คําอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย
วิชาสําหรับนิสติ นอกสาขา
01376101 วรรณกรรมกับชีวิต
3(3-0-6)
(Literature and Life)
อ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจความหมายและเห็นคุณค่าต่อชีวิต โดย
ศึกษาจากวรรณกรรมไทยและสากล
Analytical reading of literature to assess meanings and value to life by
studying Thai literature and world literature.
วิชาสําหรับนิสติ ในสาขา
01376211 พื้นฐานเพื่อการศึกษาวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Background for the Study of Thai Literature)
ปกรณัมพื้นบ้าน ฮินดู พุทธ ความเชื่อในวิถชี ีวิตคนไทยและวัฒนธรรมอินเดียโบราณ
ที่ปรากฏในวรรณคดีไทย
Folk, Hindu, and Buddhist mythology; Thai beliefs and ancient Indian
culture apparent in Thai literature.
01376212 ศัพท์กวี
3(3-0-6)
(Poetic Diction)
ศัพท์กวีที่มาจากภาษาต่างประเทศ การสร้างคําที่ประกอบขึน้ ใช้อย่างมีวรรณศิลป์ใน
การแต่งวรรณคดีไทยสมัยต่าง ๆ
Poetic diction derived from foreign languages; words artistically composed in
Thai literature of different periods.

01376221**วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Evolution of Thai Literature)
ประวัติวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ เน้นวิวฒ
ั นาการ
ทางรูปแบบ เนือ้ หาและแนวคิด
History of Thai literature from the Sukhothai period through the
Ayutthaya, Thonburi, and Rattanakosin periods, focusing on the evolution of
form, content, and concept.
01376321* วรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา
3(3-0-6)
(Literature of the Sukhothai and the Ayutthaya Period)
ผลงานเขียนที่ทําให้เห็นลักษณะเด่นของสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาที่มีอิทธิพลต่อ
วรรณคดีสมัยต่อมา
Distinguished works of the Sukhothai and the Ayutthaya period which
characterize the periods and have influences on literature of the later
periods.

01376322* วรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์
(Literature of the Thonburi and the Rattanakosin Period)

3(3-0-6)

ผลงานที่ทําให้เห็นลักษณะเด่นของสมัยธนบุรีและสมัยรั ตนโกสินทร์ที่มี
อิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยต่อมา
Distinguished works of the Thonburi and the Rattanakosin period
which characterize the periods and have influences on literature of the
later periods.
01376324**วรรณกรรมสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Literary Works)
วรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการ รูปแบบ เนื้อหาและ
แนวคิด
Thai literature from the reign of King Rama V to the present; evolution,
form, content, and concept.
01376332 วรรณคดีพุทธศาสนา
3(3-0-6)
(Buddhist Literature)
ความเป็นมาของวรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย วรรณคดีพุทธศาสนาที่มาจากพระไตรปิฎก
นอกพระไตรปิฎก และงานที่เรียบเรียงจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนา พัฒนาการของวรรณคดี
พุทธศาสนาในประเทศไทย
Background of Buddhist literature in Thai; Buddhist literature from
canonical books, non-canonical books, and works composed from various
textbooks; the development of Buddhist literature in Thailand.
01376333**วรรณกรรมสําหรับเด็กของไทย
3(3-0-6)
(Thai Children’s Literature)
องค์ ป ระกอบและลั ก ษณะของวรรณกรรมสํ า หรั บ เด็ ก ของไทย บทบาทของ
วรรณกรรมสําหรับเด็กต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย
Component, and characteristics of Thai Children’s Literature; roles of
children’s literature in Thai society and culture.
01376334 วรรณคดีการแสดง1
3(3-0-6)
(Literature of the Performing Arts)
วิวัฒนาการ ลักษณะ ขนบธรรมเนียม กลวิธขี องวรรณคดีที่ใช้ในการแสดง
Evolution, characteristics, conventions, and techniques in literature of
the performing arts.

01376341 วรรณกรรมคัดสรร
3(3-0-6)
(Selected Literary Works)
งานนิพนธ์ของพระมหาราชครู พระศรีมโหสถ พระยาตรัง และกวีอื่นๆ
Works of Phra Maha Ratchakhru, Phra Sri Mahosot, Phraya Trang, and
other poets.
01376342 พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
3(3-0-6)
(Literary Works of Prince Thammathibet)
พระนิพนธ์เรื่องที่ดีเด่นของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
Selected distinguished works of Prince Thammathibet.
01376343 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
3(3-0-6)
(Literary Works of Chao Phraya Phra Khlang [Hon])
วรรณกรรมเรื่องที่ดีเด่นของเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
Selected distinguished works of Chao Phraya Phra Klang [Hon].
01376344 วรรณกรรมสุนทรภู่
3(3-0-6)
(Literary Works of Sunthorn Phu)
วรรณกรรมเรื่องที่ดีเด่นของสุนทรภู่
Selected distinguished works of Sunthorn Phu.
01376345**พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
3(3-0-6)
(Literary Works of the Supreme Patriarch Prince Paramanujitajinorasa)
พระนิพนธ์เรื่องที่ดีเด่นของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทั้ง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง
Selected distinguished works, including prose and poetry, of Supreme
Patriarch Prince Paramanujitajinorasa.
01376346 พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
3(3-0-6)
(Literary Works of King Rama VI)
พระราชนิพนธ์เรื่องที่ดีเด่นในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งร้อยแก้ว
ร้อยกรอง และบทละคร
Selected distinguished works, including prose, poetry, and drama, of
King Rama VI.
01376347 พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ2
3(3-0-6)
(Literary Works of Prince Bidyalongkorn)
พระนิพนธ์เรื่องที่ดีเด่นของกรมหมื่นพิทยาลงกรณทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
Selected distinguished works, including prose and poetry, of Prince
Bidyalongkorn.

01376352 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)
ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยต่างๆ เน้นการศึกษาเนื้อหา
Aspects of Thai society and culture apparent in literature of different
periods, focusing on content.
01376411 คติชนวิทยา
3(3-0-6)
(Folklore)
คติชนประเภทต่างๆ นิทาน เพลง ความเชื่อ พิธีกรรม และการละเล่น วิธีวิทยาและ
ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์
Genres of folklore: tales, songs, beliefs, rites, and games; methodology
and analytical theories.
01376431*วรรณกรรมแปลอาเซียนสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern ASEAN Literary Works in Translation)
วรรณกรรมอาเซียนตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบันที่แปลเป็นภาษาไทย
เน้นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ASEAN literary works since World War II to the present in Thai translation
focusing on socio-cultural change.
01376451 การวิจารณ์วรรณคดีไทยเชิงปฏิบัติ
3(3-0-6)
(Criticism of Thai Literature in Practice)
การประยุกต์ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณ์ทสี่ ําคัญในการวิเคราะห์และตีความวรรณคดี
ไทย
Application of important theories of and approaches to the analysis and
interpretation of Thai literature.

01376452**งานเขียนที่มีผลต่อพัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6)
(Works Affecting Thai Language Development)
งานเขียนที่มีผลต่อพัฒนาการภาษาไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน
Works affecting Thai language development from the reign of King
Rama IV to the present.
01376453**วรรณคดีกับทัศนศิลป์34
3(3-0-6)
(Literature and Visual Arts)
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม
Relationship between Thai literature and painting, sculpture, and
architecture.

01376454**วรรณคดีกับสตรี
3(3-0-6)
(Literature and Women)
บทบาทของสตรีในวรรณกรรมในฐานะตัวละคร ผู้เขียน และผู้วิจารณ์ ภาพแทนของ
สตรีในวรรณคดี บันเทิงคดีที่เขียนโดยนักเขียนหญิง
Roles of women as characters, writers, and critics; representation of
women in literature; fiction by women.
01376455 วรรณคดีกับประวัตศิ าสตร์
3(3-0-6)
(Literature and History)
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของวรรณคดีทสี่ ัมพันธ์
กับประวัติศาสตร์ในด้านเนื้อหา รูปแบบ ภาษาและแนวคิด
Relationship between Thai literature and history; development of
literature as related to history in content, form, language, and concept.
01376456 วรรณคดีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Literature for Cultural Tourism)
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับการเดินทาง ความสําคัญของวรรณคดีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Relationship between Thai literature and traveling; the importance of
literature to cultural tourism.
01376457 วรรณกรรมไทยที่มาจากวรรณกรรมต่างประเทศ
3(3-0-6)
(Thai Versions of Foreign Literary Works)
วรรณกรรมไทยที่มีที่มาจากวรรณกรรมต่างประเทศ การปรับเปลี่ยนเนือ้ หา รูปแบบ
และศิลปะการแต่ง
Thai literary works derived from foreign sources; changes in content,
form, and literary devices.
01376458 วรรณกรรมดัดแปลงเพื่อการแสดง
3(3-0-6)
(Literary Works Adapted to the Performing Arts)
การเปรียบเทียบวรรณกรรมต้นฉบับกับวรรณกรรมฉบับดัดแปลงที่ใช้ในภาพยนตร์
โทรทัศน์และละครเวที
Comparison of literary works and adaptations to film, television, and the stage.
01376459**วรรณคดีกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Literature and Environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกบั สิ่งแวดล้อม แนวคิดเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในวรรณคดี
ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
Relationship between literature and environment; concepts of
environment as depicted in Thai literature from the past to the present.

01373490 สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
การจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the Job training as a temporary employee according to the
assigned project, including report writing and presentations.
01376496 เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทย
1-3
(Selected Topics in Thai Literature)
เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทยในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค
การศึกษา
Selected topics in Thai literature at the bachelor’s degree level. Topics
are subject to change each semester.
01376497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวรรณคดีไทยในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in Thai
literature at the bachelor’s degree level.
01376498 ปัญหาพิเศษ
1-2
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวรรณคดีไทยระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in Thai literature at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.

* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาที่ปรับปรุง

