หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
คําอธิบายรายวิชา
• กลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ
373111*

373201

373202

373203

373204

373211*

การวิจักษณวรรณคดี (Literary Appreciation)
3(3-0)
องคประกอบ กลวิธี เนื้อหาและคุณคาของกวีนิพนธ บันเทิงคดี และบทละคร
Elements, techniques, content and value of poetry, fiction, and drama.
การเขาใจบันเทิงคดี (Understanding Fiction)
3(3-0)
องคประกอบ เครื่องมือ และกลวิธีทางวรรณคดี การตีความบันเทิงคดี
Literary elements, devices, and techniques; interpretation of fiction.
การตีความวรรณคดี (Interpreting Literature)
3(3-0)
แนวคิดสําคัญของวรรณคดีประเภทกวีนพิ นธ บันเทิงคดี และบทละคร
Important concepts of literature: poetry, fiction and drama.
วรรณคดีและวัฒนธรรมประชานิยม (Literature and Popular Culture) 3(3-0)
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีและวัฒนธรรมประชานิยม ความเชื่อมโยง
ระหวางวัฒนธรรมชั้นสูงและวัฒนธรรมประชานิยม วัฒนธรรมและวัฒนธรรมยอย
วัฒนธรรมประชานิยมในวรรณคดี สื่อ และวัฒนธรรมเชิงวัตถุ
Relationship between literature and popular culture. The links between
high and popular culture. Cultures and subcultures. Popular culture in literature,
media, and material culture.
ตัวละครเดนในวรรณคดี (Outstanding Literary Figures)
3(3-0)
ตัวละครเดนจากนิทาน ปกรณัมคลาสสิก ตํานานของดินแดนแถบสแกนดิเนเวีย
ตํานานสมัยกลาง คัมภีรไบเบิล และวรรณคดีสมัยตางๆ
Outstanding figures from tales, classical mythology, Scandinavian legends,
Medieval legends, The Bible, and literature of different periods.
สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ
3(3-0)
(Periods and Movements in Literature and Art)
สมัยและกระแสหลักในวรรณคดีและศิลปะของตะวันตกและตะวันออก
Periods and major movements in Western and Eastern literature and art.

* วิชาที่เปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ.(วรรณคดี)-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
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373212**

373221**

373222**

373311*

373321*

ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล (Classical Mythology and The Bible)3(3-0)
เรื่องสําคัญในปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไ บเบิลที่มีอิทธิพลตอแนวคิดและ
ประเพณีนิยมของตะวันตก
Major stories in classical mythology and The Bible influential to Western
concepts and traditions.
วิวัฒนาการวรรณคดีองั กฤษ (Evolution of English Literature)
3(3-0)
วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษตั้งแตสมัยแองโกลแซกซอนจนถึงปจจุบนั ชีวติ และ
ผลงานดีเดนของนักเขียนสําคัญ ตลอดจนภูมิหลังทางประวัติศาสตร ศาสนา ปรัชญา
และสังคมใน แตละยุคสมัย
Evolution of English literature from the Anglo-Saxon period to
the present; lives and distinguished works of major authors as well as historical,
religious, philosophical, and social background of each period.
วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน (Evolution of American Literature)
3(3-0)
วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกันตั้งแตสมัยพิวริตันจนถึงปจจุบัน ชีวติ และผลงาน
ดีเดนของนักเขียนสําคัญ ตลอดจนภูมิหลังทางประวัตศิ าสตร ศาสนา ปรัชญาและ
สังคมในแตละยุคสมัย
Evolution of American literature from the Puritan period to the present;
lives and distinguished works of major authors as well as historical, religious,
philosophical, and social background of each period.
ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณวรรณคดี
3(3-0)
(Theories and Approaches of Literary Criticism)
ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณวรรณคดีทสี่ ําคัญของตะวันตกและตะวันออก
Important theories of and critical approaches to Western and Eastern
literary criticism.
นวนิยายเอกของอังกฤษสมัยคริสตศตวรรษที่ 18-19
3(3-0)
(Major English Novels in the Eighteenth and Nineteenth Centuries)
นวนิยายที่สําคัญของนักเขียนนวนิยายอังกฤษสมัยคริสตศตวรรษที่ 18-19
Major works of English novelists of the 18th-19th centuries.

* วิชาที่เปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร ศศ.บ.(วรรณคดี)-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
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373322**

373323**

373331**

373332**

373333**

373334*

373351**

วรรณคดีอเมริกันสมัยคริสตศตวรรษที่ 19
3(3-0)
(Nineteenth Century American Literature)
ลักษณะเดนของวรรณคดีอเมริกันสมัยคริสตศตวรรษที่ 19 นวนิยาย กวีนิพนธ
และบทละครของนักเขียนที่สําคัญ
Distinguished characteristics of American literature of the 19th century;
novels, poems, and plays of major authors.
วรรณกรรมรวมสมัย (Contemporary Literary Works)
3(3-0)
งานของกวีและนักเขียนรวมสมัยของอังกฤษ อเมริกาและชาติอื่น ๆ
Works of contemporary poets and writers of Britain, America, and other nations.
บันเทิงคดี (Fiction)
3(3-0)
โครงสราง องคประกอบ ประวัติและพัฒนาการของบันเทิงคดี บันเทิงคดีดีเดน
ของสมัยตางๆ
Structure, elements, history, and development of fiction; distinguished
fiction of different periods.
กวีนิพนธ (Poetry)
3(3-0)
ฉันทลักษณ ชนิด กลวิธี และกระแสหลักของกวีนิพนธ การอานและการตีความ
กวีนิพนธ
Prosody, types, techniques, and major movements of poetry; poetry
reading and interpretation.
การละคร (Drama)
3(3-0)
ประวัติและพัฒนาการของการละครตั้งแตสมัยกรีกจนถึงคริสตศตวรรษที่ 20
บทละครดีเดนบางสมัย
History and development of drama from the Greek period to the 20th
century; distinguished plays of some periods.
วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ (International Juvenile’s Literature) 3(3-0)
ความหมายและองคประกอบของวรรณกรรมเยาวชน วรรณกรรมเยาวชน
นานาชาติสมัยใหมและรวมสมัย
Meanings and elements of juvenile’s literature; modern and
contemporary international juvenile’s literature.
เรื่องสั้นเปรียบเทียบ (Comparative Study of Short Stories)
3(3-0)
การวิจารณและเปรียบเทียบเรื่องสั้นจากประเทศตะวันตกและตะวันออกในดาน
รูปแบบ แกนเรื่องและแนวคิด

* วิชาที่เปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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373421*

373422*

373423*

373424**

373441*

373442**

373451*

Criticism and comparison of short stories from Western and Eastern
countries in terms of form, theme, and concept.
วรรณคดีสมัยกลาง (Medieval Literature)
3(3-0)
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดสําคัญที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยกลาง
Social and cultural background; important concepts apparent in Medieval
literature.
วรรณคดีองั กฤษและอเมริกันสมัยคริสตศตวรรษที่ 20
3(3-0)
(Twentieth Century English and American Literature)
บันเทิงคดี กวีนิพนธ และบทละครที่ดีเดนของอังกฤษและอเมริกันสมัย
คริสตศตวรรษที่ 20
Distinguished fiction, poetry, and drama of the 20th century English and
American literature.
วรรณคดีคตินิยมสมัยใหมและหลังสมัยใหม
3(3-0)
(Modernist and Postmodernist Literature)
วรรณคดีคตินยิ มสมัยใหมและหลังสมัยใหมในบริบททางวัฒนธรรมและสังคม
งานลักษณะทดลองของวรรณคดีคตินิยมสมัยใหม ลักษณะวรรณกรรมลอของวรรณคดี
คตินิยมหลังสมัยใหม
Modernist and Postmodernist literature in cultural and social contexts;
experimentation of modernist literature; parody of postmodernist literature.
การละครสมัยใหม (Modern Drama)
3(3-0)
บทละครและทฤษฎีการละครตะวันตก ตัง้ แตคริสตศตวรรษที่ 19 จนถึงปจจุบัน
Western plays and dramatic theories from the 19th century to the present.
งานของเชกสเปยร (Shakespeare’s Works)
3(3-0)
ชีวติ และความสําคัญของเชกสเปยร กวีนิพนธและบทละครเดนของเชกสเปยร
Shakespeare’s life and significance; his prominent dramatic and poetic works.
วรรณคดีเอกของโลก (Masterpieces of World Literature)
3(3-0)
งานชิ้นเอกของนักประพันธสําคัญของโลกตะวันตกและตะวันออก
Masterpieces of major Western and Eastern authors of the world.
การวิจารณวรรณคดีอังกฤษเชิงปฏิบตั ิ
3(3-0)
(Criticism of English Literature in Practice)
การประยุกตทฤษฎีและแนวทางการวิจารณที่สําคัญในการวิเคราะหและตีความ
วรรณคดีอังกฤษ

* วิชาที่เปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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373452**

373453*

373454*

373455*

373490*

373496*

373497

Application of important theories and critical approaches to the analysis
and interpretation of English literature.
วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)
3(3-0)
การเปรียบเทียบวรรณคดีของชาติตางๆ เนนทางดานบอเกิด แกนเรื่อง ประเภท
สมัยและกระแส ความสําคัญและลักษณะของการแปล วรรณคดีกับวิทยาการอื่น
Comparison of literature of different nations with emphasis on source,
theme, genre, period, and movement; importance and aspects of translation;
literature and other disciplines.
เพศสภาพและเพศวิถีในวรรณคดี (Gender and Sexuality in Literature) 3(3-0)
วาทกรรมเกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถที ี่ปรากฏในวรรณคดีขามชาติ
Discourse of gender and sexuality apparent in transnational literature.
วรรณคดีชาติพันธุ (Ethnic Literature)
3(3-0)
วรรณคดีจากทั่วโลกที่เนนชาติพันธุ ลัทธิเหยียดผิว และลัทธิหลังอาณานิคม ใน
บริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
Literature from around the world with the focus on ethnicity, racism, and
post-colonialism in cultural and historical contexts.
พหุวัฒนธรรมนิยมในวรรณคดีอเมริกัน (Multiculturalism in American Literature)3(3-0)
วรรณคดีชาติพันธุในสหรัฐอเมริกาที่สัมพันธกับอัตลักษณทางเชื้อชาติ ความ
แตกตางทางวัฒนธรรมและการเปนชนชายขอบ
American ethnic literature associated with racial identity, cultural
differences, and marginality.
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6
การปฏิบตั ิงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่
ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee
according to the assigned project, including report writing and presentations.
เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีอังกฤษ (Selected Topics in English Literature) 1-3
เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีอังกฤษในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลีย่ นไปในแต
ละภาคการศึกษา
Selected topics in English literature at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวรรณคดีอังกฤษในระดับปริญญาตรี

* วิชาที่เปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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373498

Presentation and discussion on current interesting topics in English
literature at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-2
การศึกษาคนควาทางวรรณคดีอังกฤษระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in English literature at the bachelor’s degree level
and compile into a written report.

• กลุมวิชาวรรณคดีไทย
376101

376211*

376212*

376311*

376312**

วรรณกรรมกับชีวติ (Literature and Life)
3( 3-0 )
อานวรรณกรรมเชิงวิเคราะห เพื่อใหเขาใจความหมายและเห็นคุณคาตอชีวติ
โดยศึกษาจากวรรณกรรมไทยและสากล
Analytical reading of literary works to assess meanings and value to life
by studying works of Thai literature and world literature.
พื้นฐานเพื่อการศึกษาวรรณคดีไทย(Background for the Study of Thai Literature)3(3-0)
ปกรณัมพื้นบาน ฮินดู พุทธ ความเชื่อในวิถีชวี ติ คนไทยและวัฒนธรรมอินเดีย
โบราณที่ปรากฏในวรรณคดีไทย
Folk, Hindu, and Buddhist mythology; Thai beliefs and ancient Indian
culture apparent in Thai literature.
ศัพทกวี (Poetic Diction)
3(3-0)
ศัพทกวีที่มาจากภาษาตางประเทศ การสรางคําที่ประกอบขึ้นใชอยางมี
วรรณศิลปในการแตงวรรณคดีไทยสมัยตาง ๆ
Poetic diction derived from foreign languages; words artistically
composed in Thai literature of different periods.
สุนทรียภาพในวรรณคดีไทย (Aesthetics in Thai Literature)
3(3-0)
ความงามดานรูปแบบ เนื้อหา และจินตนาการในวรรณคดีรอยแกวและวรรณคดี
รอยกรองของไทย ในบริบททางสังคมและแนวโนมแหงยุคสมัย
Aesthetics in form, content, and imagination in Thai prose and poetry
according to social context and trend of each period.
วิวัฒนาการวรรณคดีไทย (Evolution of Thai Literature)
3(3-0)
ประวัตวิ รรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร เนน
พัฒนาการทางรูปแบบ เนื้อหาและแนวคิด

* วิชาที่เปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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376321**

376322**

376323**

376324**

376331**

376332**

History of Thai literature from the Sukhothai period through the
Ayutthaya, Thonburi, and Rattanakosin periods, focusing on the evolution of
form, content, and concept.
วรรณคดีสมัยสุโขทัย (Literature of the Sukhothai Period)
3(3-0)
วรรณคดีสมัยสุโขทัยและวรรณคดีที่แตงในอาณาจักรใกลเคียงในสมัยเดียวกัน
ผลงานที่ทําใหเห็นลักษณะเดนของสมัยที่มีอิทธิพลตอวรรณคดีสมัยตอมา
Literature of the Sukhothai period and of contemporary neighboring
kingdoms; distinguished works which characterize the period and have
influences on literature of the later periods.
วรรณคดีสมัยอยุธยา (Literature of the Ayutthaya Period)
3(3-0)
วรรณคดีสมัยอยุธยา ผลงานที่ทําใหเห็นลักษณะเดนของสมัยที่มีอิทธิพลตอ
วรรณคดีสมัยตอมา
Literature of the Ayutthaya period; distinguished works which
characterize the period and have influences on literature of the later periods.
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร (Literature of the Rattanakosin Period) 3(3-0)
วรรณคดีรอยแกวและรอยกรองตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6 ผลงานที่
ทําใหเห็นลักษณะเดนของสมัยที่มีอิทธิพลตอวรรณคดีสมัยใหม
Prose and poetry from the reigns of King Rama I to King Rama VI of the
Rattanakosin period; distinguished works which characterize the period and
have influences on modern literature.
วรรณกรรมสมัยใหม (Modern Literary Works)
3(3-0)
วรรณกรรมไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบัน วิวัฒนาการ รูปแบบ
เนื้อหาและแนวคิด
Thai literature from the reign of King Rama V to the present; evolution,
form, content, and concept.
วิวัฒนาการบทเพลงไทย (Evolution of Thai Song Lyrics)
3(3-0)
วิวัฒนาการของบทเพลงพืน้ บาน บทเพลงไทย บทเพลงไทยสากล และบท
เพลงไทยลูกทุง รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด วรรณศิลป และบทบาทตอสังคม
Evolution of the lyrics of folk, classical, modern Thai, and country songs;
form, content, concepts, literary devices, and social roles.
วรรณคดีพทุ ธศาสนา (Buddhist Literature)
3(3-0)
ความเปนมาของวรรณคดีพุทธศาสนาพากยไทย วรรณคดีพุทธศาสนาที่มาจาก
พระไตรปฎก นอกพระไตรปฎก และงานที่เรียบเรียงจากคัมภีรทางพุทธศาสนา
พัฒนาการของวรรณคดีพุทธศาสนาในประเทศไทย

** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร ศศ.บ.(วรรณคดี)-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
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376333*

376334**

376341**

376342**

376343**

376344**

376345**

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.
วรรณกรรมไทยสําหรับเด็ก (Thai Literary Works for Children)
3(3-0)
องคประกอบ ลักษณะและประเภทของวรรณกรรมไทยสําหรับเด็ก บทบาท
ของวรรณกรรมเด็กตอสังคมและวัฒนธรรมไทย
Components, characteristics, and genres of Thai literary works for
children; roles of children’s literary works in Thai society and culture.
วรรณคดีการแสดง (Literature of the Performing Arts)
3(3-0)
วิวัฒนาการ ลักษณะ ขนบธรรมเนียม กลวิธขี องวรรณคดีที่ใชในการแสดง
Evolution, characteristics, conventions, and techniques in literature of the
performing arts.
วรรณกรรมคัดสรร (Selected Literary Works)
3(3-0)
งานนิพนธของพระมหาราชครู พระศรีมโหสถ พระยาตรัง และกวีอื่น ๆ
Works of Phra Maha Ratchakhru, Phra Sri Mahosot, Phraya Trang, and
other poets.
พระนิพนธเจาฟาธรรมธิเบศร (Literary Works of Prince Thammathibet)3(3-0)
พระนิพนธเรือ่ งที่ดีเดนของเจาฟาธรรมธิเบศร
Selected distinguished works of Prince Thammathibet.
3(3-0)
วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง (หน)
(Literary Works of Chao Phraya Phra Khlang [Hon])
วรรณกรรมเรือ่ งที่ดีเดนของเจาพระยาพระคลัง (หน)
Selected distinguished works of Chao Phraya Phra Klang [Hon].
วรรณกรรมสุนทรภู (Literary Works of Sunthorn Phu)
3(3-0)
วรรณกรรมเรือ่ งที่ดีเดนของสุนทรภู
Selected distinguished works of Sunthorn Phu.
พระนิพนธกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
3(3-0)
(Literary Works of Prince Paramanuchit)
พระนิพนธเรือ่ งที่ดีเดนของกรมสมเด็จพระปรมานุชติ ชิโนรสทั้งรอยแกวและรอยกรอง
Selected distinguished works, including prose and poetry, of Prince
Paramanuchit.

* วิชาที่เปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร ศศ.บ.(วรรณคดี)-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
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376346**

376347**

376351*

376352*

376411**

376451*

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
3(3-0)
(Literary Works of King Rama VI)
พระราชนิพนธเรื่องที่ดีเดนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทั้งรอย
แกว รอยกรอง และบทละคร
Selected distinguished works, including prose, poetry, and drama, of
King Rama VI.
พระนิพนธกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
3(3-0)
(Literary Works of Prince Bidyalongkorn)
พระนิพนธเรือ่ งที่ดีเดนของกรมหมื่นพิทยาลงกรณทั้งรอยแกวและรอยกรอง
Selected distinguished works, including prose and poetry, of Prince
Bidyalongkorn.
วรรณคดีกับสิ่งแวดลอม (Literature and Environment)
3(3-0)
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับสิ่งแวดลอม แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใน
วรรณคดีไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
Relationship between literature and environment; concepts of
environment as depicted in Thai literature from the past to the present.
สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0)
(Thai Society and Culture in Literature)
ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยตางๆ เนน
การศึกษาเนื้อหา
Aspects of Thai society and culture apparent in literature of different
periods, focusing on content.
คติชนวิทยา (Folklore)
3(3-0)
คติชนประเภทตางๆ นิทาน เพลง ความเชื่อ พิธีกรรม และการละเลน วิธีวทิ ยา
และทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะห
Genres of folklore: tales, songs, beliefs, rites, and games; methodology
and analytical theories.
การวิจารณวรรณคดีไทยเชิงปฏิบตั ิ (Criticism of Thai Literature in Practice)3(3-0)
การประยุกตทฤษฎีและแนวทางการวิจารณที่สําคัญในการวิเคราะหและตีความ
วรรณคดีไทย
Application of important theories of and approaches to the analysis and
interpretation of Thai literature.

* วิชาที่เปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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376452**

376453**

376454*

376455*

376456*

376457**

งานเขียนที่มผี ลตอพัฒนาการภาษาไทย
3(3-0)
(Works Affecting Thai Language Development)
งานเขียนที่มผี ลตอพัฒนาการภาษาไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงปจจุบัน
Works affecting Thai language development from the reign of King
Rama I to the present.
วรรณคดีไทยกับทัศนศิลป (Thai Literature and Visual Arts)
3(3-0)
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีไทยกับจิตรกรรม ประติมากรรมและ
สถาปตยกรรม
Relationship between Thai literature and painting, sculpture, and
architecture.
สตรีกับวรรณกรรม (Women and Literature)
3(3-0)
บทบาทของสตรีในวรรณกรรมในฐานะตัวละคร ผูเขียน และผูว ิจารณ ภาพแทน
ของสตรีในวรรณคดี บันเทิงคดีที่เขียนโดยนักเขียนหญิง
Roles of women as characters, writers, and critics; representation of
women in literature; fiction by women.
วรรณคดีกับประวัติศาสตร (Literature and History)
3(3-0)
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีไทยกับประวัติศาสตร วิวัฒนาการของวรรณคดี
ที่สัมพันธกับประวัตศิ าสตรในดานเนื้อหา รูปแบบ ภาษาและแนวคิด
Relationship between Thai literature and history; development of
literature as related to history in content, form, language, and concept.
วรรณคดีเพือ่ การทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม (Literature for Cultural Tourism) 3(3-0)
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีไทยกับการเดินทาง ความสําคัญของวรรณคดี
ตอการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
Relationship between Thai literature and traveling; the importance of
literature to cultural tourism.
วรรณกรรมไทยที่มาจากวรรณกรรมตางประเทศ
3(3-0)
(Thai Versions of Foreign Literary Works)
วรรณกรรมไทยที่มีที่มาจากวรรณกรรมตางประเทศ การปรับเปลี่ยนเนื้อหา
รูปแบบและศิลปะการแตง
Thai literary works derived from foreign sources; changes in content, form,
and literary devices.

* วิชาที่เปดใหม
** วิชาปรับปรุง
หลักสูตร ศศ.บ.(วรรณคดี)-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
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376458**

376459*

376496*

376497

376498

วรรณกรรมดัดแปลงเพือ่ การแสดง
3(3-0)
(Literary Works Adapted to the Performing Arts)
การเปรียบเทียบวรรณกรรมตนฉบับกับวรรณกรรมฉบับดัดแปลงทีใ่ ชใน
ภาพยนตรโทรทัศนและละครเวที
Comparison of literary works and adaptations to film, television, and the stage.
วรรณคดีกับการเมือง (Literature and Politics)
3(3-0)
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีไทยกับการเมือง วรรณคดีทั้งรอยแกวและรอย
กรองที่สัมพันธกับการเมืองในสมัยตางๆ
Relationship between Thai literature and politics; prose and poetry
relating to politics in various periods.
เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทย (Selected Topics in Thai Literature) 1-3
เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทย ในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไป ในแต
ละภาคการศึกษา
Selected topics in Thai literature at the bachelor’s degree level. Topics
are subject to change each semester.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวรรณคดีไทยในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in Thai
literature at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-2
การศึกษาคนควาทางวรรณคดีไทยระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in Thai literature at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.

* วิชาที่เปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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