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öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöÖŠĂêĆĚÜöćÝćÖüĉì÷ćúĆ÷üĉßćÖćøýċÖþćöĀćÿćøÙćöàċęÜêĆĚÜ×ċĚîđöČęĂüĆîìĊęöĊîćÙö
óý ēé÷öĊÝčéöčŠÜĀöć÷đóČęĂ×÷ć÷ÖćøýċÖþćßĆĚîÿĎÜĕðÿĎŠêŠćÜÝĆÜĀüĆé đøĉęöĒøÖêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊę  ëîîîÙøÿüøøÙŤ
êĞćïúêúćé ĂĞćđõĂđöČĂÜ ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ïîđîČĚĂìĊę  ĕøŠ êŠĂöćĕéšøĆïÖćø÷Öåćîą×ċĚîđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ýøĊîÙøĉîìøüĉēøçüĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćöđöČĂę ðŘóýĒúąĕéšĒ÷ÖêĆüđðŨîđĂÖđìýßČĂę ĶöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöķ
đöČęĂüĆîìĊę  íĆîüćÙö óý  ēé÷óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü ìøÜúÜóøąðøöćõĉĕí÷ĔîóøąøćßïĆââĆêĉ
×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ àċęÜðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþć đúŠöìĊę  êĂîìĊę  Ö îĆïđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜìĊę 
×ĂÜðøąđìýĕì÷Ēúąđøĉęö÷šć÷ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîïćÜĀîŠü÷ÜćîĕðĕüšìĊęêĆĚÜĒĀŠÜĔĀöŠìĊęêĞćïú×ćöđøĊ÷ÜĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ïîđîČĚĂìĊęðøąöćè   ĕøŠ ðŦÝÝčïĆîýĎî÷Ť ÖúćÜÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ìĆĚÜøąéĆïðøĉââćêøĊ
ðøĉââćēìĒúąðøĉââćđĂÖ Ă÷ĎŠìĊęêĞćïú×ćöđøĊ÷Ü ĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷ îĂÖÝćÖîĆĚî÷ĆÜöĊÿëćïĆîüĉÝĆ÷üúĆ÷øčÖ×đüß
ÿëćîĊðäĉïĆêĉÖćøĂĞćđõĂîćéĎîđîČĚĂìĊęðøąöćèĕøŠ ÿëćîĊðäĉïĆêĉÖćøïšćîđÖĉĚÜĂĞćđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö
đîČĂĚ ìĊðę øąöćèĕøŠĒúąēÙøÜÖćøôćøŤööĀćüĉì÷ćúĆ÷êĞćïúîćÿĊîüîĂĞćđõĂÖĆîìøüĉß÷Ć đîČĂĚ ìĊðę øąöćè ĕøŠ

ÿöĆ÷ìĊđę ðŨîüĉì÷ćúĆ÷üĉßćÖćøýċÖþćöĀćÿćøÙćöĕéšéćĞ đîĉîÜćîêĆÜĚ ĒêŠðÖŘ ćøýċÖþćëċÜðŘÖćøýċÖþć
ēé÷øĆïîĆÖýċÖþćìĊöę ñĊ úÖćøýċÖþćđøĊ÷îéĊÝćÖüĉì÷ćúĆ÷ÙøĎìüĆę ðøąđìýđ×šćýċÖþćêŠĂĔîßĆîĚ ðŘìĊę ĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćïĆèæĉê
üĉßćđĂÖìĊęđðŗéÿĂîĔîßŠüÜđüúćéĆÜÖúŠćü ĕéšĒÖŠ üĉßćđĂÖßĊüüĉì÷ć õćþćĂĆÜÖùþ õćþćĕì÷ ÿĆÜÙöýċÖþć õĎöĉýćÿêøŤ
ÙèĉêýćÿêøŤđÙöĊĒúąôŗÿĉÖÿŤ

ĀúĆÜÝćÖĕéšøĆïÖćø÷ÖåćîąöćđðŨîüĉì÷ćúĆ÷ýøĊîÙøĉîìøüĉēøçüĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćöĔîðŘÖćøýċÖþć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšđðúĊę÷îĀúĆÖÿĎêøĒúąÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîđðŨîøąïïìüĉõćÙĒúąĔßšüĉíĊÿĂïÙĆéđúČĂÖîĉÿĉêđ×šćđøĊ÷îĔî
 øąéĆï ÙČĂ ßĆĚîðŘìĊę  ĒúąßĆĚîðŘìĊę  ÝċÜîĆïĕéšüŠćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšéĞćđîĉîÖćøđðŗéÿĂî ĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćïĆèæĉê
đêĘöøĎðĒïïêćöđÖèæŤöćêøåćîĔîÖćøđðŗéÿĂîĀúĆÖÿĎêøðŘÿć×ćüĉßćìĊđę ðŗéÿĂîĕéšĒÖŠÿć×ćüĉßćßĊüüĉì÷ćõćþćĂĆÜÖùþ
õćþćĕì÷ÿĆÜÙöýċÖþćõĎöýĉ ćÿêøŤðøąüĆêýĉ ćÿêøŤÙèĉêýćÿêøŤđÙöĊôŗÿÖĉ ÿŤüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøðøąëöýċÖþćýĉúðýċÖþć
óúýċÖþćđìÙēîēú÷ĊìćÜÖćøýċÖþćĒúąÙĀÖøøöýćÿêøŤĔîðŘÖćøýċÖþćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đðŗéÿĂîøąéĆïïĆèæĉêýċÖþć
đðŨîÙøĆÜĚ ĒøÖēé÷đðŗéÿĂîĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćöĀćïĆèæĉêüĉßćđĂÖÖćøöĆí÷öýċÖþćđîšîÖćøÿĂîüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøÿĂî
ÿĆÜÙöýċÖþćĒúąÖćøÿĂîõćþćĕì÷
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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ÝċÜĕéšéĞćđîĉîÖćø ×÷ć÷ēĂÖćÿìćÜÖćøýċÖþćĕð÷ĆÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøýċÖþćîĂÖìĊęêĆĚÜ ĀšĂÜđøĊ÷îðøąÝĞćÝĆÜĀüĆéêŠćÜė ĕéšĒÖŠ
ĀüĆดéอุĂčดéรธานี
øíćîĊ ÝĆ
ÜĀüĆงéหวั
îÙøøćßÿĊ
öćĒúąÝĆÜĀüĆéĂčïúøćßíćîĊ
จัÝĆงÜหวั
และจั
ดอุบลราชธานี

öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöĕéšÝéĆ êĆÜĚ ĀîŠü÷ÜćîìĊÿę îĆïÿîčîÖćøýċÖþćüĉÝ÷Ć ĒúąĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒÖŠÿÜĆ Ùö
đðŨîÝĞćîüîöćÖĕéšĒÖŠ
 ÿëćïĆîüĉÝ÷Ć ýĉúðąĒúąüĆçîíøøöĂĊÿćîýċÖþćüĉÝ÷Ć đÖĊ÷ę üÖĆïýĉúðąĒúąüĆçîíøøöìšĂÜëĉîę ĂĊÿćîìčÖÿć×ć
đðŨîýĎî÷ŤÖúćÜÖćøýċÖþćÙšîÙüšćÿŠÜđÿøĉöđñ÷ĒóøŠĂîčøĆÖþŤöøéÖìćÜüĆçîíøøöõĎöĉðŦââćßćüïšćîĒúąĒúÖđðúĊę÷î
ýĉúðąĒúąüĆçîíøøöìĆĚÜĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìý
 ÿëćïĆîüĉÝ÷Ć üúĆ÷øčÖ×đüßýċÖþćüĉÝ÷Ć đÖĊ÷ę üÖĆïóĆîíŤĕč öšĒúąÿĆêüŤìÿĊę öĆ óĆîíŤÖïĆ ßĊüêĉ ÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ×ĂÜßčößî
õćÙĂĊÿćîĒúąñúÖøąìïìĊöę êĊ ĂŠ øąïïîĉđüýđðŨîĀîŠü÷ÜćîìĊÿę îĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝ÷Ć ×ĂÜîĉÿêĉ îĆÖýċÖþć
ĒúąĂćÝćø÷ŤĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
 ÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø đðŨîĒĀúŠÜÝĆéĀć ÝĆéđÖĘï ÿøšćÜÿö ĂîčøĆÖþŤ ĒúąĔĀšïøĉÖćøÿćøÿîđìýìčÖøĎðĒïï
éšü÷đìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýìĊęđĀöćąÿöĒúąìĆîÿöĆ÷ đóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øüöìĆĚÜđðŨîĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšêćöĂĆí÷ćýĆ÷ĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉê×ĂÜßčößî õć÷ĔêšðøĆßâć×ĂÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöìĊęüŠćĶĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉêđÿøĉ
üćöÙĉéดõĎöภูĉðมŦâ
เสริöมÙüćöøĎ
ความรูšÙ ความคิ
ิปญâćķ
ญา”

ìĊęêĆĚÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćøĂćÙćøÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø" êĞćïú×ćöđøĊ÷Ü ēìøýĆóìŤ êŠĂ
ēìøÿćø
 ÿĞćîĆÖÙĂöóĉüđêĂøŤĔĀšïøĉÖćøĀšĂÜðäĉïêĆ Öĉ ćøĒúąđÙøČĂę ÜÙĂöóĉüđêĂøŤîĞćøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤöćðøą÷čÖêŤ
ĔßšéšćîÖćøïøĉÖćø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĕéšĒÖŠ ïøĉÖćøÿćøÿîđìýđóČęĂïøĉĀćøÝĆéÖćø úÜìąđïĊ÷î øąïïÜïðøąöćè
ÖćøÝĆéàČĂĚ ÝĆéÝšćÜøąïïÖćøđÜĉîøąïïïĆâßĊøąïïïčÙúćÖøĄúĄïøĉÖćøÝĆéòřÖĂïøöĀúĆÖÿĎêøêŠćÜėĔĀšÖïĆ ×šćøćßÖćø
îĉÿĉê îĆÖýċÖþć ĒúąðøąßćßîìĆęüĕð ĒúąïøĉÖćøđÙøČĂ×Šć÷ÙĂöóĉüđêĂøŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖ
îĂÖÝćÖîĊĚ ÝĆéĔĀšöĊðøąßčöìćÜĕÖúøąĀüŠćÜĀšĂÜðøąßčöÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖøčÜđìóöĀćîÙø ÖĆïĀšĂÜðøąßčöÖúćÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöēé÷ñŠćîøąïïđÙøČĂ×Šć÷*OUFSOFUđóČęĂđðŨîÖćøðøąĀ÷ĆéÙŠćĔßšÝŠć÷
 ÿĞćîĆÖïøĉÖćøüĉßćÖćø đðŨîĀîŠü÷ÜćîðøąÿćîÜćîÖćøĔĀšÙćĞ ðøċÖþćìćÜüĉßćÖćø đìÙîĉÙĒúąüĉßćßĊó
ÝĆéïøĉÖćøđðŨîìĊęðøċÖþćéšćîüĉßćÖćøìĊęÝąđðŨîðøąē÷ßîŤêĂŠ ïčÙúćÖøìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ øüöĕðëċÜ
ðøąÿćîÜćîÖćøÝĆéòřÖĂïøöÿĆööîć Ăõĉðøć÷ ĀøČĂïøø÷ć÷ àċęÜđðŨîÖćøÖøąÝć÷ÖćøĔĀšïøĉÖćøÙüćöøĎšĒúąüĉßćÖćø
ÿĎÿŠ ÜĆ ÙöìčÖøąéĆïìĆÜĚ ĔîøĎðĒïïÖćøĀćøć÷ĕéšïøĉÖćøÿćíćøèąĒúąðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąĀîŠü÷ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøüĉÝ÷Ć
đóČęĂÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎšĔĀöŠĒúąóĆçîćõĎöĉðŦââćĕì÷ĔĀšöĊÙüćöÿćöćøëđßĉÜÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
6. รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข
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7. ฟารมมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน
ที่จะเผยแพรแกชุมชน
8. สถานีวิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถี่ 102.25 MHz
พืน้ ทีท่ สี่ ามารถรับฟงไดมี 7 จังหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มุกดาหาร และสกลนคร
9. โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถิ่น
ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
10. ศูนยบรรพชีวนิ ศึกษาวิจยั ซากดึกดําบรรพไดโนเสารทคี่ น พบเปนจํานวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา
11. ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเลี้ยงไหม
ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ
การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค
13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับที่พักอาศัยของ
อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1) จั ด การศึ ก ษาและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง โดยมุ ง เน น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มุงมั่นในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ผสานกั บ วิ ท ยาการที่ เ ป น สากลให เ กิ ด ความงอกงามทางสติ ป ญ ญา สามารถพั ฒ นาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“ตราโรจนากร” หมายถึง สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
ตราโรจนากรมีองคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมีสญ
ั ลักษณขององคพระธาตุนาดูน ดานลางมีสรุ ยิ รังสีทแี่ ผขนึ้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
ใบเสมา
หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตุนาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ
แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด
หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”
หมายถึง ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา” หมายถึง การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง
ง
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โครงสรางการบร�หาร
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ จึงต้อง
มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน
ประสานและสนับสนุน ได้แก สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย
และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมี การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการปฏิบัติงาน แนวคิดในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย
ผู้บริหาร
�ร

ผูศาสตราจารย์
้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กริ
ดร.ประดิ
ษฐ์สน์
รองศาสตราจารย์
รัตน์
ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.มณี
ดร.โสภา
ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.สุ
ดร.กริ
รองศาสตราจารย์
มัทสนาน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย
กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
นางพิกุลศิลป์
นางกนกนวล
กลุ่มงานบรินางสาวสุ
หาร ภาภัทร
นางสาวณัฏวรรณ์
นางกนกนวล
นางลภัสรดา
นางสาวสุ
ภาภัทร
นางสาวสายฝน
นางสาวณั
ฏวรรณ์
นางสาวสุพสัตรดา
รา
นางสาวลภั
นายอนุสิษฐ์
นางสาวสายฝน
นายวัฒนชัย
กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
นทร์ยกาษา
กลุ่มงานบรินางศริ
การการศึ
นางวิชนชุลทร์ดายา
นางศริ
นายจัชกชุรกฤษณ์
นางวิ
ลดา
นายจักรกฤษณ์
กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
นางสาวอรไท พนธ์
กลุ่มงานมาตรฐานบทนิ
นางอุบลรัตน์
นางสาวอรไท
นางสาวศิ
ริจรรยา
นางภั
ทรวรรธน์
นางสุนบทรี
นางอุ
ลรัตน์
นางสาววรรณวิ
ษา
นางสาวศิ
ริจรรยา
นางสาวรัตลนาภรณ์
นางสาววั
ภา
ฉ
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เทอดทู
องค์วรรณดี
แคนสี
ชักลางคาร
ยมูล
จิตรนันท์
งามสูงเนิน
นรินยา
บุตรไทย
จันรินนทะพิ
ยา มพ์
นริ
ยา
บุตนรไทย
ทัจันพทะพิ
ขวา มพ์
ตัชัย้งวิประสิ
เชียรทธิ์
ทัจันพทร์
ขวาหอม
สร้อยดั้น

คณบดีคณบดี
บัณฑิบตัณวิทฑิยาลั
ตวิทยยาลัย
รองคณบดี
บัณฑิบตัณวิทฑิยาลั
ฝ่ายยบริ
าร หาร
รองคณบดี
ตวิทยยาลั
ฝาหยบริ
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เจ้าหน้นักาทีวิช่บาการศึ
ริหารงานทั
่การเงิน ่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้เจ้าาทีหน้
่บริาหทีารงานทั
กงานขั
นักวิชพนั
าการศึ
กษาบรถชำ�นาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี

เกียงขวา
ลดาวั
ลย์
เกียงขวา
บุลดาวั
ญสีลาย์
บุญสีลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กประชาสัมวพัเตอร์
นธ์ ชำ�นาญการ
นักวิชนัาการคอมพิ
นักวิชาการคอมพิ
นักประชาสั
มพันธ์ปฏิบวัตเตอร์
ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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s¨j¢~
ÂÂ¸ÉÁ¦¸¥Áoµ¦ª·´¥ %\5HVHDUFK
®¤ªª·µŲ±n®¦±¿¶£¤³£¨µ³m®Ã¶È
ŲŲ ¨µ£³µqŲ
Thesis

Ų¬m¨£µ

ÂÂ¸Éo°Á¦¸¥¦µ¥ª·µ &RXUVH:RUN
®¤ªª·µ´´®nª¥·ŲÁ£±n®¿¤¶£¤³£¨µ³²m®Ã¶ÈŲ
ŲŲ «²¢¢³¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶³¤¨µ²£³¡³ª³Ų
  Ų
Seminar in Research Methodology of Language
ŲŲ «²¢¢³¥ª¶¡³ª³©³«¤qŲŲ
  Ų
Seminar in Linguistic Theory
ŲŲ «²¢¢³À¨Án¢³¤¨µ²£³¡³ª³Ã£Ây¹²Ų  
Seminar in Current Trends of Research in
Thai Language
ŲŲ «²¢¢³¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶³¤¨µ²£³¨¤¤ ¶Ų
 
Seminar in Research Methodology of Literature
ŲŲ «²¢¢³¥ª¶¨¤¤ ¶ŲŲ
 
Seminar in Literature Theory
0106 906 «²¢¢³À¨Án¢³¤¨µ²£³¨¤¤ ¶Ã£Ây¹²Ų  
Seminar in Current Trends of Research in
Thai Literature
ŲŲ «²¢¢³¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶³¤¨µ²£³ µ¨µ£³Ų  
Seminar in Research Methodology of Folklore
ŲŲ «²¢¢³¥ª¶ µ¨µ£³Ų
  Ų
Seminar in Folklore Theory
ŲŲ «²¢¢³À¨Án¢³¤¨µ²£³ µ¨µ£³Ây¹²Ų  
Seminar in Current Trends of Research in Folklore
®¤ªª·µÁ¨º°®nª¥·
Á£Â¬n¿¦¸®¿¤¶£¤³£¨µ³²m®Ã¶È
ŲŲ «²¢¢³¡³ª³¤±º¦ÃŲ
Seminar in Tai Dialects
ŲŲ «²¢¢³¡³ª³Ã£y¹²Ų
Seminar in Modern Thai Language
ŲŲ «²¢¢³¡³ª³Ã£²«² ¢Ų
Seminar in Thai Language and Society
ŲŲ ³¤©·ª³®µ«¤±³¡³ª³Ã£Ų
Independent Study in Thai Language
ŲŲ «²¢¢³³¨µ²£¨¤¤ ¶Ã£Ų
Seminar in Thai Literature Research
ŲŲ «²¢¢³¨¤¤¤¤¢Ã£y¹²Ų
Ų
5GOKPCTŲKPŲ/QFGTPŲ6JCKŲ.KVGTCT[Ų9QTMU
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ŲŲ «²¢¢³¨¤¤ ¶²«² ¢Ų
Seminar in Literature and Society
ŲŲ ³¤©·ª³®µ«¤±³¨¤¤ ¶Ã£Ų
Independent Study in Thai Literature
ŲŲ «²¢¢³ µ¨µ£³²³µÃŲ
Seminar in Folklore and Tais
ŲŲ «²¢¢³¦¨² µ¨µ£³Ų
Seminar in Dynamic of Folklore
ŲŲ «²¢¢³ µ¨µ£³²«² ¢Ų
Seminar in Folklore and Society
ŲŲ ³¤©·ª³®µ«¤±³ µ¨µ£³Ų
Independent Study in Folklore
ŲŲ «²¢¢³¨¤¤¤¤¢n®µÇŲ
Ų
5GOKPCTŲKPŲ.QECNŲ.KVGTCT[Ų9QTMU

  Ų
  Ų
 
 
 
 
 

®¤ª¦³µ¦rª·´¥
ŲŲ ¨µ£³µqŲ ÀŲ Ų
Thesis
ŲŲ ¨µ£³µqŲ ÀŲ Ų
Thesis

Ų¬m¨£µ
Ų¬m¨£µ

Îµ°·µ¥¦µ¥ª·µ®¨´¼¦¦´µ»¬¸´·
µ µª·µ£µ¬µÅ¥ ®¨´¼¦¦´¦»¡«

µ¥£µ¬µ
 ´¤¤µª·¥µ¦³Á¸¥ª·¸µ¦ª·´¥µ£µ¬µ
  

6HPLQDULQ5HVHDUFK0HWKRGRORJ\RI/DQJXDJH
Ų
«Ì ³ ¤¨«³¡³³¤¨µ ² £ ³¡³ª³¿¸Ç ® ©·  ª³¡³ª³Ã£Ų
¤±¿¢µ«³¡³® q ¨³¢¤ºnŲ À¨ µŲ¥ª¶À¦±¨µ¶³¤©·ª³Ų¤µ¤¤©q
¨¤¤¤¤¢ŲÀ¦±¨³À®®À³¤¨µ²£
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
 ´¤¤µ§¬¸£µ¬µ«µ¦r
  

6HPLQDULQ/LQJXLVWLF7KHRU\
Ų
¥ª¶ ¡ ³ª³©³«¤q À ¦±¦³³¤©·  ª³¡³ª³Ã£Â
¡³ª³©³«¤qŲÀ¨¡³ª³©³«¤q¶Ç«Ì³ ²
Linguistic theories and studies of the Thai language
KPŲXCTKQWUŲůGNFUŲQHŲNKPIWKUVKEU
 ´¤¤µÂªÃo¤µ¦ª·´¥µ£µ¬µÅ¥Ä{»´   

6HPLQDULQ&XUUHQW7UHQGVRI5HVHDUFKLQ

7KDL/DQJXDJH
Ų
À¨Án¢³¤¨µ²£³¡³ª³Ã£Ây¹²ŲÀ¦±³¤¨µ³¤q¦
³¨µ²£À¦±¨µ£³µq³¡³ª³Ã£¶Ç«Ì³ ²
Current Trends in Thai Language, criticism of research
and thesis on Thai major.
µ¥ª¦¦¸
 ´¤¤µª·¥µ¦³Á¸¥ª·¸µ¦ª·´¥µª¦¦¸  

6HPLQDULQ5HVHDUFK0HWKRGRORJ\RI/LWHUDWXUH

«Ì³¤¨«³¡³³¤¨µ£² ³¨¤¤ ¶¿¸®Ç ©·ª³¨¤¤ ¶Ã£Ų
¤±¿¢µ«³¡³® q ¨³¢¤ºnŲ À¨ µŲ¥ª¶À¦±¨µ¶³¤©·ª³Ų¤µ¤¤©q
¨¤¤¤¤¢ŲÀ¦±¨³À®®À³¤¨µ²£
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

 ´¤¤µ§¬¸ª¦¦¸
  

6HPLQDULQ/LWHUDWXUH7KHRU\

¥ª¶¨¤¤ ¶±¨²À¦±±¨²®®¶Ç«Ì³ ²À¦±³¤Ân
¥ª¶Â¨¤¤ ¶Ã£
Important western and eastern theories related to Thai
literature and various literary methodology by means of theories
 ´¤¤µÂªÃo¤µ¦ª·´¥µª¦¦¸Å¥Ä{»´  

6HPLQDULQ&XUUHQW7UHQGVRI5HVHDUFKLQ

7KDL/LWHUDWXUH
Ų
À¨Án¢³¤¨µ²£³¨¤¤ ¶Ã£Ây¹²ŲÀ¦±³¤¨µ³¤q
¦³¨µ²£À¦±¨µ£³µq³¡³ª³Ã£¶Ç«Ì³ ²
Current Trends in Thai Literature, criticism of research
and thesis on Thai major.
µ¥·ª·¥µ
 ´¤¤µª·¥µ¦³Á¸¥ª·¸µ¦ª·´¥µ·ª·¥µ  

6HPLQDULQ5HVHDUFK0HWKRGRORJ\RI)RONORUH
Ų
«Ì ³ ¤¨«³¡³³¤¨µ ² £ ³ µ  ¿¸Ç ® ©·  ª³ µ  Ã£Ų
¤±¿¢µ«³¡³® q ¨³¢¤ºnŲ À¨ µŲ¥ª¶À¦±¨µ¶³¤©·ª³Ų¤µ¤¤©q
¨¤¤¤¤¢ŲÀ¦±¨³À®®À³¤¨µ²£
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
 ´¤¤µ§¬¸·ª·¥µ
  

6HPLQDULQ)RONORUH7KHRU\

¥ª¶³ µ¨µ£³ŲÀ¦±³¤Ì³¥ª¶¿µ«¬¨µ£³³¤¢³Ân
Â³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦ µ
Folklore theories and their interdisciplinary approach
in the analysis and interpretation of folklore materials
 ´¤¤µÂªÃo¤µ¦ª·´¥µ·Ä{»´   

6HPLQDULQ&XUUHQW7UHQGVRI5HVHDUFKLQ)RONORUH
Ų
À¨Án¢³¤¨µ²£³ µÃ£Ây¹²ŲÀ¦±³¤¨µ³¤q¦
³¨µ²£À¦±¨µ£³µq³¡³ª³Ã£¶Ç«Ì³ ²
Current Trends in Thai Folklore, criticism of research
and thesis on Thai major.
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®¤ªª·µÁ¨º°
µ¥£µ¬µ
 ´¤¤µ£µ¬µ¦³¼¨Å
 

6HPLQDULQ7DL'LDOHFWV

«³¡³³¤©·ª³¡³ª³¤±º¦Ã³n³³¤«¸«¤n³¡³ª³
Ã²È ¿µ¢Ų³¤²¦¹¢m ¡³ª³ÃŲµÇ Ì³¿µ®¡³ª³ÃŲ ¨³¢«²¢²q² ¡³ª³
¤±º¦®¸Ç Ų ¨³¢«²¢²q®³¤©·ª³¡³ª³¤±º¦Ã²¨µ³Á¤³ ¶ŲÀ¦±
¨µ³¢³¹ª£¨µ£³²¹©³«¤q
Status of Tai Language family in the aspects of
RTQVQ6CKŲTGEQPUVTWEVKQPŲUWDITQWRKPIŲQHŲ6CKŲNCPIWCIGUŲTGNCVKQPŲ
of Tai language family and other language families, relation of Tai
language family studies, archeology and genetic anthropology
 ´¤¤µ£µ¬µÅ¥{»´
 

6HPLQDULQ0RGHUQ7KDL/DQJXDJH

¦²ª±³¤Ân¡³ª³Ã£Â«² ¢y¹²Ų³¤¿¦¶Ç£À¦Â
n³¿«¶£Ų¬n³¶ÇÃ¨£³¤qÀ¦± ¨³¢¬¢³£ŲÀ¦±À¨Án¢³¤¿¦¶Ç£À¦
®¡³ª³Ã£
Characteristics of Thai language use in Modern
Society, the changes in sounds, grammatical functions and
meanings
 ´¤¤µ£µ¬µÅ¥´´¤
 

6HPLQDULQ7KDL/DQJXDJHDQG6RFLHW\

¨³¢«²¢²q¤±¬¨m³¡³ª³²«² ¢À¦±¨²¤¤¢Ų¥ª¶À¦±
³¨µ²£¿¶Ç£¨²¡³ª³À¦±¨²¤¤¢Â«² ¢Ã£
Relationships of language with Social and Culture,
theories and research related to language and culture in Thai


Ų
Ų

µ¦«¹¬µ°·¦³µ£µ¬µÅ¥
  
,QGHSHQGHQW6WXG\ LQ7KDL/DQJXDJH
n ¨n³¤±¿Æy¬³³¤¨µ²£n³¡³ª³Ã£¿¤¸Ç®Â¿¤¸Ç®¬·Ç
#ŲUVWF[ŲQHŲCŲURGEKůEŲRTQDNGOŲQHŲ6JCKŲ.CPIWCIG

µ¥ª¦¦¸
 ´¤¤µµª·´¥ª¦¦¸Å¥
  

6HPLQDULQ7KDL/LWHUDWXUH5HVHDUFK
Ų
¿¸È®¬³Ų À¨ µŲ ¦²ª±¿³±À¦±³¤¿¦¶Ç£À¦®
¨¤¤ ¶Ã£Ų¦® ¹ m³®¨¤¤ ¶Ã£Â£¹ m³ÅŲ ¨³¢«²¢²q
¤±¬¨m³¨¤¤ ¶²«² ¢Ų³¤¿¢¸®ŲÀ¦±¨²¤¤¢
Contents, themes, characteristics and changes of
Thai literature, values of Thai literary works of various periods,
the relationship among literature and society and culture
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 ´¤¤µª¦¦¦¦¤{»´
 

6HPLQDULQ0RGHUQ7KDL/LWHUDU\:RUNV

¤ºÀŲ¿¸®È ¬³ŲÀ¨ µ Ų 
¹ ³m Ų³®¨¤¤¤¤¢y¹² Ų
®µµ¦®«² ¢À¦±¨¤¤¤¤¢
Styles, contents, themes, values and importance of
6JCKŲEQPVGORQTCT[ŲNKVGTCT[ŲYQTMUŲVJGŲKPŰWGPEGŲQHŲUQEKGV[ŲQPŲ6JCKŲ
contemporary literature
 ´¤¤µª¦¦¸´´¤
  

6HPLQDULQ/LWHUDWXUHDQG6RFLHW\
Ų
¨³¢«² ¢ ²  q ¤ ±¬¨m ³ ¨¤¤ ¶ ²  «²  ¢Ų ³¤¿¢¸ ® Ų À¦±
¨²¤¤¢Ų¥ª¶À¦±³¨µ²£¶Ç¿¶Ç£¨²³¤©·ª³¨¤¤ ¶²«² ¢
Relationship between literature and society, politic and
culture, theories and research related to literature and society in
Thai


Ų
¿¤¸Ç®¬·Ç
Ų

µ¦«¹¬µ°·¦³µª¦¦¸Å¥
  
,QGHSHQGHQW6WXG\ LQ7KDL/LWHUDWXUH
n  ¨n ³ ¤±¿Æ  y  ¬³³¤¨µ ² £ n ³ ¨¤¤ ¶ Ã £¿¤¸Ç ® Â
#ŲUVWF[ŲQHŲCŲURGEKůEŲRTQDNGOŲQHŲ6JCKŲ.KVGTCVWTG

µ¥·ª·¥µ
 ´¤¤µ·ª·¥µ´µ·Å
  

6HPLQDULQ)RONORUHDQG7DLV
Ų
¦²ª±®³µÃŲ¡¢º ¬µ ¦²³«² ¢¨²¤¤¢Ų ¨³¢¬¢³£
À¦±®m³£ µ®³µÃŲ¤±¿¡® µÂ¤µ«² ¢³µÃŲ
À¦±À¨ µ¥ª¶¶Ç«Ì³ ²Â³¤©·ª³ µ²¤µ®³µÃ
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
 ´¤¤µ¡¨ª´·ª·¥µ
 

6HPLQDULQ'\QDPLFRI)RONORUH

¦²ª±Ų¿¸È®¬³Ų ¹ m³Ų ¨³¢¬¢³£ŲÀ¦±³¬n³¶Ç®
µÃ£Ây¹²Ų¦¨²À¦±³¤ŲÌ³¤®£ºm® µÂ«² ¢Ã£
Characteristics, contents, values, meaning and
function of modern Thai folklore, dynamics and Existence of
folklore in Thai Society

 ´¤¤µ·ª·¥µ´´¤
  

6HPLQDULQ)RONORUHDQG6RFLHW\

¨³¢«²¢²q¤±¬¨m³ µ²«² ¢Ų³¤¿¢¸®ŲÀ¦±¨²¤¤¢Ų
¥ª¶À¦±³¨µ²£¶Ç¿¶Ç£¨²³¤©·ª³ µÂ¤µ®«² ¢Ã£
Relationship between folklore and society, politic and
culture, theories and research related to folklore and society in
Thai


Ų
Ų

µ¦«¹¬µ°·¦³µ·ª·¥µ
  
,QGHSHQGHQW6WXG\ LQ)RONORUH
n ¨n³¤±¿Æy¬³³¤¨µ£² n³ µÃ£¿¤¸®Ç Â¿¤¸®Ç ¬·Ç
#ŲUVWF[ŲQHŲCŲURGEKůEŲRTQDNGOŲQHŲ6JCKŲHQNMNQTG

 ´¤¤µª¦¦¦¦¤o°·É
 

6HPLQDULQ/RFDO/LWHUDU\:RUNV

¤ºÀŲ¿¸®È ¬³ŲÀ¨ µ Ų 
¹ ³m Ų³®¨¤¤¤¤¢n®µÇ
Â¤±¿©Ã£Ų®µµ¦®«² ¢ŲÀ¦±¨¤¤¤¤¢
Styles, contents, themes, values and importance of Thai
.QECNŲNKVGTCT[ŲYQTMUŲVJGŲKPŰWGPEGŲQHŲUQEKGV[ŲQPŲ6JCKŲEQPVGORQTCT[Ų
literature
®¤ªª·µ¦³µ¦rª·´¥
 ª·¥µ·¡r
®nª¥·

7KHVLV
Ų
³¤¨µ²£¿¸Ç®«¤n³® q ¨³¢¤ºnÂ¬¢mŲÁ£³¤Ì³¬¦²³¤ŲÀ¨ µ
À¦±¥ª¶³¡³ª³Ų¨¤¤ ¶Ų À¦± µ¨µ£³Ų¿¤¶£¿¤¶£¨µ£³µq¶Ç
¢¶¿¸È®¬³«³¤±¿¶Ç£¨²¦¹m¢¨µ³¶Ç©·ª³¶Ç¢¶ ¹¡³«ºŲÀ¦±m®Â¬n¿µ ¨³¢
n³¨¬n³³¨µ³³¤n³¡³ª³Ã£
Research to build up the knowledge, applying concepts
CPFŲVJGQTKGUŲQHŲNCPIWCIGUŲNKVGTCVWTGŲCPFŲHQNMNQTGŲCPŲKPFGRVJŲCPFŲ
comprehensive thesis on the Thai language, literature and folklore
 ª·¥µ·¡r
®nª¥·

7KHVLV
Ų
¿¤¶£¿¤¶£¨µ£³µq¢¶Ç ¿¶ ¸®È ¬³«³¤±¿¶£Ç ¨²¦¹¢m ¨µ³¶©Ç · ª³
¶Ç¢¶ ¹¡³«ºŲ À¦±m®Â¬n¿µ ¨³¢n³¨¬n³³¨µ³³¤n³¡³ª³Ã£Ų
¨¤¤ ¶ŲÀ¦± µ¨µ£³
Ų
#PŲKPFGRVJŲCPFŲEQORTGJGPUKXGŲVJGUKUŲQPŲVJGŲ6JCKŲ
language, literature and folklore
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www.human.msu.ac.th
http://www.human.msu.ac.th
¦Ö 


j¢~~|z~  






ks©
Ᏹx¡Ù«Ý¥¡qÖÖªÜÞ²wÜ×Ùi|¡²Ù

w¥w£wØ ¡ w


Ᏹx¡wÙ|w

ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒáÅÐÇÃÃ³¡ÃÃÁä·Â

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

391

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
: Master of Arts Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)

:
:
:
:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
Master of Arts (Thai)
M.A. (Thai)

วิชาเอก
ภาษาไทย
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 38 หนวยกิต
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 40 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. หมวดประสบการณวิจัย
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร

หลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
17
9
12
38
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รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ เรียน 17 หนวยกิต
1.1 วิชาแกน: แผน ก แบบ ก 2 ตองเรียนวิชาตอไปนี้ 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 วิชาบังคับสาขาวิชาเอก แบงออกเปน 2 กลุม คือกลุม ภาษาและ
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
Literature Theories
0119 117 คติชนกับวัฒนธรรมศึกษา
Folklore and Cultural Studies
0119 118 วรรณคดีเปรียบเทียบ
Comparative Literature

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

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
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2.2 กลุมวรรณคดี
0119 125 วรรณกรรมกับสังคม
Literature and Society
0119 126 พลวัตของคติชนวิทยา
Dynamics of Folklore
0119 127 ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย
Stylistics in Thai Literary Works
0119 128 การตีความวรรณกรรม
Literary Interpretation
0119 129 สารคดีศึกษา
Non-Fiction Studies
0119 130 วรรณกรรมทองถิ่นศึกษา
Local Literature Studies
0119 131 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Literature in Southeast Asia
0119 132 กวีนิพนธไทย
Thai Poetry
0119 124 การศึกษารายบุคคล
Individual Study

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)

หมวดประสบการณวิจัย
นิ สิ ต แผน ก แบบ ก 2 ให ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ท ยานิ พ นธ
12 หนวยกิต
0119 133 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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
ทฤษฎี ท างสั ท ศาสตร สั ท วิ ท ยา วจี วิ ภ าค วากยสั ม พั น ธ
อรรถศาสตร วัจนปฏิบัติศาสตร และสัมพันธสารวิเคราะห
Theories in Phonetics, Phonology, Morphology, Syntax,
Semantics, Pragmatics, and Discourse Analysis

0119 114 การรูเทาทันสื่อ
3(3-0-6)
Media Literacy
ความรู องคประกอบพื้นฐาน รูปแบบและกลวิธีในการนําเสนอ
ภาษาผานเนื้อหาของสื่อมวลชนประเภทตางๆ เพื่อเขาใจ ตีความ วิเคราะห
และพิจารณาเกี่ยวกับโครงสราง วิธีการ ความเปนกลาง ประเด็นทาง
จริยธรรม รวมทั้งประเมินคาความนาเชื่อถือของสื่อผานทางภาษา
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
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับวัฒนธรรมศึกษา การประยุกตใชในการ
วิเคราะหตีความขอมูลคติชนวิทยาของไทย
Theories and approaches in cultural studies; application
in analysis and interpretation of Thai folkloric information
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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

0119 123 ภาษากับคติชน
3(3-0-6)
Language and Folklore
ความสัมพันธของภาษากับคติชน มโนทัศนของการศึกษาภาษา
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

2. หมวดวิชาเลือก
2.1 กลุมภาษา
0119 119 ภาษาไทยปจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Thai Language
การใช ภ าษาไทยและป ญ หาการใช ภ าษาไทยในสั ง คมไทย
ปจจุบัน แนวทางการศึกษาในมิติตางๆ
Thai language usage and problems in contemporary
Thai society; different approaches and dimensions of Thai
language studies

0119 124 การศึกษารายบุคคล
3(3-0-6)
Individual Study
การศึกษาคนควาอิสระในหัวขอทางภาษาไทยที่ผูเรียนสนใจ
การนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ
Independent study of selected topics in Thai language;
presentation and academic writing of the study

0119 120 ภาษาไทยถิ่น
3(3-0-6)
Thai Dialects
มโนทั ศ น ข องภาษาและภาษาถิ่ น เกณฑ ก ารกํ า หนดภาษา
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
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2.2 กลุมวรรณคดี
0119 125 วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literature and Society
แนวคิดทางสังคมทีป่ รากฏในวรรณกรรมไทย โดยเนนแนวคิด
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 วิธีวิทยาและทฤษฎีเบื้องตนในการศึกษาขอมูล
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

0119 128 การตีความวรรณกรรม
3(3-0-6)
Literary Interpretation
หลั ก การและแนวคิ ด ในการอ า นและตี ค วามวรรณกรรม
การตีความเรือ่ งสัน้ นวนิยาย และกวีนพิ นธองคประกอบและภาษาจากตัวบท
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
รูปแบบ เนือ้ หา และกลวิธกี ารใชภาษาในงานเขียนสารคดีของไทย การวิจารณ
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 วรรณกรรมทองถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Literature Studies
ลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น 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

0119 124 การศึกษารายบุคคล
3(3-0-6)
Individual Study
การศึกษาคนควาอิสระในหัวขอทางภาษาไทยที่ผูเรียนสนใจ
การนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ
Independent study of selected topics in Thai language;
presentation and academic writing of the study
3. หมวดประสบการณวิจัย
0119 133 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
การวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทยตามความถนัดและ
ความสนใจ การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลอยางมีระบบ สะทอนพื้นฐาน
แนวคิดและทฤษฎีทมี่ คี วามถูกตองและเทีย่ งตรงทางวิชาการ องคความรูจ าก
การวิจยั สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทางวิชาการ และการเพิม่ พูน
องคความรูดานภาษาและวรรณคดีไทย ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอยูในความดูแลของคณะกรรมการ
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

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
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Master of Arts (Religion and Wisdom for Local Development)
M.A. (Religion and Wisdom for Local Development)

ġåĆèčĆňĕèĎĈĔâčĜøĆ
ĎĄĊ÷ĆĕąĊėëĕ
ĎĄĊ÷ĊėëĕĢüĎĈĔâčĜøĆ
1. ĎĄĊ÷ĊėëĕĠâü
ĕĠâü
2.1. ĎĄĊ÷ĊėëĕýĔ
èåĔý
ĕýĔèĐåĔâý
3.2. ĎĄĊ÷ĊėëĕğĈĚ
ĕþĆēčýâĕĆöŋ
ĊėéĔą
3.4. ĎĄĊ÷ĊėëĕğĈĚ
Đâ
úąĕüėëāĕþĆēčýâĕĆöŋ
üûŋ)
4. (ĊėĎĄĊ÷Ċė
ĊėéĔą
(Ċė
ú
ąĕüė
ā
üûŋ
)
éĬĕüĊüĎüŇĊąâėøøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆ
éĬĕüĊüĎüŇĊąâėøøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆ
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ĎĈĔâčĜøĆ (ĎüŇĊąâėø)
Ġÿü â
Ġýý â 1
Ġýý â 2
ĠÿüâĠýýâ
ĠÿüâĠýýâ
Ġýý- â 1
Ġýý4 â 2
184
18
12
4212
42
12
42
42
42
42

s¨j¢~
Ġÿü â Ġýý â 2 ĠýýúĘħøňĐèğĆĘąüĆĕąĊėëĕ (Course Work)
ĎĄĊ÷ĊėëĕýĔèåĔý
éĬĕüĊü 18 ĎüŇĊąâėø
0114 101 þĆĔëîĕĠĈēĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąúĕèĄüěČąċĕčøĆŋ 3(3-0-6)
ĠĈēčĔèåĄċĕčøĆŋ
Philosophy and Research Methodology of Humanities
and Social Sciences
0114 102 þĆĔëîĕĠĈēúćČðĘúĕèčĔèåĄğāĚħĐâĕĆāĔõüĕ
3(3-0-6)
Philosophy and Social Theories for Development
0114 103 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąúĕèċĕčüĕ
3(3-0-6)
ĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü
Research Methodology in Religion
and Local Wisdom
0114 104 čĔĄĄüĕĠüĊåė÷ĠĈēúćČðĘúĕèċĕčüĕ
3(3-0-6)
ĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü
Seminar on Concepts and Theories
of Religion and Local Wisdom
0114 105 čĔĄĄüĕâĕĆĊėéĔąğëėèþñėýĔøėâĕĆúĕèċĕčüĕ
3(3-0-6)
ĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü
Seminar on Action Research in Religion
and Local Wisdom
0114 106 čĔĄĄüĕċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü
3(3-0-6)
ğāĚħĐâĕĆāĔõüĕĠýýýĜĆöĕâĕĆ
Seminar on Religion and Local Wisdom
for Integrative Development 21
ĎĄĊ÷ĊėëĕğĈĚĐâ
éĬĕüĊü 12 ĎüŇĊąâėø
0114 107 ăĜĄėþŌîîĕâĔýâĕĆāĔõüĕĢüýĆėýúčĔèåĄčĄĔąĢĎĄŇ 3(3-0-6)
Wisdom and Development in Context
of Modern Society
0114 108 ċĕčøĆŋĠĈēċėĈþņĠĎŇèâĕĆāĔõüĕúĕèċĕčüĕ
3(3-0-6)
ĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü
Sciences and Arts of Religious and
local Wisdom Development
0114 109 ċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħüğāĚħĐâĕĆāĔõüĕ
3(3-0-6)
åěöăĕāëĘĊėøĠĈēčĔèåĄ
Religion and Local Wisdom for Development
of Quality of Life and Society
0114 110 ċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħüğāĚħĐâĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆ 3(3-0-6)
ëĘĊėøĠĈēåĊĕĄøĕą
Religion and Local Wisdom for Life
and Death Management

0114 111 üėğĊċĊėúąĕċĕčüĕĠĈēĊĔõüûĆĆĄúňĐèùėħüğāĚħĐ
3(3-0-6)
âĕĆúŇĐèğúĘħąĊğëėèéėøĊėîîĕö
Religious and Local Cultural Ecology
for Spiritual Tourism
0114 112 åĊĕĄĎĈĕâĎĈĕąúĕèĊĔõüûĆĆĄĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü 3(3-0-6)
Cultural Diversity and Local Wisdom
0114 113 ăĜĄėþŌîîĕĢüĊĆĆöâĆĆĄúňĐèùėħüâĔýâĕĆāĔõüĕ 3(3-0-6)
Wisdom in Local Literature and Development
0114 114 âĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħüâĔýâĕĆāĔõüĕčĔèåĄ 3(3-0-6)
Local Wisdom Management and
Social Development
0114 115 āěúûċĕčüĕĢüýĆėýúĊĔõüûĆĆĄúňĐèùėħü
3(3-0-6)
Buddhism in Context of Local Culture
0114 116 ĊĆĆöâĆĆĄāěúûċĕčüĕĆŇĊĄčĄĔąâĔýâĕĆāĔõüĕčĔèåĄ 3(3-0-6)
Contemporary Buddhist literatures
and Society Development
0114 117 āĈĊĔøþĆēğāöĘĠĈēåøėåĊĕĄğëĚħĐĢüĐĕğìĘąü
3(3-0-6)
Dynamics of Custom and Belief Concepts
in ASEAN
0114 118 ċĕčüĕâĔýâĕĆāĔõüĕğċĆČòâėé
3(3-0-6)
Religion and Economic Development
0114 119 üĔâþĆĕëîŋúĕèċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü
3(3-0-6)
âĔýâĕĆāĔõüĕ
Religious and Local Wisdom Scholars
and Development
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
0114 301 Ċėúąĕüėāüûŋ
Thesis
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ĎĄĊ÷ĊėëĕýĔèåĔý
éĬĕüĊü 18 ĎüŇĊąâėø
0114 101 þĆĔëîĕĠĈēĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąúĕèĄüěČąċĕčøĆŋ 3(3-0-6)
ĠĈēčĔèåĄċĕčøĆŋ
Philosophy and Research Methodology
of Humanities and Social Sciences
þĆĔëîĕĠĈēĄġüúĔċüŋğâĘħąĊâĔýĊėûĘĊėúąĕúĕèĄüěČąċĕčøĆŋĠĈē
čĔèåĄċĕčøĆŋ ĊėûĘĊėéĔąğëėèþĆėĄĕöĠĈēåěöăĕā âĆĐýĠüĊåė÷ ĠĈēĊėûĘ÷Ĭĕğüėü
âĕĆĊėéĔą âĕĆĐĐâĠýýğåĆĚħĐèĄĚĐĢüâĕĆĆĊýĆĊĄĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈ
âĕĆāĔõüĕġéúąŋĊėéĔą âĕĆāĔõüĕĠĈēğãĘąüğåňĕġåĆèĊėéĔą éĆėąûĆĆĄĠĈē
åěöûĆĆĄĢüâĕĆĊėéąĔ ĆĊĄùęèâĕĆĐăėþĆĕąġåĆèĆŇĕèĊėúąĕüėāüûŋĠýýĄĘčĊŇ üĆŇĊĄ
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 102 þĆĔëîĕĠĈēúćČðĘúĕèčĔèåĄğāĚħĐâĕĆāĔõüĕ
3(3-0-6)
Philosophy and Social Theories for Development
âĆēýĊüúĔ ċ üŋúĕèþĆĔ ëîĕúĘħĄĘ øŇĐ ġĈâúĔ ċüŋ Ġ ĈēëĘ Ċ úĔ ċüŋ ğ āĚħ Đ
âĕĆāĔõüĕ ĠüĊåė÷ úćČñĘĠĈēâĆēýĊüâĕĆāĔõüĕúĕèčĔèåĄ ąěúûċĕčøĆŋ
ĠĈēþŌîĎĕãĐèâĕĆāĔõüĕâĆēĠčĎĈĔâúĘĄħ øĘ ĐŇ čĔèåĄĢüĄėøøė ĕŇ èĥ ĠĈēĠüĊúĕè
âĕĆýĜĆöĕâĕĆúćČðĘâĕĆāĔõüĕâĔýĎĈĔââĕĆúĕèċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕ
ğāĚħĐāĔõüĕëĘĊėø čĔèåĄ ĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
Paradigm of philosophy towards world-views and localviews 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
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0114 103 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąúĕèċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü 3(3-0-6)
Research Methodology in Religion and Wisdom
ĠüĊåė÷ úćČðĘ âĆēýĊüâĕĆĊėéĔą âĕĆčĬĕĆĊéĠĈēĊėğåĆĕēĎŋ
čăĕāþŌîĎĕúĕèċĕčüĕ ĠĈēăĜĄėþŌîîĕúĘħčĬĕåĔî ĠĈēâĕĆĐĐâĠýýâĕĆĊėéĔą
ğëėèþĆėĄĕöĠĈēåěöăĕāúĕèċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü ğāĚħĐüĬĕģþčĜŇâĕĆ
éĔ÷úĬĕüġąýĕąĠĈēąěúûċĕčøĆŋĢüâĕĆāĔõüĕĐèåŋâĆúĕèċĕčüĕ ëěĄëü ĠĈē
čĔèåĄ
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 čĔĄĄüĕĠüĊåė÷ĠĈēúćČðĘúĕèċĕčüĕ
3(3-0-6)
ĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü
Seminar on Concepts and Theories
of Religion and Local Wisdom
āĔõüĕâĕĆāĈĊĔøĠüĊåė÷ ĠĈēúćČðĘúĕèċĕčüĕĠĈēăĜĄþė î
Ō îĕ
úňĐèùėħü ĊėğåĆĕēĎŋĠĈē ĆĚĨĐčĆňĕèĠüĊåė÷úĕèċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕ ĠüĊġüňĄ
ĠĈēâĕĆþĆĔýğþĈĘħąüúĔċüēãĐèâĈěŇĄĠüĊåė÷úĕèċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕúĘħ
ĄĘÿĈâĆēúýøŇĐčĔèåĄ
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

0114 105 čĔĄĄüĕâĕĆĊėéĔąğëėèþñėýĔøėâĕĆúĕèċĕčüĕ
3(3-0-6)
ĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü
Seminar on Action Research in Religion
and Local Wisdom
ĠüĊåė÷ âĆēýĊüâĕĆĠĈēâĕĆĐĐâĠýýâĕĆĊėéĔąğëėèþñėýĔøėâĕĆ
úĕèċĕčüĕĠĈē ăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħüĠýýĄĘčŇĊüĆŇĊĄĢüâĕĆċęâČĕĠĈēâĬĕĎü÷
þŌîĎĕâĕĆāĔõüĕġéúąŋĊėéĔą âĕĆĊĕèĠÿü âĕĆĆĊýĆĊĄ ĠĈēĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈ
âĕĆþñėýĔøė âĕĆčĔèğâøÿĈ ĠĈēâĕĆþĆēğĄėüčēúňĐüâĈĔý ğāĚħĐĠâňģãňþŌîĎĕ
ĠĈēāĔõüĕ ĆĊĄúĔĨèâĕĆğãĘąüĆĕąèĕüĠĈēâĕĆčĆňĕèâĆēýĊüâĕĆğĆĘąüĆĜňĠýý
āĎěăĕåĘ
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, reÍecting for solution and
development, including writing reports, and establishing process
of learning among the related agents
0114 106 čĔĄĄüĕċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħüğāĚħĐ
3(3-0-6)
âĕĆāĔõüĕĠýýýĜĆöĕâĕĆ
Seminar on Religion and Local Wisdom
for Integrative Development
ĠüĊåė÷ čùĕüâĕĆöŋ ĠüĊġüňĄãĐèâĕĆğþĈĘąħ üĠþĈè ýúýĕúãĐè
ċĕčüĕ ĠĈēăĜĄþė î
Ō îĕúňĐèùėüħ øĈĐ÷éüâĕĆþĆēąěâøŋĎĈĔâåĬĕčĐüúĕèċĕčüĕ
ĠüĊåė÷úĕèăĜĄėþŌîîĕĠĈēĊĔõüûĆĆĄğāĚħĐâĕĆāĔõüĕčĔèåĄĢüĄėøėøŇĕèĥ
ĐąŇĕèčĄ÷ěĈ
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
ĎĄĊ÷ĊėëĕğĈĚĐâ
éĬĕüĊü 12 ĎüŇĊąâėø
0114 107 ăĜĄėþŌîîĕâĔýâĕĆāĔõüĕĢüýĆėýúčĔèåĄčĄĔąĢĎĄŇ 3(3-0-6)
Wisdom and Development in Context
of Modern Society
ĠüĊåė÷ ĠĈēúćČðĘăĜĄėþŌîîĕ âĕĆĊėğåĆĕēĎŋĠĈēâĕĆùĐ÷ĆĎĔč
ăĜĄėþŌîîĕ âĕĆýĜĆöĕâĕĆĠĈēþĆēąěâøŋĢëňĐèåŋåĊĕĄĆĜňéĕâăĜĄėþŌîîĕğāĚħĐ
âĕĆāĔõüĕĢüýĆėýúčĔèåĄčĄĔąĢĎĄŇ
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

0114 108 ċĕčøĆŋĠĈēċėĈþņĠĎŇèâĕĆāĔõüĕúĕèċĕčüĕ
3(3-0-6)
ĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü
Sciences and Arts of Religious
and Local Wisdom Development
ĠüĊåė ÷ úćČðĘ ĠĈēâĆēýĊüâĕĆāĔ õ üĕúĕèċĕčüĕ
ĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü þĆēčýâĕĆöŋ ğúåüėåĠĈēĄĆĆåĊėûĘâĕĆýĜĆöĕâĕĆ
ĐèåŋåĊĕĄĆĜňéĕâĄėøėúĕèċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕğāĚħĐāĔõüĕúĆĔāąĕâĆĄüěČąŋ
ĠĈēčĔèåĄ
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 ċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħüğāĚħĐâĕĆāĔõüĕ
3(3-0-6)
åěöăĕāëĘĊėøĠĈēčĔèåĄ
Religion and Local Wisdom for Development
of Quality of Life and Society
Ō ĎĕĠĈēÿĈâĆēúýéĕââĕĆāĔõüĕåěöăĕāëĘĊøė ĠĈē
ĊėğåĆĕēĎŋþî
čĔèåĄĢüþŌééěýĔü ĠüĊåė÷ ĎĈĔââĕĆ ĠĈēğþŃĕĎĄĕąúĕèċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕ
úňĐèùėħü âĔýâĆēýĊüâĕĆāĔõüĕåěöăĕāëĘĊėø ĆĊĄùęèĠüĊúĕèâĕĆāĔõüĕ
ċĔâąăĕāøüğĐèĠĈēčĔèåĄĢüĄėøėøŇĕèĥ
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 ċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħüğāĚħĐâĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆ 3(3-0-6)
ëĘĊėøĠĈēåĊĕĄøĕą
Religion and Local Wisdom for Life
and Death Management
åĊĕĄĎĄĕą ĠüĊåė÷ âĆēýĊüâĕĆğĆĘąüĆĜň ĠĈēâĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆ
ëĘĊėøĠĈēåĊĕĄøĕąøĕĄĎĈĔâċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü ğāĚħĐāĔõüĕ
åěöăĕāëĘĊėø ĠĈēčĄĆĆùăĕāâĕąĠĈēéėøĐąŇĕèčĄ÷ěĈ ĆĊĄúĔĨèĊėûĘĀŀâþñėýĔøė
ğāĚħĐğÿëėîĠĈēĠâňþŌîĎĕĊėâćøâĕĆöŋĢüëĘĊėøĠĈēåĊĕĄøĕą
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
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0114 111 üėğĊċĊėúąĕċĕčüĕĠĈēĊĔõüûĆĆĄúňĐèùėħü
3(3-0-6)
ğāĚħĐâĕĆúŇĐèğúĘħąĊğëėèéėøĊėîîĕö
Religious and Local Cultural Ecology
for Spiritual Tourism
ĠüĊåė÷ĠĈēúćČðĘúĕèüėğĊċĊėúąĕċĕčüĕĠĈēĊĔõüûĆĆĄúňĐèùėüħ
âĕĆĊėğåĆĕēĎŋĠĈēþĆēğĄėüúĆĔāąĕâĆúĕèċĕčüĕĠĈēĊĔõüûĆĆĄúňĐèùėħü ĠĈē
âĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆāĚüĨ úĘğħ āĚĐħ âĕĆúŇĐèğúĘąħ ĊğëėèéėøĊėîîĕöĠýýĄĘčĊŇ üĆŇĊĄ ĆĊĄ
ùęèÿĈâĆēúýúĘħĄĘøŇĐëěĄëüúňĐèùėħüĢüĄėøėøŇĕèĥ
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 åĊĕĄĎĈĕâĎĈĕąúĕèĊĔõüûĆĆĄĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü 3(3-0-6)
Cultural Diversity and Local Wisdom
ĠüĊåė÷ ĐĔøĈĔâČöŋ ĠĈēåĊĕĄĎĈĕâĎĈĕąúĕèĊĔõüûĆĆĄĠĈē
ăĜĄþė î
Ō îĕúňĐèùėüħ ĢüăĜĄăė ĕåĐĕğìĘąü ĐėúûėāĈúĕèĊĔõüûĆĆĄĠĈēăĜĄþė î
Ō îĕ
úĘħĄĘøŇĐúňĐèùėħü âĕĆþēúēâĔüĆēĎĊŇĕèăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħüâĔýăĜĄėþŌîîĕøŇĕèùėħü
âĕĆþĆēąěâøŋĢëňĐèåŋåĊĕĄĆĜň÷ňĕüĊĔõüûĆĆĄĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħüãĐèâĈěŇĄ
ĠĈēëěĄëü ĠüĊġüňü âĕĆþĆĔýøĔĊĠĈēÿĈâĆēúýøŇĐâĕĆ÷ĬĕğüėüëĘĊėøĢüúňĐè
ùėħüĠĈēăĜĄėăĕå
Concept, identity and cultural and local wisdom
diversity in ASEAN region; wisdom and cultural inÍuences 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 ăĜĄėþŌîîĕĢüĊĆĆöâĆĆĄúňĐèùėħüâĔýâĕĆāĔõüĕ 3(3-0-6)
Wisdom in Local Literature and Development
åĊĕĄĎĄĕą ĠĈēåĊĕĄčĬĕåĔîãĐèĊĆĆöâĆĆĄúňĐèùėħü åĊĕĄ
ĎĈĕâĎĈĕąúĕèăĜĄėþŌîîĕ úĘħþĆĕâñĢüĊĆĆöâĆĆĄúňĐèùėħü ýúýĕúĠĈē
ĐėúûėāĈãĐèĠüĊåė÷úĘĄħ øĘ ĐŇ âĕĆāĔõüĕĢü÷ňĕüøŇĕèĥ ĆĊĄúĔèĨ âĕĆüĕģþþĆēąěâøŋ
ĢëňğāĚħĐâĕĆāĔõüĕĢüýĆėýúčĔèåĄþŌééěýĔü
Meaning and importance of local literatures,
intellectual diversity appearing in local literatures, role and
inÍuence of thoughts to development in various ways, including
applying for development in the context of current society 29
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0114 114 âĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħüâĔýâĕĆāĔõüĕčĔèåĄ 3(3-0-6)
Local Wisdom Management and Social Development
ĠüĊåė÷ĠĈēâĕĆýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆĐèåŋåĊĕĄĆĜňăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü
Ģü÷ňĕüøŇĕèĥ âĕĆāĔõüĕåĊĕĄčĕĄĕĆùĢüâĕĆéĔ÷ĆēýýãňĐĄĜĈĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋ
ĢëňăĜĄėþŌîîĕĢüâĕĆčĆňĕèüĊĔøâĆĆĄâĕĆāĔõüĕčĔèåĄ ĆĊĄùęèâĕĆøŇĐąĐ÷
ăĜĄėþŌîîĕğāĚħĐčĆňĕèåěöåŇĕĠĈēĄĜĈåŇĕúĕèğċĆČòâėéĢĎňĠâŇëěĄëü
Concept and local wisdom management in various
Ìelds, 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 āěúûċĕčüĕĢüýĆėýúĊĔõüûĆĆĄúňĐèùėħü
3(3-0-6)
Buddhism in Context of Local Culture
âĆēýĊüúĔċüŋ āĈĊĔø ĠĈēâĕĆÿčĄÿčĕüãĐèāěúûċĕčüĕĢü
ýĆėýúãĐèåøėåĊĕĄğëĚħĐ þĆēğāöĘ ĊĔõüûĆĆĄúňĐèùėħü ìęħèĄĘÿĈøŇĐâĕĆ÷ĕĆè
ëĘĊėø ċėĈþē éėøĆâĆĆĄĠĈēčùĕþŌøąâĆĆĄúňĐèùėħü
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 ĊĆĆöâĆĆĄāěúûċĕčüĕĆŇĊĄčĄĔąâĔýâĕĆāĔõüĕčĔèåĄ 3(3-0-6)
Contemporary Buddhist literatures
and Social Development
ĠüĊåė÷ ĠĈēğüĚĨĐĎĕĊĆĆöâĆĆĄúĕèāěúûċĕčüĕ ĐėúûėāĈãĐè
čĔèåĄčĄĔąĢĎĄŇøŇĐâĕĆğãĘąüĊĆĆöâĆĆĄúĕèāěúûċĕčüĕ ĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋ
ĢëňĠüĊåė÷ĠĈēčĕĆēéĕâĊĆĆöâĆĆĄğāĚħĐâĕĆāĔõüĕ ĆĊĄùęèÿĈâĆēúýúĘħĄĘ
øŇĐčĔèåĄĢüĄėøėøŇĕèĥ
Concepts and Buddhist literature contents, inÍuence
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 āĈĊĔøþĆēğāöĘĠĈēåøėåĊĕĄğëĚħĐĢüĐĕğìĘąü
3(3-0-6)
Dynamics of Custom and Belief Concepts in ASEAN
ăĜĄėĎĈĔè þĆēğāöĘ åøėåĊĕĄğëĚħĐ ĠĈēĐĔøĈĔâČöŋúĕèċĕčüĕĠĈē
ĊĔõüûĆĆĄãĐèâĈěĄŇ ëĕøėāüĔ ûěĢŋ üĐĕğìĘąü ġ÷ąğüňüċęâČĕāĈĊĔøãĐèĊėùëĘ ĊĘ øė ãĐè
åüúňĐèùėħüăĕąĢøňâĆēĠčâĕĆğþĈĘħąüĠþĈèĢüąěåġĈâĕăėĊĔøüŋ
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 118 ċĕčüĕâĔýâĕĆāĔõüĕğċĆČòâėé
3(3-0-6)
Religion and Economic Development
ĠüĊåė ÷ ĠĈēâĕĆāĔ õ üĕğċĆČòâė é ýüāĚĨ ü òĕüċĕčüĕ
âĆēýĊüâĕĆãĐèĐèåŋâĆ čùĕýĔü âĈěŇĄúĕèċĕčüĕâĔýâĕĆāĔõüĕğċĆČòâėé
ÿĈâĆēúýúĘħĄĘøŇĐëěĄëü úňĐèùėħü ĠĈēčĔèåĄ
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 üĔâþĆĕëîŋúĕèċĕčüĕĠĈēăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü
3(3-0-6)
âĔýâĕĆāĔõüĕ
Religious and Local Wisdom Scholars
and Development
ĠüĊåė÷ âĆēýĊüâĕĆþñėýĔøėãĐèüĔâþĆĕëîŋúĕèċĕčüĕĠĈē
ăĜĄėþŌîîĕúňĐèùėħü âĕĆĊėğåĆĕēĎŋþŌîĎĕéĕââĕĆāĔõüĕâĆēĠčĎĈĔâ ýúýĕú
âĕĆāĔõüĕĢüýĆėýúúĕèčĔèåĄĠĈēĊĔõüûĆĆĄúŇĕĄâĈĕèâĕĆğþĈĘħąüÿŇĕüúĘħüĕ
ģþčĜŇâĕĆþĆĔýğþĈĘħąüġ÷ąĄĘĄüěČąŋğþŎüċĜüąŋâĈĕè ĆĊĄùęèÿĈâĆēúýúĘħĄĘøŇĐ
ëĘĊėø čĔèåĄ ĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
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
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
0114 301 Ċėúąĕüėāüûŋ
12 ĎüŇĊąâėø
Thesis
ĊėéĔąğâĘħąĊâĔýċĕčüĕ ĠĈēăĜĄėþŌîîĕ ġ÷ąğüňüâĕĆýĜĆöĕâĕĆ
ĠĈēčĔèğåĆĕēĎŋĐèåŋåĊĕĄĆĜň ğāĚħĐâĕĆāĔõüĕëĘĊėø éėøĢé ĠĈēčĔèåĄ
Research about religion and wisdom emphasizing on
integration and synthesis of knowledge for development of life,
mind and society
Ġýý â (1) ĠýýúĘħğĆĘąüġ÷ąğüňüâĕĆĊėéĔą (By Research)
0114 302 Ċėúąĕüėāüûŋ
42 ĎüŇĊąâėø
Thesis
ĊėéĔąğâĘħąĊâĔýċĕčüĕ ĊĔõüûĆĆĄ ĠĈēăĜĄėþŌîîĕ ġ÷ąğüňüâĕĆ
ýĜĆöĕâĕĆ ĠĈēčĔèğåĆĕēĎŋ ĐèåŋåĊĕĄĆĜňğāĚħĐâĕĆāĔõüĕëĘĊėø éėøĢé ĠĈēčĔèåĄ
Research about religion and wisdom emphasizing
on integration and synthesis of knowledge for development of
life, mind and society
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