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ค ำน ำ 
 
 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นได้จัดท าแผนกิจรรมการศึกษาขึ้น  โดยมี -
วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล  ซึ่งนักศึกษา -
จะต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 แผนกิจกรรมดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะประกอบด้วยโครงสร้าง เนื้อหาชุดวิชา วิธี -
การศึกษา งานที่ก าหนดให้ท า การส่งงาน การเสนอผลงาน การเข้ารับการสัมมนาเสริม ตลอดจนการประเมิน 
ผลการเรียน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะช่วยให้นักศึกษาก าหนดเวลาในการศึกษาและการท างานที่ได้รับมอบ  -
หมายได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นนักศึกษาจึงควรศึกษาแผนกิจกรรมก่อนศึกษาเนื้อหาชุดวิชา 
 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะศึกษาแผนกิจกรรมอย่าง
ละเอียดและปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดครบถ้วน เพ่ือที่จะได้รับความรู้และประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชา 
 

คณะกรรมการผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา  22748  วรรณกรรมท้องถิ่น 
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ปฏิทินกำรศึกษำ ภำคต้น   ปีกำรศึกษำ 2561 
ชุดวิชำ 22748  วรรณกรรมท้องถิ่น 

 
  
                          สัมมนาเสริม ครั้งที่  1                1 – 2  ธันวาคม  2561 
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                          สอบไล่                27 มกราคม  2562 
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หมำยเหตุ วันสัมมนาเสริม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้   โปรดตรวจสอบก าหนดการสัมมนาเสริม 
ทาง website สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-504-8505-6 
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แผนกิจกรรมกำรศึกษำ 
ชุดวิชำ  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น 

FOLK  LITERATURE  
 

1.  รำยละเอียดชุดวิชำ 
1.1  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ และความส าคัญของวรรณกรรมท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้มีความเข้าใจความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆและความสัมพันธ์ของ
วรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคม 

3. เพ่ือให้เข้าใจลักษณะเฉพาะบางประการของวรรณกรรมท้องถิ่น 

4. เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมวรรณกรรมท้องถิ่น 

5. เพ่ือให้เข้าใจสถานภาพการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น 

6. เพ่ือให้สามารถศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น 
1.2  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ความหมายและความส าคัญของวรรณกรรมท้องถิ่น การวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบและ 
เนื้อหาของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของ
วรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่น 
สถานภาพการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมวรรณกรรมท้องถิ่นและการน า
วรรณกรรมท้องถิ่นไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน 
 1.3  รำยช่ือหน่วยกำรสอน 
  หน่วยที่  1 การสร้างสรรค์และถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถิ่น 
  หน่วยที่  2 อักษรและภาษาถิ่นในวรรณกรรมท้องถิ่น 
  หน่วยที่  3 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ 
  หน่วยที่  4 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน 
  หน่วยที่  5 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง 
  หน่วยที่  6 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
  หน่วยที่  7 ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น(1)(ภาคเหนือ)(ภาคอีสาน) 
  หน่วยที่  8 ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น(2)(ภาคใต้)(ภาคกลาง) 
  หน่วยที่ 9 ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นต่างๆ 
  หน่วยที่  10 การเก็บข้อมูลภาคสนามวรรณกรรมท้องถิ่น 
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  หน่วยที่  11 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น 
  หน่วยที่  12 ความเป็นมา สถานภาพ และแนวโน้มของการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น 
  หน่วยที่  13 สภาพของวรรณกรรมท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  หน่วยที่  14 แนวทางการอนุรักษ์และการส่งเสริมวรรณกรรมท้องถิ่น 
  หน่วยที่  15 การน าวรรณกรรมท้องถิ่นไปใช้ในการเรียนการสอน 
 
 1.4  โครงสร้างเนื้อหาสาระของชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่  1  ความรู้เกี่ยวกบัวรรณกรรมท้องถิ่น 
หน่วยที ่ 1 การสร้างสรรค์และถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถิ่น 
หน่วยที ่ 2 อักษรและภาษาถิ่นในวรรณกรรมท้องถิน่ 
หน่วยที ่ 3 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ 
หน่วยที ่ 4 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน 
หน่วยที ่ 5 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง 
หน่วยที ่ 6 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
 

กลุ่มที่  2  ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมในภาคตา่งๆ 
หน่วยที ่ 7 ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น(1)  (ภาคเหนือ,ภาคอสีาน) 
หน่วยที ่ 8 ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น(2)  (ภาคใต้,ภาคกลาง) 
หน่วยที ่9 ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นต่างๆ 

ชุดวิชา วรรณกรรมท้องถิ่น 

กลุ่มที่  3  การศึกษาวรรณกรรมท้องถิน่ 
 
หน่วยที ่ 10  การเก็บข้อมูลภาคสนามวรรณกรรมท้องถิ่น 
หน่วยที ่ 11  การศึกษาวิเคราะหว์รรณกรรมท้องถิ่น 
หน่วยที ่ 12  ความเป็นมา สถานภาพ และแนวโน้มของ
การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น 
หน่วยที ่ 13  สภาพของวรรณกรรมท้องถิ่นในปัจจุบัน 
หน่วยที ่ 14  แนวทางการอนุรักษ์และการส่งเสริมวรรณกรรม
ท้องถิ่น 
หน่วยที ่ 15  การน าวรรณกรรมท้องถิ่นไปใช้ในการเรียนการ
สอน 
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2.  วิธีกำรศึกษำ 
 2.1  กำรเตรียมตัว 
  นักศึกษาควรวางแผนการศึกษาชุดวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น โดยวางแผนให้ครอบคลุม 
กิจกรรมต่อไปนี้ 
  2.1.1  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาจ านวน  2  เล่ม 
  2.1.2  ศึกษาแนวการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแนวการศึกษา จ านวน 2 เล่ม 
  2.1.3  ศึกษาสาระจากสื่อโสตทัศน์และวีดิทัศน์ที่จัดเตรียมไว้ให้บริการ ณ ศูนย์วิทยบริการ 
และแถบบันทึกเสียงที่จัดส่งให้นักศึกษา 
  2.1.4  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสืออ่านประกอบ จากศูนย์วิทยบริการ และแหล่ง
ค้นคว้าอ่ืน ๆ 
  2.1.5  ท างานที่ก าหนดให้ดังรายละเอียดข้อ  3  หน้า  8 

ข้อมูลประกอบการวางแผน 
   1)  นักศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคต้น   ปีการศึกษา  2561  ตั้งแต่   
15  กันยายน  2561  – 15  มกราคม  2562 
   2)  นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา ประมาณ 
12  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
   นักศึกษาควรเตรียมตัวและวางแผนการศึกษาชุดวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น  โดยการ
ก าหนดเป็นตารางการศึกษาตลอดทั้งภาค เพ่ือจะได้แบ่งเวลาในการเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 2.2  กำรด ำเนินกำรศึกษำ 
  นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามแผนที่ได้วางไว้ในข้อ  2.1  โดยครอบคลุมกิจกรรม - 
ต่อไปนี้ 
  2.2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
  2.2.2  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาทั้ง 15 หน่วย และด าเนินกิจกรรมตามแนวการศึกษา ทั้งนี้
ควรท ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่ก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 
  2.2.3  ศึกษาสาระจากสื่อโสตทัศน์และวีดิทัศน์ ซึ่งมุ่งเสริมเนื้อหาสาระจากที่ได้เสนอไว้ในหน่วย
การสอนทั้ง  15  หน่วย ในประมวลสาระชุดวิชา 
  2.2.4  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม จากหนังสืออ่านประกอบที่เสนอแนะไว้ในแนวการศึกษา และ
หนังสืออ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาให้มากยิ่งขึ้น 
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  2.2.5  ท างาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา  
ดังรายละเอียดข้อ  3  
  2.2.6  เข้าร่วมสัมมนาเสริม แบบเผชิญหน้า 1 ครั้ง และสัมมนาเสริมในระบบ  e-learning 
อีก 1 ครั้ง  ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   สัมมนำเสริมครั้งที่  1 1 – 2  ธันวาคม  2561 
   สัมมนำเสริมครั้งที่  2 e-Learning  
  2.2.7. ศึกษาประเด็นอภิปรายจากแผนกิจกรรม (ภาคผนวก) เพื่อเตรียมน าเสนอและร่วม
แสดงความคิดเห็นกับนักศึกษาในกลุ่ม 
  2.2.8   เข้าสอบประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2561  ณ  สนามสอบตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น 
 
3.  งำนที่ก ำหนดให้ท ำ 
 รายงานที่ก าหนดให้ท ามีรายงาน  2  เรื่อง 
 ให้นักศึกษาท ารายงานและเขียนปกรายงานตามรูปแบบที่ให้เป็นตัวอย่างในหน้า  12  
 
 3.1  รำยงำนเรื่องท่ี  1 
  เรื่อง  “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและภูมิปัญญา -ท้องถิ่น” 
  ลักษณะงำน งานรายบุคคล 
  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นในด้านความสัมพันธ์กับสังคมและ -  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  วิธีกำร 
   1.  ให้นักศึกษาอ่านประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่  1- 8 เพ่ือเป็นแนวทางในการท า
รายงาน 
   2.  ให้นักศึกษาเลือกวรรณกรรมท้องถิ่นในท้องถิ่นของนักศึกษา (วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางหรือภาคใต้)  มา 1 เรื่อง โดยระบุแหล่งที่มาของเรื่องและสรุปวรรณกรรมเรื่อง
ดังกล่าวในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1. ผู้แต่ง   2.2 ยุคสมัยที่แต่ง  2.3 โครงเรื่อง   2.4. เนื้อเรื่องย่อ 
2.5 ตัวละคร (ถ้ามี) 2.6 แนวคิดส าคัญ 

3. น าประเด็นที่ 2.1 -2.6   มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3.2   รำยงำนเรื่องท่ี  2 (e-Learning) 
  เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น” 
  ลักษณะงำน งานรายบุคคล 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษารวบรวมวรรณกรรมท้องถิ่นแล้วน ามาวิเคราะห์ 
  วิธีกำร 
   1.  ให้นักศึกษาอ่านประมวลสาระชุดวิชาหน่วยที่   9 – 15 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ท ารายงาน 
   2.  ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามวรรณกรรมท้องถิ่น ในท้องถิ่นของนักศึกษา 
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และเขียนอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ละเอียดชัดเจน 
   3. ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมดังกล่าวแต่ละเรื่องในประเด็นต่อไปนี้ 

3.1. ที่มาของเรื่อง  3.2 ประวัติการแต่ง  3.3  ฉันทลักษณ์   3.4. การใช้ภาษา 
3.5 ตัวอักษรและอักขรวิธี  3.6 โครงเรื่อง  3.7 ตัวละคร 

 
 3.3  กำรส่งงำน 
  3.3.1  รายงานเรื่องที่  1   รายงานเรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่น
กับสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”  ก าหนดส่ง  วันที่  1  ธันวาคม  2561 
  3.3.2  รายงานเรื่องที่  2   รายงานเรื่อง  “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น”    
ผ่าน e-Learning  ก าหนดส่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

3.4  กำรเตรียมเสนอผลงำน 
  3.4.1 รายงานเรื่องที่ 1   เสนอในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1   1 – 2  ธันวาคม  2561        
ให้นักศึกษาเตรียมตัวดังนี้ 
 1)  เตรียมอุปกรณ์เพ่ือประกอบการเสนอผลงาน โดยท าเป็น Power point ประมาณ 10 
– 15 สไลด์ 

2)  เตรียมประเด็นที่จะน าเสนอ และให้น าเสนอรายงานแต่ละเรื่อง  ใช้เวลาไม่เกิน  
10  นาที 

3)  เตรียมอภิปรายในประเด็นที่น าเสนอร่วมกับเพ่ือนนักศึกษา 
  3.4.2 รายงานเรื่องที่ 2   เสนอผ่าน e-Leaning  ตามเวลาที่ก าหนดต่อไป 
 
 3.5  กำรสัมมนำเสริม 
  ในการเรียนชุดวิชา  22748  วรรณกรรมท้องถิ่น  นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาเสริม
แบบเผชิญหน้า  1  ครั้ง  12  ชั่วโมง  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ 
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และเข้าท ากิจกรรมในระบบ e – learning แทนการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า อีก 1 ครั้ง  ตามเวลาที่
ก าหนดและแจ้งให้นักศึกษาทราบภายหลัง  
  มหาวิทยาลัยถือว่าการเข้ารับการสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมบังคับในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีคะแนนให้นักศึกษาด้วย 
  3.5.1  การเตรียมตัวเข้าสัมมนาเสริม 

-  ศึกษาประมวลสาระ และแนวการศึกษา 
-  เตรียมการน าเสนอผลงาน 
-  เตรียมร่วมอภิปรายกลุ่ม 

  3.5.2  ก าหนดการสัมมนาเสริมชุดวิชา 22748 วรรณกรรมท้องถิ่น 
-  ครั้งที่  1  วันที่  1 – 2  ธันวาคม  2561  ณ  สถานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
-  ครั้งที่  2  เข้าเรียนในระบบ  e-Learning  ตามก าหนดที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

  3.5.3  ตารางการสัมมนาเสริม 
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ตำรำงกำรสัมมนำเสริม  ชุดวิชำ  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น 
ครั้งที่  1  วันที่  15 – 16  ตุลาคม  2559 

 
 

ครั้งที ่
 
วัน เดือน  ปี 

 
เวลำ 

 
กิจกรรม 

1 เสาร์ 
1 ธ.ค. 61 

09.00 – 09.30  นักศึกษา-อาจารย์สัมพันธ์ 
09.30 – 12.00 อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็นเนื้อหา

หน่วยที่ 1 - 4 
12.00 -  13.00  พัก 
13.00 – 16.00 อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็นเนื้อหา

หน่วยที่ 5 - 8 
อาทิตย์ 

2 ธ.ค. 61 
09.00 – 12.00  นักศึกษาเสนอผลงาน รายงานเรื่อง “การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น”  อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย 

12.00 – 13.00 พัก 
13.00 – 16.00 นักศึกษาเสนอผลงาน รายงานเรื่อง “การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น” อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปราย 
(ต่อ) 

3.6  กำรประเมินกำรเรียน 
การประเมินการเรียนชุดวิชา  22748  วรรณกรรมท้องถิ่น จะประเมินจาก   
(1)  งานที่ก าหนดให้ท า และกิจกรรมระหว่างเข้าร่วมสัมมนาเสริม ทั้งแบบเผชิญหน้า และใน

ระบบ e – learning  
(2)  การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.6.1   งานที่ก าหนดให้ท าและการเข้าร่วมสัมมนาเสริม  ก าหนดคะแนนร้อยละ  50 โดยจะ

ประเมินจาก 
(1)  งานที่ก าหนดให้ท าประเมินจาก 

-  เนื้อหาสาระ ความถูกต้อง ความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
-  การน าเสนอรายงานในด้านคุณภาพการน าเสนอ  การใช้เวลาในการน าเสนอให้

เหมาะสม 
-  การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น การตอบ

ปัญหาข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
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(2)  การเข้าร่วมสัมมนาเสริม ประเมินจาก 
-  การมีส่วนร่วมของนักศึกษา   (Participation) 
-  การมีส่วนให้ข้อคิดเห็น และข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม   (Contribution) 
-  ผลที่ได้จากการสัมมนาเสริม   (Result) 

 
          (3) การเข้าท ากิจกรรมในระบบ e – learning  
      -  การตอบประเด็นค าถาม 
      -  การส่งชิ้นงานผ่านระบบ e – learning     

3.6.2   การสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ก าหนดคะแนนร้อยละ  50  ประเมิน 
โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย  
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4.  แบบฟอร์มใบปะหน้ำงำนที่ก ำหนดให้ท ำ 
 
 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชา 
ชุดวิชา 22748 วรรณกรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

รายงานฉบับที่ 
ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
ชื่องาน  เรื่อง 
 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา 
เลขประจ าตัวนักศึกษา 
 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม 
วันที่สัมมนาเสริม 
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ภาคผนวก 
 

ประเด็นอภิปราย 
 

1. เหตุใดวรรณกรรมท้องถิ่นจึงขาดการสร้างสรรค์ในปัจจุบัน 
2. เหตุใดอักษรท้องถิ่นภาคกลางและภาคใต้ /ภาคเหนือและภาคอีสานจึงคล้ายคลึงกัน 
3. จงยกตัวอย่างวรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือที่ท่านรู้จัก พร้อมทั้งเล่าเรื่องย่อของวรรณกรรมดังกล่าว 
4. จงยกตัวอย่างวรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสานที่ท่านรู้จัก พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าเป็นวรรณกรรมประเภทใด 
5. จงยกตัวอย่างวรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคกลางที่ท่านรู้จัก พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าเป็นวรรณกรรมประเภทใด 
6. จงยกตัวอย่างวรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคใต้ที่ท่านรู้จัก พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าเป็นวรรณกรรมประเภทใด 
7. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานมีความสัมพันธ์กันในด้านใดบ้าง จงอภิปราย 
8. วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางและภาคใต้มีความสัมพันธ์กันในด้านใดบ้าง จงอภิปราย 

 


