หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Master of Arts Program in Thai

๒.

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
Master of Arts (Thai)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
M.A. (Thai)

๓.

หนวยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
ภาควิชาภาษาไทย

๔.

ปรัชญาและวัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพดังนี้
๔.๑ มีความรูความสามารถในการคนควา วิเคราะห วิจัยทางดานภาษาและวรรณกรรมไทยไดอยางกวางขวาง

และลึกซึ้ง
๔.๒ สามารถนําความรูดานภาษาและวรรณกรรมไทยไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๓ มีจิตสํานึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย อันจะนําไปสูการอนุรักษและสืบสรางวัฒนธรรมไทย
๕.

๖.

กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา ๒๕๔๓

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
๖.๑ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศ หรื อ ต า งประเทศซึ่ ง
สภา มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
๖.๒ เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ ๘ แหงขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๑

๗.

การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใชวิธีการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๘.

ระบบการศึกษา
๘.๑ การศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค
๘.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มีแผนการศึกษาแผน ก. คือ แผนทําวิทยานิพนธเพียงแผน
จะตองสอบไดรายวิชาตาง ๆไมต่ํากวา ๔๘ หนวยกิต ซึ่ง
เดียว ผูสําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ประกอบดวยวิชาบังคับ ๒๑ หนวยกิต วิชาเลือก ๑๕ หนวยกิต และวิทยานิพนธอีก ๑๒ หนวยกิต
๘.๓ วิชาเสริมพื้นฐาน ผูไมไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย จะตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน
๒ วิชา คือ ท.๕๐๑ ภาษาศาสตรกับการศึกษาภาษาไทยและ ท.๕๐๒ ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย โดยไมนับหนวยกิตรวมใน
หลักสูตร
๘.๔ การสอบภาษาตางประเทศใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบภาษาตางประเทศ
สําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙
๘.๕ นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เมื่อศึกษาลักษณะวิชามาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาและตอง
มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต เปนวิชาบังคับ ๒๑ หนวยกิต และวิชาเลือก ๓ หนวยกิต และไดคาระดับเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา๓.๐๐
๘.๖ นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศผานแลว
๘.๗ การดําเนินการในการทําและสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ.๒๕๓๕
๙.

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ

๑๐.

การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษา นักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษาไมต่ํากวา ๖ หนวยกิตและไมเกิน ๑๒ หนวยกิต รายละเอียด
อื่ น ๆ ของการจดทะเบี ย นศึ ก ษาให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๑.

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
๑๑.๑ การวัดผลการศึกษา
๑๑.๑.๑ การวั ด ผลการศึ ก ษาในการสอบรายวิ ช าแบ ง เป น ๙ ระดั บ มี ชื่ อ และค า ระดั บ ต อ หนึ่ ง หน ว ยกิ ต

ดังตอไปนี้
F
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
คาระดับ
๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๖๗ ๒.๓๓ ๒.๐๐ ๑.๐๐
๐
๑๑.๑.๒ การนับหนวยกิตที่ไดใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่ไดคาระดับ C หรือระดับไมต่ํากวา C
เทานั้น
๑๑.๑.๓ การวัดผลการสอบภาษาตางประเทศใชคาระดับ P (ผาน) และ N (ไมผาน)
๑๑.๑.๔ การวัดผลวิทยานิพนธใชคาระดับ S (ใชได) และ U (ใชไมได)

๑๑.๑.๕ เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๑.๒ การสําเร็จการศึกษา
๑๑.๒.๑ สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัย
กําหนด
๑๑.๒.๒
๑๑.๒.๓
๑๑.๒.๔
๑๑.๒.๕
๑๒.

๑๓.

ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
ไดคาระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ
ไดคาระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ
เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

งบประมาณ
ประมาณคาใชจายตอนักศึกษาตอป คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
โครงสรางหลักสูตร
๑๓.๑ จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต
๑๓.๒ โครงสรางของหลักสูตร
วิชาบังคับ
๒๑
หนวยกิต
วิชาเลือกในสาขาไมนอยกวา
๑๕
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
๑๒
หนวยกิต
๑๓.๓ รายวิชา
๑๓.๓.๑ ความหมายของรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรมีดังนี้
เลขหลักหนวย
๐ - ๒ หมายถึง วิชาบังคับ
๓ - ๙ หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ

เลขหลักรอย

๐
๑-๓
๔– ๖
๕-๘
๙
๕
๖
๗
๘

หมายถึง วิชาที่คนควาดวยตนเอง
หมายถึง วิชาที่ศึกษาและวิเคราะหทางดานภาษาไทย
หมายถึง วิชาที่ศึกษาและวิเคราะหทางดานภาษาและ
วรรณกรรม
หมายถึง วิชาที่ศึกษาและวิเคราะหทางดานวรรณกรรมไทย
หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทชั้นตน
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทชั้นสูง
หมายถึง วิทยานิพนธ

๑๓.๓.๒ วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัส
รายวิชา
ท.๕๐๑ ภาษาศาสตรกับการศึกษาภาษาไทย
TH501 Linguistic and the Study of Thai
ท.๕๐๒ ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
TH502 Linguistic Characteristics of Thai

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓
(๓-๐-๖)

๓

(๓-๐-๖)

๑๓.๓.๓ วิชาบังคับ
รหัส
รายวิชา
ท.๖๑๑ ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะห
ภาษาไทย
TH 611 Linguistic Approaches to Thai Language

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย- ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓
(๓-๐-๖ )

ท.๖๑๒ ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะห
ภาษาในวรรณกรรมไทย
TH 612 Linguistic Approaches to Thai Literature

๓

(๓-๐-๖)

ท.๖๔๒ ระเบียบวิธีวิจัย
TH 642 Research Methodology

๓

(๓-๐-๖)

ท.๖๕๑ จารีตในวรรณกรรมไทย
TH 651 Thai Literary Conventions

๓

(๓-๐-๖)

ท.๖๕๒ การวิจารณวรรณกรรม
TH 652 Literary Criticism

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๓๑ ภาษาไทยปจจุบัน
TH 731 Contemporary Thai

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๔๑ ภูมิปญญาไทยในภาษาและวรรณกรรม
TH 741 Thai Intellect in Language and Literature

๓

(๓-๐-๖)

๑๓.๓.๔ วิชาเลือก นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกจากหมวดใดก็ได
ตามความสนใจ จํานวน ๕ วิชา ๑๕ หนวยกิต
๑๓.๓.๔.๑ วิชาเลือกหมวดภาษา
รหัส
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ท.๖๑๓ ภาษาไทยเฉพาะกลุม
๓
(๓-๐-๖)
TH 613 Jargons in Thai
ท.๖๒๓ ภาษาตะวันออกในภาษาไทย
TH 623 Influences of Eastern Languages on Thai

๓

(๓-๐-๖)

ท.๖๒๔ ภาษาตะวันตกในภาษาไทย
TH 624 Influences of Western Languages on Thai

๓

(๓-๐-๖)

ท.๖๓๓ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
TH 633 Sociological Aspects of Thai Language

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๓๓ ภาษาถิ่น
TH 733 Thai Dialects

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๓๔ ภาษาไทยตางสมัย
TH 734 Thai Language in Various Periods

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๙๓ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
๓
TH 793 Seminar on the Teaching of Thai Language and Literature

(๓-๐-๖)

๑๓.๓.๔.๒ วิชาเลือกหมวดวรรณกรรม
รหัส
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ท.๖๖๓ วรรณกรรมมุขปาฐะของไทย
๓
(๓-๐-๖)
TH 663 Thai Oral Literature
ท.๖๘๓ อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย
TH 683 Foreign Influences on Thai Literary Works

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๕๓ วรรณกรรมขนบประเพณีของไทย
TH 753 Thai Literature of Custom and Tradition

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๖๓ วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย
TH 763 Thai Buddhist Literature

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๖๔ วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย
TH 764 Thai Historical Literature

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๗๓ สัมมนานักเขียนรอยกรองของไทย
TH 773 Seminar on Thai Poets

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๗๔ สัมมนานักเขียนรอยแกวของไทย
TH 774 Seminar on Thai Prose Writers

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๗๕ สัมมนานักเขียนบทละครไทย
TH 775 Seminar on Thai Playwrights

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๗๖ สัมมนานักเขียนนวนิยายไทย
TH 776 Seminar on Thai Novelists

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๘๓ วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันออก
TH 783 Thai Translations of Oriental Literature

๓

(๓-๐-๖)

ท.๗๘๔ วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันตก
TH 784 Thai Translations of Occidental Literature

๓

(๓-๐-๖)

๑๓.๓.๕ วิทยานิพนธ
ท.๘๐๐ วิทยานิพนธ
TH 800 Thesis

๑๒

หนวยกิต

แผนการศึกษา
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ท.๖๑๑
ท.๖๕๑
ท.๖๕๒

ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาไทย
จารีตในวรรณกรรมไทย
การวิจารณวรรณกรรม
วิชาเลือก

๓
๓
๓
๓

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

๓
๓
๓
๓

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

๓
๙

หนวยกิต
หนวยกิต

๑๒

หนวยกิต

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ท.๖๑๒ ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทย
ท.๖๔๒ ระเบียบวิธวี ิจัย
ท.๗๔๑ ภูมิปญญาไทยในภาษาและวรรณกรรม
วิชาเลือก
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ท.๗๓๑

ภาษาไทยปจจุบัน
วิชาเลือก
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

ท.๘๐๐

วิทยานิพนธ

คําอธิบายรายวิชา
๑ วิชาเสริมพื้นฐาน
ท๕๐๑ ภาษาศาสตรกับการศึกษาภาษาไทย
๓ หนวยกิต
TH501 Linguistic and the Study of Thai
ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาไทย เชน เสียง คํา ความหมาย เปนตน โดยอาศัยหลักทางดานภาษาศาสตร
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจลักษณะพื้นฐานของภาษา อันจะเปนแนวทางสําหรับการศึกษาและวิเคราะหภาษาไทยตอไป
ท๕๐๒ ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
๓ หนวยกิต
TH502 Linguistic Characteristics of Thai
ศึกษาลักษณะสําคัญของภาษาไทยปจจุบัน โดยศึกษาอยางละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางของภาษาไทย ในเรื่อง
ระบบเสียง ระบบคํา วลี ประโยค ความหมาย และลักษณะขอความ
๒ วิชาบังคับ
ท๖๑๑ ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาไทย
๓
หนวยกิต
TH611 Linguistic Approaches to Thai Language
ศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ทางภาษาศาสตร เพื่อใชเปนพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาวิเคราะหภาษาไทย
ท๖๑๒ ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทย
TH612 Linguistic Approaches to Thai Literature
ศึกษาและวิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทยสมัยตาง ๆ ดวยวิธีการทางภาษาศาสตร

๓

หนวยกิต

ท๖๔๒ ระเบียบวิธีวิจัย
๓
หนวยกิต
TH642 Research Methodology
ศึกษาวิธีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทางภาษาและวรรณกรรมไทยการใชวิธีการทางสถิติ และโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล การแปลผลขอมูล ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจัย
ท๖๕๑ จารีตในวรรณกรรมไทย
๓
หนวยกิต
TH651 Thai Literary Conventions
ศึกษาและวิเคราะหจารีตตางๆ ที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจจารีตในการแตงวรรณกรรมไทย ตลอดจนแนวคิดของคนไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน
หนวยกิต
ท๖๕๒ การวิจารณวรรณกรรม
๓
TH652 Literary Criticism
ศึกษาและวิเ คราะหแนวทางการวิจารณวรรณกรรมของตะวันออก ตะวันตกและแนวคิดที่เ กี่ยวของ เชน
ปรัชญา จิตวิทยา และภาษาศาสตร เพื่อใหนักศึกษาสามารถนํามาประยุกตในการวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมไทยไดอยางลึกซึ้ง

ท๗๓๑ ภาษาไทยปจจุบัน
๓
หนวยกิต
TH731 Contemporary Thai
ศึกษาลักษณะภาษาไทยในปจจุบัน เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโนมการใชภาษาไทย และแนวทางการใช
ภาษาไทยในการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
ท๗๔๑ ภูมิปญญาไทยในภาษาและวรรณกรรม
๓
หนวยกิต
TH741 Thai Intellect in Language and Literature
ศึกษาและวิเคราะหภูมิปญญาไทยที่ปรากฏในภาษาและวรรณกรรมไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน
๓ วิชาเลือก
๓.๑ วิชาเลือกหมวดภาษา
ท๖๑๓ ภาษาไทยเฉพาะกลุม
๓
หนวยกิต
TH613 Jargons in Thai
ศึกษาวิเคราะหภาษาเฉพาะกลุม เชน กลุมนักวิชาการ กลุมวิชาชีพ ฯลฯ เพื่อใหเห็นลักษณะเดนของภาษาไทย
แตละกลุม
ท๖๒๓ ภาษาตะวันออกในภาษาไทย
๓
หนวยกิต
TH623 Influences of Eastern Languages on Thai
ศึกษาอิทธิพลของภาษาตะวันออกในภาษาไทย ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียงลําดับคํา รูปประโยค
ความหมาย และวิเคราะหอิทธิพลของภาษาตะวันออกที่มีตอภาษาและวรรณกรรมไทย
ท๖๒๔ ภาษาตะวันตกในภาษาไทย
๓
หนวยกิต
TH624 Influences of Western Languages on Thai
ศึกษาอิ ทธิ พลของภาษาตะวันตกในภาษาไทย ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียงลําดับคํา รูปประโยค
ความหมาย และวิเคราะหอิทธิพลของภาษาตะวันตกที่มีตอภาษาและวรรณกรรมไทย
ท๖๓๓ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
๓
หนวยกิต
TH633 Sociological Aspects of Thai Language
ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาษา วรรณกรรมกับสังคมไทยตามความแตกตางทางภูมิศาสตร เชื้อชาติ
เศรษฐกิจและสังคม
ท๗๓๓ ภาษาถิ่น
๓
หนวยกิต
TH733 Thai Dialects
ศึกษาหลั กเกณฑ แ ละประโยชนข องการศึ ก ษาภาษาถิ่ น เปรีย บเที ย บภาษาไทยถิ่น ตา งๆ ตลอดจนศึ กษา
ผลงานวิจัยภาษาไทยถิ่น เพื่อประโยชนในการศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทย

ท๗๓๔ ภาษาไทยตางสมัย
๓
หนวยกิต
TH734 Thai Language in Various Periods
ศึกษาวิเคราะหภาษาไทยสมัยตางๆ ในวรรณกรรมทั้งดานคํา สํานวน ลักษณะประโยค และความหมาย เพื่อให
เห็นลักษณะภาษาไทยแตละสมัย
ท๗๙๓ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
TH793 Seminar on the Teaching of Thai Language and Literature
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
สัมมนากลวิธีการสอน ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

๓

หนวยกิต

๓.๒ วิชาเลือกหมวดวรรณกรรม
ท๖๖๓ วรรณกรรมมุขปาฐะของไทย
๓
หนวยกิต
TH663 Thai Oral Literature
ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมมุขปาฐะในดานลักษณะเฉพาะ แนวความคิด ความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรม
ไทยที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมประเภทนี้
ท๖๘๓ อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย
๓
หนวยกิต
TH683 Foreign Influences on Thai Literary Works
ศึกษาและวิเคราะหอิทธิพลตางประเทศที่มีตอวรรณกรรมไทย ในดานเนื้อเรื่อง รูปแบบ แนวความคิด ฯลฯ
หนวยกิต
ท๗๕๓ วรรณกรรมขนบประเพณีของไทย
๓
TH753 Thai Literature of Custom and Tradition
ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมขนบประเพณีในดานวิธีการเขียน เนื้อหา แนวคิด ความเชื่อ และอิทธิพลของ
วรรณกรรมประเภทนี้ที่มีตอสังคมไทย เพื่อใหเขาใจชีวทัศนของคนไทย
ท๗๖๓ วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย
๓
หนวยกิต
TH763 Thai Buddhist Literature
ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมพุทธศาสนาในดานรูปแบบ วิธีการเขียน เนื้อหาแนวคิด ความเชื่อ และอิทธิพล
ของวรรณกรรมประเภทนี้ที่มีตอสังคมไทย
ท๗๖๔ วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย
๓
หนวยกิต
TH764 Thai Historical Literature
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห เ นื้ อ หา วิ ธี ก ารเขี ย น แนวคิ ด ของวรรณกรรมประวั ติ ศ าสตร เ พื่ อ สร า งจิ ต สํ า นึ ก และ
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนสามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษาคนควาทางประวัติศาสตรอีกดวย

ท๗๗๓ สัมมนานักเขียนรอยกรองของไทย
๓
หนวยกิต
TH773 Seminar on Thai Poets
สัมมนาชีวิต และงานของนักเขียนรอยกรองที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปจจุบันอยางละเอียดในดานแนวคิด
ลีลาการประพันธ และปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น
ท๗๗๔ สัมมนานักเขียนรอยแกวของไทย
๓
หนวยกิต
TH774 Seminar on Thai Prose Writers
สัมมนาชีวิต แลงานของนั ก เขียนรอยแกว ที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปจ จุบันอยางละเอียดในดานแนวคิ ด
ลีลาการประพันธ และปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น
ท๗๗๕ สัมมนานักเขียนบทละครไทย
๓
หนวยกิต
TH775 Seminar on Thai Playwrights
สัมมนาชีวิต และงานของนักเขียนบทละครที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปจจุบันอยางละเอียดในดานแนวคิด
ลีลาการประพันธ และปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น
ท๗๗๖ สัมมนานักเขียนนวนิยายไทย
๓
หนวยกิต
TH776 Seminar on Thai Novelists
สัมมนาชีวิต และงานของนักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปจจุบันอยางละเอียดในดานแนวคิด
ลีลาการประพันธ และปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น
ท๗๘๓ วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันออก
๓
หนวยกิต
TH783 Thai Translations of Oriental Literature
ศึกษาและวิเ คราะหว รรณกรรมไทยที่แปลจากวรรณกรรมตะวันออกในดานปริบททางสังคม วัฒนธรรม
วิธีการแปล การเรียบเรียง และเนื้อหา
ท๗๘๔ วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันตก
๓
หนวยกิต
TH784 Thai Translations of Occidental Literature
ศึก ษาและวิ เ คราะห ว รรณกรรมไทยที่ แ ปลจากวรรณกรรมตะวั น ตกในด า นปริ บ ททางสั ง คม วัฒ นธรรม
วิธีการแปล การเรียบเรียง และเนื้อหา
๔ วิทยานิพนธ
ท๘๐๐ วิทยานิพนธ
TH800 Thesis

๑๒

หนวยกิต

