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โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ข. วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รายวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01361597
สัมมนา
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต
01361511
ระบบภาษาไทย
(Thai Languages System)
01361512
วิวัฒนาการของอักขรวิธีไทยและภาษาไทย
(Evolution of Thai Orthography and Thai Language)
01361513
ภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
(Foreign Language in Relation to Thai Language)
01361531
ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย
(Language on Thai Society and Culture)
01361591
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย
(Research Methodology on Thai Language)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้
01361521
หลักการเขียนภาษาไทยขัน้ สูง
(Principles of Advanced Thai Language Writing)
01361522
ภาษาไทยในงานแปลและล่าม
(Thai Language in Translation and Interpretation)
01361523
การวิจัยภาคสนามทางภาษาไทย
(Field Research on Thai Language)
01361532
ภาษาในวรรณกรรมไทย
(Language in Thai Literary Works)

1,1

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)

01361534

ภาษาไทยเพื่อการวิจารณ์
(The Thai Language for Criticism)
01361541
ภาษาถิ่นของไทย
(Dialects of Thais)
01361542
ภาษาไทยเชิงนิเวศในบริบทสังคมไทย
(Ecological Thai Language in Thai Social Context)
01361543
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(The Thai as a Foreign Language)
01361551
อรรถวิเคราะห์ภาษาไทย
(Thai Language Semantic Analysis)
01361552
ภาษาระดับข้อความและวัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาไทย
(Discourse and Pragmatics in Thai Language)
01361592
ภาษากับความหลากหลายทางความคิดในสังคมไทย
(Language and Diversity of Thought in Thai Society)
01361598
ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
01361599
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

แผน ข
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

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)
1-3

1-12

36 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01361597
สัมมนา
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต
01361511
ระบบภาษาไทย
(Thai Languages System)
01361512
วิวัฒนาการของอักขรวิธีไทยและภาษาไทย
(Evolution of Thai Orthography and Thai Language)
01361513
ภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
(Foreign Language in Relation to Thai Language)
01361531
ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย
(Language on Thai Society and Culture)

1,1

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

01361591

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย
(Research Methodology on Thai Language)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้
01361521
หลักการเขียนภาษาไทยขัน้ สูง
(Principles of Advanced Thai Language Writing)
01361522
ภาษาไทยในงานแปลและล่าม
(Thai Language in Translation and Interpretation)
01361523
การวิจัยภาคสนามทางภาษาไทย
(Field Research on Thai Language)
01361532
ภาษาในวรรณกรรมไทย
(Language in Thai Literary Works)
ภาษาไทยเพื่อการวิจารณ์
01361534
(The Thai Language for Criticism)
01361541
ภาษาถิ่นของไทย
(Dialects of Thais)
01361542
ภาษาไทยเชิงนิเวศในบริบทสังคมไทย
(Ecological Thai Language in Thai Social Context)
01361543
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(The Thai as a Foreign Language)
01361551
อรรถวิเคราะห์ภาษาไทย
(Thai Language Semantic Analysis)
01361552
ภาษาระดับข้อความและวัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาไทย
(Discourse and Pragmatics in Thai Language)
01361592
ภาษากับความหลากหลายทางความคิดในสังคมไทย
(Language and Diversity of Thought in Thai Society)
01361598
ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
01361595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent 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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3

3,3

คําอธิบายรายวิชา
01361511

01361512

ระบบภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language System)
องค์ความรู้ทางภาษาไทยในระบบเสียง คําและประโยค และข้อความตามแนวทางการศึกษา
ทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย
Knowledge of Thai language in terms of phonology, morphology, syntax and discourse, according to
Thai linguistic studies on Thai language.
วิวัฒนาการของอักขรวิธีไทยและภาษาไทย
3(3-0-6)
(Evolution of Thai Orthography and Thai Language)
ประวัติความเป็นมาของภาษาไทย ลักษณะ วิวัฒนาการ ในเรื่องตัวอักษร เสียง คํา ประโยค

อักขรวิธี และสํานวนภาษาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
History of the Thai Language. Evolution of alphabet, sound, word, sentence and language form
Sukhothai period to present.
01361513

ภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
3(3-0-6)
(Foreign Language in Relation to Thai Language)
ประวัติการรับภาษาต่างประเทศในบริบทสังคมไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย
อิทธิพลของภาษาไทยที่มีต่อภาษาต่างประเทศ และการปรับเปลี่ยนภาษาต่างประเทศในบริบทสังคมไทย
ในด้านรูปอักษร เสียง คํา สํานวน หรือโครงสร้างประโยค
History of foreign languages in Thai social context, influence of foreign languages on Thai language,
influence of Thai language on foreign languages and adjustment of foreign languages in Thai social context
in terms of characters, sounds, vocabularies, idioms, and syntaxes.

01361521

หลักการเขียนภาษาไทยขั้นสูง
3(3-0-6)
(Principles of Advanced Thai Language Writing)
หลักการเขียนผลงานวิชาการทางภาษาไทยขั้นสูง บทความวิชาการ บทความวิจัย วิทยานิพนธ์
และตํารา
Principles of academic writing, academic articles, research articles, research reports,
thesis and textbooks.

01361522

ภาษาไทยในงานแปลและล่าม
3(3-0-6)
(Thai Language in Translation and Interpretation)
หลักและทฤษฎีการแปลทั่วไปและการแปลแบบล่าม บทคัดเลือกและตัวอย่างจากงานแปล
ประเภทต่างๆ และจากการแปลแบบล่าม ในกิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆการวิเคราะห์ภาษาจาก
งานแปลและงานล่าม
Principles and theories of general translation, interpretive translation, selections and examples
of various translations and the interpretive translations in various activities and situations, analysis of
language from translation and the interpreting works.

01361523

การวิจัยภาคสนามทางภาษาไทย
3(3-0-6)
(Field Research on Thai Language)
การวิจัยภาคสนามทางภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเลือกพื้นที่และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
การวางแผนและเตรียมตัวลงภาคสนาม วิธีเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งการสัมภาษณ์และการบันทึก
วิธีจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอผลการวิจัยภาคสนาม
Theory and practice of field research on Thai. Selecting fieldwork sites and interviewees.
Planning and preparation for fieldwork. Method for field data collection of both interviewing and recording.
Field data management and analysis. Presentation of the field research finding.

01361531

ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Language on Thai Society and Culture)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย ลักษณะของภาษาไทยที่สื่อให้เห็น
ถึงลักษณะเฉพาะของสังคมและวัฒนธรรมไทยในแต่ละบริบทหรือยุคสมัย
Relation among language, Thai society and culture. Characteristics of Thai language implying
particularities of Thai society and culture in each context or period.

01361532

ภาษาในวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
(Language in Thai Literary Works)
หลักและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวรรณกรรม สังคมไทยที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย
การวิเคราะห์ข้อสังเกตทางภาษาด้านคําศัพท์ สํานวน ประโยค ข้อความ และลีลาภาษา ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมไทยสมัยต่างๆ
Principles and theories related to literary study. Thai society as appeared in Thai literary works.
Analysis of language notifications on vocabularies, expressions, sentences, discourses and language styles
appeared in Thai literary works in various periods.

01361534

ภาษาไทยเพื่อการวิจารณ์
3(3-0-6)
(The Thai Language for Criticism)
หลักการวิจารณ์ การฝึกใช้ภาษาไทยเพื่อการวิจารณ์และประเมินค่าตัวบทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
Principle of criticism. Practice in the use of the Thai language for creative criticism and
evaluation of various texts.

01361541

ภาษาถิ่นของไทย
3(3-0-6)
(Dialects of Thais)
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทและภาษาอื่นของพลเมืองไทย ในด้านเสียง คําและประโยค
การเปลี่ยนแปลงของภาษาถิ่น อิทธิพลของภาษาถิ่นที่มีต่อกัน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาถิ่นของไทยกับ
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาสากลของโลก
Languages of Tai and Non-Tai dialects of Thai citizens in terms of sound, vocabulary and syntax.
Changing of dialects, influence of dialects on one another, relation of dialects in Thailand and standard
Thai languages. Languages of neighboring countries and universal languages.

01361542

01361543

ภาษาไทยเชิงนิเวศในบริบทของสังคมไทย
3(3-0-6)
(Ecological Thai Language in Thai Social Context)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับนิเวศวิทยา ลักษณะการใช้ภาษาของคนไทยในตัวบทอันหลากหลายที่สื่อ
ให้เห็นมโนทัศน์และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ รักษาสมดุล ใช้ประโยชน์ หรือทําลายระบบนิเวศ
Relation between language and ecology, characteristics of Thais’ language uses through
various texts implying concepts and practices of managing, balancing, exploiting, or destructing ecological system.
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
(Thai as a Foreign Language)
ทฤษฎีและหลักการรับรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ระบบเสียง คําศัพท์ โครงสร้างภาษาที่
จําเป็นสําหรับการรับรู้ของชาวต่างประเทศ บริบทการสื่อสารภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ ปัญหาและ
การแก้ปัญหาการสื่อสารภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ
Theories and principles of Thai as a foreign language, phonology, morphology. Syntax necessary
for foreigners. Thai communication context for foreigner’s problem and problem solving of Thai communication
for foreigners.

01361551

01361552

01361591

อรรถวิเคราะห์ภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Semantic Analysis)
ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ ความหมายของรูปภาษาระดับต่างๆ การวิเคราะห์ความหมายของคําและประโยค
การกลายเป็นคําไวยากรณ์
Semantic theories. Meaning of linguistic forms. Analysis of the meaning of Thai words and
sentences. Grammaticalization.
ภาษาระดับข้อความและวัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาไทย
3(3-0-6)
(Discourse and Pragmatics in Thai Language)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาระดับข้อความกับวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ในภาษาไทย บริบท การเชือ่ มโยงความ
การเกาะเกี่ยวความ การวิเคราะห์ข้อความ วัจนกรรม ทฤษฎีความสุภาพ ความหมายบ่งชี้เป็นนัยในการสนทนา
หลักการความร่วมมือในการสนทนา สนทนาวิเคราะห์ มูลบท อุปลักษณ์ ถ้อยคํานัยผกผัน และวาทกรรมวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์
Relationship between discourse and pragmatics in Thai. Context, cohesion, coherence. Analysis of
types of discourse. Speech Acts. Politeness theory. Implicature. Cooperative principle. Conversation analysis.
Presupposition. Metaphor. Verbal irony and critical discourse analysis.
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย
3(3-0-6)
(Research Methodology on Thai Language)
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หลักในการคิดหัวข้องานวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม การคัดเลือกและรวบรวมข้อมูล การคัดเลือกทฤษฎีให้เหมาะแก่ธรรมชาติของกลุ่มข้อมูล
การวางแผนการทํางานวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายผลและวิจารณ์ผลการวิจัย ตลอดจนหลักการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิธีเตรียมตัวนําเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
Quantitative and qualitative research methodologies on Thai language, Principles of research
topic thinking, literature review, selecting and collecting data, matching theories or frameworks to nature of
data, research planning; analyzing, synthesizing, discussing and criticizing the research results; principles of
writing research paper for publishing and preparing for presentation in academic conferences.

01361592

ภาษากับความหลากหลายทางความคิดในสังคมไทย
3(3-0-6)
(Language and Diversity of Thoughts in Thai Society)
การวิเคราะห์ภาษากับความหลากหลายทางความคิดในสังคมไทย ได้แก่ความแตกต่างทางชนชั้น
เพศสภาวะ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนอคติ ความเหลื่อมล้ํา และประทุษวาจาผ่านตัวบท
ในลักษณะต่างๆโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัย
Analysis of language and diversity of thoughts in Thai Society such as different social classes, gender,
race, religion, culture as well as prejudice, inequality and hate speech through various texts using contemporary
concepts and theories.

01361595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3, 3
(Independent Study)
การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงาน
Independent study on interesting topic at the master’s degree level and compiled into a written report.

01361597

สัมมนา
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาไทย ในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in Thai language at the
master’s degree level.

1

01361598

ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย ระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน บทความ
ทางวิชาการและนําเสนอ
Study and research in the Thai language at the master’s degree level and compile into
written report academic articles and present.

01361599

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

1-12

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)ดังกล่าว
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

