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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
คณะ/ภาควิชา  : คณะศิลปศาสตร   
 

หมวดท่ี 1 ขอมลูท่ัวไป 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Arts Program in Thai 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 
   ชื่อยอ :  ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Arts (Thai)  
   ชื่อยอ :  M.A. (Thai)  
 
ปรัชญาของหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุงสรางมหาบัณฑิตใหมีความรูลุมลึกดาน
ภาษาไทย สามารถวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคองคความรู และเผยแพรไปสูชุมชนระดับทองถ่ินและ
ประเทศชาติ รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการและการประกอบอาชีพ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  

เม่ือสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แลว มหาบัณฑิตมีสมรรถนะดังตอไปนี้ 
1) มีความรูลุมลึกดานภาษาไทย และสามารถประยุกตทฤษฎีภาษา วรรณกรรม และคติชนไปใช

ในการศึกษาทางวิชาการหรือการประกอบอาชีพ 
2) คิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคองคความรูเพ่ือนําไปสูการสรางนวัตกรรมดานภาษาไทย 
3) มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวชิาการและการประกอบอาชีพ 
4) ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในการทํางานและแกไขปญหา  
5) สื่อสารไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาและ

เผยแพรความรูและงานวิจัยไปสูชุมชนระดับทองถ่ินและประเทศชาติ   
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อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา    
ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพท้ังในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

งานอิสระท่ีเก่ียวกับการใชภาษาไทย เชน ครู อาจารย นักวิจัย นักวิชาการทางดานภาษาไทยและดาน
วัฒนธรรม เปนตน  

 
หลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 
 โครงสรางหลักสูตร ดังนี้  

หมวดวิชา/จํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก 2 
1. หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 จํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
1. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาบังคับ  จํานวน 15  หนวยกิต 
1411 811  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 3(3-0-9)    

    (Research Methodology in Thai Language) 
1411 812  สัมมนาภาษาไทย (Seminar on Thai Language) 3(1-4-7) 
1411 821  ทฤษฎีภาษาศาสตร (Linguistic Theories) 3(3-0-9)    
1411 831  ทฤษฎีวรรณกรรม (Literary Theories) 3(3-0-9)    
1411 841  ทฤษฎีคติชนวิทยา (Folklore Theories) 3(3-0-9)   
                

1.2 กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 9  หนวยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 

1411 822  ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย   3(3-0-9)   
               (Language and Thai Society and Culture) 
1411 823  การศึกษาภาษาถ่ิน (Dialectology) 3(3-0-9)  
1411 824  วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis)  3(3-0-9) 
1411 825  ภาษาไทยในสื่อใหม  (Thai Language in New Media) 3(3-0-9)   
1411 832  วรรณกรรมกับพิธีกรรม (Literature and Rituals) 3(3-0-9)  
1411 833  การศึกษาเรื่องเลา (Narratology) 3(3-0-9)  
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1411 834  วรรณกรรมทองถ่ิน (Local Literature)    3(3-0-9)  
1411 842  คติชนไทยสมัยใหม (Modern Thai Folklore) 3(3-0-9)  
1411 843  คติชนวิทยาภาคสนาม  (Field Work Folklore)             3(1-4-7)  
1411 851  การแปลเพ่ืออาชีพ  (Translation for Career)  3(3-0-9) 
1411 852  การสอนภาษาไทย (Thai  Language Teaching)  3(3-0-9) 
 
2. หมวดวิทยานิพนธ  จํานวน    12  หนวยกิต 
1411 891  วิทยานิพนธ (Thesis) 12 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา  
 

ปท่ี 1 (First Year) 
ภาคการศึกษาตน (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาบังคับ 

  
  

1411 811 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย    
(Research Methodology in Thai Language) 

3(3-0-9) 

1411 821 ทฤษฎีภาษาศาสตร  
(Linguistic Theories) 

3(3-0-9)    

1411 831 ทฤษฎีวรรณกรรม (Literary Theories)   3(3-0-9)    
1411 841 ทฤษฎีคติชนวิทยา (Folklore Theories)  3(3-0-9)    

รวม (Total) 12 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาบังคับ 

1411 812 สัมมนาภาษาไทย  
(Seminar on Thai Language) 

3(1-4-7) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาเลือก 

1411 8xx รายวิชาเลือก 1 3(3-0-9)    
1411 8xx รายวิชาเลือก 2 3(3-0-9)    
1411 8xx รายวิชาเลือก 3 3(3-0-9)    

รวม (Total) 12 
 

ปท่ี 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาตน (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ 1411 891  วิทยานิพนธ (Thesis) 6 
รวม (Total) 6 

 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ 1411 891  วิทยานิพนธ (Thesis)  6 
รวม (Total) 6 
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คําอธิบายรายวิชา   
   1. หมวดวิชาเฉพาะ    
                 1.1 กลุมวิชาบังคับ 
 
1411 811  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย   3(3-0-9)    

     (Research Methodology in Thai Language) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

                ความสําคัญของการวิจัยทางมนุษยศาสตร  หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย  
การสํารวจงานวิจัย  การเขียนโครงรางงานวิจัย  การกําหนดคําถามวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การใช
เครื่องมือในการวิจัย  สถิติในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การสรุปผลและ 
การนําเสนอ  
  Importances of research in humanities;  principles and research 
methodologies in Thai;  survey of research;  writing a research proposal;  identifying 
research questions;  research design;  research tool;  statistics in research;  data 
collection;  data analysis;  conclusion and presentation  
 
1411 812 สัมมนาภาษาไทย (Seminar on Thai Language)   3(1-4-7) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี      
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี          
 การกําหนดประเด็นการศึกษาดานภาษาไทย วรรณกรรมหรือคติชนวิทยา  การคนควา
และทบทวนวรรณกรรม  การรวบรวมความรูท่ีทันสมัยภายในขอบเขตของวิชาภาษาไทย  การวิเคราะห
ขอมูล  การสังเคราะหขอมูล  การสรุปผลพรอมขอเสนอแนะ  การนําเสนอและการอภิปรายเชิงวิชาการ  
  Determining issues in Thai language, literature or folklore;  literature search 
and review;  knowledge collecting in modern aspects of the topic within the scope of 
Thai sciences;  data analysis;  data synthesis;  conclusion with suggestions;  academic 
presentation and discussion 
  
1411 821  ทฤษฎีภาษาศาสตร (Linguistic Theories) 3(3-0-9)    

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

       สัทวิทยา ทฤษฎีวากยสัมพันธ ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร  การศึกษาภาษาในปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคต  การประยุกตใชทฤษฎีในการวิเคราะหภาษา  
  Phonology, syntax, pracmatics;  current studies and trends in language 
studies;  application of theories in language analysis 
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1411 831  ทฤษฎีวรรณกรรม (Literary Theories) 3(3-0-9)   
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

ทฤษฎีวรรณกรรมกอนยุคสมัยใหม  ทฤษฎีวรรณกรรมยุคสมัยใหม  การศึกษาวรรณกรรม
ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  การประยุกตใชทฤษฎีในการวิเคราะหวรรณกรรม  
  Pre-modern literary theories;  modern literary theories;  current studies and 
trends in studying literature;  application of theories in analizing literature  

  
1411 841  ทฤษฎีคติชนวิทยา (Folklore Theories) 3(3-0-9)    

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

ทฤษฎีคติชนวิทยา  การศึกษาคติชนวิทยาในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  การประยุกตใช
ทฤษฎีคติชนวิทยาในการวิเคราะหขอมูลประเภทตาง ๆ    
  Theories in folkloristics;  current studies and trends in studying folklores;  
application of folklore theories to different kinds of data analysis 
 
 1.2 กลุมวิชาเลือก                       
 
1411 822  ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-9)   
               (Language and Thai Society and Culture)   

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

  หลักการของภาษาศาสตรสังคม  การแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษาตามปจจัยทาง
สังคม  การวิเคราะหภาษาในบริบทสังคมไทย  ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  
หลักการและการประยุกตใชภาษาศาสตรชาติพันธุ  การศึกษาภาษาตามแนวอรรถศาสตรชาติพันธุ  
ประเด็นศึกษาดานภาษากับวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมไทย 
   Principles of sociolinguistics;  language variations and changes from social 
factors;  analysis of language in the context of Thai society;  relationship of language 
and society and culture;  ethnolinguistic principles and applications of ethnolinguistic 
approaches;  ethno-semantic research;  issues concerning language and culture in Thai 
cultural context 
 
1411 823  การศึกษาภาษาถิ่น (Dialectology) 3(3-0-9)  

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

       พัฒนาการภาษาตระกูลไท  การจําแนกภาษาตระกูลไท  การวิเคราะหภาษาตระกูลไทใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขง  ภาษาตระกูลไทในบรบิทสังคมไทยปจจุบัน 
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  Development of Tai language family;  classification of Tai language family;  
analysis of Tai language family in the Mekong region;  Tai language family in the 
current context of Thai society 
 
1411 824  วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ  (Critical Discourse Analysis)  3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

       แนวคิด ทฤษฎีจากสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับวาทกรรม  ทฤษฎีเชิงวิพากษ  ทฤษฎีเชิง
วิพากษกับวิธีการทางภาษาศาสตร  กรอบแนวคิดหลักในการวิเคราะหวาทกรรมและวิพากษวิธีท่ีใชใน
การวิเคราะหวาทกรรม  
       Theoretical perspectives emerging from various fields of study concerning 
discourse;  critical theories;  critical theories and linguistic methodologies;  major 
analytical frameworks and critical approaches to discourse analysis  
 
1411 825  ภาษาไทยในส่ือใหม  3(3-0-9)   
               (Thai Language in New Media) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

     ความหมาย ประโยชน บทบาทและสถานการณสื่อใหม  ภาษาไทยท่ีปรากฏในสื่อใหม  
พลวัตและการใชภาษาไทยในสื่อใหมในสังคมไทย 

     Meaning, benefits, roles and new media situations;  Thai language appeared 
in the new media;  dynamics and usage of Thai language in new media in Thai society 
 
1411 832  วรรณกรรมกบัพิธีกรรม (Literature and Rituals) 3(3-0-9)  

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี  

       แนวคิดและความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับพิธีกรรม  บทบาทหนาท่ีของวรรณกรรม
กับพิธีกรรมในสังคมและวัฒนธรรมไทย 
     Concepts and relationships between literature and rituals;  roles of 
literature and rituals in Thai society and culture 
 
1411 833  การศึกษาเรื่องเลา (Narratology)  3(3-0-9)    

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

  ความหมายและประเภทของเรื่องเลา  การศึกษารูปแบบของเรื่องเลา  การศึกษาแนว
โครงสรางนิยม  พัฒนาการหลังการศึกษาแนวโครงสรางนิยม  การประยุกตใชทฤษฎีในการศึกษาเรื่องเลา 
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  Definition and types of narratives;  form of narratives;  structuralist approaches 
to study of narratives;  development after structuralism;  application of theories in 
narrative study 
 
1411 834  วรรณกรรมทองถิ่น (Local Literature)    3(3-0-9) 
   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
อักษรท่ีใชบันทึกวรรณกรรมทองถ่ิน  การปริวรรตวรรณกรรมทองถ่ิน  รูปแบบ เนื้อหา 

แนวคิดและการแสดงออกทางสังคมวัฒนธรรม  วรรณกรรมทองถ่ินในบรบิทสังคมไทยปจจุบัน 
    Scripts used in local literature; transliteration of local literature;  forms, 
contents, concepts and socio-cultural expressions;  local literature in the current 
context of Thai society  

 
1411 842  คติชนไทยสมัยใหม (Modern Thai Folklore) 3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

คติชนไทยสมัยใหมในวัฒนธรรมประชานิยม  คติชนไทยสมัยใหมในสื่อ  ประเด็นศึกษาคติชน
ไทยสมัยใหม     
   Modern Thai folklore in popular culture;  modern Thai folklore in media;  
issues in Modern Thai folklore      
 
1411 843  คติชนวิทยาภาคสนาม (Field Work Folklore)   3(1-4-7)  
        รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี      

  รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
     การออกแบบและพัฒนาโครงการวิจัยทางคติชน  วิธีวิทยาการวิจัยภาคสนาม  การเขียน

รายงานวิจัย   
          Designing and developing research projects in folklore;  research 
methodology in field work;  writing a research report    
 
1411 851  การแปลเพ่ืออาชีพ  (Translation for Career)    3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี      
   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

  การแปลขอเขียนประเภทตาง ๆ จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  บทบาทของผูแปล   
การสรางทักษะการแปลเบื้องตน  กลวิธีตางๆ ท่ีใชในการแปล  การสรรคําใชในการแปล  ปญหาและ
วิธีการแกปญหาในการแปล  ทรัพยากรและเทคโนโลยีชวยการแปล  ตลาดการแปล กฎหมายลิขสิทธิ์ใน
การแปล จรรยาบรรณของนักแปล  
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       English to Thai translation of various texts;  roles of translators;  building 
fundamental skills for translation;  strategies utilized in translation;  lexical selection 
for translation;  challenges and solutions in translation;  assisting resources and 
technologies for translation;  market, copyright law, ethics of translators     

  
1411 852  การสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching)  3(3-0-9) 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมมี      
   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

       แนวทางการสอนภาษาไทย  การใชสื่อการสอน  การวัดและประเมินผลการสอน   
การสํารวจปญหาการสอนภาษาไทย  การวิเคราะหและอภิปรายปญหาท่ีนาสนใจ  แนวโนมการสอน
ภาษาไทย การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
  Guidelines in Thai language teaching;  use of instructional media;  
pedagogical testing and evaluation;  problems surveying in Thai language teaching;  
analyzing and discussing interesting problems;  trends in teaching Thai language;  
teaching Thai as a foreign language  
 
   2. หมวดวิทยานิพนธ    
 
1411 891  วิทยานิพนธ (Thesis)  12 หนวยกิต 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  1411 811 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย  
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 

   เง่ือนไขพิเศษ :  หัวขอเรื่องท่ีวิจัยจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการสอบโครง 
   รางวิทยานิพนธกอน 

  การเลือกหัวขอท่ีสนใจ  การกําหนดปญหาวิจัย วัตถุประสงคและสมมติฐานของงานวิจัย  
กรอบแนวคิดหรือหลักการท่ีใชในการวิจัย  ขอบเขตของการวิจัย  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  นิยามศัพท  
วิธีดําเนินการวิจัย  การทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  การวิเคราะหขอมูล  การสรุปผลการวิจัย  
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ  การจัดทําวิทยานิพนธฉบบัสมบูรณ  

 Selecting a topic of interest;  determining  the research questions, 
objectives and hypotheses;  frameworks or principles used in the research;  scope of 
the research;  expected benefits;  definition of terms;  research procedures;  literature 
review;  data analysis;  conclusion;  discussion and recommendations;  preparing  full-
text thesis documentation  


