หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2543

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
Master of Arts Program in English Language and Literature
2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
Master of Arts (English Language and Literature)
M.A. (English Language and Literature)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
4.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูทางดานภาษาและวรรณคดีอังกฤษเปนอยางดี
4.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูและความเขาใจปรัชญา แนวความคิด วัฒนธรรม และสังคมของชนตางชาติ
ตางภาษา และตางยุคสมัย
4.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.4 เพื่อผลิตนักวิชาการที่สามารถทําการคนควาวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมทางดานภาษาและวรรณคดีอังกฤษรวมทั้ง
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี โดยศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร หรือวรรณคดีอังกฤษเปน
วิชาเอกหรือวิชาโท หรือมีพื้นความรูภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
6.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541

7 วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใชวิธีการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
8 ระบบการศึกษา
8.1 เปนการศึกษาภาคปกติ ในระบบทวิภาค
8.2 หลักสูตรการศึกษาแบงเปน 2 แผน ดังนี้
8.2.1 แผน ก แบบ ก (2) เปนหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ
8.2.2 แผน ข เปนหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและไมตองทําวิทยานิพนธ แตจะตองศึกษาลักษณะวิชา ว.701
การวิจัยเฉพาะเรื่อง 1 และ วิชา ว.702 การวิจัยเฉพาะเรื่อง 2 (ทดแทนการทําวิทยานิพนธ)
8.3 การสอบประมวลวิชา
8.3.1 การสอบประมวลวิช าใหเ ปน ไปตามขอ งบัง คับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตรว า ดว ยการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
8.3.2 การศึกษาแผน ข นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาไดตอเมื่อลงทะเบียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว
และไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 ไดคาระดับวิชาบังคับแตและวิชาไมต่ํากวา B และไดรับโอกาสใหสอบไดในภาคการศึกษา
แรกที่จะสําเร็จการศึกษา
8.3.3 โดยปกติ ภาคจะจัดใหมีการสอบประมวลวิชาอยางนอยปละ 2 ครั้ง
8.4 วิทยานิพนธ สําหรับการศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
8.4.1 วิทยานิพนธจะตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ
8.4.2 จดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดตอเมื่อศึกษาวิชาบังคับครบทั้ง 4 วิชา คือ ว.610 ว.611 ว.612 และ ว.613 ศึกษา
วิชาเลือกอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไดรับคาเฉลี่ยสะสมจากลักษณะวิชาทั้งหมดไมต่ํากวา 3.00 ไดคาระดับวิชาบังคับ แตละ
วิชาไมต่ํากวา B การทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 ขอ 20
8.4.3 นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศผานกอนสอบวิทยานิพนธ การสอบภาษาตางประเทศใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ขอ 18
9 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
10 การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิต ตอภาค
การศึกษา รายละเอียดการจดทะเบียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541
11 การวัดผล และการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาในการสอบรายวิชา แบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
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11.1.2 ผลการศึกษาวิชาบังคับตองไดระดับไมต่ํากวา B จึงจะนับวาสอบไดและนับหนวยกิตใหในกรณีที่นักศึกษา
สอบผานวิชาบังคับไดระดับต่ํากวา B ใหนักศึกษาจดทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ ซ้ําได
11.1.3 การนับหนวยกิตที่ไดใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา
C เทานั้น
11.1.4 การสอบประมวลวิชาและการสอบภาษาตางประเทศ มีคาระดับ P (ผาน) หรือ N (ไมผาน)
11.1.5 วิทยานิพนธมีคาระดับ S (ใชได) หรือ U (ใชไมได)
11.1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
ขอ 13
11.2 การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 สอบผานลักษณะวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด
11.2.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
11.2.3 ไดคาระดับ P ในการสอบประมวลวิชาในกรณีศึกษาแผน ข
11.2.4 ไดคาระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ
11.2.5 ไดคาระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ ในกรณีที่ศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
12 ประมาณการคาใชจาย
คาใชจายของบัณฑิต 1 คน เฉลี่ยประมาณปละ 30,000 บาท
13 โครงสรางหลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก (2)
แผน ข
13.2 โครงสรางของหลักสูตร
กําหนดใหมี 2 แผนคือ
13.2.1 แผน ก แบบ ก (2)
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม
13.2.2 แผน ข
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
รวม
13.3 ขอกําหนดของหลักสูตร

39 หนวยกิต
39 หนวยกิต

12
15
12
39

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

18 หนวยกิต
21 หนวยกิต
39 หนวยกิต

13.3.1 แผน ก แบบ ก (2)
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาบังคับ 12 หนวยกิต คือ ว.610 ว.611 ว.612 และ ว.613 วิชาเลือก 15 หนวยกิต
(ตองเลือกวิชาในระดับ 700 อยางนอย 3 หนวยกิต) พรอมทั้งทําวิทยานิพนธภาษาอังกฤษอีก 1 เรื่อง จึงจะถือวาศึกษาครบตาม
หลักสูตร
13.3.2 แผน ข
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาบังคับ 18 หนวยกิต คือ ว.610 ว.611 ว.612 ว.613 ว.701 และ ว.702 วิชาเลือก
21 หนวยกิต (ตองเลือกวิชาในระดับ 700 อยางนอย 6 หนวยกิต) จึงจะถือวาศึกษาครบตามหลักสูตร
13.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรมีดังนี้
เลขหลักหนวย 0-3
หมายถึง
วิชาบังคับ
4-9
หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิบ

0
1
2-3
4
5
6
7
8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาที่ศึกษาดวยตนเอง
วิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีทางภาษาหรือวรรณคดี
วิชาที่เกี่ยวกับสมัยของวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน
วิชาที่เกี่ยวกับประเภทของวรรณคดี
วิชาที่เกี่ยวกับนักประพันธ
วิชาที่เปนการสัมมนา
วิชาที่เกี่ยวกับแนวคิดหรือหัวขอพิเศษในวรรณคดี
วิชาที่เกี่ยวกับวรรณคดีและศาสตรอื่น

เลขหลักรอย

6
7
8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาระดับตน
วิชาระดับสูง
วิทยานิพนธ

รหัส
ว610
LT610
ว611
LT611
ว612
LT612

หลักสูตรมีรายวิชาตอไปนี้
13.4.1 วิชาบังคับ
รายวิชา
ภาษากับวรรณคดี
Language and Literature
ประวัติวรรณคดีวิจารณ
History of Literary Criticism
วรรณคดีวิจารณรวมสมัย
Contemporary Literary Criticism

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รหัส
ว613
LT613
ว701
LT701
ว702
LT702
รหัส
ว624
LT624
ว625
LT625
ว626
LT626
ว627
LT627
ว628
LT628
ว629
LT629
ว644
LT644
ว645
LT645
ว646
LT646
ว647
LT647
ว648
LT648
ว734
LT734
ว735
LT735

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
การเขียนรายงานทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
Graduate Writing and Research Methodology
การวิจัยเฉพาะเรื่อง 1
3 (3-0-6)
Individual Research 1
การวิจัยเฉพาะเรื่อง 2
3 (3-0-6)
Individual Research 2
13.4.2 วิชาเลือก
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วรรณคดีอังกฤษสมัยฟนฟูศิลปวิทยา
3 (3-0-6)
Literature of Renaissance England
วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17
3 (3-0-6)
Seventeenth-Century Literature
วรรณคดีอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 18
3 (3-0-6)
Eighteenth-Century English Literature
วรรณคดีอังกฤษยุคโรแมนติก
3 (3-0-6)
English Romantic Literature
วรรณคดียุควิกตอเรียน
3 (3-0-6)
Victorian Literature
วรรณคดีรวมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Literature
วรรณคดีสัจนิยม
3 (3-0-6)
Realism in Literature
นวนิยายโกธิก
3 (3-0-6)
The Gothic Novel
กวีนิพนธสมัยใหม
3 (3-0-6)
Modern Poetry
นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม
3 (3-0-6)
Modern Fiction
ละครสมัยใหม
3 (3-0-6)
Modern Drama
วรรณกรรมหลังยุคอาณานิคม
3 (3-0-6)
Post-Colonial Literature
วรรณกรรมหลังสมัยใหม
3 (3-0-6)
Postmodern Literature

รหัส
ว744
LT744
ว754
LT754
ว764
LT764
ว765
LT765
ว774
LT774
ว775
LT775
ว784
LT784
ว785
LT785
รหัส
ว800
LT800

รายวิชา
ประเภทของวรรณกรรม
Literary Genres
วิลเลียม เชกสเปยร
William Shakespeare
สัมมนานักประพันธอเมริกัน
Seminar on American Writers
สัมมนานักประพันธอังกฤษ
Seminar on British Writers
หัวขอเฉพาะในวรรณคดี
Special Topics in Literature
ผูหญิงในวรรณกรรม
Women in Literature
วรรณกรรมกับวาทศาสตร
Literature and Rhetoric
วรรณกรรมกับภาพยนตร
Literature and Film
13.4.3 วิทยานิพนธ
รายวิชา
วิทยานิพนธ
Thesis

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

จํานวนหนวยกิต
12

แผนการศึกษา
รหัส
ว610
ว611

1. การศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
รายวิชา
ภาษากับวรรณคดี
ประวัติวรรณคดีวิจารณ
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
3
3
3-6
9 - 12
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ว612
ว613

วรรณคดีวิจารณรวมสมัย
การเขียนรายงานทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเลือก
รวม

3
3
3-6
9 – 12

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาในระดับ 700
วิชาเลือก
รวม

3
6–9
9 – 12
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วิทยานิพนธ
รวม

รหัส

2. การศึกษาแผน ข
รายวิชา

12
12

จํานวนหนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ว610
ว611

ภาษากับวรรณคดี
ประวัติวรรณคดีวิจารณ
วิชาเลือก
รวม

3
3
3–6
9 – 12

รหัส
ว612
ว613

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
วรรณคดีวิจารณรวมสมัย
3
การเขียนรายงานทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย
3
วิชาเลือก
3–6
รวม
9 – 12
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ว701

การวิจัยเฉพาะเรื่อง 1
วิชาในรหัส 700
วิชาเลือก
รวม

3
3
3–6
9 – 12
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ว702

การวิจัยเฉพาะเรื่อง 2
วิชาในรหัส 700
วิชาเลือก
รวม
สอบประมวลวิชา

3
3
6
12

คําอธิบายรายวิชา
1. วิชาบังคับ
ว610 ภาษากับวรรณคดี
3 หนวยกิต
LT610 Language and Literature
ศึกษาพัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิเคราะหภาษาที่สัมพันธกับการศึกษาวรรณคดี เพื่อใหเกิดความเขาใจ
งานวรรณกรรม
ว611 ประวัติวรรณคดีวิจารณ
3 หนวยกิต
LT611 History of Literary Criticism
ศึกษาการวิจารณ แนวคิด และทฤษฎีวรรณคดีวิจารณท่ีสําคัญตั้งแตสมัยเพลโตจนถึงทฤษฎีนววิจารณโดยพิจารณา
สถานะคุณคาของวรรณคดี การตีความและการประเมินคุณคาวรรณคดี
ว612 วรรณคดีวิจารณรวมสมัย
3 หนวยกิต
LT612 Contemporary Literary Criticism
ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณรวมสมัย โดยพิจารณาตัวบท ผูเขียน และผูอานความสัมพันธระหวาง
วรรณคดีกับประวัติศาสตร อุดมการณ สถานภาพหญิง-ชาย รวมทั้งการยกสถานะของทฤษฎีวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ
เปนองคความรูที่สําคัญ
ว613 การเขียนรายงานทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย
3 หนวยกิต
LT613 Graduate Writing and Research Methodology
ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนงานวิจัย ฝกฝนเขียนงานวิจัย เนนการรวบรวม วิเคราะห เรียบเรียงขอมูล ตลอดจน
ทักษะการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ
ว701 การวิจัยเฉพาะเรื่อง 1
3 หนวยกิต
LT701 Individual Research 1
ศึกษาและคนควาและสํารวจแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญจากงานวิชาการทางวรรณคดีศึกษาในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
เพื่อนําไปสูการกําหนดหัวขอและประเด็นที่จะศึกษาของตนเอง เปนการคนควาดวยตนอง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
และนักศึกษาจะตองเสนอหัวขอและเคาโครงสารนิพนธ
ว702 การวิจัยเฉพาะเรื่อง 2
3 หนวยกิต
LT702 Individual Research 2
ศึกษาคนควาและวิจัยโดยวิธีการทางวรรณคดีศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลในหัวขอ
และประเด็นที่ไดรับการอนุมัติในวิชา ว.701 เปนการศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนําและนักศึกษาจะตอง
เสนอสารนิพนธเปนภาษาอังกฤษ

2. วิชาเลือก
ว624 วรรณคดีอังกฤษสมัยฟนฟูศิลปวิทยา
3 หนวยกิต
LT624 Literature of Renaissance England
ศึกษาวรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 15 ตอนปลายและศตวรรษที่ 16 ในบริบทประวัติศาสตรและวัฒนธรรม โดยเนน
อิทธิพลของราชสํานัก ศาสนา และการฟนฟูศิลปวิทยาที่มีตองานวรรณกรรมและวรรณคดีวิจารณ
ว625 วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17
3 หนวยกิต
LT625 Seventeenth-Century Literature
ศึกษาวรรณคดีสําคัญในบริบทการเมือง ความคิด ศาสนา และวัฒนธรรม โดยพิจารณางานเขียนเกี่ยวกับการเมือง
และศาสนา กวีนิพนธเกี่ยวกับความรักของกวีอภิปรัชญา รวมทั้งลีลาการเขียนรอยกรองแบบใหม
ว626 วรรณคดีอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 18
3 หนวยกิต
LT626 Eighteenth-Century English Literature
ศึกษาวรรณคดีอังกฤษตั้งแตสมัยรื้อฟนสถาบันกษัตริยจนถึงปลายศตวรรษที่ 18 ในบริบทวัฒนธรรมการเมืองและ
สังคม โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากการเนนเหตุผลมาสูอารมณความรูสึกตลอดจนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นและ
ผลกระทบตอบทบาทและรูปแบบวรรณกรรม
ว627 วรรณคดีอังกฤษยุคโรแมนติก
3 หนวยกิต
LT627 English Romantic Literature
ศึกษาวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสมัยโรแมนติกในบริบทประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมโดยศึกษานิยาม
ตางๆ ของกระแสโรแมนติก สถานภาพและภาพลักษณของผูประพันธ การเขียนอัตชีวประวัติกระแสคลาสสิกและโกธิก
อิทธิพลของวรรณคดีโรแมนติกของยุโรป รวมทั้งความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่นๆ
ว628 วรรณคดียุควิกตอเรียน
3 หนวยกิต
LT628 Victorian Literature
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวรรณคดี ยุ ค วิ ก ตอเรี ย นกั บ พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร ต ลอดจนเหตุ ก ารณ แ ละ
ความเคลื่อนไหวสําคัญทางความคิด สังคม ศาสนา วิทยาศาสตรและศิลปะในยุควิกตอเรียน
3 หนวยกิต
ว629 วรรณคดีรวมสมัย
LT629 Contemporary Literature
ศึกษาแนวโนมทางความคิดและลักษณะของวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
ปจจุบัน เนนการวิเคราะหแนวคิดและลักษณะการประพันธที่สําคัญ โดยศึกษานวนิยาย บทกวีนิพนธ และบทละคร
ว644 วรรณคดีสัจนิยม
3 หนวยกิต
LT 644 Realism in Literature
ศึกษาความคิดและรูปแบบของ “สัจนิยม” ในวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันตั้งแตครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 ถึง
ทศวรรษ 1920 รวมทั้งศึกษาบทบาทของนักเขียนที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในยุคนั้น

ว645 นวนิยายโกธิก
3 หนวยกิต
LT645 The Gothic Novel
ศึกษานวนิยายประเภทโกธิกในชวงปลายศตวรรษที่สิบแปดและตนศตวรรษที่สิบเกา โดยพิจารณามโนทัศนเกี่ยวกับ
ความนาอัศจรรยและเรื่องเหนือธรรมชาติ ปจจัยที่ทําใหวรรณกรรมประเภทนี้ไดรับความนิยมตลอดจนศึกษาลักษณะโกธิกใน
นวนิยายประเภทโรแมนซ นวนิยายวิทยาศาสตร ภาพยนตร และวรรณกรรมเด็ก
3 หนวยกิต
ว646 กวีนิพนธสมัยใหม
LT646 Modern Poetry
ศึกษากวีนิพนธอังกฤษและอเมริกันของศตวรรษที่ 20 โดยเนนแนวคิดและรูปแบบที่สําคัญ ประเพณีและนวัตกรรม
กระแสแนวหนา กระแสสมัยใหมและความเปนสมัยใหม กวีนิพนธประเภทมหากาพยและลํานํา
ว647 นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม
3 หนวยกิต
LT647 Modern Fiction
ศึกษานวนิยายและเรื่องสั้นของอังกฤษและอเมริกันในชวงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ในบริบททางประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงดานวรรณกรรมซึ่งนําไปสูการเขียนรูปแบบใหม
ว648 ละครสมัยใหม
3 หนวยกิต
LT648 Modern Drama
ศึกษาบทละครโดยเนนวิวัฒนาการของละครสมัยใหมนับแตปลายศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน และพิจารณา
ความสัมพันธของบทละครกับประเพณีการละครตะวันตก ประเด็นความคิดรวมสมัยที่สําคัญ ตลอดจนศึกษารูปแบบ
และศิลปะการนําเสนอของละคร
ว734 วรรณกรรมหลังยุคอาณานิคม
3 หนวยกิต
LT734 Post-Colonial Literature
ศึกษาวรรณกรรมที่เขียนเปนภาษาอังกฤษโดยนักประพันธของประเทศที่เคยเปนอาณานิคม โดยพิจารณาปฏิสัมพันธ
และความขัดแยงระหวางอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมกับรากเหงาทางวรรณคดี วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของชาตินั้นๆ
ว735 วรรณกรรมหลังสมัยใหม
3 หนวยกิต
LT735 Postmodern Literature
ศึกษาลักษณะ “หลังสมัยใหม” ในงานเขียนรวมสมัยโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา รูปแบบ
และประเภทวรรณกรรมที่สําคัญ
ว744 ประเภทของวรรณกรรม
3 หนวยกิต
LT744 Literary Genres
ศึกษาวิเคราะหประเภทของวรรณกรรมโดยเนนการวิเคราะหแนวการเขียนที่ใชกันอยางแพรหลายและพัฒนาการของ
วรรณกรรมนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลีลาการเขียนวรรณกรรมประเภทนั้นๆ

ว754 วิลเลียม เชกสเปยร
LT754 William Shakespeare
ศึกษาบทละครที่สําคัญของเชกสเปยรในบริบทประวัติศาสตรและการละครในศตวรรษที่
เชกสเปยรในปจจุบัน และบทละครเชกสเปยรเมื่อนํามาแสดง

3 หนวยกิต
16 ความสําคัญของ

ว764 สัมมนานักประพันธอเมริกัน
3 หนวยกิต
LT764 Seminar on American Writers
ศึกษาผลงานสําคัญของนักประพันธอเมริกันบางคนหรือบางกลุมโดยพิจารณาบริบท อิทธิพลทางสังคม การเมือง และ
ศาสนา รวมทั้งพิจารณาแนวความคิดเชิงวิจารณเกี่ยวกับนักประพันธนั้นๆ
ว765 สัมมนานักประพันธอังกฤษ
3 หนวยกิต
LT765 Seminar on British Writers
ศึกษาผลงานสําคัญของนักประพันธอังกฤษบางคนหรือบางกลุมโดยพิจารณาบริบท อิทธิพลทางสังคม การเมือง และ
ศาสนา รวมทั้งพิจารณาแนวความคิดเชิงวิจารณเกี่ยวกับนักประพันธนั้นๆ
ว774 หัวขอเฉพาะในวรรณคดี
LT774 Special Topics in Literature
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากผูสอน
ศึกษาวิเคราะหหัวขอเฉพาะที่นาสนใจในวรรณคดี เพื่อใหเกิดความเขาใจหัวขอนั้นๆ อยางลึกซึ้ง

3 หนวยกิต

ว775 ผูหญิงในวรรณกรรม
3 หนวยกิต
LT775 Women in Literature
ศึกษาการนําเสนอภาพลักษณและบทบาทของผูหญิงในวรรณคดีรูปแบบตางๆ โดยพิจารณาบริบททางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและการเมือง
3 หนวยกิต
ว784 วรรณกรรมกับวาทศาสตร
LT784 Literature and Rhetoric
ศึกษารูปแบบวิธีเขียนและการนําเสนอความคิดในวรรณกรรมทั้งประเภทรอยแกวและรอยกรอง มุงเนนวาทศาสตร
เชิงวรรณกรรม โดยศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมของนักเขียนในยุคสมัยตางๆ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบระหวางวรรณกรรม
กับงานเขียนประเภทอื่นๆ
ว785 วรรณกรรมกับภาพยนตร
3 หนวยกิต
LT785 Literature and Film
ศึกษาศิลปะการเลาเรื่องในภาพยนตรและวรรณกรรม โดยเนนกระบวนการถายทอดวรรณกรรมสูภาพยนตร

3. วิทยานิพนธ
ว800 วิทยานิพนธ
LT800 Thesis
เปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ

12 หนวยกิต

