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หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คาอธิบายรายวิชา
01354311** ภาษาเขมร I
3(3-0-6)
(Khmer I)
ระบบเสียงภาษาเขมร เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเขมรกับภาษาไทย การอ่าน
และการเขียนตัวอักษรเขมร ไวยากรณ์ภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนขั้นพื้นฐาน
เน้นที่สัมพันธ์กับภาษาไทย คาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน 400 คา
The sound system of Khmer, Comparison of the Khmer and the
Thai sound systems. Reading and writing the Khmer script, Khmer grammar,
Basic listening, speaking, reading and writing skills emphasizing those related
to Thai language, 400 vocabularies used in everyday life.
01354312** ภาษาเขมร II
3(3-0-6)
(Khmer II)
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : 01354311
ไวยากรณ์ภาษาเขมรระดับกลาง เปรียบเทียบกับหลักภาษาไทย การใช้ภาษา
เขมรเปรียบเทียบกับการใช้ภาษาไทย คาศัพท์ใหม่ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน 600 คา ฝึกทักษะ
ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเขมรระดับกลาง เน้นที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
Intermediate level of Khmer grammar in comparison with the
principle of Thai language; Khmer usage in comparison with Thai language
usage; 600 new vocabularies; a practice of listening, speaking, reading and
writing intermediate Kmer skills emphasizing those related to Thai language.
01354411** ภาษาเขมร III
3(3-0-6)
(Khmer III)
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : 01354312
การใช้ภาษาเขมรขั้นสูงเปรียบเทียบกับการใช้ภาษาไทย คาศัพท์ใหม่ 1,000 คา
พร้อมสานวนที่ควรรู้และการใช้ ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียนสารขนาดยาวประเภทต่างๆ
เน้นที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
Advance level of Khmer usage in comparison with Thai usage; 1,000
new vocabularies and a number of the learning-worthy Khmer idioms with
their usage; a practice of listening, speaking, reading and writing long passage
in various Khmer messages emphasizing those related to Thai language.
** รายวิชาปรับปรุง
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01359311** ภาษาบาลี I
3(3-0-6)
(Pali I)
หลั กการอ่านและเขียนภาษาบาลี คาศัพท์ 500 คา เน้น คาที่สั มพันธ์กับ คายืม
ภาษาบาลีในภาษาไทย หลักไวยากรณ์เบื้องต้น แปลประโยคง่าย ๆ
Principles of reading and writing Pali with 500 vocabularies
emphasizing those related to Pali loanwords in Thai language. Basic
grammar. Translation of simple sentences. Thai literary texts.
01359312** ภาษาบาลี II
3(3-0-6)
(Pali II)
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : 01361311
คาศัพท์เพิ่มเติม 500 คา เน้นที่สัมพันธ์กับคายืมภาษาบาลีในภาษาไทย หลัก
ไวยากรณ์ การแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย การแต่งประโยคสั้น ๆ
Addition 500 vocabularies emphasizing related to Pali lonwords in Thai
Language, Grammar. Translation from Pali to Thai. Composing shot sentences.
01359411** ภาษาบาลี III
3(3-0-6)
(Pali III)
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : 01361312
คาศัพท์เพิ่มเติม 500 คา หลักไวยากรณ์ การแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย การ
แต่งประโยคสั้น ๆ เน้นที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
Addition 500 vocabularies, Grammar, Translation from Pali to Thai,
Composing short sentences emphasizing related to Thai language.
01360311** ภาษาสันสกฤต I
3(3-0-6)
(Sanskrit I)
หลักไวยากรณ์เบื้องต้น คาศัพท์ 500 คา เน้นคาที่สัมพันธ์กับคายืมภาษาสันสกฤต
ในภาษาไทย การแปลประโยคง่าย ๆ การอ่านและเขียนตัวอักษรเทวนาครี
Basic grammar, 500 vocabularies emphasizing related to Sanskrit
loanworsd in Thai language. Translation of simple sentences. Reading and
writing Devanagari script.
01360312** ภาษาสันสกฤต II
3(3-0-6)
(Sanskrit II)
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : 01360311
คาศัพท์เพิ่มเติม 500 คา เน้นคาที่สัมพันธ์กับคายืมภาษาสันสกฤตในภาษาไทย
หลักไวยากรณ์ การแปลประโยคและข้อความสั้น ๆ จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย และ
จากภาษาไทยเป็นภาษาสันสกฤต
** รายวิชาปรับปรุง
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Addition 500 vocabularies emphasizing related to Sanskrit loanwords
in Thai language. Grammar. Translation of sentences and short texts from
Sanskrit into Thai and from Thai into Sankrit.
01360411** ภาษาสันสกฤต III
3(3-0-6)
(Sanskrit III)
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : 01360312
คาศัพท์เพิ่มเติม 500 คา หลักไวยากรณ์ แต่งข้อความหรือเรื่องขนาดสั้นเป็นภาษา
สันสกฤต การอ่านและแปลภาษาสันสกฤตขั้นสูงโดยใช้บทตัดตอนจากวรรณคดีสันสกฤต
เน้นเรื่องที่สัมพันธ์กับวรรณคดีไทย
Addition 500 vocabularies. Grammar. Composing short texts.
Advanced reading and translation of selection from Sanskrit literary works
emphasizing related to Thai literature.
01361101** การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory Thai Usage)
การฟัง การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การพูดแนะนาตัว การพูดนาเสนอผลงาน
การเขียนสรุปสาระสาคัญ และการเขียนรายงานวิชาการ
Efficient listening and reading. Speaking to introduce oneself and to
present one’s work. Writing summaries and reports.
01361102** การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ
3(3-0-6)
(Thai Practical Writing)
การเขียนย่อหน้า ตอบคาถาม เรียงความ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ และ
รายงานการประชุม
Paragraph writing. Writing responses to questions. Writing essays,
government documents, business letters, and minutes meetings.
01361112** ทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ
3(3-0-6)
(Thai Language Skills in Career)
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
Listening, speaking, reading and writing Thai language skills in Career.
01361113*

ข้อสังเกตการใช้ภาษาไทยในปริบทต่างๆ
3(3-0-6)
(Notification of Thai Usage in Various Contexts)
ข้อสังเกตการใช้ภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อสังเกตการใช้ภาษาไทยทั้งในรูปที่
ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามหลักทางภาษาที่ปรากฏในปริบทต่างๆ

** รายวิชาปรับปรุง
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Notifications of Thai usage, analysis of those notifications both formal
and informal of principles of Thai language appeared on various contexts.
01361211

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาบาลีสันสกฤต
3(3-0-6)
(Introduction to Pali and Sanskrit)
ประวัติภาษาบาลีสันสกฤตโดยสังเขป
การอ่านและการเขียนคาบาลีสันสกฤต
ลักษณะโครงสร้างของภาษาบาลีสันสกฤต
A brief history of Pali and Sanskrit. Reading and writing Pali and
Sanskrit words. The structure of Pali and Sanskrit.

01361212

ภาษาศาสตร์เพื่อการศึกษาภาษาไทย
3(3-0-6)
(Linguistics for Thai Language Study)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้
แนวคิดทางภาษาศาสตร์
Introduction to linguistic concept, analysis of the Thai language by
linguistic approach.

01361213

หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
(Principles of the Thai Language)
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ระบบเสียงภาษาไทย คา หมวดคา การสร้างคา วลี
ประโยค ชนิดของประโยค ตามแนวไวยากรณ์เดิม
Characteristics of the language. The Thai sound system, words, word
classes. Construction of words, phrases, and sentences. Types of sentences
according to traditional grammar.

01361221

หลักและศิลปะการอ่าน
3(3-0-6)
(Principles and Art of Reading)
หลักและศิลปะการอ่านออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ
และถ่ายทอดความหมาย
ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน การรู้จักเน้น จังหวะ ลีลา ท่วงทีในการอ่านที่น่าฟัง
Principles and art of reading aloud delivered naturally, meaningfully
and expressively with proper stress, rhythm, pause and poise.

01361222

การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์
3(3-0-6)
(Thai Critical Reading)
หลักการอ่านเก็บใจความสาคัญ หลักการวิจารณ์ การอ่านเก็บใจความสาคัญ และ
การอ่านเพื่อการวิจารณ์
Principles of skimming reading, principles of criticism, practice of
skimming reading and critical reading.

* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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01361231** การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communicative Writing)
วิชาพื้นฐาน: 01361112
วิเคราะห์ตัวอย่างภาษาเขียนที่ดีซึ่งมีแนวการเขียน ลีลา เทคนิค รูปแบบ เพื่อ
สนองวัตถุประสงค์ต่างกัน วิเคราะห์โครงสร้างของรูปประโยค ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประโยค การเลือกถ้อยคา ตลอดจนการเรียงลาดับความคิด เหตุการณ์ และเพิ่มทักษะการ
เขียนภาษาไทยที่ดีและมีประสิทธิภาพ
Analysis of samples of good, written language with different styles,
techniques and formats from texts written for different purposes, analysis of
sentence structure, sentence relationships, dictations, organization of ideas,
events. Developing good and effective writing skill in Thai.
01361232

การเขียนภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
(Thai Language Writing in Mass Communication Works)
ทักษะที่ดีในการเขียนภาษาไทย เพื่อนาไปใช้ในงานสื่อสารมวลชน
Good skill in Thai writing for mass communication works.

01361233** การเขียนสารคดี
3(3-0-6)
(Non-Fiction Writing)
วิชาพื้นฐาน: 01361112
หลักและวิธีในการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ เน้นองค์ประกอบของสารคดี การ
วางโครงเรื่อง การวิเคราะห์ความสนใจของผู้อ่าน ศิลปะการเขียนให้น่าสนใจ และจูงใจ
ผู้อ่าน
Principles and method in different types of non-fiction writing,
emphasizing on the components and structure, analysis of readers’ interest,
and the art of capturing and holding readers’ interest.
01361241

หลักและศิลปะการพูด
3(3-0-6)
(Principles and Art of Speaking)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักและศิลปะการพูด การเตรียมการพูด วิธีนาเสนอ การฝึก
พูด และการประเมินการพูด รวมทั้งความรู้ พื้นฐานเพื่อการฟัง
General knowledge concerning principles and art of speaking, speech
preparation, delivery, practice and evaluation. Basic knowledge for listening.

01361242

การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
(Speaking for Specific Objectives)
หลักและการฝึกพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การเป็นพิธีกร การอภิปราย การ
สัมมนา การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดทางวิทยุกระจายเสียง การพูดทางโทรทัศน์ การศึกษา
นอกสถานที่

** รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(ภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

5

Principle and practice in speech for specific purposes: ceremony,
discussion seminar, public addresses, broadcasting speaking and television
speaking. Field trips required.
01361311

คาไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
3(3-0-6)
(Pali and Sanskrit Loan Words)
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : 01361211
รูป เสียง ความหมาย และการใช้คาไทยที่มาจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และ
เปรียบเทียบกับรูป เสียง ความหมาย และการใช้คาที่อยู่ในภาษาเดิม
Form, sound, meaning and usage of Pali and Sanskrit loan words in Thai
in comparison with their, form, sound, meaning in the original languages.

01361312

อิทธิพลของภาษาต่างประเทศต่อภาษาไทย
3(3-0-6)
(Foreign Language Influences on Thai)
ศัพท์ สานวนที่มาจากภาษาต่างประเทศ การดัดแปลงศัพท์ สานวนให้เข้ากับ
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ที่เป็นผลกระทบจากอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในด้านระบบเสียงวากยสัมพันธ์ และความหมาย
Terms and expressions from foreign language in Thai. The adaptation
to Thai. Changes in Thai phonology, syntax and semantics influenced by
foreign language.

01361313

เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย
3(3-0-6)
(Sounds and Sound Systems in Thai)
เสียงและระบบเสียงภาษาไทยตามแนวการศึกษาแบบดั้งเดิม และปัจจุบัน
Traditional and modern approaches to Thai sounds and sound systems.

01361314

คาและประโยคในภาษาไทย
3(3-0-6)
(Words and Sentences in Thai)
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : 01361313
คาและประโยคภาษาไทยตามแนวการศึกษาแบบดั้งเดิมและปัจจุบัน
Traditional and modern approaches to Thai words and sentences.

01361321

ศัพท์ในวงการต่าง ๆ
3(3-0-6)
(Terminology of Various Fields)
ศัพท์และสานวนทางด้านศาสนา กฎหมาย การเมือง ธุรกิจ และกีฬา ที่ปรากฏในสื่อ
ต่าง ๆ
Selected words and expressions used in religion law, politics,
business, sports, and games found in the media.
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01361322

ภาษาวรรณศิลป์
3(3-0-6)
(Literary Language)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความงามในภาษาไทย การวิเคราะห์
งานเขียนร้อยแก้ว และร้อยกรองที่มีศิลปะในการใช้ภาษา คุณค่าเชิงศิลปะทางวรรณศิลป์
Concept and theory concerning aesthetic analysis in Thai language.
Analysis of artistically writing prose and verse. Artistic value in literary works.

01361331** ภาษาพูดกับภาษาเขียน
3(3-0-6)
(Spoken and Written Language)
วิเคราะห์ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน ความแตกต่างระหว่างภาษาพูด
และภาษาเขียนในด้านการออกเสียง ระบบเสียง ไวยากรณ์ การใช้คาและสานวน การใช้
ภาษาในระดับต่าง ๆ และการเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียน
Analysis of characteristics of spoken and written languages. Their
distinctions in terms of pronunciation, sound systems, structures, words and
expression. Practice in producing different styles of language and in changing
the spoken to the written style.
01361332** การเขียนร้อยแก้ว
3(3-0-6)
(Prose Writing)
หลักการเขียนร้อยแก้ว การเขียนความเรียงประเภทต่าง ๆ ย่อความ และการถอด
คาประพันธ์เป็นร้อยแก้ว
Principles of prose writing, types of prose composition, summary
writing, writing prose paraphrases verse.
01361390

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิค การนาเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education, related
rules and regulations. Basic knowledge and techniques in job application.
Basic knowledge and techniques in working. Communication and human
relations. Personality development. Quality management system in
workplace. Presentations techniques. Report writing.

** รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(ภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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01361411

อรรถศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Semantics)
ความหมายในภาษาไทย องค์ประกอบของความหมาย ความหมายของรูปภาษา
ระดับคา ประโยค และข้อความต่อเนื่อง
Meaning in the Thai language. The components of meaning.
Meaning at different levels of linguistic form : word, sentence, and discourse.

01361412

ภาษาไทยถิ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory Thai Dialects)
ความแตกต่างระหว่างภาษากับภาษาถิ่น ประวัติและวิธีการศึกษาภาษาถิ่น
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ ในด้านการออกเสียง ระบบเสียง และ
ความหมายของคา ทัศนศึกษานอกสถานที่
The difference between language and dialects. The history of and
methodology for studying Thai dialects. Comparative study of the sound,
phonology and meaning of words of different Thai dialects. Field trips required.

01361413

ภาษาไทยสมัยต่าง ๆ
3(3-0-6)
(Thai Language in Different Periods)
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : 01361313
เปรียบเทียบลักษณะของภาษาไทยดั้งเดิม ภาษาไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และ
สมัยรัตนโกสินทร์ ในด้านเสียง คาและประโยค
Comparison of Proto-Tai and the Thai language in the Sukhothai, Ayudhaya,
and Ratnakosin periods in terms of sound systems, words, and sentences.

01361414

ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cultural Aspects of the Thai Language)
ภาษาไทยในเชิงศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปกรรมไทย
นาฏดุริยางคศิลป์ไทย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Thai language in Thai culture, including customs and traditions, arts,
the performing arts, and other relevant topics.

01361431

การแต่งเรื่องสั้น
3(3-0-6)
(Short Story Writing)
หลักการแต่งเรื่องสั้น วิเคราะห์เรื่องสั้น หลักการประเมินค่าเรื่องสั้น และแต่งเรื่อง
สั้นแนวต่าง ๆ
Principles of short story writing. Analysis of short stories. Principles
for appraising short stories. Writing short stories.

** รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(ภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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01361432

การแต่งนวนิยาย
3(3-0-6)
(Novel Writing)
หลักการแต่งนวนิยาย การวิเคราะห์นวนิยาย หลักการประเมินค่านวนิยาย และ
แต่งนวนิยาย
Principles of novel writing. Analysis of novels. Principles for
appraising novels. Writing novels.

01361433

การแต่งคาประพันธ์
3(3-0-6)
(Poetry Writing)
หลักการแต่งคาประพันธ์ วิเคราะห์คาประพันธ์ หลักการประเมินค่าคาประพันธ์
และแต่งคาประพันธ์
Principles of prosody. Prosodic analysis. Principles for appraising
verse. Poetry writing.

01361434

การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
(The Use of the Thai Language in Advertising and Public Relation Work)
การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
The use of the Thai language in advertising and public relation work
in both the print and the electronic media.

01361451** การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
3(3-0-6)
(Translation from English into Thai)
วิชาพื้นฐาน: 01355113
วิเคราะห์ข้อความภาษาอังกฤษในด้านศัพท์ สานวน การตีความ แล้วเขียน
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยที่สละสลวยให้เป็นที่เข้าใจได้โดยถูกต้อง
Practice in analysis of texts in English in terms of vocabularies, idioms
and semantic interpretation, prior to accurately translation into appropriate
and understandable style in Thai.
01361490

สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทารายงานและการนาเสนอ
On the job as temporary employee according to the assigned project
including report and presentation.

** รายวิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(ภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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01361491*

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางภาษาไทย
3(3-0-6)
(Basic Research Methods in Thai Language)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย การกาหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย
การตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสาหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลการวิจัย
Principles and research methods in Thai language, identification of
research problems, formulation of research objectives and hypotheses,
collection of data, construction of questionare, data analysis and
interpretation, application of statistics for research, report writing and
presentation.

01361496*

เรื่องเฉพาะทางภาษาไทย
1-3
(Selected Topics in Thai Language)
เรื่องเฉพาะทางภาษาไทยในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค
การศึกษา
Selected topics in Thai language at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.

01361497*

สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาไทยในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in Thai
language at the bachelor’s degree level.

01361498*

ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทยระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in Thai language at the bachelor’s degree level
and compile into a written report.

* รายวิชาเปิดใหม่

ศศ.บ.(ภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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