
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 

 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย        :    หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ    :     Doctor of Philosophy Program in Thai 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)     :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)  
 ชื่อย่อ (ไทย)      :    ปร.ด. (ภาษาไทย) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Doctor of Philosophy (Thai)  
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :    Ph.D. (Thai) 

3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญา 

        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  ในด้าน
ภาษาศาสตร์ของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ บูรณาการงานวิจัยด้าน
ภาษาไทยกับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  สร้างบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ สามารถน าความรู้และประยุกต์งานวิจัยไปสู่การ
พัฒนาวิชาการในองค์กรเพื่อสังคมบุคลากรทางภาษาไทยไปสู่การพัฒนาประเทศ  
       3.2 วัตถุประสงค์ 
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
ดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ทางด้านภาษาไทย สามารถ

ประยุกต์ความรู้สู่การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพได้ 

(2) มีความรู้ความสามารถทางการวิจัยภาษาไทยขั้นสูง ทั้งด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณกรรมและ

วรรณคดีไทย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตลอดจนการวิจัยภาษาและวรรณกรรมไทยในเชิงเปรียบเทียบ  

(3) สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาไทย 

(4) มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

 



 

4 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     4.1  หลักสูตร 

 4.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
        แบบ  2.1                     รวมตลอดหลักสูตร         48  หน่วยกิต 
 

4.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

  
 
 
 
 
                     
5.  รายวิชา    

1) รายวิชาบังคับ 
 *HS677 101   ทฤษฎีภาษาศาสตร์และวรรณกรรมเพ่ือการวิจัยภาษาไทย 3 (3-0-6) 
  Linguistics and Literature Theories for Thai Language  Research 
          *HS677 102   ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาและวรรณกรรมไทย                        3 (3-0-6)  
             Advanced Research Methodology in Thai language and Literature          
 *HS677 991  สัมมนาประเด็นเฉพาะทางภาษาและวรรณกรรมไทย                      3 (3-0-6) 
  Seminar on Specific Issues in Thai language and Literature 
 2) หมวดวิชาเลือก 
         นักศึกษาต้องเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดเพ่ิมใน
ภายหลัง 
         *HS677 211  วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์                                               3 (3-0-6) 
                              Critical Discourse Analysis  
 *HS677 212   ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
  Socio-cultural Linguistics  
 *HS677 213  วิทยาภาษาถิ่น 3 (3-0-6) 
          Dialectology  
       *HS677 221   วรรณกรรมไทยในสื่อร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
                             Thai Literature in Contemporary Media 
  *HS677 222   พลวัตทางคติชนในวรรณกรรมไทย                                       3 (3-0-6) 
                             Dynamics of Folklore in Thai Literature 

รายการ 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 2.1  

1.  หมวดวิชาบังคับ 9 
2.  หมวดวิชาเลือก 3 

3.  ดุษฎีนิพนธ์ 36 

    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 



 

 3) ดุษฎีนิพนธ์  
        *HS677 998   ดุษฎีนิพนธ์                                                                36 หน่วยกิต 
                               Dissertation 

6. ตัวอย่างแผนการศึกษา 
     ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 2.1 

* HS677 101 ทฤษฎีภาษาศาสตร์และวรรณกรรมเพ่ือการวิจัยภาษาไทย 
Linguistics and Literature Theories for Thai Langauge 
Research 

3 (3-0-6) 

* HS677 102 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
Advanced Research Methodology in Thai language and 
Literature 

3 (3-0-6) 

* HS677 991 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
Seminar on Specific Issues in Thai language and Literature 

3 (3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 

     
     ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 2.1 

* HS677 XXX วิชาเลือก 3 (3-0-6) 

* HS677 998 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

6 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 

 
     ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 2.1 

* HS677 998 ดุษฎีนิพนธ์ 9 



 

 

Dissertation 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 

     ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 2.1 

* HS677 998 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 

 
     ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 2.1 

* HS677 998 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 45 

 
     ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 2.1 

* HS677 998 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

3 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 
 


