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เอกสาร 1-2

โครงสร้างหลกัสูตร

หมวด แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก  แบบ ก 2 แผน ข
หมวดวชิาแกน -
หมวดวชิาบงัคบั -
หมวดวชิาเลือก -
หมวดวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36

รวมไม่น้อยกว่า

และการสอบประมวลความรอบรู้รายวชิาบงัคบั โดยการสอบขอ้เขียนและ/หรือสอบปากเปล่า

หมวดวชิาแกน

-
Linguistics Theories for Analysis Thai

- ระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์
Research Methodology in Humanities

-

-

ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา
Literary Study Theories

Theories and Models of Communication

-
วรรณกรรม*
English for Research in Language and
Literature

....
……ศศ.บ. (ภาษาไทย).......ภาษาองักฤษ.......M.A. (Thai)......
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กลุ่มวชิาภาษาไทย

หมวดวชิาบังคบั หน่วยกติ

-
Dialectology

- อรรถศาสตร์และวจันปฏิบติัศาสตร์ ( )
Semantics and Pragmatics

หมวดวชิาเลอืก
ไม่น้อยกว่า หน่วยกติ

แผน ข                   ไม่น้อยกว่า

- 0

ภาษาไทย ( )
Seminar on Linguistics and Literature for
Thai Teaching

- สมัมนาไวยากรณ์ไทยและสมัพนัธสาร ( )
Seminar on Thai Grammar and Discourses

-522 ภาษาศาสตร์ประยกุต์ ( )
Applied Linguistics

- 3 ( )
Seminar on Thai Dialects

- 4 วจันลีลาศาสตร์ ( )
Stylistics

- 5 ภาษาศาสตร์สงัคม ( )
Sociolinguistics

- 6 ภาษาศาสตร์ชาติพนัธ์ุ ( )
Ethnolinguistics

- 7 ภาษาไทเปรียบเทียบเชิงประวติั ( )
Historical and Comparative Tai

411- วาทกรรมวเิคราะห์ ( )
Applied Linguistics

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

กลุ่มวชิาวรรณคดไีทย

หมวดวชิาบังคบั หน่วยกติ
-

Local Literature Studies
- วรรณกรรมวจิารณ์

Literary Criticism

หมวดวชิาเลอืก
แผน ก แบบ ก น้อยกว่า
แผน ข ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ

- วรรณกรรมไทยสมยัใหม่ ( )
Modern Thai Literature

- วรรณกรรมเปรียบเทียบและการศึกษาเชิง
สหวทิยาการ ( )
Comparative Literature and
Interdisciplinary  Approaches

- ( )
Literature and Environment

- วรรณกรรมประชานิยม ( )
Pop Culture Literature

411- สมัมนาวรรณกรรมแปลอาเซียน ( )
Seminar on ASEAN Literature in
Translation

- สมัมนาสงัคมวทิยาวรรณกรรม ( )
Seminar on Sociology of Literature

- ( )
Seminar on Southern Thai Traditional
Literature

- ( )
Seminar on Modern Southern Thai
Literature

- สมัมนาวรรณกรรมชายแดนใต้ ( )
Seminar on Southern Border
Thai Provinces Literature

-
Seminar on Modern and Creative
Folklore Seminar on Modern and Creative Folklore
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หมวดวชิาบังคบั หน่วยกติ
-550 วฒันธรรม

Communication in Multicultural
Societies

-551 ( )
Gender, Social Dynamic, and Communication

หมวดวชิาเลอืก
แผน ก ไม่
แผน ข ไม่ 2 หน่วยกิต

- 0 ( )
Communication for Conflict Management

- 1 ( )
Language and Organizational
Communication

- 2 ( )
Language and Mass Communication

- 3 ( )
Language, ommunication, and Politics

- 4 ( )
Communication in Business and
Marketing Strategies

- 5 (3)

- 6
Communication for Tourism and
Hospitality

- 7
Communication for Image Building

411-568
Seminar on Communication Discourses

- 9 สมัมนางานวจิยัดา้นภ
Seminar on Language and
Communication Research

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ -
- 1 วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) ( )

Thesis
- 2 วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) ( )

Thesis
- 3 สารนิพนธ์ (แผน ข) (12)

Minor Thesis

Communication and New Media
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-
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร

กลุ่มวชิาภาษาไทย

- 1 วทิยานิพนธ์ 9 - 1 วทิยานิพนธ์ 9
-

วรรณกรรม
3

รวม รวม

- 1 วทิยานิพนธ์ 9 - 1 วทิยานิพนธ์ 9
รวม รวม

รวมตลอดหลกัสูตร

-
ภาษาไทย

3 -

- 2 ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา 3 - อรรถศาสตร์และวจันปฏิบติัศาสตร์ 3
1- -

วรรณกรรม

411- 0 ระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์ -xxx วชิาเลือก 1 วชิา
รวม รวม

-xxx วชิาเลือก 1 วชิา -60 วทิยานิพนธ์
-60 วทิยานิพนธ์

รวม รวม
รวมตลอดหลกัสูตร

 วชิาแกนไม่นบัหน่วยกิต บงัคบัลงทะเบียนเรียนเฉพาะผู ้ PSU-TEP

 วชิาบงัคบัไม่นบัหน่วยกิต PSU-TEP
ทียบไดต้ามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั)
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แผน ข

-
ภาษาไทย

3 -

- 2 ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา 3 - อรรถศาสตร์และวจันปฏิบติัศาสตร์ 3
1- -

วรรณกรรม

411- 0 ระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์ -xxx วชิาเลือก 1 วชิา
รวม รวม

-xxx -60 สารนิพนธ์
- 3 สารนิพนธ์ 3

รวม รวม
รวมตลอดหลกัสูตร

 PSU-TEP

กลุ่มวชิาวรรณคดไีทย

- วทิยานิพนธ์ 9 - วทิยานิพนธ์ 9
11-580 ษาและ

วรรณกรรม

รวม 9 รวม 9

- วทิยานิพนธ์ 9 - วทิยานิพนธ์
รวม 9 รวม

รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า

 PSU-TEP
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แผน ก  แบบ ก

-
ภาษาไทย

3 -

- 2 ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา 3 - วรรณกรรมวจิารณ์ 3
1- -

วรรณกรรม

411- 0 ระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์ -xxx วชิาเลือก 1 วชิา
รวม รวม

-xxx วชิาเลือก 1 วชิา 3 -60 วทิยานิพนธ์
-60 วทิยานิพนธ์

รวม รวม
รวมตลอดหลกัสูตร

แผน ข

-
ภาษาไทย

3 -

- ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา 3 - วรรณกรรมวจิารณ์ 3
1- -

วรรณกรรม

411- 0 ระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์ -xxx วชิาเลือก 1 วชิา
รวม รวม

-xxx วชิาเลือก -60 สารนิพนธ์
- 3 สารนิพนธ์ 3

รวม รวม
รวมตลอดหลกัสูตร

 วชิาบงัคบัไม่นบัหน่วยกิต วิชาแกนไม่นบัหน่วยกิต บงัคบัลงทะเบียนเ PSU-TEP
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ก

- วทิยานิพนธ์ 9 - วทิยานิพนธ์ 9
11-580

วรรณกรรม

รวม 9 รวม 9

- วทิยานิพนธ์ 9 - วทิยานิพนธ์
รวม 9 รวม

รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า

แผน ก  แบบ ก

-
ภาษาไทย

3 -

- ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา 3 - 3
1- -

วรรณกรรม

411- 0 ระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์ -xxx วชิาเลือก 1 วชิา
รวม รวม

-xxx วชิาเลือก 1 วชิา 3 -60 วทิยานิพนธ์
-60 วทิยานิพนธ์

รวม รวม
รวมตลอดหลกัสูตร

 PSU-TEP
ะกาศบณัฑิตวทิยาลยั)
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แผน ข

-
ภาษาไทย

3 -

- ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา 3 - 3
1- -

วรรณกรรม

411- 0 ระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์ -xxx วชิาเลือก 1 วชิา
รวม รวม

-xxx -60 สารนิพนธ์
- 3 สารนิพนธ์ 3

รวม รวม
รวมตลอดหลกัสูตร

 PSU-TEP
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-
คําอธิบายรายวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควชิาภาษาไทย  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

- 1
( - - )

Linguistics Theories for Analysis Thai
แนวคิด หลกัการของภาษาศาสตร์ ระบบเสียง

Concept, principle of linguistics; analytical study
of   phonology, morphology and syntax of Thai, with
appropriate analytical linguistics theories and approaches

- 10 - -
Dialectology

ในการศึกษา

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

- 1 อรรถศาสตร์และวจันปฏิบัตศิาสตร์ ( - - )
Semantics and Pragmatics
แนวคิดทางอรรถศาสตร์และวจันปฏิบติัศาสตร์ใน

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปและความหมายใน
ภาษา

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

-
ภาษาไทย - -
Seminar on Linguistics and Literature for Thai
Teaching

ประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาษาศาสตร์แ

Case-Studies of textbooks, research articles on
applied methods of linguistics and literature in Thai
teaching; seminar presentation

- 2 สัมมนาไวยากรณ์ไทยและสัมพนัธสาร ( - - )
Seminar on Thai Grammar and Discourses

Research findings on Thai grammatical system and
higher sentence of texts through different linguistic theories;
seminar presentation

-522 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ( - - )
Applied Linguistics
ทฤษฎีและหลกัการภาษาศาสตร์ ประกอบการเรียน

Linguistic theories and principles application for
study of the Thai language or other activities, e.g.
communication

- ( - - )
Seminar on Thai Dialects

Principles of Thai dialects, with special
emphasis on  the south; seminar presentation
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- วจันลลีาศาสตร์ ( - - )
Stylistics
แนวคิดและหลกัการศึกษาวจันลีลา วจันลีลาเฉพาะ

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

- ภาษาศาสตร์สังคม - -
Sociolinguistics

ทางสงัคม วเิคราะห์การใชภ้าษาของคนไทยกลุ่มต่างๆ

ประยกุตใ์ชห้ลกัการวจิยัภาษาเชิงสงัคม
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

- ภาษาศาสตร์ชาตพินัธ์ุ - -
Ethnolinguistics
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษาและวฒันธรรม อิทธิพล

Relationship between languages and cultures;
language influence on thought of ethnic groups

- ภาษาไทเปรียบเทยีบเชิงประวตัิ - -
Historical and Comparative Tai

ความสมัพนัธ์ของภาษาต่างๆ ในภาษาตระกลูไท
Evolutional comparison of Tai dialects both

inside and outside Thailand; reconstruction of Proto-Tai;
relationship between languages in Tai family

411- วาทกรรมวเิคราะห์ ( - - )
Discourse Analysis
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษากับ

บริบททางสงัคมและวฒันธรรม วเิคราะห์บทบาทของภาษาใน
การสร้างวาทกรรมต่างๆ ในสงัคมและวฒันธรรม

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- สัมมนาภาษาอาเซียนในภาษาไทย (2-2-5)
Seminar on Languages of ASEAN in Thai
ตระกูลภาษาและความสัมพนัธ์ของภาษาต่างๆ ใน

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

- ทฤษฎวีรรณกรรมศึกษา - -
Literary Study Theories
ความสมัพนัธ์ของทฤษฎีวรรณคดีกบัประสบการณ์

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

- ( - - )
Local Literature Studies

ชนวทิยาและปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมวฒันธรรม
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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

- วรรณกรรมวจิารณ์ - -
Literary Criticism
การตีความและการประเมินคุณค่างานประพนัธ์บน

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

- วรรณกรรมไทยสมยัใหม่ ( - - )
Modern Thai Literature

จากสมยัก่อน พั
และปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมและวฒันธรรม

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

- วรรณกรรมเปรียบเทยีบและการศึกษาเชิง
สหวทิยาการ ( - - )
Comparative Literature and Interdisciplinary
Approaches
แนวทางการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ อิทธิพลของ

วรรณคดีต่างประเทศต่อวรรณคดีไทย ลกัษณะสากลของ
วรรณคดี  ความ สมัพนัธ์ของวรรณคดีกบัวทิยาการและศิลปะ

ร่วมกนั เช่น ปรัชญา ภาษาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา

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

- ( - - )
Literature and Environment
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดี กบัธรรมชาติ

แล

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

- 3 วรรณกรรมประชานิยม ( - - )
Pop Culture Literature นิยาม รูปแบบ ลกัษณะ

สาํคญั และการแพร่กระจายของวรรณกรรมประชานิยม  แนว
ทางการอ่านและวเิคราะห์  ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรม
ประชานิยมกบัวฒันธรรมแขน

Definition, style, characteristics, and diffusion of
pop culture literature; reading and analytical methods;
relation of pop culture literature and other cultures in social
context
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- 4 สัมมนาวรรณกรรมแปลอาเซียน ( - - )
Seminar on ASEAN Literature
inTranslation

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

- 5 สัมมนาสังคมวทิยาวรรณกรรม ( - - )
Seminar on Sociology of Literature

ในแวดวงหนงัสือ วรรณกรรม
นกัเขียน

ไทยในแต่ละ
ยคุสมยั

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

-
( - - )

Seminar on Southern Thai Traditional
Literature

การประเมินคุณค่าและความสมัพนัธ์กบัสงัคม
Case-studies of  Southern Thai traditional

literature, with emphasis on mode of existence, evaluation,
and relationship with society

-
( - - )

Seminar on Modern Southern Thai Literature

การประเมินค่าและความสมัพนัธ์กบัสงัคม
Case studies of modern Southern Thai literature,

with emphasis on modes of existence, evaluation, and
relationship with society

- สัมมนาวรรณกรรมชายแดนใต้ ( - - )
Seminar on Southern Border Thai Provinces
literature

กรณีศึกษาวรรณคดีชายแดนภาคใต ้ในแง่การดาํรงอยูก่าร
ประเมินค่าและความสมัพนัธ์กบัสังคม

Case studies of  Southern Thai Literature in the
border provinces, with emphasis on modes of existence
evaluation, and relationship with society

411-549 สัมมนาคตชินสมยัใหม่และคตชินสร้างสรรค์
3(2-2-5)

Seminar on Modern and Creative Folklore
กรณีศึกษาคติชนสมยัใหม่ และการปรับใชค้ติชน

Case studies in modern folklore and adoption of
folklore for creating values and identity in contemporary
society

- - - )
Theories and Models of Communication

ระบบสญัญะและ
การสร้าง ถ่ายทอดและแปล

ความหมายของสาร การวเิคราะห์สาร ปฏิสมัพนัธ์ในการ
วเิคราะห์ผลกระทบอนัเกิดจากสาร
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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

- - -
Communication in Multicultural Societies

เนน้สงัคมภาคใต้
Meanings, principles, patterns, and communication

strategies in multicultural societies with and emphasis on
southern Thai society

-551 ( - - )
Gender, Social Dynamic and Communication

ระหวา่งการใชภ้าษากบัปัจจยัเพศ บทบาทของภาษาในการ

Definition of gender; relation between language
use and gender factors; roles of language in conveying
gender identities in changing social context

- ขัดแย้ง ( - - )
Communication for Conflict Management

กลุ่ม และมวลชน

ใหเ้กิดความ
สนัติ

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

- 1 ( - - )
Language and Organizational Communication

และระหวา่งองคก์ร พฒันา
คณะทาํงาน พฒันาบุคลากร

Language use in communication, within and
between organizations; communication for administration,
team-work development, and personnel development

- 2 ( - - )
Language and Mass Communication

ความสมัพนัธ์ของภาษา

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

- 3 ( - - )
Language, Communication and Politics

การเมือง กล
จุดเด่น อนัมีผลต่อ

การรับรู้
ผูรั้บสาร

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
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- 4 ( - - )
Communication in Business and Marketing
Strategies

รกิจ  วเิคราะห์

รูปแบบ

Core principle of business communication; analysis
of principle of rhetoric in spoken and written languages for
promoting business and creating maketing strategies;
patterns of language for  e-business communication

- 5 - -
Communication and New Media

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

-566
- -

Communication for Tourism and Hospitality

สร้างมู
บริการดา้นต่างๆ

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 ภาพลกัษณ์ 3(3-0-6)
Communication for Image Building

ใหแ้ก่ปัจเจกบุคคล องคก์าร  สงัคมและชุมชน การวเิคราะห์

ภาพลกัษณ์
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

- (2-2-5)
Seminar on Communication and
Discourses

กรรมทางสงัคม และปฏิบติัการทางวาทกรรม (discursive
practices
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

-569 - -
Seminar on Language and Communication
Research

Seminar in language and communication research
in various aspects, both quantitative and qualitative
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411-570 ระเบียบวธีิวจิยัทางมนุษยศาสตร์ ( - - )
Research Methodology in Humanities

ปริมาณและเชิงคุณภาพ กระบวนการวจิยัทางมนุษยศาสตร์

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การตีความเชิงวจิารณ์ และ

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

-601 วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 36( -108- )
Thesis

การศึกษาวจิยัของนกัศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ตาม

เสนอผลงานวจิยัเป็นรูปเล่ม
ปรึกษา

Students research for new findings in his/her
discipline of plan A (A1), presented in book form. Under the
supervision of adviser

-602 วทิยานิพนธ์  (แผน ก แบบ ก 2) 18( -54- )
Thesis
การศึกษาวจิยัของนกัศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตาม

เสนอผลงานวจิยัเป็นรูปเล่ม
ปรึกษา

Students research for new findings in his/her
discipline of plan A (A2), presented in book form. Under the
supervision of adviser

-603 สารนิพนธ์ (แผน ข) 12( -36- )
Minor Thesis
การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล นาํเสนอในรูป

ของรายงานการวจิยัขนาดยอ่ของนกัศึกษาตามแผน ข.ตาม
วชิาในหลกัสูตร โดยเสนอผลงานวจิยัเป็น

รูปเล่ม
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

- ภาษาอั
( - - )

English for Research in Language and
Literature
การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษ ศึกษาการใชค้าํศพัท์

ภาษาองักฤษแลกเ
การศึกษาวจิยั

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
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