จุดเด่นของหลักสูตร Program Highlights
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาภาษา
เพื่ อ การพั ฒ นา มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ทั น สมั ย และ
น่าสนใจเนื่องจากเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary Program) โดยบูรณาการศาสตร์ทางภาษาศาสตร์
และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
วิ จั ย ภาษาที่ มี มิ ติ ท างสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ ลึ ก ซึ้ ง ขึ้ น
เป็นการศึกษาภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
ปลูกฝังความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสาร และการกระท�ำ
เหตุการณ์ ฯลฯ ในสังคม อันมีอิทธิพลต่อปฏิบัติการทาง
สังคมและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมที่ส่งผลต่อ
มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและ
สังคมโลก หลักสูตรนี้จึงสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
ที่มีลักษณะเป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
Master of Arts Program in Language for Development is the only one interdisciplinary program in
linguistics and social sciences in Thailand.
Master of Arts Program in Language for
Development is a unique, modern and interesting.
The program is an integrated program of the knowledge in linguistics and social sciences which leads to
study language involving various different social and
cultural dimensions in a much deeper way. This is to
study language being considered as an instrument
in for example, transmitting knowledge, thought,
information, action and situation in society. As such,
language influences on social practice and interaction
among members. It has impact on humans, society
and environment in regional as well as global areas.
This program hence copes with the state of the present
dynamic and changeable societies.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Staff in charge of the program

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts, Maejo University

1. ผศ.ดร. ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง
Assist.Prof.Dr.Phattharathanit Srichomthong
Dr.phil. (Linguistics)

2. อ.ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์
Dr.Phannida Khantapad
Ph.D. (Thai Studies)

3. อ.ดร.ปารดา เดชะปทุมวัน

Dr.Parada Dechapratumwan
Ph.D. (Linguistics)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภาษาเพื่อการพัฒนา
Master of Arts Program
in Language for Development

ศศ.ม. (ภาษาเพื่อการพัฒนา)
M.A. (Language for Development)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-875-200, 053-875-208

www.libarts.mju.ac.th

รูปแบบของหลักสูตร Program model
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
Master degree program of 2 years

ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Languages used in the program : Thai and English

การรับเข้าศึกษา		
รับนักศึกษาทีจ่ บปริญญาตรีทกุ สาขาทัง้ ชาวไทย และ
นักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทย

Requirement Thai, and non-Thai students
holding bachelor degree in any field; non-Thai students
must be able to use Thai language in academic level

รายวิชาในหลักสูตรฯ
(ไม่รวมรายวิชาบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย)
Courses in the program

(Excluding compulsory courses of the graduate school)

• ภาษาในสังคม Language in Society
• ภาษากับอัตลักษณ์ Language and Identity
• ทฤษฎี ท างสั ง คมและการพัฒ นา Social and
Development Theories

• ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม Language and

Society, and Culture

• ภาษากับบริบททางสังคม Language and Social

Context

• พหุ ภ าษา พหุ สั ง คม และพหุ วั ฒ นธรรมใน
สังคมไทย Multilanguage, Multisociety, and Multiculture
in Thai Society

• ภาษากับความเชื่อในสังคมไทย Language and

Beliefs in Thai Society

• วรรณกรรม คติชน กับการพัฒนาสังคม-วัฒนธรรม
Literature, Folklore and The Development of
Society and Culture
• วาทกรรมกับการพัฒนา Discourse and Development
• ภาษาในสือ่ สมัยใหม่ Language in Modern Media

• ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสือ่ สารระหว่างประเทศ

English as a Language of International
Communication

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Objectives of the program
1) เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีส่ ามารถระบุถงึ ความส�ำคัญ
อิทธิพล และอ�ำนาจของภาษาในสังคมโดยผ่านภาษาได้
To produce graduates who will be able to indicate the importance, influence and power of language
through languages in society

2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิพากษ์และใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีพลังในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กันได้อย่างเหมาะสมกับบริบทในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
ของตนและสังคม
To produce graduates who will be able to criticize, and effectively and appropriately use language
for communicating in different situational contexts to
develop oneself career and society

3) เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีส่ ามารถบูรณาการศาสตร์
ทางด้านภาษา สังคม และศาสตร์แขนงอื่นๆ ในการศึกษาและ
ค้นคว้าวิจัยได้
To produce graduates who will be able to
do research by way of integrating the knowledge
in linguistics, social sciences and others

4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความซื่อตรงและรับผิดชอบ
ต่อการใช้ภาษาในสังคม
To produce graduates who will be honest and responsible for using language in society

อาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา:
Prospective careers after completing the program
1) ครู อาจารย์ทางด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรม
ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ (Teacher of language, social
sciences and culture in various institutions)
2) นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ช าการ (Researcher and
academics)

3) นักพัฒนา ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ของรัฐและเอกชน (Staff and coordinator in government
and non-government organizations)

4) นักพัฒนาชุมชน ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ใน
โครงการทางสังคมและการพัฒนาในองค์กรของรัฐและเอกชน
ผู้ประกอบกิจการ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ทางด้านภาษา) (Professionals and entrepreneurs (developing his/her linguistic knowledge)

5) สือ่ มวลชนประจ�ำองค์กรหรือสือ่ มวลชนอิสระต่างๆ

(Journalists including independent ones in various mass
media)

