
คณะศิลปศาสตร์ 
FACULTY OF LIBERAL ARTS 

 

วิสัยทัศน์ (Vision): คณะศิลปศาสตร์ชั้นน้าในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงด้านการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 
พันธกิจ  
 1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพ หลักสูตรได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขงเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 3. บริการวิชาการท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนสังคมอย่างมีส่วนร่วม 
 4. ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   

2. มุ่งศึกษาและวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม  และ
ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

3 .มุ่งบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย การบริการวิชาการ และท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอีสานใต้  ประเทศ และภูมิภาคลุ่มน้้าโขง  

 
ค่านิยม  

A Academic Excellence    มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
R Research for Sustainable Development วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
T Team Spirit     การท้างานเป็นทีม 
S Social Responsibility    ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ือ

น้าไปสู่ความเป็นศูนย์กลางความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่น้าไปประยุกต์ใช้ในระดับชาติเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วม และท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

 
โทรศัพท:์ 045-353700  โทรสาร: 045-288870 
เว็บไซต์: www.la.ubu.ac.th 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 
   ชื่อย่อ :  ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Arts (Thai)  
   ชื่อย่อ :  M.A. (Thai)  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวดี  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาสพงศ์ ผิวพอใช้  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชู ภูศรี 

 
ปรัชญาของหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งสร้างมหาบัณฑิตให้มีความรู้ลุ่มลึก
ด้านภาษาไทย สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์องค์ความรู้ และเผยแพร่ไปสู่ชุมชนระดับ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการและการประกอบอาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

เมื่อส้าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตมีสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
1. มีความรู้ลุ่มลึกด้านภาษาไทย และสามารถประยุกต์ทฤษฎีภาษา วรรณกรรม และคติชนไป

ใช้ในการศึกษาทางวิชาการหรือการประกอบอาชีพ 
2. คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์องค์ความรู้เพ่ือน้าไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านภาษาไทย 
3. มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการและการประกอบอาชีพ 
4. ท้างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบในการท้างานและแก้ไขปัญหา  
5. สื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและ

เผยแพร่ความรู้และงานวิจัยไปสู่ชุมชนระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ   
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ทั้งในกรณีท่ีมีกฎ 
ระเบียบหลักฐาน และค่านิยมอันดีงาม      
1.2 สนับสนุนให้มีการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 
1.3 ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในสภาพแวดล้อม
ของการท้างานในองค์กรและในชุมชน  
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในศาสตร์ของสาขาวิชา หลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญและ
น้ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.2 พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบสนองประเด็นปัญหาหรือบริบทใหม่ 
3.2 สามารถวิเคราะห์ผลงานวิจัยและวิชาการเพ่ือพัฒนาข้อสรุปและเสนอแนะในสาขาวิชาภาษาไทย 

3.3 สามารถด้าเนินโครงการหรือโครงการวิจัยด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถตัดสินใจในการด้าเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4.2 มีความรับผิดชอบในการด้าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืน 
4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น้าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท้างานของกลุ่ม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน้ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา 
และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป  
โดยการน้าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส้าคัญ 
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โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
หมวดวิชา/จ านวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2 

1. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ   จ้านวน 15 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิทยานิพนธ์    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวม   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
แผน ก แบบ ก 2 

1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน 15 หน่วยกิต 

1411 811  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 3(3-0-9) 
(Research Methodology in Thai Language) 

1411 812  สัมมนาภาษาไทย (Seminar on Thai Language) 3(1-4-7) 
1411 821  ทฤษฎีภาษาศาสตร์ (Linguistic Theories) 3(3-0-9)    
1411 831  ทฤษฎีวรรณกรรม (Literary Theories) 3(3-0-9)    
1411 841  ทฤษฎีคติชนวิทยา (Folklore Theories) 3(3-0-9)   

1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 

1411 822  ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย   3(3-0-9)   
(Language and Thai Society and Culture) 

1411 823  การศึกษาภาษาถิ่น (Dialectology) 3(3-0-9)  
1411 824  วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis)  3(3-0-9) 
1411 825  ภาษาไทยในสื่อใหม่  (Thai Language in New Media) 3(3-0-9)   
1411 832  วรรณกรรมกับพิธีกรรม (Literature and Rituals) 3(3-0-9)  
1411 833  การศึกษาเรื่องเล่า (Narratology) 3(3-0-9)  
1411 834  วรรณกรรมท้องถิ่น (Local Literature) 3(3-0-9)  
1411 842  คติชนไทยสมัยใหม่ (Modern Thai Folklore) 3(3-0-9)  
1411 843  คติชนวิทยาภาคสนาม  (Field Work Folklore)             3(1-4-7)
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1411 851  การแปลเพ่ืออาชีพ  (Translation for Career)  3(3-0-9) 
1411 852  การสอนภาษาไทย (Thai  Language Teaching)  3(3-0-9) 

2. หมวดวิทยานิพนธ์  จ านวน 12 หน่วยกิต 
1411 891  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษา  

ปีท่ี 1 (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ 

  
  

1411 811 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย   
(Research Methodology in 
Thai Language) 

3(3-0-9) 

1411 821 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ (Linguistic 
Theories) 

3(3-0-9)    

1411 831 ทฤษฎีวรรณกรรม (Literary 
Theories)   

3(3-0-9)    

1411 841 ทฤษฎีคติชนวิทยา (Folklore 
Theories)  

3(3-0-9)    

รวม (Total) 12 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ 

1411 812 สัมมนาภาษาไทย (Seminar on 
Thai Language) 

3(1-4-7) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก 

1411 8xx รายวิชาเลือก 1 3(3-0-9)    
1411 8xx รายวิชาเลือก 2 3(3-0-9)    
1411 8xx รายวิชาเลือก 3 3(3-0-9)    

รวม (Total) 12 
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ปีท่ี 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 1411 891  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 
รวม (Total) 6 

 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 1411 891  วิทยานิพนธ์ (Thesis)  6 
รวม (Total) 6 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

  1. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก้าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 1 ฉบับได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน้าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น้าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกล่าว   

2. นักศึกษาผู้ที่จะส้าเร็จการศึกษาต้องไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอ
ชื่อเพ่ือรับปริญญา และไม่เป็นผู้ค้างช้าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 


