หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai Language
ศศ.บ. (ภาษาไทย) B.A. (Thai Language)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปรัชญา
สรรคสรางบัณฑิตที่รอบรูภาษาไทย มีภูมิปญญาและภูมิธรรม เพื่อเพิ่มคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค เพื่อใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่ไดคุณภาพ ดังนี้
1. มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาภาษาไทย สามารถเรียนรูสรางและประยุกตใชความรู
เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติของ
สังคมและประเทศชาติ
2. มีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพตนเองอยางถูกตองเหมาะสม
4. อนุ รั ก ษ สื บ สาน สร า งสรรค เผยแพร อ งค ค วามรู ด า นภาษาไทย วั ฒ นธรรมไทย
ภูมิปญญาดานภาษาและวรรณกรรม เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย
มีการปรับใชภาษากับวัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
9 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
9 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) วิชาเอก
69 หนวยกิต
- บังคับ
45 หนวยกิต
- เลือก
24 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
4) วิชาโท
24 หนวยกิต
- บังคับ
9 หนวยกิต
- เลือก
15 หนวยกิต
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หนา 1

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
2500113
2500114
2500115
2500116

4000115
4000116
4000117

1500108
1500109
1552625

1051105
1541601

30
9

3(3-0)
3(3-0)

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

12

3(3-0)
3(3-0)
9

หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
English for Cultural Communication
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หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
Laws and Ethics for Mass Media

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)

94
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
หนา 2

3561105

1531107
1541107
1541212
1541213
1541214
1541215
1541401
1542214
1542215
1543204
1543408
1543434
1544210
1544910
1541110

1534106

การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship

3(3-0)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
69
หนวยกิต
บังคับ เรียน
45
หนวยกิต
ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับภาษาไทย
3(2-2)
Introduction to Linguistics for Thai Language
ลักษณะภาษาไทย
3(3-0)
Characteristics of Thai Language
การอานและการเขียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์
3(2-2)
Reading and Writing for Achievement
วรรณกรรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
Socio-Cultural Literary Works
การอานและการเขียนรอยกรองไทย
3(2-2)
Thai Verse Reading and Writing
การเขียนและการพูดเพื่อสื่อสารมวลชน
3(2-2)
Writing and Speaking for Mass Communication
วรรณกรรมศึกษา
3(3-0)
Literary Works Study
การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2)
Academic Writing
การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี
3(2-2)
Non Fiction and Fiction Writing
การพูดและการฟงใหเกิดผลสัมฤทธิ์
3(2-2)
Speaking and Listening for Achievement
คติชนในภาษาและวรรณกรรมไทย
3(2-2)
Folklores in Thai Language and Literary Works
วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0)
Thai Literature Masterpieces
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3(3-0)
Foreign Words in Thai Language
การศึกษาอิสระ
3(2-2)
Independent Study
การแปลเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Translation
เลือกเรียน
24 หนวยกิต
กลุมเนื้อหาเฉพาะเลือก เลือกใหครบจากทุกกลุมรวมแลวไมนอยกวา 24 หนวยกิต ไดแก
1) กลุมวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร
อรรถศาสตร
3(3-0)
Semantics
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หนา 3

1534107
1541103
1543107
1541108
1543103
1543201
1541111

1531401
1531402
1541217
1541302
1542107
1542306
1543214
1543223
1543507
1544103
1544211
1544502

วาทกรรม
Discourse
ภาษาเขมรในภาษาไทย
Khmer Language in Thai Language
ภาษาถิ่นตระกูลไทในกลุมประเทศอาเซียน
Tai Dialect Languages In ASEAN
ภาษาศาสตรสังคม
Sociolinguistics
ภาษาถิ่นไทย
Thai Dialects
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
Pali and Sanskrit Languages in Thai Language
การศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Thai and English Structure Comparative Study
2) กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษาไทย
นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
Media Innovation of Teaching Thai Language for
Foreigners
การสรางบทเรียนภาษาไทย
Production of Thai Lessons
ภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว
Thai Language and Literary Works for Tourism
การอานวรรณกรรมแปล
Reading in Translated Literary Works
การใชภาษาไทย
Thai Language Usage
ภาษาไทยในงานอาชีพภาครัฐและเอกชน
Thai Language in Government and Private Sectors
บรรณาธิการกิจและการบริหารสํานักพิมพ
Editorial Works and Publishing House Management
ความคิดสรางสรรคในภาษาไทยและวัฒนธรรม
Creative Thinking in Thai Language and Culture
วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
Evolution of Thai Textbooks
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
Thai Language for Foreigners
การเขียนวรรณกรรมสรางสรรคสําหรับเด็ก
Creative Literary Works Writing for Children
การเขียนและจัดทําวารสาร นิตยสาร และจุลสาร
Writing and Publishing for Periodical Magazine and
Pamphlet
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3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)

หนา 4

1544609
1541112
1541113

1541407
1542401
1542402
1543407
1543413
1543435
1543436
1543437
1543438
1543439
1543440
1544401

การจัดการสารสนเทศดานภาษาและวรรณกรรมเพื่อเผยแพร
Information Management of Language and Literary Works
for Publication
การแปลขาวและสารคดี
News and Feature Translation
การแปลวรรณกรรม
Literary Works Translation
3) กลุมเนื้อหาวิชาวรรณคดี
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
Thai Literature Development
การวิจารณวรรณกรรม
Literary Works Criticism
วรรณกรรมนิราศ
Niras Literary Works
วรรณกรรมทองถิ่น
Thai Folk Literary Works
วรรณคดีสุนทรภู
Literatures of Sunthon Phu
วรรณกรรมไทยรวมสมัย
Contemporary Thai Literary Works
วรรณคดีรัชกาลที่ 5 - 6
Thai Literatures in Royal Period of King
Rama V- IV
วรรณกรรมรัชกาลที่ 9
Thai Literary Works in Royal Period of King Rama IX
วรรณคดีเปรียบเทียบ
Comparative Literatures
วรรณกรรมกับศิลปะแขนงตาง ๆ
Literary Works and other Arts
วรรณกรรมรางวัลสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน
The S.E.A. Write Award Literary Works of ASEAN
วรรณกรรมขนบประเพณีไทยและศาสนา
Literary Works of Thai Customs and Religions

4) กลุมเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณคดีที่สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม
1543441 วรรณกรรมกับศิลปะการแสดง
Literary Works and the Performance Arts
1541218 ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย
Language and Culture in Thai Songs
1541219 ภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทย
Thai Language and Culture
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หนา 5

1541701
1541702
1541703
1541704

1544801
1544802

ภูมิปญญาไทยกับวิถีชีวิตไทย
3(3-0)
Thai Wisdoms and Ways of Life
การจัดการโครงการทางภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2)
Language and Culture Project Management
กิจกรรมสรางสรรคดานภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรม
3(2-2)
Creative Activities in Thai Language, Literary Works and
Culture
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสรางสรรคดานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
3(2-2)
เผยแพร
Creative Technology and Innovation in Language and Culture
for Publication
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย
2(90)
Preparation for Professional Internship in Thai Language
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย
Professional Internship in Thai Language

5(350)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล ว และต องไม เ ป น รายวิ ช าที่ กํา หนดใหเ รีย นโดยไมนับ หน ว ยกิต รวมในเกณฑก ารสํา เร็ จ หลั กสู ตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดความสนใจและตองไมเปนรายวิชาในสาขาวิชาเอก
นั้น
4) วิชาโทภาษาไทย เรียนไมนอยกวา
บังคับ
เรียน
1531107
ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับภาษาไทย
Introduction to Linguistics for Thai Language
1541107
ลักษณะภาษาไทย
Characteristics of Thai Language
1541401
วรรณกรรมศึกษา
Literary Works Study
1541212
1541213
1541214
1541215

เลือก
เรียน
การอานและการเขียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์
Reading and Writing for Achievement
วรรณกรรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
Socio-Cultural Literary Works
การอานและการเขียนรอยกรองไทย
Thai Verse Reading and Writing
การเขียนและการพูดเพื่อสื่อสารมวลชน
Writing and Speaking for Mass Communication
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24 หนวยกิต
9 หนวยกิต

3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

15 หนวยกิต

3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
หนา 6

1542214
1542215
1543204
1543408
1543434
1544210
1544910
1543103
1542306
1544103
1544502
1544609
1541407
1543413
1543436
1541701
1544801

การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี
Non Fiction and Fiction Writing
การพูดและการฟงใหเกิดผลสัมฤทธิ์
Speaking and Listening for Achievement
คติชนในภาษาและวรรณกรรมไทย
Folklores in Thai Language and Literary Works
วรรณคดีเอกของไทย
Thai Literature Masterpieces
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
Foreign Words in Thai Language
การศึกษาอิสระ
Independent Study
ภาษาถิ่นไทย
Thai Dialects
ภาษาไทยในงานอาชีพภาครัฐและเอกชน
Thai Language in Government and Private Sectors
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
Thai Language for Foreigners
การเขียนและจัดทําวารสาร นิตยสาร และจุลสาร
Writing and Publishing for Periodical Magazine and
Pamphlet
การจัดการสารสนเทศดานภาษาและวรรณกรรมเพื่อเผยแพร
Information Management of Language and Literary Works
for Publication
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
Thai Literature Development
วรรณคดีสุนทรภู
Literatures of Sunthon Phu
วรรณคดีรัชกาลที่ 5 - 6
Thai Literatures in Royal Period of King Rama V- IV
ภูมิปญญาไทยกับวิถีชีวิตไทย
Thai Wisdoms and Ways of Life
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย
Preparation for Professional Internship in Thai Language
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(90)

หนา 7

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ าคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111
English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภ าษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อ
การอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12 หนวยกิต

2500113

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎี ตางๆ เกี่ ยวกั บความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชี วิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความรั บผิด ชอบตอหน าที่ข องตนเอง ครอบครัว และสัง คม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หนา 8

2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญที่ เกี่ย วกับ สิทธิ และหน าที่ข องพลเมื อง ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดให โทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 หนวยกิต

4000115

วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิ ด เชิ งสั งคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นด า นต า ง ๆ ได แ ก การศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม อาชี พ และการสื่ อ สาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หนา 9

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน

94
9

หนวยกิต
หนวยกิต

1500108

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
English through specific fields, such as science, technology and commerce to
improve students’ knowledge in particular fields as well as their ability to learn English
through their own motivation to use the language. Discussions of ideas from texts and
highlights of presentation techniques included.
1500109
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
Reading and writing skills to cope with future career demands. Including
practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and
specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements,
itineraries and the internet. Practicing writing job application letters and resumes, notetaking and summarizing chosen texts.
1552625 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
3(2-2)
English for Cultural Communication
A sociocultural Study of Thai Culture through English. The course is designed
for Language training, Usages of English in cultural communication for tour guides, the
tourism industry and museum work.
2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

9

หนวยกิต

1051105

3(3-0)
จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการของเด็กและวัยรุน เกี่ยวกับสภาพทางสรีระ
การเคลื่อนไหว ภาษา สติปญญา อารมณและสังคม รวมทั้งบุคลิกภาพอิทธิพลและองคประกอบของ
พฤติกรรม และสิ่งแวดลอมตางๆ ทีม่ ีบทบาทตอพฤติกรรมของเด็กและวัยรุน
1541601 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3-0)
Laws and Ethics for Mass Media
กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนและจริยธรรมการควบคุมสื่อมวลชน รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งพิมพในประเทศไทย การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา ปญหาการสื่อสารมวลชนใน
ประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หนา 10

3561105

การเปนผูประกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวนการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎี
และปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน ความคิดสรางสรรค เริ่มจากธุรกิจบริหารจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ การตลาด การประชาสัมพันธ การลงทุนการวาจางและการเหมาชวงการผลิต นโยบาย
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการประกอบการ กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ การบริหาร
จัดการนวัตกรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจดานภาษาและวรรณกรรม
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน
69 หนวยกิต
บังคับเรียน
45 หนวยกิต
1531107 ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับภาษาไทย
3(2-2)
Introduction to Linguistics for Thai Language
ความหมายของวิ ช าภาษาศาสตร สาขาตาง ๆ ของภาษาศาสตร ลัก ษณะของภาษา
สัญลักษณของเสียงตามระบบสากล ระบบเสียง ระบบคําและระบบกลุมคํา การวิเคราะหภาษาตามวิธีการ
ทางภาษาศาสตร การประยุกตใชความรูและวิธีการทางภาษาศาสตรในการเรียนการสอนภาษาไทย
1541107 ลักษณะภาษาไทย
3(3-0)
Characteristics of Thai Language
วิวัฒนาการภาษาไทย ลักษณะสําคัญของภาษาไทย เสียง การแจกรูป คําและการสรางคํา
การจํ าแนกหมวดคํา ชนิ ด และโครงสร างของวลีและประโยค ความหมาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาไทย
3(2-2)
1541212 การอานและการเขียนใหเกิดผลสัมฤทธิ์
Reading and Writing for Achievement
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการอานและการเขียน ฝกการอานและการเขียนคําไทย ที่ถูกตอง
การอ า นออกเสี ย งร อ ยแก ว ร อ ยกรอง การอ า นในใจเพื่ อ รั บ สารระดั บ ความเข า ใจและระดั บ การใช
วิจารณญาณ รวมทั้งฝกการเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ และการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ก ารอานและการ
เขียนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
1541213 วรรณกรรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
Socio-Cultural Literary Works
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม โดยศึกษาครอบคลุมดาน
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอวรรณกรรม ด านวรรณกรรมในฐานะภาพสะทอนของชีวิต สังคม
วัฒนธรรม และสังคม รวมทั้งอิทธิพลของวรรณกรรมที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม ภาษาในวรรณกรรมที่
สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม
1541214 การอานและการเขียนรอยกรองไทย
3(2-2)
Thai Verse Reading and Writing
ที่มา ประเภท รูปแบบของรอยกรองไทย ศึกษาวิเคราะหตัวอยางรอยกรองที่มีคุณคาหรือ
ไดรับรางวัลเกี่ยวกับฉันทลักษณ ภาษาวรรณศิลป ฝกอานทํานองเสนาะและแตงคําประพันธรอยกรอง
สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของแตละบุคคล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หนา 11

1541215

การเขียนและการพูดเพื่อสื่อสารมวลชน
3(2-2)
Writing and Speaking for Mass Communication
การฝกปฏิบัติการเขียนและการพูดในงานสื่อสารมวลชน ไดแก การเขียนและการพูดในงาน
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร อินเทอรเน็ต และการโฆษณาประชาสัมพันธ
1541401 วรรณกรรมศึกษา
3(3-0)
Literary Works Study
หลั ก การอ า นวรรณกรรมเบื้ อ งต น การวิ เ คราะหอ งค ป ระกอบต า ง ๆ ของวรรณกรรม
วิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมประเภทตาง ๆ ในดานวรรณศิลป ดานอารมณ และดานสังคม และฝกอาน
วรรณกรรมประเภทตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมและหรือวรรณคดีที่ลึกซึ้งตอไป
1542214 การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2)
Academic Writing
ความรูเกี่ยวกับการเขียนภาคนิพนธ สารนิพนธ โครงการ รายงานการวิจัย การฝกเขียน
และนําเสนอผลงาน ประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา
1542215 การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี
3(2-2)
Non Fiction and Fiction Writing
ลักษณะ รูปแบบและกลวิธีการเขียนสารคดีและบันเทิงคดี ฝกเขียนสารคดีและบันเทิงคดี
รูปแบบตาง ๆ
1543204 การพูดและการฟงใหเกิดผลสัมฤทธิ์
3(2-2)
Speaking and Listening for Achievement
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพูดและการฟง ฝกการพูดเพื่อใหความรู การพูดโนมนาวใจ การ
พูดในโอกาสตาง ๆ รวมทั้งฝกการฟงเพื่อจับใจความและการฟงอยางใชวิจารณญาณ การประเมินผล ทักษะ
การพูดและการฟงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหสามารถพูดและฟงเพื่อสื่อสารไดสัมฤทธิผล
1543408 คติชนในภาษาและวรรณกรรมไทย
3(2-2)
Folklores in Thai Language and Literary Works
ความรูเบื้องตนคติชนเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา รูปแบบ และบทบาท
หนาที่คติชนประเภทตาง ๆ รวมทั้งการศึกษาระเบียบวิธีการทางคติชนวิทยา การเก็บขอมูลภาคสนามและ
การวิเคราะหขอมูลเพื่อสืบทอดพัฒนาและประยุกตใชในวิชาชีพ
1543434 วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0)
Thai Literature Masterpieces
ลักษณะเดนอันแสดงถึงความเปนเลิศของวรรณคดีไทยประเภทตาง ๆที่ไดรับยกยอง ในดาน
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และศิลปะการประพันธ ตลอดจนคุณคาที่ปรากฏในวรรณคดีเอกของไทย ศึกษา
วรรณคดีที่ไดรับยกยองในรูปแบบตาง ๆ จากอดีตถึงปจจุบัน เชน ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง พระอภัย
มณี ลิลิตพระลอ กาพยเหเรือ อิเหนา ขุนชางขุนแผน รามเกียรติ์ พระราชพิธีสิบสองเดือน ฯลฯ
1544210 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3(3-0)
Foreign Words in Thai Language
ประวัติการติดต อกับชนชาติตาง ๆ ไดแก เขมร ลาว พมา เวียดนาม จีน อินเดีย ชวา
มลายู อังกฤษ ฯลฯ สาเหตุที่ไทยรับคําภาษาตางประเทศมาใช ลักษณะของภาษาตางประเทศที่เขามาปะปน
ในภาษาไทย หลักแหงการยืมคํา การสรางคํา การเปลี่ยนแปลงคํายืมในดานเสียงและความหมาย การนําคํา
ยืมมาใชในวรรณคดี ราชาศัพทและภาษาไทยในชีวิตประจําวัน ประมวลคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย
และหลักการสังเกตคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย
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1544910

3(2-2)
การศึกษาอิสระ
Independent Study
ความรู เ กี่ ย วกั บ ภาษาไทยและวัฒ นธรรมไทยหัว ข อใดหัว ข อหนึ่ งอยางมีร ะบบ โดยใช
กระบวนการศึกษาคนควาระเบียบวิธีวิจัย การเลือกหัวขอ การเขียนเคาโครงวิจัย การกําหนดวัตถุประสงค
และกรอบความคิด วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย
การนําเสนอผลงานบทความวิจัยดวยกระบวนการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
1541110 การแปลเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Translation
ความหมาย ความสําคัญ ชนิดของการแปล ทฤษฎีและหลักการแปลเบื้องตน สิ่งที่ควร
คํานึงถึงระหวางแปล จรรยาบรรณนักแปล ปญหาที่เกี่ยวของกับการแปล การใชสารสนเทศชวยในการ
แปลและฝกแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
เลือกเรียน
24 หนวยกิต
กลุมเนื้อหาเฉพาะเลือก เลือกจากกลุมที่ 1) กลุมที่ 2) กลุมที่ 3) และกลุมที่ 4) ไมนอยกวา
24 หนวยกิต ไดแก
1) กลุมวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร มีเนื้อหาวิชาดังตอไปนี้
1534106 อรรถศาสตร
3(3-0)
Semantics
ความหมายของอรรถศาสตร องคประกอบ ประเภท ความหมายของรูปภาษาไทยใน
ระดับเสียง ระดับคํา ระดับประโยคและขอความตอเนื่องของอรรถศาสตร
1534107 วาทกรรม
3(3-0)
Discourse
ทฤษฎีและหลักการของวาทกรรมวิเคราะห องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติเชิง
สังคม เชน ความสัมพันธเชิงสังคม อัตลักษณ คานิยมเชิงวัฒนธรรม ศึกษาความสัมพันธของลักษณะภาษา
ในวาทกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติเชิงสังคม ฝกวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษในบริบทตาง ๆ
1541103 ภาษาเขมรในภาษาไทย
3(3-0)
Khmer Language in Thai Language
ประวัติของภาษาเขมร อักขรวิธีและการประกอบศัพท เปรียบเทียบหนวยเสียง หนวยคํา
และประโยคของภาษาเขมรกับภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงรูปคํา เสียง และความหมายของภาษาเขมรที่
ปรากฏในภาษาและวรรณคดีไทย
1543107 ภาษาถิ่นตระกูลไทในกลุมประเทศอาเซียน
3(3-0)
Tai Dialect Languages In ASEAN
วิวัฒนาการของภาษาถิ่นตระกูลไทของประเทศในอาเซียน ภาษาถิ่นตระกูลไทที่ยังมีใช
ในปจจุบัน เปรียบเทียบภาษาถิ่นตระกูลไทรวมทั้งการสังเคราะหองคความรูดานคําและความหมายของ
ภาษาถิ่นตระกูลไทที่ยังมีการใชอยูในปจจุบัน เพื่อประยุกตใชในการเรียนรูแ ละการวิจัยพัฒนาตอไป
1541108 ภาษาศาสตรสังคม
3(3-0)
Sociolinguistics
วิ วั ฒ นาการของภาษาศาสตร เชิงประวัติ การจําแนกตระกูล ภาษา หลักเกณฑการ
เปรี ย บเที ย บภาษาเพื่ อหาความสั มพั น ธ ร ะหวา งภาษา ข อสัน นิษฐานลั กษณะของคํ าในภาษาดั้ง เดิ ม
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นในตระกูลเดียวกัน รวมทั้งบทบาทของภาษาศาสตรสังคมใน
การเรียนการสอนภาษาไทย
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1543103

ภาษาถิ่นไทย
3(3-0)
Thai Dialects
หลักเกณฑการแบงภาษาถิ่น ระบบเสียง คํา ประโยคและความหมายของภาษาถิ่นเหนือ
อีสาน กลางและใต โดยเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน ทัศนคติของคนไทยที่มีตอภาษาถิ่น และความสัมพันธ
ของภาษาถิ่นกับวิชาการแขนงอื่น
1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
3(3-0)
Pali and Sanskrit Languages in Thai Language
ประวัติของภาษาบาลีและสันสกฤต อักขรวิธีและการประกอบศัพท เปรียบเทียบหนวย
เสียง หนวยคํา และประโยคของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงรูปคํา เสียง และ
ความหมายของภาษาบาลีและสันสกฤตที่ปรากฏในภาษาและวรรณคดีไทย
1541111 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3(2-2)
Thai and English Structure Comparative Study
วิชาบังคับกอน : การแปลเบื้องตน
การวิเคราะห เปรียบเทียบ หนวยเสียง หนวยคํา คํา วลี ประโยคพื้นฐานและไวยากรณ
ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย ฝกแปล
2) กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษาไทย มีเนื้อหาวิชาดังตอไปนี้
1531401
นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
3(2-2)
Media Innovation of Teaching Thai Language for Foreigners
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อการสอนภาษาไทย การประยุกตนวัตกรรมสื่อการ
สอนมาใชในการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ และฝกปฏิบัติจัดทําสื่อนวัตกรรม ทดลองใชสื่อ
ในการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
1531402
การสรางบทเรียนภาษาไทย
3(2-2)
Production of Thai Lessons
ความรูเกี่ยวกับการสรางบทเรียน แนวทางการสรางบทเรียนหลักภาษาไทยภาษาศาสตร
การใชภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษากับวัฒนธรรม ภาษากับภูมิปญญาไทย ปฏิบัติการสรางบทเรียน
ประเภทตางๆ
1541217
ภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2)
Thai Language and Literary Works for Tourism
ความรูเกี่ยวกับศัพทและวรรณกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวทั้งในประเทศและประเทศใน
ประชาคมอาเซียนแสดงการใชภาษาไทยทักษะการฟงและการพูดในการติดตอสื่อสารในธุรกิจทองเที่ยว
และธุรกิจโรงแรม ไดอยางเหมาะสมกับโอกาส บุคคล สถานที่ และวัฒนธรรมความเปนไทย
1541302
การอานวรรณกรรมแปล
3(3-0)
Reading in Translated Literary Works
ความเป นมา รู ปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการแปล สํานวนการใชภาษาของ
วรรณกรรมที่แปลจากภาษาตางประเทศ และอิทธิพลของวรรณกรรมแปลที่มีตอวรรณกรรมและสังคมไทย
1542107
การใชภาษาไทย
3(2-2)
Thai Language Usage
การใชถอยคําสํานวน ระดับภาษา การฝกทักษะการรับสารจากการฟง และการอาน
โดยสรุปสาระสําคัญ วิเคราะห และตีความสารประเภทตาง ๆ ได ฝกทักษะการสงสารจากการพูด และ
การเขียนโดยใชภาษาไดถูกตองตรงตามความหมาย เหมาะสมกับบทบาทและบริบทของการสื่อสารใน
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ชีวิตประจําวัน
1542306

ภาษาไทยในงานอาชีพภาครัฐและเอกชน
3(2-2)
Thai Language in Government and Private Sectors
ทักษะการพู ด และการเขีย นเพื่อสื่อสารในหนว ยงานภาครัฐ เอกชน งานธุร การ งาน
สารบรรณ งานประชุม งานจัดทําแผนงานติดตามประเมินผลการจัดทํารายงานการประชุม รายงาน
ประจําป งานประชาสัมพันธ งานโฆษณา และฝกปฏิบัติการพูดและการเขียนเพื่อสัมฤทธิผล
1543214
บรรณาธิการกิจและการบริหารสํานักพิมพ
3(2-2)
Editorial Works and Publishing House Management
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภท องค ป ระกอบของการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การพิ ม พ
คุณสมบัติและจริยธรรมของผูดําเนินงานธุรกิจการพิมพ บรรณาธิการ ลักษณะของสิ่งพิมพที่จะดําเนิน
ธุรกิจ ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส กระบวนการขาย หลักการ
ตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ กรณีศึกษาปญหาสํานักพิมพ
1543223
ความคิดสรางสรรคในภาษาไทยและวัฒนธรรม
3(3-0)
Creative Thinking in Thai Language and Culture
ความหมาย กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค ศิลปะการใชถอยคํา สํานวนโวหาร
เรื่องราว และรูปแบบที่แสดงความคิดสรางสรรคทั้งในการพูดและการเขียน ผลงานและกิจกรรมดาน
ภาษาและวั ฒ นธรรม ฝ ก ทั ก ษะและปฏิ บัติ ก ารการสร า งสรรค ผ ลงานสารคดี บัน เทิ ง คดี กวี นิ พ นธ
กิจกรรมบูรณาการภาษาและวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการกลุม
1543507
วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
3(3-0)
Evolution of Thai Textbooks
พัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยสมัยตางๆ ความสอดคลองของแบบเรียนภาษาไทย
กั บ หลั ก สู ต รระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ความสอดคล อ งของหนั ง สื อ เรี ย นภาษาไทยกั บ สั ง คมและ
วัฒนธรรม
1544103
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
3(3-0)
Thai Language for Foreigners
หลักการทางภาษาศาสตรประยุกตเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับพื้นฐาน ที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทย รวมทั้งการถายทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย
1544211
การเขียนวรรณกรรมสรางสรรคสําหรับเด็ก
3(2-2)
Creative Literary Works Writing for Children
การเขี ย นสารคดี แ ละบั น เทิ ง คดี ส ร า งสรรค สํ า หรั บ เด็ ก วั ย ต า ง ๆ ทั้ ง ร อ ยแก ว และ
รอยกรอง การสรางเรื่อง การใชภาษาสื่อสาร วิธีการนําเสนอ การใชสี การใชภาพประกอบ และ
การจัดรูปเลมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1544502
การเขียนและจัดทําวารสาร นิตยสาร และจุลสาร
3(2-2)
Writing and Publishing for Periodical Magazine and
Pamphlet
ความรูเกี่ยวกับวารสาร นิตยสาร จุลสาร การฝกผลิตวารสาร นิตยสาร และจุลสารเพื่อ
ธุรกิจการตลาด
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1544609

การจัดการสารสนเทศดานภาษาและวรรณกรรมเพื่อเผยแพร
3(2-2)
Information Management of Language and Literary Works for
Publication
ความรูเกี่ยวกับสารสนเทศของไทย ที่เกี่ยวกับประเทศไทยทั้งที่เปนสิ่งพิมพและสื่อใน
รูปอื่นๆ การสรางฐานขอมูลภาษาและวรรณกรรมไทยสารสนเทศที่ไดมาตรฐานคุณภาพวิชาการ
1541112
การแปลขาวและสารคดี
3(2-2)
News and Feature Translation
วิชาบังคับกอน : การแปลเบื้องตน
ความเชื่อ แนวคิด วัฒนธรรมของคนไทยและชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษ การแปลขาว
และสารคดี เนนการแปลขาวทั่วไป ขาวการศึกษา ขาวการเมือง และขาวเศรษฐกิจ
1541113
การแปลวรรณกรรม
3(2-2)
Literary Works Translation
วิชาบังคับกอน : การแปลเบื้องตน
อิทธิพลของความเชื่อ แนวคิด และวัฒนธรรมที่มีผลตอการใชภาษาในการสื่อสารและ
การแปล การแปลวรรณกรรมประเภทและสมัยตางๆ ที่นาสนใจ การวิเคราะหลีลาภาษา ความหมาย
และสํานวน เพื่อใหไดบทแปลที่เที่ยงตรงตามตนฉบับและไดสุนทรียะอยางครบถวน
3) กลุมเนื้อหาวิชาวรรณคดี มีเนื้อหาวิชาดังตอไปนี้
1541407 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
3(3-0)
Thai Literature Development
ความเคลื่ อ นไหวและความคลี่ ค ลายของวรรณคดี ไ ทยตั้ ง แต ส มั ย สุ โ ขทั ย จนถึ ง สมั ย
รัต นโกสิ น ทร ตอนต น ลั กษณะเด น ของวรรณคดีไทยแตละยุคสมัย รวมทั้ งอิทธิพลที่มีตอกัน ระหวาง
วรรณคดีกับวรรณคดีแตละยุคสมัย วรรณคดีกับสังคมและวิถีชีวิตคนไทยในอดีต
1542401 การวิจารณวรรณกรรม
3(3-0)
Literary Works Criticism
ทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรม บทวิจารณวรรณกรรม ทั้งในอดีตและปจจุบัน ฝกเขียนบท
วิจารณวรรณกรรมทั้งประเภทรอยแกวและรอยกรอง
1542402 วรรณกรรมนิราศ
3(3-0)
Niras Literary Works
ลักษณะ ความหมาย ประเภทของวรรณคดีนิราศ ศึกษาในดานจุดประสงคในการแตง
เนื้อหา ธรรมเนียมและขนบลีลาการเขียน แรงบันดาลใจของกวีในการสรางสรรควรรณคดีและวรรณกรรม
นิราศสมัยตาง ๆ
1543407 วรรณกรรมทองถิ่น
3(3-0)
Thai Folk Literary Works
วรรณกรรมทองถิ่นดานความหมาย กําเนิด ที่มา ลักษณะ ประเภท รูปแบบ เอกลักษณ
และคุณคาในดานตาง ๆ วิเคราะหความสัมพันธระหวางวรรณกรรมทองถิ่นที่ศึกษากับวรรณกรรมทองถิ่น
อื่นเพื่อหาลักษณะรวมและลักษณะตาง รวมทั้งการอนุรักษ สืบสาน และการนําคุณคาไปประยุกตใชใหสม
สมัย
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1543413

วรรณคดีสุนทรภู
3(3-0)
Literatures of Sunthon Phu
วรรณคดีของสุนทรภู ลักษณะเดนดานรูปแบบ เนื้อหา วรรณศิล ป แนวคิด คุณคา และ
อิทธิพลตอสังคม
1543435 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
3(3-0)
Contemporary Thai Literary Works
ลักษณะของวรรณกรรมไทยตั้งแต พ.ศ. 2490 เปนตนมาจนถึงปจจุบันศึกษาในดานเนื้อหา
แนวคิด รูปแบบ กลวิธีการประพันธและสํานวนภาษาตลอดจนอิ ทธิพลที่มีตอกันระหวางวรรณกรรมกับ
สังคมและวิถีชีวิตของคนไทยรวมสมัย
1543436 วรรณคดีรัชกาลที่ 5 - 6
3(3-0)
Thai Literatures in Royal Period of King Rama V- IV
วรรณคดีในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ลักษณะเดนดานรูปแบบ วรรณศิลป แนวคิด
คุณคา ปจจัยที่ทําใหเกิดความเจริญและความเปลี่ยนแปลงของวรรณคดีสมัยดังกลาว รวมทั้งอิทธิพลที่มีตอ
วรรณคดีในสมัยตอมา
1543437 วรรณกรรมรัชกาลที่ 9
3(3-0)
Thai Literary Works in Royal Period of King Rama IX
วรรณกรรมที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่ 9 ลักษณะเดนดานรูปแบบ วรรณศิลป แนวคิด
คุณคา นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวติ การประกอบอาชีพและการศึกษาขั้นสูงตอไป
1543438 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3(2-2)
Comparative Literatures
ประวัติความเปนมา ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีไทยกับวรรณคดี
ต างประเทศ ทั้ งด านอิ ทธิ พล เนื้ อ หา รู ป แบบ รวมทั้ งศึ กษาความสัม พัน ธกั บศาสตรแ ขนงต าง ๆ ฝ ก
เปรียบเทียบวรรณคดีไทยตามแนวทฤษฎีที่ไดศึกษา
1543439 วรรณกรรมกับศิลปะแขนงตาง ๆ
3(2-2)
Literary Works and other Arts
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีไทยกับศิลปะแขนงตาง ๆ ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปตยกรรม นาฏกรรม และวรรณคดีกับการแปรรูปวรรณคดีไปสูศิลปะแขนงอื่น ๆ เชน โขน หนัง หุน
ละคร ภาพยนตร ฯลฯ รวมถึงการฝกปฏิบัติสรางสรรคตอยอดผลงานดานวรรณกรรมกับศิลปะ
1543440 วรรณกรรมรางวัลสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน
3(2-2)
The S.E.Awrite Award Literary Works of ASEAN
วรรณกรรมสรางสรรค ย อดเยี่ย มแหงอาเซีย นเกี่ยวกับ รูปแบบ โครงเรื่อง กลวิธีการ
นําเสนอ ทวงทํานองการเขียน แกนเรื่อง คุณคาขอคิดที่ได เพื่อเปนแนวทางสรางสรรคงานเขียนรวมทั้ง
การฝกปฏิบัติการเขียนสารคดี บันเทิงคดี กวีนิพนธ เพื่อนําเขารวมการประกวดผลงานในโอกาสตอไป
1544401 วรรณกรรมขนบประเพณีไทยและศาสนา
3(3-0)
Literary Works of Thai Customs and Religions
ลักษณะทั่ วไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา วรรณศิล ป ปรัชญาความเชื่อที่
ปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณี และศาสนา ความสัมพัน ธระหวางความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรมกับ
วรรณคดี ศึกษาทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม
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ดังตอไปนี้

4) กลุมเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณคดีที่สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม มีเนื้อหาวิชา

1543441 วรรณกรรมกับศิลปะการแสดง
3(3-0)
Literary Works and the Performance Arts
วรรณคดีประเภทบทละครของไทย ความสัมพันธระหวางวรรณคดีไทยกับศิลปะการแสดง
ของไทย ไดแก โขน ละคร หนัง หุน ระบํา รํา เซิ้ง ฟอน และการแสดงดานดนตรี ฯลฯ
1541218 ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย
3(3-0)
Language and Culture in Thai Songs
ภาษาและวัฒนธรรมไทยในเนื้อเพลงไทยประเภทตางๆ การวิเคราะหภาษาในบทเพลง ใน
แงสุนทรียภาพ ความสัมพันธของเสียง และตัวอักษรกับความรูสึก ความหมาย ความซาบซึ้ง และภาพ
สะทอนวิถีชีวิต วัฒนธรรมในบทเพลง
1541219 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
3(3-0)
Thai Language and Culture
รูปแบบและเอกลักษณของภาษาไทย สํานวน สุภาษิต คําพังเพย โวหาร และภาพพจน
การใชภาษาระดับพิธีการและไมเปนพิธกี าร การใชคําราชาศัพทและคําสุภาพ การอนุรักษวัฒนธรรมการ
ใชภาษาไทยรวมทั้งความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อที่สะทอนจากภาษาและ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนที่มีลักษณะรวมกัน
1541701 ภูมิปญญาไทยกับวิถีชีวิตไทย
3(3-0)
Thai Wisdoms and Ways of Life
ภาษาและวรรณกรรมในฐานะอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ภูมิปญญาไทยใน
ดานชีวิตความเปนอยูทั้งวัตถุธรรมและคุณธรรมที่ปรากฏในภาษาและวรรณกรรมไทย ความคิดและงาน
สรางสรรคทางสุนทรียะในศิลปกรรมไทย
1541702 การจัดการโครงการทางภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2)
Language and Culture Project Management
หลักการและเทคนิคการเขียน การบริหาร การดําเนินงานและการประเมินโครงการทาง
ภาษาและวัฒ นธรรม ซึ่ งสัมพั นธ กับ พื้น ฐานทางสังคมและวัฒ นธรรม การจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามโครงการและการนําเสนอดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1541703 กิจกรรมสรางสรรคดานภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรม
3(2-2)
Creative Activities in Thai Language, Literary Works and
Culture
การบู ร ณาการองค ค วามรู ด า นภาษา วรรณกรรม วั ฒ นธรรมไทย เพื่ อ จั ด กิ จ กรรม
สรางสรรค พัฒนาทักษะความคิดความสามารถดานภาษาไทยใหแกผูเรียนและบุคลากรขององคกรตางๆ
1541704 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสรางสรรคดานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร 3(2-2)
Creative Technology and Innovation in Language and Culture
for Publication
ความหมายของงานสรางสรรค การจัดทําผลงานดานภาษาและวัฒนธรรมโดยเนนความคิด
สรางสรรค การออกแบบและวางแผน การผลิตโปรแกรมเผยแพรองคความรูทางสื่อมวลชน โดยสามารถ
เลือกใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม ฝกปฏิบัติการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรม
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2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

7

หนวยกิต

1544801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย
2(90)
Preparation for Professional Internship in Thai Language
การอบรมเขมและฝกปฏิบัติการทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานธุรการ งาน
สารบรรณ การประชุม การจัดทํารายงานประเภทตางๆ การจัดทําขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและ
เผยแพรประชาสัมพันธรวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพภาษาไทย
1544802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย
5(350)
Professional Internship in Thai Language
ฝกงานในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน โดยนําความรูภาษาไทยทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษาไปใชในสถานการณจริง
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล ว และต อ งไม เ ป น รายวิ ช าที่ กํ าหนดให เรีย นโดยไม นับหนว ยกิ ตรวมในเกณฑก ารสํา เร็จ หลั กสู ตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หนา 19

