
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา  

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

……………………………………… 

1. ชื่อหลักสูตร    
1.1 ชื่อหลักสตูรภาษาไทย  :  หลักสตูรประกาศนียบัตรภาษาล้านนา  

1.2 ชื่อหลักสตูรภาษาอังกฤษ  :  Certificate  Program  in  Lanna  Language  

2. ชื่อประกาศนียบัตร 

 2.1 ชือ่ประกาศนียบตัรภาษาไทย   
  2.1.1 ชื่อเต็ม :  ประกาศนียบัตรภาษาล้านนา 

  2.1.2 ชื่อย่อ :  ป.ลน. 

 2.2 ชือ่ประกาศนียบตัรภาษาไทย   
  2.2.1 ชื่อเต็ม :  Certificate   in  Lanna  Language 

  2.2.2 ชื่อย่อ :  Cert.  in  Lanna  Language  

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   : วิทยาลัยสงฆน์ครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
           เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาล้านนาหรือคําเมือง เป็นภาษาประจําราชอาณาจักรล้านนามาเป็นระยะเวลานาน ตาม
ประวัติศาสตร์ล้านนา มีหลักฐานจารึกอักษรล้านนาเมื่อประมาณ ๕๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา แต่ตามความเป็นจริง
สันนิษฐานว่า ภาษาล้านนาเป็นภาษาที่เกิดขึ้นมานานนับพันปีเลยทีเดียว ภาษาล้านนามีทั้งภาษาพูด(กําเมือง) 
ภาษาเขียน(ตั๋วเมือง) ภาษาล้านนาเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ความเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ 
ปราชญ์พ้ืนบ้าน และปราชญ์ราชสํานกัสามารถอ่านออกเขยีนได้ มีการให้การสนับสนุนการเรยีนภาษาล้านนาทั้ง
ฝ่ายอาณาจักร และฝ่ายศาสนจักร สิ่งที่เป็นวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 
พิธีกรรม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเมืองในอดีต กฎหมายต่างๆ 
วรรณกรรมพื้นบ้าน ตํารายาสมุนไพร การรักษาโรค โหราศาสตร์ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้ลงบนใบลาน ปั๊บ
สา สมุดข่อย ศิลาจารึก ฝาผนังภาพโบราณที่ต่างๆ วรรณกรรมต่างๆ มีการบันทึกเป็นภาษาล้านนา แต่ความ
ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การใช้อักษรล้านนาจารึกพระไตรปิฎกในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก ในปี
พุทธศักราช ๒๐๒๐  ณ วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด)  ในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราชมหาราช แห่ง
ราชวงศ์มังราย ช่วงนั้นถือว่าเป็นยุคทองของภาษาและวรรณกรรมล้านนาเป็นอย่างมาก หลังจากที่ทําสังคายนา



 
 
เสร็จสิ้นลง ได้แจกจ่ายใบลานพระไตรปิฎกเผยแพร่ไปยังที่ต่างๆ เช่น เมืองสิบสองปันนา เมืองหลวงพระบาง 
และหัวเมืองต่างๆของอาณาจักรล้านนา นอกจากนั้นในสมัยต่อๆมามีการเรียนรู้วรรณกรรมกันอย่างแพร่หลาย 
ตามพ้ืนบ้านล้านนาจะมีศิลปินชาวบ้านพูดคุย ทักทายกันด้วยสําเนียงภาษาที่มีระเบียบระบบ เช่น ค่าวซอ 
กาพย์ เจี้ย จ๊อย กะโลงฯลฯ ภาษาเขียน (ตั๋วเมือง) และภาษาพูด (กําเมือง) นอกจากจะใช้ใน ๘ จังหวัด
ภาคเหนือแล้ว ยังมีผู้ใช้ภาษาล้านนาในบางท้องที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย สระบุรี  ในประเทศเพ่ือน
บ้าน เช่น  นครเชียงตุง (เมียนม่าร์) สิบสองปันนา (จีน) และอีกหลายแห่งในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว แม้จะมีสําเนียงพูดผิดเพ้ียนกันไปบ้าง ตัวอักษรแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย แต่ก็สามารถสื่อสารกันได้เป็น
อย่างดี อักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ถือได้ว่าเป็นอักษรแห่งภาษาแม่ของชาวล้านนา เป็นมรดกอันล้ําค่าทาง
อักษรศาสตร์ เป็นศาสตร์อันสูงสุดของชาวล้านนา เป็นภูมิปัญญาของนักปราชญ์ชาวล้านนา เป็นอักษรแห่งมนต์
ขลัง ถือกันมาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันการเรียน อักษรล้านนา (ตั๋วเมือง) หรือภาษาล้านนา น่าเป็นห่วงอย่าง
ยิ่ง เพราะเยาวชนและคนทั่วไปต่างไม่ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยหรือเห็นว่าเป็นสิ่ง
ที่ พระ สามเณร ในวัดเท่านั้นที่ต้องเรียน จึงทําให้ขาดผู้ที่จะศึกษาและรักษามรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
ให้คงอยู่ต่อไป  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและ
วิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยมีปรัชญาที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  พัฒนาจิตใจและสังคม  มีปณิธานจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นําไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน มีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยในการประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม และมีอัตลักษณ์
บัณฑิตให้มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในด้าน
การศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจภาษา
ล้านนา สามารถเขียน อ่าน และแปลภาษาล้านนาในคัมภีร์ธรรมใบลานเป็นภาษาไทยและประยุกต์ใช้เป็นแนว
ทางการดําเนินชีวิตประจําวัน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรอักษรศาสตร์ล้านนา  ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญคือ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ อักษรล้านนาแก่ 
พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป  โดยมุ่งพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีโลกทัศน์ก้าว
ไกลสู่สากล  ดํารงวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาน่าน  มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการภาษาล้านนา   

 
 
 
 
 
 



 
 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
      5.๑  เพื่อผลิตบรรพชติและคฤหัสถ์ในระดับประกาศนียบตัรใหม้ีความรู้เขา้ใจในวิชาการอกัษรภาษา
ล้านนา  สามารถนาํหลักการทางพระพุทธศาสนาทีป่รากฏในคัมภีร์อกัษรล้านนา  ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัได้อย่างเหมาะสม   
      5.2 เพื่อผลิตบรรพชติและคฤหัสถ์ในระดบัประกาศนียบตัรให้สามารถฟัง  พูด  อ่าน  เขียนอักษรภาษา
ล้านนาได้ถูกต้องและสือ่สารกับชมุชนในท้องถิน่ได้ 
      5.3 เพื่อผลิตบรรพชติและคฤหัสถ์ในระดบัประกาศนียบตัรประยุกต์เข้ากบัเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สามารถ
พิมพอ์ักษรภาษาล้านนา ดว้ยคอมพิวเตอร ์ได ้
       
6. คุณสมบัติของผู้เรียน 
 ๖.๑  เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่สําเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาเอก หรือ 
 6.๒  เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า หรือ 
 6.๓  เป็นผู้ที่สภาวิชาการเห็นชอบให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับประกาศนียบัตร 
 
7.  โครงสรา้งหลักสูตร 
 มีรายวชิาเรียนไม่น้อยกว่า    จ านวน  ๒๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
  ๑.  กลุ่มวชิาบงัคับ  จํานวน  ๑๘ หนว่ยกิต 
  ๒.  กลุ่มวชิาเลือก  จํานวน    ๖ หนว่ยกิต 
    รวม  จํานวน  ๒๔ หนว่ยกิต 
 ๑.  กลุ่มวิชาบังคับ  ผูเ้รียนจะต้องศึกษา  จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

ลน.๐๐๑.  ววิัฒนาการของอักษรล้านนา   ๒ (๒-๐-๔) 
ลน.๐๐๒   การอ่านภาษาลา้นนา    ๒ (๒-๐-๔)  
ลน.๐๐๓   การเขียนภาษาล้านนา   ๒ (๒-๐-๔) 
ลน.๐๐๔   ไวยากรณ์ภาษาล้านนา   ๒ (๒-๐-๔) 
ลน.๐๐๕   การประสมอักขรวิธีลา้นนา   ๒ (๒-๐-๔) 
ลน.๐๐๖   การแปลภาษาลา้นนา   ๒ (๒-๐-๔) 
ลน.๐๐๗   อักษรธรรมลา้นนาเชิงเปรียบเทียบ  ๒ (๒-๐-๔) 
ลน.๐๐๘   ภาษาไทยถิ่นลา้นนา    ๒ (๒-๐-๔) 
ลน.๐๐๙   ภาษาล้านนาเพ่ือการสื่อสาร   ๒ (๒-๐-๔) 
 
 
 



 
 

๒.  กลุ่มวิชาเลือก  ผูเ้รียนจะต้องศึกษา  จ านวน  ๖  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปน้ี 
ลน.๐๑๐   วรรณกรรมล้านนาเบือ้งตน้   ๒ (๒-๐-๔) 
ลน.๐๑๑   คติชนวิทยาล้านนา    ๒ (๒-๐-๔) 

  ลน.๐๑๒   สํานวนไทยถิ่นลา้นนา    ๒ (๒-๐-๔) 
  ลน.๐๑๓   วรรณคดคีําสอนล้านนา  ๒ (๒-๐-๔) 

ลน.๐๑๔   เทศกาลและพิธกีรรมลา้นนา   ๒ (๒-๐-๔) 
ลน.๐๑๕   วถิีชวีิตคนล้านนา    ๒ (๒-๐-๔) 

           ลน.๐๑๖   ฝึกปฏิบัตอิ่านแปลวรรณกรรมล้านนา  ๒ (2-0-4)  
           ลน.๐๑๗   ฝึกปฏิบัตบิันทกึอักษรล้านนาลงบนเอกสาร    ๒ (2-0-4) 
 
8.  แผนการเรยีน 
 ปี/ภาคการศึกษา รายวชิา หน่วยกิต หมายเหตุ 
  

วิชาบังคับ   
  

ปีที่ ๑ ลน.๐๐๑  ววิัฒนาการของอกัษรล้านนา 
ลน.๐๐๒  การอ่านภาษาล้านนา 

๒ (๒-๐-๔) 
๒ (๒-๐-๔) 

 

ภาคการศึกษาที ่๑ ลน.๐๐๓  การเขียนภาษาลา้นนา ๒ (๒-๐-๔)  
 ลน.๐๐๔  ไวยากรณ์ภาษาลา้นนา ๒ (๒-๐-๔)  
 ลน.๐๐๕  การประสมอักขรวิธีล้านนา ๒ (๒-๐-๔)  

    
 วิชาเลือก     
 ------------------------------ 

  
 

  
 วิชาบังคับ     

ปีที่ ๑ ลน.๐๐๖  การแปลภาษาล้านนา ๒ (๒-๐-๔)  
ภาคการศึกษาที ่๒ ลน.๐๐๗  อักษรธรรมล้านนาเชิงเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)  

 ลน.๐๐๘  ภาษาไทยถิ่นล้านนา ๒ (๒-๐-๔)  
 ลน.๐๐๙  ภาษาล้านนาเพื่อการสื่อสาร 

 
๒ (๒-๐-๔)  

 วิชาเลือก     
 --------------------------------   
 --------------------------------   
    
  

 



 
 
9.  ค าอธิบายรายวิชา 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรอกัษรศาสตร์ล้านนา  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

 9.๑  กลุ่มวิชาบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต 
  ภล.๐๐๑  ววิัฒนาการของอักษรล้านนา   ๒(๒-๐-๔) 
     (Evolution of Lanna Alphabet)   
     ศึกษาประวตัิความเป็นมาของอักษรล้านนา    การเปลี่ยนแปลงของอักษรล้านนา 
ด้านเสียง ตัวอักษร คํา  ความหมาย ตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจบุัน 
 

ภล.๐๐๒  การอ่านภาษาลา้นนา   ๒(๒-๐-๔) 
     (Reading Lanna Language) 
     ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอ่านภาษาล้านนา  ระบบเสียงภาษาล้านนา 
เปรียบเทียบการอ่านออกเสยีงภาษาล้านนากบัภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิน่อีสาน และภาษาไทยถิน่ใต้ 

  ภล.๐๐๓  การเขียนภาษาล้านนา   ๒(๒-๐-๔) 
     (Writing Lanna language) 
     ศึกษารูปลกัษณะของตัวอกัษรล้านนา รูปแบบของอักษรล้านนา วิธีการเขียน
รูปอักษรล้านนา  รูปแบบอกัษรล้านนาที่ใช้บนัทึกภาษาบาลีและบนัทึกภาษาไทยถิน่เหนือ การเขียนวรรณกรรม
ล้านนา 

ภล.๐๐๔  ไวยากรณ์ภาษาล้านนา   ๒(๒-๐-๔) 
                                (Lanna Grammar) 
     ศึกษาไวยากรณ์ภาษาล้านนาดา้นการฟัง  พูด  อา่น  เขียน  ในลกัษณะของภาษา
ล้านนาด้านอักษร   เสียง   พยางค์   คํา   วล ี  และประโยคโครงสรา้งคํา การเทียบพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ์
เครื่องหมาย และตวัเลขภาษาล้านนา  กบัภาษาไทยกลาง  หลกัการอ่านและการเขียนคําเพ่ือนําไปใช้ในการ
สื่อสาร                                                                                                                                     
   

ภล.๐๐๕  การประสมอักขรวิธีลา้นนา   ๒(๒-๐-๔) 
     (Lanna Orthography Compounding) 
                                 ศึกษาเกี่ยวกับอักขรวิธีอักษรล้านนา ตําแหน่งและหน้าที่ของตัวอักษรล้านนา 
ตําแหน่งและหน้าที่ของพยัญชนะ สระ เครื่องหมายและตัวเลข  วิธีการประสมอักษรล้านนา  การถอด
โครงสร้างคํา 
 
 



 
 
  ภล.๐๐๖  การแปลภาษาลา้นนา   ๒(๒-๐-๔)   
     (Translation Lanna Language) 
     ศึกษาหลักการแปล วธิีการแปลภาษาล้านนา  การแปลภาษาล้านนาเป็นภาษาไทย
กลางการแปลวรรณกรรมลา้นนาที่เขียนดว้ยอักษรลา้นนา(ตัว๋เมือง) เปน็ภาษาไทยถิ่นเหนือ และภาษาไทยกลาง 
 
    ภล.๐๐๗  อักษรธรรมลา้นนาเชิงเปรียบเทยีบ  ๒(๒-๐-๔) 
              ( Comparison of Lanna Alphabet) 
                                ศึกษาเปรียบเทียบอักษรธรรมล้านนาด้านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายกบั
อักษรไทยกลาง อักษรธรรมล้านนากับอกัษรธรรมอีสาน 
 
  ภล.๐๐๘  ภาษาไทยถิ่นล้านนา    ๒(๒-๐-๔) 
     (Lanna Dialects) 
     ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หนว่ยเสยีงวรรณยุกต ์ หน่วยคํา ระบบ
ไวยากรณ์ ระบบเสียง  คํา  ประโยคของภาษาไทยถิน่ลา้นนา เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
ภาษาถิ่นล้านนา กับภาษาไทยมาตรฐาน 
 
  ภล.๐๐๙  ภาษาล้านนาเพ่ือการสื่อสาร   ๒(๒-๐-๔) 
                                (Lanna for Communication) 
              ศึกษาความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัภาษากบัการสื่อสาร  การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษา
ล้านนาเพื่อการสื่อสารในชีวติประจําวัน  คําพิเศษ คําเฉพาะ และคาํยากภาษาล้านนา การพิมพ์ภาษาล้านนา
ด้วยคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร 
 
 9.๒  กลุ่มวิชาเลือก   ๖  หน่วยกิต    

ภล.๐๑๐  วรรณกรรมลา้นนาเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
     (Lanna Literacy) 
     ศึกษาความหมาย ประเภทและลักษณะวรรณกรรมล้านนาประเภทตา่งๆ ในด้าน
รูปแบบ เนื้อหา แนวคดิ คณุค่า และการนาํมาประยกุต์ใช้ในดาํเนนิชีวติประจําวนั 
 
 
 
 
 



 
 
  ภล.๐๑๑  คติชนวิทยาล้านนา    ๒(๒-๐-๔) 
     (Lanna Folklore) 
                       ศกึษาความหมาย ประวัต ิประเภท และคณุค่าของคติชน วิถีชวีิตไทย คุณธรรม จริยธรรม 
ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทยลา้นนา บทบาทของคติชนในบรบิทของสังคมไทยล้านนา วิเคราะห์คติชนในแต่ละ
ท้องถิน่ล้านนาที่มอีิทธิพลตอ่สังคมไทยล้านนา 
 
  ภล.๐๑๒  ส านวนไทยถิ่นลา้นนา   ๒(๒-๐-๔) 
                               (Lanna Idioms) 
              ศึกษาที่มา ความหมาย ลักษณะ รูปแบบและพัฒนาการของสาํนวน ภาษิต คําพังเพยและ
ความเปรียบในภาษาไทย ความสมัพันธร์ะหวา่งสํานวนไทยถิน่ล้านนากับวัฒนธรรม เปรียบเทียบสํานวนไทย
ล้านนากับสํานวนไทยถิ่นในแต่ละภูมิภาค 
 

ภล.๐๑๓  วรรณคดีค าสอนล้านนา   ๒(๒-๐-๔) 
                                  (Lanna Didactic Literature)  
                      ศึกษาในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคดิ ความสัมพนัธ์กบัสังคมไทยล้านนา การสอนจริยธรรม
ในวรรณคดีคําสอนล้านนา เลือกศึกษาวรรณคดีคําสอนล้านนาบางเรื่องโดยละเอียด 
 
  ภล.๐๑๔  เทศกาลและพิธกีรรมล้านนา   ๒(๒-๐-๔) 
                                (Lanna Festival and Traditions)  
                      ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สําคญัทางล้านนา ความหมาย ความเชื่อที่ปรากฏในเทศกาล 
พิธีกรรม   คุณค่าของเทศกาลและพิธกีรรมนัน้ๆให้สามารถปฏบิัตไิดถู้กต้อง 
 
  ภล.๐๑๕  วถิีชีวิตคนลา้นนา    ๒(๒-๐-๔) 
                                (Lanna  Lifestyle)  
                      ศึกษาวิถีชีวิตคนล้านนาด้านภาษา  วัฒนธรรมประเพณี  สัมมาอาชีพ   และบทบาท
พระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิตคนล้านนา 
  
  ภล.๐๑๖  ฝึกปฏิบัติอ่านแปลวรรณกรรมล้านนา      ๒(2-0-4) 
                      (Practice on Lanna Literature Translation) 
                      บูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนภาษาล้านนามาใช้กับการอ่าน และแปลวรรณกรรม
ล้านนาที่บันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนา ได้แก่  นิทานพ้ืนบ้าน  ค่าว  ค่าวซอ ปริศนาคําทาย เพลงพ้ืนบ้าน เพลง
กล่อมเด็ก  ชาดกพื้นบ้าน ฯลฯ 



 
 
                   ภล.๐๑๗  ฝึกปฏิบัติบันทึกอักษรล้านนาลงบนเอกสาร  ๒(2-0-4) 
                                 (Practice on Lanna Alphabets Writing on Documents)                                              
    บรูณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนภาษาล้านนามาใชก้ับการฝึกปฏิบตัิ  ได้แก่ การ
บันทึกวรรณกรรมล้านนา เช่น นิทานพ้ืนบ้าน คา่วซอ ปริศนาคําทาย เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก  ชาดก
พ้ืนบ้าน ฯลฯ 
 


