คำอธิบำยรำยวิชำหลักสูตรสิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559)
330 121 สัทศำสตร์และสัทวิทยำภำษำไทย
3(3-0-6)
(Thai Phonetics and Phonology)
หลั กการต่างๆ ของสั ท ศาสตร์ วิธีการวิเคราะห์ เสี ยงพูด หน่ วยเสี ยง
และระบบเสียงในภาษา ระบบเสียงและโครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย
330 211

กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน
3(3-0-6)
(Reading and Writing Skills Development)
หลั กการ กลวิธีการอ่านและการเขียน รวมทั้งการพัฒ นาทักษะและ
สมรรถภาพการอ่านและการเขียน

330 212

ภำษำกับควำมคิด
3(3-0-6)
(Language and Thought)
ทักษะการคิด ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด ประเภทของ
การคิ ด การน าเสนอความคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล และรั บ รู้ ค วามคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ

330 213

วำทศิลป์
3(3-0-6)
(Rhetoric)
หลักและศิลปะการพูด มารยาทในการพูด การเตรียมการพูด และ
วิธีการนาเสนอ หลักการโน้มน้ าวใจ การฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆ และการ
ประเมินผลการพูด

330 221

วิทยำหน่วยคำและวำกยสัมพันธ์ภำษำไทย
3(3-0-6)
(Thai Morphology and Syntax)
หน่ ว ยค า ประเภทของหน่ ว ยค า ชนิ ด ของค า โครงสร้ างค า และ
วิธีการสร้างคา โครงสร้างของวลีและประโยค ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยต่างๆ ภายในประโยคภาษาไทย

330 222

วิทยำภำษำถิ่น
3(3-0-6)
(Dialectology)
วิชาบังคับก่อน : 330 121 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาไทย
การแบ่งภาษาถิ่นตามเขตภูมิศาสตร์และสังคม การแบ่งตระกูลภาษา
และตระกูลภาษาต่างๆ ในประเทศไทย การเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นต่างๆ ที่
แตกต่างกันตามเขตภูมิศาสตร์ ในด้านระบบเสียง การใช้คาและประโยค

330 231

เรื่องสั้นและนวนิยำยไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Thai Short Stories and Novels)
รูปแบบ เนื้อหา และแนวคิดในเรื่องสั้นและนวนิยายไทยร่วมสมัย การ
วิเคราะห์ผลงานวรรณกรรมที่เลือกมาศึกษา

330 232

วรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศำสตร์และโบรำณคดี
3(3-0-6)
(Literature in Relation to History and Archaeology)
การวิเคราะห์ และการประเมินค่าวรรณกรรมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในด้านเนื้อหา กลวิธีการ
ประพันธ์ และความเหมาะสมที่จะนามาใช้ประกอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดี

330 233

วรรณคดีเกี่ยวกับศิลปะกำรแสดง
3(3-0-6)
(Literature in Relation to Performing Art)
ความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับการแสดงประเภทต่างๆ ที่สืบทอดมาแต่
โบราณ ความเหมาะสมที่จะใช้ในการแสดง ความสัมพันธ์ของบทการแสดง เพลง
และท่ารา ขนบประเพณีและความเชื่อในการแสดง

330 234

วรรณกรรมชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
3(3-0-6)
(Biography and Autobiography)
การวิเคราะห์ กลวิธีนาเสนอ กลวิธีการเขียน เนื้อหา และคุณค่าของ
วรรณกรรมไทยประเภทชีวประวั ติและอัตชีวประวัติที่เป็นแบบอย่างของศิลปะ
การเขียนและการดาเนินชีวิต

330 235

วรรณกรรมคำสอน
3(3-0-6)
(Didactic Literature)
แนวคิด ค่านิ ย ม และโลกทัศน์ที่ป รากฏในวรรณคดีคาสอนของไทย
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ อันเป็นข้อแนะนาในการปฏิบัติตนและการ
ดาเนินชีวิต และการสืบทอดคาสอนมาจนถึงปัจจุบัน

330 236

วรรณคดีนิรำศ
3(3-0-6)
(Nirat Literature)
รู ป แบบ เนื้ อ หา กลวิธี และศิ ล ปะการประพั น ธ์ ในวรรณคดี นิ ราศ
พัฒนาการของวรรณคดีนิราศ

330 237

แหล่งที่มำของวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Sources of Thai Literature)
วรรณคดีอินเดีย จีน มอญ และเปอร์เชียที่เป็นที่มาของวรรณคดีไทย

330 241

จำรึกและเอกสำรโบรำณ 1
3(3-0-6)
(Palaeography and Epigraphy I)
ประวัติและพัฒนาการตัวอักษรไทยสมัยสุโขทัยและการแพร่กระจาย
ของอักษรไทยสุโขทัยไปยังภูมิภาคต่างๆ การอ่าน การเขียน และการปริวรรตตัว
อักษรไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ อักษรฝักขาม อักษรไทย
นิเทศ อักษรไทยน้อย

330 261

ภำษำเขมรในภำษำและวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Khmer in Thai Language and Literature)
ประวัติภาษาเขมรโดยสังเขป ลักษณะโครงสร้างของภาษาเขมร คา
ยืมภาษาเขมรในภาษาไทยและวรรณคดีไทย วิธีการยืมคาภาษาเขมรและการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับภาษาไทย

330 262

ภำษำบำลีและสันสกฤตในภำษำและวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Pali and Sanskrit in Thai Language and Literature)
ประวัติภาษาบาลีและสันสกฤตโดยสังเขป ลักษณะโครงสร้างของ
ภาษาบาลีและสันสกฤต คายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดี
ไทย วิ ธี ก ารยื ม ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตและการปรั บ เปลี่ ย นให้ เข้ า กั บ
ภาษาไทย

330 311

กำรเขียนเชิงวิชำกำร
3(3-0-6)
(Academic Writing)
หลักการเขียนรายงานและบทความทางวิชาการ บทคัดย่อ การเรียบ
เรีย งเนื้ อหา วิธีการอ้างอิ ง และลี ล าภาษาในงานเขียนเชิงวิช าการ ตลอดจน
วิธีการนาเสนอผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์

330 312

กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Writing)
รูป แบบ หลั กการ และกระบวนการเขีย นร้อยแก้ว ประเภทสารคดี
นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย และงานวิจารณ์ ตลอดจนลีลาภาษาในงานเขียนเชิง
สร้างสรรค์

330 313

กำรแต่งกวีนิพนธ์
3(3-0-6)
(Poetic Composition)
รูป แบบฉัน ทลักษณ์ กลวิธีการประพันธ์ การฝึกแต่งคาประพันธ์ร้อย
กรองแบบฉบับและร้อยกรองท้องถิ่น

330 314

ศิลปะกำรอ่ำนออกเสียง
3(3-0-6)
(Art of Oral Reading)
หลั ก การอ่ า นออกเสี ย งและการฝึ ก อ่ านออกเสี ย งข่ า ว บทบรรยาย
ภาพยนตร์ บทสารคดี บทโฆษณา บทกวีนิพนธ์ และบทละครพูด

330 315

กำรอ่ำนทำนองเสนำะ
3(3-0-6)
(Literary Recitation)
หลั ก การอ่ านบทร้ อ ยกรองประเภท โคลง ฉั น ท์ กาพย์ กลอน ร่า ย
เสภา บทเห่เรือ บทไหว้ครู บททาขวัญ บทแหล่ คาบวงสรวงสังเวย และเทศน์
มหาชาติ การฝึกอ่านทานองเสนาะ

330 321

ภำษำในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Language in Thai Socio-cultural Contexts)
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒ นธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาไทยกับบริบททางสังคมวัฒ นธรรมไทยในแง่มุ มต่างๆ ปัจจัยทางสังคมที่
ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย

330 322

อรรถศำสตร์และวัจนปฏิบัติศำสตร์ภำษำไทย
3(3-0-6)
(Thai Semantics and Pragmatics)
ความหมายที่ อ้ างถึ งและความหมายเชิ งมโนทั ศ น์ ความหมายของ
หน่วยภาษาระดับคา วลี ประพจน์ และสัมพันธสาร ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
ภาษากับ ความหมาย ประเภทของความหมาย ปัจจัยทางวัจนปฏิบัติศาสตร์
การตี ค วามถ้ อ ยค า วั จ นกรรมและการจ าแนกวั จ นกรรม การวิ เคราะห์ บ ท
สนทนา

330 323

วัจนลีลำศำสตร์ภำษำไทย
3(3-0-6)
(Thai Stylistics)
ทฤษฎี วั จ นลี ล า ลี ล าการใช้ ภ าษาไทยที่ ป รากฏในบริ บ ทและ
สถานการณ์ต่างๆ ปัจจัยที่ทาให้การใช้ภาษามีลีลาแตกต่างกัน อิทธิพลของวัจน
ลีลาที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้รับสาร

330 324

สัมพันธสำรวิเครำะห์ภำษำไทย
3(3-0-6)
(Thai Discourse Analysis)
การวิ เ คราะหภาษาไทยระดั บ ขอความ ประเภทของข้ อ ความ
องค์ ป ระกอบของข้ อ ความ การเชื่ อ มโยงความ การเกาะเกี่ ย วความ และ
อุดมการณ์ที่สะท้อนผ่านการใช้ภาษา

330 325

ภำษำศำสตร์ภำคสนำม
3(2-2-5)
(Linguistic Fieldwork)
วิธีการและเทคนิคต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ ในการสารวจ การรวบรวม
การจัดระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาในด้านเสียง คา ประโยค ข้อความ
และความหมาย
มีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม

330 331

วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
(Thai Literary Masterpieces)
ลักษณะเดนของรูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ และคุณค่าของ
วรรณคดีเอกของไทยในสมัยต่างๆ

330 332

วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
3(3-0-6)
(Literature in Relation to Customs and Traditions)
การวิเคราะห์และการประเมินค่า เนื้อหา ความเชื่อ และความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบทวรรณคดีกับ ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฏใน
วรรณคดีตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์

330 333

วรรณคดีวิจำรณ์
3(3-0-6)
(Literary Criticism)
ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ที่เหมาะสมกับการวิจารณ์วรรณคดีไทย การ
วิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีไทยที่คัดสรรมาเป็นตัวอย่าง

330 334

วรรณกรรมเกี่ยวกับศำสนำ
3(3-0-6)
(Religions Literature)
การวิเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในด้านเนื้อหาและกลวิธีในการเล่าเรื่อง

330 335

วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
(Literature and Society)
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม ภาพสะท้อนสังคม และ
ภาพแทน ที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย

330 336

วรรณกรรมกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Travel Literature)
ความสัมพันธของวรรณกรรมกับวัตถุ สังคม เหตุการณ์ สถานที่ ใน
เชิงประวัติความเป็ น มา พื้น ฐานความคิดความเชื่อ อุดมการณ์ วัฒ นธรรมที่
ปรากฏในวรรณกรรมการท่องเที่ยว สารคดีท่องเที่ยว คู่มือนาเที่ยว และแผ่น
พับเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

330 337

วรรณกรรมแปลอำเซียน
3(3-0-6)
(Translated ASEAN Literature)
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ คุณค่า และความสัมพันธ์
ของวรรณกรรมอาเซียนกับสังคมและวัฒนธรรม โดยเลือกศึกษาวรรณกรรมแปล
อาเซียนบางเรื่อง

330 338

วรรณคดีเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Literature)
ความหมายของวรรณคดี เปรี ย บเที ย บ แนวการศึ ก ษาวรรณคดี
เปรียบเทียบ การเปรียบเทียบวรรณคดีของชาติต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกับวิทยาการอื่น อิทธิพลของรูปแบบ แนวคิด ค่านิยม และวิถีชีวิต

330 339

พัฒนำกำรแบบเรียนภำษำไทย
3(3-0-6)
(Development of Thai Textbooks)
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบวิธีการสร้างแบบเรียนภาษาและวรรณคดี
ไทยสมัย ต่างๆ ในด้านองค์ป ระกอบ มโนทัศน์ ประวัติ และพัฒ นาการของ
แบบเรียนภาษาและวรรณคดีไทย

330 341

จำรึกและเอกสำรโบรำณ 2
3(3-0-6)
(Palaeography and Epigraphy II)
ประวัติและพัฒนาการของตัวอักษรขอมไทย อักษรธรรมล้านนา อักษร
ธรรมอีสาน การอ่าน การเขียน และการปริวรรตตัวอักษรทั้ง 3 ชนิด

330 342

กำรอ่ำนจำรึกภำษำไทยสมัยสุโขทัย
3(3-0-6)
(Reading Epigraphs of the Sukhothai Period)
วิชาบังคับก่อน : 330 241 จารึกและเอกสารโบราณ 1
ลั ก ษณะภาษาและเนื้ อ หาในจารึก ภาษาไทยสมั ยสุ โขทั ย โดยเลื อ ก
ศึกษาจากจารึกที่สาคัญบางหลัก

330 343

กำรอ่ำนจำรึกและเอกสำรภำษำไทยสมัยอยุธยำ
3(3-0-6)
(Reading Epigraphs and Manuscripts of the Ayutthaya Period)
วิชาบังคับก่อน : 330 241 จารึกและเอกสารโบราณ 1
ลักษณะภาษาและเนื้อหาในจารึกและเอกสารภาษาไทยสมัยอยุธยา
โดยเลือกศึกษาจากจารึกที่สาคัญบางหลัก

330 344

กำรอ่ำนจำรึกและเอกสำรภำษำไทยสมัยธนบุรี-รัตนโกสินทร์ 3(3-0-6)
(Reading Epigraphs and Manuscripts of the ThonburiRattanakosin Period)
วิชาบังคับก่อน : 330 241 จารึกและเอกสารโบราณ 1
ลักษณะภาษาและเนื้อหาในจารึกและเอกสารภาษาไทยสมัยธนบุรี รัตนโกสินทร์ โดยเลือกศึกษาจากจารึกที่สาคัญบางหลัก

330 345

กำรสำรวจและเก็บข้อมูลจำรึกและเอกสำรโบรำณ
3(2-2-5)
(Survey and Data Collection of Palaeography and Epigraphy)
วิธีและเทคนิ คการสารวจ เก็บและรวบรวมข้อมูล จารึกและเอกสาร
โบราณ
มีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม

330 346

อักขรวิธีในเอกสำรไท
3(3-0-6)
(Orthography in Tai Documents)
ลักษณะอักษร อักขรวิธี ลักษณะภาษา ขนบการเขียนของชนกลุ่มผู้พูด
ภาษาตระกูลไท

330 351

ภำษำและวรรณกรรมท้องถิ่นภำคใต้
3(3-0-6)
(Southern Thai Regional Dialect and Literature)
ลักษณะทางภาษา การใช้คา ประโยค สานวนในภาษาไทยถิ่นภาคใต้
เนื้ อหา ลั กษณะวรรณกรรมท้ องถิ่น ภาคใต้ ตลอดจนภาพสะท้อนสั งคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมที่สาคัญของท้องถิ่นภาคใต้

330 352

ภำษำและวรรณกรรมท้องถิ่นภำคเหนือ
3(3-0-6)
(Northern Thai Regional Dialect and Literature)
ลั ก ษณะทางภาษา การใช้ ค า ประโยค ส านวนในภาษาไทยถิ่ น
ภาคเหนือ เนื้อหา ลักษณะวรรณกรรมท้องถิ่น ภาคเหนือ ตลอดจนภาพสะท้อน
สั งคมและวัฒ นธรรมท้ องถิ่น ศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมที่ ส าคัญ ของ
ท้องถิ่นภาคเหนือ

330 353

ภำษำและวรรณกรรมท้องถิ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3(3-0-6)
(Northeastern Thai Regional Dialect and Literature)
ลักษณะทางภาษา การใช้คา ประโยค ส านวนในภาษาไทยถิ่นภาค
ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย งเห นื อ เนื้ อ ห า ลั ก ษ ณ ะ ว ร รณ ก ร ร ม ท้ อ งถิ่ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ศึกษา
จากเอกสารและวรรณกรรมที่สาคัญของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

330 354

ภำษำและวรรณกรรมท้องถิ่นภำคกลำง
3(3-0-6)
(Central Thai Regional Dialect and Literature)
ลักษณะทางภาษา การใช้คา ประโยค ส านวนในภาษาไทยถิ่นภาค
กลาง เนื้อหา ลักษณะวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ตลอดจนภาพสะท้อนสังคม
และวัฒ นธรรมท้องถิ่น ศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมที่สาคัญของท้องถิ่น
ภาคกลาง

330 361

อิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย
3(3-0-6)
(Foreign Language Influences on Thai Language)
การปรั บ เปลี่ ย นศั พ ท์ แ ละส านวนจากภาษาตางประเทศให้ เขากั บ
ภาษาไทย อิ ท ธิ พ ลของภาษาต่ า งประเทศที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
ภาษาไทยในดานระบบเสียง ระบบคา รูปประโยค และความหมาย

330 362

บทอ่ำนภำษำอังกฤษที่เกี่ยวกับภำษำและวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
(English Readings in Thai Language and Literature)
บทอ่ า นทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ ภาษาและวรรณคดี ไทยที่ เขี ย นเป็ น
ภาษาอังกฤษ

330 371

กำรเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะกิจ
3(3-0-6)
(Writing for Specific Purposes)
การเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายธุรกิจ การ
เขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนบันทึก การเขียนโครงการ การเขียนรายงาน
การประชุม

330 372

กำรเขียนในงำนสื่อสำรมวลชน
3(3-0-6)
(Writing in Mass Communication Works)
การเขียนข่าว ประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทั้งในสื่อสิ่งพิมพและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
กำรบรรณำธิกำรกิจภำษำไทย
3(3-0-6)
(Thai for Editorial Works)
ความหมายและความสาคัญของบรรณาธิการ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และจรรยาบรรณของบรรณาธิการ การพิจารณาคัดเลือกต้นฉบับในสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ อประเภทต่างๆ การพิ สู จน์ อักษรและตรวจแก้ต้ นฉบั บ การใช้ภ าษาที่
เหมาะสม

330 373

330 374

วิธีกำรสอนภำษำและวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
(Methods of Teaching Thai Language and Literature)
ทฤษฎี แ ละวิธีก ารสอนภาษาและวรรณกรรมไทย การจั ด การการ
เรียนรู้ภ าษา การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา และการเขียน
แผนการเรียนรู้

330 375

วิธีกำรสอนภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ
3(3-0-6)
(Methods of Teaching Thai as a Foreign Language)
ทฤษฎี แ ละวิธีก ารสอนภาษาไทยส าหรับ ชาวตางประเทศ การสอน
ทักษะการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจาวัน

330 376

กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงำนภำษำและวรรณกรรม 3(3-0-6)
(Application of Computer in Language and Literary Works)
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางด้านภาษาและวรรณกรรม

330 421

พัฒนำกำรของภำษำไทย
3(3-0-6)
(Development of Thai Language)
การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการของภาษาไทยสมั ย สุ โ ขทั ย จนถึ ง
ปัจจุบันทั้งทางด้านเสียง คา ประโยค ข้อความ และความหมาย

330 471

กำรแปลภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทย
3(3-0-6)
(Translation from a Foreign Language into Thai)
หลักการแปลและกระบวนการแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
การวิเคราะห์ และตีความคาศั พท์ สานวน และเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ปัญหา
เกี่ยวกับการแปล การฝึกแปลงานเขียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

330 481

สัมมนำและกำรค้นคว้ำเฉพำะบุคคล
3(1-4-4)
(Seminar and Individual Study)
วิชาบังคับก่อน : 330 311 การเขียนเชิงวิชาการ
การค้นคว้า การเรียบเรียงรายงานทางวิชาการ และการจัดสัมมนาใน
ประเด็นต่างๆ ทางด้านภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณกรรมไทย จารึกและอักข
รวิทยา หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

331 211

อำรยธรรมอินเดีย
3(3-0-6)
(Indian Civilization)
อารยธรรมอิน เดี ย ด้านประวัติศาสตร์ สั งคม ภาษา ศาสนา ปรัช ญา
และศิลปกรรม

331 221

ไวยำกรณ์สันสกฤตระดับต้น
3(2-2-5)
(Elementary Sanskrit Grammar)
อักขรวิธีและไวยากรณ์สันสกฤตระดับต้น การฝึกแปลภาษาสันสกฤต
เป็นภาษาไทย จากนิทานเวตาล 25 เรื่องเป็นหลัก และการฝึกแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาสันสกฤต

331 231

วรรณคดีสันสกฤตปริทัศน์
3(3-0-6)
(Survey of Sanskrit Literature)
ประวัติ เนื้อหา และคุณค่าของวรรณคดีสันสกฤตจากพระเวท มหาภา
รตะ รามายณะ วรรณคดีประเภทกาพย์และประเภทนิทาน

331 232

คัมภีร์สันสกฤตเกี่ยวกับปรัชญำ
3(3-0-6)
(Sanskrit Texts on Philosophy)
ปรัชญาอินเดียจากคัมภีร์เวทานฺตสาร และคัมภีร์ภควทฺคีตา

331 311

กำรอ่ำนภำษำสันสกฤต
3(3-0-6)
(Sanskrit Reading)
การอ่านและแปลประโยค ย่อหน้าสั้นๆ สุ ภาษิต และเรื่องสั้น ที่แต่ง
เป็นภาษาสันสกฤต เพื่อความเข้าใจเนื้อหาและไวยากรณ์

331 321

ไวยำกรณ์สันสกฤตระดับสูง
3(2-2-5)
(Advanced Sanskrit Grammar)
วิชาบังคับก่อน : 331 221 ไวยากรณ์สันสกฤตระดับต้น
ไวยากรณ์สันสกฤตระดับสูงโดยศึกษาจากการแปลวรรณกรรมที่คัดสรร
และฝึกแปลวรรณกรรมคัดสรรเป็นภาษาไทย

331 331

นิทำนคติธรรมสันสกฤต
3(3-0-6)
(Sanskrit Fables)
นิทานคติธรรมสัน สกฤต ขนบการแต่ง แนวคิด คติธรรมและสานวน
ภาษา จากเรื่อง หิโตปเทศ หรือเรื่อง ตนฺโตฺรปาขฺยาน

331 332

บทละครสันสกฤต
3(3-0-6)
(Sanskrit Drama)
ทฤษฎีการละครสัน สกฤต การแปลและการวิเคราะห์ บทละครเรื่อง
ศกุนตลา

331 333

คัมภีร์สันสกฤตเกี่ยวกับพุทธศำสนำ
3(3-0-6)
(Buddhist Sanskrit Texts)
ประวัติคัมภีร์ สัน สกฤตเกี่ยวกับพุ ทธศาสนา การวิเคราะห์ เนื้ อหาใน
คัมภีร์ลลิตวิสฺตร มหาวสฺตุ พุทฺธจริต และเสานฺทรนนฺท

331 411

สนทนำภำษำสันสกฤต
3(2-2-5)
(Sanskrit Conversation)
ศัพท์และสานวนภาษาสันสกฤตสมัยใหม่ การสนทนาภาษาสันสกฤต
ในชีวิตประจาวัน

331 421

ไวยำกรณ์เปรียบเทียบบำลี-สันสกฤต
3(3-0-6)
(Comparative Grammar of Pali and Sanskrit)
การศึกษาเปรียบเทียบหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตใน
ด้านระบบเสียง คา และประโยค

331 422

สันสกฤตสมัยพระเวท
3(3-0-6)
(Vedic Sanskrit)
ประวัติ ลักษณะภาษาและไวยากรณ์ส มัยพระเวท ในคัมภีร์ฤคเวทส
หิตา
กวีนิพนธ์สันสกฤต
3(3-0-6)
(Sanskrit Poetry)
ประวัติ แนวคิด และอลังการจากบทกวีนิพนธ์สันสกฤต เรื่อง กุมารสมฺ
ภว หรือ เรื่อง ฤตุสหาร ของกาลิทาส

331 431

332 221

ไวยำกรณ์บำลีระดับต้น
3(2-2-5)
(Elementary Pali Grammar)
อั ก ขรวิ ธี แ ละไวยากรณ์ บ าลี ร ะดั บ ต้ น การฝึ ก แปลภาษาบาลี เป็ น
ภาษาไทย จากชาตกฏฺ กถาเป็นหลัก และการฝึกแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี

332 231

ประวัติวรรณคดีบำลี
3(3-0-6)
(History of Pali Literature)
ประวัติแ ละพัฒ นาการวรรณคดีบาลี สมัยพระไตรปิฎก สมัยอรรถ
กถา สมัยฎีกา สมัยอนุฎีกา และวรรณคดีบาลีสมัยหลัง

332 232

คัมภีร์บำลีเกี่ยวกับประวัติศำสตร์
3(3-0-6)
(Pali Texts on History)
แนวคิดและเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ รูปแบบการประพันธ์ ศึกษา
จากคัมภีร์บาลีคัดสรรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

332 233

พระไตรปิฎก
3(3-0-6)
(Tipitaka)
ประวัติ เนื้อหา และสานวนภาษาในพระไตรปิฎก

332 311

กำรอ่ำนภำษำบำลี
3(3-0-6)
(Pali Reading)
การอ่านและแปลประโยค ย่อหน้าสั้นๆ สุ ภาษิต และเรื่องสั้น ที่แต่ง
เป็นภาษาบาลี

332 321

ไวยำกรณ์บำลีระดับสูง
3(2-2-5)
(Advanced Pali Grammar)
วิชาบังคับก่อน : 332 221 ไวยากรณ์บาลีระดับต้น
ไวยากรณ์ บ าลี ระดับสู งโดยศึกษาจากการแปลวรรณกรรมที่คัดสรร
และฝึกแปลวรรณกรรมคัดสรรเป็นภาษาไทย

332 331

นิทำนคติธรรมบำลี
3(3-0-6)
(Pali Fables)
นิทานคติธรรมบาลี ขนบการแต่ง แนวคิด คติธรรม และสานวนภาษา

332 332

อรรถกถำภำษำบำลี
3(3-0-6)
(Pali Commentaries)
ประวัติ สานวนภาษา และเนื้อหาสาระของวรรณคดีภ าษาบาลี เน้น
อรรถกถาธรรมบท

332 411

กำรแปลและแต่งบำลี
3(3-0-6)
(Pali Translation and Composition)
การแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย การแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี
และการแต่งความภาษาบาลี

332 431

กวีนิพนธ์บำลี
3(3-0-6)
(Pali Poetry)
ฉัน ทลั ก ษณ์ รส และอลั งการในกวีนิ พ นธ์ภ าษาบาลี ศึก ษาจากกวี
นิพนธ์บาลีคัดสรร

332 432

ชำดกนอกนิบำต
3(3-0-6)
(Non-Canonical Jatakas)
ชาดกนอกนิบาตจากปัญญาสชาดกที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทย

332 433

วรรณคดีบำลีสมัยหลัง
3(3-0-6)
(Later Pali Literature)
รูป แบบ และเนื้ อหาวรรณคดีบาลี ส มัยหลั งซึ่งแต่งขึ้น ในประเทศศรี
ลังกา เมียนมา และไทย

333 211

กำรฟังและกำรพูดภำษำฮินดี 1
3(2-2-5)
(Hindi Listening and Speaking I)
คาศัพท์พื้นฐานภาษาฮินดี การฝึกทักษะการฟัง และการสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และการเล่าเรื่องสั้นๆ

333 221

ไวยำกรณ์ฮินดี 1
3(3-0-6)
(Hindi Grammar I)
วิธีเขียนพยัญชนะและสระ การผสมพยัญชนะกับสระ การออกเสียง
การแจกรู ป นาม คุ ณ ศั พ ท์ สั งขยา สรรพนาม กริ ย า กริ ย าวิ เศษณ์ ลั ก ษณะ
ประโยคพื้นฐาน

333 222

ไวยำกรณ์ฮินดี 2
3(3-0-6)
(Hindi Grammar II)
วิชาบังคับก่อน : 333 221 ไวยากรณ์ฮินดี 1
การแจกรู ป กริ ย าในกาลและวาจกโดยละเอี ย ด โครงสร้ างประโยค
ประเภทต่างๆ

333 311

กำรฟังและกำรพูดภำษำฮินดี 2
3(2-2-5)
(Hindi Listening and Speaking II)
วิชาบังคับก่อน : 333 211 การฟังและการพูดภาษาฮินดี 1
การใช้ถ้อยคาสานวนภาษาฮินดี การฝึ กทักษะการฟังและการพูดใน
สถานการณ์ต่างๆ การเล่าเรื่อง และการพูดที่เป็นทางการ

333 312

กำรเขียนภำษำฮินดี
3(3-0-6)
(Hindi Writing)
หลักการเขียนและการเขียนข้อความสั้นๆ เรียงความ จดหมาย และ
การเขียนย่อความ

333 331

ประวัติวรรณคดีฮินดี
3(3-0-6)
(History of Hindi Literature)
ประวัติว รรณคดีฮิน ดีทั้ ง 4 ยุค ได้แก่ ยุคต้น ยุคกลางระยะแรก ยุค
กลางระยะหลัง และยุคปัจจุบัน

333 332

วรรณคดีฮินดีคัดสรร
3(3-0-6)
(Selected Hindi Literature)
ผลงานคั ด สรรทั้ ง 4 ยุ ค ของวรรณคดี ฮิ น ดี ได้ แ ก่ ยุ ค ต้ น ยุ ค กลาง
ระยะแรก ยุคกลางระยะหลัง และยุคปัจจุบัน

333 371

ภำษำฮินดีเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Hindi in Socio-cultural Matters)
การอ่านบทความหรือหนังสือภาษาฮินดีที่เกี่ยวกับครอบครัว สังคม
วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติบุคคลสาคัญของประเทศอินเดีย

333 372

กำรแปลภำษำฮินดี
3(3-0-6)
(Hindi Translation)
หลักการแปลและแปลข้อความจากภาษาฮินดีเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาฮินดี

333 471

ภำษำฮินดีสำหรับธุรกิจและกำรท่องเที่ยว 1
3(2-3-4)
(Hindi for Business and Tourism I)
วิชาบังคับก่อน : 333 311 การฟังและการพูดภาษาฮินดี 2
การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฮินดีใน
ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว
มีการศึกษานอกสถานที่

333 472

ภำษำฮินดีสำหรับธุรกิจและกำรท่องเที่ยว 2
3(2-3-4)
(Hindi for Business and Tourism II)
วิชาบังคับก่อน : 333 471 ภาษาฮินดีสาหรับธุรกิจและการท่องเที่ยว 1
การฝึ กทักษะการใช้ภาษาฮินดีในการติดต่อธุรกิจ การนาชมสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย การฝึกแปลบทภาพยนตร์ภาษาฮินดี
มีการฝึกปฏิบัติงานและศึกษานอกสถานที่

334 211

กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำเขมร 1
3(3-0-6)
(Khmer Reading and Writing I)
อักษรและอักขรวิธีภ าษาเขมร การฝึ กอ่าน การเขียนคาศัพท์ และ
ประโยครูปแบบต่างๆ เรียนรู้คาศัพท์อย่างน้อย 500 คา

334 212

กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำเขมร 2
3(3-0-6)
(Khmer Reading and Writing II)
วิชาบังคับก่อน : 334 211 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 1
การอ่านเอกสารภาษาเขมรประเภทนิทานหรือนวนิยาย การศึกษา
คาศัพท์ ไวยากรณ์ ประเพณี และวัฒ นธรรมจากเอกสารที่เรียน การฝึกเขียน
ข้อความภาษาเขมร เรียนรู้วงศัพท์เพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 500 คา

334 213

กำรฟังและกำรพูดภำษำเขมร 1
3(2-2-5)
(Khmer Listening and Speaking I)
หน่วยเสียงและลักษณะทั่วไปของภาษาเขมร การฝึกทักษะการฟังและ
การพูดภาษาเขมร เรียนรู้คาศัพท์อย่างน้อย 500 คา

334 214

กำรฟังและกำรพูดภำษำเขมร 2
3(2-2-5)
(Khmer Listening and Speaking II)
วิชาบังคับก่อน : 334 213 การฟังและการพูดภาษาเขมร 1
หลักไวยากรณ์และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ข้อห้ามและข้อ
ควรปฏิบัติในการสนทนา การฝึกสนทนาภาษาเขมรในสถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้
คาศัพท์เพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 500 คา

334 311

กำรฟังและกำรพูดภำษำเขมร 3
3(2-2-5)
(Khmer Listening and Speaking III)
วิชาบังคับก่อน : 334 214 การฟังและการพูดภาษาเขมร 2
การฝึกสรุป การอภิปรายและการบรรยายในหั วข้อต่างๆ การฝึกพูด
บรรยายสั้นๆ ในหัวข้อที่กาหนดให้

334 331

วรรณกรรมเขมร
3(3-0-6)
(Khmer Literature)
วิชาบังคับก่อน : 334 212 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 2
วรรณกรรมเขมรประเภทต่างๆ การอ่านและการวิเคราะห์วรรณกรรม
ประเภทลายลักษณ์และมุขปาฐะ

334 371

ภำษำเขมรเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
3(3-0-6)
(Khmer in Current Events)
วิชาบังคับก่อน : 334 212 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 2
การอ่านและแปลคาศัพท์ สานวนภาษาเขมรที่ใช้ในการรายงานข่าว
และบทความ ที่ เ กี่ ย วกั บ สภาพการณ์ ปั จ จุ บั น ในประเทศกั ม พู ช าจากสื่ อ
สารสนเทศต่างๆ

334 372

ภำษำเขมรเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Khmer on Culture)
วิชาบังคับก่อน : 334 212 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 2
การอ่านและแปลคาศัพ ท์ ส านวนภาษาเขมรที่เกี่ยวข้อ งกับ วิถีชี วิต
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนงานเทศกาลต่างๆ ของเขมร

334 373

ภำษำเขมรเพื่อกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Khmer for Tourism)
วิชาบังคับก่อน : 334 212 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 2
การอ่ า นและแปลค าศั พ ท์ ส านวนภาษาเขมรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ท่องเที่ยว และการบริการ

334 374

ภำษำเขมรเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(Khmer for Business)
วิชาบังคับก่อน : 334 212 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 2
การอ่านและแปลคาศั พท์ และส านวนภาษาเขมรที่ เกี่ยวข้องกับงาน
สานักงาน การสื่อสารและการติดต่อทางธุรกิจ

334 411

กำรเขียนควำมเรียงภำษำเขมร
3(2-2-5)
(Writing Essays in Khmer)
วิชาบังคับก่อน : 334 212 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 2
การฝึกเขียนโครงเรื่องและความเรี ยงภาษาเขมรในหั วข้อต่างๆ การ
เขียนย่อความและขยายความ การใช้สานวนโวหารที่เหมาะสม

334 431

กวีนิพนธ์เขมร
3(3-0-6)
(Khmer Poetry)
วิชาบังคับก่อน : 334 212 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 2
รูปแบบกวีนิพนธ์เขมร การอ่านและการวิเคราะห์บทคัดสรรกวีนิพนธ์
เขมร

334 441

ระบบเสียงและระบบไวยำกรณ์ภำษำเขมร
3(3-0-6)
(Khmer Phonology and Grammar)
ระบบเสี ย ง ระบบคา การประกอบหน่ว ยคา หมวดคา และรูปแบบ
ประโยคในภาษาเขมรปัจจุบัน

334 471

กำรแปลภำษำเขมร
3(2-2-5)
(Khmer Translation)
วิชาบังคับก่อน : 334 212 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 2
หลั กเกณฑ์ แ ละวิธีก ารแปล ปั ญ หาการแปล การฝึ กแปลความจาก
ภาษาเขมรเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร

356 200

ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Communication Skills I)
การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์ และข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่ างๆ เพื่ อ ให้ เข้ าใจประเด็ น ส าคั ญ การฝึ ก เสนอความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่อ เรื่องราว
เหล่านั้นโดยผ่านภาษาพูด

356 201

ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Communication Skills II)
การฝึกฟังและอ่านเรื่องราว เหตุการณ์ และข่าวสารจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื่อให้ เข้าใจประเด็นสาคัญ และรายละเอียดต่างๆ การฝึกสรุปใจความ
และเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวเหล่านั้น โดยผ่านภาษาพูดและภาษาเขียน

