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                                                    เอกสาร 1-2 

 
โครงสร้างหลักสูตร  

 โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน คือ  แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท  และแผนการศึกษาส าหรับ 
นักศึกษาที่จบปริญญาตรี  และมี 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษาและกลุ่มวชิาวรรณคดี ตามรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 
ดังนี้  

หมวดวิชา แบบ 1.1 
ส าหรับผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ระดับปรญิญาโท 

แบบ 2.1 
ส าหรับผู้ส าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาโท 

แบบ 2.2 
ส าหรับผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ระดับปรญิญาตร ี

หมวดวิชาบงัคับ    
หมวดวิชาเลือก  
หมวดวิชาวิทยานพินธ์   

- 
- 

48 

6 
12 
36 

12 
12 
48 

รวมไม่น้อยกว่า 48 54 72 
  
 หมวดวิชาบังคับ แบบ 2.1  6   หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาภาษา      

411-711 การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร ์
Linguistic Approach in Thai 
Language Analysis 

 (3) 411-712 ภาษาไทยถิ่น  
Thai Dialects 

(3) 

   กลุ่มวิชาวรรณคดี 

411-731 ประเด็นส าคัญทางทฤษฎีวรรณคดี
ศึกษาปัจจบุัน 
Current Issues of Theories in 
Literary Studies 

 
(3) 

411-732 คติชนวิทยา 
 Folklore 

(3) 

 
 หมวดวิชาบังคับ   แบบ 2.2   12   หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาภาษา 

411-502 วิทยาภาษาถิ่น 
Dialectology 

(3) 411-711 การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
Linguistic Approach in Thai Language 
Analysis 

(3) 

411-511 อรรถศาสตร์และวัจนปฏบิัติศาสตร์ 
Semantics and Pragmatics 

(3) 411-712 ภาษาไทยถิ่น  
Seminar on Thai Dialects 

(3) 

 
หลักสูตร.....ปรัชญาดษุฎีบัณฑติ.... สาขาวิชา.........ภาษาไทย.......หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย......ปร.ด. (ภาษาไทย)........ภาษาอังกฤษ.......  Ph.D. (Thai)… 
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    กลุ่มวิชาวรรณคดี 
411-521 ทฤษฎีวรรณคด ี

Literary Theories 
(3) 411-731 ประเด็นส าคญัทางทฤษฎีวรรณคดศีึกษาปัจจุบัน  

Current Issues of Theories in Literary 
Studies 

 (3) 

411-522 วรรณคดีท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
Comparative Local Literature 

(3) 411-732 คติชนวิทยา  
Folklore 

(3) 

   

 หมวดวิชาเลือก   แบบ 2.1   และแบบ 2.2    เลือก 12 หน่วยกิต   
         นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาจากต่างกลุ่มวิชาได้ 

   กลุ่มวิชาภาษา 

411-721 สัมมนาการศึกษาภาษาไทยเฉพาะทฤษฎี 
Seminar on Thai Language Study 
through Specific Theories of 
Linguistics 

 (3) 411-726 สัมมนาภาษาไทยกบัภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้  
Seminar on Thai Language and 
Southern Local Wisdom 

(3) 

411-722 สัมมนาภาษากบัวัฒนธรรม 
Seminar on Language and 
Culture 

(3) 411-727 สัมมนาภาษาตระกูลไท  
Seminar on Tai Language Family 

(3) 

411-723 สัมมนาอิทธิพลภาษาตา่งประเทศใน
ภาษาไทย 
Seminar on Influence of Foreign 
Languages on Thai Language 

 
(3) 

411-728 สัมมนาภาษาไทยกบัอัตลักษณท์างชาติพนัธุ์  
Seminar on Thai Language and Ethnic 
Identity 

(3) 

411-724 สัมมนาภาษาไทยกบัสังคมไทย 
Seminar on Thai Language and 
Thai Society 

(3) 411-729 สัมมนาการใช้ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ  
Seminar on Thai Language for Specific 
Purposes 

(3) 

411-725 สัมมนาภาษาไทยกบัวาทกรรม 
Seminar on Thai Language and 
Discourse 

(3)    

        
     

   กลุ่มวิชาวรรณคดี 

411-741 สัมมนาสถานภาพการศึกษาวรรณคดี
ท้องถิ่นใต้ 
Seminar on Status of Southern 
Thai Literary studies 

(3)  411-746 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทยเฉพาะทฤษฎี  
Seminar on  Specific Theories of Thai 
Literature study 

(3) 

411-742 สัมมนาสถานภาพองค์ความรู้ดา้น
ประวัติวรรณคดีไทย 
Seminar on state of Knowledge 

(3) 411-747 สัมมนาวรรณคดีเปรียบเทียบ  
Seminar on Comparative Literature 

(3) 
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of history of Thai Literature 
411-743 สัมมนาวรรณคดีท้องถ่ินภาคใต ้

Seminar on Southern Local 
Literature 

(3)   411-747 
 
 

สัมมนาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
Seminar on Comparative Literature 

(3) 

411-744 สัมมนาวรรณคดไีทยเฉพาะประเภท 
Seminar on  Specific Genres of 
Thai Literature 

(3)   411-748  สัมมนาวรรณคดไีทยในบริบทเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
Seminar on Thai Literature in South 
East Asia Context 

(3) 

411-745 สัมมนาวรรณคดไีทยและความสัมพันธ์
กับสังคม วัฒนธรรม และการเมอืง 
Seminar on Relation of Thai 
Literature and Society, Culture, 
and Politics 

(3) 411-749 สัมมนาวรรณคดไีทยข้ามสื่อ 
 Seminar on Thai Literature across 
media 

(3) 

411-746 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทยเฉพาะ
ทฤษฎี 
Seminar on Specific Theories of 
Thai Literature Studies 

(3)    

             
 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

411-794 
 

สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 
Seminar on Ongoing Doctoral 
Thesis 

(1)    

 
 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์         
  
411-791 
 

วิทยานพินธ ์(แบบ 1.1) 
Thesis 

(48)    

411-792 
 

วิทยานพินธ ์(แบบ 2.1) 
Thesis 

(36)    

411-793 
 

วิทยานพินธ ์(แบบ 2.2) 
Thesis 

(48)    
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เอกสาร 1-3 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1 

กลุ่มวิชาภาษาและกลุ่มวิชาวรรณคดี 

        ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
 411-791 วิทยานพินธ ์ 8  411-791 วิทยานพินธ ์ 8 
*411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 *411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 
 รวม 8  รวม 8  
 
   ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 1     ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
  411-791 วิทยานพินธ ์ 8   411-791 วิทยานพินธ ์ 8 
*411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 *411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 
 รวม 8    รวม 8  
 
   ปี 3  ภาคการศึกษาที่ 1     ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
  411-791 วิทยานพินธ ์ 8   411-791 วิทยานพินธ ์ 8 
*411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 *411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 
 รวม 8    รวม 8  
    รวมตลอดหลักสูตร 48 
 * วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

  แบบ 2.1   
กลุ่มวิชาภาษา 

        ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
411-711 การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตร ์
3 411-xxx วิชาเลือก 3 วิชา 9 

411-712 ภาษาไทยถิ่น 3    
411-xxx วิชาเลือก 1 วิชา  3    
 รวม  9  รวม  9 

 
        ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
  411-792 วิทยานพินธ ์ 9 411-792 วิทยานพินธ ์ 9 
*411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต    1 *411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต    1 
 รวม  9  รวม  9 
 
        ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
  411-792 วิทยานพินธ ์ 9 411-792 วิทยานพินธ ์ 9 
*411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต    1 *411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต    1 
 รวม  9  รวม  9 
    รวมตลอดหลักสูตร 54 
  
 *วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ให้ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา ที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์) 
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กลุ่มวิชาวรรณคดี 

 
        ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
411-731 ประเด็นส าคัญทางทฤษฎีวรรณคดี

ศึกษาปัจจบุัน 
3 411-xxx วิชาเลือก 3 วิชา 9 

411-732 คติชนวิทยา 3    
411-xxx วิชาเลือก 1 วิชา  3    
                              รวม 9                               รวม 9 

 
        ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
 411-792 วิทยานพินธ ์ 9  411-792 วิทยานพินธ ์ 9 
*411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 *411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 
                              รวม 9                               รวม 9 
       
        ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
  411-792 วิทยานพินธ ์ 9 411-792 วิทยานพินธ ์ 9 
*411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 *411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 
                              รวม 9                               รวม 9 
                        รวมตลอดหลักสูตร  54 

  *วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ให้ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา ที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์) 
 
  แบบ 2.2   (แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี) 

กลุ่มวิชาภาษา 
 

        ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
411-502 วิทยาภาษาถิ่นใต ้ 3 411-711 การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตร ์
3 

411-511 อรรถศาสตร์และวัจนปฏบิัติศาสตร์ 3 411-712 ภาษาไทยถิ่น 3 
                              รวม 6                               รวม 6 

 
          ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
411-xxx วิชาเลือก 2 วิชา 6 411-xxx วิชาเลือก 2 วิชา 6 
                     รวม   6                      รวม   6 
     
             ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
  411-793  วิทยานพินธ ์ 12  411-793  วิทยานพินธ ์ 12   
*411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 *411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 
                     รวม   12                       รวม 12 
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             ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
  411-793  วิทยานพินธ ์ 12  411-793 วิทยานพินธ ์ 12  
*411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 *411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 
                      รวม 12                      รวม 12 
                 รวมตลอดหลักสูตร  72 

 *วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ให้ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา ที่ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์) 
 

กลุ่มวิชาวรรณคดี 
 

        ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
411-521 ทฤษฎีวรรณคด ี 3 411-731 ประเด็นส าคัญทางทฤษฎีวรรณคดี

ศึกษาปัจจบุัน 
3 

411-522 วรรณคดีท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3 411-732 สัมมนาคตชินวทิยา 6 
                      รวม 6                      รวม 9 

 
        ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
411-xxx วิชาเลือก 2 วิชา 6 411-xxx วิชาเลือก 2 วิชา 6 
                     รวม   6                      รวม   6 
 
             ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
 411-793  วิทยานพินธ ์ 12  411-793 วิทยานพินธ ์ 12  
*411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 *411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 
                     รวม   12                       รวม 12 
      
        ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1   ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
 411-793  วิทยานพินธ ์ 12  411-793  วิทยานพินธ ์ 12  
*411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 *411-794 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดษุฎีบณัฑิต 1 
                     รวม   9                       รวม 12 
                 รวมตลอดหลักสูตร  72 

 *วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ให้ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา ที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์) 
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เอกสาร 1-4 
ค าอธิบายรายวิชา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาควิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 

 
 
411-502 วิทยาภาษาถิ่น 

(Dialectology) 
3(3-0-6) 

       ระเบียบวิธีและตัวแปรทางภาษาที่ใช้ในการศึกษา
ภาษาไทยถิ่น เน้นภาษาไทยถิ่นใต้ 
       Methodology and linguistic variables in Tai 
dialect studies, with special emphasis on southern 
Thai dialects 

 411-511 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
(Semantics and Pragmatics) 

3(3-0-6) 

       แนวคิดทางอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรปูและความหมายในภาษา 
       Semantics and Pragmatics concept for 
analyzing the relationship between form and 
meaning in the language 

  411-521 ทฤษฎีวรรณคดี 
(Literary Theories) 

3(3-0-6) 

       ความสัมพันธ์ของทฤษฎีวรรณคดีกับประสบการณ์
เกี่ยวกับวรรณคดี ข้อถกเถียงเกี่ยวกับทฤษฎีวรรณคดีแนว
ต่างๆ ความเป็นมาของทฤษฎีวรรณคดีที่สัมพันธ์กับความ
เคลื่อนไหวในการสร้างเสพงานประพันธ์ 
        Relationship between literary theories and 
literary experiences; arguments on literary theories; 
development of literary theories in relation to 
movements in literary practice 

  411-522 วรรณคดีท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
(Comparative Local Literature) 

3(3-0-6) 

        ประเภท (Genre) รูปแบบและเนื้อหาของวรรณคดี
ท้องถิ่นในประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบ ตามระเบียบวิธี 
คติชนวิทยาและปฏิสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรม 
       The comparative study of genre, forms and 
content of  local literature in Thailand in the light 
of folklore methods; interaction between local 
literature and society and culture 
                   

                                                    
 411-711 การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตร ์
(Linguistic Approach in Thai  
Language Analysis) 

3(3-0-6) 

       การวิเคราะห์ระบบเสียง ระบบวากยสัมพันธ์ และ
ระบบความหมายของภาษาไทย ด้วยหลักการและทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์ และประเด็นปัญหาในการวิเคราะห์ภาษาไทย 
      Analysis of Thai language on phonology, 
syntax, and semantics base on linguistic principles 
and theories and problem in the analysis of Thai 
language 

 411-712 ภาษาไทยถิ่น 
(Thai Dialects) 

3(3-0-6) 

       ผลงานค้นคว้าของนักภาษาศาสตร์เกี่ยวกับภาษาไทยถิ่น 

การเปรียบเทียบลักษณะเด่น ข้อแย้งในแนวคิดทางไวยากรณ์  
การด ารงอยู่และความเปลี่ยนแปลง เน้นภาษาไทยถิ่นใต้ 
       Linguists’ southern Thai dialect research 
works, comparison of outstanding characteristics , 
arguments in each approach of grammar, existence 
and change, focusing on southern Thai dialects 

 411-721 สัมมนาการศึกษาภาษาไทยเฉพาะ
ทฤษฎี 
(Seminar on Thai Language 
Study through Specific Theory 
of Linguistics) 

3(2-2-5) 

       การวิเคราะห์ภาษาไทยอย่างลึกซึ้งโดยใช้ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ตามความสนใจและการใช้ประโยชน์ของผู้เรียน 
       An Analysis of Thai language base on linguistic 
theories, according to the student’s interest and 
utilization 
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411-722  สัมมนาภาษากับวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
   (Seminar on Language and Culture) 
        บทบาทและหน้าที่ของภาษาในฐานะที่เป็นวัฒนธรรม 
และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของภาษากับ
การกล่อมเกลาทางสังคม การใช้ภาษาแสดงความคิดทาง
วัฒนธรรม และโน้มน้าวผู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการโต้แย้งและ
วิพากษ์วิจารณ์  
         Roles and functions of language as culture 
and as part of culture, relationship between 
language and socialization, and language use for 
cultural concepts as well as, persuasion, 
arguments, and criticism 
 
411-723  สัมมนาอิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
    3(2-2-5) 

  (Seminar on Influence of Foreign    
   Languages on Thai Language) 

 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศต่อระบบเสียง ระบบ
วากยสัมพันธ์ และระบบความหมาย รวมถึงอักขรวิธีของ
ภาษาไทย  การแพร่กระจายและการแทรกแซงของ
ภาษาต่างประเทศต่อแวดวงและผู้ใช้ภาษาไทยกลุ่มต่างๆ   
 Seminar on Influence of foreign languages on 
Thai Language in terms of phonology, syntax and 
semantics including orthography, distribution and 
intervention of  foreign languages in Thai language 
circle and groups of users 
 
411-724  สัมมนาภาษาไทยกับสังคมไทย         3(2-2-5) 
   (Seminar on Thai Language and Thai  
             Society) 
 การด ารงอยู่ของภาษาไทยในฐานะเครื่องสื่อสารใน
สังคมไทย การใช้ภาษาในกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลและ
องค์กร ความสัมพันธ์ของภาษาไทยกับสถาบันทางสังคมและ
สื่อต่างๆ การแปรของภาษาตามปัจจัยทางสังคม 
 Existence of Thai language as mean of 
communication in Thai society, language use by 
persons and organizations in different activities, 
relationship between Thai language and social 
institutions together with media, and language 
variation caused from social factors  
 
 

411-725 สัมมนาภาษาไทยกับวาทกรรม         3(2-2-5) 
  (Seminar on Thai Language and  
            Discourse) 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อสร้างมายาคติ  ภาพแทน ภาพ   
เหมารวม  อุดมการณ์และอ านาจที่แฝงอยู่ ในการใช้
ภาษาไทยของบุคคลและสถาบันทางสังคม 
 The use of Thai language in myth formation, 
representation, stereotype, ideology and power 
disguised in the Thai language use of persons and 
social institutions 
 
411-726  สัมมนาภาษาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้3(2-2-5) 
    (Seminar on Thai Language and Local  
             Wisdom) 
 องค์ความรู้  ความเชื่ อและประสบการณ์ ในการ
แก้ปัญหาการด ารงชีวิตในด้านต่างๆ ของท้องถิ่นใต้ที่สัมพันธ์
กับภาษา กระบวนการทางภาษาในการจัดการและธ ารงภูมิ
ปัญญา  
 Southern people’s knowledge, beliefs, and 
experiences in solving life problem in varios 
aspects which relate to Thai language and linguistic 
process in the management and maintenance of 
wisdom 
 
411-727 สัมมนาภาษาตระกูลไท                 3(2-2-5) 
   (Seminar on Tai Language Family) 
 การศึกษาภาษาไทในทุกระบบของภาษา ลักษณะร่วม 
ลักษณะเฉพาะ วิวัฒนาการ สถานะและบทบาทของภาษาไท  
แต่ละถิ่นในบริบทรัฐชาติ 
 Study of all language systems in Tai 
language, denominator, distinctive characteristics, 
evolution, status, and roles of each Tai dialect in 
nation state context 
  
411-728 สัมมนาภาษาไทยกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  3(2-2-5) 
  (Seminar on Thai Language and Ethnic  
           Identity) 
  รูปแบบและลักษณะการใช้ภาษาไทยของกลุ่ม   
ชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย  บทบาทของภาษาไทยต่อ
การสื่อสารระหว่างชาติพันธุ์  ทัศนคติทางภาษา และการ
ธ ารงอัตลักษณ์ชาติพนัธุ์ผา่นภาษาไทย  



17 
 

  Patterns and styles of language use of 
ethnic groups in Thailand, roles of Thai language in 
interethnic communication, language attitudes, and 
maintenance of ethnic identity through Thai 
language 
 
411-729 สัมมนาการใช้ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  
                            3(2-2-5) 
   (Seminar on Thai Language Use for  
             Specific Purposes) 
  รูปแบบและลักษณะเด่นของการใช้ภาษาไทยเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่สัมพันธ์กับการสื่อความหมายใน
สถานการณ์การสื่อสารต่างๆ   
  Patterns and distinctive characteristics of 
Thai language use for specific purposes in relation  
to communication in varios situations    
 
411-731 ประเด็นส าคัญทางทฤษฎีวรรณคดีศึกษาปัจจุบัน  
                              3(3-0-6) 
   (Current Issues of Theories in Literary 
    Studies)  
         การพิจารณารากฐาน ความเป็นมาของข้อถกเถียง
ทางทฤษฎีวรรณคดีศึกษาในแวดวงมนุษยศาสตร์ไทยและ
ต่างประเทศ 

   Review on basic and background of 
argument on theories in literary studies in Thailand 
and other countries 
 
411-732  คติชนวิทยา  3(3-0-6) 
     (Folklore) 
  ทฤษฎีคติชนวิทยา ผลการศึกษาทางคติชนวิทยาใน
ประเทศไทย เน้นภาคใต้  
  Folklore theories, findings of folklore 
research in Thailand, focusing on Southern area 
 
411-741 สัมมนาสถานภาพการศึกษาวรรณคดีท้องถิ่นใต้ 
                                 3(2-2-5) 
  (Seminar on Status of Southern Thai  
       Literary Studies) 
  การส ารวจ วิ เคราะห์  และสั ง เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวรรณคดีไทยท้องถิ่นภาคใต้  ในแง่กรอบแนวคิด 

ประเภทของวรรณคดี  ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะและ
แนวโน้ม 
  Exploration, analysis, and synthesis of 
Southern Thai literary studies in terms of 
conceptual frameworks, genres of literature, 
findings, suggestions, and trends 
 
411-742 สัมมนาสถานภาพองค์ความรู้ด้านประวัติวรรณคดีไทย 
                                  3(2-2-5) 
 (Seminar on state of Knowledge of  
           history of Thai Literature) 
  การส ารวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลประวัติ
วรรณคดีนิพนธ์ไทย ข้อถกเถียง ขนบการเขียน และช่องว่าง
ขององค์ความรู้  
  Exploration, analysis, and synthesis of 
history of Thai literature; argument, tradition of 
writing, and knowledge gap 
 
411-743  สัมมนาวรรณคดีท้องถิ่นภาคใต้   3(2-2-5) 
              (Seminar on Southern Local Literature) 
  วรรณคดีท้องถิ่นภาคใต้ประเภทต่างๆ ลักษณะเด่น  
รูปแบบ เนื้อหา คุณค่า และพลวัตของวรรณคดี ที่สัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนแปลงของท้องถ่ิน 
  Different genres of seminar on southern 
local literature ; distinctive characteristics, form, 
content, value, and dynamics of literature in 
relation to local changes 
 
411-744  สัมมนาวรรณคดีไทยเฉพาะประเภท 3(2-2-5) 
    (Seminar on Specific Genres of Thai  
              Literature) 
  วรรณคดีไทยเฉพาะประเภท โดยเฉพาะนิราศ    
บทละคร นิยายประโลมโลก ค าสอน และสรรเสริญพระ
เกียรติในแง่ลักษณะเด่น พัฒนาการและคุณค่า  
  Semina on Specific Genres of Thai 
literature, focusing on viras, plays, romances, 
didactic work, and eulogies for royal family: 
distinctive characteristics, development, and value 
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411-745 สัมมนาวรรณคดีไทยและความสัมพันธ์กับสังคม  
   วัฒนธรรม และการเมือง               3(2-2-5) 

  (Seminar on Relation of Literature and   
  Society, Culture, and Politics) 

  การศึกษาวรรณคดีในบริบทสังคม และวาทกรรม
ทางสังคมในวรรณคดี 
  Study on literature in social context and 
social discouse in literature 
 
411-746 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทยเฉพาะทฤษฎี 
                                3(2-2-5)     
   (Seminar on specific Theories of Thai  
             Literature Studies)  
  การวิเคราะห์วรรณคดีไทยอย่างลึกซึ้งโดยใช้ทฤษฎี
วรรณคดีศึกษาร่วมสมัยตามความสนใจและการใช้ประโยชน์
ของนักศึกษา 
  Profound analysis of Thai literature base on 
theories of contemporary literature study, 
according to the student’s interest and utilization 
 
411-747 สัมมนาวรรณคดีเปรียบเทียบ          3(2-2-5) 
 (Seminar on Comparative Literature) 
  แนวคิดทฤษฎีทางวรรณคดีเปรียบเทียบ การศึกษา
ในเชิงอิทธิพลและความสัมพันธ์ในลักษณะสหวิทยาการ 
  Theoretical concepts of Seminar on 
comparative literature; literary study with regard to 
influence and interdisciplinary relationship 
  
411-748 สัมมนาวรรณคดีไทยในบริบทเอเชียตะวันออก 
             เฉียงใต้    3(2-2-5) 
    (Seminar on Thai Literature in South  
              East Asia Context) 
  การศึกษาวรรณคดีไทยในบริบทวัฒนธรรม สังคม 
และประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพาะด้านกระแสความคิดและอัตลักษณ์ 
  Thai literature in cultural, social and 
historical context of South East Asia, focusing on  
trends and Identities  
 
 
 
 
 

411-749  สัมมนาวรรณคดีไทยข้ามสื่อ 3(2-2-5) 
   (Seminar on Thai Literature across  
             Media) 
  การปรับแปลงวรรณคดีไทยสู่รูปแบบอื่นในด้าน
แนวคิด การตีความ องค์ประกอบและกลวิธีที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละประเภท  
  Adaptation of Thai literature in other types 
of media, theme, interpretation, composition and 
methods that relate to charateristics of each types 
of media 
 
411-791  วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)           8(0-144-0) 
             (Thesis) 
  การศึกษาวิจัยตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย 
ในแนวทางที่สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเสนอผลงานวิจัยเป็น
รูปเล่ม ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
  Research study base on research 
methodology of Graduate School and curriculum 
and presentation of research results in printer text 
Under the responsibility of the advisor 
 
411-792  วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)            36(0-108-0) 
  (Thesis) 
  การศึกษาวิจัยตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย 
ในแนวทางที่สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเสนอผลงานวิจัยเป็น
รูปเล่ม ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
  Research study base on research 
methodology of Graduate School and curriculum 
and presentation of research results in printer text 
Under the responsibility of the advisor 
 
411-793  วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2)            48(0-144-0) 
  (Thesis) 
  การศึกษาวิจัยตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย 
ในแนวทางที่สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเสนอผลงานวิจัยเป็น
รูปเล่ม ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
  Research study base on research 
methodology of Graduate School and curriculum 
and presentation of research results in printer text 
Under the responsibility of the advisor 
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เอกสาร  2 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปรญิญาโทและเอก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   

 ภาคปกติ ภาคพิเศษ       
 หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาต ิ   หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. …….       หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2559

1. * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ์, ปร.ด. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
2. * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ  แสงทอง, อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
3. * ดร.วิมลมาศ  ปฤชากุล, อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ),  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2551

* อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

(ลงชื่อ)      
(ดร.วรรณกร  ลิขิตปัญญโชติ) 
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