
 

หมูวิชาภาษาไทย 

 (THAI) 

 หมูวิชาภาษาไทย ซึ่งอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหารายวิชา

ออกเปนดังน้ี 

 

 1. ภาษาและภาษาศาสตร    (THAI-1--) 

2. การพดูการฟง  (THAI-2--) 

3. การอาน  (THAI-3--) 

4. การเขียน  (THAI-4--) 

5. ทักษะการใชภาษา  (THAI-5--) 

6. วรรณกรรม  (THAI-6--) 

7. ภาษาไทยสําหรับวิชาชีพ  (THAI-7--) 

8. การฝกประสบการณวิชาชีพ  (THAI-8--) 

9. การสัมมนา  การวิจัย  การศึกษาเอกเทศ  (THAI-9--) 

 ผลงานสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชาภาษาไทย  

(THAI) 

  

รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

THAI1101 1531101 ภาษาศาสตรภาษาไทย 3(3-0-6) 

THAI1102  ภาษาศาสตรภาษาไทยประยุกต 3(3-0-6) 

THAI1201 1543204 การพัฒนาการพูดการฟง 3(3-0-6) 

THAI301  การพัฒนาการอาน 3(3-0-6) 

THAI1302 1541206 การอานอยางมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

THAI1401 1541204 การพัฒนาการเขียน 3(3-0-6) 

THAI1402  ศาสตรและศิลปแหงการประพันธ 3(3-0-6) 

THAI1501  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

THAI1601 1541102 กวีนพินธไทย 3(3-0-6) 

THAI1602 1541401 วรรณกรรมศกึษา 3(3-0-6) 

THAI2103 1531102 โครงสรางภาษาไทย 3(3-0-6) 

THAI2104 1532101 ระบบเสียงภาษาไทย 3(3-0-6) 

THAI2105 1532102 ระบบคําและกลุมคําภาษาไทย 3(3-0-6) 

THAI2106  คํายืมในภาษาไทย 3(3-0-6) 

THAI2107 1542101 หลักภาษากับการประยุกตใช 3(3-0-6) 

THAI2108 1543101 หลักการอานและการเขียนคําไทย 3(3-0-6) 

THAI2109 1543203 ภาษากับการพัฒนาความคิด 3(3-0-6) 

THAI2110  ภาษากับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

THAI2111 1541105 ภาษาสันสกฤต 1 3(3-0-6) 

THAI2112 1541104 ภาษาบาลี 1 3(3-0-6) 

THAI2113 1541106 ภาษาเขมร 1 3(3-0-6) 

THAI2114 1542103 ภาษาสันสกฤต 2 3(3-0-6) 

THAI2115 1542102 ภาษาบาลี 2 3(3-0-6) 

THAI2116 1542104 ภาษาเขมร 2 3(3-0-6) 

THAI2117 1542302 อักษรไทย 1 3(3-0-6) 

THAI2118 1542303 อักษรไทย 2 3(3-0-6) 



รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

THAI2119 1544201 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) 

THAI2120 1541103 ภาษาเขมรในภาษาไทย   3(3-0-6) 

THAI2121 1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3(3-0-6) 

THAI2122 1543207 ภาษาเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 

THAI2123 1534104 ภาษาถิ่นไท 3(3-0-6) 

THAI2202 1543204 การพูดการฟงเพื่อสัมฤทธิ์ผล 3(3-0-6) 

THAI2303 1544202 การอานตีความ 3(3-0-6) 

THAI2304 1542204 ศิลปะการอานออกเสียง 3(3-0-6) 

THAI2403 1544203 การเขียนภาษาไทยเชิงสรางสรรค 3(3-0-6) 

THAI2502  การใชภาษาสื่ออารมณขันเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 

THAI2503  การใชภาษาไทยในงานธุรกิจ 3(3-0-6) 

THAI2603 1542401 วรรณกรรมวิจารณ 3(3-0-6) 

THAI3124 1544102 ภาษากับสังคม 3(3-0-6) 

THAI3125 1534105 อรรถศาสตรสําหรับภาษาไทยเบื้องตน 3(3-0-6) 

THAI3126 1533104 ภาษาศาสตรเชิงประวัติ 3(3-0-6) 

THAI3127 1541101 การวิเคราะหสาํนวนไทย 3(3-0-6) 

THAI3128 1544103 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

THAI3129  ภาษาไทยเชิงมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 

THAI3203 1541205 การพูดเพื่อสังคม 3(3-0-6) 

THAI3204 1543205 การพูดเปนหมูคณะ 3(3-0-6) 

THAI3205  วาทศาสตรเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

THAI3206 1544205 การพูดทางวิทยุและโทรทัศน 3(3-0-6) 

THAI3305 1542208 การอานเพื่ออุดมคติ 3(3-0-6) 

THAI3306  การอานเอกสารทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

THAI3309  การเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

THAI3404 1543212 การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ   3(3-0-6) 

THAI3405 1542207 การเขียนสารคดี 3(3-0-6) 

THAI3406 1543208 การเขียนบันเทิงคดี 3(3-0-6) 

THAI3407 1542205 การเขยีนภาคนิพนธและสารนิพนธ 3(3-0-6) 



รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

THAI3408 1543211 การเขียนบท 3(3-0-6) 

THAI3410 1543215 การยอความ 3(3-0-6) 

THAI3411 1543213 การแปล 3(3-0-6) 

THAI3504 1544605 เทคนิคการนําเสนอสารทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

THAI3505  ศิลปะการใชภาษาเพื่อการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ 

3(3-0-6) 

THAI3506  ภาษาไทยสําหรับครู 3(3-0-6) 

THAI3604 1543408 คติชนวิทยา 3(3-0-6) 

THAI3605 1542404 คตีวรรณกรรมศกึษา 3(3-0-6) 

THAI3606  วรรณกรรมวิจกัษ 3(3-0-6) 

THAI3607 1543406 วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6) 

THAI3608  วรรณกรรมรวมสมยั 3(3-0-6) 

THAI3609  วรรณกรรมเชงิธรุกจิ 3(3-0-6) 

THAI3610  การวิจารณวรรณกรรมเชงิธรุกจิ 3(3-0-6) 

THAI3611  วรรณกรรมสงัคตี 3(3-0-6) 

THAI3612  วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6) 

THAI3613 1541404 วรรณกรรมสโุขทยั 3(3-0-6) 

THAI3614 1541405 วรรณกรรมอยธุยา 3(3-0-6) 

THAI3615 1541406 วรรณกรรมธนบรุแีละรัตนโกสนิทรตอนตน 3(3-0-6) 

THAI3616  วรรณกรรมปจจุบนั 3(3-0-6) 

THAI3617 1542403 วรรณกรรมประวัตศิาสตร 3(3-0-6) 

THAI3618 1542402 วรรณคดีนริาศ 3(3-0-6) 

THAI3619 1543402 วรรณคดีการละคร 3(3-0-6) 

THAI3620 1543404 วรรณกรรมสังคมและการเมือง 3(3-0-6) 

THAI3621 1543405 วรรณกรรมลายลกัษณ 3(3-0-6) 

THAI3622 1543407 วรรณกรรมทองถิน่ 3(3-0-6) 

THAI3623 1543410 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 3(3-0-6) 

THAI3624 1543411 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 3(3-0-6) 

THAI3625 1543412 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 3(3-0-6) 



รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

THAI3626 1543413 วรรณกรรมสนุทรภู 3(3-0-6) 

THAI3627 1543414 วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชติชโินรส 3(3-0-6) 

THAI3628 1543415 วรรณกรรมกรมหมืน่พทิยาลงกรณ 3(3-0-6) 

THAI3629 1543416 วรรณกรรมกรมพระนราธปิประพนัธพงศ 3(3-0-6) 

THAI3630 1543417 วรรณกรรมชิต  บุรทัต 3(3-0-6) 

THAI3631 1543418 วรรณกรรมเจาพระยาพระคลงั (หน)  3(3-0-6) 

THAI3632 1543419 วรรณกรรมเจาพระยาธรรมศกัด์ิมนตรี 3(3-0-6) 

THAI3633 1543420 วรรณกรรมตะวันออก 3(3-0-6) 

THAI3634 1543421 วรรณกรรมตะวันตก 3(3-0-6) 

THAI3636 1543422 เร่ืองสัน้และนวนิยาย 3(3-0-6) 

THAI3637 1543423 วรรณกรรมสาํหรับเด็ก 3(3-0-6) 

THAI3638 1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศที่มีตอ

วรรณกรรมไทย 

3(3-0-6) 

THAI3639 1543503 ผลงานการศึกษาคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 

THAI3640 1544401 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 3(3-0-6) 

THAI3641  วรรณกรรมสาํหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

THAI3701  การเขียนในงานสารบรรณ 3(3-0-6) 

THAI3702 1543209 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

THAI3703  การเขียนสารคดีเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 

THAI3704  การเขียนบันเทิงเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 

THAI3705 1544204 การเขยีนวรรณกรรมสาํหรับเด็ก 3(3-0-6) 

THAI3706 1543210 การเขยีนในหนาหนังสอืพมิพ 3(3-0-6) 

THAI3707  การเขียนบทความเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

THAI3708  ศิลปะการเขียนบทวิทยุและโทรทัศน 3(3-0-6) 

THAI3709  การแปลเอกสารทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

THAI3710  ทักษะภาษาสําหรับงานเลขานุการ 3(3-0-6) 

THAI3711  การบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ 3(3-0-6) 

THAI3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 3(3-0-6) 

THAI4801 1544801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย 2(90) 



รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

THAI4802 1544802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย 5(225) 

THAI4803  การเตรียมฝกประสบการณวิชาภาษาและการสื่อสร 2(90) 

THAI4804  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและการสื่อสาร 5(225) 

THAI4901 1544902 สัมมนาทางภาษาไทย 1(0-2-1) 

THAI4902 1544901 การวิจัยทางภาษาไทย 3(0-6-3) 

THAI4903 1544904 การศึกษาเอกเทศของภาษาไทย 3(0-6-3) 

THAI4906  ผลงานสรางสรรคทางภาษาและการสื่อสาร 3(1-4-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI1101  ภาษาศาสตรภาษาไทย      3(3-0-6) 

 Thai  Linguistics 

ศึกษาความหมายของวิชาภาษาศาสตร สาขาตางๆ  ของวิชาภาษาศาสตร ลักษณะของ

ภาษาไทย สัญลักษณแทนเสียงภาษาไทยตามระบบสากล  ระบบเสียงภาษาไทย  ระบบคําและ

ระบบกลุมคําภาษาไทย   ระบบความหมายภาษาไทย   และการวิเคราะหภาษาไทยตามทฤษฎี

ภาษาศาสตร  

 

THAI1102   ภาษาศาสตรภาษาไทยประยุกต  3(3-0-6) 

 Thai  Linguistics  Applied 

 ศึกษาความหมายของวิชาภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต   สาขาตางๆ  ของวิชา

ภาษาศาสตรประยุกต   ลักษณะของภาษาไทยภาษาไทยประยุกต    ศึกษาภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตรประยุกต  

 

THAI1201   การพัฒนาการพูดการฟง         3(3-0-6) 

            Speaking  and  Listening  Development  

ศึกษาความรูพื้นฐาน  หลักเกณฑเกี่ยวกับการพูดการฟง  การพัฒนาทักษะพื้นฐานใน

การพูดการฟงใหสัมฤทธิผล  ฝกและประเมินการพูดการฟงตามเพื่อวัตถุประสงคตางๆ 

 

THAI1301   การพัฒนาการอาน          3(3-0-6) 

          Reading  Development 

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอาน  ประเภทของการอาน  การพัฒนาความสามารถ

ในการอานสารประเภทตางๆ     และฝกทักษะการอานเพื่อวัตถุประสงคตางๆ   

 

THAI1302    การอานอยางมีประสิทธิภาพ     3(3-0-6) 

           Efficiency Reading 

 ศึกษาหลักการอานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การเขาใจศัพท วลี โครงสรางและ

สํานวนภาษา การจับใจความ การสังเขปความ และสรุปความ 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI1401    การพัฒนาการเขียน   3(3-0-6) 

           Writing  Development 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน  การพัฒนาความสามารถในการเขียน  

กระบวนการเขียน  การลําดับความคิด  กลวิธีในการเขียน  การวางโครงเร่ือง  การเขียนยอหนา  

ฝกการเขียนเพื่อวัตถุประสงคตางๆ  

 

THAI1402    ศาสตรและศิลปแหงการประพันธ       3(3-0-6)     

            Science  and  Art  of  Poetry     

 ศึกษาความหมาย  รูปแบบ   พัฒนาการ  และกลวิธีการประพันธลักษณะตางๆ   เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการประพันธของผูศึกษา    และฝกทักษะการประพันธตามความสนใจ

และความถนัดของแตละบุคคล 

 

THAI1501   ศิลปะการใชภาษาไทย        3(3-0-6) 

           The  Art  of   Thai    Usage 

ศึกษาศิลปะการใชภาษาไทยในการรับสารและสงสาร     การเลือกสรรคํา  การเรียบ

เรียงถอยคํา   การใชสํานวน  โวหาร   ภาพพจน     และศิลปะการใชภาษาลักษณะอ่ืนๆ  รวมทั้ง

การนําไปประยุกตใช 

 

THAI1601      กวีนิพนธไทย 3(3-0-6)  

 Thai  Poetry 

 ศึกษาความหมาย ที่มา  รูปแบบ  และเน้ือหาของกวีนิพนธไทย  ทั้งกวีนิพนธแบบฉบับ  

กวีนิพนธทองถิ่น  และกวีนิพนธสมัยใหม  การใชภาษาวรรณศิลปและกลวิธีการแตง  วิเคราะห

เปรียบเทียบและประเมินคาของกวีนิพนธไทย  ฝกแตงบทกวีนิพนธไทยเพื่อสงเสริมความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคของแตละบุคคล 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI1602    วรรณกรรมศึกษา  3(3-0-6) 

           Thai  Literary  Works 

 ศกึษาลกัษณะและวิวฒันาการของวรรณกรรมไทยในดานเน้ือหา รูปแบบ และแนวคดิ 

ความสัมพันธของวรรณกรรมกับศิลปวัฒนธรรม ฝกวิเคราะหวรรณกรรมจากตัวอยางที่ตัดตอน

มาเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมหรือวรรณคดีที่ลึกซึ้งตอไป 

 

THAI2103     โครงสรางภาษาไทย    3(3-0-6) 

 Thai   Structure 

 ศึกษาเสียงและระบบเสียงภาษาไทย โครงสรางของพยางค การสรางคํา ชนิดและ

หนาที่ของคํา วลี ประโยค และสัมพันธสาร  

 

THAI2104     ระบบเสียงภาษาไทย      3(3-0-6) 

                    Thai   Phonology 

 ศึกษาการออกเสียงในภาษา การวิเคราะหหาหนวยเสียง หนวยเสียงและระบบเสียง

ภาษาไทย  พยางคและโครงสรางพยางคในภาษาไทย  และขบวนการเปลี่ยนแปลงทางเสียงใน

คาํและหนวยคาํ 

 

THAI2105     ระบบคําและระบบกลุมคําภาษาไทย  3(3-0-6) 

                   Thai  Morphology  and  Syntax 

 ศึกษาระบบคําในภาษาไทย การวิเคราะหหาหนวยคํา ระบบกลุมคํา ทฤษฎี และ

หลักเกณฑในการวิเคราะหความสัมพันธของคําในประโยค  

 

THAI2106    คํายืมในภาษาไทย     3(3-0-6) 

                    Foreign  Loanwords  in  Thai 

  ศึกษาประวัติการติดตอกับชนชาติตางๆ ไดแก เขมร จีน ชวา มลายู อังกฤษ  สาเหตุที่

ไทยรับคําภาษาตางประเทศมาใช ลักษณะของคํายืมภาษาตางประเทศในภาษาไทย หลักการยืม

คํา   การสรางคํา   การเปลี่ยนแปลงคํายืมในดานเสียงและความหมาย   การนําคํายืมมาใชใน

วรรณคดี ราชาศัพท และภาษาไทยในชีวิตประจําวัน   ประมวลคําภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทย และหลักการสังเกตคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI2107    หลักภาษา กับการประยุกตใช     3(3-0-6)  

 Thai  Grammar  and  Application 

 ศึกษาความหมายและขอบขาย  ลักษณะภาษาไทยในดานระบบเสียง  ระบบคํา  ระบบ

กลุมคําประโยค   การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และประยุกตองคความรูไปใชใหถูกตองตาม

หลักเกณฑและความนิยมของสังคม 

 

THAI2108    หลักการอานและ การเขียนคาํไทย    3(3-0-6) 

                Reading  and  Writing  Systems  in  Thai 

 ศึกษาหลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ความจําเปนและประโยชนของ

การเรียนวิชาน้ี ฝกการอานและการเขียน เก็บรวบรวมคําที่มักเขียน หรืออานผิดเพี้ยนไปจาก

กฎเกณฑเทาที่มีอยูในปจจุบันวิเคราะหและวิจัยขอมูล เหตุที่ทําใหเกิดการอานและเขียนอยาง

น้ัน เปรียบเทียบคําที่อานและเขียนผิดกับคําที่อานและเขียนตามกฎเกณฑอภิปรายและสรุปผล

เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน  

 

THAI2109    ภาษากับการพัฒนาความคิด  3(3-0-6) 

 Language  and  Thinking  Development   

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของภาษากับการคิด  ทักษะการคิด  ลักษณะการคิด  

กระบวนการคิด  ความสัมพันธของภาษากับการคิด ภาษาและการพัฒนาทักษะทางภาษา  การ

ใชภาษาพัฒนาระดับขั้นของความคิด  การนําความรูและประสบการณจากการอาน  การฟงจาก

สื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ มาใชในการพัฒนาสมรรถภาพการเขียน  การพูด โดยใช

กระบวนการคิดเปนเคร่ืองมือพัฒนาสมรรถภาพการใชภาษา 

 

THAI2110   ภาษากับการสื่อสาร           3(3-0-6)  

            Languages  and  Communication 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีการสื่อสาร  ลักษณะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันตามวัตถุประสงคตางๆ 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI2111    ภาษาสันสกฤต  1    3(3-0-6) 

                  Sansakrit  1 

 ศึกษาไวยากรณสันสกฤต  ตัวอักษร  ระบบเสียง  ระบบคํา  การสรางศัพท  กิตก  

สมาส  ตัทธิต  การสนธิ  ชนิดของคํา  การแจกรูปกริยา  นาม  ระบบประโยค  การแตงประโยค  

และการแปล 

 

THAI2112     ภาษาบาลี 1    3(3-0-6) 

                  Pali 1 

 ศึกษาไวยากรณบาลี ระบบเสียง ระบบคํา การสรางศัพท กิตกสมาส ตัทธิต การสนธิ 

ชนิดของคํา การแจกรูปกริยา นาม ระบบประโยค การแตงประโยค และการแปล  

 

THAI2113    ภาษาเขมร  1     3(3-0-6) 

                  Khmer  1 

 ศึกษาโครงสรางภาษาเขมร  ระบบเสียง  ระบบคํา  ระบบประโยค  ตัวอักษร  และ

อักขรวิธี  การอาน  การเขียน และการแปลภาษาเขมร  

 

THAI2114    ภาษาสันสกฤต 2 3(3-0-6) 

                  Sansakrit  2 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  THAI  2111   ภาษาสันสกฤต  1   

            ศึกษาการแตงประโยค และการแปลในระดับที่สูงขึ้น จากภาษาสันสกฤต 1 

 

THAI2115    ภาษาบาลี 2   3(3-0-6) 

                  Pali 2 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  THAI  2112    ภาษาบาลี 1     

           ศึกษาการแตงประโยคและการแปลในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาบาลี 1 

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI2116    ภาษาเขมร 2    3(3-0-6) 

                   Khmer 2 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  THAI  2113   ภาษาเขมร  1    

       ศึกษาภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน การใชภาษาเขมรในดาน ฟง พูด อาน เขียน เพื่อ

การนําไปใช 

 

THAI2117    อักษรไทย 1    3(3-0-6) 

                  Thai  Alphabet  1 

 ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการอักษรไทย รวมทั้งอักษรแบบตางๆ ที่ปรากฏใน

ประเทศไทย ไดแก  อักษรมอญ   อักษรขอม  การปริวรรตเปนอักษรไทยปจจุบัน 

 

THAI2118    อักษรไทย 2     3(3-0-6) 

                         Thai  Alphabet  2 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  THAI   2117   อักษรไทย 1      

           ศึกษาอักษรไทยโบราณของทองถิ่นตางๆ  ไดแก  อักษรธรรมลานนา   อักษรฝกขาม  

อักษรไทยนิเทศ   อักษรไทยนอย อักษรธรรมอีสาน  อักษรลาว  อักษรขอมไทย และอักษรไทย

สมัยตางๆ   การปริวรรตเปนอักษรไทยปจจุบัน  

 

THAI2119   ภาษาตางประเทศในภาษาไทย        3(3-0-6) 

         Foreign  Languages  in  Thai 

ศึกษาลักษณะและจําแนกที่มาของภาษาตางประเทศภาษาตางๆ ที่นํามาใชในภาษาไทย 

วิธีการตางๆ ในการแปลงภาษา ไดแก  การแปลงเสียง  คํา   สํานวน  ประโยค  และความหมาย 

จากภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย  เพื่อวัตถุประสงคในการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI2120      ภาษาเขมรในภาษาไทย    3(3-0-6) 

            Khmer  in  Thai 

 ศึกษาเปรียบเทียบภาษาเขียนและระบบเสียงระหวางภาษาไทยกับภาษาเขมร        

การสรางคําในภาษาเขมร วิธีการรับคําภาษาเขมรเขามาใชในภาษาไทย การกลายเสียงและ    

การกลายความหมายการนําภาษาเขมรมาใชในวรรณคดีราชาศัพทและในชีวิตประจําวัน 

หลักการสังเกตคําภาษาเขมรในภาษาไทย 

 

THAI2121    ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย  3(3-0-6) 

                   Pali  and  Sanskrit  in  Thai 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของภาษาบาลี และสันสกฤตโดยสังเขปเปรียบเทียบ

ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย การนําคําภาษาบาลีสันสกฤตมาใชใน

ภาษาไทย ในลักษณะตางๆ การกลายเสียง กลายความหมายของคําบาลี สันสกฤตที่ใชใน

ภาษาไทย อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตที่มีตอภาษาไทย 

 

THAI2122    ภาษาเฉพาะกิจ      3(3-0-6) 

                  Language  for  Specific  purposes 

 ศึกษารูปแบบการใชภาษาเขียนเฉพาะกิจ ไดแก  ภาษาธุรกิจ ภาษาสื่อสารมวลชน 

ภาษาเพื่อการรณรงคและจูงใจ ภาษา โฆษณาและ ประชาสัมพันธ  ภาษาการแสดง ภาษา 

กฎหมายและภาษาราชการ 

 

THAI2123    ภาษาถิ่นไท 3(3-0-6)     

                  Tai  Dialects 

 ศึกษาความหมายและหลักเกณฑการแบงภาษาถิ่นตระกูลไท  ศึกษาเชิงสังเคราะห

ภาษาถิ่นตระกูลไททั้งที่อยูนอกประเทศและในประเทศเกี่ยวกับเสียงและระบบเสียง  ระบบคํา  

ระบบประโยค   ระบบความหมาย  และระบบสัมพันธสาร 

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI2202    การพูดการฟงเพื่อสัมฤทธิ์ผล     3(3-0-6) 

           Speaking  and  Listening  for  Achievement 

 ฝกทักษะการพูด การฟงจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมบันเทิงตางๆ       

ฝกพูดแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ไดฟง ฝกการฟงแลวสรุปใจความสําคัญ ฝกทักษะการพูดใน

สถานการณตางๆ ฝกฟง เร่ืองราวจากที่ตางๆ แลวสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดดวยการพูดอยาง

สัมฤทธิผลตามจุดมุงหมาย เนนการฝกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน 

 

THAI2303     การอานตีความ 3(3-0-6) 

   Reading Text  for  Interpretation 

 ศึกษาความหมาย หลักการ และกระบวนการอานเพื่อการตีความ ฝกอานตีความ

วรรณกรรม  ทั้งรอยแกวและรอยกรอง 

 

THAI2304     ศิลปะการอานออกเสียง      3(3-0-6) 

            Script  Reading 

            ศึกษาหลักการและศิลปะการอานออกเสียงสื่อความหมายทั้งรอยแกวและรอยกรอง   

การออกเสียงใหถูกตองตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ   การแบงวรรคตอน   การเนนเสียงหนัก

เบา   อานใหสอดคลองกับเน้ือหาและอารมณในเร่ือง  และศิลปะการอานออกเสียง  ฝกฝนให

เกิดความชํานาญ 

 

THAI2403      การเขียน ภาษาไทยเชงิสรางสรรค    3(3-0-6) 

             Thai Creative  Writing  

 ศึกษาหลักการเขียนและศิลปะการเขียนทั้งรอยแกวและรอยกรอง โดยใช

กระบวนการสรางสรรค   ฝกเขียนเร่ืองจากความคิดและจินตนาการ   ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี

โดยคํานึงถึงความถนัด ความคิดสรางสรรคเฉพาะตน  

 

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI2502   การใชภาษาสื่ออารมณขันเพื่องานอาชีพ      3(3-0-6) 

         Humouristic  Usage  for  Vocation 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของภาษาสื่ออารมณขัน   หลักเกณฑและกลวิธีใน

การสรางอารมณขัน   ฝกการเขียนและพูดโดยใชภาษาสื่ออารมณขันอยางสรางสรรค  เพื่อกาวสู

อาชีพนักเขียนหรือนักพูด 

 

THAI2503    การใชภาษาไทยในงานธุรกิจ       3(3-0-6) 

           Thai  Usage  in Business   

ศึกษาความหมาย   ลักษณะของภาษาไทยทางธุรกิจ  การใชภาษาไทยในงานอาชีพ

ธุรกิจ  จดหมายธุรกิจ  บันทึกขอความ  รายงานทางธุรกิจ  การโฆษณาและการประชาสัมพันธ  

การประชุมและการเขียนรายงานการประชุม  การพูดเพื่อธุรกิจ  การอานสารทางธุรกิจ 

 

THAI3124   ภาษากับสังคม          3(3-0-6) 

         Languages and Social 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญและแนวคิดเกี่ยวกับภาษาในสังคมไทย   ความสัมพันธ

ระหวางภาษากับสังคม   ความหลากหลาย   การเปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาของภาษาใน

สังคมไทยตามสถานการณตางๆ   การนําความรูเกี่ยวกับภาษากับสังคมไปใชใหเกิดประโยชน

ในการสื่อสาร 

 

THAI2603   วรรณกรรมวจิารณ       3(3-0-6) 

            Literary   Criticism 

 ศึกษาทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรม  ศึกษาบทวิจารณวรรณกรรมทั้งในอดีตและ

ปจจุบัน  ฝกเขียนบทวิจารณวรรณกรรมทั้งประเภทรอยแกวและรอยกรอง 

 

 

THAI3125    อรรถศาสตรสําหรับภาษาไทยเบื้องตน      3(3-0-6) 

                   Introduction  for Thai  to Semantics 

 ศึกษาทฤษฎีอรรถศาสตร   ความหมายของคํา   ประโยค   และสัมพันธสาร โดยเนน

ภาษาไทยและภาษาถิ่นไท 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3126    ภาษาศาสตรเชิงประวัติ  3(3-0-6) 

                 Historical  Linguistics 

 ศึกษาวิวัฒนาการของภาษาศาสตรเชิงประวัติ การจําแนกตระกูลภาษา หลักเกณฑ

การเปรียบเทียบและสืบสรางภาษาเพื่อหาความสัมพันธและภาษาด้ังเดิม  โดยเนนภาษาไท 

 

THAI3127     การวิเคราะหสํานวนไทย    3(3-0-6) 

                           Idioms   in  Thai  Analysis 

 ศึกษาที่มาของสํานวนไทย   วิเคราะหความหมาย   ภาพสะทอนสังคม   วิธีการคิด

สรางสาํนวนและการนําไปใช 

 

THAI3128     ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ  3(3-0-6) 

            Thai  for  Foreigners 

 ศึกษาวิเคราะหปญหาของโครงสรางภาษาไทยที่มีผลตอความเขาใจของชาว

ตางประเทศ ในเร่ืองการออกเสียง การใชคํา การใชประโยคการสื่อความหมาย และแนวทาง

การแกปญหา การสื่อสารในบริบทของสังคมไทย 

 

THAI3129     ภาษาไทยเชิงมานุษยวิทยา  3(3-0-6) 

             Anthropology  Language  in Thai 

 ศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะภาษาและภาษาไทยในเชิงมานุษยวิทยา   

ความสัมพันธระหวางภาษากับมนุษยในแงมุมตางๆ   และอิทธิพลที่มีตอกัน  ไดแก  คติความ

เชื่อ  ศาสนาและพิธีกรรม  การประกอบอาชีพ  และประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

 

THAI3203    การพูดเพื่อสังคม  3(3-0-6) 

           Social  Speaking 

 ศึกษาหลักการและเทคนิคการพูดเพื่อสังคม ไดแก การพูดติดตอธุรกิจ การพูดจูงใจ 

การพูดในฐานะเปนโฆษก พิธีกร การประชาสัมพันธ การออกคําสั่ง การปราศรัย สุนทรพจน 

โอวาท การกลาวสดุดี กลาวไวอาลัย กลาวเปดปดงาน กลาวตอนรับ กลาวขอบคุณ กลาวอวย

พร กลาวมอบสิ่งของ และกลาวแนะนํา  

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3204    การพูดเปนหมูคณะ       3(3-0-6) 

          Group  Speaking 

 ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการพูดเพื่อใหผูฟงเขาใจเหตุผล การเสนอความคิดเห็น   

การแถลงหลักการ การสนทนา การสัมภาษณ การประชุม การอภิปราย การสัมมนา และ      

การโตวาที 

 

THAI3205   วาทศาสตรเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ        3(3-0-6) 

          Oral   Communication   for  Business 

ศึกษาหลัก  กระบวนการ  และประเภทของการพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  

ความสําคัญของการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ  ฝกการพูดทางธุรกิจประเภทตางๆ  

 

THAI3206    การพดูทางวทิยุและโทรทัศน     3(3-0-6) 

           Speaking  on  Broadcasting 

 ศึกษาทฤษฎีและศิลปะการพูดในลักษณะตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารทางวิทยุ

และโทรทัศน  ฝกการพูดและการใชภาษาในสถานการณตางๆ  ทั้งการพูดเด่ียวและการพูดกลุม

ตลอดจนศึกษาลักษณะการใชภาษาที่ปรากฏในสื่อมวลชน 

 

THAI3305     การอานเพื่ออุดมคติ    3(3-0-6)  

            Reading  for  Idealisim 

 ศึกษาการสรางนิสัยรักการอาน  การอานงานเขียนที่กอใหเกิดมโนทัศนและสํานึกที่

ดีงาม   อันจะทําใหเกิดพลังทางปญญา การแสวงหา   และการสรางสรรคคุณคาของชีวิตตาม

อุดมการณแหงตน 

 

THAI3306   การอานเอกสารทางธุรกิจ          3(3-0-6) 

         Reading  for  Business  Document  

ศึกษาหลักการอานเอกสาร   ฝกการอานจับใจความ  การสรุปความ  การวิเคราะห  

และการตีความเอกสารและสื่อสิ่งพิมพทางธุรกิจประเภทตางๆ 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3309    การเขียนเชิงวิชาการ           3(3-0-6) 

         Writing   for  Academic  Purpose 

ศึกษาหลักการและกระบวนการเขียนเชิงวิชาการ   การเขียนรายการอางอิง    

บรรณานุกรม   และฝกเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ  

 

THAI3404    การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

           Thai Business  Writing 

 ศึกษาการใชภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   การเขียนหนังสือติดตอ

ราชการ  การเขียนจดหมายธุรกิจตางๆ   การเขียนจดหมายแสดงไมตรีจิต  การเขียนเอกสารการ

จางและการสมัครงาน การเขียนโครงการ การเขียนรายงานตางๆ เชน รายงานอยางสั้น รายงาน

การประชุม รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานทางวิชาการ การเขียนรายงานประจําป 

 

THAI3405    การเขียนสารคดี  3(3-0-6) 

          Non  Fiction  Writing 

 ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  รูปแบบ  การใชภาษา  ในการเขียนสารคดี

ประเภทตางๆ  ไดแก  ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ  บทความ  ความเรียง  ทองเที่ยว  และฝก

เขียนสารคดี 

 

THAI3406     การเขียนบนัเทิงคดี      3(3-0-6) 

           Fiction  Writing 

 ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  รูปแบบ  การใชภาษา ในการเขียนบันเทิงคดี

ประเภทตางๆ   และการฝกปฏิบัติการเขียน 

 

THAI3407    การเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ  3(3-0-6) 

           Academic  Writing          

 ศึกษาหลักการเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ สวนประกอบของภาคนิพนธและ

สารนิพนธ การเลือกเร่ือง การวางโครงเร่ือง การสํารวจและการรวบรวมขอมูล การบันทึก

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล   การเขียนเชิงอรรถ   และบรรณานุกรม  และการฝกปฏิบัติการเขียน 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3408    การเขียนบท      3(3-0-6) 

         Script  Writing 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดานการ

ออกอากาศ ศึกษาบทวิทยุและโทรทัศน การเขียนบทและเสนอผลงานเพื่อการออกอากาศ เพื่อ

การแสดงและเผยแพร 

 

THAI3410    การยอความ       3(3-0-6) 

           Summary 

 ฝกการจับใจความสําคัญจากการฟงและการอาน ความสําคัญและเทคนิคการเขียนยอ

ความรูปแบบตางๆ เชน การยอเร่ือง การยอคําพิพากษา การเขียนสาระสังเขป การเขียนบทตัด

ตอน  การสรุปความ การสรุปขาว การสรุปรายงาน  

 

THAI3411    การแปล  3(3-0-6) 

          Translation   

 ศึกษาหลักเกณฑและกลวิธีในการแปลความและถอดความภาษาตางประเทศทั้งรอย

แกวและรอยกรอง  เปนภาษาไทย   และขอควรคํานึงในการแปล 

 

THAI3504    เทคนิคการนําเสนอสารทางภาษาไทย 3(2-2-5)  

   Thai  Technical  Presentation 

 ศึกษาหลักและเทคนิคการออกแบบ  เพื่อการนําเสนอสารภาษาไทยในรูปแบบตางๆ 

โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เนนการฝกปฏิบัติ 

 

THAI3505   ศิลปะการใชภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ      3(3-0-6)  

           Art  of   Language Usage  in  Advertising  and  Public  Relations 

ศึกษาหลักการและศิลปะการใชภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธในสื่อ

สิ่งพิมพ  วิทยุกระจายเสียง    วิทยุโทรทัศน  ภาพยนตร  สื่อสาธารณะ   และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3506 ภาษาไทยสําหรับครู 3(3-0-6)  

   Thai for Teacher 

ศึกษาความรูเกี่ยวกับภาษาไทยดานการอานและการฟง เพื่อพัฒนาความคิดการจับ 

   ใจความสําคัญ การสรุปความ การยอความ การขยายความ และการวิเคราะหสารการพูดและ  

   การเขียนงานทางวิชาการ ศิลปะการต้ังคําถาม   

  

THAI3604     คติชนวิทยา        3(3-0-6) 

            Thai  Folklore 

 ศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา ประเภท และคุณคาของคติชนวิทยา ศึกษา

ระเบียบ  วิธีการรวบรวม การจําแนกและการวิเคราะหขอมูลดวยการใชเทคโนโลยี แสวงหา

และถายทอดขอมูล ศึกษาความสัมพันธระหวางคติชน วิทยากับศาสตรแขนงอ่ืนๆ ศึกษา

แนวคิดและวิธีการศึกษา    ภูมิปญญาไทยเปรียบเทียบกับภูมิปญญาทองถิ่น ในดานคุณคาของ

การสรางสรรคพัฒนา และสืบทอดภูมิปญญาตอวิถีชีวิตไทย เนนการฝกปฏิบัติภาคสนาม  

 

THAI3605      คตีวรรณกรรมศึกษา     3(3-0-6) 

            A study  of  Thai  songs 

 ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุงและเพลงไทยสากลทั้งดานประวัติความเปนมา

รูปแบบเนื้อหาการใชภาษา คุณคาที่ไดรับและความสัมพันธระหวางบทเพลงกับสังคม  พรอม

ฝกวิเคราะหคีตวรรณกรรม 

 

THAI3606    วรรณกรรมวิจักษ 3(3-0-6)  

          Literary  Appreciation 

 ศึกษาความหมายและขอบขาย  ประวัติ  พัฒนาการ  สาระสําคัญ  และแนวคิดของ

วรรณกรรมเพื่อพัฒนาความรู  ความคิด  และยกระดับอุดมคติของผูศึกษา  สามารถนํา

สาระสําคัญที่ไดจากการศึกษามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและงานอาชีพได 

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3607     วรรณกรรมเอกของไทย      3(3-0-6) 

   Thai Masterpieces of Literary works 

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทยที่สําคัญและไดรับยกยองแงมุมตางๆ ใน

ฐานะเปนมรดกทางภูมิปญญาของแผนดิน     

 

THAI3608    วรรณกรรมรวมสมัย 3(3-0-6)  

   Comtemporary  Literary 

 ศึกษาความหมาย  และขอบขาย  ประวัติ  พัฒนาการ  รูปแบบ  สาระสําคัญ  และ

แนวคิดของวรรณกรรมรวมสมัยประเภทตางๆเพื่อพัฒนาภูมิปญญาและอารมณเชิงสรางสรรค  

สามารถนําสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและงานอาชีพได      

 

THAI3609   วรรณกรรมเชิงธุรกิจ          3(3-0-6)  

         Business   Literary   

ศึกษาความหมาย  ประเภท  รูปแบบ  และสาระสําคัญของวรรณกรรมเชิงธุรกิจ

ประเภทตางๆ   เพื่อพัฒนาความรู  ความคิด  สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

 

THAI3610   การวิจารณวรรณกรรมเชิงธุรกิจ       3(3-0-6)  

        Criticism  Business   Literary   

 ศึกษาทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรม  ฝกวิเคราะหและวิจารณวรรณกรรมเชิงธุรกิจที่

คัดเลือกมาเปนตัวอยางเพื่อใหเขาใจขอบเขต  จุดประสงค  วิธีการ สาระสําคัญ และแนวคิด

อยางแตกฉาน 

 

THAI3611    วรรณกรรมสงัคตี 3(3-0-6)  

   Musical  Literary 

 ศึกษาความหมาย  ประวัติ  พัฒนาการ ของวรรณกรรมสังคีตประเภทตางๆ               

ฝกวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมสังคีตบางเร่ือง  สามารถนําสาระและแนวคิดที่ไดมาประยุกตใช

ในชวีติประจําวันและงานอาชพีได 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3612   วรรณกรรมกบัสงัคม 3(3-0-6)  

Literature  and  Society  

 ศึกษาความหมายและองคประกอบของวรรณกรรมกับสังคม  ความสัมพันธระหวาง

วรรณกรรมกับสังคมและผลกระทบที่มีตอกัน  รวมทั้งวิเคราะหวรรณกรรมบางเร่ืองที่มี

ความสัมพันธกับสังคมอยางเดนชัด 

 

THAI3613    วรรณกรรมสโุขทัย      3(3-0-6) 

 Sukhothai  Literature 

 ศึกษาวรรณกรรมสมัยสุโขทัย   ลักษณะและคุณคาของวรรณกรรมทั้งในสวนที่เปน

สากล สวนที่เปนเอกลักษณของชาติ  และในฐานะที่เปนการแสดงออกซึ่งอัจฉริยภาพสวน

บุคคล อิทธิพลทางสังคมที่มีตอวรรณกรรมสมัยน้ีและอิทธิพลของวรรณกรรมสุโขทัยที่มีตอ

วรรณกรรมสมยัตอมา 

 

THAI3614    วรรณกรรมอยุธยา  3(3-0-6) 

            Ayudthya  Literature 

   ศึกษาวรรณกรรมสมัยอยุธยา ลักษณะและคุณคาทางวรรณกรรมทั้งในสวนที่เปน

สากล  ในสวนที่เปนเอกลักษณของชาติ  และในฐานะที่เปนการแสดงออกซึ่งอัจฉริยภาพสวน

บุคคล อิทธิพลทางสังคมที่มีตอวรรณกรรมความเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมสมัยอยุธยา และ

อิทธิพลที่มีตอวรรณกรรมสมัยตอมา  

 

THAI3615    วรรณกรรมธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน    3(3-0-6) 

            Dhonburi  and  Early  Rattanakosin  Literature 

 ศึกษาวรรณกรรมสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ลักษณะและคุณคาของ

วรรณกรรมทั้งในสวนที่เปนสากล ในสวนที่เปนเอกลักษณของชาติและในฐานะที่เปนการ

แสดงออก ซึ่งอัจฉริยภาพสวนบุคคล อิทธิพลของสังคมที่มีตอวรรณกรรม  

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3616   วรรณกรรมปจจุบัน    3(3-0-6) 

  Contemporary  Literature 

 ศึกษาวรรณกรรมไทยสมัยปจจุบันประเภทตาง ๆ ไดแก  เร่ืองสั้น  นวนิยาย  สารคดี     

กวีนิพนธ  วรรณกรรมแปล  วรรณกรรมสําหรับเด็ก  และบทละคร  ในแงวิวัฒนาการ  รูปแบบ  

แนวคิด  เน้ือหา  และแนวโนม  รวมทั้งวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมปจจุบันบางเร่ือง 

THAI3617    วรรณกรรมประวตัศิาสตร  3(3-0-6) 

            Thai  Historical  Literature 

 ศึกษาลักษณะ  ความมุงหมายและสาเหตุที่เกิดวรรณกรรมประวัติศาสตรในแตละ

สมัย วิเคราะหเปรียบเทียบกับเหตุการณทางดานประวัติศาสตร  ภาพสะทอนและคุณคาของ

วรรณกรรมประวัตศิาสตร 

 

THAI3618    วรรณคดนีริาศ  3(3-0-6) 

            Nirat  a form  of Literature 

 ศึกษาความหมายและลักษณะวรรณคดีนิราศ ศึกษาในดานจุดประสงคในการแตง

เน้ือหา   ธรรมเนียมหรือขนบ ลีลาการเขียน แรงบันดาลใจใหกวีสรางสรรควรรณคดีนิราศ   

อานวรรณคดีนิราศอยางนอย 3 เร่ือง เลือกไดต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบัน โดยใหมีลักษณะ

คําประพันธตางๆ กัน 

 

 THAI3619      วรรณคดกีารละคร       3(3-0-6) 

 Thai  Dramatic  Literature 

 ศึกษาความหมายของคําวา นาฏกรรม และนาฏวรรณคดี กําเนิด วรรณคดี การละคร 

ทั้งฝาย  ตะวันตกหรือกรีก และฝายตะวันออก อินเดีย ความหมายและเร่ืองนาฏการ ละครโศก  

ละครร่ืนรมย   ละครตลก  ความเปนมาและลักษณะของละครไทย  ละครรํา  ละครใน  ละคร

นอก  ละครดึกดําบรรพ ละครรอง ละครพูดหรือพัฒนาการของละคนกับศิลปะสาขาอ่ืน ไดแก  

ดนตรี นาฏศิลป จิตรกรรมและประติมากรรม คุณคาของวรรณคดีการละครอานวรรณคดีการ

ละครอยางนอย 3 เร่ือง 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3620    วรรณกรรมสงัคมและการเมอืง 3(3-0-6) 

  Social  and  Political  Literature 

 ศึกษาความหมายและองคประกอบของสังคมและการเมืองลักษณะของวรรณกรรม

ทางสังคมและการเมือง ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมและการเมือง วิเคราะห

เปรียบเทียบลักษณะของสังคมการเมือง วัฒนธรรม ความเชื่อ เศรษฐกิจ การปกครอง และ

คานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเทียบเคียงกับประวัติศาสตรในแตละยุค 

 

THAI3621    วรรณกรรมลายลักษณ  3(3-0-6) 

  Literary  Inscription 

 ศึกษาวรรณกรรมลายลักษณในทองถิ่นที่บันทึกลงในหนังสือโบราณทุกชนิด ไดแก  

สมุดขอย   ใบลาน โดยศึกษาในเชิงประวัติวรรณกรรมความสัมพันธกับสังคม วิธีเก็บรวบรวม 

วิธีวิเคราะหและตีความวรรณกรรม เบื้องตน  

 

THAI3622    วรรณกรรมทองถิน่       3(3-0-6) 

           Thai Folk Literature 

 ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะรวม และลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิ่น 

วรรณกรรมทองถิ่นที่สําคัญ ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมทองถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ 

ฝกอานและวิเคราะหวรรณกรรมทองถิ่น 

 

THAI3623     วรรณกรรมพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลานภาลยั     3(3-0-6) 

   Literary  works  of  King  Buadhalertler 

              ศึกษาพระราชประวัติ  และตัวบทวรรณกรรม ทั้งในเชิงวรรณศิลปและสังคม   

 

THAI3624 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว     3(3-0-6) 

             Literary  Works  of  King  Chulalongkorn 

  ศึกษาพระราชประวัติ   ตัวบทวรรณกรรม  ทั้งในเชิงวรรณศิลปและสังคม   

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3625    วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว    3(3-0-6) 

 Literary  Works  of  King  Vajiravudh 

          ศึกษาพระราชประวัติ  ตัวบทวรรณกรรม  ทั้งในเชิงวรรณศิลปและสังคม   

 

THAI3626    วรรณกรรมสนุทรภู       3(3-0-6) 

          Literary  Works  of   Sunthon Phu 

            ศึกษาประวัติ   ตัวบทวรรณกรรม   ทั้งในเชิงวรรณศิลปและสังคม   

 

THAI3627     วรรณกรรม กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส   3(3-0-6) 

              Literary  Works  of  Prince   Paramanuchitchinorot 

  ศึกษาพระประวัติ   ตัวบทวรรณกรรม  ทั้งในเชิงวรรณศิลปและสังคม   

THAI3628     วรรณกรรมกรมหมืน่พทิยาลงกรณ  3(3-0-6) 

   Literary   Works   of   Prince  Bidyalongkon 

               ศึกษาพระประวัติ   ตัวบทวรรณกรรม  ทั้งในเชิงวรรณศิลปและสังคม   

 

THAI3629     วรรณกรรมกรมพระนราธปิประพนัธพงศ  3(3-0-6)  

            Literary  Works  of   Prince  Narathipprapanpong 

             ศึกษาพระประวัติ    ตัวบทวรรณกรรม  ทั้งในเชิงวรรณศิลปและสังคม   

 

THAI3630     วรรณกรรมชติ  บรุทัต  3(3-0-6) 

             Literary  Works  of  Chit  Burathat 

             ศึกษาประวัติ   ตัวบทวรรณกรรม  ทั้งในเชิงวรรณศิลปและสังคม   

 

THAI3631   วรรณกรรมเจาพระยาพระคลงั (หน)    3(3-0-6) 

            Literary  Works  of  Chao  Phraya  Phra  Khlang (Hon) 

              ศึกษาประวัติ   ตัวบทวรรณกรรม  ทั้งในเชิงวรรณศิลปและสังคม   

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3632      วรรณกรรมเจาพระยาธรรมศักดิม์นตรี      3(3-0-6) 

             Literary  Works  of  Chao  Phraya  Dhammasakmontri 

              ศึกษาประวัติ   ตัวบทวรรณกรรม  ทั้งในเชิงวรรณศิลปและสังคม   

 

THAI3633    วรรณกรรมตะวนัออก  3(3-0-6) 

           Eastern   Literature 

 ศึกษาลักษณะวรรณกรรมตะวันออกในดานรูปแบบ วิธีการแตง เน้ือเร่ือง   

แนวความคิด  และภาพสะทอนสังคม 

 

THAI3634     วรรณกรรมตะวนัตก  3(3-0-6) 

   Western  Literature 

 ศึกษาลักษณะวรรณกรรมตะวันตกในดานรูปแบบ วิธีการแตง เน้ือเร่ือง   

แนวความคิด  และภาพสะทอนสังคม 

 

THAI3635     วรรณกรรมแปล  3(3-0-6) 

             Translated  Works 

 ศึกษาวรรณกรรมแปลจากตางประเทศที่มีเน้ือหา แนวคิด และกลวิธีการแตงซึ่ง

สะทอนคุณคาตอวิถีชีวิตในแงมุมตางๆ 

 

THAI3636     เร่ืองสั้นและนวนิยาย      3(3-0-6) 

   Short   Stories  and  Novels 

 ศึกษาลักษณะวิวัฒนาการของเร่ืองสั้นและนวนิยาย  วิเคราะหกลวิธีการเขียน        

แนวความคดิในเร่ืองสัน้และนวนิยายประเภทตางๆ 

 

THAI3637    วรรณกรรมสาํหรับเดก็  3(3-0-6) 

           Children’s  Literature 

 ประวัติความเปนมาของนิยาย นิทาน เร่ืองเลา บทเพลงสําหรับเด็กต้ังแตโบราณ

จนถึงปจจุบัน ทั้งไทยและตางประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบจุดมุงหมายในการแตง ทวงทํานอง

การเขียน การสรางโครงเร่ือง  



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3638      อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศ ท่ีมีตอวรรณกรรมไทย      3(3-0-6) 

             Influence  of   Foreign  Literature  on  Thai  Literature 

 ศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศที่สําคัญทั้งตะวันออกและตะวันตกที่มี

วรรณกรรมไทยต้ังแตโบราณถึงปจจุบันในดานเน้ือหา แนวคิด ภาษา และรูปแบบ 

 

THAI3639    ผลงานการศึกษาคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย      3(3-0-6) 

           A  Study  of  Research  work  in  Thai 

 ศึกษาผลงานการศึกษาคนควาวิจัยไมนอยกวา    5   เร่ือง ใหครอบคลุมสาขาภาษา

และวรรณกรรม  เพื่อประโยชนในการศึกษาและวิจัยในระดับที่สูงขึ้น 

 

THAI3640     วรรณคดขีนบประเพณีและศาสนา  3(3-0-6) 

   Literature   on  Thai  Customs 

 ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา วรรณศิลป ปรัชญาความ

เชื่อที่ปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา ความสัมพันธระหวางความเชื่อ ศาสนา

พิธีกรรมกับวรรณคดี ศึกษาทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม 

THAI3641     วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  3(3-0-6) 

   Literature  for  Early  Childhood 

 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  ประเภทของวรรณกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็ก

ปฐมวัย  การเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  หลักการสรางและเขียนหนังสือนิทาน

สําหรับเด็กปฐมวัย  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชเทคนิควิธีการเลาและการวิจารณวรรณกรรม

สําหรับเด็กปฐมวัย  การสงเสริมการใชและการรักษาหนังสือ  บทบาทของครูและผูปกครองใน

การสงเสริมนิสัยรักการอานใหแกเด็กปฐมวัย   

 

THAI3701   การเขียนในงานสารบรรณ         3(3-0-6)  

         Writing  in  Office  Work 

 ศึกษาหลักการ  วิธีการ  รูปแบบ  และการใชภาษาในงานสารบรรณ  ฝกเขียนจดหมาย

ธุรกิจ   หนังสือราชการ  บันทึกขอความ    รายงานการประชุม    เอกสารสิทธิ์และสัญญาตางๆ  

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3702    การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ     3(3-0-6) 

                  Writing  for  Advertising  and  Public  Relations 

 ศึกษาหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ ลักษณะของสื่อโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน การเขียนเพื่อนําออกอากาศ 

การเขียนโปสเตอร การเขียนใบปลิว การเขียนโฆษณา เพื่อผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ 

นิตยสาร เอกสารโฆษณา ปายโฆษณา 

 

THAI3703   การเขียนสารคดีเพื่องานอาชีพ         3(3-0-6) 

          Non Fiction  Writing  for  Vocation 

ศึกษาความหมาย   รูปแบบ  และกลวิธีการเขียนสารคดีประเภทตางๆ ตามความ

ตองการขององคกรธุรกิจการพิมพ   องคกรสื่อสารมวลชน  และองคกรอ่ืนๆ  พรอมฝก

ปฏิบัติการเขียนเพื่อกาวไปสูการประกอบอาชีพนักเขียน   

 

THAI3704   การเขียนบันเทิงคดีเพื่องานอาชีพ        3(3-0-6)  

         Fiction  Writing  for  Vocation 

ศึกษาความหมาย  รูปแบบ  และกลวิธีการเขียนของบันเทิงคดีประเภทตางๆ ตามความ

ตองการขององคกรธุรกิจการพิมพ   องคกรสื่อสารมวลชน  และองคกรอ่ืนๆ  พรอมฝก

ปฏิบัติการเขียนเพื่อกาวไปสูการประกอบอาชีพนักเขียน 

 

THAI3705     การเขียนวรรณกรรมสาํหรับเดก็      3(3-0-6) 

            Writing  of  Children’s  Literature 

 ศึกษาหลักการเขียนเร่ืองสําหรับเด็กวัยตางๆ  การสรางเร่ืองการใชถอยคํา   การใช

ภาพประกอบ การเลือกตัวอยาง   และการจัดรูปเลม 

 

THAI3706    การเขียนในหนาหนังสอืพมิพ       3(3-0-6) 

           Journalistic  Writing 

 ศึกษารูปแบบตางๆ ของงานเขียนที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพ  ศึกษาวิเคราะหทั้ง

ดานเน้ือหา วิธีการนําเสนอ วิธีการใชถอยคํารูปประโยคที่ถูกตองและเหมาะสม  และการฝก

ปฏิบัติการเขียน 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3707   การเขียนบทความเชิงธุรกิจ       3(3-0-6) 

        Writing  in  Business  Essey  

ศึกษาความหมาย   รูปแบบ  และกลวิธีการเขียนบทความประเภทตางๆ ตามความ

ตองการขององคกรธุรกิจการพิมพ   องคกรสื่อสารมวลชน  และองคกรอ่ืนๆ  พรอมฝก

ปฏิบัติการเขียนเพื่อการประกอบอาชีพ   

 

THAI3708   ศิลปะการเขียนบทวิทยุและโทรทัศน        3(3-0-6)  

         Art   of   Script  Writing 

ศึกษาความรูเกี่ยวกับการใชภาษาไทยลักษณะตางๆ และความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ

สื่อสารในงานวิทยุโทรทัศน หลักและกลวิธีการใชภาษาไทยในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน

รูปแบบตางๆ  และฝกการเขียน      

 

THAI3709   การแปลเอกสารทางธุรกิจ        3(3-0-6)  

           Translation  in  Business  Document 

ศึกษาหลักเกณฑและกลวิธีในการแปลภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย   และฝกแปล

เอกสารทางธุรกิจจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย 

 

THAI3710   ทักษะทางภาษาสําหรับงานเลขานุการ        3(3-0-6)        

       Language  Skills  for  Secretary 

ศึกษาความรูพื้นฐานงานเลขานุการ  หลักเกณฑการใชภาษา  ฝกทักษะการฟง  การพูด  

การอาน  และการเขียนสําหรับงานเลขานุการ 

 

THAI3711   การบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ         3(3-0-6)  

        Editorial  of  Printed  Media 

ศึกษาประเภทของสื่อสิ่งพิมพ ขอบขายของงานบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ บทบาท

หนาที่ จรรยาบรรณของบรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ องคกรที่

เกี่ยวของกับงานอาชีพบรรณาธิการ กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพและการเตรียมตัวสูงานอาชีพ

บรรณาธิการ 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI3901   ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย         3(3-0-6)  

        Research  Methodology  in  Thai 

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย  ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย  

การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การเขียนเคาโครงการวิจัย  ตัวแปรและสมมุติฐาน  การ

เลือกกลุมตัวอยาง  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  วิธีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห

ขอมูล  การอภิปรายผล  ขอเสนอแนะ  การเขียนรายงานการวิจัย  และการประเมินผลการวิจัย  

โดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย ทั้งในดานภาษาและดานวรรณกรรม 

 

THAI4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย     2(90) 

 Pre- Field  Experience  in Thai    

 เตรียมความพรอมกอนออกไปฝกงานในหนวยงานภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

รัฐบาล  โดยนําความรูทางดานภาษาไทย  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษาไปใชใน

สถานการณจริง  

 

THAI4802   การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย   5(225) 

 Field  Experience  in  Thai  

 ฝกงานในหนวยงานภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  หรือรัฐบาล  โดยนําความรูทางดาน

ภาษาไทย   ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษาไปใชในสถานการณจริง 

 

THAI4803   การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและการสื่อสาร        2(90)  

          Pre- Field  Experience  in   Language   and  Communication 

เตรียมความพรอมกอนออกฝกงานประสบการณวิชาชีพในหนวยงานภาคเอกชน  

รัฐวิสาหกิจ  หรือรัฐบาล  โดยนําความรูทางดานภาษาและการสื่อสาร   ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติที่ไดศึกษาไปใชในสถานการณจริง 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา               ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

THAI4804   การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและการสื่อสาร       5( 225) 

          Field  Experience  in   Language and  Communication 

ฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  หรือรัฐบาล  โดยนํา

ความรูทางดานภาษาและการสื่อสาร     ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษาไปใชใน

สถานการณจริง 

 

THAI4901     สัมมนาทางภาษาไทย  1(0-2-1) 

            Seminar  on  Thai   

 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดสัมมนา เลือกประเด็นหรือปญหาที่สําคัญทาง

ภาษาและวรรณกรรม มาศึกษาวิเคราะหโดยการอภิปรายและสัมมนา 

 

THAI4902      การวิจัยทางภาษาไทย      3(0-6-3) 

             Research  in  Thai 

    ศึกษาวิธีการและรูปแบบการวิจัยทางภาษาและการสื่อสาร  เลือกหัวขอ  เสนอเคา

โครงการวิจัยและผลการวิจัย 

 

THAI4903     การศึกษาเอกเทศทางภาษาไทย  3(0-6-3) 

            Independent  Study  in  Thai 

 เลือกศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่สนใจในขอบขายของวิชาภาษาไทย และนําเสนอใน

รูปแบบภาคนิพนธหรือสารนิพนธ 

 

THAI4906   ผลงานสรางสรรคทางภาษาและการสื่อสาร      3(1-4-4)  

         Creative  Works  in   Language  and  Communication 

ศึกษาแนวทางและเทคนิคการนําเสนอสารผลงานสรางสรรคทางภาษาและการสื่อสาร

รูปแบบตางๆ  และเสนอผลงานที่เปนรูปธรรม 
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