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เอกสาร 1-2

โครงสร้างหลกัสูตร
โครงสร้างหลกัสูตร และแผนการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาท่ี

จบปริญญาตรี
2 กลุ่มวชิา คือ กลุ่มวชิาภาษาและกลุ่มวชิาวรรณคดี และแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

แบบ 1

แบบ 2

หมวดวชิา แบบ 1.1
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโท

สําหรับผู้สําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโท

สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี

หมวดวชิาบงัคบั
หมวดวชิาเลือก
หมวดวชิาวทิยานิพนธ์

-
-

6

รวมไม่น้อยกว่า

หมวดวชิาบังคับ แบบ 2.1 6 หน่วยกติ

กลุ่มวชิาภาษา
411-711 สมัมนาการวเิคราะห์ภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตร์
Seminar on Linguistic Approach in Thai
Language Analysis

(3) 411-712 สมัมนาภาษาไทย
Seminar in Thai Dialects

(3)

กลุ่มวชิาวรรณคดี
411-731 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดีศึกษาปัจจุบนั

Seminar on Current Issues of Theory in
Literary Studies

(3) 411-732 คติชนวทิยา
Folklore

(3)

Ph.D. (Thai)…
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หมวดวชิาบังคับ แบบ 2.2 12 หน่วยกติ
กลุ่มวชิาภาษา

-
Dialectology

(3) 411-711 สมัมนาการวเิคราะห์ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์
Seminar on Linguistic Approach in Thai
Language Analysis

(3)

- อรรถศาสตร์และวจันปฏิบติัศาสตร์
Semantics and Pragmatics

(3) 411-712
Seminar on Thai Dialects

(3)

กลุ่มวชิาวรรณคดี
- ทฤษฎีวรรณคดี

Literary Theories
(3) 411-731 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดีศึกษาปัจจุบนั Seminar

on Current Issues of Theory in Literary
Studies

3)

-
Comparative Local Literature

(3) 411-732 สมัมนาคติชนวทิยา
Seminar on Folklore

(3)

หมวดวชิาเลอืก แบบ 2.1 และแบบ 2.2 เลอืก 12 หน่วยกติ
นักศึกษาสามารถเลอืกรายวชิาจากต่างกลุ่มวชิาได้

กลุ่มวชิาภาษา
411-721 สมัมนาการศึกษาภาษาไทยเฉพาะทฤษฎี

Seminar on Thai Language Study
through Specific Theories of Linguistics

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

(3)

411-722 สมัมนาภาษากบัวฒันธรรม
Seminar on Language and Culture

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

(3)

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

(3)
411-728 สมัมนาภาษาไทยกบัอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ

Seminar on Thai Language and Ethnic
Identity

(3)

411-724 สมัมนาภาษาไทยกบัสงัคมไทย
Seminar on Thai Language and Thai
Society

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

(3)

411-725 สมัมนาภาษาไทยกบัวาทกรรม
Seminar on Thai Language and
Discourse

(3)
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กลุ่มวชิาวรรณคดี
411-741 สมัมนาสถานภาพการศึกษาวรรณคดี

Seminar on Status of Southern Thai
Literary studies

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

(3)

411-742 สมัมนาสถานภาพองคค์วามรู้ดา้นประวติั
วรรณคดีไทย
Seminar on state of Knowledge of
history of Thai Literature

(3) 411-747 สมัมนาวรรณคดีเปรียบเทียบ
Seminar on Comparative Literature

(3)

411-743
Seminar on Southern Local Literature

(3) - สมัมนาวรรณคดีไทยในบริบทเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้
Seminar on Thai Literature in South East Asia
Context

(3)

411-744 สมัมนาวรรณคดีไทยเฉพาะประเภท
Seminar on  Specific Genres of Thai
Literature

(3) - 9
Seminar on Thai Literature across media

(3)

411-745 สมัมนาวรรณคดีไทยและความสมัพนัธ์
กบัสงัคม วฒันธรรม และการเมือง
Seminar on Relation of Thai Literature
and Society, Culture, and Politics

(3)

หมวดวชิาบังคับไม่นับหน่วยกติ
411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต

Seminar on Ongoing Doctoral Thesis
(1)

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ แบบ

411-791 วทิยานิพนธ์
Thesis

(48)

411-792 วทิยานิพนธ์
Thesis

(36)

411-793 วทิยานิพนธ์
Thesis

(48)
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-
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร

แบบ 1.1
กลุ่มวชิาภาษาและกลุ่มวชิาวรรณคดี

ปี 1 1 2
411-791 วทิยานิพนธ์ 411-791 วทิยานิพนธ์ 8
*411-792 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต *411-792 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1

รวม รวม 8

ปี 2 1 2
411-791 วทิยานิพนธ์ 8 411-791 วทิยานิพนธ์ 8

*411-792 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 *411-792 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1
รวม 8 รวม 8

ปี 3 1 2
411-791 วทิยานิพนธ์ 8 411-791 วทิยานิพนธ์ 8

*411-792 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 *411-792 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1
รวม 8 รวม 8

รวมตลอดหลกัสูตร

* วชิาบังคบัไม่นับหน่วยกติ

แบบ 2.1
กลุ่มวชิาภาษา

1 2
411-711 การวเิคราะห์ภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตร์
3 -xxx วชิาเลือก 3 วชิา 9

411-712 3
-xxx วชิาเลือก 1 วชิา

รวม รวม

ปี 1 1
411-792 วทิยานิพนธ์ 9 411-792 วทิยานิพนธ์ 9

*411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 *411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1
รวม รวม

ปี 3 1 ภาคการศึก 2
411-792 วทิยานิพนธ์ 9 411-792 วทิยานิพนธ์ 9

*411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 *411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1
รวม รวม

รวมตลอดหลกัสูตร 54
*วชิาบังคบัไม่นับหน่วยกติ (ให้ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา งทะเบียนวทิยานิพนธ์)
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กลุ่มวชิาวรรณคดี

1 2
411-731 ประเด็นสาํคญัทางทฤษฎีวรรณคดีศึกษา

ปัจจุบนั
3 -xxx วชิาเลือก 3 วชิา 9

411-732 สมัมนาคติชนวทิยา 3
-xxx วชิาเลือก 1 วชิา

รวม 9 รวม 9

1 1
411-792 วทิยานิพนธ์ 9 411-792 วทิยานิพนธ์ 9
*411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 *411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1

รวม 9 รวม 9

ปี 3 1 2
411-792 วทิยานิพนธ์ 9 411-792 วทิยานิพนธ์ 9

*411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 *411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1
รวม 9 รวม 9

รวมตลอดหลกัสูตร 54

*วชิาบังคบัไม่นับหน่วยกติ (ให้ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา

แบบ 2.2
กลุ่มวชิาภาษา

1 2
411-502 3 411-711 การวเิคราะห์ภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตร์
411-5 อรรถศาสตร์และวจันปฏิบติัศาสตร์ 411-712 3

รวม 6 รวม 6

1 1
-xxx วชิาเลือก 2 วชิา 6 -xxx วชิาเลือก 2 วชิา 6

รวม 6 รวม 6

ปี 3 1 2
411-793 วทิยานิพนธ์ 12 411-793 วทิยานิพนธ์ 12

*411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 *411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1
รวม 12 รวม 12
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1 2
411-793 วทิยานิพนธ์ 12 411-793 วทิยานิพนธ์ 12

*411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 *411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1
รวม 12 รวม 12

รวมตลอดหลกัสูตร 72

*วชิาบังคบัไม่นับหน่วยกติ (ให้ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา )

กลุ่มวชิาวรรณคดี

1 2
411-5 ทฤษฎีวรรณคดี 411-731 ประเด็นสาํคญัทางทฤษฎีวรรณคดีศึกษา

ปัจจุบนั
3

411-5 411-732 สมัมนาคติชนวทิยา 6
รวม รวม

1 1
-xxx วชิาเลือก 2 วชิา 6 -xxx วชิาเลือก 2 วชิา 6

รวม 6 รวม 6

ปี 3 1 2
411-793 วทิยานิพนธ์ 12 411-793 วทิยานิพนธ์ 12

*411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 *411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1
รวม 12 รวม 12

1 2
411-793 วทิยานิพนธ์ 12 411-793 วทิยานิพนธ์ 12

*411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 *411-794 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต 1
รวม 9 รวม 12

รวมตลอดหลกัสูตร 72

*วชิาบังคบัไม่นับหน่วยกติ (ให้ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา วทิยานิพนธ์)
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-
คําอธิบายรายวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควชิาภาษาไทย  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย

411-502
(Dialectology)

3(3- - )

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

411-511 อรรถศาสตร์และวจันปฏิบัตศิาสตร์
(Semantics and Pragmatics)

3(3- - )

แนวคิดทางอรรถศาสตร์และวจันปฏิบัติศาสตร์ในการ
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปและความหมายในภาษา

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

411-521 ทฤษฎวีรรณคดี
(Literary Theories)

3(3- - )

ความสมัพนัธ์ของทฤษฎีวรรณคดี

สร้างเสพงานประพนัธ์
Relationship between literary theories and literary

experiences; arguments on literary theories; development of
literary theories in relation to movements in literary practice

411-522
(Comparative Local Literature)

3(3- - )

ประเภท (Genre)
ในประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบ ตามระเบียบวิ ธีคติชน
วทิยาและปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมวฒันธรรม

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 การวิ เคราะห์ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์
(Linguistic Approach in Thai Language
Analysis)

3(3- - )

การวิเคราะห์ระบบเสียง ระบบวากยสัมพนัธ์ และระบบ
ความหมายของภาษาไทย ด้วยหลักการแล ะทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์ และประเด็นปัญหาในการวเิคราะห์ภาษาไทย

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
(Thai Dialects)

3(3- - )

การเปรียบเทียบลกัษณะเด่น ขอ้แยง้ในแนวคิดทางไวยากรณ์

Linguists’ southern Thai dialect research works,
comparison of outstanding characteristics , arguments in each
approach, existence and change, focusing on southern Thai
dialects

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

3(1- - )

การวเิคราะห์ภาษาไทยอยา่งลึก
ภาษาศาสตร์ตามความสนใจและการใชป้ระโยชน์ของผูเ้รียน

Analysis of Thai language base on linguistic theories,
according to the student’s interest and utilization
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411-722 สัมมนาภาษากบัวฒันธรรม 3(2- - )
(Seminar on Language and Culture)

และ
ความ สัมพนัธ์ของภาษากบัการ

กล่อมเกลาทางสงัคม การใชภ้าษาแสดงความคิดทางวฒันธรรม

วพิากษว์จิารณ์
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 สัมมนาอทิธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(2- - )

(Seminar on Influence of Foreign Languages on
Thai Language)

อิทธิพลของภาษาต่างประเทศต่อระบบเสียง ระบบ
วากยสัมพันธ์ และระบบความหมาย รวมถึงอักขรวิธีของ
ภ า ษ า ไ ท ย   ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย แ ล ะ ก า ร แ ท ร ก แ ซ ง ข อ ง
ภาษาต่างประเทศต่อแวดวงและผูใ้ชภ้าษาไทยกลุ่มต่างๆ

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 สัมมนาภาษาไทยกบัสังคมไทย 3(2- - )
(Seminar on Thai Language and Thai Society)

สงัคมไทย การใชภ้าษาในกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลและองคก์ร

การแปรของภาษาตามปัจจยัทางสงัคม
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 สัมมนาภาษาไทยกบัวาทกรรม 3(2-2-5)
(Seminar on Thai Language and Discourse)

และสถาบนัทางสงัคม
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 3(2-2-5)
(Seminar on Thai Language and Local Wisdom)

กระบวนการทางภาษาในการจดัการและธาํรงภูมิปัญญา
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- - )
(Seminar on Tai Language Family)

การศึกษาภาษาไทในทุกระบบของภาษา ลักษณะร่วม
ลกัษณะเฉพาะ วิวฒันาการ สถานะและบทบาทของภาษาไท

Study of all language systems in Tai language,
denominator, distinctive characteristics, development, status,
and roles of each Tai dialect in nation state context

411-728 สัมมนาภาษาไทยกบัอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุ 3(2-2-5)
(Seminar on Thai Language and Ethnic Identity)

รูปแบบและลกัษณะการใชภ้าษาไทยของกลุ่มชาติ
พันธ์ุต่างๆ ในประเทศไทย  บทบาทของภาษาไทยต่อการ

ลกัษณ์ชาติพนัธ์ุผา่นภาษาไทย
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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
3(2-2-5)

(Seminar on Thai Language Use for Specific
Purposes)
รูปแบ

Patterns and distinctive characteristics of Thai
language use for specific purposes in relation  to
communication in varios situations

411-731 ประเดน็สําคญัทางทฤษฎวีรรณคดศึีกษาปัจจุบัน
3(3-0-6)

(Current Issues of Theories in Literary Studies)
การพิจารณารากฐาน ความเป็นมาของขอ้ถกเถียงทาง

ทฤษฎีวรรณคดี ศึกษาในแวดวงมนุษ ยศาสตร์ไทยแล ะ
ต่างประเทศ

Review on basic and background of argument on
theories in literary studies in Thailand and other countries

411-732 คตชินวทิยา 3(3-0-6)
(Folklore)
ทฤษฎีคติชนวิทยา ผลการศึกษาทางคติชนวิทยาใน

ประเทศไทย เนน้ภาคใต้
Folklore theories, findings of folklore research in

Thailand, focusing on Southern area

411-741 สัมมนาสถานภาพการศึกษาวรรณคดี
3(2-2-5)

(Seminar on Status of Southern Thai Literary
Studies)
การสํารวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลการศึกษา

ในแง่กรอบแนวคิด ประเภทของ
วรรณคดี  ผลการศึกษา ขอ้เสนอแนะและแนวโนม้

Exploration, analysis, and synthesis of Southern Thai
literary studies in terms of conceptual frameworks, genres of
literature, findings, suggestions, and trends

411-742 สัมมนาสถานภาพองค์ความรู้ด้านประวตัวิรรณคดีไทย
3(2-2-5)

(Seminar on state of Knowledge of history of Thai
Literature)
การสํารวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลประวติั

วรรณคดีนิพนธ์ไทย ขอ้ถกเถียง ขนบการเขียน และช่องวา่งของ
องคค์วามรู้

Exploration, analysis, and synthesis of history of
Thai literature; argument, tradition of writing, and knowledge
gap

411-743 3(2-2-5)
(Seminar on Southern Local Literature)

ลกัษณะเด่น
รูปแบบ คุณค่า และพลวตัของวรรณคดี

น
Different genres of Weminar on southern local

literature ; distinctive characteristics, form, content, value, and
dynamics of literature in relation to local changes

411-744 สัมมนาวรรณคดไีทยเฉพาะประเภท 3(2-2-5)
(Seminar on Specific Genres of Thai Literature)

วรรณคดีไทยเฉพาะประเภท โดยเฉพาะนิราศ บทละคร
นิยายประโลมโลก คาํสอน และสรรเสริญพระเกียรติในแง่
ลกัษณะเด่น พฒันาการและคุณค่า
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Semina on Specific Genres of Thai literature, focusing
on viras, plays, romances, didactic work, and eulogies for
royal family: distinctive characteristics, development, and
value

411-745 สัมมนาวรรณคดไีทยและความสัมพนัธ์กบัสังคม
วฒันธรรม และการเมอืง 3(2-2-5)
(Seminar on Relation of Literature and Society,
Culture, and Politics)

การศึกษาวรรณคดีในบริบทสังคม และวาทกรรมทาง
สงัคมในวรรณคดี

Study on literature in social context and social
discouse in literature

411-746 สัมมนาการศึกษาวรรณคดไีทยเฉพาะทฤษฎี
3 - -

(Seminar on specific Theories of Thai Literature
Studies)
การวิเคราะห์ว

วรรณคดีศึกษาร่วมสมยัตามความสนใจและการใชป้ระโยชน์
ของนกัศึกษา

Profound analysis of Thai literature base on theories
of contemporary literature study, according to the student’s
interest and utilization

411-747 สัมมนาวรรณคดเีปรียบเทยีบ 3(2-2-5)
(Seminar on Comparative Literature)
แนวคิดทฤษฎีทางวรรณคดีเปรียบเทียบ การศึกษาใน

เชิงอิทธิพลและความสมัพนัธ์ในลกัษณะสหวทิยาการ
Theoretical concepts of Seminar on comparative

literature; literary study with regard to influence and
interdisciplinary relationship

- สัมมนาวรรณคดไีทยในบริบทเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
- - )

(Seminar on Thai Literature in South East Asia
Context)
การศึกษาวรรณคดีไทยในบริบทวฒันธรรม สังคม

และประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะดา้นกระแสความคิดและอตัลกัษณ์

Thai literature in cultural, social and historical
context of South East Asia, focusing on  trends and Identities

- 9 ( - - )
(Seminar on Thai Literature across Media)
การปรับแปลงวรรณคดี

Adaptation of Thai literature in other types of media,
theme, interpretation, composition and methods that relate to
charateristics of each types of media

- - -
(Thesis)

การศึกษาวิจัยตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย
โดยเสนอผลงานวิจยัเป็น

รูปเล่ม
Research study base on research methodology of

Graduate School and curriculum and presentation of research
results in printer text

411-792 36(0-108-0)
(Thesis)
การศึกษาวิจัยตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย

โดยเสนอผลงานวิจยัเป็น
รูปเล่ม

Research study base on research methodology of
Graduate School and curriculum and presentation of research
results in printer text
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411-792 48(0-144-0)
(Thesis)
การศึกษาวิจัยตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย

โดยเสนอผลงานวิจยัเป็น
รูปเล่ม

Research study base on research methodology of
Graduate School and curriculum and presentation of research
results in printer text
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