หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่ อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
: Master of Arts Program in Thai

: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
: Master of Arts (Thai)
M.A. (Thai)

3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
3.1 มีทกั ษะการวิจยั ด้านภาษาและวรรณกรรมไทย สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่
หรื อศึกษาวิจยั ในระดับที่สูงขึ้นตามจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
3.2 มีทกั ษะการบูรณาการความรู ้ความเข้าใจด้านภาษาและวรรณกรรมไทยได้อย่างลึกซึ้ ง สามารถคิดวิเคราะห์
วิพากษ์ และมีวจิ ารณญาณในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. หลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็ นหลักสูตรที่จดั การศึกษาเป็ นแบบ แผน ก แบบ ก2
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก2 เป็ นหลักสู ตรที่กาํ หนดขึ้นเพื่อมุ่งผลิตนักวิชาการชั้นสู งให้มีความรู ้ในเนื้อหาวิชา พร้อม
ทั้งความสามารถในการวิจยั เฉพาะ ประกอบด้วยรายวิชาที่คิดค่าคะแนนและวิทยานิพนธ์ ผูเ้ รี ยนในหลักสู ตรตามแผนนี้
จะต้องทําวิทยานิพนธ์
4.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
4.2 โครงสร้ างหลักสู ตร ประกอบด้วย
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
36 หน่ วยกิต

5. รายวิชา
5.1 หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาบังคับประกอบด้วย 4 รายวิชา จํานวน 12 หน่วยกิต
ดังนี้
416 711 ทฤษฎีทางภาษา
3 (3-0-6)
Theory of Language
416 712 ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรม
3 (3-0-6)
Theory of Literature
416 713 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
Research Methodology in Thai Language and Literature
416 891 สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
Seminar in Thai Language and Literature
5.2 หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
5.2.1 หมวดวิชาภาษา
416 721 ภาษาศาสตร์สงั คม
3 (3-0-6)
Sociolinguistics
416 722 การเปลี่ยนแปลงภาษา
3 (3-0-6)
Language Change
416 723 การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Intercultural Communication
416 724 ภาษาและอักษรอีสาน
3 (3-0-6)
Isan Orthography and Language
416 725 ภาษากลุ่มชาติพนั ธุ์
3 (3-0-6)
Ethnic Languages
5.2.2 หมวดวิชาวรรณกรรม
416 731 วรรณกรรมกับเพศภาวะ
3 (3-0-6)
Literature and Gender
416 732 วรรณกรรมกับวัฒนธรรมประชานิยม
3 (3-0-6)
Literature and Popular Culture
416 733 วรรณกรรมกับอัตลักษณ์ถิ่น
3 (3-0-6)
Literature and Local Identities
416 734 วรรณกรรมไทยในสังคมโลก
3 (3-0-6)
Thai Literature in the World Society

416 735 วรรณกรรมเยาวชน
3 (3-0-6)
Youth Literature
5.3 วิชาวิทยานิพนธ์
จํานวน 12 หน่วยกิต
เป็ นการมุ่งให้นกั ศึกษาทํางานวิจยั ในหัวข้อภายใต้บริ บทสาขาวิชาภาษาไทยซึ่งนักศึกษาแต่ละคนมีความ
สนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในการศึกษาวิจยั ตามเณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร แผน ก แบบ ก 2 โดย
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิพนธ์ คือ
416 899 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis

