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 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย

ก
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 6.  รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข

เสริมความรู ความคิด ภูมิปญญา”

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
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 7. ฟารมมหาวทิยาลยั เปนหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน

ที่จะเผยแพรแกชุมชน

 8.  สถานวีิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถ่ี 102.25 MHz 

พืน้ทีท่ีส่ามารถรับฟงไดม ี7 จงัหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มกุดาหาร และสกลนคร

 9.  โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถ่ิน

ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 10. ศนูยบรรพชวีนิ ศกึษาวจิยัซากดึกดําบรรพไดโนเสารทีค่นพบเปนจาํนวนมากในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา

 11.  ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเล้ียงไหม

ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 12.  ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ 

การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค

 13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับท่ีพักอาศัยของ

อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต

ค
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ง

ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว

ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1)  จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2)  สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3)  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4)  อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันท่ีมุงม่ันในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภูมิปญญาทองถ่ินผสานกับวิทยาการท่ีเปนสากลให เ กิดความงอกงามทางสติปญญา สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”  หมายถึง  ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา”  หมายถึง  การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง  ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง

ใบเสมา หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตนุาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ

แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 “ตราโรจนากร”  หมายถึง  สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
 ตราโรจนากรมอีงคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมสีญัลักษณขององคพระธาตนุาดนู ดานลางมสีรุยิรังสีทีแ่ผขึน้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารราชนครินทร (RN) ชั้น 2 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท :  043-754412-3, 043-754333 ตอ 2012, 2013, 2014, 2015
โทรสาร :  043-754412-3
Website :  http://grad.msu.ac.th

จ

และความเปนสากลภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได”

พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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โครงสรางการบร�หาร

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย

	 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ	จึงต้อง

มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร	 และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน

ประสานและสนับสนุน	ได้แก	สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย

และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งมี	 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ดังนั้น	 บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหาร	 โครงสร้างการปฏิบัติงาน	 แนวคิดในการปฏิบัติงาน	 ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี

ประสิทธิภาพ	ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

ผู้บริห�ร
	 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	 เทอดทูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.โสภา	 แคนสี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายบริหาร
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายวิชาการ

กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
	 นางพิกุลศิลป์	 งามสูงเนิน	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการพิเศษ
	 นางกนกนวล	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสุภาภัทร	 บุตรไทย	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวณัฏวรรณ์	 จันทะพิมพ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางลภัสรดา	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวสุพัตรา	 ตั้งวิเชียร	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 นายอนุสิษฐ์	 จันทร์หอม	 พนักงานขับรถ

กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
	 นางศรินทร์ยา	 เกียงขวา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	 นางวิชชุลดา	 ลดาวัลย์	 นักประชาสัมพันธ์
	 นายจักรกฤษณ์	 บุญสีลา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท	 สีหาบุญมี	 นักวิชาการศึกษา
	 นางอุบลรัตน์	 ป้านภูมิ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวศิริจรรยา	 ใจการ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสุนทรี	 เซ็นเมืองปัก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาววรรณวิษา	 ปินะสา	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาวรัตนาภรณ์	 สมนึก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณีรัตน์	 องค์วรรณด	ี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุมัทนา	 กลางคาร	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายวิชาการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชัย	 จิตรนันท์	 รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั	ฝา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา
	 	 	 และกิจการพิเศษ
	 นางพิกุลศิลป์		 งามสูงเนิน		 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	

กลุ่มงานบริหาร
	 นางกนกนวล		 นรินยา		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสุภาภัทร		 บุตรไทย		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวณัฏวรรณ์		 จันทะพิมพ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวลภัสรดา		 ชัยประสิทธิ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการ
	 นายวัฒนชัย	 สร้อยดั้น	 นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริการการศึกษา
	 นางศรินทร์ยา		 เกียงขวา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร	์ชำานาญการ
	 นางวิชชุลดา		 ลดาวัลย	์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
	 นายจักรกฤษณ์		 บุญสีลา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท		 สีหาบุญม	ี	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางภัทรวรรธน์	 ชนพัฒน์จิรโชติ	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ชำานาญการพิเศษ
	 นางอุบลรัตน์		 ป้านภูม	ิ	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางสาวศิริจรรยา		 ใจการ		 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาววัลภา	 โชคบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฉ
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 Thesis

 

 Seminar in Research Methodology of Language 

 Seminar in Linguistic Theory

 Seminar in Current Trends of Research in 

 Thai Language 

 Seminar in Research Methodology of Literature 

 Seminar in Literature Theory

0106 906 

 Seminar in Current Trends of Research in 

 Thai Literature

 Seminar in Research Methodology of Folklore 

 Seminar in Folklore Theory

 Seminar in Current Trends of Research in Folklore

 

 Seminar in Tai Dialects

 Seminar in Modern Thai Language 

 Seminar in Thai Language and Society 

 Independent Study in Thai Language 

 Seminar in Thai Literature Research

 Seminar in Literature and Society 

 Independent Study in Thai Literature 

 Seminar in Folklore and Tais

 Seminar in Dynamic of Folklore

 Seminar in Folklore and Society 

 Independent Study in Folklore

  

 Thesis

 Thesis
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 Important western and eastern theories related to Thai 

literature and various literary methodology by means of theories

 Current Trends in Thai Literature, criticism of research 

and thesis on Thai major.

 Surveys of Research Methodology of Folklore for study 

of Thai Folklore; evaluation of a body of knowledge, concepts, 

theories and methods of studying; literature review, planning of 

research design

 Folklore theories and their interdisciplinary approach 

in the analysis and interpretation of folklore materials

 Current Trends in Thai Folklore, criticism of research 

and thesis on Thai major.

 Surveys of Research Methodology of Language for 

study of Thai Language; evaluation of a body of knowledge, 

concepts, theories and methods of studying; literature review, 

planning of research design

 Linguistic theories and studies of the Thai language 

 Current Trends in Thai Language, criticism of research 

and thesis on Thai major.

 Surveys of Research Methodology of Literature for 

study of Thai Literature; evaluation of a body of knowledge, 

concepts, theories and methods of studying; literature review, 

planning of research design
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 Status of Tai Language family in the aspects of 

of Tai language family and other language families, relation of Tai 

language family studies, archeology and genetic anthropology

 Characteristics of Thai language use in Modern 

Society, the changes in sounds, grammatical functions and 

meanings

 Relationships of language with Social and Culture, 

theories and research related to language and culture in Thai

 

 Contents, themes, characteristics and changes of 

Thai literature, values of Thai literary works of various periods, 

the relationship among literature and society and culture

 Styles, contents, themes, values and importance of 

contemporary literature

 Relationship between literature and society, politic and 

culture, theories and research related to literature and society in 

Thai

 

 Characteristics of the Tais, background of society and 

culture, the meaning and scope of the folklore of the Tais, types 

of folklore in the context of Tai society and theories of important 

theories in folklore studies with the context of the Tais

 Characteristics, contents, values, meaning and 

function of modern Thai folklore, dynamics and Existence of 

folklore in Thai Society
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 Relationship between folklore and society, politic and 

culture, theories and research related to folklore and society in 

Thai

 

 Styles, contents, themes, values and importance of Thai 

literature

 Research to build up the knowledge, applying concepts 

comprehensive thesis on the Thai language, literature and folklore

language, literature and folklore
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 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Arts Program in Thai 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

  (ชื่อยอ) : ศศ.ม. (ภาษาไทย)

  ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Arts (Thai)

  (ชื่อยอ) : M.A. (Thai) 

วิชาเอก

 ภาษาไทย

จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร

 ไมนอยกวา 38 หนวยกิต

หลักสูตร

 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 40 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชาในหลักสูตร
หลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

1. หมวดวิชาบังคับ 17

2. หมวดวิชาเลือก 9

3. หมวดประสบการณวิจัย 12

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 38
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รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ เรียน 17 หนวยกิต

 1.1 วิชาแกน: แผน ก แบบ ก 2 ตองเรียนวิชาตอไปน้ี จํานวน 

8 หนวยกิต

0119 110  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

 Research Methodology in Thai Language and Literature

0119 111  กระบวนทัศนใหมในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

 New Paradigm in Study of Thai Language and Literature 

0119 112  สัมมนางานวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)

 Seminar in Thai Language and Thai Literature Research

 1.2 วชิาบงัคบัสาขาวชิาเอก แบงออกเปน 2 กลุม คอืกลุมภาษาและ

กลุมวรรณคดี: แผน ก แบบ ก 2 ตองเรียนวิชาตอไปนี้จํานวน 9 หนวยกิต

 1.2.1 กลุมภาษา

0119 113  ทฤษฎีภาษาศาสตร 3(3-0-6)

 Linguistic Theories

0119 114  การรูเทาทันสื่อ 3(3-0-6)

 Media Literacy

0119 115  ภาษาและวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6)

 Thai Language and Culture

 1.2.2 กลุมวรรณคดี

0119 116  ทฤษฎีวรรณคดี 3(3-0-6)

 Literature Theories

0119 117  คติชนกับวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6)

 Folklore and Cultural Studies 

0119 118  วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

 Comparative Literature

2. หมวดวิชาเลือก : นิสิตแผน ก แบบ ก 2 เรียน ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

 2.1 กลุมภาษา

0119 119  ภาษาไทยปจจุบัน 3(3-0-6)

 Contemporary Thai Language

0119 120  ภาษาไทยถิ่น 3(3-0-6)

 Thai Dialects

0119 121  ทฤษฎีภาษากับสังคม 3(3-0-6)

 Theories of Language and Society

0119 122  ความหลากหลายของภาษาในสังคม 3(3-0-6)

 Diversity of Language in Society

0119 123  ภาษากับคติชน  3(3-0-6)

 Language and Folklore 

0119 124  การศึกษารายบุคคล  3(3-0-6)

 Individual Study

 2.2 กลุมวรรณคดี

0119 125  วรรณกรรมกับสังคม  3(3-0-6)

 Literature and Society

0119 126  พลวัตของคติชนวิทยา  3(3-0-6)

 Dynamics of Folklore

0119 127  ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย  3(3-0-6)

 Stylistics in Thai Literary Works

0119 128  การตีความวรรณกรรม 3(3-0-6)

 Literary Interpretation

0119 129  สารคดีศึกษา 3(3-0-6)

 Non-Fiction Studies

0119 130  วรรณกรรมทองถิ่นศึกษา  3(3-0-6)

 Local Literature Studies

0119 131  วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)

 Literature in Southeast Asia

0119 132  กวีนิพนธไทย  3(3-0-6)

 Thai Poetry

0119 124  การศึกษารายบุคคล  3(3-0-6)

 Individual Study

หมวดประสบการณวิจัย

 นิสิตแผน  ก  แบบ  ก  2 ให ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ  

12 หนวยกิต

0119 133  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis
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คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

0119 114 การรูเทาทันสื่อ 3(3-0-6)

 Media Literacy

 ความรู องคประกอบพ้ืนฐาน รูปแบบและกลวิธีในการนําเสนอ

ภาษาผานเน้ือหาของส่ือมวลชนประเภทตางๆ เพื่อเขาใจ ตีความ วิเคราะห

และพิจารณาเกี่ยวกับโครงสราง วิธีการ ความเปนกลาง ประเด็นทาง

จริยธรรม รวมทั้งประเมินคาความนาเช่ือถือของสื่อผานทางภาษา

 Knowledge, fundamental components, forms, and 

techniques in language expression through various media types; 

understanding, interpretation, analysis, and examination of 

structure, methods, objectivity, ethical issues, and evaluation of 

media’s reliability via language

0119 115 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)

 Thai Language and Culture

 ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม ทฤษฎีและหลักการ

ศึกษาทางดานภาษาและวัฒนธรรมของไทย

 The relationship between language and culture, 

theories and principles of studies in Thai language and culture

 1.2.2 กลุมวรรณคดี

0119 116 ทฤษฎีวรรณคดี 3(3-0-6)

 Literary Theories

 ทฤษฎีวรรณคดีรวมสมัย การนําแนวคิดและทฤษฎีมาศึกษา

วิเคราะหและตีความวรรณคดีไทย

 Contemporary literary theories; application of 

approaches and theories in analysis and interpretation of Thai 

literature

0119 117 คติชนกับวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6)

 Folklore and Cultural Studies

 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัวัฒนธรรมศกึษา การประยุกตใชในการ

วิเคราะหตีความขอมูลคติชนวิทยาของไทย

 Theories and approaches in cultural studies; application 

in analysis and interpretation of Thai folkloric information 

1. หมวดวิชาบังคับ

 1.1 หมวดวิชาแกน 

0119 110 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

 Research Methodology in Thai Language and Literature

 องคความรูเกี่ยวกับระเบียบวิจัย เนนการนําไปใชในการวิจัย

ดานภาษาและวรรณคดี ตลอดจนการเขียนโครงการวิจัย

 Research methodology with emphasis on usage in 

language and literature studies; writing a research proposal

0119 111 กระบวนทัศนใหมในการศึกษาภาษาและ 3(3-0-6)

 วรรณคดีไทย

 New Paradigms in Thai Language and Literary 

 Studies

 กระบวนทัศนการศึกษาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

การนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหและตีความขอมูลทางภาษาและ

วรรณคดีไทย

 Paradigms in studies of humanities and social sciences; 

application in data analysis and interpretation of Thai language 

and literature

0119 112  สัมมนางานวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)

 Seminar in Thai Language and Literature Research

 ผลงานการวิจัย การวิเคราะหแนวโนมและสถานภาพของ

การวิจัยทางดานภาษาไทย วรรณคดีไทย และวรรณกรรมทองถิ่น

 Research in Thai language, literature and local 

literature studies; analysis of trends and state of Thai language, 

literature and local literature studies

 

 1.2 หมวดวิชาบังคับสาขาวิชาเอก

 1.2.1 กลุมภาษา

0119 113 ทฤษฎีภาษาศาสตร 3(3-0-6)

 Linguistic Theories

 ทฤษฎีทางสัทศาสตร สัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ 

อรรถศาสตร วัจนปฏิบัติศาสตร และสัมพันธสารวิเคราะห

 Theories in Phonetics, Phonology, Morphology, Syntax, 

Semantics, Pragmatics, and Discourse Analysis
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0119 118 วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

 Comparative Literature

 หลักและทฤษฎีในการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ วิเคราะห

ความสัมพันธของวรรณคดีเกี่ยวกับรูปแบบ แนวคิด ปรัชญา คุณคาทาง

วรรณศิลป และอิทธิพลที่มีตอกัน

 Principles and theories in a study of comparative 

literature; analysis of the relationship between forms, themes, 

philosophy, literary values, and their influences 

2. หมวดวิชาเลือก

 2.1 กลุมภาษา

0119 119 ภาษาไทยปจจุบัน 3(3-0-6)

 Contemporary Thai Language

 การใชภาษาไทยและปญหาการใชภาษาไทยในสังคมไทย

ปจจุบัน แนวทางการศึกษาในมิติตางๆ 

 Thai language usage and problems in contemporary 

Thai society; different approaches and dimensions of Thai 

language studies 

0119 120 ภาษาไทยถิ่น 3(3-0-6)

 Thai Dialects

 มโนทัศนของภาษาและภาษาถิ่น เกณฑการกําหนดภาษา 

ภาษาถิ่นและสําเนียง ความแตกตางระหวางภาษาไทถิ่น การสืบสราง

ภาษาไทดั้งเดิม วิธีการศึกษาภาษาไทถิ่น การศึกษาภาคสนามภาษาไทถิ่น

 Concepts of language and dialects; criteria for 

determination of dialects, tones, and differences between Thai 

dialects; proto-Tai reconstruction and field studies of Thai dialects

0119 121 ทฤษฎีภาษากับสังคม 3(3-0-6)

 Theories of Language and Society

 มโนทัศนของการศึกษาภาษากับสังคม ภาษากับอุดมการณ 

ภาษากับวาทกรรม ภาษากับเพศ ปรากฏการณภาษาในกลุมสังคม 

 Concepts of studies in language and society; language 

and ideology; language and discourse; language and gender; 

phenomena of language in a society 

0119 122 ความหลากหลายของภาษาในสังคม 3(3-0-6) 

 Diversity of Language in Society

 ภาษาตางตระกูลในสังคมไทย การสัมผัสภาษา ชั้นของภาษา 

การเกิดภาษาลูกผสมและคลีโอล ภาษาในภาวะวิกฤติ การตายของภาษา 

นโยบายทางภาษา

 Diverse language families in Thai society; language 

contact and classification; hybridization and creole language; 

endangered language and extinction; language policy

0119 123 ภาษากับคติชน 3(3-0-6)

 Language and Folklore

 ความสมัพนัธของภาษากบัคตชิน มโนทศันของการศกึษาภาษา

กับคติชน การประยุกตใชแนวคิดและทฤษฎีทางภาษาในการศึกษาขอมูล

คติชน

 The relationship between language and folklore; 

concepts of language and folklore studies; application of theories 

and approaches in language and folklore studies

0119 124 การศึกษารายบุคคล 3(3-0-6) 

 Individual Study

 การศึกษาคนควาอิสระในหัวขอทางภาษาไทยท่ีผูเรียนสนใจ 

การนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ

 Independent study of selected topics in Thai language; 

presentation and academic writing of the study

 2.2 กลุมวรรณคดี

0119 125 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6)

 Literature and Society

 แนวคดิทางสงัคมทีป่รากฏในวรรณกรรมไทย โดยเนนแนวคดิ

ทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

 A study of social concepts in Thai literature with 

emphasis on social sciences and humanities

0119 126  พลวัตของคติชน 3(3-0-6)

 Dynamism of Folklore

 พัฒนาการและสถานภาพการศึกษาดานคติชนวิทยาในบริบท

สังคมและวัฒนธรรมไทย วิธีวิทยาและทฤษฎีเบ้ืองตนในการศึกษาขอมูล

คติชน บทบาทและความสําคัญของคติชนที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม

 Development and state of folklore studies in Thai 

culture and society; methodology and fundamental theories in 

folklore studies; roles and significance of folklore in culture and 

society 

0119 127 ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย 3(3-0-6)

 Stylistics in Thai Literature

 ความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับวรรณกรรมไทย การใช

วัจนลีลาศาสตรเชิงวรรณศิลปวิเคราะหวรรณกรรมไทย 

 The relationship between Thai language and literature; 

the use of stylistics in Thai literary criticism 
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0119 128 การตีความวรรณกรรม 3(3-0-6)

 Literary Interpretation

 หลักการและแนวคิดในการอานและตีความวรรณกรรม 

การตคีวามเรือ่งสัน้ นวนยิาย และกวนีพินธองคประกอบและภาษาจากตวับท

คัดสรรของไทย

 Principles and concepts in literary reading and 

interpretation; interpretation of Thai short stories, novels, and 

poetry; consideration of literary elements and language in the 

selected works

 

0119 129 สารคดีศึกษา 3(3-0-6)

 Non-Fiction Studies

 ลักษณะของวรรณกรรมประเภทสารคดี ลักษณะเฉพาะดาน

รปูแบบ เนือ้หา และกลวธิกีารใชภาษาในงานเขยีนสารคดขีองไทย การวจิารณ

สารคดีคัดสรร

 Characteristics of non-fiction; specific forms, contents, 

and techniques of language use in Thai non-fiction writing; 

criticism of selected non-fiction

0019 130 วรรณกรรมทองถิ่นศกึษา 3(3-0-6)

 Local Literature Studies

 ลักษณะของวรรณกรรมทองถ่ิน ลักษณะเฉพาะดานรูปแบบ 

เนื้อหา และกลวิธีการใชภาษาในวรรณกรรมทองถิ่น แนวทางการศึกษา

วรรณกรรมทองถิ่นแตละภูมิภาค

 Characteristics of folk literature; specific forms, 

contents, and techniques of language use in folk literature; 

approaches in studies of folk literature in different regions 

0019 131 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)

 Literature in Southeast Asia

 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใตพากยไทยประเภทตางๆ 

ลักษณะรวมและลักษณะตาง ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคม

ในบริบทอาเซียน 

 Various genres of literature (translated into Thai) in 

Southeast Asia; shared and different characteristics, and the 

relationship between literature and society in the ASEAN context 

0119 132 กวีนิพนธไทย 3(3-0-6)

 Thai Poetry

 กําเนิดและพัฒนาการของกวีนิพนธไทย ความหลากหลายของ

ฉันทลักษณ เนื้อหา แนวคิด อารมณสะเทือนใจ กลวิธีทางวรรณศิลป และ

พลังทางปญญา

 Origin and development of Thai poetry; diversity of 

prosody, contents, themes, emotions, literary techniques, and 

intellectual power

0119 124 การศึกษารายบุคคล 3(3-0-6) 

 Individual Study

 การศึกษาคนควาอิสระในหัวขอทางภาษาไทยท่ีผูเรียนสนใจ 

การนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ

 Independent study of selected topics in Thai language; 

presentation and academic writing of the study

3. หมวดประสบการณวิจัย

0119 133 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis

 การวิจัยเก่ียวกับภาษาและวรรณคดีไทยตามความถนัดและ

ความสนใจ การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลอยางมีระบบ สะทอนพื้นฐาน

แนวคดิและทฤษฎทีีม่คีวามถกูตองและเทีย่งตรงทางวชิาการ องคความรูจาก

การวจิยัสามารถนาํไปใชประโยชนในการพฒันาทางวิชาการ และการเพิม่พนู

องคความรูดานภาษาและวรรณคดีไทย ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอยูในความดูแลของคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ

 Research in Thai language and literature according 

to students’ interest; well-organized analysis and synthesis of 

data reflecting academic integrity and accuracy of theories and 

approaches; applying research knowledge generated from a field 

study for academic development; enriching the body of knowledge 

in Thai language and literature under the supervision of the 

curricular committee and thesis advisors 
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     2  (Course Work) 

    18  

0114 101  3(3-0-6)

   

  Philosophy and Research Methodology of Humanities

  and Social Sciences 

0114 102  3(3-0-6) 

  Philosophy and Social Theories for Development 

0114 103  3(3-0-6) 

  

  Research Methodology in Religion 

  and Local Wisdom 

0114 104  3(3-0-6) 

  

  Seminar on Concepts and Theories 

  of Religion and Local Wisdom 

0114 105   3(3-0-6)  

  

Seminar on Action Research in Religion 

  and Local Wisdom 

0114 106  3(3-0-6) 

  

  Seminar on Religion and Local Wisdom 

  for Integrative Development 21 

    12  

0114 107  3(3-0-6) 

  Wisdom and Development in Context 

 of Modern Society 

0114 108  3(3-0-6) 

   

Sciences and Arts of Religious and 

  local Wisdom Development 

0114 109  3(3-0-6) 

   

  Religion and Local Wisdom for Development 

  of Quality of Life and Society 

0114 110  3(3-0-6)

  

  Religion and Local Wisdom for Life 

  and Death Management 

0114 111  3(3-0-6) 

 

  Religious and Local Cultural Ecology

  for Spiritual Tourism 

0114 112  3(3-0-6) 

  Cultural Diversity and Local Wisdom 

0114 113  3(3-0-6) 

  Wisdom in Local Literature and Development 

0114 114  3(3-0-6) 

  Local Wisdom Management and 

  Social Development 

0114 115  3(3-0-6) 

  Buddhism in Context of Local Culture 

0114 116  3(3-0-6) 

  Contemporary Buddhist literatures 

  and Society Development 

0114 117  3(3-0-6) 

  Dynamics of Custom and Belief Concepts 

  in ASEAN 

0114 118  3(3-0-6) 

  Religion and Economic Development 

0114 119   3(3-0-6) 

  

  Religious and Local Wisdom Scholars 

  and Development 

 

0114 301  12  

  Thesis
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0114 102  3(3-0-6) 

  Philosophy and Social Theories for Development 

   

   

 

 

   

  Paradigm of philosophy towards world-views and local-

views for development; concepts, theories and social development 

process; strategy and problem of main development to society in 

various ways and the ways to integrate developmental theories 

with religious principles and wisdom for developing life, society 

and environment 

    18  

0114 101  3(3-0-6)

   

  Philosophy and Research Methodology 

  of Humanities and Social Sciences 

  

   

   

  

  

  Philosophy and concept on methodology of Humanities 

and Social Sciences, method of quantitative and qualitative 

research, framework and research methodology, implement 

design for data collection and analysis, developing research 

problem, proposal development and writing, ethics and morality 

in research; including participatory thesis proposal discussion 25

0114 103  3(3-0-6) 

Research Methodology in Religion and Wisdom 

     

  

 

  

 

  Concepts, theories, research process, survey and 

analysis of important religious and wisdom problem; and design 

for quantitative and qualitative researches on religion and Local 

wisdom for leading to policy and strategy making in development 

of religious organization, community and society 

0114 104  3(3-0-6) 

  

  Seminar on Concepts and Theories 

  of Religion and Local Wisdom 

   

   

 

 

  Developments, concept dynamics, and theories of 

religion and Local wisdom; analysis and deconstruction of religious 

concepts and wisdom; trends and attitude adjustment of religious 

and intellectual concepts groups which effects to society 26  
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0114 108  3(3-0-6) 

  

  Sciences and Arts of Religious 

  and Local Wisdom Development 

     

  

 

  Concepts, theories and development process on 

religion and Local wisdom; experiences, techniques, and 

approaches for knowledge integration from religious and wisdom 

views for developing human resource and society 

0114 109  3(3-0-6) 

  

  Religion and Local Wisdom for Development 

  of Quality of Life and Society 

  

   

  

 

  Analysis of problem and impact from quality of life 

and society development in the present; concepts, principles 

and religious and local wisdom aims and pto1cess of life quality 

development including self-capacity and social development in 

various dimension 

0114 110  3(3-0-6) 

   

  Religion and Local Wisdom for Life 

  and Death Management 

     

 

  

 

  Meaning, concept, learning process, and death and 

life management by religious principle and local wisdom for life 

quality development and well- balanced body and mind capacity 

including the ways to practice to face and solve critical problems 

in life and death 28 

0114 105  3(3-0-6)

    

  Seminar on Action Research in Religion 

  and Local Wisdom 

   

 

    

   

 

 

  Concepts, process and design of participatory action 

research on religion and local wisdom for studying and stating 

problems, formulating research questions, planning, collecting 

and analyzing data, acting, observing, re ecting for solution and 

development, including writing reports, and establishing process 

of learning among the related agents 

0114 106   3(3-0-6) 

  

  Seminar on Religion and Local Wisdom 

  for Integrative Development 

     

   

  

 

  Concepts, situations, trend of changes, roles of religion 

and local wisdom including applying religious doctrines, concepts 

of wisdom and culture for appropriated social development in 

various dimensions 

    12  

0114 107  3(3-0-6) 

  Wisdom and Development in Context 

  of Modern Society 

    

  

 

  Concepts and theories of wisdom; analysis and wisdom 

decoding, integration and application of knowledge from wisdom 

for development in the context of modern society 27
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0114 114  3(3-0-6) 

Local Wisdom Management and Social Development 

   

 

 

 

Concept and local wisdom management in various 

elds, developing the ability to organize information and wisdom 

application for innovation in social development including further 

wisdom to create values and economic values to the community

0114 115  3(3-0-6) 

Buddhism in Context of Local Culture 

    

   

   

  Paradigms, dynamics, and blend of Buddhism in the 

context of belief concepts, traditions, and local culture which 

effect to local ways of life, arts, painting, and architecture 

0114 116  3(3-0-6) 

Contemporary Buddhist literatures 

and Social Development 

    

 

 

 

  Concepts and Buddhist literature contents, in uence 

of modern society to Buddhist literature writing and applying 

concepts and essentials from the literature for social development 

including impact to society in various dimensions 30 

0114 117  3(3-0-6) 

Dynamics of Custom and Belief Concepts in ASEAN 

     

 

 

  Background, traditions, belief concepts and identity 

of ethnic in ASEAN; emphasizing on studying dynamics of local 

people’s ways of life under changing currents of globalizations 

0114 111  3(3-0-6)  

   

  Religious and Local Cultural Ecology 

  for Spiritual Tourism

   

 

 

 

  Concepts and theories of religious and local cultural 

ecology; analysis and assessment of Religious and local cultural 

resources; and area management for participatory spiritual 

tourism including impact to community and locality in various 

dimensions 

0114 112  3(3-0-6) 

  Cultural Diversity and Local Wisdom 

    

 

  

  

 

  Concept, identity and cultural and local wisdom

diversity in ASEAN region; wisdom and cultural in uences to 

locality, cashing between local wisdom and foreign wisdom;

applying local wisdom and cultural knowledge of group and

community; trends, adaptation and impact to life in locality and 

region 

0114 113  3(3-0-6) 

  Wisdom in Local Literature and Development 

    

  

  

 

  Meaning and importance of local literatures,

intellectual diversity appearing in local literatures, role and

in uence of thoughts to development in various ways, including 

applying for development in the context of current society 29 
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0114 118  3(3-0-6) 

  Religion and Economic Development 

    

   

   

  Concepts and economical development based on 

religion, processes of religious organizations, religious institutes 

and groups and economical development; including impact to 

community, locality and society 

0114 119  3(3-0-6) 

   

  Religious and Local Wisdom Scholars 

  and Development 

   

  

 

   

  Concepts and practical processes of religious and local 

wisdom scholars; analysis of problems from main development, 

roles of human-centered development in the context of society 

and culture among the transitions leading to modification 

including impact to life, society and environment 31

 

0114 301  12  

  Thesis 

      

    

  Research about religion and wisdom emphasizing on 

integration and synthesis of knowledge for development of life, 

mind and society 

   (1)  (By Research) 

0114 302  42  

  Thesis 

    

     

 Research about religion and wisdom emphasizing  

on integration and synthesis of knowledge for development of 

life, mind and society 
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