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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ท่าพระจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ ปรัชญา และ
วรรณคดีองั กฤษ
ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25450051101454
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมและการศึกษา
เปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Literature and Comparative Studies
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ)
ชื่อย่อ ศศ.ม. (วรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Arts (Literary and Comparative Studies)
ชื่อย่อ M.A. (Literary and Comparative Studies)
3.
วิ ชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยทีม่ พี น้ื ความรูภ้ าษาและวรรณกรรม หรือสาขาทีเ่ ทียบเท่าจากใน
หรือต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ พ.ศ. 2558
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ได้พจิ ารณากลันกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิ
่
ชาการ ในการประชุมครัง้ ที่ ……………
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
ได้รบั อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ ……………………
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมีค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1นักวิชาการและนักวิจยั ด้านวรรณกรรมและวัฒนธรรม
8.2 อาจารย์ผสู้ อนด้านวรรณกรรมในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา
8.3 นักแปลหนังสือ ภาพยนตร์ และวารสารต่างๆ
8.4 นักเขียน ผูส้ อ่ื ข่าว บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ
8.5 ผูผ้ ลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์อ่นื ๆ
9.

สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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10. สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพัฒ นาที่ จ าเป็ นต้ อ งน ามาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตร
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
การปฎิรปู การศึกษา โดยเฉพาะการกาหนดมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ มคอ. 1 ที่
บังคับให้มกี ารเรียนการสอนวิชาวรรณคดี ได้ก่อให้เกิดความต้องการอาจารย์ดา้ นวรรณคดีมากขึน้
ทัง้ ในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ขณะเดียวกันเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของศตวรรษที่ 21 ได้ทาให้เกิด
ธุรกิจและการสือ่ สารข้ามพรมแดนได้สร้างความต้องการใหม่ๆในการเสพและรับรู้เรื่องราวของชีวติ
และวัฒนธรรมต่างๆทัวโลก
่
ส่งผลให้วรรณกรรมต่างชาติกลายเป็ นสินค้าทางวัฒนธรรมทีม่ คี วาม
ต้องการเพิม่ มากขึน้ ในสังคมไทย
10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและมีวจิ ารณญาณเป็นของตัวเอง ความ
เชีย่ วชาญในการประมวลข้อมูลอย่างบูรณาการเพือ่ รับมือกับความเปลีย่ นแปลงอันรวดเร็ว ความ
สันทัดช่าชองในการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพได้กลายเป็ นหนึ่งในปจั จัยสาคัญของเศรษฐกิจดิจติ ลั
ในโลกศตวรรษที่ 21 การพัฒนาเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วไปสูค่ วามเป็นพหุสงั คมและพหุ
วัฒนธรรมซึง่ เต็มไปด้วยวิถกี ารดารงชีวติ และรูปแบบวัฒนธรรมอันหลากหลาย ส่งผลให้ประชาชนใน
ฐานะส่วนหนึ่งของสังคมจาเป็นต้องเรียนรูแ้ ละปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงนี้
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ
กิ จของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
โครงการฯ จัดทาหลักสูตรเพือ่ ให้มหาบัณฑิตมีความเชีย่ วชาญทางด้านภาษาและ
วรรณกรรมทัง้ การอ่านและการเขียน และมีความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด และวัฒนธรรมนานาต่างชาติ
อย่างลึกซึง้ ผ่านการศึกษาเชิงเปรียบเทียบงานวรรณกรรมและสือ่ ของชาติต่างๆ โดยเน้นการศึกษา
ในลักษณะสหวิทยาการ
โครงการฯ ปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับกระแส และแนวคิดทางสังคม
และวัฒนธรรมอยู่เสมอเพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปเชื่อมโยงกับความรูแ้ ขนงอื่นๆ ใน
สายมนุษยศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
หลักสูตรของโครงการฯ จัดทาขึน้ อย่างสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน โดยเนื้อหาวิชา
ส่งเสริมให้ผศู้ กึ ษาแสวงหาความรูเ้ กี่ยวกับรากฐานแนวคิดและวัฒนธรรมนานาชาติทงั ้ จากในและ
นอกห้องเรียน และกระตุน้ ให้ผศู้ กึ ษาฝึกฝนทักษะการอ่าน เขียน วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมทักษะในการประมวลข้อมูลและความรูอ้ ย่างบูรณาการ ทัง้ ยังปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับความ
เปลีย่ นแปลงของสังคมและสอดคล้องกับวิทยาการแขนงอื่นๆ อยู่เสมอ เพือ่ ให้มหาบัณฑิตสามารถ
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นาความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้ไปประกอบอาชีพและปรับใช้ในการดารงชีวติ ได้อย่างเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
12. ความสัม พัน ธ์ (ถ้ ามี ) กับ หลัก สู ต รอื่ น ที่ เปิ ดสอนในวิ ท ยาลัย /คณะ/ภาควิ ช าอื่ น (เช่ น
รายวิ ชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้บริ การวิ ทยาลัย/คณะ/ภาควิ ชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิ ทยาลัย/
คณะ/ภาควิ ชาอื่น)
ไม่มี
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้า งบัณ ฑิ ต ที่ มีท ัง้ ความรอบรู้แ ละความเชี่ย วชาญเฉพาะทางด้ า นวรรณกรรมและ
การศึกษาเปรียบเทียบ เท่าทันกระแสและแนวโน้มใหม่ๆ ของวงวิชาการด้านวรรณกรรมศึกษา มี
ทักษะในการค้นคว้าและการวิจยั ด้านวรรณกรรมและตัวบทหลากหลายมิตใิ นลักษณะข้ามชาติ ข้าม
ภาษา ข้ามวัฒนธรรม ข้ามรูปแบบและข้ามสื่อ ตลอดจนมีความช่าชองในการประยุกต์ใช้กรอบคิด
ทฤษฎีทเ่ี หมาะสมทันสมัย ผสมผสานกับการวิเคราะห์ตวั บทและบริบททางสังคมได้อย่างแหลมคม
และลุ่มลึก
ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ เน้น
การศึกษาวรรณกรรมและการเปรียบเทียบในลักษณะข้ามชาติ ข้ามภาษา และข้ามวัฒนธรรม ให้
ความสาคัญ กับการศึกษาตัวบทวรรณกรรมตามแบบฉบับ และตัวบทรูปแบบอื่นๆ และในสื่อใหม่
อื่นๆ มุ่งศึกษาแนวคิดทฤษฎีในอดีตและปจั จุบนั ตลอดจนทิศทาง กระแส และแนวโน้มใหม่ๆของ
วรรณกรรมศึกษาและการเปรียบเทียบ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการค้นคว้าวิจยั ทีส่ ามารถประยุกต์ใช้
กรอบคิด ทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม โดยผสมผสานกับการวิเคราะห์ตวั บทและบริบทอย่างละเอียด
รอบด้าน ลุ่มลึกและแหลมคม ก่อให้เกิดความเข้าใจนัยยะอันหลากหลายมิติ ของวรรณกรรมและตัว
บททัง้ ในเชิงสุนทรียศาสตร์และเชิงสังคมการเมืองและวัฒนธรรม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลกั ษณะดังนี้
1. มีความรูท้ างด้านวรรณกรรมและการเปรียบเทียบข้ามภาษา วัฒนธรรม และสือ่ ประเภท
ต่างๆเป็นอย่างดี
2. มีความรูแ้ ละความเข้าใจปรัชญา แนวความคิด วัฒนธรรม และสังคมของชนต่างชาติ ต่างภาษา
และต่างยุคสมัย
3. เป็นนักวิชาการทีส่ ามารถทาการค้นคว้าวิจยั และศึกษาเพิม่ เติมทางด้านวรรณกรรมและ
วัฒนธรรม รวมทัง้ สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
4. สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่มี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุ ณ สมบัติของผู้เข้าศึก ษาต้อ งเป็ นไปตามข้อ บังคับมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี โดยศึกษาภาษาหรือ
วรรณกรรมเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท หรือสาขาทีเ่ ทียบเท่าทัง้ ในหรือต่างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.2.2 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 68.75 หรือมีประสบการณ์ในการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชาทีจ่ ะเรียนไม่น้อย
กว่า 2 ปี
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผล
สอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุ คคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะศิลปะศาสตร์
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2.3 ระบบการศึกษา ( ทาเครื่องหมาย  ให้ตรงตามระบบการศึกษาของหลักสูตร)
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่ หลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.4 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 ข้อ 42-45 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรและการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษา เป็ น หลักสูต รแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึก ษาต้อ งใช้ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ทาเฉพาะวิ ทยานิ พนธ์)
วิทยานิพนธ์
รวม

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิ ชาและทาวิ ทยานิ พนธ์)
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

12
12
12
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.2.3 แผน ข (ไม่ทาวิ ทยานิ พนธ์)
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การค้นคว้าอิสระ
รวม

12
18
6
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

นักศึกษาทีไ่ ม่มคี วามรูพ้ น้ื ฐานเพียงพอทีจ่ ะศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
จะต้องศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรปริญญาโทวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ
(กรณีแผน ก แบบ ก1) โดยไม่นับหน่วยกิต ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ดุล ยพินิจของสาขาวิชาฯ นอกจากนี้
นักศึกษาสามารถศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยไม่นับหน่วยกิต และได้รบั อนุ ญาตจากหลักสูตรวรรณกรรมและการศึกษาเปรีย บเทียบและ
สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรนัน้ ๆ
3.1.3 รายวิ ชาในหลักสูตร
รหัสวิ ชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ ว. /LT หมายถึงอักษรย่อของวิชาในหลักสูตรวรรณกรรมและ
การศึกษาเปรียบเทียบ
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-3
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 4-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 0
หมายถึง วิชาทีศ่ กึ ษาด้วยตนเอง
เลข 1
หมายถึง วิชาทีเ่ กีย่ วกับภาษาหรือทฤษฎีทางวรรณกรรม
เลข 2-3
หมายถึง วิชาทีเ่ กีย่ วกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
เลข 4
หมายถึง วิชาทีเ่ กีย่ วกับประเภทของวรรณกรรม
เลข 5
หมายถึง วิชาทีเ่ กีย่ วกับนักประพันธ์
เลข 6
หมายถึง วิชาทีเ่ กีย่ วกับแนวคิดหรือหัวข้อพิเศษในวรรณกรรม
เลข 7
หมายถึง วิชาทีเ่ กีย่ วกับศาสตร์อ่นื ๆ
เลขหลักร้อย
เลข 5
หมายถึง วิชาพืน้ ฐาน
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับต้น
เลข 7
หมายถึง วิชาระดับสูงและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
8
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เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
3.1.3.2 วิ ชาบังคับ
นักศึกษาทัง้ แผน ก. แบบ ก 2 และ แผน ข. ต้องศึกษาวิชาบังคับทัง้ 4 วิชา รวม
12 หน่วยกิต ได้ค่าระดับ B ในวิชาบังคับทุกวิชา
รหัสวิ ชา ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
(บ รรยาย-ป ฏิ บั ติ -ศึ ก ษ าด้ ว ย
ตนเอง)
ว.610 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3 (3-0-9)
LT 610 Research Methodology
ว.611 การเขียนงานวิจยั
3 (3-0-9)
LT 611 ResearchWriting
ว.612 ทฤษฎีวรรณกรรม
3 (3-0-9)
LT 612 Literary Theory
ว.613 แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
LT 613 Approaches to Comparative Studies
3.1.3.3 วิ ชาเลือก
1) นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต
2) นักศึกษา แผน ข ให้เลือกศึกษา 6 วิชา รวม 18 หน่วยกิต
โดยเลือ กศึกษาจากรายวิช าใดก็ได้ ดังต่อ ไปนี้ (หรือ เลือ กรายวิชาจาก
หลักสูตร
ปริญ ญาโทภาคปกติ ส าขาวิช าอื่ น ในคณะศิ ล ปศาสตร์ ทั ง้ นี้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งได้ ร ับ อนุ ม ั ติ จ าก
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทีต่ นเองสังกัด)
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

กลุ่มวิ ชาที่เกี่ยวกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
ว. 626 กระแสและขบวนการทางวรรณกรรม
LT 626 Literary Trends and Movements
ว. 627 ตัวบทและบริบท
LT 627 Texts and Contexts

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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ว. 634 วรรณกรรมและการเคลื่อนไหวทางสังคม
LT 634 Literature and Social Movements
ว. 734 วรรณกรรมโลก
LT 734 World Literature
ว. 735 ประวัตศิ าสตร์หนังสือ
LT 735 Book History

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

กลุ่มวิ ชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม และนักประพันธ์
ว. 644 หัวข้อตามประเภทวรรณกรรม
3 (3-0-9)
LT 644 Topics in Literary Genre
ว. 646 หัวข้อเกีย่ วกับสารคดี
3 (3-0-9)
LT 646 Topics in Non-Fiction
ว. 717 การวิจารณ์ขนั ้ สูง
3 (3-0-9)
LT 717 Advanced Critical Practices
ว. 754 สัมมนานักประพันธ์กบั บริบท
3 (3-0-9)
LT 754 Seminar on Authors in Context
วิ ชาที่เกี่ยวกับแนวคิ ดหรือหัวข้อพิ เศษในวรรณกรรม
ว. 664 หัวข้อทางวรรณกรรมเปรียบเทียบ
LT 664 Topics in Comparative Literature
ว. 665 แก่นเรื่องคัดสรรในงานวรรณกรรม
LT 665 Selected Literary Theme
ว. 667 วรรณกรรมกับการดัดแปลง
LT 667 Literature and Adaptation
ว. 764 สัมมนาหัวข้อเฉพาะในวรรณกรรมและวัฒนธรรม
LT 764 Seminar on Special Topics in Literature and Culture
กลุ่มวิ ชาที่เกี่ยวกับศาสตร์อื่นๆ
ว. 677 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์
LT 677 Literature and Sciences
ว. 774 วรรณกรรมกับศาสตร์การแปล
LT 774 Literature and Translation Studies

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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ว. 775 ภาพยนตร์โลก
LT 775 World Cinemas
ว. 776 วัฒนธรรมการทัศนา
LT 776 Visual Culture
ว. 777 วัฒนธรรมดิจทิ ลั
LT 777 Digital Culture

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.4 การค้นคว้าอิ สระ (สาหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ว. 700 การค้นคว้าอิสระ
6
LT 700 Independent Study
3.1.3.5 วิ ทยานิ พนธ์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ว. 800 วิทยานิพนธ์
12
LT 800 Thesis
(สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1)
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
ว. 803 วิทยานิพนธ์
LT 803 Thesis

หน่ วยกิ ต
36

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ว. 803 วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคเรียนที่ 2
9 หน่วยกิต ว. 803 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ว. 803 วิทยานิพนธ์
รวม

ปี การศึกษาที่ 2
9 หน่วยกิต ว. 803 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
11
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แผน ก แบบ ก 2
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ว. 610 ระเบียบวิธวี จิ ยั
ว. 612 ทฤษฎีวรรณกรรม
วิชาเลือก
รวม

ภาคเรียนที่ 2
3 หน่วยกิต ว.611 การเขียนงานวิจยั
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต ว.613 แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต รวม
12 หน่วยกิต
ปี การศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
ว. 800 วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคเรียนที่ 2
6 หน่วยกิต ว. 800 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

แผน ข
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ว. 610 ระเบียบวิธวี จิ ยั
ว. 612 ทฤษฎีวรรณกรรม
วิชาเลือก
รวม

3
3
3
9

ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต ว.611 การเขียนงานวิจยั
หน่วยกิต ว.613 แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ
หน่วยกิต วิชาเลือก
หน่วยกิต รวม

3
3
6
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วิชาเลือก
รวม

ภาคเรียนที่ 2
9 หน่วยกิต ว. 700 การค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้
9 หน่วยกิต รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
วิ ชาบังคับ
ว. 610 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3 (3-0-9)
LT 610 Research Methodology
ระเบียบวิธวี จิ ยั เบือ้ งต้นสาหรับการเขียนรายงานวิจยั ในสาขาวรรณกรรมศึกษาและ
การศึกษาเปรียบเทียบ
Introduction to research methodology applicable to research writings in the field of
literary and comparative studies
ว. 611 การเขียนงานวิจยั
3 (3-0-9)
LT 611 Research Writing
การเขียนงานวิจยั การรวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงการนาเสนอความคิด
และข้อถกเถียง
Research writing: data collection, organization and analysis as well as presentation
of ideas and arguments
ว. 612 ทฤษฎีวรรณกรรม
3 (3-0-9)
LT 612 Literary Theory
แนวคิดและทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ร่วมสมัยทีส่ าคัญ และการฝึกเขียนงานวิจารณ์โดยใช้
กรอบคิดทางทฤษฎี
Major concepts and contemporary theories of literary criticisms; practices in criticism
with the help of theoretical frameworks
ว. 613 แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
LT 613 ApproachestoComparative Studies
แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบตัวบทวรรณกรรมสือ่ และวัตถุทางวัฒนธรรมอื่นๆ ข้าม
วัฒนธรรม ชาติ และสาขาวิชา
Approaches to comparative studies of literary texts, media and cultural objects
across cultures, nations and disciplines
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วิ ชาเลือก
กลุ่มวิ ชาที่เกี่ยวกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
ว. 626 กระแสและขบวนการทางวรรณกรรม
3 (3-0-9)
LT 626 Literary Trends and Movements
ลักษณะเด่น ประเด็นสาคัญ บริบททางสังคม อิทธิพลและผลสะเทือนของกระแสและ
ขบวนการทางวรรณกรรม
Distinctive features, key issues, social context, influences and impacts of major
literary trends and movements
ว. 627 ตัวบทและบริบท
3 (3-0-9)
LT 627 Texts and Contexts
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทวรรณกรรมทีศ่ กึ ษากับบริบททางประวัตศิ าสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรม ทีส่ ง่ ผลต่อการอ่านและการตีความ
The relationship between the texts under study and their historical, social and
cultural contexts that affect reading and interpretation
ว. 634 วรรณกรรมและการเคลื่อนไหวทางสังคม
3 (3-0-9)
LT 634 Literature and Social Movements
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเคลื่อนไหวทางสังคม เช่น ขบวนการสังคมนิยม
ขบวนการสตรีนิยม และขบวนการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม หรือระหว่างวรรณกรรมกับประดิษฐกรรมทาง
วัฒนธรรมในบริบทของขบวนการทางสังคม
The interrelations between literature and social movements, such as socialism,
feminism, and environmentalism, or between literature and other cultural artefacts in the
context of social activism.
ว. 734 วรรณกรรมโลก
3 (3-0-9)
LT 734 World Literature
ตัวบทคัดสรรโดยนักประพันธ์จากประเทศนอกยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือพิจารณา
ผ่านกรอบทฤษฎีต่างๆ ของวรรณกรรมโลกศึกษา
Selected texts by writers from the countries beyond Western Europe and North
America, considered through the theoretical frameworks of world literary studies
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ว. 735 ประวัตศิ าสตร์หนังสือ
3 (3-0-9)
LT 735 Book History
แนวทางการศึกษาการผลิต ตีพมิ พ์ เผยแพร่ และตอบรับหนังสือ ซึง่ รวมถึงประวัตศิ าสตร์
การอ่านและการเป็ นผูป้ ระพันธ์ ภายใต้บริบททางสังคม ประวัตศิ าสตร์ และภูมศิ าสตร์ทจ่ี าเพาะ
เจาะจง
Approaches to the study of production, publication, circulation and reception of
books, including the history of reading and authorship, within a particular social, historical
and geographical context.
กลุ่มวิ ชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม และนักประพันธ์
ว. 644 หัวข้อตามประเภทวรรณกรรม
3 (3-0-9)
LT 644 Topics in Literary Genre
รูปแบบ พลวัต และประเด็นอื่นๆ ทีป่ รากฏในประเภทวรรณกรรมทีก่ าหนด
Form,dynamic and other issues of interest ina designated genre
ว. 646 หัวข้อเกีย่ วกับสารคดี
LT 646 Topics in Non-Fiction
ตัวบทคัดสรร ทฤษฎี และประเด็นทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับสารคดี
Selected texts, theories and issues of interest in non-fiction

3 (3-0-9)

ว. 717 การวิจารณ์ขนั ้ สูง
3 (3-0-9)
LT 717 Advanced Critical Practices
นักทฤษฎีและ/หรือทฤษฎีต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสตร์การวิจารณ์ และการฝึกการเขียนเชิง
ทฤษฎีชนั ้ สูง
Theorists and/or schools of therory applicable to the art of criticsm, and practices in
advanced theoretical writing
ว. 754 สัมมนานักประพันธ์กบั บริบท
3 (3-0-9)
LT 754 Seminar on Authors in Context
ผลงานสาคัญของนักประพันธ์บางคนหรือบางกลุ่ม โดยพิจารณาอิทธิพลทางสังคม การเมือง
และวัฒนธรรม รวมทัง้ กระแสการวิจารณ์ทร่ี ่วมสมัยกับนักประพันธ์
The major works of one or a group of authors in relation totheir social, political, and
cultural influence as well astrends of criticism
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วิ ชาที่เกี่ยวกับแนวคิ ดหรือหัวข้อพิ เศษในวรรณกรรม
ว. 664 หัวข้อทางวรรณกรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
LT 664 Topics in Comparative Literature
ตัวบทคัดสรรข้ามต้นกาเนิดทางวัฒนธรรมและ/หรือสาขาวิชา และประเด็นทีน่ ่าสนใจ
ทางด้านวรรณกรรมเปรียบเทียบ
Selected texts across cultural and/or disciplinary origins and issues of interest in
comparative literature
ว. 665 แก่นเรื่องคัดสรรในงานวรรณกรรม
LT 665 Selected Literary Theme
ประเด็นทีน่ ่าสนใจในแก่นเรื่องคัดสรรในงานวรรณกรรม
Issues of interest in a selected literary theme

3 (3-0-9)

ว. 667 วรรณกรรมกับการดัดแปลง
3 (3-0-9)
LT 667 Literature and Adaptation
วรรณกรรม การดัดแปลงข้ามสือ่ และอิทธิพลซึง่ กันและกัน
Literary works, their adaptations in other forms of media, and their interinfluence.
ว. 764 สัมมนาหัวข้อเฉพาะในวรรณกรรมและวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
LT 764 Seminar on Special Topicsin Literature and Culture
หัวข้อเฉพาะทีน่ ่าสนใจในวรรณกรรมและผลผลิตทางวัฒนธรรมในรูปแบบอื่นๆ
Topics of interest in literature and other forms of cultural production
กลุ่มวิ ชาที่เกี่ยวกับศาสตร์อื่นๆ
ว. 677 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-9)
LT 677 Literature and Sciences
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับองค์ความรูแ้ ละวิถปี ฏิบตั ทิ างวิทยาศาสตร์ซง่ึ ปรากฏใน
องค์ประกอบวรรณกรรมเช่นรูปแบบการเขียนและการเกิดประเภทวรรณกรรม
The relationship between literatureand scientific knowledge and practices, as seen
in elements such as literary modes of writing and emergence of genres
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ว. 774 วรรณกรรมกับศาสตร์การแปล
3 (3-0-9)
LT774 Literature and Translation Studies
วรรณกรรมกับศาสตร์การแปล ครอบคลุมหัวข้อ เช่น การสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม ความ
เป็นไปได้ในการแปล และความสัมพันธ์ของการแปลกับสาขาวิชาอื่น
Literature and translation studies, including topics such as cross-cultural
communications, translatability, and the intertwinement between translation and other
disciplines
ว. 775 ภาพยนตร์โลก
3 (3-0-9)
LT 775 World Cinemas
กลุ่มภาพยนตร์นอกอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวดู ศึกษาผ่านกรอบความคิดเรื่อง
ภาพยนตร์โลกในภาพยนตร์ศกึ ษา
Cinemas in film industries other than Hollywood examined through a conceptual
framework of world cinema
ว. 776 วัฒนธรรมการทัศนา
LT 776 Visual Culture
ผลงานคัดสรรและทฤษฎีเชิงสหวิทยาการว่าด้วยวัฒนธรรมทางสายตา
Selected works and interdisciplinary theories on visual culture

3 (3-0-9)

ว. 777 วัฒนธรรมดิจทิ ลั
3 (3-0-9)
LT 777 Digital Culture
พัฒนาการ อิทธิพล และศักยภาพของโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั ในการเปลีย่ นรูปวัฒนธรรมและ
สังคม
The development, influence, and potential of digital infrastructure in reshaping
culture and society
การค้นคว้าอิ สระ
ว. 700 การค้นคว้าอิสระ
LT 700 Independent Study

6 หน่วยกิต

การค้นคว้าและวิจยั ในหัวข้อทางวรรณกรรมศึกษาและการศึกษาเปรียบเทียบ โดยการ
รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการศึกษาด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาแนะนา
และต้องนาเสนอผลงานปากเปล่าเมื่อดาเนินการเสร็จสิน้
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The study and research—accumulating, analyzing and synthesizing data—on a topic
of interest in literary and comparative studies, conducted by the student under the
supervision of the advisor; an oral presentation of the finished project are required.
วิ ทยานิ พนธ์
ว. 800 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
LT 800 Thesis
โครงการวิจยั ทีส่ ร้างบทสนทนากับผลงานทางวิชาการทีม่ อี ยู่เดิม ในหัวข้อทางวรรณกรรม
ศึกษาและการศึกษาเปรียบเทียบทีส่ นใจ การเขียนและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่งานวิจยั
จริยธรรมในการทาวิจยั
A research project that critically engages with existing scholarly works on a topic of
interest in literary and comparative studies; writing and presenting a thesis; publishing a
research paper; research ethics
ว. 803 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
LT 803 Thesis
โครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างคุณูปการสาคัญอย่างใดอย่างหนึ่งต่อวรรณกรรมศึกษาและ
การศึกษาเปรียบเทียบ การเขียนและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่งานวิจยั จริยธรรมในการทา
วิจยั
A research project that potentially makes a significant contribution to literary and
comparative studies; writing and presenting a thesis; publishing a research paper; research
ethics
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิ บตั ิ ) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิ ทยานิ พนธ์ และการค้นคว้าอิ สระ
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
หลักสูตรมี 3 แผนการศึกษา คือ 1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 แผนทาเฉพาะวิทยานิพนธ์
2) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ 3) หลักสูตรแผน ข แผนศึกษา
รายวิชาและการค้นคว้าอิสระ
การค้นคว้าอิ สระ
การค้นคว้าและวิจยั ในหัวข้อทางวรรณกรรมศึกษาและการศึกษาเปรียบเทียบ โดยการ
รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการศึกษาด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาแนะนา
และต้องนาเสนอผลงานปากเปล่าเมื่อดาเนินการเสร็จสิน้
ว. 800 วิ ทยานิ พนธ์
โครงการวิจยั ทีส่ ร้างบทสนทนากับผลงานทางวิชาการทีม่ อี ยู่เดิม ในหัวข้อทางวรรณกรรม
ศึกษาและการศึกษาเปรียบเทียบทีส่ นใจ การเขียนและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่งานวิจยั
จริยธรรมในการทาวิจยั
ว. 803 วิ ทยานิ พนธ์
โครงการวิจยั ทีส่ ามารถสร้างคุณูปการสาคัญอย่างใดอย่างหนึ่งต่อวรรณกรรมศึกษาและ
การศึกษาเปรียบเทียบ การเขียนและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่งานวิจยั จริยธรรมในการทา
วิจยั
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการวิจยั
2) นักศึกษาได้สร้างข้อเสนอใหม่ในสาขาวิชาวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ
3) นักศึกษาสามารถเขียนและนาเสนอรายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่อย่างมีจริยธรรมในการทา
วิจยั
5.3 ช่วงเวลา
1) การทาวิทยานิพนธ์ แบบ แผน ก แบบ ก 1 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาที่
1 ภาคการศึกษาที่ 2
2) การท าวิท ยานิ พ นธ์ แ บบแผน ก แบบ ก2 เริ่ม ท าวิท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์ในปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
3) การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรแผน ข นักศึกษาเริม่ ทาการค้นคว้าอิสระในปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
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5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
1) แผน ก แบบ ก1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
2) แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
3) แผน ข การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
5.5 ข้อกาหนดการทาวิ ทยานิ พนธ์ การค้นคว้าอิ สระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(2) นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
(3) หลั ง จากจดทะเบี ย นท าวิท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครง
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
วรรณกรรมและการศึก ษาเปรียบเทียบ เพื่อ ให้ค ณบดีค ณะศิล ปศาสตร์แต่งตัง้ อาจารย์ท่ีป รึกษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คาแนะนานักศึกษา รวมทัง้
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.)
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2)
(1) อาจารย์ผู้ส อบวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.)
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
(3) การสอบวิทยานิพ นธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อ บังคับ ของมหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ทจ่ี ะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
(1) นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษา
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วย
กิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(2) นักศึกษาต้องทาการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(3) หลังจากจดทะเบียนทาการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการ
ค้น คว้าอิส ระต่ อ คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต รปริญ ญาโท สาขาวิช าวรรณกรรมศึก ษาและการ
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เปรียบเทียบ เพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์แต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการ
การค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ซึง่ จะให้คาแนะนานักศึกษา และสอบการค้นคว้าอิสระ
(4) อาจารย์ท่ีป รึก ษาการค้น คว้าอิส ระ และกรรมการสอบการค้น คว้าอิส ระ ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.)
(5) การแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือ
การค้นคว้า อิสระตามความในวรรคก่อนจะกระทาได้เฉพาะกรณีทม่ี เี หตุผลและความจาเป็น
5.5.4 การสอบประมวลความรู้
(1) การสอบประมวลความรูเ้ ป็นการสอบข้อเขียน
(2) นักศึกษามีสทิ ธิทจ่ี ะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามที่
หลักสูตรกาหนด และได้รบั โอกาสให้สอบในภาคการศึกษาแรกที่มโี อกาสจะสาเร็จการศึกษา โดยมี
ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(3) คณะศิลปศาสตร์จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็ น การสอบแบบข้อเขียน ปี
การศึกษาละ 2ครัง้ โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้
(4) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรูใ้ ห้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครัง้
มิฉะนัน้ จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
5.6 การเตรียมการ
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทพิจารณาและเสนอขออนุมตั ใิ ห้คณะศิลป
ศาสตร์แต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ ให้คาแนะนาในการทาวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษา
2) เนื้อหาวิทยานิพนธ์ตอ้ งเป็นหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับวรรณกรรมและการศึกษา
เปรียบเทียบ โดยมีรายงานทีต่ อ้ งนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกาหนด
3) นักศึกษาจะต้องทาวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์เป็ นผูแ้ นะนาและ
ควบคุม
5.7 กระบวนการประเมิ นผล
5.7.1 การประเมินผลวิทยานิพนธ์มรี ายละเอียดดังนี้
1) การประเมินผลเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ซง่ึ มีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันอย่างน้อย 1 คน คณะกรรมการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
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อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็นประธานกรรมการ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์
ด้วยทุกครัง้
2) การประเมินผลวิทยานิพนธ์
ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซง่ึ เป็นกรรมการชุดเดียวกันกับ
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทาได้เฉพาะกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นทัง้ นี้ การดาเนินการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ การสอบ
วิทยานิพนธ์ทจ่ี ะได้รบั ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.7.2 การประเมินผลการค้นคว้าอิสระมีรายละเอียดดังนี้
1)การประเมินผลเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า 2
คนประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น อย่ า งน้ อ ย 1 คน
คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้
ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
2) การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ
ประเมิน ผลโดยคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ซ่ึ ง เป็ น กรรมการชุ ด เดีย วกัน กั บ
คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ การแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ จะกระทาได้เฉพาะกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นทัง้ นี้ การดาเนินการสอบ
การค้น คว้าอิส ระให้เป็ น ไปตามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้ว ยการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้ วยการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.
2559 การสอบการค้นคว้าอิสระทีจ่ ะได้รบั ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระ
5.7.3 การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 33, 46, 48, 55, 60, 69-74, 80-81
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
1. การทวนสอบแต่ละรายวิชาจะกระทาโดยการทวนสอบจากคะแนนสอบและงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
2. การสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จะดาเนินการโดยคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วยอาจารย์
ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
3. ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ
หรือ เสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1. สารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
2. สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แผน ก แบบ ก 1
1) มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด
หรือ ศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะ
แต่งตัง้ และต้องเป็ นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟงั ได้
4) ต้องได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และนาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559
5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อย
ได้ร ับ การยอมรับ ให้ ตีพ ิม พ์ใ นวารสารระดับ ชาติห รือ ระดับ นานาชาติท่ีมีคุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการแผยพร่
ผลงานทางวิชาการ
6) ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอื่นๆ ทีค่ ณะและมหาวิทยาลัยกาหนด
7) ชาระหนี้สนิ ทัง้ หมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
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3.2 แผน ก แบบ ก 2
1) ได้ศกึ ษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2) ได้ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ได้ค่าระดับ B ในวิชาบังคับทุกวิชา
4) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลั ย
กาหนด หรือ ศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
5) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ทีค่ ณะแต่งตัง้ และต้องเป็ นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟงั ได้
6) ต้อ งได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิท ยานิ พ นธ์ และน าส่งวิท ยานิพ นธ์ฉ บับ
สมบูรณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่าง
น้ อ ยได้ร ับ การยอมรับ ให้ ตีพ ิม พ์ ใ นวารสารระดับ ชาติห รือ นานาชาติท่ีมีคุ ณ ภาพตามประกาศ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.) เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการแผยพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
8) ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอื่นๆ ทีค่ ณะและมหาวิทยาลัยกาหนด
9) ชาระหนี้สนิ ทัง้ หมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
3.3 แผน ข
1) ได้ศกึ ษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2) ได้ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ได้ค่าระดับ B ในวิชาบังคับทุกวิชา
4) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลัย
กาหนด หรือ ศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
5) ได้ค่าระดับ P ในการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
6) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดย
คณะกรรมการทีค่ ณะแต่งตัง้ และต้องเป็ นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟงั ได้
7) น า ส่ ง ร า ย ง า น ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
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8) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รบั
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ บื ค้นได้
9) ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอื่นๆ ทีค่ ณะและมหาวิทยาลัยกาหนด
10) ชาระหนี้สนิ ทัง้ หมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว
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ตารางเทียบรายวิ ชาในหลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
ฉบับ พ.ศ. 2558 กับ สาขาวิ ชาวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ ฉบับ พ.ศ. 2563
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
รายวิ ชาที่เทียบได้
ว .610 การเขียนเชิงวิชาการ
ว .611 การเขียนงานวิจยั
ว. 612 ประวัตวิ รรณคดีวจิ ารณ์
ว. 613 วรรณคดีวจิ ารณ์ร่วมสมัย
ว. 644 สัจนิยมในวรรณกรรม
ว. 734 วรรณกรรมหลังยุคอาณานิคม
ว. 800 วิทยานิพนธ์
วิ ชาที่เทียบไม่ได้
ว. 524การอ่านวรรณคดีองั กฤษและ
อเมริกนั เชิงวิจารณ์
ว. 624 วรรณคดีองั กฤษสมัยฟื้นฟู
ศิลปวิทยา
ว. 625 วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17
ว. 626 วรรณคดีองั กฤษสมัยศตวรรษที่ 18
ว. 627 วรรณคดีองั กฤษยุคโรแมนติก
ว. 628 วรรณคดียุควิกตอเรียน
ว. 629 วรรณคดีร่วมสมัย
ว. 646 กวีนิพนธ์สมัยใหม่
ว. 647 นวนิยายและเรื่องสัน้ สมัยใหม่
ว. 648 ละครสมัยใหม่
ว. 735 วรรณกรรมหลังสมัยใหม่
ว. 754 เชกสเปียร์
ว. 764 สัมมนานักประพันธ์อเมริกนั
ว. 765 สัมมนานักประพันธ์องั กฤษ
ว. 774 หัวข้อเฉพาะในวรรณคดี
ว. 775 ผูห้ ญิงในวรรณกรรม
ว. 701 การค้นคว้าอิสระ 1

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2563
ว. 610
ว. 611
ว. 612
ว. 613
ว. 644
ว. 734
ว. 800

ระเบียบวิธวี จิ ยั
การเขียนงานวิจยั
ทฤษฎีวรรณกรรม
แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ
หัวข้อตามประเภทวรรณกรรม
วรรณกรรมโลก
วิทยานิพนธ์
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
ว. 702 การค้นคว้าอิสระ 2

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2563
วิ ชาที่เทียบไม่ได้
ว. 626 กระแสและขบวนการทางวรรณกรรม
ว. 627 ตัวบทและบริบท
ว. 634 วรรณกรรมและการเคลื่อนไหวทาง
สังคม
ว. 644 หัวข้อตามประเภทวรรณกรรม
ว. 646 หัวข้อเกีย่ วกับสารคดี
ว. 664 หัวข้อทางวรรณกรรมเปรียบเทียบ
ว. 665 แก่นเรื่องคัดสรรในงานวรรณกรรม
ว. 667 วรรณกรรมกับการดัดแปลง
ว. 677 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์
ว. 700 การค้นคว้าอิสระ
ว. 717 การวิจารณ์ขนั ้ สูง
ว. 735 ประวัตศิ าสตร์หนังสือ
ว. 754 สัมมนานักประพันธ์กบั บริบท
ว. 764 สัมมนาหัวข้อเฉพาะในวรรณกรรม
และวัฒนธรรม
ว. 774 วรรณกรรมกับศาสตร์การแปล
ว. 775 ภาพยนตร์โลก
ว. 776 วัฒนธรรมการทัศนา
ว. 777 วัฒนธรรมดิจทิ ลั
ว. 803 วิทยานิพนธ์
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