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วิชาโทภาษาไทย 
 

จํานวนหนวยกิตรวม
 21  หนวยกติ  

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ
 ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา
 1.  เพื่อใหนิสิตมคีวามรูดานภาษาและวรรณคดีไทย 
 2.  เพื่อใหนิสิตสามารถนําภาษาไทยไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อใหเปนประโยชนพื้นฐานสาํหรับการประกอบอาชีพหรือการศกึษาในระดับที่สูงขึ้น 
 
ขอกําหนดการศกึษา
 1.  วิชาโทที่กําหนดนี้เปดสอนใหนิสิตคณะอักษรศาสตร วิชาเอกสาขาอื่น และนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 
 2.  นิสิตที่ประสงคจะศึกษาวิชาภาษาไทยเปนวิชาโท ใหเลือกเรยีนไดจากรายวิชาตอไปนี ้

2201201 ลักษณะภาษาไทย                      3 (3-0-6) 
       Characteristics of the Thai Language  

2201214    ภาษาสื่อสารมวลชน                                          3 (2-1-6) 
                             Language for the Mass Media 

2201225    อิทธิพลของภาษาตางประเทศตอภาษาไทย             3 (3-0-6) 
                             Foreign Language Influence on Thai 
                2201230    วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย                           3 (2-1-6) 
                              Development of Thai Scripts and Orthography 

2201251 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย                   3 (3-0-6) 
    Survey of Thai Literature 

   2201252   วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย                3 (3-0-6)  
    Survey of Thai Literary Works 

  2201264   วรรณคดีนิทาน                                          3 (3-0-6) 
                              Literary Tales 

  2201266    วรรณคดีคําสอน                                         3 (3-0-6) 
                          Didactic Literature 

  2201274    พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั     3 (3-0-6) 
King Rama II 
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    2201275    งานสุนทรภู                                             3 (3-0-6) 
    Sunthon Phu 

  2201301 อรรถศาสตรภาษาไทย                           3 (3-0-6) 
    Thai Semantics 

  2201303 การศึกษางานวิจยัภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร                 3 (2-1-6) 
    Study of Linguistic Research Works on Thai  

2201314    สํานวนภาษา                                            3 (3-0-6) 
           Styles in Thai 

2201320   ภาษาบาลีและสันสกฤตทีส่ัมพันธกับภาษาไทย 1            3 (3-0-6) 
    Pali and Sanskrit in Relation to Thai I   

                2201322   ภาษาเขมร 1                                           3 (2-1-6) 
           Cambodian I 

    2201324    การสรางคําและการบัญญัติศัพท                       3 (3-0-6) 
    Word Formation and Word Coining 

2201326   ภาษาเขมรทีส่ัมพนัธกับภาษาไทย                             3 (3-0-6) 
     Cambodian in Relation to Thai 

2201335    แบบเรยีนภาษาและวรรณคดีไทย                         3 (3-0-6) 
                          Textbooks on Thai Language and Literature 

    2201336    อักษรไทยเหนือและไทยอีสาน                                      3 (3-0-6) 
                              Northern and North-Eastern Thai Scripts 

  2201352    วิวัฒนาการรอยกรอง                                               3 (3-0-6) 
                         Survey of Thai Poetry 

    2201353    วรรณกรรมวิจารณ                                           3 (3-0-6) 
                              Literary Criticism   

  2201362   วรรณคดีพระราชหัตถเลขา                                           3 (2-1-6) 
    Royal Letters 

  2201364    วรรณคดีการแสดง                                        3 (3-0-6) 
                              Literature and the Performing Arts 

  2201372    พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว                  3 (3-0-6) 
       King Rama V                                   

  2201373    งานเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป                                3 (3-0-6) 
                              Sathiankoset and Nakhaprathip 

2201374    พระนิพนธกรมหมื่นพิทยาลงกรณ                                 3 (3-0-6) 
                              Prince Ratchani 
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2201393    วรรณกรรมกับสงัคม                                                3 (3-0-6) 
                              Literary Works and Society 

2201394    คติชนวิทยา                                                       3 (3-0-6) 
    Folklore 

  2201396 นิทานพื้นบาน                                             3 (2-1-6) 
                              Folktale 

  2201401 การวิเคราะหภาษาไทย                                       3 (3-0-6) 
Analysis of the Thai Language 

                  2201414   ศิลปะการใชภาษาไทย                            3 (3-0-6) 
    The Art of Thai Usage 

    2201422    ภาษาเขมร 2                                            3 (2-1-6) 
    Cambodian II 

   2201424 ศัพทสนันิษฐานและการตคีวาม                         3 (2-1-6) 
    Obscure Words and Interpretation 

  2201431    ภาษาไทยถิ่น                                             3 (3-0-6) 
                          Thai Dialects 

2201432 ศิลปะการเขยีนรอยแกว                           3 (3-0-6) 
    Thai Prose Writing   

 2201435    ภาษาไทยสมยัตาง ๆ                                               3 (3-0-6) 
                              Thai Language in Different Periods 
    2201441   การเขยีนนวนยิายและเรื่องสั้น                              3 (2-1-6) 

    Novel and Short Story Writing 
  2201464    วรรณคดีทองถิ่น                                          3 (3-0-6) 

                              Local Literature 
  2201472    พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว                  3 (3-0-6)  

       King Rama VI   
2201473    พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานชุิตชิโนรส        3 (3-0-6) 

Prince Paramanuchit     
  2201482    นวนิยายและเรื่องสั้น                                      3 (3-0-6)  

                              Novels and Short Stories 
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คําอธิบายรายวิชา  
2201201  ลักษณะภาษาไทย                     3 (3-0-6) 

     ลักษณะและองคประกอบของภาษาไทย ไดแก เสียง คํา ประโยค และความสมัพันธระหวาง 
 องคประกอบเหลานั้น 
 Characteristics of Thai language  
 CHARACT THAI 
 Characteristics and components of the Thai language: sounds, words, sentences 
 and relations of these components. 

 
2201214   ภาษาสื่อสารมวลชน                                      3 (2-1-6) 

ศึกษาโครงสราง รูปแบบ และวิวัฒนาการของสื่อมวลชนประเภทตางๆ   ศึกษาเชงิวิเคราะห 
ลักษณะภาษาไทยที่ปรากฏในสื่อตางๆ 
Language for the Mass Media         
LANG MASS MEDIA 
Study of structure form and development of various types of mass media;   
analytical study of the Thai language in the mass media. 

 
2201225   อิทธิพลของภาษาตางประเทศตอภาษาไทย               3 (3-0-6) 

วิวัฒนาการของการรับศัพทและสํานวนภาษาตางประเทศ  ศัพทและสํานวนที่ไดรับมาจากภาษา 
ตางประเทศ  การเปลีย่นแปลงของภาษาไทยที่เกิดจากอิทธิพลของภาษาตางประเทศทั้งในดาน 
ระบบเสียง วงคําศัพท อักขรวิธ ีระบบไวยากรณ และวัจนลีลา 
Foreign Language Influence on Thai      

 FORGN LANG INFL 
Evolution of foreign loan words and expressions; phonological, lexical,  
orthographic, grammatical and stylistic changes caused by foreign language  
influences. 
  

2201230    วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย                  3 (2-1-6) 
     วิวัฒนาการและการเปลีย่นแปลงของอักษรและอักขรวิธีไทยตั้งแตสมัยสุโขทยัจนถึงปจจุบัน 

 Development of Thai Scripts and Orthography      
 DEV THAI SCR ORTH 

Evolution and changes in Thai script and orthography from the Sukhothai period  
to the present. 
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2201251 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย                               3 (3-0-6) 
วิวัฒนาการวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทยัจนถึงสมัยรัชกาลที ่3 ในดานรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด   
การวิเคราะหวรรณคดีสําคัญๆ 
Survey of Thai Literature                 

 SURV THAI LIT 
 Development of Thai literature from the Sukhothai period to the reign of  
 King Rama III: forms, content, concepts; analysis of major literary works. 

 
2201252  วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย                3 (3-0-6) 

วิวัฒนาการวรรณกรรมไทยตั้งแตปลายสมยัรัชกาลที ่3 จนถึงปจจุบันในดานรูปแบบ เนื้อหา  
แนวคิด  การวิเคราะหวรรณกรรมสําคัญๆ  

 Survey of Thai Literary Works     
 SURV THAI LIT WRKS 
 Development of Thai literary works from the end of the reign of King Rama III  

to the present: forms, content, concepts; analysis of major literary works. 
 

2201264  วรรณคดีนิทาน                             3 (3-0-6) 
 วรรณคดีนิทานทีเ่ปนลายลักษณอักษรทั้งรอยแกวและรอยกรอง  ที่มา ลักษณะ รูปแบบ 

แนวคิด เนื้อหา และคุณคาเชิงวรรณศิลป  ศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณคดีนิทานบางเรื่อง 
     Literary Tales        

 LIT TALE 
 Literary tales both in prose and verse; their origins, characteristics, forms,  

concepts, content and literary values; an analytical study of some literary tales. 
 

2201266 วรรณคดีคําสอน                      3 (3-0-6) 
การสอนจรยิธรรมในวรรณคดีไทย  ศึกษาวรรณคดีคําสอนของภาคกลางและทองถิน่ 
และวรรณคดีคําสอนของตางประเทศที่แปลเปนภาษาไทย โดยเนนหิโตปเทศและชาดกมาลา    

   Didactic Literature                                   
    DIDACTIC LIT 

Didacticism in Thai literature: a study of didactic literature of the Central area 
and local region, and certain literary texts of foreign origins, emphasizing  
Hitopathet and Jatakamala. 
 

2201274   พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั         3 (3-0-6) 
พระราชประวัติและพระราชนิพนธแตละประเภทของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั  
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ลักษณะเดนของพระราชนิพนธ คุณคาทางวรรณศิลป และอิทธพิลตอวรรณคดีไทยสมัยตอมา 
    King Rama II        
    KING RAMA II 

King Rama II's life and his literary works: their characteristics, artistic values 
and influences on subsequent Thai literature. 

 
2201275 งานสุนทรภู                                               3 (3-0-6) 

ประวัติและงานของสุนทรภู โดยเนนรูปแบบการประพันธ สํานวนโวหาร ความคิดริเริ่ม  
และอิทธิพลที่มตีอวรรณคดีไทยสมัยตอมา  

     Sunthon Phu  
    SUNTHON PHU 

Sunthon Phu's life and works: their forms, styles, originality and influences  
on subsequent Thai literature. 
 

2201301 อรรถศาสตรภาษาไทย                3 (3-0-6) 
    ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการศึกษาเรื่องความหมาย  ความหมายในระดับคําและระดับประโยค 

ในภาษาไทย 
   Thai Semantics       

    THAI SEMANTICS 
Introduction to semantics; Thai lexical and sentential semantics. 
 

2201303 การศึกษางานวิจยัภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร           3 (2-1-6) 
    ทฤษฎีภาษาศาสตรดานแบบแผนนิยมและหนาทีน่ยิม   งานวิจัยภาษาไทยที่นําทฤษฎีดังกลาว 

มาประยกุตใช  
Study of Linguistic Research Works on Thai                     

    STU LING RE WRK TH 
Linguistic theories: formalism and functionalism; their applications in the  
studies of Thai language. 
 

2201314 สํานวนภาษา                        3 (3-0-6) 
    ลักษณะสํานวนภาษาที่ใชในภาษาไทยปจจุบัน  สํานวนภาษาแบบตางๆ  และองคประกอบสําคัญ 

ที่ทําใหภาษามีสํานวนแบบตางๆ 
   Styles in Thai        

    STYLES THAI 
Characteristics of styles in the present-day Thai; different styles; major factors 
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causing stylistic variations. 
2201320 ภาษาบาลีและสันสกฤตทีส่ัมพันธกับภาษาไทย 1                 3 (3-0-6) 

การเปรยีบเทียบโครงสรางของภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธกบัภาษาไทย  การเปลีย่นแปลง 
รูปคํา เสยีง และความหมายของคาํบาลีสนัสกฤตทีใ่ชในภาษาไทย     

   Pali and Sanskrit in Relation to Thai I   
  PALI SKT THAI I 

Comparison of Pali and Sanskrit structures related to Thai; morphological, 
phonological and semantic changes of Pali and Sanskrit words used in the  
Thai language. 
 

2201322   ภาษาเขมร 1                                     3 (2-1-6) 
ฝกพูดภาษาเขมร สะกดคํา เรียบเรียงถอยคําเปนประโยคและขอความสั้นๆ ฟง และอาน 
ความเรียงเรื่องสัน้ ๆ 

    Cambodian I                                         
     CAMBODIAN I 

Cambodian conversational practice, spelling, sentence building, listening and  
reading comprehension of short texts. 

 
2201324 การสรางคําและการบัญญัติศัพท                         3 (3-0-6) 

ประวัติความเปนมาของคําไทย  ลักษณะและวิธีการสรางคํา การเปลี่ยนแปลงรูปคํา รวมทั้ง 
การสรางคําประสม การซ้ําคํา และการบัญญัติศัพท 

   Word Formation and Word Coining    
   WRD FORM COI 

Etymology; word formation: derivation, compounding, reduplication and coinage. 
 

2201326 ภาษาเขมรทีส่ัมพนัธกับภาษาไทย                3 (3-0-6) 
คําไทยที่ปรากฏในภาษาเขมรและคําเขมรทีป่รากฏในภาษาไทย  คําที่เขมรและไทยยมืมาจาก 
ภาษาบาลีสนัสกฤต  ลักษณะทางไวยากรณและทางภาษาดานอื่นๆที่แสดงความสัมพันธของ 
ภาษาทั้งสอง  

   Cambodian in Relation to Thai     
    CAMBO THAI 

Thai words in Cambodian and Cambodian words in Thai; Cambodian and Thai  
words borrowed from Pali and Sanskrit; grammatical features and other linguistic 
features that show relationship between the two languages. 
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2201335 แบบเรยีนภาษาและวรรณคดีไทย                   3 (3-0-6) 

    ประวัติแบบเรยีนภาษาไทย  ลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกบัภาษาและวรรณคดีไทยที่พบใน 
แบบเรยีน 

   Textbooks on Thai Language and Literature      
    TEXTBK LANG LIT 

History of Thai textbooks; features and concepts of the Thai language and  
literature in the texts. 
 

2201336 อักษรไทยเหนือและไทยอีสาน                          3 (3-0-6) 
     ลักษณะตัวอักษรไทยที่ใชอยูในภาคเหนือและภาคอสีาน  ฝกอานและเขียนตัวอักษรไทยแบบตาง ๆ 

   Northern and North-Eastern Thai Scripts    
    N NE THAI SCRIPTS 

Characteristics of the Thai scripts used in the North and North-East of Thailand; 
practice in reading and writing these scripts. 
 

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

   Survey of Thai Poetry      
    SURV THAI POET 

Development of poetry from the old days to the present: forms, content, concepts 
and poetic mechanism. 

 
2201353 วรรณกรรมวิจารณ                            3 (3-0-6) 

ความเปนมาของการวิจารณวรรณกรรม  การวิจารณวรรณกรรมแนวตางๆ  การประเมินคา 
วรรณกรรม  ฝกวิจารณวรรณกรรม 

   Literary Criticism       
    LIT CRIT 

History of literary criticism; various literary criticism theories; literary evaluation; 
practice in criticizing pieces of  work. 
 

2201362 วรรณคดีพระราชหัตถเลขา                        3 (2-1-6) 
พระราชหัตถเลขา ประกาศ และพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
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Royal Letters                                        
    ROY LETT 

Royal letters, decrees and explanations written by King Rama IV and King Rama V. 
 

2201364 วรรณคดีการแสดง                     3 (3-0-6) 
ลักษณะและความเปนมาของวรรณคดีที่เกีย่วกับการแสดงเฉพาะประเภท  ความสัมพันธระหวาง 
การแสดงกับตัวบท  ศึกษาวิเคราะหวรรณคดีเกีย่วกับการแสดงบางเรื่อง 

   Literature and the Performing Arts     
    LIT PERF ARTS 

Characteristics and history of literature related to performing arts; interaction 
between acting and scripts; analytical study of certain relevant works. 

 
2201372 พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว        3 (3-0-6) 

    พระราชประวัติและพระราชนิพนธรอยแกวและรอยกรองที่สําคัญของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เลือกศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางละเอยีดลกึซึ้ง 

   King Rama V        
    KING RAMA V 

Life and major works both in prose and verse of King Rama V; a detailed study 
of one selected work. 

 
2201373 งานเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป             3 (3-0-6) 

งานดานวรรณคดีและภาษาตลอดจนงานคนควาของเสฐยีรโกเศศและนาคะประทีป ทั้งในดาน 
ที่มา แนวคิด สํานวนภาษา และวิธีเสนอผลงาน       

   Sathiankoset and Nakhaprathip     
     SATHIAN NAKHAP 

Sathiankoset and Nakhaprathip's writings and research works on language  
and literature: their origins, ideas, styles and manners of presentation. 
 

2201374 พระนิพนธกรมหมื่นพิทยาลงกรณ             3 (3-0-6) 
พระประวัติและพระนิพนธแตละประเภทของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทั้งในดานความคิด  
ลักษณะ และรูปแบบคําประพนัธ  การศึกษาเชิงวิเคราะหลกัษณะเดนของบทพระนพินธเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งโดยละเอียด 
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Prince Ratchani       
    PRINCE RATCHANI 

Prince Ratchani's life and works: their characteristics, forms and ideas;  
an analytical study of one selected work. 
 

2201393 วรรณกรรมกับสงัคม                        3 (3-0-6) 
ความสัมพนัธระหวางวรรณกรรมกับสังคมและผลกระทบทีม่ีตอกนั  การศึกษาเชิงวิเคราะห 
วรรณกรรมบางเรื่องที่มีความสมัพันธกบัสังคมอยางเดนชัด 

    Literary Works and Society      
     LIT WORK SOCIETY 

Relationship between literary works and society and their reciprocal effects;   
an analytical study of some prominent works related to society. 
 

2201394 คติชนวิทยา                             3 (3-0-6) 
ความหมาย ความสําคัญ และการแบงประเภทของคติชน  รูปแบบ และบทบาทหนาที่ของคติชน 
ประเภทตางๆ  แนวการศึกษาและวิธีการศึกษาโดยเนนการเก็บขอมลูภาคสนาม 

   Folklore                                            
    FOLKLORE 

Meaning, significance and classification of folklore; forms and roles of different 
types of folklore; approaches and methods of  study, emphasizing fieldwork.   
        

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

   Folktale                                          
     FOLKTALE  

Thai folktales; their forms, ideas, content and their roles in society; fieldwork 
and folklore analysis. 
 

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

   Analysis of the Thai language  
    ANALYSIS THAI 
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Analysis of the Thai language: phonology, morphology and syntax. 
 

2201414 ศิลปะการใชภาษาไทย                3 (3-0-6) 
การใชภาษาอยางมีศิลปะ  การเลือกใชและการสรรคํา  การเรยีบเรียงถอยคํา  การใชโวหาร 
เปรียบเทยีบ  การวิเคราะหลกัษณะภาษาที่เปนวรรณศิลปจากผลงานทางวรรณคดีและ 
วรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรอง  
The Art of Thai Usage 

    ART THAI USAGE 
Art of language use; word selection; word sequencing; use of metaphor; 
analysis of characteristics of literary language in prose and poetry. 

 
2201422    ภาษาเขมร 2                                            3 (2-1-6) 

    (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ตองสอบผาน  2201322 ภาษาเขมร 1) 
    ฝกพูดภาษาเขมรระดับกลาง  ฟงและเขยีนเรื่องทีซ่ับซอนขึ้น  แปลขอเขียนภาษาเขมรเปนภาษา 

ไทยและแปลขอเขียนภาษาไทยเปนภาษาเขมร  อานวรรณคดีและวรรณกรรมเขมรทัง้รอยแกว 
และรอยกรอง 

   Cambodian II  
    CAMBODIAN II 

(CONDITION: PRER 2201322 CAMBODIAN I) 
Cambodian speaking practice in middle level; listening and writing complicated 
passages; Cambodian-Thai and Thai-Cambodian translation; practice in prose 
and poetry reading. 
 

2201424 ศัพทสนันิษฐานและการตคีวาม                       3 (2-1-6) 
การศึกษาและการตีความศัพทและสํานวนที่ไมทราบความหมายและที่มาแนนอนในวรรณคดี 
และเอกสารโบราณ 

   Obscure Words and Interpretation                 
    OBS WRD INTERP 

Study and interpretation of obscure words and expressions in old literature  
and ancient documents. 
 

2201431 ภาษาไทยถิ่น                                            3 (3-0-6) 
    การจํากัดความ “ภาษาถิ่น”  หลักในการศกึษาภาษาถิ่น และลกัษณะของภาษาไทยถิ่นตาง ๆ 

   Thai Dialects  
   THAI DIAL   
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     Definitions of “dialects”; principles of dialect studies; characteristics of Thai  
dialects. 

2201432 ศิลปะการเขยีนรอยแกว                    3 (3-0-6) 
    องคประกอบและกลวิธีในการสรางงานเขียนที่ด ี การเขยีนสรางสรรคประเภทรอยแกวแบบตางๆ 

ในภาษาไทย 
   Thai Prose Writing  

    THAI PROSE WRIT 
Elements and strategies of good prose writing; various types of creative prose 
writing in Thai. 

 
2201435 ภาษาไทยสมยัตาง ๆ                                            3 (3-0-6) 

    ลักษณะภาษาไทยสมยัสุโขทยั สมัยอยธุยา และสมัยรัตนโกสินทร 
     Thai Language in Different Periods    
     THAI LANG PERIODS 

Characteristics of the Thai language in the Sukhothai, Ayutthaya and   
Rattanakosin periods. 
 

2201441 การเขยีนนวนยิายและเรื่องสั้น              3 (2-1-6) 
    หลักการและการฝกเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นภาษาไทย 

     Novel and Short Story Writing  
     NOV SH STO WRIT 
     Principles and practice in writing Thai novels and short stories. 
 

2201464 วรรณคดีทองถิ่น                                    3 (3-0-6) 
วรรณคดีมุขปาฐะและวรรณคดีลายลกัษณของทองถิ่นตางๆ ทั้งในดานประวัติความเปนมา   
รูปแบบการประพันธ เนื้อหา แนวคิด และความสมัพันธกับสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น 

   Local literature                                    
    LOC LIT 

Oral and written literatures of various regions: history, forms, content, ideas;  
their relationship with regional societies and culture. 
 

2201472 พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว         3 (3-0-6) 
พระราชประวัติและพระราชนิพนธทั้งรอยแกวและรอยกรองของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ลักษณะพิเศษ และอิทธิพลที่มีตอวรรณคดีในสมัยตอมา 
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King Rama VI                             
    KING RAMA VI 

King Rama VI's life and literary works both in prose and verse; their  
characteristics and influences on subsequent Thai literature. 
 

2201473 พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส       3 (3-0-6) 
    พระประวัติและพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส    

โดยเนนพระปฐมสมโพธิกถา 
    Prince Paramanuchit       

     PRINCE PARAMA 
Prince Paramanuchit's life and literary works, emphasizing Pathomsomphothikatha. 
 

  2201482 นวนิยายและเรื่องสั้น                  3 (3-0-6) 
    วิวัฒนาการของรูปแบบ เนื้อหา และความคิด ที่ปรากฏในนวนิยายและเรื่องสั้นแนวตาง ๆ  

อิทธิพลที่มีตอวรรณกรรมในสมัยตอมา     
   Novels and Short stories      

    NO V SH STO 
Development of forms, contents and ideas in novels and short stories; their 
influences on later literary works. 

 
 


