
  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2560) 

 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
     ภาษาไทย        :    หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ    :     Doctor of Philosophy Program in Thai 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)     :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)  
 ชื่อยอ (ไทย)      :    ปร.ด. (ภาษาไทย) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Doctor of Philosophy (Thai)  
 ชื่อยอ (อังกฤษ)  :    Ph.D. (Thai) 

4 หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     4.1  หลักสูตร 

 4.1.1 จํานวนหนวยกิต 
        แบบ  2.1                     รวมตลอดหลักสูตร         48  หนวยกิต 
 
4.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
 

3. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญา 

        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)  มุงผลิตดุษฎีบัณฑิต ท่ีมี
ความรูและความเชี่ยวชาญดานภาษาไทย มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาองคความรูใหม ในดาน
ภาษาศาสตรของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ บูรณาการงานวิจัยดาน
ภาษาไทยกับศาสตรแขนงอ่ืน ๆ ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  สรางบัณฑิตท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวชิาชีพ สามารถนําความรูและประยุกตงานวิจัยไปสูการ
พัฒนาวิชาการในองคกรเพ่ือสังคมบุคลากรทางภาษาไทยไปสูการพัฒนาประเทศ  
       3.2 วัตถุประสงค 
        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต
ดุษฎีบัณฑิต ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในแนวคิด หลักการ และทฤษฎ ีทางดานภาษาไทย สามารถ

ประยุกตความรูสูการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพได 

(2) มีความรูความสามารถทางการวิจัยภาษาไทยข้ันสูง ท้ังดานภาษาศาสตรภาษาไทย วรรณกรรมและ

วรรณคดไีทย ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ตลอดจนการวิจัยภาษาและวรรณกรรมไทยในเชิงเปรียบเทียบ  

(3) สรางองคความรูใหมดานภาษาไทย 

(4) มีภาวะผูนํา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ 



 

 
 
 

  
 
 
 
 
                     
5.  
รายวิชา    

1) รายวิชาบังคับ 
 *HS677 101   ทฤษฎีภาษาศาสตรและวรรณกรรมเพ่ือการวิจัยภาษาไทย 3 (3-0-6) 
  Linguistics and Literature Theories for Thai Language  Research 
          *HS677 102   ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางภาษาและวรรณกรรมไทย                        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 
 322) หมวดวิชาเลือก 
32         นักศึกษาตองเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้32 หรือรายวิชาอ่ืนท่ีจะเปดเพ่ิมใน
ภายหลัง 
         *HS677 211  วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ                                               3 (3-0-6) 
                              Critical Discourse Analysis  
 *HS677 212   ภาษาศาสตรเชิงสังคมวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
  Socio-cultural Linguistics  
 *HS677 213  วิทยาภาษาถ่ิน 3 (3-0-6) 
          Dialectology  
       *HS677 221   วรรณกรรมไทยในสื่อรวมสมัย  3 (3-0-6) 
                             Thai Literature in Contemporary Media 
  *HS677 222   พลวัตทางคติชนในวรรณกรรมไทย                                       3 (3-0-6) 
                             Dynamics of Folklore in Thai Literature 
 3) ดุษฎีนิพนธ  
        *HS677 998   ดุษฎีนิพนธ                                                                36 หนวยกิต 
                               Dissertation 

รายการ 
จํานวนหนวยกิต 

แบบ 2.1  
1.  หมวดวิชาบังคับ 9 
2.  หมวดวิชาเลือก 3 
3.  ดุษฎีนิพนธ 36 
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 

 



 

 
 
 

6. ตัวอยางแผนการศึกษา 
     ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ 2.1 

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

3 (3-0-6) 

* HS677 102 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
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) 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 9 

     
     ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ 2.1 

* HS677 XXX วิชาเลือก 3 (3-0-6) 
* HS677 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 
6 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 18 

 
     ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ 2.1 

* HS677 998 ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 27 

     ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

แบบ 2.1 
* HS677 998 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 
9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 



 

 
 
 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36 

 
     ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ 2.1 

* HS677 998 ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

9 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 45 

 
     ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 
แบบ 2.1 

* HS677 998 ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 

3 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 3 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 48 
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