวรรณคดีไทย
(วิชาไม่นบั หน่วยกิตสะสม)
รวม
ชั่วโมง / สั ปดาห์

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

12
= 36

12

0

24

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3
3

0
0

6
6

3

0
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ภาคการศึกษาที่ 2 / ปี การศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา
THAI 5401
THAI 5404
THAI 5701
THAI 5804

ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีและ
3
วรรณกรรม (วิชาเฉพาะเลือก)
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ (วิชาเฉพาะเลือก)
3
กลวิธีสร้างองค์ความรู้ทางภาษาและ
3
วรรณกรรม (วิชาเฉพาะเลือก)
วิธีวทิ ยาและกลวิธีถ่ายทอดภาษาและ
3
วัฒนธรรมไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
(วิชาเฉพาะเลือก)
รวม
12
ชั่วโมง / สั ปดาห์
= 36

12

24

9

ภาคการศึกษาที่ 1 / ปี การศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย
(วิชาเฉพาะบังคับ)
THAI 5604 จิตวิทยาทางภาษาและวรรณกรรม
(วิชาหมวดสัมพันธ์)
THAI 5502 คติชนวิทยาพัฒนาการ (วิชาเฉพาะ
เลือก)
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
รวม
ชั่วโมง / สั ปดาห์

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

9
= 27

9

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

12
12
= 37

0
0

560
560

THAI 5703
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ภาคการศึกษาที่ 2 / ปี การศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา
THAI 5902

วิทยานิพนธ์
รวม
ชั่วโมง / สั ปดาห์

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
0
0

10

3.1.5 แสดงแผนการศึกษาเสนอแนะ แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 1 / ปี การศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา
THAI 5901

THAI 5705
THAI 5002
THAI 5003

วิธีวจิ ยั และกระบวนการสถิติสาหรับ
ภาษาและวรรณกรรม (วิชาหมวด
สัมพันธ์)
การเขียนเชิงวิชาการ (วิชาเฉพาะ
บังคับ)
โครงสร้างภาษาไทย (วิชาไม่นบั
หน่วยกิตสะสม)
ความรู้ความเข้าใจด้านวรรณคดีไทย
(วิชาไม่นบั หน่วยกิตสะสม)
รวม
ชั่วโมง / สั ปดาห์

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

12
= 36

12

0

24

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3
3

3
3

0
0

6
6

3

3

0

6

12
= 36

12

0

24

ภาคการศึกษาที่ 2 / ปี การศึกษาที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา
THAI 5401
THAI 5404
THAI 5701
THAI 5804

ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม (วิชาเฉพาะเลือก)
วรรณคดีเปรี ยบเทียบ (วิชาเฉพาะเลือก)
กลวิธีสร้างองค์ความรู้ทางภาษาและ
วรรณกรรม (วิชาเฉพาะเลือก)
วิธีวทิ ยาและกลวิธีถ่ายทอดภาษาและ
วัฒนธรรมไทยแบบข้ามวัฒนธรรม
(วิชาเฉพาะเลือก)
รวม
ชั่วโมง / สั ปดาห์
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ภาคการศึกษาที่ 1 / ปี การศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา
THAI 5703
THAI 5604
THAI 5502
THAI 5802

THAI 5803

หน่ วยกิต

สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย
3
(วิชาเฉพาะบังคับ)
จิตวิทยาทางภาษาและวรรณกรรม
3
(วิชาหมวดสัมพันธ์)
คติชนวิทยาพัฒนาการ (วิชาเฉพาะเลือก) 3
การพัฒนาสื่ อเพื่อถ่ายทอดภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ
3
(วิชาเฉพาะเลือก)
การบูรณาการทักษะทางภาษาหลัก
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
3
(วิชาเฉพาะเลือก)
รวม
15
ชั่วโมง / สั ปดาห์
=

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6

3

0

6

3

0

6

3

0

6

3

0

6

15

0

30

45

ภาคการศึกษาที่ 2 / ปี การศึกษาที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วย
ตนเอง

สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
THAI 5901 การค้นคว้าอิสระ
รวม
ชั่วโมง / สั ปดาห์

6
6
= 18

0
0

280
280

0
0

4. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้าอิสระ
รายวิชาที่ศึกษา คือ แผน ก 2 มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ 12 นก. ส่ วนรายวิชาในแผน ข
มีการค้นคว้าอิสระ 6 นก.
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์เป็ นวิชาที่กาหนดให้นกั ศึกษาที่เรี ยนแผน ก 2 เรี ยน โดยให้ลงทะเบียน
เรี ยนได้เมื่อเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ครบ และสอบประมวลความรู ้ผา่ นแล้ว วิทยานิพนธ์ คือ งานวิจยั
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาไทย ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์
ที่ปรึ กษา ซึ่ งมีหน้าที่ให้คาปรึ กษา และควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนจนแล้ว
เสร็ จ พร้อมกับ เรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นวิทยานิพนธ์ รวมทั้งตีพิมพ์เผยแพร่ ผา่ นสื่ อทางวิชาการ ส่ วนการ
ค้นคว้าอิสระ คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่ องที่เกี่ยวกับภาษาไทย ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยมุ่งเน้นให้สามารถนาไปเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการ และประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาภาษาไทยต่อไป
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาสั มพันธ์
THAI 5901 วิธีวจิ ัยและกระบวนการสถิติสาหรับภาษา และวรรณกรรม 3(
3-0-6)
Research and Statistical Process in Language and Literary Work
ศึกษาสถิติพ้นื ฐานเพื่อการวิจยั วิธีต้ งั ปั ญหาการวิจยั ทางภาษาและวรรณกรรม
การออกแบบการวิจยั กระบวนการวิจยั ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การเขียนเค้าโครงการวิจยั
การสร้างเครื่ องมือ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงานการวิจยั
THAI 5604

จิตวิทยาทางภาษาและวรรณกรรม 3(
3-0-6)
Psychology in Language and Literary Work
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรม กับพฤติกรรมของมนุษย์ การ
แก้ไขปั ญหาในการรับรู ้ภาษา ตลอดจนการแสดงออกทางภาษาและวรรณกรรม ทั้งในฐานะที่เป็ นผู ้
สื่ อและ รับสาร วิเคราะห์ความขัดแย้งความสับสนในการใช้ภาษา ทั้งภาษาในชีวติ ประจาวัน
ภาษาในวรรณกรรม และภาษาในเครื่ องมือสื่ อสารต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในศาสตร์ แขนงอื่นด้วย
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
ก. วิชาเฉพาะด้ านบังคับ
THAI 5703 สั มมนาภาษาและวรรณกรรมไทย 3(
3-0-6)
Seminar in Thai language and Literary Work
ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัญหาทางภาษาและวรรณกรรมไทย แนวคิดเพื่อ
การพัฒนาและแก้ไขปั ญหา รวมถึงศึกษาเรื่ องประเภทคัดสรรทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง แล้ว
นาเสนอด้วยวิธีสัมมนา
THAI 5704

การเขียนเชิงวิชาการ 3(
3-0-6)
Academic Writings
ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการเขียนและสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการเขียนเชิง
วิชาการ นาหลักทฤษฎีไปสร้างงานเขียนเชิงวิชาการได้อย่างเป็ นกระบวนการ นาเสนองานเขียน
เชิงวิชาการของตนและวิพากษ์วจิ ารณ์ผลงานของผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ข. วิชาเฉพาะ(เลือก) มี 6 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ภาษาศาสตร์
THAI 5301 การศึกษาพหุภาษานิยมในประเทศไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 3(
3-0-6)
Thai Linguistic Studies
ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์ แนวต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์
พหุภาษาที่ใช้ในประเทศไทย ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทยมาตรฐาน
THAI 5302

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ 3(
3-0-6)
Applied Linguistics
ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ทั้งสรวิทยา วจีวภิ าค วากยสัมพันธ์ และ
อรรถศาสตร์ เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาการใช้ภาษาและการถ่ายทอดภาษา
THAI 5303

ภาษาศาสตร์ เชิงสั งคม 3(
Sociolinguistics

3-0-6)
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ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมในด้านต่าง ๆ โดยวิเคราะห์วจิ ารณ์
ตามแนวภาษาศาสตร์ ตลอดจนศึกษากลวิธีการสารวจข้อมูลและผลงานการค้นคว้าวิจยั จาก
แหล่งข้อมูลสังคม
กลุ่มที่ 2 วรรณคดีและวรรณกรรม
THAI 5401 ทฤษฎีและการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 3(
3-0-6)
Theories Literary Criticism
ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีแนวต่าง ๆ นาทฤษฎีมาศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ และสื บค้น
วรรณคดีไทย
THAI 5402

การวิพากษ์ วรรณคดีแห่ งชาติ 3(
3-0-6)
Literary Criticism
ศึกษารู ปแบบ เนื้อหา ปรัชญา และกลวิธีการประพันธ์ของวรรณคดีในยุคต่าง ๆ
ของไทย แล้ววิเคราะห์ วิจารณ์ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ แขนงอื่น

THAI 5403

สุ นทรียภาพทางภาษาในวรรณคดีและวรรณกรรม 3(
3-0-6)
Aesthetic in Language and Literary Work
ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณค่าความงามของภาษาในวรรณกรรมและ
ความสัมพันธ์กบั ศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ
THAI 5404

วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(
3-0-6)
Comparative Literature
ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วจิ ารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างวรรณคดีไทย
กับนานาชาติ ในด้านรู ปแบบการแต่ง แนวความคิด การถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึก วรรณศิลป์
และ สุ นทรี ยรส เพื่อเปรี ยบเทียบแสดงเอกภาพ ลักษณะร่ วมและลักษณะต่างของวรรณคดี
THAI 5405

โลกทรรศน์ จากวรรณคดีและวรรณกรรม 3(
World Views in Literary Work

3-0-6)
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ศึกษาวรรณกรรมไทยทั้งอดีตและปั จจุบนั วิเคราะห์อิทธิ พลของวรรณกรรมที่มีต่อ
สังคมไทย วิเคราะห์วจิ ารณ์โลกทรรศน์ของคนไทยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจ และ
การเมือง
กลุ่มที่ 3 ภาษากับภูมิปัญญาไทย
THAI 5501 ภาษากับวิถีไทย 3(
3-0-6)
Language and Thai Living
ศึกษาวิเคราะห์ภาษากับกระบวนความคิดที่เกี่ยวข้องกับวิถีไทย เพื่อการดารงอยู่
การสื บทอดลักษณะเฉพาะ การบูรณาการ และการเลือกสรรกระบวนความคิดจากต่างชาติมาใช้
อย่างมีวจิ ารณญาณ
THAI 5502

คติชนวิทยาพัฒนาการ 3(
3-0-6)
Folklore Development
ศึกษาทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา การสารวจสื บค้นแหล่งข้อมูล
ท้องถิ่น การจัดเก็บรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบในเชิงสหวิทยาการ การนาองค์ความรู ้ไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน รวมถึงการนาไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชน
THAI 5503

ภูมิปัญญาไทยกับการดารงชี วติ 3(
3-0-6)
Thai Wisdom and Ways of Life
ศึกษาวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยสาขาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กบั การดารงชีวติ ทั้งในอดีต
และปั จจุบนั เพื่อการดารงอยูแ่ ละสื บทอด
กลุ่มที่ 4 ภาษากับการพัฒนาอาชีพ
THAI 5601 การตีความทางภาษา 3(
3-0-6)
Interpretation in Language
ศึกษาสารที่ปรากฏในภาษาพูดและภาษาเขียน ด้านองค์ประกอบของความคิด
การตอบสนองความคิด การเข้าใจความหมายโดยอาศัยภาษาเป็ นสื่ อ รวมทั้งแยกข้อเท็จจริ ง
ข้อคิดเห็น และน้ าเสี ยงของสาร เพื่อนาไปสู่ การวินิจสารได้อย่างถูกต้อง และมีวจิ ารณญาณในการ
เลือกใช้สาร
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THAI 5602

ภาษาเพือ่ การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นา 3(
3-0-6)
Language for Personality and Leadership Developing
ศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์ กระบวนการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาพหุ ปัญญาและบุคลิกภาพ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวก การฟัง การดู การอ่าน การพูด
และการเขียน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูน้ าทางปัญญา
THAI 5603

วาทศาสตร์ ข้ นั สู งเพือ่ พัฒนาวิชาชี พ 3(
3-0-6)
Speech and Diction
ศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีหลักจิตวิทยาและหลักการสื่ อสาร เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ วิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์กลวิธี
การใช้วาทะเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในองค์การ และการใช้หลัก
พุทธปรัชญา เพื่อเสริ มพลังวาทะในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
กลุ่มที่ 5 ภาษากับการสื่ อสารและการสร้ างผลงาน
THAI 5701 กลวิธีสร้ างองค์ ความรู้ ทางภาษาและวรรณกรรม 3(
3-0-6)
Constructivism Techniques in Language and Literary Work
ศึกษาวิธีแสวงหา และกลัน่ กรองความรู ้ทางภาษาและวรรณกรรมจากแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ ขั้นตอนการจัดองค์ความรู ้ กลวิธีการนาเสนอองค์ความรู ้ให้น่าสนใจและมี
คุณค่า
THAI 5702

การรังสรรค์ วรรณกรรม 3(2-2-5)
The Creation of Literary Work
ศึกษารู ปแบบ เนื้อหา ปรัชญา และกลวิธีในการประพันธ์ สร้างสรรค์ผลงาน
วรรณกรรม ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง นาเสนอสู่ สังคม
กลุ่มที่ 6 วิธีถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ แก่ชาวต่ างประเทศ
THAI 5801 การพัฒนาหลักสู ตรเพือ่ ถ่ ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ แก่ ชาวต่ างประเทศ
3(
3-0-6)
Curriculum Development for teaching Thai Language and Culture to
Foreigners
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ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และแนวนิยมในการพัฒนาหลักสู ตรที่ปฏิบตั ิอยูจ่ ริ งใน
ปั จจุบนั พิจารณาองค์ประกอบทุกด้าน รวมถึงสาระสาคัญและตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์ โดยศึกษาทั้ง
หลักสู ตรระยะสั้น ระยะยาวและหลักสู ตรในระบบการศึกษาระดับชั้นต่าง ๆ วิเคราะห์วจิ ารณ์แล้ว
ฝึ กทดลองปฏิบตั ิ
THAI 5802
3(

การพัฒนาสื่ อเพือ่ ถ่ ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ แก่ชาวต่ างประเทศ

3-0-6)
Media Development for teaching Thai Language and Culture to Foreigners
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และแนวนิยมในการผลิตสื่ อที่ปฏิบตั ิอยูจ่ ริ งในปั จจุบนั
พิจารณาทั้งสื่ อบทเรี ยน แบบฝึ ก หนังสื อเรี ยน สื่ อวัสดุ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ อวิธีการต่าง ๆ
วิเคราะห์วจิ ารณ์แล้วฝึ กทดลองปฏิบตั ิ
THAI 5803

การบูรณาการทักษะทางภาษา หลักภาษา และวัฒนธรรมไทย 3(
3-0-6)
The Integration of Language Skills Thai Structure and Thai Culture
ศึกษาองค์ประกอบหลักทั้งสามอย่างที่ควรนามาบูรณาการกัน คือ ทักษะทางภาษา
สาระสาคัญของหลักภาษาไทย และสาระสาคัญของวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์วจิ ารณ์แล้วฝึ ก
ทดลองปฏิบตั ิ
THAI 5804
3(

วิธีวทิ ยาและกลวิธีถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทยแบบข้ ามวัฒนธรรม

3-0-6)
Methodology and Teaching techniques for cross cultural Teaching
Thai Language and Culture
ศึกษาวิธีวทิ ยา ซึ่ งเกี่ยวกับระเบียบวิธีและขั้นตอนปฏิบตั ิการในการถ่ายทอดภาษา
และวัฒนธรรมที่พฒั นากันมาทั้งอดีตและปั จจุบนั รวมถึงศึกษากลวิธีที่มีศิลปะน่าสนใจ ของการ
ถ่ายทอดแต่ละทักษะทางภาษา ทั้งนี้โดยเน้นการถ่ายทอดแบบข้ามวัฒนธรรมไทย ซึ่ งจาเป็ นต้องมี
ข้อควรตระหนักเป็ นพิเศษ วิเคราะห์วจิ ารณ์แล้วฝึ กทดลองปฏิบตั ิ
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THAI 5805
3(

การใช้ ภาษาอังกฤษเพือ่ การถ่ ายทอดภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ แก่ชาวต่ างประเทศ
3-0-6)
The Use of English for Teaching Thai Language and Culture to
Foreigners
การใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อกลาง เพื่อการถ่ายทอดหลักไวยากรณ์ของภาษาไทย
และลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้เพื่อช่วยอธิ บาย สรุ ปย่อ เปรี ยบเทียบ หรื อช่วยสร้าง
ความเข้าใจให้ชดั เจนและรวดเร็ วขึ้น ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วจิ ารณ์แล้วฝึ กทดลองปฏิบตั ิ
3. วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก 2 และการค้ นคว้าอิสระสาหรับแผน ข
THAI 5901 การค้ นคว้าอิสระ 6 (280)
Independent Study
ศึกษาค้นคว้าหรื อวิจยั อย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
ใช้กระบวนการศึกษาที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู ้ใหม่และนาผลการศึกษาไปใช้ได้
THAI 5902

วิทยานิพนธ์ 12 (560)
Thesis
ศึกษาค้นคว้าวิจยั อย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับความเชื่อ ภาษา วรรณกรรม และวิถีชีวติ ไทย
ด้านต่าง ๆ ใช้กระบวนการวิจยั ที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ และนาผลการวิจยั ไปใช้ได้
4. หมวดวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิตสะสม
THAI 5001 การอ่านการเขียนทีม่ ีประสิ ทธิภาพ 3(
3-0-6)
Effective Reading and Writing
ศึกษากระบวนการอ่านการเขียน กลยุทธ์การอ่านการเขียนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาการอ่านการเขียน กลวิธีพฒั นาการอ่านการเขียนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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THAI 5002

โครงสร้ างของภาษาไทย 3(
3-0-6)
Thai Structures
ความสาคัญของภาษา ลักษณะของภาษาไทย ระบบเสี ยงในภาษาไทย ด้านเสี ยง
คา วลีและประโยค การสร้างคาในภาษาไทย โครงสร้างของภาษาไทย และการเปลี่ยนแปลงใน
ภาษาไทย
THAI 5003

ความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านวรรณคดีไทย 3(
3-0-6)
Literature Comprehension
ความหมาย ลักษณะและความสาคัญของวรรณคดี พัฒนาการวรรณคดีไทย
ลักษณะเฉพาะและความคิดสร้างสรรค์ของวรรณคดีไทย ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย โลกทัศน์ ปรัชญา ภูมิปัญญา สุ นทรี ยะที่ปรากฏในวรรณคดีไทย บทบาท
ความสัมพันธ์ของวรรณคดีไทยกับสังคม หลักการศึกษาวรรณคดีไทย วรรณคดีไทยที่สาคัญในแต่
ละยุคสมัย
ENG 5101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3(
3-0-6)
English for Graduate Students
ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็ นสาหรับการ
ค้นคว้าวิจยั เน้นการอ่านและเขียนสรุ ปใจความสาคัญของบทคัดย่อและจากเอกสารทางวิชาการ
โดยใช้สื่อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
COM 5101 คอมพิวเตอร์ สาหรับบัณฑิตศึกษา 3(
2-2-5)
Computer for Graduate Students
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป และการประยุกต์
คอมพิวเตอร์ ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผูเ้ รี ยน ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต

