
สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย 
วิชาส าหรับนสิิตนอกสาขา 

01376101 วรรณกรรมกบัชีวิต      3(3-0-6) 
(Literature and Life) 

อ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจความหมายและเห็น
คุณค่าต่อชีวิตโดยศึกษาจากวรรณกรรมไทยและสากล 

Analytical reading of literature to assess meanings and 
value to life by studying Thai literature and world literature. 

01376201 นิทานไทย      3(3-0-6) 
(Thai Tale) 

เพื่อศึกษานิทานไทยประเภทต่างๆในด้านเนื้อหา รูปแบบ และ
แนวคิด ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนิทานกับวัฒนธรรมไทย รวมถึงการ
ดัดแปลงนิทานไทยในสื่อสมัยใหม ่

To study the content, form, and concept of Thai tale in 
various kinds. To study the relation between tale and Thai 
culture also the adaptation of Thai tale in modern media. 

01376301 วรรณคดีกบัการแสดงพื้นบา้นของไทย    3(3-0-6) 
(Literary Works and Thai Folk Performance) 

ประวัติ พัฒนาการ และลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมกับการ
แสดงพื้นบ้านของไทย 

History, Evolution and Characteristics in literature and 
Thai Folk Performance. 

01376401 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ส าหรับชาวต่างประเทศ  3(3-0-6) 
(Modern Literary Works for Foreigners) 

วรรณกรรมไทยสมัยใหม่คัดสรรที่แสดงบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย วรรณกรรมไทยในบริบทโลก 

Selected Thai literary works in political, economic, and 
social context; Thai ways and culture; Thai literary works in 
global context. 

วิชาส าหรับนสิิตในสาขา 
01376211 พื้นฐานเพื่อการศึกษาวรรณคดีไทย   3(3-0-6) 

(Background for the Study of Thai Literature) 



ปกรณัมพื้นบ้าน ฮินดูพุทธ ความเช่ือในวิถีชีวิตคนไทยและ
วัฒนธรรมอินเดียโบราณที่ปรากฏในวรรณคดีไทย 

Folk, Hindu, and Buddhist mythology; Thai beliefs and 
ancient Indian culture apparent in Thai literature 

 

 

01376212 ศัพท์กว ี      3(3-0-6) 
(Poetic Diction) 

ศัพท์กวีที่มาจากภาษาต่างประเทศ การสร้างค าที่ประกอบขึ้นใช้
อย่างมีวรรณศิลป์ในการแต่งวรรณคดีไทยสมัยต่าง 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 ธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์เน้นวิวัฒนาการทางรูปแบบ เนื้อหาและแนวคิด 

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 Periods) 

ผลงานเขียนทีท่ าให้เห็นลักษณะเด่นของสมัยสุโขทัยและสมัย
อยุธยาที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยต่อมา 

Distinguished works of the Sukhothai and the Ayutthaya 
periods which characterize the periods and have influences on 
literature of the later periods. 

01376322** วรรณคดีสมัยธนบรุีและสมยัรัตนโกสนิทร์   3(3-0-6) 
(Literature of the Thonburi and the Rattanakosin Periods) 

ผลงานเขียนทีท่ าให้เห็นลักษณะเด่นของสมัยธนบุรีและสมัย
รัตนโกสินทร์ที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยต่อมา 



Distinguished works of the Thonburi and the 
Rattanakosin periods which characterize the periods and have 
influences on literature of the later periods. 

01376324 วรรณกรรมสมัยใหม่     3(3-0-6) 
(Modern Literary Works) 

วรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที ่5 จนถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการ 
รูปแบบเน้ือหาและแนวคิด 

Thai literature from the reign of King Rama V to the 
present; evolution, form, content, and concept. 

 
 
 
 

01376333** วรรณกรรมส าหรับเด็กของไทย    3(3-0-6) 
(Thai Children’s Literature) 

ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมส าหรับเด็ก ภาพแทนของเด็กใน
วรรณกรรมไทย และความสมัพันธ์กับสังคมไทย 
Characteristics of children’s literature; representations of 

children in Thai literary works and their relationship to Thai society. 
01376334** วรรณคดีการแสดงของไทย    3(3-0-6) 

(Thai Literature of the Performing Arts) 
วิวัฒนาการ ลักษณะ ขนบธรรมเนียม และกลวิธีของวรรณคดีที่ใช้

ในการแสดง 
Evolution, characteristics, conventions, and techniques 

in literature of the performing arts. 
01376342 พระนิพนธเ์จ้าฟ้าธรรมธเิบศร    3(3-0-6) 

(Literary Works of Prince Thammathibet) 
พระนิพนธ์เรื่องที่ดเีด่นของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
Selected distinguished works of Prince Thammathibet. 

01376343 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)   3(3-0-6) 
(Literary Works of Chao Phraya Phra Khlang [Hon]) 

วรรณกรรมเรือ่งที่ดีเด่นของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) 



Selected distinguished works of Chao Phraya Phra 
Khlang [Hon]. 

01376344 วรรณกรรมสุนทรภู ่     3(3-0-6) 
(Literary Works of Sunthorn Phu) 

วรรณกรรมเรือ่งที่ดีเด่นของสุนทรภู ่
Selected distinguished works of Sunthorn Phu. 

01376345 พระนิพนธส์มเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 3(3-0-6) 
(Literary Works of the Supreme Patriarch Prince 
Paramanujitajinorasa) 

พระนิพนธ์เรื่องที่ดีเด่นของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรสทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 

Selected distinguished works, including prose and 
poetry, of Supreme Patriarch Prince Paramanujitajinorasa. 

01376346 พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว 3(3-0-6) 
(Literary Works of King Rama VI) 

พระราชนิพนธ์เรื่องที่ดีเด่นในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง และบทละคร 

Selected distinguished works, including prose, poetry, 
and drama, of King Rama VI. 

01376347 พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ    3(3-0-6) 
(Literary Works of Prince Bidyalongkorn) 

พระนิพนธ์เรื่องที่ดีเด่นของกรมหมื่นพิทยาลงกรณทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง 

Selected distinguished works, including prose and 
poetry, of Prince Bidyalongkorn. 

01376348* ประพนัธกรไทยคัดสรร     3(3-0-6) 
(Selected Thai Authors) 

ชีวิตและงานของประพันธกรไทยคัดสรร เน้นแนวคิด ลีลา คุณค่า
เชิงวรรณศิลป์พลังทางปัญญาและความสัมพันธ์กับสังคมร่วมสมัย 

Lives and works of selected Thai authors with emphasis 
on themes, styles, artistic values, intellectual forces, and their 
relationship to contemporary society. 

01376352 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี   3(3-0-6) 



(Thai Society and Culture in Literature) 
ลักษณะของสงัคมและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฎในวรรณคดีสมัย

ต่างๆ เน้นการศึกษาเนื้อหา 
Aspects of Thai society and culture apparent in 

literature in different periods, focusing on content. 
01376411 คติชนวทิยา      3(3-0-6) 

(Folklore) 
คติชนประเภทต่างๆ นิทาน เพลง ความเช่ือ พิธีกรรม และ

การละเล่น วิธีวิทยาและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
Genres of folklore: tales, songs, beliefs, rites, and 

games; methodology and analytical theories. 
01376431 วรรณกรรมแปลอาเซียนสมัยใหม ่   3(3-0-6) 

(Modern ASEAN Literary Works in Translation) 
วรรณกรรมอาเซียนต้ังแต่หลงัสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบันที่

แปลเป็นภาษาไทยเน้นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ASEAN literary works since World War II to the present 

in Thai translation focusing on socio-cultural change. 
01376432* วรรณคดีท้องถิ่น      3(3-0-6) 

(Local Literature) 
วรรณคดีมุขปาฐะและวรรณคดีลายลักษณ์ทอ้งถิ่น ประวัติความ

เป็นมา รูปแบบ เนื้อหาแนวคิด และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
Oral and written local literature: history, form, content, 

concept, and relationship with local culture. 
 

01376433* วรรณคดีไทยกับนัยทางการเมือง    3(3-0-6) 
(Thai Literature and Political Implication) 

บทบาทของอ านาจและขอบขา่ยทางการเมือง ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณคดีไทยกับบริบทการเมือง การตีความวรรณคดีไทยต่างสมัย
ด้วยแนวคิดทางการเมือง 

Roles and scope of political power; relationship 
between Thai literature and political context; interpretations of 
Thai literature of different periods through political thoughts. 

01376441** เพศสถานะและเพศวิถีในวรรณคดีไทย   3(3-0-6) 



(Genders and Sexualities in Thai Literature) 
วาทกรรมเพศสถานะและเพศวิถีในวรรณคดีไทย ความสมัพันธ์

ระหว่างงานเขียนกับการเมืองเรื่องเพศ สถาบันทางสังคม และอัตลักษณ์
ประพันธกร 

Discourse on genders and sexualities in Thai literature; 
relationship between literary works and sexual politics, social 
institutions, and authorial identities. 

01376451** การวิจารณ์วรรณคดีไทยเชิงปฏิบัต ิ   3(3-0-6) 
(Criticism of Thai Literature in Practice) 

การประยุกต์ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณ์ที่ส าคัญในการวิจารณ์
วรรณคดีไทยและตัวบทวัฒนธรรม 

Application of important theories and approaches to 
the criticism of Thai literature and cultural texts. 

01376452 งานเขียนที่มีผลต่อพัฒนาการภาษาไทย   3(3-0-6) 
(Works Affecting Thai Language Development) 

งานเขียนที่มีผลต่อพัฒนาการภาษาไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที ่4 
จนถึงปัจจุบัน 

Works affecting Thai language development from the 
reign of King Rama IV to the present. 

01376453 วรรณคดีกบัทัศนศิลป ์     3(3-0-6) 
(Literature and Visual Arts) 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับจิตรกรรม ประติมากรรม 
และสถาปัตยกรรม 

Relationship between Thai literature and painting, 
sculpture, and architecture. 

 
 
 
 

01376455** วรรณคดีไทยกับประวัตศิาสตร ์    3(3-0-6) 
(Thai Literature and History) 



ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับประวัติศาสตร์วิวัฒนาการ
ของวรรณคดีที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ในด้านเนื้อหา รปูแบบ ภาษาและ
แนวคิด 

Relationship between Thai literature and history; 
development of literature as related to history in content, 
form, language, and concept. 

01376456** วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
(Thai Literature for Cultural Tourism) 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับการเดินทาง ความส าคัญ
ของวรรณคดีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

Relationship between Thai literature and traveling; the 
importance of literature to cultural tourism. 

01376457** วรรณคดีต่างประเทศพากยไ์ทย    3(3-0-6) 
(Thai Editions of Foreign Literary Works) 

การศึกษาที่มา การปรับเปลี่ยนเน้ือหา รูปแบบ และกลวิธทีาง
วรรณศิลป์ของวรรณคดีต่างประเทศที่เขียนเป็นภาษาไทย การเขียนบท
วิจารณ์วรรณคดีต่างประเทศที่เขียนเป็นภาษาไทย การเปรียบเทียบ
วรรณคดีต่างประเทศที่เขียนเป็นภาษาไทยกับวรรณคดีไทย 

Studies of sources, content adaptations, forms, and 
literary devices of foreign literary works written in Thai; writing 
criticisms on foreign literary works written in Thai; comparison 
between foreign literary works written in Thai and Thai literary 
works. 

01376458** วรรณกรรมดดัแปลงเพื่อการแสดง   3(3-0-6) 
(Literary Works Adapted to the Performing Arts) 

การเปรียบเทียบวรรณกรรมต้นฉบับกับวรรณกรรมฉบับดดัแปลงที่
ใช้ในการแสดงประเภทต่างๆ 

Comparison of source texts and their adaptations to 
the performing arts; 

 
 
 
 



 
 
 

01376459** งานเขียนธรรมชาติและการเดินทางของไทย  3(3-0-6) 
(Thai Nature and Travel Writing) 

ขนบและนวลกัษณ์ของงานเขียนธรรมชาติและการเดินทางของ
ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสิ่งแวดล้อม โลกทศัน์และอุดมการณ์
ของประพันธกร ส ารวจงานเขียนธรรมชาติร่วมสมัย ฝึกเขยีนและวิจารณ์
งานเขียนธรรมชาติและการเดินทาง 

Convention and novelty of Thai nature and travel 
writing; relationship between literature and environment; 
authorial worldviews and ideologies; surveys of contemporary 
nature writing; practices of short nature and travel writing. 

01376490 สหกิจศึกษา 6 
(Cooperative Education) 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนกังานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับ
มอบหมายตลอดจนการจัดท ารายงานและการน าเสนอ 

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) 

เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทยในระดับปริญญาตรีหัวข้อเรื่อง
เปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 

Selected topics in Thai literature at the undergraduate 
level. Topics are subject to change each semester. 

01376497 สัมมนา 1 
(Seminar) 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวรรณคดีไทยใน
ระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting 
topics in Thai literature at the bachelor’s degree level. 

01376498 ปัญหาพิเศษ 1-2 



(Special Problems) 
การศึกษาค้นคว้าทางวรรณคดีไทยระดับปริญญาตรีและเรยีบเรียง

เขียนเป็นรายงาน 
Study and research in Thai literature at the bachelor’s 

degree level and compile into a written report. 
 

 

 

*รายวิชาเปิดใหม่ 
**รายวิชาปรับปรุง 


