รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

:
:
:
:

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง)
ศศ.ม. (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง)
Master of Arts (Communicative Thai as a Second Language)
M.A. (Communicative Thai as a Second Language)

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
42 หนวยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) ครู/อาจารยภาษาไทยในตางประเทศ
2) ครู/อาจารยภาษาไทยที่สอนนักศึกษาชาวตางชาติในประเทศไทย
3) ประชาสัมพันธ
4) เลขานุการ
5) ผูประสานงานดานภาษา
6) นักแปล ลาม
วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน ในวันเสาร – อาทิตย เวลา 08.30 – 16.30 น. ของภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ
ภาคฤดูรอน
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนชาวตางชาติผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทั้งในประเทศและตางประเทศ

คาใชจายตลอดหลักสูตร
รายการ
- คาสมัครเขาศึกษา
-คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา
-คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
- คาขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการประสาทปริญญาบัตร
-คาหนวยกิต
- คาวิชาเสริมพื้นฐาน
-คาบํารุงการศึกษา
 ภาคการศึกษาปกติ
 ภาคฤดูรอน
- คาบริการอินเทอรเน็ต
 ภาคการศึกษาปกติ
 ภาคฤดูรอน
-คากิจกรรมพิเศษ
 ภาคการศึกษาปกติ
 ภาคฤดูรอน
รวม

จํานวนหนวย

42 หนวยกิต
2 วิชา

จํานวนเงิน
ตอหนวย (บาท)
1,500
1,000
200
3,000
3,000
6,000

รวม (บาท)
1,500
1,000
200
3,000
126,000
12,000

4
2

ภาค
ภาค

6,000
3,000

24,000
6,000

4
2

ภาค
ภาค

1,000
500

4,000
1,000

4
2

ภาค
ภาค

3,000
1,500

12,000
3,000
193,700

2

โครงสรางหลักสูตร
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรไมนอยกวา 42 หนวยกิต เลือกเรียนตามแผนการ
ศึกษา ดังตอไปนี้
แผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ เทียบคาได 12 หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
ตองมีการคนควาอิสระ ซึ่งเทียบคาได 6 หนวยกิต ตองสอบประมวลความรูขอเขียนและปากเปลา
หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
การศึกษาอิสระ และการสอบประมวลความรู
รวม
0B

รายวิชาในโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
TC 8053 วรรณกรรมไทย
TC 8073 วัฒนธรรมศึกษา
TC 8083 วรรณกรรมวิจารณ
TC 8093 สัมมนาการใชภาษาไทย
TC 8253 การเขียนภาษาไทยขั้นสูง
TC 8263 การอานภาษาไทยขั้นสูง
TC 8303 คติชนวิทยาขั้นสูง

แผน ก แบบ ก 2
(หนวยกิต)
24
6
12
42

แผน ข
(หนวยกิต)
24
12
6
42

(24 หนวยกิต)
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)

หมวดวิชาเลือก (แผน ก 2 เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต/แผน ข เรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
TC 8213 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
TC 8223 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3/3-0-0)
TC 8293 วรรณกรรมแปลและการแปลขั้นสูง
3(3/3-0-0)
TC 8313 หัวขอพิเศษดานการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรม
3(3/3-0-0)
TC 8333 หัวขอพิเศษดานการศึกษาวิเคราะหวัฒนธรรมไทย-จีน
3(3/3-0-0)

3

วิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 2 (ทําวิทยานิพนธ)
TC 8436 วิทยานิพนธ 1
TC 8446 วิทยานิพนธ 2
แผน ข (การศึกษาอิสระ)
TC 8336 การศึกษาอิสระ

(12 หนวยกิต)
6(0-0-6/P)
6(0-0-6/P)
(6 หนวยกิต)
6(0-0-6/P)

แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2 (ทําวิทยานิพนธ)
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวน
หนวยกิต
TC 8093 สัมมนาการใชภาษาไทย
3(3/3-0-0)
TC 8053 วรรณกรรมไทย
TC 8073 วัฒนธรรมศึกษา
TC 8263 การอานภาษาไทยขั้นสูง
รวมหนวยกิต

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

รหัสวิชา

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
ชื่อรายวิชา

TC 8093

สัมมนาการใชภาษาไทย

จํานวน
หนวยกิต
3(3/3-0-0)

TC 8053
TC 8073
TC 8263

วรรณกรรมไทย
วัฒนธรรมศึกษา
การอานภาษาไทยขั้นสูง
รวมหนวยกิต

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

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

แผน ก 2 (ทําวิทยานิพนธ)
ชื่อรายวิชา

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจยั

จํานวน
หนวยกิต
3(3/3-0-0)

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจยั

จํานวน
หนวยกิต
3(3/3-0-0)

TC 8303 คติชนวิทยาขั้นสูง
TC 8083 วรรณกรรมวิจารณ

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

TC 8303
TC 8083

คติชนวิทยาขั้นสูง
วรรณกรรมวิจารณ

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

TC …….

3(3/3-0-0)

TC …….

วิชาเลือก

3(3/3-0-0)

TC …….

วิชาเลือก

3(3/3-0-0)

วิชาเลือก

รวมหนวยกิต

12

รหัสวิชา

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
ชื่อรายวิชา

รวมหนวยกิต

15

4

ภาคฤดูรอน
แผน ก 2 (ทําวิทยานิพนธ)
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

TC 8253 การเขียนภาษาไทยขั้นสูง
TC ……. วิชาเลือก
รวมหนวยกิต

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
จํานวน
หนวยกิต

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

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

TC 8253 การเขียนภาษาไทยขั้นสูง
TC ……. วิชาเลือก
TC ……. วิชาเลือก
รวมหนวยกิต

จํานวน
หนวยกิต

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

แผน ก 2 (ทําวิทยานิพนธ)
ชื่อรายวิชา

TC 8436 วิทยานิพนธ (1)
รวมหนวยกิต

จํานวน
หนวยกิต
6(0-0-6/P)
6

รหัสวิชา

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
ชื่อรายวิชา

TC 8336 การศึกษาอิสระ
รวมหนวยกิต

จํานวน
หนวยกิต
6(0-0-6/P)
6

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

แผน ก 2 (ทําวิทยานิพนธ)
ชื่อรายวิชา

TC 8446 วิทยานิพนธ (2)
รวมหนวยกิต

จํานวน
หนวยกิต
6(0-0-6/P)

รหัสวิชา

6

-

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
ชื่อรายวิชา
สอบประมวลความรู
ขอเขียน และปากเปลา
-

จํานวน
หนวยกิต

-

5

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดําเนินการวิจัย ประเภทของการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การคนหาปญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสรางเครื่องมือการวิจัย การเลือกตัวอยาง
แหลงที่มาและวิธีการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัย
และจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษาตองฝกปฏิบัติการทําโครงการวิจัย
ผลลัพธการเรียนรู ; รูและเขาใจในวิธีการของการดําเนินการวิจัยจนสามารถเขียนเคาโครงงานวิจัยได
ST 8013 Research Methodology
3(3/3-0-0)
Prerequisite : Non
Concepts, principles, forms, and methods of doing researches, quantitative and
qualitative; identifying problems; research designing, including research tools, sampling, sources
and data selection; data analyzing; research writing; research presentation; and research ethics;
practicing of writing research outlines, as required for research topic approvals
Learning outcomes ; Know and understand the method of conducting research so that
you can write a research layout
TC 8053 วรรณกรรมไทย
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัติ พัฒนาการ และการวิเคราะหวรรณกรรมไทยประเภทตาง ๆ ที่สําคัญของแตละสมัย รูปแบบ
ภาษา แนวคิด เนื้อหา โลกทัศน และแนวทางการศึกษาคนควาวิจัยวรรณกรรมไทยโดยเนนการศึกษาเฉพาะ
ดานองคประกอบในวรรณกรรม เชน โครงเรื่อง ความขัดแยง ตัวละคร แกนเรื่อง บทสนทนา ฉาก เปนตน
ผลลัพธการเรียนรู ; วิเคราะหวรรณกรรมไทยดานองคประกอบวรรณกรรมได
TC 8053 Thai Literature
3(3/3-0-0)
Prerequisite : Non
History, development and analysis of various genres of masterpieces of Thai literature;
study of works of different periods, styles, uses of language, ideas, contents, and world views;
Thai literary studies, focusing on literary elements –including plots, conflicts, characters,
themes, dialogues, setting, and so on
Learning outcomes ; Analysis of Thai literary elements
6

TC 8093 สัมมนาการใชภาษาไทย
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พั ฒ นาทั ก ษะการใช ภ าษาไทยทั้ ง ด านการฟ ง พูด อ าน เขีย น วิเ คราะห ก ารใช ภ าษาไทยในบริ บ ท
สังคมไทย โดยบูรณาการทฤษฎีทางภาษากับการนําไปใชจริง องคความรูและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในวงการ
การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง และการหาแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองในบริบท
ทางสังคมไทย
ผลลัพธการเรียนรู ; สื่อสารการใชภาษาไทยทั้งดานการฟง พูด อาน เขียนได วิเคราะหปญหาและ
แนวทางแกปญหาการใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองได และพูดนําเสนอผลการสัมมนาได
TC 8093 Seminar on Thai Language Usage
3(3/3-0-0)
Prerequisite : Non
Practicing of Thai listening, speaking, reading and writing skills; analyzing of Thai
language usage in Thai context by integrating language theories to the practical usage; a body
of knowledge and changes of communication in Thai as the second language; problems solving
of communication in Thai as the second language in Thai context
Learning outcomes ; Communicate the use of Thai in both listening, speaking, reading
and writing, analyzing problems and solving problems using Thai as a second language. And to
present the results of the seminar.
TC 8073 วัฒนธรรมศึกษา
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความหมาย กรอบแนวคิดในการศึกษา การแสดงออกของวัฒนธรรมในวิถีชีวิตไทยที่มีความหลากหลาย
การปรับตัว ผลกระทบของวัฒนธรรมที่มีตอชีวิตและสังคมไทย แนวทางการศึกษาคนควาวิจัยดานวัฒนธรรมใน
สังคม
ผลลัพธการเรียนรู ; วิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับชีวิตและสังคมไทย
TC 8073 Cultural Studies
3(3/3-0-0)
Prerequisite : Non
Definitions, study frameworks, expressions, and adaptations of culture in Thai ways of
life; cultural effects on living and Thai society; guidance of cultural studies and researches in
social context
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Learning outcomes ; Analysis of the relationship between culture and Thai society and
life.
TC 8083 วรรณกรรมวิจารณ
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทฤษฎีการวิ จารณวรรณกรรมแนวภาษา สังคม และวัฒ นธรรม วิจ ารณวรรณกรรมประเภทนวนิยาย
เรื่องสั้น กวีนิพนธ และบทละคร วิเคราะหความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคม และแนวทางการนําทฤษฎี
การวิจารณวรรณกรรมไปใชในการศึกษาคนควาวิจัยดานวรรณกรรมไทยโดยเนนเฉพาะการนําทฤษฎีวรรณกรรม
วิจารณมาใชในการวิเคราะหวิจารณวรรณกรรม
ผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ; วิ เ คราะหว รรณกรรมไทยโดยใช ทฤษฎี ว รรณคดี วิ จ ารณ และวิ เ คราะห
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมได
TC 8083 Literary Criticism
3(3/3-0-0)
Prerequisite : Non
Theories of literary criticism –focusing on language, society, and culture; literary genres
criticism, including novel, short story, poetry, and drama; literature and society criticism;
application of literary theories for Thai literature studies or researches
Learning outcomes ; Analysis of Thai Literature using critique of literary theory. And
analyzes the relationship between lierature and society.
TC 8253 การเขียนภาษาไทยขั้นสูง
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักและรูปแบบการเขียนประเภทตาง ๆ ปญหาและขอบกพรองของการเขียน การพัฒนากระบวนการ
คิด การรวบรวม และการเก็บขอมูลสารสนเทศภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการและงานเขียนประเภท
ตาง ๆ และแนวทางการเขียนงานวิทยานิพนธ โดยเนนการเขียนผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย
การเขียนสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ขอเสนอแนะ บทคัดยอ และบทความการวิจัย
ผลลัพธการเรียนรู ; เขียนเคาโครงงานวิจัย รายงานการวิจัย และบทความวิจัยได
TC 8253 Advanced Thai Writing
3(3/3-0-0)
Prerequisite: Non
Principles and styles of writings, including writing problems; ideas developing, Thai data
and information gathering for academic and various type writings; forms of thesis writing,
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focusing on data analysis, objectives, research findings, research discussions, research
suggestions, abstracts, and research articles
Learning outcomes ; Write a Research outline, Research report ana Research Articies.
TC 8263 การอานภาษาไทยขั้นสูง
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การพัฒนาทักษะการอานขั้นสูง การพัฒนาอานวิเคราะห ตีความ วิจารณ และประเมินคุณคา และ
แนวทางการอานเพื่อศึกษาคนควาวิจัย
ผลลัพธการเรียนรู ; อานวิเคราะห ตีความ วิจารณ และประเมินคุณคางานเขียนประเภทตาง ๆ ได
TC 8263 Advanced Thai Reading
3(3/3-0-0)
Prerequisite : Non
Practicing advanced reading skills, including analytical reading, interpretation, criticism,
and evaluation; reading for researches
Learning outcomes ; Read, analyze, criticize and evaluate the value of different types
of writing.
TC 8303 คติชนวิทยาขั้นสูง
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับคติชนวิทยา การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบาน เพลง การละเลน ปริศนาคําทาย สุภาษิต และ
คําพังเพย ความเชื่อ คานิยม ภูมิปญญาไทย ที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและสังคมไทย แนวทางการนําทฤษฎีคติชน
วิทยาไปใชในการศึกษาคนควาวิจัย
ผลลัพธการเรียนรู ; วิเคราะหคติชนวิทยาในวัฒนธรรมพื้นบานไทย และใชทฤษฎีคติชนวิทยาเพื่อ
การศึกษาคนควาวิจัยได
TC 8303 Advanced Folklore
3(3/3-0-0)
Prerequisite: Non
Knowledge of folklores; studies of folk traditions, songs, plays, riddles, tales, and
proverbs; Thai beliefs, values, and wisdoms affecting to Thai ways of life and society;
application of folklores knowledge for studies or researches
Learning outcomes ; Folkore Analysis in Thai Folk Culture and use folklore theory for
research.
9

วิชาเลือก
TC 8213 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คําศัพทและสํานวนที่ใชในการทองเที่ยว พัฒนาการใชภาษาไทยระดับสูงเชิงการทองเที่ยว ในบริบท
ของสังคมและธุรกิจการทองเที่ยว แนวทางการศึกษาคนควาวิจัยดานภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว
ผลลัพธการเรียนรู ; ศึกษาคนควาวิจัยดานภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว
TC 8213 Thai Language and Culture for Tourism
3(3/3-0-0)
Prerequisite : Non
Terms and idioms used in tourism; practicing of Thai formal language in social and
tourism business contexts; guidance of researches, focusing on language and culture for tourism
Learning outcomes ; Study and research in Thai language and culture for tourism.
TC 8223 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลักษณะการใชภาษาไทยที่เกี่ยวของกับธุรกิจ การเขียนรายงานทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจ บันทึก
ขอความ การเขียนบรรยายสรุป พัฒนาศิลปะการใชภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อกิจธุระและการเจรจาตอรอง
ทางธุรกิจ แนวทางการศึกษาคนควาวิจัยดานภาษาไทยธุรกิจ
ผลลัพธการเรียนรู ; ศึกษาคนควาวิจัยดานภาษาไทยธุรกิจได
TC 8223 Thai Language for Business
3(3/3-0-0)
Prerequisite: Non
Thai language for business, including writing of business reports, letters, memos, and
summaries; practicing speaking techniques, formal writing, and business negotiation; guidance of
researches, focusing on Thai language for business
Learning outcomes ; Study and research in Thai business.
TC 8293 วรรณกรรมแปลและการแปลขั้นสูง
วิชาบังคับกอน : ไมมี

3(3/3-0-0)
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พั ฒ นาการการแปลวรรณกรรมแปลต า งประเทศเป น ภาษาไทย การแปลวรรณกรรมไทยเป น
ภาษาตางประเทศ หลักการแปลงานเขียนประเภทตาง ๆ การวิเคราะหสาเหตุและพัฒนาแกไขขอผิดพลาดใน การ
แปล การพัฒนาการแปลเพื่ อกิจ ธุระตาง ๆ และพัฒนาการแปลอยางมีประสิทธิภาพ แนวทางการศึ กษา
คนควาวิจัยดานวรรณกรรมแปลหรือการแปลวรรณกรรม
ผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู
; แปลวรรณกรรมต า งประเทศเป น ภาษาไทย แปลวรรณกรรมไทยเป น
ภาษาตางประเทศ และศึกษาคนควาวิจัยดานวรรณกรรมแปลหรือการแปลวรรณกรรมได
TC 8293 Translated Literature and Advanced Translation
3(3/3-0-0)
Prerequisite: Non
Development of translation of foreign literary works into Thai and vice versa;
translation techniques of various writings; errors analysis and improving translated works;
revising translated business documents; practicing efficient translation skills; guidance of
researches on translated literature or translation of literary works
Learning outcomes ; Translating foreign literature into Thai Translation of Thai literature
into foreign languages. Study and research in literary, translation or literary translation.
TC 8313 หัวขอพิเศษดานการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรม
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับกอน :ไมมี
การศึกษาคนควาเชิงลึกในหัวขอเรื่องที่สนใจเปนพิเศษดานการวิเคราะหวรรณกรรม การรายงานผล
การศึกษาคนควาเชิงลึกเปนลายลักษณอักษรและรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
ผลลัพธการเรียนรู ; ศึกษาคนควาวิจัยดานการวิเคราะหวรรณกรรมได
TC 8313 Special Topics in Literature Analysis
3(3/3-0-0)
Prerequisite: Non
Critical study of special topics based on personal interests, focusing on literary analysis;
reporting the studies in written or other suitable forms
Learning outcomes ; Study and research on literary analysis.
TC 8323 หัวขอพิเศษดานการศึกษาวิเคราะหวัฒนธรรมไทย-จีน
3(3/3-0-0)
วิชาบังคับกอน :ไมมี
การศึ ก ษาค น คว า เชิ ง ลึ ก ในหั ว ข อ ที่ ส นใจเป น พิ เ ศษด า นการศึ ก ษาวิ เ คราะห วั ฒ นธรรมไทย-จี น
การพั ฒนาทั กษะการเก็ บข อมู ลภาคสนามในพื้นที่มีชุมชนชาวจีนในประเทศไทย และในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การศึ กษาเอกสารที่ เกี่ ยวกั บวั ฒนธรรมไทย-จี น การรายงานผลการศึ กษาค นคว าเชิ งลึ กเป นลายลั กษณ อั กษร
และรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
ผลลัพธการเรียนรู ; ศึกษาคนควาวิจัยดานการวิเคราะหวัฒนธรรมไทย-จีนได
TC 8323 Special Topics in Thai-Chinese Cultural Analysis

3(3/3-0-0)
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Prerequisite: Non
Critical study of special topics based on personal interests, focusing on Thai-Chinese
cultural analysis; practicing field data collection in Chinese communities in Thailand and in
People’s Republic of China; studies of Thai-Chinese cultural documents; reporting the studies in
written or other suitable forms
Learning outcomes ; Study and research on the analysis of Thai-Chinese culture.
วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ
TC 8336 การศึกษาอิสระ
6(0-0-6/P)
วิชาบังคับกอน : รายวิชาบังคับทุกวิชา
การศึกษาคนควาดวยตนเองหรือทําวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับภาษาและวัฒนธรรมไทย
ผลลัพธการเรียนรู ; ศึกษาคนควาดวยตนเองดานภาษาและวัฒนธรรมไทยได
TC 8336 Independent Study
6(0-0-6/P)
Prerequisite: All core courses
Independent studies or researches related to Thai language and culture
Learning outcomes ; Independent studies in Thai language and culture.
TC 8436 วิทยานิพนธ 1
6(0-0-6/P)
วิชาบังคับกอน : รายวิชาบังคับทุกวิชา
ปญหาการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม เขียนเคาโครง เสนอหัวขอ และคนควาเก็บขอมูล และการสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธ
ผลลัพธการเรียนรู ; เขียนเคาโครงงานวิจัยเพื่อเขาสอบเคาโครงวิทยานิพนธได
TC 8436 Thesis I
6(0-0-6/P)
Prerequisite: All core courses
Identifying research problems; literature reviewing; writing research outlines; proposing
research topics; data studies; research outline defenses
Learning outcomes ; Write a research proposal for Thesis outline defense exams.
TC 8446 วิทยานิพนธ 2
6(0-0-6/P)
วิชาบังคับกอน : Thesis I
การวิเคราะหขอมูล การรายงานผล สรุปและใหขอเสนอแนะ และการสอบปองกันวิทยานิพนธ
ผลลัพธการเรียนรู ; เขียนรายงานการวิจัยเพื่อเขาสอบปองกันวิทยานิพนธได
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TC 8446 Thesis II
6(0-0-6/P)
Prerequisite: Thesis I
Data analyzing; research writing; summarizing and proposing suggestions; Thesis
defenses
Learning outcomes ; Write a research for Thesis defense exams.
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