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เอกสาร 1-2 
  

   
โครงสร้างหลักสูตร 
   

หมวด แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก  แบบ ก 2 แผน ข 
 หมวดวิชาแกน - 12 12 
 หมวดวิชาบังคับ   - 6 6 
 หมวดวิชาเลือก   - 6 12 
 หมวดวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36 18 6 

รวมไม่น้อยกว่า 36 42 36 
   
และการสอบประมวลความรอบรู้รายวิชาบังคับ โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบปากเปล่า 
 
 หมวดวิชาแกน              12   หน่วยกิต 
 
411-501   ทฤษฎีภาษาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์

ภาษาไทย 
Linguistics Theories for Analysis Thai 

(3) 411-570   ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์  
Research Methodology in 
Humanities 

(3) 

411-502   
 

ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา 
Literary Study Theories 
 

(3) 
 

411-580   ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยภาษาและ 
วรรณกรรม* 
English for Research in Language 
and Literature 

(3) 

411-503   ทฤษฎีและรูปแบบการสื่อสาร                
Theories and Models of Communication 

 
(3) 

   

 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 

 หมวดวิชาบังคับ     6  หน่วยกิต 

411-510 วิทยาภาษาถิ่น   
Dialectology  
        

(3) 411-511 อรรถศาสตร์และวัจนปฏบิัติศาสตร์ 
Semantics and Pragmatics 
 

(3) 
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 หมวดวิชาเลือก  

 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต  
แผน ข                 ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

411-520 
 

สัมมนาภาษาศาสตร์และวรรณกรรม 
เพื่อการสอนภาษาไทย 
Seminar on Linguistics and 
Literature for Thai Teaching 

(3) 411-525 ภาษาศาสตร์สังคม 
Sociolinguistics 
 

(3) 

411-521 สัมมนาไวยากรณ์ไทยและสัมพนัธสาร    
Seminar on Thai Grammar and 
Discourses 

(3) 411-526 ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ ์
Ethnolinguistics 

(3) 

411-522 ภาษาศาสตร์ประยุกต ์     
Applied Linguistics              

(3) 411-527 ภาษาไทเปรียบเทียบเชิงประวัติ 
Historical and Comparative Tai 

(3) 

411-523 สัมมนาภาษาไทยถิน่ 
Seminar on Thai Dialects 

(3) 411-528 วาทกรรมวิเคราะห ์   
Applied Linguistics 

(3) 

411-524 วัจนลีลาศาสตร ์
Stylistics 

(3) 411-529 สัมมนาภาษาอาเซียนในภาษาไทย 
Seminar on Languages of ASEAN in 
Thai 

(3) 

กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย 
 

 หมวดวิชาบังคับ          6  หน่วยกิต 

411-530 วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา 
Local Literature Studies 

(3) 411-531 วรรณกรรมวิจารณ์  
Literary Criticism 

(3) 

 หมวดวิชาเลือก 

 แผน ก แบบ ก 2          ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
แผน ข                      ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

411-540 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่  
Modern Thai Literature 

(3) 411-545  สัมมนาสังคมวิทยาวรรณกรรม 
Seminar on Sociology of Literature 

(3) 

411-541 วรรณกรรมเปรียบเทียบและการศึกษาเชงิ 
สหวิทยาการ 
Comparative Literature and 
Interdisciplinary Approaches 

(3) 411-546 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้แนว
จารีต 
Seminar on Southern Thai 
Traditional  Literature 

(3) 

411-542 วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม 
Literature and Environment 

(3) 411-547 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้สมัยใหม่ 
Seminar on Modern Southern Thai  
Literature 

(3) 

411-543 วรรณกรรมประชานิยม 
Pop Culture Literature 

(3) 411-548   สัมมนาวรรณกรรมชายแดนใต้ 
Seminar on Southern Border Thai 
Provinces Literature     

(3) 

411-544  สัมมนาวรรณกรรมแปลอาเซียน 
Seminar on ASEAN Literature in 
Translation 

(3) 411-549 สัมมนาคตชินสมัยใหม่และคติชน
สร้างสรรค ์ 
Seminar on Modern and Creative  
Folklore 

(3) 
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กลุ่มวิชาภาษาไทยกับการสื่อสาร 

 หมวดวิชาบังคับ         6     หน่วยกิต 

411-550 การสื่อสารในสังคมพหุวฒันธรรม   
Communication in Multicultural  
Societies 

(3) 411-551 เพศสภาพ พลวัตสังคม และการสื่อสาร 
Gender, Social Dynamic, and 
Communication 

(3) 

 หมวดวิชาเลือก 

 แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
แผน ข              ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 

411-560 การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง  
Communication for Conflict 
Management 

(3) 411-565  การสื่อสารกับสื่อสมัยใหม ่
Communication and New Media 

(3) 

411-561 ภาษากับการสื่อสารขององค์กร 
Language and Organizational 
Communication 

(3) 411-566 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวและการ
บริการ  
Communication for Tourism and  
Hospitality 

(3) 

411-562 ภาษากับการสื่อสารมวลชน  
Language and Mass 
Communication 

(3) 411-567 การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ ์
Communication for Image Building 

(3) 

411-563 ภาษา การสื่อสาร กับการเมือง 
Language, ommunication, and 
Politics 

(3) 411-568 สัมมนาการสื่อสารและวาทกรรม 
Seminar on Communication 
Discourses 

(3) 

411-564 การสื่อสารเชิงธุรกิจและกลยุทธ์
การตลาด 
Communication in Business and  
Marketing Strategies 

(3) 411-569  สัมมนางานวิจัยดา้นภาษากับการสื่อสาร  
Seminar on Language and  
Communication Research 

(3) 

 
 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์        6-36    หน่วยกิต 

411-601 วิทยานพินธ์ (แผน ก แบบ ก 1 
Thesis 

(36) 411-603 สารนิพนธ์ (แผน ข)  
Minor Thesis 

(12) 

411-602 วิทยานพินธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
Thesis 

(18)    
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เอกสาร 1-3 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
          

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 แผน ก  แบบ ก 1 

 
 ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

411-580 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยภาษาและ
วรรณกรรม 

3 411-601  วิทยานพินธ ์ 9 

411-601 วิทยานพินธ ์ 9    
 รวม 9  รวม 9 

           
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

411-601 วิทยานพินธ ์       9 411-601 วิทยานพินธ ์       9 
 รวม 9  รวม 9 
    รวมตลอดหลักสูตร 36 

 
    แผน ก  แบบ ก 2 

 
 ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2  

411-501 ทฤษฎีภาษาศาสตร์เพื่อการ
วิเคราะห์ภาษาไทย         

3 411-510 วิทยาภาษาถิ่น              3 

411-502 ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา            3 411-511 อรรถศาสตร์และวัจนปฏบิัติศาสตร์        3 
411-503 ทฤษฎีและรูปแบบการสื่อสาร 3    411-580 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยภาษาและ

วรรณกรรม 
3 

411-570 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ 3 411-xxx วิชาเลือก 1 วิชา 3 
 รวม 12  รวม 9 

           
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

411-xxx วิชาเลือก 1 วิชา 3 411-602 6 วิทยานพินธ ์    12 
411-602 6 วิทยานพินธ ์    6    

 รวม 9  รวม 12 
    รวมตลอดหลักสูตร 42 

 
 

 
 

                                                 
 วิชาแกนไม่นับหน่วยกิต บังคับลงทะเบียนเรียนเฉพาะผู้ที่มีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษ PSU-TEP ต่่ากว่าร้อยละ 40 
(หรือการสอบอื่นที่เทียบได้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)  
 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต วิชาแกนไม่นับหน่วยกิต บังคับลงทะเบียนเรียนเฉพาะผู้ที่มีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษ PSU-
TEP ต่่ากว่าร้อยละ 40 (หรือการสอบอื่นที่เทียบได้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)  
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    แผน ข 
 

 ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2  
411-501 ทฤษฎีภาษาศาสตร์เพื่อการ

วิเคราะห์ภาษาไทย         
3 411-510 วิทยาภาษาถิ่น              3 

411-502 ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา            3 411-511 อรรถศาสตร์และวัจนปฏบิัติศาสตร์        3 
411-503 ทฤษฎีและรูปแบบการสื่อสาร 3    411-580 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยภาษาและ

วรรณกรรม 
3 

411-570 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ 3 411-xxx วิชาเลือก 1 วิชา 3 
 รวม 12  รวม 9 

            
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

411-xxx วิชาเลือก 3 วิชา              9 411-603 6 สารนิพนธ ์    3 
411-603 สารนิพนธ ์  3    

 รวม 12  รวม 3 
    รวมตลอดหลักสูตร 36 

 
 

กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย 

    แผน ก  แบบ ก 1 
      

       ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
411-580 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยภาษาและ

วรรณกรรม 
3 411-601 วิทยานพินธ ์ 9 

411-601 วิทยานพินธ ์ 9    
 รวม 9  รวม 9 

 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

411-601 วิทยานพินธ ์ 9 411-601 วิทยานพินธ ์ 9 
 รวม 9  รวม 9 
    รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 วิชาแกนไม่นับหน่วยกิต บังคับลงทะเบียนเรียนเฉพาะผู้ที่มีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษ PSU-TEP ต่่ากว่าร้อยละ 40 
(หรือการสอบอื่นที่เทียบได้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย) 
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    แผน ก  แบบ ก 2 
      

 ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2  
411-501 ทฤษฎีภาษาศาสตร์เพื่อการ

วิเคราะห์ภาษาไทย         
3 411-530  วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา    3 

411-502 ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา            3 411-531 วรรณกรรมวิจารณ์          3 
411-503 ทฤษฎีและรูปแบบการสื่อสาร 3    411-580 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยภาษาและ

วรรณกรรม 
3 

411-570 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ 3 411-xxx วิชาเลือก 1 วิชา 3 
 รวม 12  รวม 9 

           
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

411-xxx วิชาเลือก 1 วิชา 3 411-602 6 วิทยานพินธ ์    12 
411-602 6 วิทยานพินธ ์    6    

 รวม 9  รวม 12 
    รวมตลอดหลักสูตร 42 

 
    แผน ข 

 
 ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2  

411-501 ทฤษฎีภาษาศาสตร์เพื่อการ
วิเคราะห์ภาษาไทย         

3 411-530 วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา     3 

411-502 ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา            3 411-531 วรรณกรรมวิจารณ์          3 
411-503 ทฤษฎีและรูปแบบการสื่อสาร 3    411-580 ภาษาอังกฤษเพือ่การวิจัยภาษาและ

วรรณกรรม 
3 

411-570 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ 3 411-xxx วิชาเลือก 1 วิชา 3 
 รวม 12  รวม 9 

            
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

411-xxx วิชาเลือก 3 วิชา              9 411-603 6 สารนิพนธ ์    3 
411-603 สารนิพนธ ์  3    

 รวม 12  รวม 3 
    รวมตลอดหลักสูตร 36 

 
 
 
 
 

                                                 
 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต วิชาแกนไม่นับหน่วยกิต บังคับลงทะเบียนเรียนเฉพาะผู้ที่มีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษ PSU-
TEP ต่่ากว่าร้อยละ 40 (หรือการสอบอื่นที่เทียบได้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)  
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กลุ่มวิชาภาษาไทยกับการสื่อสาร 

    แผน ก  แบบ ก 1 
      

       ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
411-580 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยภาษาและ

วรรณกรรม 
3 411-601 วิทยานพินธ ์ 9 

411-601 วิทยานพินธ ์ 9    
      
 รวม 9  รวม 9 

 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

411-601 วิทยานพินธ ์ 9 411-601 วิทยานพินธ ์ 9 
 รวม 9  รวม 9 
    รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 

 

    แผน ก  แบบ ก 2 
      

 ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2  
411-501 ทฤษฎีภาษาศาสตร์เพื่อการ

วิเคราะห์ภาษาไทย         
3 411-550  การสื่อสารในสังคมพหุวฒันธรรม    3 

411-502 ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา            3 411-551 เพศสภาพ พลวัตสังคมและการสื่อสาร 3 
411-503 ทฤษฎีและรูปแบบการสื่อสาร 3    411-580 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยภาษาและ

วรรณกรรม 
3 

411-570 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ 3 411-xxx วิชาเลือก 1 วิชา 3 
 รวม 12  รวม 9 

           
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

411-xxx วิชาเลือก 1 วิชา 3 411-602 6 วิทยานพินธ ์    12 
411-602 6 วิทยานพินธ ์    6    

 รวม 9  รวม 12 
    รวมตลอดหลักสูตร 42 

 
 
 
 
 

                                                 
 วิชาแกนไม่นับหน่วยกิต บังคับลงทะเบียนเรียนเฉพาะผู้ที่มีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษ PSU-TEP ต่่ากว่าร้อยละ 40 
(หรือการสอบอื่นที่เทียบได้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย) 
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    แผน ข 
 

 ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2  
411-501 ทฤษฎีภาษาศาสตร์เพื่อการ

วิเคราะห์ภาษาไทย         
3 411-550 การสื่อสารในสังคมพหุวฒันธรรม     3 

411-502 ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา            3 411-551 เพศสภาพ พลวัตสังคมและการสื่อสาร 3 
411-503 ทฤษฎีและรูปแบบการสื่อสาร 3    411-580 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยภาษาและ

วรรณกรรม 
3 

411-570 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ 3 411-xxx วิชาเลือก 1 วิชา 3 
 รวม 12  รวม 9 

            
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

411-xxx วิชาเลือก 3 วิชา              9 411-603 6 สารนิพนธ ์    3 
411-603 สารนิพนธ ์  3    

 รวม 12  รวม 3 
    รวมตลอดหลักสูตร 36 

 

                                                 
 วิชาแกนไม่นับหน่วยกิต บังคับลงทะเบียนเรียนเฉพาะผู้ที่มีผลการสอบทักษะภาษาอังกฤษ PSU-TEP ต่่ากว่าร้อยละ 40 
(หรือการสอบอื่นที่เทียบได้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย) 
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เอกสาร 1-4 
ค าอธิบายรายวิชา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาควิชาภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

 
411-501   ทฤษฎภีาษาศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ภาษาไทย        

  3 (3-0-6)  
      Linguistics Theories for Analysis Thai 
   แนวคิด หลักการของภาษาศาสตร์ ระบบเสียง 
ระบบค า และระบบวากยสัมพันธ์ของภาษาไทยที่วิเคราะห์
ด้วยความรู้ของทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่เหมาะสม  
   Concept, principle of linguistics; 
analytical study of   phonology, morphology and 
syntax of Thai, with appropriate analytical 
linguistics theories and approaches 
   
411-502  ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา        3(3-0-6)
      Literary Study Theories                                             
  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ท ฤ ษ ฎี ว ร ร ณ ค ดี กั บ
ประสบการณ์เกี่ยวกับวรรณคดี ข้อถกเถียงเกี่ยวกับทฤษฎี
วรรณคดีแนวต่างๆ ความเป็นมาของทฤษฎีวรรณคดีที่
สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวในการสร้างและเสพ  งาน
ประพันธ์    
   Relationship between literary theories 
and literary  experiences; arguments on literary 
theories; development  of literary theories in 
relation to movements in literary practice 
   
411-503  ทฤษฎีและรูปแบบการสื่อสาร          3(3-0-6) 
            Theories and Models of Communication
  ทฤษฎีและรูปแบบการสื่อสารในขอบเขตของการ
สื่อสารด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา ระบบสัญญะและ
สัญลักษณ์ในการสื่อสาร การสร้าง ถ่ายทอดและแปล
ความหมายของสาร การวิเคราะห์สาร ปฏิสัมพันธ์ในการ
สื่อสาร วิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจากสาร  และสื่อ 
  Theories and models of verbal and non-
verbal communication; system of sign and symbol 
in communication; construction, communication 
and interpretation of meaning of the message; 
message analysis; interaction in communication; 
the analytical study of message and media’s 
effects 
 
 
 

411-510  วิทยาภาษาถิ่น                       3(3-0-6) 
             Dialectology  
  ระเบียบวิธีและตัวแปรทางภาษาที่ใช้ในการศึกษา   
ภาษาไทถ่ิน เน้นภาษาไทยถ่ินใต้ 
  Methodology and linguistic variables in Tai 
dialect studies, with special emphasis on southern 
Thai dialects 
 
411-511   อรรถศาสตร์และวัจนปฏบิัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
    Semantics and Pragmatics 
 แนวคิดทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปและความหมายในภาษา 
 Semantics  and  Pragmatics concepts for 
analyzing the relationship between form and 
meaning in the language 
 
411-520  สัมมนาภาษาศาสตร์และวรรณกรรม 
             เพ่ือการสอนภาษาไทย     3(2-2-5) 
    Seminar on Linguistics and Literature  
             for Thai Teaching  
  กรณีศึกษา ผลงาน ต ารา วิจัยเกี่ยวกับแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาศาสตร์และวรรณกรรมเพื่อการสอน
ภาษาไทย  น าเสนอต่อที่สัมมนา 
            Case-Studies of textbooks, research 
articles on applied methods of linguistics and 
literature in Thai teaching; seminar presentation 
 
411-521   สัมมนาไวยากรณ์ไทยและสัมพันธสาร  3(2-2-5) 
              Seminar on Thai Grammar and  
              Discourses 
  ผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบไวยากรณ์ไทยและ
ข้อความระดับเหนือประโยค โดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ที่
ต่างกัน เสนอในที่สัมมนา 
  Research findings on Thai grammatical 
system and higher sentence of texts through 
different linguistic theories; seminar presentation 
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411-522   ภาษาศาสตร์ประยุกต ์                    3(3-0-6) 
  Applied Linguistics 

  ทฤษฎีและหลักการภาษาศาสตร์ ประกอบการ
เรียนการสอนภาษาไทยและกิจกรรมอื่น เช่น การสื่อสาร  
  Linguistic theories and principles 
application for study of the Thai language or other 
activities, e.g. communication  
 
411-523 สัมมนาภาษาไทยถิ่น                  3(2-2-5) 
 Seminar on Thai Dialects   
 ลักษณะส าคัญของภาษาไทยถิ่นต่างๆ เน้นที่
ภาคใต้ น าเสนอต่อที่สัมมนา 
 Principles of Thai dialects, with special 
emphasis on  the south; seminar presentation 
 
411-524   วัจนลีลาศาสตร์                         3(3-0-6) 

   Stylistics  
  แนวคิดและหลักการศึกษาวัจนลีลา วัจนลีลาเฉพาะ
บุคคล วัจนลีลาที่แปรตามสถานการณ์ เนื้อความ  วัจนลีลาที่
แปรตามประเภทของงาน และวัจนลีลาที่แสดงลักษณะเฉพาะ
ของชนชาติหรือกลุ่มบุคคล 
  Concepts and principles of stylistics; 
personal styles; variations of styles in different 
situations, contents, genres, styles of particular 
ethnics or other kinds of groups 
 
411-525 ภาษาศาสตร์สังคม  3(3-0-6) 
  Sociolinguistics 
  พฤติกรรมทางภาษาของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับปัจจัย
ทางสังคม วิเคราะห์การใช้ภาษาของคนไทยกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง
ชนกลุ่มน้อยโดยเช่ือมโยงกับภูมิหลังทางสังคมและประยุกต์ใช้
หลักการวิจัยภาษาเชิงสังคม 
  Human language behavior in relation to 
social factors; analysis of languages used by different  
groups of Thais including minorities, based on 
sociolinguistic principles and research 
 
411-526   ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์  3(3-0-6) 

   Ethnolinguistics 
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม อิทธิพล
ของภาษาที่มีต่อระบบความคิดของกลุ่มชาติพันธ์ุ 
  Relationship between languages and 
cultures; language influence on thought of ethnic 
groups 
 

411-527   ภาษาไทเปรียบเทียบเชิงประวัติ 3(3-0-6) 
  Historical and Comparative Tai 

  วิวัฒนาการโดยเปรียบเทียบของภาษาไทถิ่นทั้งใน
และนอกประเทศไทย การสืบสาวไปยังภาษาไทดั้ งเดิม  
ความสัมพันธ์ของภาษาต่างๆ ในภาษาตระกูลไท 
  Evolutional comparison of Tai dialects 
both inside and outside Thailand; reconstruction of 
Proto-Tai; relationship between languages in Tai 
family 
 
411-528   วาทกรรมวิเคราะห ์ 3(3-0-6) 
 Discourse Analysis 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษากับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์บทบาทของภาษาใน
การสร้างวาทกรรมต่างๆ ในสังคมและวัฒนธรรม 
  Studies of the relationship between 
language use and socio-cultural context; analysis of 
the roles of language in constructing discourses in 
society and culture 
 
411-529 สัมมนาภาษาอาเซียนในภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Seminar on Languages of ASEAN in Thai 

 ตระกูลภาษาและความสัมพันธ์ของภาษาต่างๆ ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่
เกิดขึ้นร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน  อิทธิพลของภาษาในอาเซียน
ที่มีต่อภาษาไทย และภาษาไทยมีต่อภาษาอื่น 

 Language family and relation of ASEAN 
languages; changed features that commonly occur in 
ASEAN region; influence of ASEAN languages on Thai 
language and vice versa 
 
411-530 วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา 3(3-0-6) 
 Local Literature Studies 
 ประเภท รูปแบบ และเนื้อหาของวรรณกรรม
ท้องถิ่นในประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบ ตามระเบียบวิธีคติชน
วิทยาและปฏิสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรม 
  The comparative study of genres, forms and 
content of local literature in Thailand based on the 
folklore methods; interaction between local 
literature and society and culture 
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411-531 วรรณกรรมวิจารณ์  3(3-0-6) 
 Literary Criticism 
    การตีความและการประเมินคุณค่างานประพันธ์บน
พื้นฐานของความเข้าใจในธรรมชาติและภารกิจของวรรณคดี 
ในฐานะที่เป็นงานสร้างสรรค์ของมนุษย์และเป็นเครื่องมือ
สื่อสาร โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมและสหวิทยาการ 
 Interpretation and evaluation of literary 
works based on the concepts of literary nature and 
their  function as human creation and as a 
communicative  means; application of appropriate 
theories and interdisciplinary studies 

 
411-540   วรรณกรรมไทยสมัยใหม่  3(3-0-6) 
 Modern Thai Literature 
 ลักษณะส าคัญของงานประพันธ์ไทยปัจจุบันที่ต่าง
จากสมัยก่อน พัฒนาการหรือการปรับเปลี่ยนในช่วงต่างๆ ในแง่
เนื้อหา รูปแบบ และปฏิสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม ตั้งแต่
เริ่มรับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก  เป็นต้นมา 
 Characteristics of modern Thai literary 
works in  modern times in comparison  with former 
ones; developments or adjustments in different 
periods in contents, forms and socio-cultural 
interaction since the beginning of western influence 

 
411-541   วรรณกรรมเปรียบเทียบและการศึกษาเชิง 
 สหวิทยาการ 3(3-0-6) 

 Comparative Literature and     
  Interdisciplinary Approaches 
 แนวทางการศึกษาวรรณคดเีปรียบเทียบ อิทธิพล
ของวรรณคดตี่างประเทศต่อวรรณคดไีทย ลักษณะสากลของ
วรรณคดี  ความ สมัพันธ์ของวรรณคดีกับวิทยาการและศิลปะ
แขนงอื่น การตีความ  และประเมนิคุณค่างานประพันธ์ไทยท่ี
อาศัยความรู้ในศาสตร์อื่นแขนงใดแขนงหนึ่ง หรือหลายแขนง
ร่วมกัน เช่น ปรัชญา ภาษาศาสตร์ ประวัตศิาสตร์ สังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา 
 Approaches to study of comparative 
literature; foreign literature’s influence on Thai 
literature; universal literary characteristics; relations 
between literature and art and other disciplines; 
interpretation and evaluation of Thai literature based 
on one or many disciplines, e.g.  philosophy, 
linguistics, history, sociology and anthropology 
 
 
 

411-542 วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Literature and Environment 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี กับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์วาทกรรมและภาพตัวแทนว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมในวรรณกรรม เช่ือมโยงไปสู่บริบททางสังคมและ
การเมือง 
  Studies of relationship between literature 
and nature as well as environment; analysis of 
discourse and representation of environment in 
literature in association with social and political 
context 
   
411-543   วรรณกรรมประชานิยม  3(3-0-6) 
 Pop Culture Literature  
 นิยาม รูปแบบ ลักษณะส าคัญและการแพร่กระจาย
ของวรรณกรรมประชานิยม  แนวทางการอ่านและวิเคราะห์  
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมประชานิยมกับวัฒนธรรม
แขนงอื่นในบริบทสังคม  
 Definition, style, characteristics, and 
diffusion of pop culture literature; reading and 
analytical methods; relation of pop culture literature 
and other cultures in social context 
   
411-544 สัมมนาวรรณกรรมแปลอาเซียน 3(2-2-5) 
 Seminar on ASEAN Literature in 
 Translation 
 เนื้อหาและคุณค่าของวรรณกรรมสมัยใหม่จากกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่แปลเป็นภาษาไทย พิจารณายุคสมัย บริบท
การเขียน การแปล และการจ าหน่าย เช่ือมโยงกับวาทกรรม
ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของวรรณกรรมนั้นๆ 
และประเทศไทย 
 Contents and values of modern ASEAN 
literature in Thai translation; consideration of ages 
together with context of writing, translation, and 
distribution in association with social discourse as 
well as the culture of countries including Thailand 
where literary works are created 
   
411-545 สัมมนาสังคมวิทยาวรรณกรรม 3(2-2-5) 
 Seminar on Sociology of Literature 
 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองคาพยพต่างๆ  
ในแวดวงหนังสือ วรรณกรรม บทบาทของผู้เกี่ยวข้องทั้ง
นักเขียน กวี นักอ่าน บรรณาธิการ ส านักพิมพ์ และอื่นๆ โดย
เชื่อมโยงให้เห็นพัฒนาการของวรรณกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย 
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 Elements of book and literature industry; 
roles of writers, poets, readers, editors, publishers, 
and others in relation to development of the 
literature in each age 
 
411-546 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้แนวจารีต  
       3(2-2-5) 
 Seminar on Southern Thai Traditional  
 Literature 
 กรณีศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นภาคใต้ในแง่การด ารง
อยู่ การประเมินคุณค่าและความสัมพันธ์กับสังคม 
 Case-studies of  Southern Thai traditional  
literature, with emphasis on mode of existence, 
evaluation, and relationship with society 

 
411-547 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้สมัยใหม่ 
  3(2-2-5) 
 Seminar on Modern Southern Thai  
 Literature 
 กรณีศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นภาคใต้สมัยใหม่ ในแง่
การด ารงอยู่การประเมินค่าและความสัมพันธ์กับสังคม 
 Case studies of modern Southern Thai 
literature, with emphasis on modes of existence, 
evaluation, and relationship with society 
 
411-548 สัมมนาวรรณกรรมชายแดนใต้  3(2-2-5) 
 Seminar on Southern Border Thai  
 Provinces literature  
 กรณีศึกษาวรรณคดีชายแดนภาคใต้ ในแง่การด ารง
อยู่การประเมินค่าและความสัมพันธ์กับสังคม 
 Case studies of  Southern Thai Literature in 
the border provinces, with emphasis on modes of 
existence evaluation, and relationship with society 
 
411-549 สัมมนาคติชนสมัยใหม่และคติชนสร้างสรรค์ 
  3(2-2-5) 
 Seminar on Modern and Creative  
 Folklore 
 กรณีศึกษาคติชนสมัยใหม่ และการปรับใช้คติชน
เพื่อสร้างมูลค่าและอัตลักษณ์ในสังคมร่วมสมัย 
 Case studies in modern folklore and 
adoption of folklore for creating values and identity 
in contemporary society 
   
 

411-550 การสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 Communication in Multicultural  
 Societies 
 ความหมาย  หลักการ  รูปแบบ  และกลวิธีการ
สื่อสารในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นสังคม
ภาคใต้ 
 Meanings, principles, patterns, and 
communication strategies in multicultural societies 
with and emphasis on southern Thai society 

411-551 เพศสภาพ พลวัตสังคม และการสื่อสาร  
  3(3-0-6) 
 Gender, Social Dynamic and  
 Communication 
 ความหมายเกี่ยวกับเพศสภาพ  ความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ภาษากับปัจจัยเพศ บทบาทของภาษาในการ
สื่อสารอัตลักษณ์ทางเพศในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
 Definition of gender; relation between 
language use and gender factors; roles of language in 
conveying gender identities in changing social 
context 

411-560 การสื่อสารเพ่ือจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
            Communication for Conflict Management   
 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ กลวิธีการใช้ภาษาและ
การสื่อสารเพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และ
มวลชน แนวทาง วิเคราะห์ผลของการสื่อสารเพื่อจัดการความ
ขัดแย้ง และผลกระทบของการโน้มน้าวใจด้วยภาษาเพื่อให้เกิด
ความสันติ 
  Persuasive communication; strategies of 
language use and communication as a tool for 
behavioral change of an individual, a group and 
mass; analysis methods of effects of communication  
for conflict management together with influences of 
persuasion using language for making peace 

411-561  ภาษากับการสื่อสารขององค์กร 3(3-0-6) 
 Language and Organizational  
 Communication 
 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารขององค์กรทั้งภายในองค์กร 
และระหว่างองค์กร  การสื่อสารเพื่อบริหารงาน   พัฒนา
คณะท างาน พัฒนาบุคลากร  
 Language use in communication, within 
and between organizations; communication for 
administration, team-work development, and 
personnel development  
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411-562 ภาษากับการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
 Language and Mass Communication 
 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ความสัมพันธ์ของภาษา
สื่อมวลชนกับสังคม วิเคราะห์ผลกระทบของภาษาสื่อมวลชนที่
มีต่อความรู้  ทัศนคติและพฤติกรรมของ ผู้รับสาร ประเมิน
คุณภาพภาษาของสื่อมวลชน 
 Mass communication theories; relationship 
of mass media language and society; the analytical 
study of the impact at mass media on the 
knowledge, attitude, and behavior of receivers; 
evaluation of mass media language 
 
411-563 ภาษา การสื่อสาร กับการเมือง  3(3-0-6) 
 Language, Communication and Politics 
 บทบาทและหน้าที่ของวาทกรรมทางการเมือง 
ผลกระทบของภาษาสื่อมวลชนในกิจกรรมทางการเมือง กล
ยุทธ์การโน้มน้าวใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ จุดเด่น อันมีผลต่อ 
การรับรู้ ความคิดเห็นและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเมืองของ
ผู้รับสาร 
 Roles and functions of political discourse; 
political impacts of mass media language; persuasive 
strategies for image characteristic construction 
resulting in the receivers’ perceptions, opinions and 
decisions in political receivers 

 
411-564 การสื่อสารเชิงธุรกิจและกลยุทธก์ารตลาด 
  3(3-0-6) 
 Communication in Business and  
 Marketing Strategies  
  หลักการส าคัญของการสื่อสารเชิงธุรกิจ  วิเคราะห์
หลักวาทศิลป์ในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้เพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจ และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด  รูปแบบภาษา
เพื่อการสื่อสารธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Core principle of business communication; 
analysis of principle of rhetoric in spoken and written 
languages for promoting business and creating 
marketing strategies; patterns of language for   
e-business communication 
  
411-565 การสื่อสารกับสื่อสมัยใหม่       3(3-0-6) 
 Communication and New Media 
   ความหมายและลักษณะส าคัญของสื่อสมัยใหม่กับ
การสื่อสารของสังคมสมัยใหม่ ทั้งในบริบทสังคมเมืองและสังคม
ชนบท แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์สื่อสมัยใหม่ทั้งภาษา
มาตรฐานและภาษาถ่ิน 

 Definition and core characteristics of 
modern media and communication in modern 
society, both in context of urban and rural societies; 
concept and theories for analyzing modern media 
using both standard language and dialects 
 
411-566 การสื่อสารเพ่ือการท่องเท่ียวและการบริการ  
      3(3-0-6) 
 Communication for Tourism and  
 Hospitality 
 หลักการ บทบาทและกลวิธีด้านภาษาและการ
สื่อสารเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่การท่องเที่ยว สินค้าทางวัฒนธรรม 
การบริการด้านต่างๆ 
 Principles, roles, and language strategies as 
well as communication strategies used for creating 
values of tourism, cultural goods, and other kinds of 
services 

 
411-567 การสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ 3(3-0-6)  
 Communication for Image Building 
 หลักการ รูปแบบ และกลวิธีทางภาษาเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้แก่ปัจเจกบุคคล องค์การ  สังคมและชุมชน  การ
วิเคราะห์บทบาทของภาษาที่มีต่อความเข้มแข็งและอ่อนแอของ
ภาพลักษณ์  
 Principles, patterns, and language 
strategies in creating image of an individual, an 
organization, a society, and a community; analysis 
of roles of a language in strengthening and 
weakening images 

 
411-568 สัมมนาการสื่อสารและวาทกรรม 3(2-2-5) 
 Seminar on Communication and  
 Discourses 
 ภาษาและการสื่อสารในฐานะเครื่องมือสร้างวาท
กรรมทางสังคม และปฏิบัติการทางวาทกรรม (discursive 
practices)  รูปแบบและกลวิธีทางภาษาและการสื่อสารที่มีต่อ
อุดมการณ์  รสนิยม  กรณีศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรม
บางประเภท 
 Language and communication as creating 
tools of social discourse and discursive practices; 
pattern and language strategies together with 
communication strategies which influence ideology 
and values; case studies of the construction process 
of certain discourse types 
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411-569 สัมมนางานวิจัยด้านภาษากบัการสื่อสาร   
  3(2-2-5) 
 Seminar on Language and  
 Communication Research 
 สัมมนางานวิจัยภาษากับการสื่อสารในแง่มุมต่างๆ 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 Seminar in language and communication 
research in various aspects, both quantitative and 
qualitative 

 
411-570  ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ 3 (3-0-6) 
   Research Methodology in Humanities 
 ความหมาย ประเภท ระเบียบวิธีการวิจัย ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยทางมนุษยศาสตร์
ตั้งแต่การก าหนดปัญหาและหัวข้อการวิจัย การสร้างกรอบ
แนวความคิด การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความเชิงวิจารณ์ และ
การเขียนรายงานวิจัย พร้อมด้วยการอ้างอิงที่ถูกแบบแผน 
 Definition and types of research 
methodologies both quantitative and qualitative; 
research process in humanities: research questions, 
research topics, framework construction, hypothesis, 
research design, data collection, data analysis, critical 
interpretation and research report with the accurate 
reference style 
 
411-580 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยภาษาและวรรณกรรม
  3(3-0-6) 
 English for Research in Language and  
 Literature 
 การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ศึกษาการใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างส าคัญในภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้น
และวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมไทย รวมถึงการใช้
ภาษาอังกฤษแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาผล
การศึกษาวิจัย 
 English Skills learning; study vocabulary, 
phrases, and essential structures in English for 
searching and researching on Thai language and 
Literatures; using English in changed and presented 
opinions for develop research findings 
 
 
 
 

411-601 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 36(0-108-0)
 Thesis 
 การศึกษาวิจัยของนักศึกษาแผน ก  แบบ ก 1  
ตามลักษณะเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อค้นพบใหม่  
โดยเสนอผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา  
 Students research for new findings in 
his/her discipline of plan A (A1), presented in book 
form. Under the supervision of adviser 
 
411-602 วิทยานิพนธ์  (แผน ก แบบ ก 2) 18(0-54-0) 
 Thesis    
 การศึกษาวิจัยของนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตาม 
ลักษณะเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อค้นพบใหม่ โดย
เสนอผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา  
 Students research for new findings in 
his/her discipline of plan A (A2), presented in book 
form. Under the supervision of adviser 
 
411-603 สารนิพนธ์ (แผน ข)   12(0-36-0) 
 Minor Thesis 
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอในรูป
ของรายงานการวิจัยขนาดย่อของนักศึกษาตามแผน ข.ตาม
ลักษณะ เนื้อหาวิชาในหลักสูตร โดยเสนอผลงานวิจัยเป็น
รูปเล่ม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 Data collection and data analysis, 
presented in summary research report of his/her 
discipline of plan B presented in book form. Under 
the supervision of adviser 
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