
หลกัสูตร  ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ 

ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

(ภาษาไทย)   ช่ือเตม็ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทยและภาษาไทยประยกุต ์

 ช่ือยอ่ ศศ.ม. (ภาษาไทยและภาษาไทยประยกุต)์  

(ภาษาองักฤษ) ช่ือเตม็ Master of Arts Program in Thai and Applied Thai 

 ช่ือยอ่  M.A. (Thai and Applied Thai) 

ปรัชญาของหลกัสูตร 

ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวทิยา ทั้งในแง่รากฐานและวชิาการ

ประยกุตอ์นัเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน เพ่ือพฒันาตนเอง เท่าทนัความเปล่ียนแปลงของภาษาท่ามกลางพลวตัและความเป็นพหุ

ลกัษณ์ของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

The program aims to produce graduates possessing fundamental knowledge of Thai, Thai literature, and folklore to 

apply and build new bodies of knowledge in relation to other disciplines for development of themselves under the 

phenomenon of language changes in social dynamics and multiculturalism of Thai and global society. 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (PLOs) 

PLO 1 เป็นแบบอยา่งในการมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพและจริยธรรมในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละ
สงัคม และส่งเสริมผูอ่ื้นใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานสงัคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้
PLO 2 อธิบายองคค์วามรู้เชิงวเิคราะห์และสงัเคราะห์ ดา้นแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละสงัคมแบบ 
องคร์วม เพ่ือสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมทางสงัคม บนพ้ืนฐานสงัคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้
PLO 3 อธิบายองคค์วามรู้เชิงวเิคราะห์และสงัเคราะห์ ดา้นหลกัการทฤษฎีดา้นการวจิยั เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรคค์วามรู้
ใหม่หรือนวตักรรมทางสงัคม ส าหรับการแกปั้ญหาองคก์ร ชุมชน และสงัคมบนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรมในภาคใต ้
PLO 4 วางแผนและออกแบบการวจิยัเพ่ือสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ ท่ีน าไปสู่การพฒันามนุษยแ์ละสงัคมบนพ้ืนฐานสงัคมพหุ
วฒันธรรมในภาคใต ้
PLO 5 บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีอยา่งรอบดา้น เพ่ือคิดวเิคราะห์ปรากฎการณ์ และแกปั้ญหาสถานการณ์ใหม่ ๆ ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์
PLO 6 แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม มีจิตอาสา เสริมสร้างชุมชนสมัพนัธ์ และปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ี
ซบัซอ้นในการท างานดา้นพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
PLO 7 ร่วมท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ าทางวชิาการหรือทางวชิาชีพตามโอกาสและสถานการณ์ และช้ีน าสงัคมอยา่ง
สร้างสรรค ์
PLO 8 วเิคราะห์และจ าแนกขอ้มูลทางสถิติขั้นสูงไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาประเด็นปัญหาท่ีส าคญัและซบัซอ้น 
PLO 9 น าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติและระดบัสากลเก่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม ดว้ยภาษาเชิงวชิาการ
และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 

หมวดวชิาบังคบั 12 หน่วยกติ 

896-501 ทฤษฎีวรรณคดี 
(Literary Theories) 

3((3)-0-6) 

896-502 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
(Thai Linguistics) 

3((3)-0-6) 

896-503 ทฤษฎีคติชนวทิยา 
(Theories of Folk Ethnography) 

3((3)-0-6) 

896-504 ระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(Research Methodology in Humanities and Social Sciences) 

3((3)-0-6) 

หมายเหตุ  ผูเ้รียนแผน ก แบบ ก1 ลงทะเบียนเรียนในหมวดรายวิชาบงัคบัโดยไม่นบัหน่วยกิต โดยให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

หมวดวชิาเลือก 6 หน่วยกติ 

ก.  กลุ่มรายวชิาวรรณคดไีทย 
896-511 พฒันาการวรรณคดีไทย  

(Development of Thai Literature) 
3((3)-0-6) 

896-512 วรรณคดีวจิารณ์  
(Literary Criticism) 

3((3)-0-6) 

896-513 วรรณคดีไทยกบัส่ือสมยัใหม่  
(Thai Literature and Modern Media) 

3(2-2-5) 

896-514 วรรณคดีทอ้งถ่ินภาคใตส้มยัใหม่  
(Modern Southern Thai Folk Literature) 

3(2-2-5) 

896-515 วรรณคดีไทยและวฒันธรรมประชานิยม 
(Thai Literature and Popular Culture) 

3(2-2-5) 

896-516 เพศวถีิในวรรณคดีไทย 
(Sexuality in Thai Literature) 

3((3)-0-6) 

896-517 สมัมนาวรรณคดีไทย  
(Seminar in Thai Literature) 

3(2-2-5) 

896-511 พฒันาการวรรณคดีไทย  
(Development of Thai Literature) 

3((3)-0-6) 

ข. กลุ่มรายวชิาภาษาศาสตร์ภาษาไทย 

896-521 พฒันาการภาษาไทย 
(Development of Thai Language) 

3((3)-0-6) 

896-522 ไวยากรณ์กบัการใชภ้าษาไทย 3((3)-0-6) 



(Grammar and Usage of Thai Language) 
896-523 วจันปฏิบติัศาสตร์ในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

(Pragmatics of Public Space) 
3((3)-0-6) 

896-524 ภาษาไทยกบัอุดมการณ์เพศสภาพ 
(Thai Language and Gender Ideology) 

3(2-2-5) 

896-525 วาทกรรมวเิคราะห์เชิงวพิากษ ์
(Critical Discourse Analysis) 

3(2-2-5) 

896-526 ภาษาศาสตร์ภาษาไทยส าหรับการสอนภาษา 
(Thai Linguistics for Language Teaching) 

3(2-2-5) 

896-527 สมัมนาภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
(Seminar in Thai Linguistics) 

3(2-2-5) 

ค. กลุ่มรายวชิาคตชินวทิยา    
896-531 ต านานและพิธีกรรม  

(Myths and Rituals) 
3(2-2-5) 

896-532 เพลงพ้ืนบา้นและนิทานทอ้งถ่ิน  
(Folksongs and Folktales) 

3(2-2-5) 

896-533 คติชนถ่ินใตเ้พ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
(Southern Folklore for Cultural Tourism) 

3(2-2-5) 

896-534 คติชนกบัประวติัศาสตร์นิพนธ์ถ่ินใต ้
(Southern Folklore and Literary History) 

3(2-2-5) 

896-535 คติชนถ่ินใตก้บัสุขภาวะทางสงัคม 
(Southern Folklore and Social Health) 

3(2-2-5) 

896-536 คติชนถ่ินใตใ้นเชิงวฒันธรรมประชานิยม 
(Southern Folklore and Popular Culture) 

3(2-2-5) 

896-537 สมัมนาคติชนวทิยา  
(Seminar in Folk Ethnography) 

3(2-2-5) 

หมวดรายวชิาเลือก  (บังคบัไม่นบัหน่วยกติ) 
896-538 สมัมนาบณัฑิตศึกษา 

(Graduate Seminar) 
1(0-2-1) 

หมายเหตุ   ผูเ้รียนแผน ก แบบ ก 1 ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในรายวชิาสมัมนาโดยไม่นบัหน่วยกิต 
หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/สารนพินธ์  

896-541 วทิยานิพนธ์  
(Thesis) แผน ก แบบ ก1 

36(0-108-0) 

896-542 วทิยานิพนธ์  
(Thesis) แผน ก แบบ ก2 

18(0-54-0) 

896-543 สารนิพนธ์  
(Minor Thesis) แผน 2 

6(0-18-0) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

896-541   วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9 

ภาคการศึกษาที ่2 

896-541   วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

896-541   วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9 

ภาคการศึกษาที ่2 

896-541   วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9 

896-538 สมัมนาบณัฑิตศึกษา* 1(0-2-1) 

*ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
 
 

แผน ก แบบ ก2 36 หน่วยกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

896-501 ทฤษฎีวรรณคดี  
Literary Theories 

3((3)-0-6) 

896-502 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
Thai Linguistics 

3((3)-0-6) 

896-503 ทฤษฎีคติชนวทิยา 
Theories of Folk Ethnography 

3((3)-0-6) 

ภาคการศึกษาที ่2 

896-504 ระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(Research Methodology in Humanities and Social Sciences) 

3((3)-0-6) 

วชิาเลือก Elective course 6 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

896-542   วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9 

896-538 สมัมนาบณัฑิตศึกษา* 1(0-2-1) 

ภาคการศึกษาที ่2 

896-542   วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 

 

แผน ข 36 หน่วยกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

896-501 ทฤษฎีวรรณคดี  
Literary Theories 

3((3)-0-6) 

896-502 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
Thai Linguistics 

3((3)-0-6) 

896-503 ทฤษฎีคติชนวทิยา 
Theories of Folk Ethnography 

3((3)-0-6) 

896-504 ระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(Research Methodology in Humanities and Social Sciences) 

3((3)-0-6) 

ภาคการศึกษาที ่2 
วชิาเลือก Elective course 9 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

วชิาเลือก Elective course 9 
896-538 สมัมนาบณัฑิตศึกษา* 1(0-2-1) 

ภาคการศึกษาที ่2 

896-543   สารนิพนธ์ 
(Minor Thesis) 

6 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
 

 



 



ผลการเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและประเมนิผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO 1 นกัศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมทาง

วชิาการ ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น ปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณทางวชิาการไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ผูส้อนบรรยายเร่ืองการลกัลอกผลงาน

พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

- ผูส้อนอธิบายเร่ืองการถอดความและ

การอา้งอิง 

 

ประเมินผลการศึกษาของผูเ้รียนแต่ละ

รายวชิา เนน้ไปท่ีจรรยาบรรณทาง

วชิาการ ดว้ยการการระบุอา้งอิงและ

เขียนบรรณานุกรมใหค้รบถว้น 

PLO 2 นกัศึกษามีความรู้และเขา้ใจทั้ง

ภาษาไทยยคุเก่ารวมถึงภาษาไทยร่วมสมยั จน

สามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้ในดา้น

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติ

ชนวทิยา ไปศึกษาวจิยัได ้เพื่อใหท้นัโลกและ

รักษาเอกลกัษณ์ของตนในบริบทพหุลกัษณ์

ของภาคใต ้

- ผูส้อนบรรยายความรู้ทั้งสามศาสตร์ 

- ผูส้อนมอบหมายงานโดยยกประเด็น

บริบทภาคใตป้ระกอบการตดัสินเลือก

วจิยัของนกัศึกษา 

 

ประเมินผลการเรียนรู้วา่ผูเ้รียนสามารถ

วเิคราะห์ความรู้ไดอ้ยา่งมีระบบ ดว้ย

การตรวจสอบจากการสอบขอ้เขียน 

การน าเสนอรายงาน วเิคราะห์

กรณีศึกษา แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของ

สถานการณ์ระบาดของเช้ือไวรัส 

Covid-19 จึงลดการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม

เหลือเพียง 1 คร้ัง 

PLO 3 นกัศึกษาสามารถคิดวเิคราะห์ 

สงัเคราะห์ และวพิากษว์จิารณ์ความรู้ในศาสตร์

ภาษาไทยท่ีสอดคลอ้งกบัการด ารงอยูแ่ละการ

เปล่ียนแปลงส าหรับการวจิยัและพฒันา 

- ผูส้อนมอบหมายงานเพื่อทดสอบองค์

ความรู้ของนกัศึกษา 

- ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหรือ

แบบฝึกหดัในบางประเด็นเพื่อทดสอบ

ความรู้เฉพาะทาง 

 

ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนวา่

สามารถวเิคราะห์ความรู้ไดอ้ยา่งมี

หลกัการ ดว้ยการพิจารณาตรวจสอบ

จากช้ินงานท่ีส่ง 

การน าเสนอโครงงานในรายวชิา การ

น าเสนอความกา้วหนา้ 

การท าวทิยานิพนธ์  แต่ดว้ยขอ้จ ากดั

ของสถานการณ์ระบาดของเช้ือไวรัส 

Covid-19 จึงใหน้ าเสนอและส่งช้ินงาน

ผา่นระบบออนไลน ์

PLO 4 นกัศึกษารู้หลกัทฤษฎีทั้งสามศาสตร์

อยา่งสมัพนัธ์กนั รู้จกัคิดอยา่งลุ่มลึกและ

กวา้งขวาง ต่อยอดความรู้ท่ีตนเองไดศึ้กษา 

- ผูส้อนตั้งค  าถามระหวา่งเรียนเพ่ือใหเ้กิด

การแลกเปล่ียนซกัถาม 

ประเมินองคค์วามรู้ผา่นการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในชั้นเรียน 

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความแม่นย  า

ทางวชิาการของผูเ้รียน โดยใชช่้องทาง



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

- ผูส้อนใหน้กัศึกษาตั้งประเด็นค าถามเพ่ือ

ทดสอบความเขา้ใจของนกัศึกษา 

 

ส าคญั คือ การส่ือสารระบบออนไลน์

ตามขอ้จ ากดัของสถานการณ์ระบาด

ของเช้ือไวรัส Covid-19 

PLO 5 นกัศึกษามีความมุ่งมัน่ คิดอยา่ง

สมเหตุสมผล มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีทั้งกบัเพ่ือนร่วม

ชั้นและผูส้อน รวมทั้งทกัษะทางสงัคม 

- ผูส้อนมอบหมายงานกลุ่มเพ่ือใหเ้กิด

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษา 

- ผูส้อนตั้งประเด็นปัญหาใหน้กัศึกษา

อภิปรายร่วมกนัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนัในชั้นเรียน 

ประเมินผลจากประสิทธิภาพในการ

ท างานกลุ่ม และความรับผดิชอบใน

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยน าเสนอ

ผา่นระบบ Zoom  

PLO 6 นกัศึกษาสามารถน าความรู้ทาง

ภาษาไทย โดยเฉพาะการส่ือสารดว้ยภาษาท่ี

เหมาะสมกบับริบทและกาลเทศะผา่นผลงาน

ทางวชิาการโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ

น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ อนั

เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 

- ผูส้อนใหน้กัศึกษาน าเสนองานท่ี

มอบหมายในชั้นเรียน 

- ผูส้อนผลกัดนัใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาส

ไปน าเสนองานในงานสมัมนาระดบัชาติ

หรือนานาชาติท่ีมีโอกาส 

ประเมินผลการเรียนรู้จากประสิทธิภาพ

ในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีเพือ่

น าเสนอผลงานผา่นช่องทางการส่ือสาร

ในระบบออนไลน์  ตามขอ้จ ากดัของ

สถานการณ์ระบาดของเช้ือไวรัส 

Covid-19  

 



   

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะศิลปศำสตร์ 

สำขำวชิำสงัคม วฒันธรรม และกำรพฒันำมนุษย ์
ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำวชิำภำษำไทยและภำษำไทยประยกุต ์หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 
896-501 ทฤษฎีวรรณคดี   

Literary Theories 
3((3)-0-6) 

ทฤษฏีต่ำงๆ ของกำรศึกษำวรรณคดี ควำมเป็นมำ ขอ้วพิำกษ ์และกระแสกำรน ำทฤษฎีวรรณคดีเพ่ือศึกษำงำนนิพนธ์ 
Literary theories; development of literary studies; critiques; trends in applying theories to the analysis of literary works 

896-502 ภำษำศำสตร์ภำษำไทย  
Thai Linguistic 

3((3)-0-6) 

แนวคิด ทฤษฎีทำงภำษำศำสตร์ และกำรประยกุตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎีทำงภำษำศำสตร์ในกำรวเิครำะห์วจิยัภำษำไทย 
Linguistic concepts and theories; their applications in the analysis of the Thai language 

896-503 ทฤษฎีคติชนวทิยำ  
Theories of Folk Ethnography 

3((3)-0-6) 

แนวคิด กระบวนทศัน์ของทฤษฎี ปริทศัน์ทำงคติชน และงำนวจิยัท่ีเก่ียวกบัคติชนวทิยำ 
Theoretical concepts and paradigms; folklore reviews; research related to folk ethnography 

896-504 ระเบียบวธีิวจิยัทำงมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
Research Methodology in Humanities and Social Sciences 

3((3)-0-6) 

แนวคิดของกำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ลกัษณะขอ้มูล กระบวนกำรและขั้นตอนกำรวจิยั กำรเสนอรำยงำน
ผลกำรวจิยัภำษำไทยและภำษำไทยประยกุต ์คุณธรรมจริยธรรมของกำรวจิยั 

Concepts of research in humanities and social sciences; types of data; research approaches and methodology; presentation 
of research findings in Thai and applied Thai; research ethics 
896-511 พฒันำกำรวรรณคดีไทย  

Development of Thai Literature 
3((3)-0-6) 

กำรสืบทอดและสร้ำงสรรคข์นบวรรณศิลป์ของวรรณคดีไทยสมยัต่ำงๆในดำ้นรูปแบบและเน้ือหำ คุณค่ำของวรรณคดีไทย
ท่ีสมัพนัธ์กบับริบททำงสงัคมและวฒันธรรม 

Thematic and conventional creation of Thai literature in different periods; social and cultural values of Thai literature 
896-512 วรรณคดีวจิำรณ์  

Literary Criticism 
3((3)-0-6) 

ธรรมชำติของวรรณคดี ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งวรรณคดีกบัชีวติมนุษยแ์ละสงัคม  แนวคิดส ำคญัในกำรวจิำรณ์วรรณคดี กำร
วเิครำะห์ ตีควำมและประเมินค่ำวรรณคดี  โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีของวรรณคดีวจิำรณ์ 

Characteristics of literature; relation between literature and human life and society; approaches to literary criticism; 
applying concepts and theories of literary criticism to the analysis, interpretation and appraisal of Thai literature 
896-513 วรรณคดีไทยกบัส่ือสมยัใหม่  

Thai Literature and Modern Media 
3(2-2-5) 

แรงจูงใจจำกวรรณคดีไทยในบทเพลง ส่ือโฆษณำและส่ือกำรแสดง กำรแปลงและแปรรูปวรรณคดีเป็นบทกำรแสดงในส่ือ
สมยัใหม่ 



   

Thai literature inspirations for songs, commercials, and performance media; literary adaptation to play scripts in modern 
media 
896-514 วรรณคดีทอ้งถ่ินภำคใตส้มยัใหม่  

Modern Southern Thai Folk Literature 
3(2-2-5) 

วรรณคดีทอ้งถ่ินภำคใตใ้นแง่กำรด ำรงอยู ่กำรประเมินค่ำ และควำมสมัพนัธ์กบัสงัคม 
Southern Thai folk literature; its existence, appraisal, and social connections 

896-515 วรรณคดีไทยและวฒันธรรมประชำนิยม  
Thai Literature and Popular Culture 

3(2-2-5) 

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งวรรณคดีไทยและวฒันธรรมประชำนิยมในสงัคมไทย 
Relations between Thai literature and popular culture in Thai society 

896-516 เพศวถีิในวรรณคดีไทย  
Sexuality in Thai Literature 

3((3)-0-6) 

วรรณคดีไทยในดำ้นเน้ือหำและรูปแบบท่ีแสดงนยัส ำคญัทำงเพศวถีิ 
Sexuality-signifying themes and conventions in Thai literature 

896-517 สมัมนำวรรณคดีไทย  
Seminar in Thai Literature 

3(2-2-5) 

กำรสร้ำงและเสพวรรณคดีในบริบทสังคมไทย ลกัษณะเด่นของวรรณคดีไทยสมยัสุโขทัย อยุธยำและรัตนโกสินทร์ 
อิทธิพลวรรณคดีต่ำงประเทศในวรรณคดีไทย ประวติัวรรณคดีนิพนธ์และกำรช ำระวรรณคดีไทย 

Creating and appreciating literature in Thai context; prominent features of Thai literature in the Sukhothai, Ayutthaya, and 
Rattanakosintra periods; foreign influences on Thai literature; history of Thai literature creation and revision 
896-521 พฒันำกำรภำษำไทย  

Development of Thai Language 
3((3)-0-6) 

ลกัษณะและพฒันำกำรของภำษำไทยดำ้นอกัษร อกัขรวธีิไทย ค ำ และควำมหมำย 
Development of the Thai language; Thai scripts and orthography; words and meanings 

896-522 ไวยำกรณ์กบักำรใชภ้ำษำไทย  
Grammar and Usage of Thai Language 

3((3)-0-6) 

ไวยำกรณ์ไทยแนวต่ำง ๆ วเิครำะห์โครงสร้ำง ระบบค ำ วำกยสมัพนัธ์ ควำมรู้ไวยำกรณ์กบักำรใชภ้ำษำไทย 
Thai grammatical features; structural analysis; Thai morphology; syntax, grammatical knowledge and Thai language use 

896-523 วจันปฏิบติัศำสตร์ในพ้ืนท่ีสำธำรณะ 
Pragmatics of Public Space 

3((3)-0-6) 

กำรประยกุตแ์นวคิด ทฤษฎี และกำรวเิครำะห์ทำงวจันปฏิบติัศำสตร์ในพ้ืนท่ีสำธำรณะ 
Applying pragmatic concepts and theories to the analysis of public space 

896-524 ภำษำไทยกบัอุดมกำรณ์เพศสภำพ 
Thai Language and Gender Ideology 

3(2-2-5) 

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกำรวเิครำะห์กลวธีิทำงภำษำกบัอุดมกำรณ์เพศสภำพในภำษำไทย 
Relations between the analysis of linguistic strategies and gender ideology in the Thai language 
 
 
 



   

896-525 วำทกรรมวเิครำะห์เชิงวพิำกษ ์
Critical Discourse Analysis 

3(2-2-5) 

วำทกรรม วำทกรรมวเิครำะห์เชิงวพิำกษก์บักำรวเิครำะห์ขอ้มูลทำงภำษำไทย 
Discourse, critical discourse analysis and analysis of Thai data 

896-526 ภำษำศำสตร์ภำษำไทยส ำหรับกำรสอนภำษำ Thai Linguistics for Language Teaching 3(2-2-5) 
ทฤษฎีทำงภำษำศำสตร์ภำษำไทย กำรประยกุตก์บักำรเรียน กำรสอนภำษำ  
Thai linguistic theories; applications to language teaching and learning 

896-527 สมัมนำภำษำศำสตร์ภำษำไทย  
Seminar in Thai Linguistics 

3(2-2-5) 

กระบวนกำรและทฤษฎีทำงภำษำศำสตร์ กบักำรประเด็นกำรวเิครำะห์วจิยัทำงภำษำไทย 
Linguistic approaches and theories; issues in Thai analysis and research 

896-531 ต ำนำนและพิธีกรรม 
Myths and Rituals 

3(2-2-5) 

ควำมหมำย ทฤษฎี บทบำท และหนำ้ท่ีของต ำนำน และพิธีกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัสงัคม 
Meanings, theories and social roles of myths and rituals 

896-532 เพลงพ้ืนบำ้นและนิทำนทอ้งถ่ิน 
Folksongs and Folktales 

3(2-2-5) 

รูปแบบ เน้ือหำ และววิฒันำกำรของเพลงพ้ืนบำ้นกบันิทำนทอ้งถ่ินในควำมสมัพนัธ์กบัสงัคม 
Conventions, content, and social evolution of folksongs and folktales 

896-533 คติชนถ่ินใตเ้พ่ือกำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
Southern Folklore for Cultural Tourism 

3(2-2-5) 

แนวคิด บทบำทและหนำ้ท่ีของคติชนถ่ินใตท่ี้สมัพนัธ์กบักำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
Concepts, roles, and functions of Southern folklore in cultural tourism 

896-534 คติชนกบัประวติัศำสตร์นิพนธ์ถ่ินใต ้ 
Southern Folklore and Literary History 

3(2-2-5) 

 รูปแบบ เน้ือหำและหนำ้ท่ีของคติชนในกำรส่ือและสร้ำงประวติัศำสตร์นิพนธ์ทอ้งถ่ินใต ้
Conventions, content, and functions of folklore in the communication and creation of Southern literary history 

896-535 คติชนถ่ินใตก้บัสุขภำวะทำงสงัคม Southern Folklore and Social Health 3(2-2-5) 
แนวคิดและบทบำทของคติชนถ่ินใตก้บักำรจดักำรสุขภำวะทำงสงัคม 
Concepts and roles of Southern folklore in social health management 

896-536 คติชนถ่ินใตใ้นเชิงวฒันธรรมประชำนิยม 
Southern Folklore and Popular Culture 

3(2-2-5) 

บทบำท  ควำมหมำย และโครงสร้ำงของคติชนถ่ินใตต้่อกำรแสดงออกทำงวฒันธรรมประชำนิยม 
Roles, meanings, and structure of Southern folklore in expressing popular culture 

896-537 สมัมนำคติชนวทิยำ 
Seminar in Folk Ethnography 

3 (2-2-5) 

ประเด็นและพฒันำกำรของกำรศึกษำวจิยัดำ้นคติชนวทิยำ ในบริบทสงัคมไทย 
Research issues and development in Thai folk  ethnography 
 



   

896-538 สมัมนำบณัฑิตศึกษำ  
Graduate Seminar 

1(0-2-1) 

หวัขอ้กำรวจิยัท่ีสนใจ พฒันำโครงร่ำงวจิยั กำรรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้วพิำกษว์จิำรณ์ 
Research topics of interest; developing a research proposal; research critiques and discussion 

896-541 วทิยำนิพนธ์  
Thesis 

36(0-108-0) 

ศึกษำ คน้ควำ้ วจิยั เรียบเรียงขอ้มูลตำมระเบียบวธีิวจิยัทำงภำษำไทยและภำษำไทยประยกุต ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีศึกษำ
ดว้ยกำรวเิครำะห์ สงัเครำะห์ และประเมินค่ำงำนวจิยัใหมี้ประสิทธิภำพจนเกิดองคค์วำมรู้ใหม่หรืองำนวจิยัเป็นท่ียอมรับในแวด
วงสำขำ  โดยใชว้จิำรณญำณประกอบค ำแนะน ำของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

A comprehensive study of Thai language topics through research methods, and synthesis of research projects effectively, 
and evaluation of research project, under the supervision of and advisor 
896-542 วทิยำนิพนธ์  

Thesis 
18(0-54-0) 

ศึกษำ คน้ควำ้ วจิยั และเรียบเรียงขอ้มูลตำมระเบียบวธีิวจิยัทำงภำษำไทยและภำษำไทยประยกุต ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ี
ศึกษำดว้ยกำรวเิครำะห์ สงัเครำะห์งำนวจิยัใหมี้ประสิทธิภำพ  โดยใชว้จิำรณญำณประกอบค ำแนะน ำของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

A comprehensive study of Thai language topics through research method and synthesis of research projects effectively, 
under the supervision of advisor 
896-543 สำรนิพนธ์  

Minor Thesis 
6(0-18-0) 

ศึกษำ คน้ควำ้ วจิยั และเรียบเรียงขอ้มูลตำมระเบียบวธีิวจิยัทำงภำษำไทยและภำษำไทยประยกุต ์โดยใชว้จิำรณญำณ
ประกอบค ำแนะน ำของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

A comprehensive study of Thai language topics through research method, under the supervision of advisor 
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 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................     หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562      

1. รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณนะ หนูหม่ืน, ปร.ด. (ภาษาไทย), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2552   
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐ องัศุวริิยะ, อ.ด. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จอมขวญั สุทธินนท,์ ปร.ด. (ภาษาไทย), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2558 
4. ดร.จตุพร เพชรบูรณ์, อ.ด.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2559 
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