รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อยู่ระหว่างเสนออนุมัติหลักสูตร
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Thai
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Arts (Thai)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.A. (Thai)
3. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มี
ความรู้ ด้ า นการวิ จั ย และการบู ร ณาการภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อ สร้ างองค์ ความรู้ และเผยแพร่ ค วามรู้ ใ น
ระดับประเทศและสากล ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการวิจัยอันจะนาไปสู่การพัฒ นาวิชาชีพอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
3.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการและทฤษฎีสาคัญที่สัมพันธ์กับภาษาและวรรณกรรมไทย สามารถ
นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
(2) มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและการพัฒ นาองค์ความรู้ใหม่ทางภาษาและวรรณกรรมไทยด้ว ย
กระบวนการวิจัย
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร นาไปสู่การพัฒนาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
(4) มีภาวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ
4. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4.1 หลักสูตร
4.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
4.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
* หมายถึง รายวิชาใหม่
** หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง

แผน ก แบบ ก 2
36
12
12
12

5. รายวิชา
1) รายวิชาบังคับ
** HS644 101 ทฤษฎีทางภาษา
Theory of Language
** HS644 102 ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรม
Theory of Literature
** HS644 103 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
Research Methodology in Thai Language and Literature
** HS644 891 สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย
Seminar in Thai Language and Literature
2) หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาภาษา
** HS644 211 การเปลี่ยนแปลงภาษา
Language Change
* HS644 212 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
* HS644 213 วาทกรรมวิเคราะห์
Discourse Analysis
** HS644 214 ภาษาอีสานในบริบทสังคม
Isan Language in social context
หมวดวิชาวรรณกรรม
** HS644 221 วรรณกรรมกับเพศภาวะ
Literature and Gender
* HS644 222 วรรณกรรมกับภาพยนตร์
Literature and Film

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

* HS644 224

คติชนวิทยาในภาษาไทย
Folklore in Thai language
3) รายวิชาวิทยานิพนธ์
* HS644 899 วิทยานิพนธ์
Thesis

6. ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
** HS644 101
** HS644 102
** HS644 XXX

ทฤษฎีทางภาษา
Theory of Language
ทฤษฎีทางวรรณกรรม
Theory of Literature
วิชาเลือก
Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
** HS644 103

** HS644 891
** HS644 XXX

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
Research Methodology in Thai Language
and Literature
สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย
Seminar in Thai Language and Literature
วิชาเลือก
Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3 (3-0-6)

12 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
12
12
จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
6
12
24

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
* HS644 899

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
9
9
33

