
 
 

 
 
1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)    
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ภาษาไทย)  

2. วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ทางด้านภาษาไทย สามารถประยุกต์ความรู้สู่การพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพได้ 
2.  มีความรู้ความสามารถทางการวิจัยภาษาไทยขั้นสูง ทั้งด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณกรรมและวรรณคดีไทย ทั้งใน

ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตลอดจนการวิจัยภาษาและวรรณกรรมไทยในเชิงเปรียบเทียบ  
3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาไทย 
4. มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

3. หลักสูตร 
2.1 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  48 หน่วยกิต 
2.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

         แบบ 2.1 

1)  หมวดวิชาบังคับ  3 
2)  หมวดวิชาเลือก  36 

3)  ดุษฎีนิพนธ์  48 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  9 
 

4.  รายวิชา 
1) รายวิชาบังคับ 
 *HS 677 101   ทฤษฎีภาษาศาสตร์และวรรณกรรมเพ่ือการวิจัยภาษาไทย      3 (3-0-6) 

 *HS 677 102   ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาและวรรณกรรมไทย                   3 (3-0-6)                            
 *HS 677 991  สัมมนาประเด็นเฉพาะทางภาษาและวรรณกรรมไทย                 3 (3-0-6) 

2) หมวดวิชาเลือก 
      นักศึกษาต้องเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดเพิ่มในภายหลัง 

       *HS 677 201  วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์                                        3 (3-0-6) 
     *HS 677 202   ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวัฒนธรรม      3 (3-0-6) 

 *HS 677 203  วิทยาภาษาถิ่น        3 (3-0-6) 
*HS 677 204  วรรณกรรมไทยในสื่อร่วมสมัย      3 (3-0-6) 
 *HS 677 205  พลวัตทางคติชนในวรรณกรรมไทย                               3 (3-0-6) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 



 3)  ดุษฎีนิพนธ์  
       *HS677 998  ดุษฎีนิพนธ์                                                               36 หน่วยกิต 

5.  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกิต 

 *HS 677 101 ทฤษฎีภาษาศาสตร์และวรรณกรรมเพ่ือการวิจัยภาษาไทย           3 (3-0-6) 
      *HS 677 102   ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาและวรรณกรรมไทย                   3 (3-0-6)         
 *HS 677 991  สัมมนาประเด็นเฉพาะทางภาษาและวรรณกรรมไทย                3 (3-0-6) 
  รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียน                                                      9 
        รวมหน่วยกิตสะสม                                                              9 
     

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2                                                       หน่วยกิต  
           *HS 677 XXX วิชาเลือก                                        3 
           *HS 677 998  ดุษฎีนิพนธ์                                                                  6     
           รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียน                                                           9 
           รวมหน่วยกิตสะสม                                                                   18 
 
      ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1                                                       หน่วยกิต 
            *HS 677 998  ดุษฎีนิพนธ์                                                               9 
            รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน                                                       9 
            รวมหน่วยกิตสะสม                                                                27 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2                                                       หน่วยกิต 
          *HS 677 998  ดุษฎีนิพนธ์                                                              9 
           รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียน                                                  9 
           รวมหน่วยกิตสะสม                                                           36 
 
 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1                                                              หน่วยกิต 
           *HS 677 998  ดุษฎีนิพนธ์                                                              9  
            รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียน                                                   9 
            รวมหน่วยกิตสะสม                                                           45 
 
        ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2                                                               หน่วยกิต 
           *HS 677 998   ดุษฎีนิพนธ์                                                              3 
            รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียน                                                    3 
            รวมหน่วยกิตสะสม                                                           48 
 



6.  ค าอธิบายรายวิชา 
 *HS 677 101   ทฤษฎีภาษาศาสตร์และวรรณกรรมเพื่อการวิจัยภาษาไทย        3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี 
                    ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ทฤษฎีวรรณกรรม การวิเคราะห์วรรณกรรมด้วยทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
การวิเคราะห์ภาษาศาสตร์ด้วยทฤษฎีวรรณกรรม การประยุกต์ทฤษฎีภาษาศาสตร์และวรรณกรรมในงานวิจัย   
 
           *HS 677 102   ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางภาษาและวรรณกรรมไทย                3(3-0-6)  
     เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี 
    ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาไทย  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวรรณกรรมไทย  ประเภท
งานวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม งานวิจัยภาคสนาม   การออกแบบงานวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
 
            *HS 677 201  วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์                                        3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี 
                          แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรม อุดมการณ์ อัตลักษณ์และอ านาจ ความเป็นมาของวาทกรรม
วิเคราะห์   เชิงวิพากษ์ ความสัมพันธ์ของวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์กับทฤษฎีอื่น วิธีวิทยาการวิเคราะห์วาทกรรม  
 
             *HS 677 202  ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวัฒนธรรม       3(3-0-6) 

    เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี 
                            ภาษาไทยและบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม  ภาวะหลายภาษา การเปลี่ยนแปลง
ภาษาไทย  ภาษาศาสตร์เชิงภูมิศาสตร์สังคม  ประเด็นปัจจุบันของการศึกษาภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม
วัฒนธรรม 
 

*HS 677 203    วิทยาภาษาถิ่น                                                3(3-0-6) 
       เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี 

                            แนวคิดวิทยาภาษาถิ่น  ทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาภาษาถิ่น วิวัฒนาการของภาษาตระกูลไท 
การท าแผนที่ภาษาถ่ิน  ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับภาษาถ่ินในประเทศไทย 
 

*HS 677 204   วรรณกรรมไทยในสื่อร่วมสมัย          3(3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี 

                           การแปลงวรรณกรรมในสื่อร่วมสมัย  บทบาทของการสื่อกับวรรณกรรม  การวิเคราะห์
วรรณกรรมในสื่อร่วมสมัย  ประเด็นปัจจุบันการวิจัยวรรณกรรมในสื่อร่วมสมัย   
 

*HS 677 205   พลวัตทางคติชนในวรรณกรรมไทย                                3(3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี 

                          กระบวนการทางคติชนวิทยากับวรรณกรรมไทย การสืบทอด การผลิตซ้ าความเชื่อ วิธีคิดและ
พิธีกรรมในวรรณกรรม พลวัตและการประยุกต์คติชนในบริบทสังคมและวรรณกรรมร่วมไทย 



 *HS 677 991  สัมมนาประเด็นเฉพาะทางภาษาและวรรณกรรมไทย              3(3-0-6) 
เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี 

                          ประเด็นปัจจุบันและปัญหาของภาษาและวรรณกรรมไทย ภาษาและวรรณกรรมไทยใน
สังคมไทยภาษาและวรรณกรรมไทยเชิงเปรียบเทียบ บทบาทของภาษาและวรรณกรรมไทยในสังคมโลก 
 

*HS 677 998   ดุษฎีนิพนธ์                                                  36 หน่วยกิต 
    เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี 
                             การท าวิจัยและเขียนรายงานวิจัยเฉพาะด้านภาษาไทย ในเชิงภาษาศาสตร์ของภาษาไทย โดย
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาและวรรณกรรมไทย อันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใ หม่หรือการประยุกต์
ผลการวิจัยสู่การแก้ไขปัญหาด้านภาษาไทยในสังคม   
 
3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา : 

 
 

4. ความร่วมมือ : 
 
 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร :  
- ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)  E-mail: jratta@kku.ac.th 

 


