
 

        

สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

 
           จํานวนหนวยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา  71  หนวยกิต 
 
1. โครงสรางหลักสูตร 

1.1 โปรแกรมปรกต ิ
ภาควิชาภาษาไทยเปดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาไทย แบบวิชาเอกเดี่ยว และ แบบวชิาเอก-โท 

สําหรับนิสิตที่เลือกเรียนเปนวิชาเอก และเปดสอนเปน วชิาโท สําหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอก
คณะที่เลือกเรยีนเปนวิชาโท ดังนี ้

 

1.1.1 แบบวชิาเอกเดี่ยว 71   หนวยกติ 
วิชาบงัคับ 27   หนวยกิต 

วิชาบงัคับ 21   หนวยกิต 
วิชาบงัคับเลือก   6   หนวยกิต 

วิชาเลือก 44   หนวยกิต 
วิชาเลือกในสาขา 24   หนวยกิต 
วิชาเลือกนอกสาขา 20   หนวยกิต 

 

1.1.2 แบบวชิาเอก-โท 71   หนวยกติ 
วิชาเอก 51   หนวยกิต 

วิชาบงัคับ 27   หนวยกิต 
วิชาบงัคับ 21   หนวยกิต 
วิชาบงัคับเลือก   6   หนวยกิต 

วิชาเลือก 24   หนวยกิต 
วิชาโท ไมนอยกวา   20   หนวยกิต 

 

นิสิตวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทยที่เลือกเรียนแบบเอก-โท ตองเรียนวิชาโทสาขาอืน่จากในคณะหรือนอก
คณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

 

1.1.3 วิชาโทสําหรบันิสิตวิชาเฉพาะสาขาอ่ืนทั้งในคณะและนอกคณะ 21 หนวยกิต 
วิชาบงัคับ - 
วิชาเลือก 21   หนวยกิต 
 

1.2 โปรแกรมเกียรตินยิม 
1.2.1 แบบวชิาเอกเดี่ยว 71   หนวยกติ 
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วิชาบงัคับ 27   หนวยกิต 
วิชาบงัคับ 21   หนวยกิต 
วิชาบงัคับเลือก   6   หนวยกิต 

วิชาเลือก 44   หนวยกิต 
วิชาเลือกในสาขา 24   หนวยกิต 

 

นิสิตตองเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือวิชาระดับบัณฑติศึกษาและปริญญานิพนธรวม 20      หนวยกิต 
วิชาเลือกนอกสาขา 20   หนวยกิต 

 

1.2.2 แบบวชิาเอก-โท 71   หนวยกติ 
วิชาเอก 51   หนวยกิต 

วิชาบงัคับ 27   หนวยกิต 
วิชาบงัคับ 21   หนวยกิต 
วิชาบงัคับเลือก   6   หนวยกิต 

วิชาเลือก 24   หนวยกิต 
 

นิสิตตองเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือวิชาระดับบัณฑติศึกษาและปริญญานิพนธรวม 20 หนวยกิต 
วิชาโท ไมนอยกวา   20   หนวยกิต 

         
2. รายวิชา 

2.1 โปรแกรมปรกต ิ
2.1.1 แบบวชิาเอกเดี่ยว 71   หนวยกติ 

2.1.1.1 วิชาบังคับ 27   หนวยกติ 
วิชาบงัคับ 21   หนวยกติ 
2201201  ลักษณะภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2201251  วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
2201252  วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย 3 (3-0-6) 
2201320  ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธกับภาษาไทย 1 3 (3-0-6) 
2201326  ภาษาเขมรที่สัมพันธกับภาษาไทย  3 (3-0-6) 
2201414  ศิลปะการใชภาษาไทย 3 (0-3-6) 
2201447  สัมมนาเรื่องภาษาไทย 3 (0-3-6) 
 หรือ 
2201460  สัมมนาเรื่องวรรณคดีไทย 3 (0-3-6) 
 
วิชาบงัคับเลอืก 6   หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี ้2 รายวิชา 
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2201353  วรรณกรรมวิจารณ 3 (3-0-6) 
2201394  คติชนวิทยา 3 (3-0-6) 
2201401  การวิเคราะหภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2201435  ภาษาไทยสมยัตางๆ 3 (3-0-6) 
 

2.1.1.2 วิชาเลือก 44   หนวยกติ 
วิชาเลือกในสาขา 24   หนวยกติ 
2201214  ภาษาสื่อสารมวลชน 3 (2-1-6) 
2201215 การเลนทางภาษาในภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2201230  วิวัฒนาการอกัษรและอักขรวิธีไทย 3 (2-1-6) 
2201260 ลิลิต นิราศ และเพลงยาว 3 (3-0-6) 
2201264  วรรณคดีนิทาน 3 (3-0-6) 
2201266  วรรณคดีคําสอน 3 (3-0-6) 
2201274  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลยั 3 (3-0-6) 
2201275  งานสุนทรภู 3 (3-0-6) 
2201301 อรรถศาสตรภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2201303  การศึกษางานวิจัยภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร 3 (2-1-6) 
2201314  สํานวนภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2201322  ภาษาเขมร 1 3 (2-1-6) 
2201324  การสรางคาํและการบัญญติัศัพท 3 (3-0-6) 
2201335  แบบเรียนภาษาและวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
2201336  อักษรไทยเหนอืและไทยอีสาน 3 (2-1-6) 
2201337 ภาษาในบริบทสังคมและวฒันธรรมไทย 3 (3-0-6) 
2201351 อานและแตงคาํประพนัธไทย 1 3 (1-2-6) 
2201352  วิวัฒนาการรอยกรอง 3 (3-0-6) 
2201362  วรรณคดีพระราชหัตถเลขา 3 (3-0-6) 
2201364  วรรณคดีการแสดง 3 (3-0-6) 
2201372  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 3 (3-0-6) 
2201373  งานเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป 3 (3-0-6) 
2201374  พระนพินธพระราชวงศเธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ 3 (3-0-6) 
2201393  วรรณกรรมกับสังคม 3 (3-0-6) 
2201396  นิทานพื้นบาน 3 (2-1-6) 
2201400  การศึกษาอิสระ 3 (1-0-8) 
2201420  ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธกับภาษาไทย 2  3 (3-0-6) 
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2201422  ภาษาเขมร 2 3 (2-1-6) 
2201424  ศัพทสันนษิฐานและการตีความ 3 (2-1-6) 
2201425 ศัพทมูลวิทยาภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2201431  ภาษาไทยถิน่ 3 (3-0-6) 
2201432  ศิลปะการเขียนรอยแกว 3 (3-0-6) 
2201441  การเขียนนวนยิายและเรื่องสั้น 3 (2-1-6) 
2201451 อานและแตงคาํประพนัธไทย 2 3 (1-2-6) 
2201464  วรรณคดีทองถิ่น 3 (3-0-6) 
2201472  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว 3 (3-0-6) 
2201473  พระนพินธสมเด็จพระมหาสมณเจากรม พระปรมานุชิตชโินรส 3 (3-0-6) 
2201482  นวนิยายและเรื่องสั้น 3 (3-0-6) 
2201483 วรรณคดีบาลีที่สัมพนัธกบัวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
2201484 วรรณคดีสันสกฤตที่สัมพนัธกับวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
 

หมายเหต ุ นสิิตสามารถเลอืกรายวิชาในกลุมบังคับเลอืกเปนรายวิชาเลือกได 
 

วิชาเลือกนอกสาขา 20   หนวยกติ 
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาตางๆ ของคณะอักษรศาสตรและ/หรือรายวิชาที่เปดสอนในคณะ

นิเทศศาสตร   ครุศาสตร จิตวิทยา ศิลปกรรมศาสตร และรัฐศาสตร ทัง้นี้ตองไดรับความเหน็ชอบจากภาควิชา 
 

2.1.2 แบบวชิาเอก-โท 71   หนวยกติ 
2.1.2.1 วิชาเอก 51   หนวยกติ 

วิชาบงัคับ 27   หนวยกติ 
วิชาบงัคับ 21   หนวยกติ 

เรียนเหมือนกบัรายวิชาในแบบวิชาเอกเดีย่ว 
วิชาบงัคับเลอืก   6   หนวยกติ 

เรียนเหมือนกบัรายวิชาในแบบวิชาเอกเดีย่ว 
วิชาเลือก 24   หนวยกติ 

เรียนเหมือนกบัรายวิชาในแบบวิชาเอกเดีย่วในหมวดวิชาเลือกในสาขา 
 

2.1.2.2 วิชาโท ไมนอยกวา 20   หนวยกติ 
นิสิตวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทยที่เรียนแบบเอก-โทตองเรียนวิชาโทสาขาอื่นทีเ่ปดสอนในคณะ

หรือนอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
 

2.1.3 วิชาโท 21   หนวยกติ 
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นิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะอักษรศาสตรและเลือกเรียนวิชาภาษาไทยเปน
วิชาโท ใหเลือกเรียนไดจากรายวิชาตอไปนี ้

2201201  ลักษณะภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2201214  ภาษาสื่อสารมวลชน 3 (2-1-6) 
2201215 การเลนทางภาษาในภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2201230  วิวัฒนาการอกัษรและอักขรวิธีไทย 3 (2-1-6) 
2201251  วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
2201252  วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย 3 (3-0-6) 
2201260 ลิลิต นิราศ และเพลงยาว 3 (3-0-6) 
2201264  วรรณคดีนิทาน 3 (3-0-6) 
2201266  วรรณคดีคําสอน 3 (3-0-6) 
2201274  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลยั 3 (3-0-6) 
2201275  งานสุนทรภู 3 (3-0-6) 
2201301 อรรถศาสตรภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2201303  การศึกษางานวิจัยภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร 3 (2-1-6) 
2201314  สํานวนภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2201320  ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธกับภาษาไทย 1 3 (3-0-6) 
2201322  ภาษาเขมร 1 3 (2-1-6) 
2201324  การสรางคาํและการบัญญติัศัพท 3 (3-0-6) 
2201326  ภาษาเขมรที่สัมพันธกับภาษาไทย  3 (3-0-6) 
2201335  แบบเรียนภาษาและวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
2201336  อักษรไทยเหนอืและไทยอีสาน 3 (2-1-6) 
2201337 ภาษาในบริบทสังคมและวฒันธรรมไทย 3 (3-0-6) 
2201351 อานและแตงคาํประพนัธไทย 1 3 (1-2-6) 
2201352  วิวัฒนาการรอยกรอง 3 (3-0-6) 
2201353  วรรณกรรมวิจารณ 3 (3-0-6) 
2201362  วรรณคดีพระราชหัตถเลขา 3 (3-0-6) 
2201364  วรรณคดีการแสดง 3 (3-0-6) 
2201372  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 3 (3-0-6) 
2201373  งานเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป 3 (3-0-6) 
2201374  พระนพินธพระราชวงศเธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ 3 (3-0-6) 
2201393  วรรณกรรมกับสังคม 3 (3-0-6) 
2201394  คติชนวิทยา 3 (3-0-6) 
2201396  นิทานพื้นบาน 3 (2-1-6) 
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2201401  การวิเคราะหภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2201414  ศิลปะการใชภาษาไทย 3 (0-3-6) 
2201420  ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธกับภาษาไทย 2  3 (3-0-6) 
2201422  ภาษาเขมร 2 3 (2-1-6) 
2201424  ศัพทสันนษิฐานและการตีความ 3 (2-1-6) 
2201425 ศัพทมูลวิทยาภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2201431  ภาษาไทยถิน่ 3 (3-0-6) 
2201432  ศิลปะการเขียนรอยแกว 3 (3-0-6) 
2201435  ภาษาไทยสมยัตางๆ 3 (3-0-6) 
2201441  การเขียนนวนยิายและเรื่องสั้น 3 (2-1-6) 
2201451 อานและแตงคาํประพนัธไทย 2 3 (1-2-6) 
2201464  วรรณคดีทองถิ่น 3 (3-0-6) 
2201472  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว 3 (3-0-6) 
2201473  พระนพินธสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชโินรส 3 (3-0-6) 
2201482  นวนิยายและเรื่องสั้น 3 (3-0-6) 
2201483 วรรณคดีบาลีที่สัมพนัธกับวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
2201484 วรรณคดีสันสกฤตที่สัมพนัธกับวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
 

2.2 โปรแกรมเกียรตินยิม 
2.2.1 แบบวชิาเอกเดี่ยว 71   หนวยกติ 

2.2.1.1 วิชาบังคับ 27   หนวยกติ 
วิชาบงัคับ 21   หนวยกติ 
เรียนเหมือนกบัรายวิชาในโปรแกรมปรกติ 
วิชาบงัคับเลอืก   6   หนวยกติ 
เรียนเหมือนกบัรายวิชาในโปรแกรมปรกติ 
 

2.2.1.2 วิชาเลือก 44   หนวยกติ 
วิชาเลือกในสาขา 24   หนวยกติ 
เรียนเหมือนกบัรายชาวิชาในโปรแกรมปรกติ และตองเรยีนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยความเหน็ชอบของภาควิชาและปริญญานิพนธ 
2201591  เอกัตศึกษา 1 3 (0-9-0) 
2201592  เอกัตศึกษา 2 3 (0-9-0) 
2201593  เอกัตศึกษา 3 3 (0-9-0) 
2201594  เอกัตศึกษา 4 3 (0-9-0) 
2201597  ปริญญานิพนธ 1 4  หนวยกิต 
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2201598  ปริญญานิพนธ 2 4  หนวยกิต 
 
หมายเหต ุนิสิตสามารถเลอืกรายวิชาในกลุมบังคับเลอืกเปนรายวิชาเลือกได 
วิชาเลือกนอกสาขา 20   หนวยกติ 
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาตางๆ ของคณะอักษรศาสตรและ/หรือรายวิชาที่เปดสอนในคณะ

นิเทศศาสตร ครุศาสตร จิตวิทยา ศิลปกรรมศาสตร และรัฐศาสตร ทัง้นี้ตองไดรับความเหน็ชอบจากภาควิชา 
 

2.2.2 แบบวชิาเอก-โท 71   หนวยกติ 
2.2.2.1 วิชาเอก 51   หนวยกติ 

วิชาบงัคับ 27   หนวยกติ 
วิชาบงัคับ 21   หนวยกติ 

เรียนเหมือนกบัรายวิชาในโปรแกรมปรกติ 
วิชาบงัคับเลอืก   6   หนวยกติ 

เรียนเหมือนกบัรายวิชาในโปรแกรมปรกติ 
วิชาเลือก 24   หนวยกติ 

เรียนเหมือนกบัรายวิชาเลือกในสาขาในโปรแกรมเกียรตินิยมแบบเอกเดี่ยว 
 

2.2.2.2 วิชาโท ไมนอยกวา 20   หนวยกติ 
นิสิตวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทยที่เรียนแบบเอก-โทตองเรียนวิชาโทสาขาอื่นทีเ่ปดสอนในคณะ

หรือนอกคณะอีกไมนอยกวา 20 หนวยกิต 
 
3. คําอธิบายรายวิชา   

2201201  ลักษณะภาษาไทย 3 (3-0-6) 
 ลักษณะและองคประกอบของภาษาไทย ไดแก เสียง คํา ประโยค และความสมัพนัธระหวาง

องคประกอบเหลานั้น 
 

2201214  ภาษาสื่อสารมวลชน 3 (2-1-6) 
 ศึกษาโครงสราง รูปแบบ และวิวัฒนาการของสื่อมวลชนประเภทตางๆ ศึกษาเชงิวเิคราะหลักษณะ

ภาษาไทยที่ปรากฏในสื่อตางๆ 
 

2201215 การเลนทางภาษาในภาษาไทย 3 (3-0-6) 
 รูปแบบตางๆ ของการเลนทางภาษาในภาษาไทยจากมมุมองทางดานคติชนวทิยา ภาษาศาสตร 

และวรรณคดี 
 

2201230  วิวัฒนาการอกัษรและอักขรวิธีไทย 3 (2-1-6) 
 วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของอักษรและอักขรวิธีไทยตั้งแตสมยัสุโขทัยจนถงึปจจุบัน 
 

2201251  วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
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 วิวัฒนาการวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทยัจนถงึสมยัรัชกาลที ่3 ในดานรูปแบบ เนือ้หา แนวคิด 
และการวิเคราะหวรรณคดีสําคัญๆ 

 

2201252  วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย 3 (3-0-6) 
 วิวัฒนาการวรรณกรรมไทยตั้งแตปลายสมัยรัชกาลที่ 3 จนถงึปจจุบันในดานรูปแบบ เนื้อหา 

แนวคิด และการวิเคราะหวรรณคดีสําคัญๆ 
 

2201260  ลิลิต นิราศ และเพลงยาว 3 (3-0-6) 
 ลักษณะและววิัฒนาการของวรรณคดีลิลิต นิราศ และเพลงยาวตัง้แตสมัยอยุธยาจนถึงสมัย

รัตนโกสินทร การศึกษาวิเคราะหผลงานคดัสรร 
 

2201264  วรรณคดีนิทาน 3 (3-0-6) 
 วรรณคดีนิทานที่เปนลายลกัษณอักษรทั้งรอยแกวและรอยกรอง ที่มา ลักษณะ รูปแบบ แนวคิด 

เนื้อหา และ คุณคาเชิงวรรณศิลป ศึกษาวิเคราะหวรรณคดีนิทานบางเรือ่ง 
 

2201266  วรรณคดีคําสอน 3 (3-0-6) 
 การสอนจริยธรรมในวรรณคดีไทย ศึกษาวรรณคดีคําสอนของไทยและวรรณคดีคําสอนของ

ตางประเทศทีแ่ปลเปนภาษาไทย เลือกศึกษาวิเคราะหวรรณคดีคําสอนบางเรื่อง 
 

2201274  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลยั 3 (3-0-6) 
 พระราชประวติัและพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลยัทัง้ในดานเนื้อหา 

ความคิด และลีลา เลือกศกึษาวิเคราะหพระราชนพินธบางเรื่อง 
 

2201275  งานสุนทรภู 3 (3-0-6) 
 ประวัติและงานของสุนทรภู ทั้งในดานเนื้อหา ความคิด และลีลา เลือกศึกษาวิเคราะหผลงานบาง

เร่ือง 
 

2201301 อรรถศาสตรภาษาไทย 3 (3-0-6) 
 ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องความหมาย ความหมายในระดบัคําและระดับประโยคใน

ภาษาไทย 
 

2201303  การศึกษางานวิจัยภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร 3 (2-1-6) 
 ทฤษฎีภาษาศาสตรดานแบบแผนนิยมและหนาที่นยิม งานวิจัยภาษาไทยที่นาํทฤษฎดัีงกลาวมา

ประยุกตใช 
 

2201314  สํานวนภาษาไทย 3 (3-0-6) 
 ลักษณะสํานวนภาษาที่ใชในภาษาไทยปจจุบัน สํานวนภาษาแบบตางๆ และองคประกอบสําคัญที่

ทําใหภาษามสํีานวนตางๆ 
 
 
 

2201320  ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธกับภาษาไทย 1 3 (3-0-6) 
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 ประวัติภาษาบาลีและสันสกฤต ลักษณะและโครงสรางภาษาบาลีและสันสกฤตเปรียบเทียบกับ
ภาษาไทย  

 

2201322  ภาษาเขมร 1 3 (2-1-6) 
 ฝกพูดภาษาเขมร สะกดคํา เรียบเรียงถอยคําเปนประโยคและขอความสั้นๆ ฟง และอานความเรยีง

เร่ืองสั้นๆ 
 

2201324  การสรางคาํและการบัญญติัศัพท 3 (3-0-6) 
 ลักษณะคําไทย วธิีการสรางคําของภาษาไทย การประสมคํา การแปลงคํา การซ้ําคาํ และการ

บัญญัติศัพท 
 

2201326  ภาษาเขมรที่สัมพันธกับภาษาไทย  3 (3-0-6) 
 คําเขมรที่ปรากฏในภาษาไทยและคําไทยที่ปรากฏในภาษาเขมร คําที่เขมรและไทยยืมมาจากภาษา

บาลีและสันสกฤต ลักษณะทางไวยากรณและทางภาษาดานอื่นๆ ที่แสดงความสมัพนัธของภาษา
ทั้งสอง 

 

2201335  แบบเรียนภาษาและวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
 ประวัติและพฒันาการแบบเรียนภาษาไทย ลักษณะและแนวคิดเกีย่วกับภาษาและวรรณคดีไทยที่

พบในแบบเรียน 
 

2201336  อักษรไทยเหนอืและไทยอีสาน 3 (2-1-6) 
 ประวัติและลักษณะตัวอักษรที่ใชอยูในภาคเหนือและภาคอีสาน ฝกอานและเขียนตัวอกัษรแบบ

ตางๆ 
 

2201337 ภาษาในบริบทสังคมและวฒันธรรมไทย 3 (3-0-6) 
 ความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับสังคมวัฒนธรรมไทยในแงมมุตางๆ แนวคิดเบื้องตนเกีย่วกับ

ภาษาและวฒันธรรม โดยเนน ชาติพนัธุวรรณนาแหงการสื่อสาร ภาษากับเพศสภาวะ ภาษากับ
อุดมการณ  

 

2201351 อานและแตงคาํประพนัธไทย 1 3 (3-0-6) 
 ฝกอานและแตงคําประพนัธประเภทกาพยและกลอนชนิดตางๆ 
 

2201352  วิวัฒนาการรอยกรอง 3 (3-0-6) 
 รูปแบบ เนื้อหา ความคิด และกลวิธกีารประพันธของบทรอยกรองตัง้แตอดีตถึงปจจุบัน 
 

2201353  วรรณกรรมวิจารณ 3 (3-0-6) 
 ความเปนมาของการวิจารณวรรณกรรม การวิจารณวรรณกรรมแนวตางๆ การประเมินคา

วรรณกรรม ฝกวิจารณวรรณกรรม 
 
 
 

2201362  วรรณคดีพระราชหัตถเลขา 3 (3-0-6) 
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 พระราชหัตถเลขา ประกาศ และพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยุหัวและ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั 

 

2201364  วรรณคดีการแสดง 3 (3-0-6) 
 ลักษณะและความเปนมาของวรรณคดีที่เกีย่วกับการแสดง ความสัมพนัธระหวางการแสดงกับตัว

บท เลือกศึกษาวิเคราะหวรรณคดีบางเรื่อง 
 

2201372  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 3 (3-0-6) 
 พระราชประวติัและพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทัง้ในดานเนื้อหา 

ความคิด และลีลา เลือกศกึษาวิเคราะหพระราชนพินธบางเรื่อง 
 

2201373  งานเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป 3 (3-0-6) 
 งานดานวรรณคดีและภาษาตลอดจนงานคนควาของเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ทั้งในดาน

เนื้อหา ความคิด และลีลา เลือกศึกษาวิเคราะหผลงานบางเรื่อง 
 

2201374  พระนพินธพระราชวงศเธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ 3 (3-0-6) 
 พระประวัติและพระนพินธของพระราชวงศเธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ ทั้งในดาน เนื้อหา ความคดิ

และลีลา เลือกศึกษาวิเคราะหพระนพินธบางเรื่อง 
 

2201393  วรรณกรรมกับสังคม 3 (3-0-6) 
 ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมและผลกระทบทีม่ีตอกัน การศึกษาเชิงวิเคราะห

วรรณกรรมบางเรื่องที่มีความสัมพนัธกับสังคมอยางเดนชัด 
 

2201394  คติชนวิทยา 3 (3-0-6) 
 ความหมาย ความสาํคัญ และการแบงประเภทของคติชน รูปแบบ และบทบาทหนาที่ของคติชน

ประเภทตางๆ แนวการศึกษาและวิธกีารศกึษาโดยเนนการเก็บขอมูลภาคสนาม 
 

2201396  นิทานพื้นบาน 3 (2-1-6) 
 นิทานพื้นบานของไทยดานรูปแบบ ความคิด เนื้อหา และบทบาทของนิทานพื้นบานในสังคม การ

เก็บขอมูลภาคสนามและการวิเคราะหทางคติชนวทิยา 
 

2201400  การศึกษาอิสระ 3 (1-0-8) 
 (เงื่อนไขรายวชิา: รายวิชาทีค่ณะอนุญาตใหเรียน) 
 การคนควาหวัขอที่เกี่ยวกับภาษาหรือวรรณคดีไทยตามความสนใจของแตละบุคคล และการ

นําเสนอผลงานวิจยั 
 

2201401  การวิเคราะหภาษาไทย 3 (3-0-6) 
 การวิเคราะหภาษาไทย ไดแก ระบบเสียง ระบบคํา และวากยสัมพนัธ 
 
 
 

2201414  ศิลปะการใชภาษาไทย 3 (0-3-6) 



11 
 

 การใชภาษาอยางมีศิลปะ การเลือกใชและการสรรคํา การเรียบเรียงถอยคํา การใชโวหาร
เปรียบเทียบ การวิเคราะหลักษณะภาษาที่เปนวรรณศลิปจากผลงานทางวรรณคดีและวรรณกรรม
ทั้งรอยแกวและรอยกรอง 

 

2201420  ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธกับภาษาไทย 2  3 (3-0-6) 
 (เงื่อนไขรายวชิา: รายวิชาทีต่องสอบผาน 2201320 ภาษาบาลีและสนัสกฤตที่สัมพนัธกับ

ภาษาไทย 1) 
 การวิเคราะหและเปรียบเทยีบคําภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดีไทยทั้งดานเสียง 

รูปศัพท ความหมาย และการใช 
 

2201422  ภาษาเขมร 2 3 (2-1-6) 
 (เงื่อนไขรายวชิา: รายวิชาทีต่องสอบผาน 2201322 ภาษาเขมร 1) 
 ฝกพูดภาษาเขมรระดับกลาง ฟงและเขียนเรื่องที่ซับซอนขึ้น แปลขอเขียนภาษาเขมรเปนภาษาไทย

และแปลขอเขียนภาษาไทยเปนภาษาเขมร อานวรรณคดีและวรรณกรรม ทัง้รอยแกวและรอยกรอง 
 

2201424  ศัพทสันนษิฐานและการตีความ 3 (2-1-6) 
 การศึกษาและการตีความศพัทและสาํนวนที่ไมทราบความหมายและที่มาแนนอนในวรรณคดีและ

เอกสารโบราณ 
 

2201425  ศัพทมูลวิทยาภาษาไทย 3 (3-0-6) 
 ศัพทมูลวิทยา การสัมผัสภาษา การเปลี่ยนแปลงทางเสยีง คํายืมภาษาถิ่นและคาํยมื

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
 

2201431  ภาษาไทยถิน่ 3 (3-0-6) 
 การจํากัดความ “ภาษาถิน่” หลักในการศึกษาภาษาถิน่ และลักษณะของภาษาไทยถิน่ตางๆ  
 

2201432  ศิลปะการเขียนรอยแกว 3 (3-0-6) 
 องคประกอบและกลวิธีในการสรางงานเขียนที่ดี การเขียนสรางสรรคประเภทรอยแกวแบบตางๆ ใน

ภาษาไทย 
 

2201435  ภาษาไทยสมยัตางๆ 3 (3-0-6) 
 ลักษณะภาษาไทยสมยัสุโขทัย สมัยอยธุยา และสมยัรัตนโกสนิทร 
 

2201441  การเขียนนวนยิายและเรื่องสั้น 3 (2-1-6) 
 หลักการและการฝกเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นภาษาไทย 
 

2201447  สัมมนาเรื่องภาษาไทย 3 (0-3-6) 
 หัวขอทีน่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทย 
 

2201451 อานและแตงคาํประพนัธไทย 2 3 (3-0-6) 
 ฝกอานและแตงคําประพนัธประเภทโคลงและฉันทชนดิตางๆ 
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2201460  สัมมนาเรื่องวรรณคดีไทย 3 (0-3-6) 
 หัวขอทีน่าสนใจเกี่ยวกับวรรณคดีไทย 
 

2201464  วรรณคดีทองถิ่น 3 (3-0-6) 
 วรรณคดีมุขปาฐะและวรรณคดีลายลักษณของทองถิ่นตางๆ ทั้งในดานประวัติความเปนมา รูปแบบ

การประพนัธ เนื้อหา แนวคิด และความสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

2201472  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว 3 (3-0-6) 
 พระราชประวติัและพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวัทัง้ในดานเนื้อหา 

ความคิด และลีลา เลือกศกึษาวิเคราะหพระราชนพินธบางเรื่อง 
 

2201473  พระนพินธสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชโินรส 3 (3-0-6) 
 พระประวัติและพระนพินธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทั้งในดานเนื้อหา 

ความคิด และลีลา เลือกศกึษาวิเคราะหพระนิพนธบางเรื่อง 
 

2201482  นวนิยายและเรื่องสั้น 3 (3-0-6) 
 วิวัฒนาการของรูปแบบ เนือ้หา และแนวคิดที่ปรากฏในนวนยิายและเรื่องสั้นแนวตางๆ อิทธิพลที่มี

ตอวรรณกรรมไทยสมัยตอมา 
 

2201483 วรรณคดีบาลีที่สัมพนัธกับวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
 วรรณคดีบาลีทั้งพระไตรปฎก อรรถกถา และปกรณตางๆ ที่สัมพันธกบัวรรณคดีไทย เลือกศึกษา

เร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางละเอยีดลึกซึ้ง 
 

2201484 วรรณคดีสันสกฤตที่สัมพนัธกับวรรณคดีไทย 3 (3-0-6) 
 วรรณคดีสันสกฤตที่สัมพนัธกับวรรณคดีไทย ความเชื่อของพราหมณและฮินดูในวรรณคดีสันสกฤต

และวรรณคดีไทย เลือกศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึง่อยางละเอียดลึกซึ้ง 
 

2201591  เอกัตศึกษา 1 3 (0-9-0) 
 (เงื่อนไขรายวชิา: รายวิชาทีค่ณะอนุญาตใหเรียน) 
 การศึกษาอยางลึกซึง้ในหัวขอที่นาสนใจทางภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมไทยหัวขอใดหัวขอหนึ่ง 

หรือหลายหวัขอ 
 

2201592  เอกัตศึกษา 2 3 (0-9-0) 
 (เงื่อนไขรายวชิา: รายวิชาทีค่ณะอนุญาตใหเรียน) 
 การศึกษาอยางลึกซึง้ในหัวขอที่นาสนใจทางภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมไทยหัวขอใดหัวขอหนึ่ง 

หรือหลายหวัขอ 
 

2201593  เอกัตศึกษา 3 3 (0-9-0) 
 (เงื่อนไขรายวชิา: รายวิชาทีค่ณะอนุญาตใหเรียน) 
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 การศึกษาอยางลึกซึง้ในหัวขอที่นาสนใจทางภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมไทยหัวขอใดหัวขอหนึ่ง 
หรือหลายหวัขอ 

 

2201594  เอกัตศึกษา 4 3 (0-9-0) 
 (เงื่อนไขรายวชิา: รายวิชาทีค่ณะอนุญาตใหเรียน) 
 การศึกษาอยางลึกซึง้ในหัวขอที่นาสนใจทางภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมไทยหัวขอใดหัวขอหนึ่ง 

หรือหลายหวัขอ 
 

 


