หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
Master of Arts (Communicative Thai as a second language)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร
ประธานกรรมการประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาทีส่ อง)
: ศศ.ม. (การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง)
: Master of Arts (Communicative Thai as a second language)
: M.A. (Communicative Thai as a second language)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ จะมีความรู้ความสามารถดังนี้
(1) มีความรู้ทางทฤษฎีภาษาและการวิจัย สามารถนาความรู้ไปใช้ในบริบททั้งในระดับประเทศ และนานาชาติใน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
(2) มีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยและวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่หลากหลาย
(3) สามารถใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองทางานได้ในระดับมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
(4) มีทักษะและความมั่นใจในการทางานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
(5) มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ภาษาและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม
(6) มีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้ และการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นชาวต่างชาติผสู้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การรับสมัครและการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนตามแผนการศึกษา
ดังต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเทียบค่าได้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และไม่ต้องวิทยานิพนธ์แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ต้องสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า
หมวดวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน *
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
การศึกษาอิสระ และการสอบประมวลความรู้
รวม

แผน ก แบบ ก 2
(หน่วยกิต)
ไม่นับหน่วยกิต
24
6
12
-

แผน ข
(หน่วยกิต)
ไม่นับหน่วยกิต
24
12
6

42

42

* สาหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบการอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
TC 0810 ทักษะการใช้ภาษาไทย
TC 0820 วรรณกรรมไทยขั้นพื้นฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
TC 8043 โครงสร้างภาษาไทย
TC 8053 วรรณกรรมไทย
TC 8063 สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมไทย
TC 8073 วัฒนธรรมศึกษา
TC 8083 วรรณกรรมวิจารณ์
TC 8253 การเขียนภาษาไทยขั้นสูง
TC 8263 การอ่านภาษาไทยขัน้ สูง

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
(24 หน่วยกิต)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

3. หมวดวิชาเลือก (แผน ก 2 เรียน 6 หน่วยกิต/แผน ข. เรียน 12 หน่วยกิต)
TC 8213 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3/3-0-0)
TC 8223 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3/3-0-0)
TC 8293 วรรณกรรมแปลและการแปลขั้นสูง
3(3/3-0-0)
TC 8303 คติชนวิทยาขั้นสูง
3(3/3-0-0)
TC 8313 หัวข้อพิเศษด้านการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม
3(3/3-0-0)
TC 8323 หัวข้อพิเศษด้านการศึกษาวิเคราะห์ภาษาและวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)
4. หมวดวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
แผน ก แบบ ก 2 (ทาวิทยานิพนธ์)
(12 หน่วยกิต)
TC 8436 วิทยานิพนธ์ 1
6(0-0-6/P)
TC 8446 วิทยานิพนธ์ 2
6(0-0-6/P)
แผน ข (การศึกษาอิสระ)
(6 หน่วยกิต)
TC 8336 การศึกษาอิสระ
6(0-0-6/P)
แผนการศึกษา
ภาคฤดูร้อน
แผน ก แบบ ก 2 (ทาวิทยานิพนธ์)
ชื่อรายวิชา
จานวน
รหัสวิชา
หน่วยกิต
TC 0810

ทักษะการใช้ภาษาไทย

TC 0820 วรรณกรรมไทย
ขัน้ พื้นฐาน

ไม่นับ
หน่วยกิต
ไม่นับ
หน่วยกิต

รหัสวิชา
TC 0810
TC 0820

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
ชื่อรายวิชา
ทักษะการใช้ภาษาไทย
วรรณกรรมไทย
ขั้นพื้นฐาน

จานวน
หน่วยกิต
ไม่นับ
หน่วยกิต
ไม่นับ
หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2 (ทาวิทยานิพนธ์)
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวน
หน่วยกิต
TC 8043 โครงสร้างภาษาไทย
3(3/3-0-0)
TC 8053 วรรณกรรมไทย
TC 8073 วัฒนธรรมศึกษา
TC 8263 การอ่านภาษาไทยขั้นสูง
รวมหน่วยกิต

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
12

รหัสวิชา

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
ชื่อรายวิชา

TC 8043

โครงสร้างภาษาไทย

จานวน
หน่วยกิต
3(3/3-0-0)

TC 8053
TC 8073
TC 8263

วรรณกรรมไทย
วัฒนธรรมศึกษา
การอ่านภาษาไทยขั้นสูง
รวมหน่วยกิต

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
12

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

แผน ก 2 (ทาวิทยานิพนธ์)
ชื่อรายวิชา

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจยั

3(3/3-0-0)

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจยั

3(3/3-0-0)

TC 8063 สัมมนาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
TC 8083 วรรณกรรมวิจารณ์

3(3/3-0-0)

3(3/3-0-0)

3(3/3-0-0)

TC 8063 สัมมนาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
TC 8083 วรรณกรรมวิจารณ์

TC 8253 การเขียนภาษาไทยขั้นสูง

3(3/3-0-0)

TC 8253 การเขียนภาษาไทยขั้นสูง

3(3/3-0-0)

TC …….

3(3/3-0-0)
15

รวมหน่วยกิต

12

วิชาเลือก
รวมหน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต

3(3/3-0-0)

ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
TC …….
TC …….

แผน ก 2 (ทาวิทยานิพนธ์)
ชื่อรายวิชา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวมหน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

TC …….
TC …….
TC …….

6

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
ชื่อรายวิชา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวมหน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

แผน ก 2 (ทาวิทยานิพนธ์)
ชื่อรายวิชา

TC 8436 วิทยานิพนธ์ (1)
รวมหน่วยกิต

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา

6(0-0-6/P)
6

TC 8336 การศึกษาอิสระ
รวมหน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต
6(0-0-6/P)
6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

แผน ก 2 (ทาวิทยานิพนธ์)
ชื่อรายวิชา

TC 8446 วิทยานิพนธ์ (2)
รวมหน่วยกิต

จานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา

6(0-0-6/P)
6

-

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
ชื่อรายวิชา
สอบประมวลความรู้
ข้อเขียน และปากเปล่า
-

จานวน
หน่วยกิต

-

คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
TC 0810 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ไม่นับหน่วยกิต
Thai Language Skills
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์และการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจาวันและในเชิงวิชาการ การวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทย
การใช้ทักษะภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
TC 0820 วรรณกรรมไทยขั้นพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
Background Thai Literature
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง ประวัตินักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของไทย ศึกษาวรรณกรรมยุคสมัย ต่าง ๆ ในด้าน
ประวัติ รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ตลอดจนลักษณะเด่น คุณค่าและโลกทัศน์ของวรรณกรรมที่เด่นของไทย
2. หมวดวิชาบังคับ
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3-0-0)
Research Methodology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดาเนินการวิจัย ประเภทของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การค้นหาปัญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องมือการวิจัย การเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มาและวิธีการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการนาเสนอผลการวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษา
ต้องฝึกปฏิบัติการทาโครงการวิจัย
TC 8043 โครงสร้างภาษาไทย
3(3/3-0-0)
Thai Structure
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างของภาษาไทยด้านระบบเสียง ระบบคา ระบบประโยค และระบบความหมายตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
และแนวคิดการใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านภาษา
TC 8053 วรรณกรรมไทย
Thai Literature
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3/3-0-0)

ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยที่สาคัญของแต่ละสมัย ในด้านรูปแบบ ภาษา แนวคิด เนื้อหา
และโลกทัศน์ วิเคราะห์อิทธิพลของสังคม วัฒนธรรมที่มีต่อวรรณกรรมไทย และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม
และแนวทางการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวรรณกรรมไทย

TC 8063 สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมไทย
3(3/3-0-0)
Siminar on Thai Language and Culture
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์การใช้ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยบูรณาการความรู้ทางภาษาทั้งภาคทฤษฎีและการนาไปใช้
จริง องค์ความรู้และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในวงการการใช้ภาษาไทย และการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาในบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การอภิปราย การจัดสัมมนา การนาเสนอ
TC 8073 วัฒนธรรมศึกษา

3(3/3-0-0)

Cultural Studies
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย กรอบแนวคิดในการศึกษา รู ปแบบการแสดงออกของวัฒนธรรมในวิถีชีวิตไทย ระดับการรับวัฒนธรรม
อื่น ๆ ของไทย การปรับตัว ผลกระทบของวัฒนธรรมที่มีต่อชีวิตและสังคมไทย แนวทางการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวัฒนธรรม
ในสังคม
TC 8083 วรรณกรรมวิจารณ์
3(3/3-0-0)
Literary Criticism
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรมแนวภาษา สังคม และวัฒนธรรม วิจารณ์วรรณกรรมประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์
และบทละคร แนวโน้มของวรรณกรรมวิจารณ์แนวภาษา สังคม และวัฒนธรรม และแนวทางการนาทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม
ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวรรณกรรมไทย
TC 8253 การเขียนภาษาไทยขั้นสูง
3(3/3-0-0)
Advanced Thai Writing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักและรูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ ปัญหาและข้อบกพร่องของการเขียน การฝึกกระบวนการคิด การรวบรวม
และการเก็บข้อมูลสารสนเทศภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการและงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ และแนวทางการเขียนงานวิทยานิพนธ์
TC 8263 การอ่านภาษาไทยขั้นสูง
3(3/3-0-0)
Advanced Thai Reading
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูง การฝึกอ่านวิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์ และประเมินคุณค่า และแนวทางการอ่านเพื่อ
ศึกษาค้นคว้าวิจัย

3. หมวดวิชาเลือก
TC 8213 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3/3-0-0)
Thai Language and Culture for Tourism
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว ฝึกการใช้ภาษาไทยระดับสูงเชิงการท่องเที่ยว ในบริบทของสังคมและธุรกิจการ
ท่องเที่ยว แนวทางการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
TC 8223 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3/3-0-0)
Thai Language for business
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะการใช้ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การเขียนรายงานทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจ บันทึกข้อความ การเขียน
บรรยายสรุป ฝึกศิลปะการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อกิจธุระและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แนวทางการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ด้านภาษาไทยธุรกิจ
TC 8293 วรรณกรรมแปลและการแปลขั้นสูง
3(3/3-0-0)
Translated Literature
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการการแปลวรรณกรรมแปลต่างประเทศเป็นภาษาไทย การแปลวรรณกรรมไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
หลักการแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์สาเหตุและฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดใน การแปล การพัฒนาการแปลเพื่อกิจ
ธุระต่าง ๆ และฝึกการแปลอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวรรณกรรมแปลหรือการแปลวรรณกรรม
TC 8303 คติชนวิทยาขั้นสูง

3(3/3-0-0)

Advanced Folklore
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับคติชนวิทยา การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพลง การละเล่น ปริศนาคาทาย สุภาษิต และคาพังเพย
ความเชื่อ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและสังคมไทย แนวทางการนาทฤษฎีคติชนวิทยาไปใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย
TC 8313 หัวข้อพิเศษด้านการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม
3(3/3-0-0)
Special Topics in Literature
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกในหัวข้อเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษด้านการวิเคราะห์วรรณกรรม การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเชิง
ลึกเป็นลายลักษณ์อักษรและรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

TC 8323 หัวข้อพิเศษด้านการศึกษาวิเคราะห์ภาษาและวัฒนธรรม
3(3/3-0-0)
Special Topics in Language
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกในหัวข้อเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษด้านการวิเคราะห์ภาษาและวัฒนธรรม การรายงานผลการศึกษา
ค้นคว้าเชิงลึกเป็นลายลักษณ์อักษรและรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
4. หมวดวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
TC 8336 การศึกษาอิสระ
6(0-0-6/ P)
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาบังคับทุกวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือทาการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมไทย
TC 8436 วิทยานิพนธ์ 1
6(0-0-6/P)
Thesis I
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาบังคับทุกวิชา
ปัญหาการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม เขียนเค้าโครง เสนอหัวข้อ และค้นคว้าเก็บข้อมูล และการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
TC 8446 วิทยานิพนธ์ 2
6(0-0-6/P)
Thesis II
วิชาบังคับก่อน : Thesis I
การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล สรุปและให้ข้อเสนอแนะ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

