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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาหรือวรรณคดีไทย สามารถเปนผ ูนําทางวิชาการได้ 
ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค 

2. เพื่อสงเสริมใหมีการศึกษาหาความร ูที่ลึกซึ้งดานภาษาหรือวรรณคดีไทยอยางกวางขวางรวมทั้ง 
สรางองคความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย 

3. เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้เผยแพร่ความรู้ที่คํานึงถึงคุณธรรม ความถูกต้อง และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
         
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50  หรือมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. ผู้สมัครเข้าศึกษาแบบ 1.1 ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้          

3.1 ต้องมีผลงานวิจัย หรือผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาในเร่ืองที่เก่ียวกับภาษาไทยหรือวรรณคดีไทยที่เผยแพร่แล้วอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หรือ 

3.2 ต้องมีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาในเรื่องที่
เกี่ยวกับภาษาไทยหรือวรรณคดีไทยที่เผยแพร่แล้วอย่างน้อย 3 เรื่อง ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

4. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หรือเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
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โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มี 2 แผนการศึกษา  คือ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 
แบบ 1.1          

วิทยานพินธ์  (มีคา่เทียบเทา่)    48    หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48   หน่วยกิต 

 
แบบ 2.1     

หมวดวิชาบงัคับเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์  (มีคา่เทียบเทา่) 36 หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  54   หน่วยกิต 

 
รายวิชา  

1. แบบ 1.1   
1.1 สัมมนาวิทยานิพนธ์  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนเป็น AU โดยไม่นับหน่วยกิต ทุกภาค

การศึกษา 
411 742  สัมมนาวิทยานิพนธ์  1(1-0-2) 
 (Thesis Seminar) 
 

1.2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
411 851  วิทยานิพนธ์                                                            มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต  
 (Thesis) 
 

2. แบบ 2.1 
2.1 สัมมนาวิทยานิพนธ์  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนเป็น AU โดยไม่นับหน่วยกิต ทุกภาค

การศึกษา 
411 742  สัมมนาวิทยานิพนธ์  1(1-0-2) 
 (Thesis Seminar) 
 

2.2 หมวดวิชาบังคับเลือก นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษาไทยหรือกลุ่มวิชาวรรณคดี
ไทย ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต    

(1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
411 701 สัมมนาภาษาไทยปัจจุบัน  3(3-0-6) 
 (Seminar on Contemporary Thai Language)    
411 702 สัมมนาภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Seminar on the Thai Language from Linguistic Perspectives) 
411 703 สัมมนาวิวัฒนาการของภาษาไทย  3(3-0-6) 
 (Seminar on Thai Language Evolution) 
411 704  สัมมนาภาษาไทยสมัยเกา  3(3-0-6) 
 (Seminar on the Thai Language in the Early Periods)   
411 705  สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม  3(3-0-6) 
 (Seminar on Sociolinguistics) 



หลักสตูรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  หน้า 3 

411 706  สัมมนาภาษาถิ่น  3(3-0-6) 
 (Seminar on Regional Dialects) 
411 707  สัมมนาสัมพันธสารวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 (Seminar on Discourse Analysis)     
411 708  สัมมนาวัจนปฏิบัติศาสตร  3(3-0-6) 
 (Seminar on Pragmatics)    
411 709  สัมมนาภาษาศาสตรชาติพันธุ์  3(3-0-6) 
 (Seminar on Ethnolinguistics)     
411 710  สัมมนาภาษาตระกูลไท  3(3-0-6) 
 (Seminar on Tai Languages Family)    
411 711  การศึกษาเฉพาะเร่ืองดานภาษาไทย  3(3-0-6) 
 (Specific Topics on the Thai Language)  
411 741  สัมมนางานวิจัยไทยศึกษา  3(3-0-6) 
 (Seminar on Researches in Thai Studies) 
 

(2) กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย 
411 721  สัมมนาวรรณคดีไทยศึกษา  3(3-0-6) 
 (Seminar on Thai Literature Studies)  
411 722  สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี  3(3-0-6) 
 (Seminar on Literary Theories)  
411 723  สัมมนาประเภทวรรณคดีไทย  3(3-0-6) 
 (Seminar on Genres of Thai Literature) 
411 724  สัมมนาวรรณคดีพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
 (Seminar on Thai Buddhist Literature) 
411 725 สัมมนาวรรณกรรมปจจุบัน  3(3-0-6) 
  (Seminar on Contemporary Literature)  
411 726 สัมมนาวรรณกรรมแปล 3(3-0-6) 
 (Seminar on Translated Literature) 
411 727 สัมมนาวรรณกรรมไทยเฉพาะยุค  3(3-0-6) 
 (Seminar on Thai Literary Works in a Particular Period)  
411 728 สัมมนาวรรณกรรมกับสื่อใหม่ 3(3-0-6) 
 (Seminar on Literary Works in New Media)    
411 729  สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยา  3(3-0-6) 
 (Seminar on Folklore Theories)  
411 730  สัมมนาคติชนวิทยากับวรรณคดีไทย  3(3-0-6) 
 (Seminar on Folklore and Thai Literature) 
411 731 การศึกษาเฉพาะเร่ืองดานวรรณคดีไทย  3(3-0-6) 
 (Specific Topics on Thai Literature)  
411 741  สัมมนางานวิจัยไทยศึกษา  3(3-0-6) 
 (Seminar on Researches in Thai Studies) 
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2.3 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
411 852  วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า 36  หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
411 701 สัมมนาภาษาไทยปัจจุบัน  3(3-0-6) 
 (Seminar on Contemporary Thai Language) 
  ลักษณะ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 
 Characteristics, problems, and solution guidelines for current use of the Thai 
language. 
 
411 702 สัมมนาภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Seminar on the Thai Language from Linguistic Perspectives) 
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์และผลงานการศึกษาวิจัยภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
 Linguistics theories and research studies on the Thai language using linguistic 
theories. 
 
411 703 สัมมนาวิวัฒนาการของภาษาไทย  3(3-0-6) 
 (Seminar on Thai Language Evolution) 
 วิวัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยถึงปัจจุบัน 
 Evolution of the Thai language from the pre-Sukhothai period to present. 
 
411 704  สัมมนาภาษาไทยสมัยเกา  3(3-0-6) 
 (Seminar on the Thai Language in the Early Periods)  
 ภาษาไทยในจารึกและเอกสารโบราณที่ปรากฏในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
 Thai language in the inscriptions and ancient documents of the Sukhothai and 
Ayutthaya periods. 
 
411 705  สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม    3(3-0-6) 
 (Seminar on Sociolinguistics) 
 การศึกษาด้านภาษาไทยตามแนวคิดทางภาษาศาสตร์สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์
สังคมกับศาสตร์อ่ืน 
 Studies of the Thai language based on sociolinguistic approaches; relationship 
between sociolinguistics and other sciences. 
 
411 706  สัมมนาภาษาถิ่น    3(3-0-6) 
 (Seminar on Regional Dialects) 
 วิวัฒนาการด้านเสียง คํา ประโยคของภาษาถิ่นในประเทศไทย ลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
ของภาษาถิ่น 
 Phonological, morphological, and syntactic evolution of Thailand’s regional dialects; 
characteristics of dialectal changes in different aspects. 
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411 707  สัมมนาสัมพันธสารวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 (Seminar on Discourse Analysis)   
 การศึกษาด้านภาษาไทยตามทฤษฎีสัมพันธสารวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธสารวิเคราะห์
กับศาสตร์อ่ืน 
  Studies of the Thai language based on discourse analysis theories; relationship 
between discourse analysis and other sciences. 
 
411 708  สัมมนาวัจนปฏิบัติศาสตร  3(3-0-6) 
 (Seminar on Pragmatics)   
 การศึกษาด้านภาษาไทยตามทฤษฎีวัจนกรรม และวัจนปฏิบัติศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างวัจน
ปฏิบัติศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน 
 Studies of the Thai language based on speech act and pragmatic theories; 
relationship between pragmatics and other sciences. 
 
411 709  สัมมนาภาษาศาสตรชาติพันธุ์  3(3-0-6) 
 (Seminar on Ethnolinguistics) 
  การศึกษาด้านภาษาไทยตามแนวคิดด้านภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์
ชาติพันธุ์กับศาสตร์อ่ืน    
 Studies of the Thai language based on ethnolinguistic concepts; relationship 
between ethnolinguistics and other sciences. 
 
411 710 สัมมนาภาษาตระกูลไท    3(3-0-6) 
 (Seminar on Tai Language Family)    
 ลักษณะสําคัญของภาษาตระกูลไท การแบ่งกลุ่มภาษาตระกูลไท การศึกษาภาษาไทเชิงประวัติและ
เปรียบเทียบของภาษาตระกูลไท 
 Main characteristics of the Tai language family; Tai language family grouping; 
historical and comparative studies of languages belonging to the Tai family. 
 
411 711  การศึกษาเฉพาะเรื่องดานภาษาไทย  3(3-0-6) 
 (Specific Topics on the Thai Language)  
 การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านภาษาไทยเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด 
 A detailed study of a specific topic on Thai language. 
 
411 721  สัมมนาวรรณคดีไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Seminar on Thai Literature Studies)  
 แนวคิดด้านวรรณคดีไทยศึกษา และวิธีการศึกษาวรรณคดีของไทย 
 Concepts of Thai literature studies and methodologies for Thai literature studies. 
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411 722  สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี  3(3-0-6) 
 (Seminar on Literary Theories)  
 ทฤษฎีวรรณคดีตะวันตกและตะวันออกที่สําคัญ ระเบียบวิธีศึกษาวรรณคดีแนวต่าง ๆ และการใช้
ทฤษฎีในการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 
 Important western and eastern literary theories; different literary methodologies 
and application of theories in literary analysis and criticism. 
 
411 723  สัมมนาประเภทวรรณคดีไทย  3(3-0-6) 
 (Seminar on Genres of Thai Literature) 
 แนวคิดและวิธีวิทยาของการศึกษาประเภทวรรณคดีไทย ลักษณะร่วมและพัฒนาของวรรณคดีไทย
ประเภทต่าง ๆ 
 Concepts and methodologies of Thai literature genres; common characteristics and 
development of various Thai literature genres. 
 
411 724  สัมมนาวรรณคดีพระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
 (Seminar on Thai Buddhist Literature) 
 เนื้อหา ความคิด และบทบาทของวรรณคดีพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
 Content, thoughts, and roles of Buddhist literature in Thai society. 
 
411 725  สัมมนาวรรณกรรมปจจุบัน  3(3-0-6) 
 (Seminar on Contemporary Literature)  
 รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด วิธีการศึกษา บริบททางสังคมที่มีผลกระทบต่อวรรณกรรมปัจจุบัน 
 Forms, content, concepts, methodologies, and social contexts influencing 
contemporary literature. 
 
411 726  สัมมนาวรรณกรรมแปล 3(3-0-6) 
 (Seminar on Translated Literature)  
 เนื้อหาของวรรณกรรมแปล อิทธิพลของวรรณกรรมแปลที่มีต่อวรรณกรรมไทย  วรรณกรรมของ
ประเทศอาเซียนที่แปลเป็นภาษาไทย วรรณกรรมไทยที่แปลเป็นภาษาอาเซียน 
 Content of translated literature; influence of translated literature on Thai literature; 
ASEAN literature translated into Thai; Thai literature translated into ASEAN languages. 
 
411 727 สัมมนาวรรณกรรมไทยเฉพาะยุค 3(3-0-6) 
 (Seminar on Thai Literary Works in a Particular Period)  
 วรรณกรรมไทยเฉพาะยุคในด้านแนวคิดและประเภท มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับ
วรรณกรรมไทย นักเขียนและผลงานชิ้นสําคัญ 
 Thai literary works during a particular period focusing on concepts and genres; 
sociocultural dimensions related to Thai literary works; authors and their prominent works. 
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411 728  สัมมนาวรรณกรรมกับสื่อใหม่ 3(3-0-6) 
 (Seminar on Literary Works in New Media) 
 รูปแบบ เนื้อหา และแนวคิดทฤษฎี เพื่อเข้าถึงวรรณกรรมในสื่อใหม่ 
 Forms, content, and theoretical frameworks to access literary works in new media. 
 
411 729  สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยา  3(3-0-6) 
 (Seminar on Folklore Theories)  
 ทฤษฎี ระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา และการนําแนวคิดสหวิทยาการมาใช้ในการวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลทางคติชนวิทยา 
 Theories, folklore methodologies, and application of multidisciplinary concepts in 
analyzing and interpreting folklore data. 
 
411 730 สัมมนาคติชนวิทยากับวรรณคดีไทย     3(3-0-6) 
 (Seminar on Folklore and Thai Literature) 
 ข้อมูลทางคติชนวิทยา การแพร่กระจาย การสืบทอดและบทบาทต่อวิถีชีวิตไทยที่สัมพันธ์กับ
วรรณคดีไทย 
 Folklore data, distribution, conservation, and their roles in a Thai way of life in 
relation to Thai literature. 
 
411 731  การศึกษาเฉพาะเรื่องดานวรรณคดีไทย  3(3-0-6) 
 (Specific Topics on Thai Literature)  
 การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวรรณคดีไทยเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด 
 A detailed study of a specific topic on Thai literature. 
 
411 741 สัมมนางานวิจัยไทยศึกษา    3(3-0-6) 
 (Seminar on Researches in Thai Studies) 
 ผลงานศึกษาที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมไทยของนักวิชาการชาวต่างประเทศ และ
ผลงานของนักวิชาการไทยที่มุ่งสื่อสารกับประชาคมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 Studies on the Thai language, literature, and culture conducted by international 
and Thai scholars, focusing on communicating with national and international scholarly 
communities. 
 
411 742 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1(1-0-2) 
 (Thesis Seminar) 
 เงื่อนไข: นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชานี้เป็น AU ทุกภาคการศึกษา 
 การศึกษาค้นคว้าและรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
 Research study and thesis progress report. 
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411 851 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับกลุ่มวิชาที่ศึกษาซึ่งมีประเด็นการศึกษาที่กว้างขวางและลึกซึ้งที่
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพสูง 
 Thesis with its content related to a number of courses taken, focusing on an issue 
which is substantial both in scope and scale, resulting in a new and high quality body of 
knowledge. 
 
411 852 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับกลุ่มวิชาที่ศึกษาที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพสูง 
  Thesis with its content related to a number of courses taken, resulting in a new and 
high quality body of knowledge. 
 


