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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ 
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ 2563) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ท่าพระจนัทร ์คณะศลิปศาสตร ์ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ปรชัญา และ 
 วรรณคดอีงักฤษ 

 
ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
  รหสัหลกัสตูร : 25450051101454 
  ชื่อหลกัสตูร 

  ภาษาไทย : หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวรรณกรรมและการศกึษา
เปรยีบเทยีบ 

  ภาษาองักฤษ : Master of Arts Program in Literature and Comparative Studies 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเตม็ ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (วรรณกรรมและการศกึษาเปรยีบเทยีบ) 
   ชื่อย่อ ศศ.ม. (วรรณกรรมและการศกึษาเปรยีบเทยีบ) 
 ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ Master of Arts (Literary and Comparative Studies)  
   ชื่อย่อ M.A. (Literary and Comparative Studies) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร   36 หน่วยกติ 
5. รปูแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รปูแบบ   
  หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท ศกึษา 2 ปี  
 5.2 ภาษาท่ีใช้   
  จดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย 

 5.3 การรบัเข้าศึกษา 
รบันกัศกึษาไทยทีม่พีืน้ความรูภ้าษาและวรรณกรรม หรอืสาขาทีเ่ทยีบเท่าจากใน

หรอืต่างประเทศ จากสถาบนัการศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยัรบัรองวทิยฐานะ 
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 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
  เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
   
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 ปรบัปรุงจากหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาและวรรณคดอีงักฤษ พ.ศ. 2558 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศกึษาที ่ 1 ปีการศกึษา 2563 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2563 

  ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ ในการประชุมครัง้ที ่…………… 
    เมื่อวนัที ่ ……..  เดอืน ........................  พ.ศ.  ……………… 
  ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมครัง้ที ่…………………… 
    เมื่อวนัที ่ ……..  เดอืน ........................  พ.ศ.  ……………… 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2564   
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
  8.1นกัวชิาการและนกัวจิยัดา้นวรรณกรรมและวฒันธรรม 
  8.2 อาจารยผ์ูส้อนดา้นวรรณกรรมในระดบัอุดมศกึษาและมธัยมศกึษา 
  8.3 นกัแปลหนงัสอื ภาพยนตร ์และวารสารต่างๆ 
  8.4 นกัเขยีน ผูส้ ือ่ขา่ว บรรณาธกิาร และกองบรรณาธกิาร  
  8.5 ผูผ้ลติเนื้อหาเชงิสรา้งสรรคอ์ื่น ๆ  
 
9. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
  คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
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10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลกัสูตร 

 10.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
   การปฎริปูการศกึษา โดยเฉพาะการก าหนดมาตรฐานหลกัสตูรภาษาองักฤษ มคอ. 1 ที่
บงัคบัใหม้กีารเรยีนการสอนวชิาวรรณคด ีไดก้่อใหเ้กดิความตอ้งการอาจารยด์า้นวรรณคดมีากขึน้
ทัง้ในระดบัอุดมศกึษาและมธัยมศกึษา  ขณะเดยีวกนัเศรษฐกจิดจิทิลัของศตวรรษที ่21 ไดท้ าใหเ้กดิ
ธุรกจิและการสือ่สารขา้มพรมแดนไดส้รา้งความตอ้งการใหม่ๆในการเสพและรบัรู้เรื่องราวของชวีติ
และวฒันธรรมต่างๆทัว่โลก สง่ผลใหว้รรณกรรมต่างชาตกิลายเป็นสนิคา้ทางวฒันธรรมทีม่คีวาม
ตอ้งการเพิม่มากขึน้ในสงัคมไทย 
 10.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
   ความสามารถในการคดิอย่างมเีหตุผลและมวีจิารณญาณเป็นของตวัเอง  ความ
เชีย่วชาญในการประมวลขอ้มลูอย่างบูรณาการเพือ่รบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงอนัรวดเรว็ ความ
สนัทดัช ่าชองในการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพไดก้ลายเป็นหน่ึงในปจัจยัส าคญัของเศรษฐกจิดจิติลั
ในโลกศตวรรษที ่21  การพฒันาเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ไปสูค่วามเป็นพหุสงัคมและพหุ
วฒันธรรมซึง่เตม็ไปดว้ยวถิกีารด ารงชวีติและรปูแบบวฒันธรรมอนัหลากหลาย สง่ผลให้ประชาชนใน
ฐานะสว่นหน่ึงของสงัคมจ าเป็นตอ้งเรยีนรูแ้ละปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงนี้ 
 
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1  และ  10.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธ
กิจของสถาบนั 
 11.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  โครงการฯ จดัท าหลกัสตูรเพือ่ใหม้หาบณัฑติมคีวามเชีย่วชาญทางดา้นภาษาและ
วรรณกรรมทัง้การอ่านและการเขยีน และมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ และวฒันธรรมนานาต่างชาติ
อย่างลกึซึง้ ผ่านการศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบงานวรรณกรรมและสือ่ของชาตติ่างๆ โดยเน้นการศกึษา
ในลกัษณะสหวทิยาการ 
  โครงการฯ ปรบัปรุงหลกัสตูรและเนื้อหาวชิาใหส้อดคลอ้งกบักระแส และแนวคดิทางสงัคม
และวฒันธรรมอยู่เสมอเพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปเชื่อมโยงกบัความรูแ้ขนงอื่นๆ ใน
สายมนุษยศาสตร ์และสายสงัคมศาสตร์  
 11.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
  หลกัสตูรของโครงการฯ จดัท าขึน้อย่างสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั โดยเนื้อหาวชิา
สง่เสรมิใหผู้ศ้กึษาแสวงหาความรูเ้กี่ยวกบัรากฐานแนวคดิและวฒันธรรมนานาชาตทิัง้จากในและ
นอกหอ้งเรยีน และกระตุน้ใหผู้ศ้กึษาฝึกฝนทกัษะการอ่าน เขยีน วเิคราะห ์วจิารณ์อย่างต่อเนื่อง 
สง่เสรมิทกัษะในการประมวลขอ้มลูและความรูอ้ย่างบูรณาการ  ทัง้ยงัปรบัปรุงเนื้อหาใหเ้ขา้กบัความ
เปลีย่นแปลงของสงัคมและสอดคลอ้งกบัวทิยาการแขนงอื่นๆ อยู่เสมอ เพือ่ใหม้หาบณัฑติสามารถ
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น าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดไ้ปประกอบอาชพีและปรบัใชใ้นการด ารงชวีติไดอ้ย่างเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
 
12. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน (เช่น 

รายวิชาท่ีเปิดสอนเพื่อให้บริการวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากวิทยาลยั/
คณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

 ไม่ม ี
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

5 
 

ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรชัญา  ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
 1.1 ปรชัญา 
  สร้างบัณฑิตที่มีทัง้ความรอบรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวรรณกรรมและ
การศกึษาเปรยีบเทยีบ เท่าทนักระแสและแนวโน้มใหม่ๆ ของวงวชิาการด้านวรรณกรรมศกึษา มี
ทกัษะในการค้นควา้และการวจิยัด้านวรรณกรรมและตวับทหลากหลายมติใินลกัษณะขา้มชาต ิขา้ม
ภาษา ขา้มวฒันธรรม ข้ามรูปแบบและข้ามสื่อ ตลอดจนมคีวามช ่าชองในการประยุกต์ใช้กรอบคดิ
ทฤษฎีทีเ่หมาะสมทนัสมยั ผสมผสานกบัการวเิคราะห์ตวับทและบรบิททางสงัคมได้อย่างแหลมคม
และลุ่มลกึ    
  ความส าคญั 
  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวรรณกรรมและการศกึษาเปรยีบเทียบ เน้น
การศึกษาวรรณกรรมและการเปรยีบเทียบในลกัษณะขา้มชาต ิขา้มภาษา และข้ามวฒันธรรม ให้
ความส าคญักบัการศึกษาตวับทวรรณกรรมตามแบบฉบบั และตวับทรูปแบบอื่นๆ และในสื่อใหม่
อื่นๆ มุ่งศกึษาแนวคดิทฤษฎีในอดตีและปจัจุบนั ตลอดจนทศิทาง กระแส และแนวโน้มใหม่ๆของ
วรรณกรรมศกึษาและการเปรยีบเทยีบ ฝึกฝนและพฒันาทกัษะการคน้ควา้วจิยัทีส่ามารถประยุกต์ใช้
กรอบคดิ ทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม โดยผสมผสานกบัการวเิคราะห์ตวับทและบรบิทอย่างละเอยีด 
รอบดา้น ลุ่มลกึและแหลมคม ก่อให้เกดิความเขา้ใจนัยยะอนัหลากหลายมติิของวรรณกรรมและตวั
บททัง้ในเชงิสุนทรยีศาสตรแ์ละเชงิสงัคมการเมอืงและวฒันธรรม 
 
 1.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

  เพือ่ใหบ้ณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรมลีกัษณะดงันี้ 
1. มคีวามรูท้างดา้นวรรณกรรมและการเปรยีบเทยีบขา้มภาษา วฒันธรรม และสือ่ประเภท
ต่างๆเป็นอย่างด ี
2. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจปรชัญา แนวความคดิ วฒันธรรม และสงัคมของชนต่างชาต ิต่างภาษา 
และต่างยุคสมยั 
3. เป็นนกัวชิาการทีส่ามารถท าการคน้ควา้วจิยัและศกึษาเพิม่เตมิทางดา้นวรรณกรรมและ
วฒันธรรม รวมทัง้สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศกึษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ1 

ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์  
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  ไม่ม ี
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่ม ี  
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วนั – เวลาราชการปกต ิ
   เรยีนวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์เวลา 8.00 น. ถงึ 16.00 น. 
   ภาคการศกึษาที ่1  เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 
   ภาคการศกึษาที ่2  เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 22-23 และมคีุณสมบตั ิ ดงันี้ 

  2.2.1 เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีโดยศกึษาภาษาหรอื
วรรณกรรมเป็นวชิาเอกหรอืวชิาโท หรอืสาขาทีเ่ทยีบเท่าทัง้ในหรอืต่างประเทศจาก
สถาบนัการศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยัรบัรองวทิยฐานะ 

 2.2.2 ต้องมคี่าระดบัเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า2.75 หรอื คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 68.75 หรอืมปีระสบการณ์ในการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิาทีจ่ะเรยีนไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 
1)  ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งผ่านการสอบขอ้เขยีนและการสอบสมัภาษณ์ 
2)  ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งสง่ผลทดสอบภาษาองักฤษ TU-GET หรอื TOEFL หรอื IELTS (ผล

สอบตอ้งไม่เกนิ 2 ปี นบัถงึวนัสมคัร) 
3)  เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรบัสมคัรบุคคลเข้าศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ/หรอืคณะศลิปะศาสตร ์
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 2.3 ระบบการศึกษา ( ท าเครื่องหมาย  ใหต้รงตามระบบการศกึษาของหลกัสตูร) 
   แบบชัน้เรยีน  
   แบบทางไกลผ่านสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
   อื่นๆ (ระบุ) 
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2561 ขอ้ 42-45 และประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรื่อง การลงทะเบยีนเรยีนขา้มหลกัสตูรและการ
ลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2560 
 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร 36  หน่วยกติ 
   ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา
การศกึษาตลอดหลกัสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศกึษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 10 ภาคการศกึษา
ปกต 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
    3.1.2.1 แผน ก  แบบ ก  1  (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ)์  
 

วทิยานิพนธ์ 36   หน่วยกติ 
รวม 36   หน่วยกติ 

     
   3.1.2.2 แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ)์  
 

หมวดวชิาบงัคบั 12   หน่วยกติ 
หมวดวชิาเลอืก 12   หน่วยกติ 
วทิยานิพนธ์ 12   หน่วยกติ 
รวม 36   หน่วยกติ 
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   3.1.2.3 แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ)์ 
      

หมวดวชิาบงัคบั 12   หน่วยกติ 
หมวดวชิาเลอืก 18   หน่วยกติ 
การคน้ควา้อสิระ 6     หน่วยกติ 
รวม 36   หน่วยกติ 

 
   นกัศกึษาทีไ่ม่มคีวามรูพ้ืน้ฐานเพยีงพอทีจ่ะศกึษารายวชิาใดวชิาหนึ่งตามหลกัสูตร 

จะต้องศกึษารายวชิาที่เกี่ยวขอ้งในหลกัสูตรปรญิญาโทวรรณกรรมและการศกึษาเปรยีบเทียบ 
(กรณีแผน ก แบบ ก1) โดยไม่นับหน่วยกติ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของสาขาวชิาฯ นอกจากนี้
นักศกึษาสามารถศกึษารายวชิาใดวชิาหนึ่งในหลกัสูตรที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
โดยไม่นับหน่วยกติ และไดร้บัอนุญาตจากหลกัสูตรวรรณกรรมและการศกึษาเปรยีบเทยีบและ
สาขาวชิาทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรนัน้ๆ 

  3.1.3 รายวิชาในหลกัสูตร     
 รหสัวิชา 
รายวชิาในหลกัสตูรประกอบดว้ย อกัษรย่อ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั โดยมคีวามหมายดงันี้  

อกัษรย่อ    ว. /LT  หมายถงึอกัษรย่อของวชิาในหลกัสตูรวรรณกรรมและ 
  การศกึษาเปรยีบเทยีบ 

 เลขหลกัหน่วย  
เลข 0-3  หมายถงึ วชิาบงัคบั 
เลข 4-9  หมายถงึ วชิาเลอืก 

เลขหลกัสิบ    
เลข 0  หมายถงึ วชิาทีศ่กึษาดว้ยตนเอง 
เลข 1 หมายถงึ วชิาทีเ่กีย่วกบัภาษาหรอืทฤษฎทีางวรรณกรรม 
เลข 2-3 หมายถงึ วชิาทีเ่กีย่วกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรม 
เลข 4 หมายถงึ วชิาทีเ่กีย่วกบัประเภทของวรรณกรรม 
เลข 5 หมายถงึ วชิาทีเ่กีย่วกบันกัประพนัธ์ 
เลข 6 หมายถงึ วชิาทีเ่กีย่วกบัแนวคดิหรอืหวัขอ้พเิศษในวรรณกรรม 
เลข 7 หมายถงึ วชิาทีเ่กีย่วกบัศาสตรอ์ื่นๆ 

เลขหลกัร้อย 
เลข 5    หมายถงึ วชิาพืน้ฐาน 
เลข 6    หมายถงึ วชิาระดบัตน้ 
เลข 7  หมายถงึ วชิาระดบัสงูและการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
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เลข 8    หมายถงึ วชิาวทิยานิพนธ์ 
 3.1.3.2  วิชาบงัคบั 
 นักศกึษาทัง้แผน ก. แบบ ก 2 และ แผน ข. ต้องศกึษาวชิาบงัคบัทัง้ 4 วชิา รวม 
12 หน่วยกติ  ไดค้่าระดบั B ในวชิาบงัคบัทุกวชิา 
        รหสัวิชา ช่ือวิชา      หน่วยกิต 
        (บ รรยาย -ปฏิบัติ -ศึกษ าด้วย
ตนเอง) 

ว.610 ระเบยีบวธิวีจิยั        3 (3-0-9) 
LT 610 Research Methodology  
ว.611 การเขยีนงานวจิยั       3 (3-0-9) 
LT 611 ResearchWriting 
ว.612 ทฤษฎวีรรณกรรม       3 (3-0-9) 
LT 612 Literary Theory 
ว.613 แนวทางการศกึษาเปรยีบเทยีบ      3 (3-0-9) 
LT 613 Approaches to Comparative Studies 

  
 3.1.3.3  วิชาเลือก   

1) นกัศกึษา แผน ก แบบ ก2 ใหเ้ลอืกศกึษา 4 วชิา รวม 12 หน่วยกติ 
2) นกัศกึษา แผน ข ใหเ้ลอืกศกึษา 6 วชิา รวม 18 หน่วยกติ  
โดยเลือกศึกษาจากรายวชิาใดก็ได้ ดงัต่อไปนี้  (หรอืเลือกรายวชิาจาก

หลกัสตูร 
ปริญญาโทภาคปกติสาขาวิชาอื่นในคณะศิลปศาสตร์ ทัง้นี้  นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 
บรหิารหลกัสตูรทีต่นเองสงักดั) 

 
รหสัวิชา ช่ือวิชา                หน่วยกิต 
        (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
กลุ่มวิชาท่ีเก่ียวกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรม 
ว. 626 กระแสและขบวนการทางวรรณกรรม    3 (3-0-9) 
LT 626 Literary Trends and Movements 
ว. 627 ตวับทและบรบิท      3 (3-0-9) 
LT 627 Texts and Contexts 
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ว. 634  วรรณกรรมและการเคลื่อนไหวทางสงัคม    3 (3-0-9) 
LT 634  Literature and Social Movements 
ว. 734 วรรณกรรมโลก       3 (3-0-9) 
LT 734 World Literature 
ว. 735 ประวตัศิาสตรห์นงัสอื      3 (3-0-9) 
LT 735 Book History 
 
กลุ่มวิชาท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม และนักประพนัธ์ 
ว. 644 หวัขอ้ตามประเภทวรรณกรรม     3 (3-0-9) 
LT 644 Topics in Literary Genre 
ว. 646 หวัขอ้เกีย่วกบัสารคด ี      3 (3-0-9) 
LT 646 Topics in Non-Fiction 
ว. 717  การวจิารณ์ขัน้สงู      3 (3-0-9) 
LT 717 Advanced Critical Practices 
ว. 754 สมัมนานกัประพนัธก์บับรบิท     3 (3-0-9) 
LT 754 Seminar on Authors in Context 
 
วิชาท่ีเก่ียวกบัแนวคิดหรือหวัข้อพิเศษในวรรณกรรม 
ว. 664 หวัขอ้ทางวรรณกรรมเปรยีบเทยีบ    3 (3-0-9) 
LT 664 Topics in Comparative Literature 
ว. 665 แก่นเรื่องคดัสรรในงานวรรณกรรม    3 (3-0-9) 
LT 665 Selected Literary Theme 
ว. 667 วรรณกรรมกบัการดดัแปลง     3 (3-0-9) 
LT 667 Literature and Adaptation 
ว. 764 สมัมนาหวัขอ้เฉพาะในวรรณกรรมและวฒันธรรม   3 (3-0-9) 
LT 764 Seminar on Special Topics in Literature and Culture 
 
กลุ่มวิชาท่ีเก่ียวกบัศาสตรอ่ื์นๆ 
ว. 677 วรรณกรรมกบัวทิยาศาสตร ์     3 (3-0-9) 
LT 677 Literature and Sciences 
ว. 774 วรรณกรรมกบัศาสตรก์ารแปล     3 (3-0-9) 
LT 774 Literature and Translation Studies 
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ว. 775 ภาพยนตรโ์ลก       3 (3-0-9) 
LT 775 World Cinemas 
ว. 776  วฒันธรรมการทศันา      3 (3-0-9) 
LT 776 Visual Culture 
ว. 777  วฒันธรรมดจิทิลั      3 (3-0-9) 
LT 777 Digital Culture 
 
 3.1.3.4  การค้นคว้าอิสระ  (ส าหรบันกัศกึษา แผน ข) 
รหสัวิชา ช่ือวิชา       หน่วยกิต 
ว. 700 การคน้ควา้อสิระ           6 
LT 700 Independent Study 
 
 3.1.3.5  วิทยานิพนธ ์ (ส าหรบันกัศกึษาแผน ก แบบ ก2)  
รหสัวิชา ช่ือวิชา       หน่วยกิต 
ว. 800 วทิยานิพนธ ์           12 
LT 800 Thesis 
 
(ส าหรบันกัศกึษาแผน ก แบบ ก1)  
รหสัวิชา ช่ือวิชา       หน่วยกิต 
ว. 803 วทิยานิพนธ ์           36 
LT 803 Thesis 
 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
แผน ก แบบ ก 1 

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ว. 803 วทิยานิพนธ ์                     9    หน่วยกติ ว. 803 วทิยานิพนธ ์                       9    หน่วยกติ 
รวม                                          9    หน่วยกติ รวม                                            9    หน่วยกติ 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ว. 803 วทิยานิพนธ ์                     9    หน่วยกติ ว. 803 วทิยานิพนธ ์                       9    หน่วยกติ 
รวม                                          9    หน่วยกติ รวม                                            9    หน่วยกติ 
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แผน ก แบบ ก 2 
ปีการศึกษาท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ว. 610 ระเบยีบวธิวีจิยั                     3 หน่วยกติ 
ว. 612 ทฤษฎวีรรณกรรม                 3  หน่วยกติ  
วชิาเลอืก                              6  หน่วยกติ 

ว.611 การเขยีนงานวจิยั                     3   หน่วยกติ 
ว.613 แนวทางการศกึษาเปรยีบเทยีบ    3   หน่วยกติ  
วชิาเลอืก                               6   หน่วยกติ 

รวม                                          12  หน่วยกติ รวม                                            12   หน่วยกติ 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ว. 800 วทิยานิพนธ ์                      6   หน่วยกติ ว. 800 วทิยานิพนธ ์                         6   หน่วยกติ 
รวม                                          6   หน่วยกติ รวม                                             6   หน่วยกติ 
 
แผน ข 

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ว. 610 ระเบยีบวธิวีจิยั                   3   หน่วยกติ 
ว. 612 ทฤษฎวีรรณกรรม               3    หน่วยกติ  
วชิาเลอืก                           3    หน่วยกติ 

ว.611 การเขยีนงานวจิยั                    3  หน่วยกติ 
ว.613 แนวทางการศกึษาเปรยีบเทยีบ    3  หน่วยกติ  
วชิาเลอืก                               6  หน่วยกติ 

รวม                                         9    หน่วยกติ รวม                                            12  หน่วยกติ 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

วชิาเลอืก                           9    หน่วยกติ ว. 700 การคน้ควา้อสิระ                      6  หน่วยกติ 
สอบประมวลความรู ้

รวม                                         9    หน่วยกติ รวม                                               6  หน่วยกติ 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 วิชาบงัคบั 
ว. 610 ระเบยีบวธิวีจิยั                   3 (3-0-9) 
LT 610 Research Methodology 
 ระเบยีบวธิวีจิยัเบือ้งตน้ส าหรบัการเขยีนรายงานวจิยัในสาขาวรรณกรรมศกึษาและ
การศกึษาเปรยีบเทยีบ 
 Introduction to research methodology  applicable to research writings in the field of 
literary and comparative studies 
 
ว. 611 การเขยีนงานวจิยั       3 (3-0-9) 
LT 611 Research Writing 
 การเขยีนงานวจิยั การรวบรวม เรยีบเรยีง และวเิคราะหข์อ้มลู รวมถงึการน าเสนอความคดิ
และขอ้ถกเถยีง 
 Research writing: data collection, organization and analysis as well as presentation 
of ideas and arguments 
 
ว. 612 ทฤษฎวีรรณกรรม       3 (3-0-9) 
LT 612 Literary Theory 
 แนวคดิและทฤษฎวีรรณกรรมวจิารณ์ร่วมสมยัทีส่ าคญั และการฝึกเขยีนงานวจิารณ์โดยใช้
กรอบคดิทางทฤษฎ ี
 Major concepts and contemporary theories of literary criticisms; practices in criticism 
with the help of theoretical frameworks  
 
ว. 613 แนวทางการศกึษาเปรยีบเทยีบ      3 (3-0-9) 
LT 613 ApproachestoComparative Studies 
 แนวทางการศกึษาเปรยีบเทยีบตวับทวรรณกรรมสือ่ และวตัถุทางวฒันธรรมอื่นๆ ขา้ม
วฒันธรรม ชาต ิและสาขาวชิา 
 Approaches to comparative studies of literary texts, media and cultural objects 
across cultures, nations and disciplines 
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  วิชาเลือก 
กลุ่มวิชาท่ีเก่ียวกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรม 
ว. 626 กระแสและขบวนการทางวรรณกรรม     3 (3-0-9) 
LT 626 Literary Trends and Movements 
 ลกัษณะเด่น ประเดน็ส าคญั บรบิททางสงัคม อทิธพิลและผลสะเทอืนของกระแสและ
ขบวนการทางวรรณกรรม  
 Distinctive features, key issues, social context, influences and impacts of major 
literary trends and movements 
 
ว. 627 ตวับทและบรบิท       3 (3-0-9) 
LT 627 Texts and Contexts 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวับทวรรณกรรมทีศ่กึษากบับรบิททางประวตัศิาสตร ์สงัคม และ
วฒันธรรม ทีส่ง่ผลต่อการอ่านและการตคีวาม 
 The relationship between the texts under study and their historical, social and 
cultural contexts that affect reading and interpretation 
 
ว. 634 วรรณกรรมและการเคลื่อนไหวทางสงัคม     3 (3-0-9) 
LT 634 Literature and Social Movements 

ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมกบัการเคลื่อนไหวทางสงัคม เช่น ขบวนการสงัคมนิยม 
ขบวนการสตรนีิยม และขบวนการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม หรอืระหว่างวรรณกรรมกบัประดษิฐกรรมทาง
วฒันธรรมในบรบิทของขบวนการทางสงัคม 

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 
 ตวับทคดัสรรโดยนกัประพนัธจ์ากประเทศนอกยุโรปตะวนัตกและอเมรกิาเหนือพจิารณา
ผ่านกรอบทฤษฎตี่างๆ ของวรรณกรรมโลกศกึษา 

 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 ประวตัศิาสตรห์นงัสอื       3 (3-0-9) 
LT 735 Book History 

แนวทางการศกึษาการผลติ ตพีมิพ ์เผยแพร่ และตอบรบัหนงัสอื ซึง่รวมถงึประวตัศิาสตร์
การอ่านและการเป็นผูป้ระพนัธ์ ภายใตบ้รบิททางสงัคม ประวตัศิาสตร ์และภูมศิาสตรท์ีจ่ 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. 
 
กลุ่มวิชาท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม และนักประพนัธ์ 
ว. 644 หวัขอ้ตามประเภทวรรณกรรม      3 (3-0-9) 
LT 644 Topics in Literary Genre 

รปูแบบ พลวตั และประเดน็อื่นๆ ทีป่รากฏในประเภทวรรณกรรมทีก่ าหนด 
Form,dynamic and other issues of interest ina designated genre 
 

ว. 646 หวัขอ้เกีย่วกบัสารคด ี       3 (3-0-9) 
LT 646 Topics in Non-Fiction 

ตวับทคดัสรร ทฤษฎ ีและประเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัสารคด ี
Selected texts, theories and issues of interest in non-fiction 
 

ว. 717  การวจิารณ์ขัน้สงู       3 (3-0-9) 
LT 717 Advanced Critical Practices 

นกัทฤษฎแีละ/หรอืทฤษฎตี่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสตรก์ารวจิารณ์ และการฝึกการเขยีนเชงิ
ทฤษฎชีัน้สงู 

Theorists and/or schools of therory applicable to the art of criticsm, and practices in 
advanced theoretical writing 

 
ว. 754 สมัมนานกัประพนัธก์บับรบิท      3 (3-0-9) 
LT 754 Seminar on Authors in Context 
 ผลงานส าคญัของนกัประพนัธบ์างคนหรอืบางกลุ่ม โดยพจิารณาอทิธพิลทางสงัคม การเมอืง 
และวฒันธรรม รวมทัง้กระแสการวจิารณ์ทีร่่วมสมยักบันักประพนัธ์ 

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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วิชาท่ีเก่ียวกบัแนวคิดหรือหวัข้อพิเศษในวรรณกรรม 
ว. 664 หวัขอ้ทางวรรณกรรมเปรยีบเทยีบ     3 (3-0-9) 
LT 664 Topics in Comparative Literature 

ตวับทคดัสรรขา้มต้นก าเนิดทางวฒันธรรมและ/หรอืสาขาวชิา และประเดน็ทีน่่าสนใจ
ทางดา้นวรรณกรรมเปรยีบเทยีบ 

Selected texts across cultural and/or disciplinary origins and issues of interest in 
comparative literature 

 
ว. 665 แก่นเรื่องคดัสรรในงานวรรณกรรม     3 (3-0-9) 
LT 665 Selected Literary Theme 

ประเดน็ทีน่่าสนใจในแก่นเรื่องคดัสรรในงานวรรณกรรม 
Issues of interest in a selected literary theme  
 

ว. 667 วรรณกรรมกบัการดดัแปลง      3 (3-0-9) 
LT 667 Literature and Adaptation 
 วรรณกรรม การดดัแปลงขา้มสือ่ และอทิธพิลซึง่กนัและกนั 
 Literary works, their adaptations in other forms of media, and their interinfluence.  
 
ว. 764 สมัมนาหวัขอ้เฉพาะในวรรณกรรมและวฒันธรรม    3 (3-0-9) 
LT 764 Seminar on Special Topicsin Literature and Culture 

หวัขอ้เฉพาะทีน่่าสนใจในวรรณกรรมและผลผลติทางวฒันธรรมในรปูแบบอื่นๆ 
 Topics of interest in literature and other forms of cultural production 
 
กลุ่มวิชาท่ีเก่ียวกบัศาสตรอ่ื์นๆ 
ว. 677 วรรณกรรมกบัวทิยาศาสตร ์      3 (3-0-9) 
LT 677 Literature and Sciences 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมกบัองคค์วามรูแ้ละวถิปีฏบิตัทิางวทิยาศาสตร์ซึง่ปรากฏใน
องคป์ระกอบวรรณกรรมเช่นรปูแบบการเขยีนและการเกดิประเภทวรรณกรรม 
 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 วรรณกรรมกบัศาสตรก์ารแปล      3 (3-0-9) 
LT774 Literature and Translation Studies 

วรรณกรรมกบัศาสตรก์ารแปล ครอบคลุมหวัขอ้ เช่น การสือ่สารขา้มวฒันธรรม ความ
เป็นไปไดใ้นการแปล และความสมัพนัธข์องการแปลกบัสาขาวชิาอื่น 

Literature and translation studies, including topics such as cross-cultural 
communications, translatability, and the intertwinement between translation and other 
disciplines 

 
ว. 775 ภาพยนตรโ์ลก        3 (3-0-9) 
LT 775 World Cinemas 

กลุ่มภาพยนตรน์อกอุตสาหกรรมภาพยนตรฮ์อลลวีดู ศกึษาผ่านกรอบความคดิเรื่อง
ภาพยนตรโ์ลกในภาพยนตรศ์กึษา 
 Cinemas in film industries other than Hollywood examined through a conceptual 
framework of world cinema 
 
ว. 776 วฒันธรรมการทศันา       3 (3-0-9) 
LT 776 Visual Culture 

ผลงานคดัสรรและทฤษฎเีชงิสหวทิยาการว่าดว้ยวฒันธรรมทางสายตา 
Selected works and interdisciplinary theories on visual culture  
 

ว. 777 วฒันธรรมดจิทิลั        3 (3-0-9) 
LT 777 Digital Culture 

พฒันาการ อทิธพิล และศกัยภาพของโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัในการเปลีย่นรปูวฒันธรรมและ
สงัคม 

The development, influence, and potential of digital infrastructure in reshaping 
culture and society  
 
 การค้นคว้าอิสระ 
ว. 700 การคน้ควา้อสิระ                   6 หน่วยกติ 
LT 700 Independent Study 

 การคน้ควา้และวจิยัในหวัขอ้ทางวรรณกรรมศกึษาและการศกึษาเปรยีบเทยีบ โดยการ
รวบรวม วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูเป็นการศกึษาดว้ยตนเองโดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาใหค้ าแนะน า 
และตอ้งน าเสนอผลงานปากเปล่าเมื่อด าเนินการเสรจ็สิน้  
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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.  
 
 วิทยานิพนธ ์ 
ว. 800 วทิยานิพนธ์        12 หน่วยกติ 
LT 800 Thesis 
 โครงการวจิยัทีส่รา้งบทสนทนากบัผลงานทางวชิาการทีม่อียู่เดมิ ในหวัขอ้ทางวรรณกรรม
ศกึษาและการศกึษาเปรยีบเทยีบทีส่นใจ การเขยีนและน าเสนอวทิยานิพนธ ์การเผยแพร่งานวจิยั 
จรยิธรรมในการท าวจิยั 
 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 วทิยานิพนธ์        36 หน่วยกติ 
LT 803 Thesis 
 โครงการวจิยัทีส่ามารถสรา้งคุณูปการส าคญัอย่างใดอย่างหนึ่งต่อวรรณกรรมศกึษาและ
การศกึษาเปรยีบเทยีบ การเขยีนและน าเสนอวทิยานิพนธ ์การเผยแพร่งานวจิยั จรยิธรรมในการท า
วจิยั 
 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. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบติั) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธ ์และการค้นคว้าอิสระ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลกัสตูรม ี3 แผนการศกึษา คอื 1) หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 1 แผนท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ 
2) หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2 แผนศกึษารายวชิาและท าวทิยานิพนธ์ 3) หลกัสตูรแผน ข แผนศกึษา
รายวชิาและการคน้ควา้อสิระ 
การค้นคว้าอิสระ 
 การคน้ควา้และวจิยัในหวัขอ้ทางวรรณกรรมศกึษาและการศกึษาเปรยีบเทยีบ โดยการ
รวบรวม วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูเป็นการศกึษาดว้ยตนเองโดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาใหค้ าแนะน า 
และตอ้งน าเสนอผลงานปากเปล่าเมื่อด าเนินการเสรจ็สิน้   
ว. 800 วิทยานิพนธ์        
 โครงการวจิยัทีส่รา้งบทสนทนากบัผลงานทางวชิาการทีม่อียู่เดมิ ในหวัขอ้ทางวรรณกรรม
ศกึษาและการศกึษาเปรยีบเทยีบทีส่นใจ การเขยีนและน าเสนอวทิยานิพนธ ์การเผยแพร่งานวจิยั 
จรยิธรรมในการท าวจิยั 
ว. 803 วิทยานิพนธ์        
 โครงการวจิยัทีส่ามารถสรา้งคุณูปการส าคญัอย่างใดอย่างหนึ่งต่อวรรณกรรมศกึษาและ
การศกึษาเปรยีบเทยีบ การเขยีนและน าเสนอวทิยานิพนธ ์การเผยแพร่งานวจิยั จรยิธรรมในการท า
วจิยั 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) นกัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการวจิยั 

     2) นกัศกึษาไดส้รา้งขอ้เสนอใหม่ในสาขาวชิาวรรณกรรมและการศกึษาเปรยีบเทยีบ 
 3) นกัศกึษาสามารถเขยีนและน าเสนอรายงานวจิยัเพือ่เผยแพร่อย่างมจีรยิธรรมในการท า
วจิยั 

 5.3 ช่วงเวลา 
1) การท าวทิยานิพนธ์ แบบ แผน ก แบบ ก 1 สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ในปีการศกึษาที ่

1 ภาคการศกึษาที ่2 
2) การท าวิทยานิพนธ์แบบแผน ก แบบ ก2 เริ่มท าวิทยานิพนธ์และสอบเค้าโครง

วทิยานิพนธใ์นปีการศกึษาที ่2 ภาคการศกึษาที ่1 
3) การคน้ควา้อสิระ หลกัสูตรแผน ข นักศกึษาเริม่ท าการคน้ควา้อสิระในปีการศกึษาที่ 2 

ภาคการศกึษาที ่2 
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 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
1) แผน ก แบบ ก1 วทิยานิพนธ ์ 36 หน่วยกติ 
2) แผน ก แบบ ก2 วทิยานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 
3) แผน ข การคน้ควา้อสิระ         6 หน่วยกติ 

 
 5.5 ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ ์ การค้นคว้าอิสระ  และการสอบประมวลความรู้ 

 5.5.1  การท าวทิยานิพนธ ์(แผน ก แบบ ก2) 
  (1) นกัศกึษาจะจดทะเบยีนท าวทิยานิพนธไ์ด ้เมื่อศกึษารายวชิามาแลว้ไม่น้อยกว่า 
2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมหีน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมคี่าระดบัเฉลี่ย
สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 
  (2) นกัศกึษาตอ้งท าวทิยานิพนธเ์ป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย 
  (3) หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครง
วทิยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบรหิารโครงการจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรปรญิญาโท สาขาวชิา
วรรณกรรมและการศึกษาเปรยีบเทียบ เพื่อให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษา
วทิยานิพนธ์ และกรรมการวทิยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะใหค้ าแนะน านกัศกึษา รวมทัง้
สอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์และสอบวทิยานิพนธ์ 
  (4) อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
บณัฑติศกึษาของส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.) 
 5.5.2  การสอบวทิยานิพนธ ์(แผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2) 
  (1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑติศกึษาของส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.) 
  (2) นกัศกึษาจะสอบวทิยานิพนธไ์ดเ้มื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแลว้ 
  (3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคบัของมหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร ์และการสอบวทิยานิพนธ์ทีจ่ะไดผ้ลระดบั S ต้องไดม้ตเิป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ ์
 5.5.3  การคน้ควา้อสิระ (แผน ข)  
  (1) นักศกึษาตามหลกัสูตร แผน ข จะจดทะเบยีนท าการคน้ควา้อสิระได ้เมื่อศกึษา
รายวชิามาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศกึษาปกต ิและจะตอ้งมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วย
กติ โดยมคี่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 
  (2) นกัศกึษาตอ้งท าการคน้ควา้อสิระเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ 
  (3) หลงัจากจดทะเบียนท าการค้นคว้าอสิระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรปรญิญาโท สาขาวชิาวรรณกรรมศึกษาและการ
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เปรยีบเทยีบ เพื่อใหค้ณบดคีณะศลิปศาสตร์แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ และกรรมการ
การคน้ควา้อสิระ รวมไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ซึง่จะใหค้ าแนะน านกัศกึษา และสอบการคน้ควา้อสิระ 
  (4) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาของส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.) 
  (5) การแต่งตัง้กรรมการเพิม่เติม หรอืเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสารนิพนธ์หรอื
การคน้ควา้ อสิระตามความในวรรคก่อนจะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีทีม่เีหตุผลและความจ าเป็น 
 5.5.4  การสอบประมวลความรู ้ 
  (1) การสอบประมวลความรูเ้ป็นการสอบขอ้เขยีน 
  (2) นักศกึษามสีทิธทิีจ่ะสอบประมวลความรู ้เมื่อจดทะเบยีนรายวชิาครบถ้วนตามที่
หลกัสูตรก าหนด และไดร้บัโอกาสให้สอบในภาคการศกึษาแรกที่มโีอกาสจะส าเรจ็การศกึษา โดยมี
ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 
  (3) คณะศิลปศาสตร์จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นการสอบแบบข้อเขยีน ปี
การศกึษาละ 2ครัง้ โดยคณบดคีณะศลิปศาสตรเ์ป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

(4) นกัศกึษาจะตอ้งสอบประมวลความรูใ้หไ้ดร้ะดบั P (ผ่าน) ภายใน 3 ครัง้  
มฉิะนัน้จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนนกัศกึษา 

 5.6 การเตรียมการ 
  1)  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรปรญิญาโทพจิารณาและเสนอขออนุมตัใิหค้ณะศลิป
ศาสตรแ์ต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พือ่ใหค้ าแนะน าในการท าวทิยานิพนธแ์ก่
นกัศกึษา 

 2) เนื้อหาวทิยานิพนธต์อ้งเป็นหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวรรณกรรมและการศกึษา
เปรยีบเทยีบ โดยมรีายงานทีต่อ้งน าสง่ตามรูปแบบและระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนด 
 3) นกัศกึษาจะตอ้งท าวทิยานิพนธโ์ดยอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์ป็นผูแ้นะน าและ
ควบคุม 

 5.7 กระบวนการประเมินผล 
  5.7.1 การประเมนิผลวทิยานิพนธม์รีายละเอยีดดงันี้ 
   1) การประเมนิผลเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 

  ประเมนิผลโดยคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ซึง่มจี านวนไม่น้อยกว่า  3  คน
ประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนัอย่างน้อย 1 คน คณะกรรมการ
สอบเคา้โครงวทิยานิพนธต์อ้งมคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมี
ประสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
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  อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วมอาจเป็น
กรรมการสอบวทิยานิพนธไ์ด ้ แต่ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการ และตอ้งเขา้สอบวทิยานิพนธ์
ดว้ยทุกครัง้ 

   2) การประเมนิผลวทิยานิพนธ์ 
  ประเมนิผลโดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธซ์ึง่เป็นกรรมการชุดเดยีวกนักบั
คณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์การแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลง
กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์จะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นทัง้นี้ การด าเนินการสอบ
วทิยานิพนธใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และระเบยีบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรว์่าดว้ยวทิยานิพนธ ์การสอบ
วทิยานิพนธท์ีจ่ะไดร้บัผลระดบั S ตอ้งไดม้ตเิป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
  

  5.7.2 การประเมนิผลการคน้ควา้อสิระมรีายละเอยีดดงันี้ 
  1)การประเมนิผลเคา้โครงการคน้ควา้อสิระ 

  ประเมนิผลโดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอสิระซึ่งมจี านวนไม่น้อยกว่า 2 
คนประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอกสถาบันอย่างน้อย 1 คน 
คณะกรรมการสอบเค้าโครงการคน้ควา้อสิระต้องมคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้ หรอืสาขาวชิาที่สมัพนัธ์
กนั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

   2) การประเมนิผลการคน้ควา้อสิระ 
  ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดียวกันกับ
คณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ การแต่งตัง้กรรมการเพิม่เติมหรอืเปลี่ยนแปลง
กรรมการสอบการคน้ควา้อสิระ จะกระท าได้เฉพาะกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นทัง้นี้ การด าเนินการสอบ
การค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และระเบยีบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรว์่าด้วยการค้นควา้อสิระ พ.ศ. 
2559 การสอบการคน้ควา้อสิระทีจ่ะไดร้บัผลระดบั S ตอ้งไดม้ตเิป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบการคน้ควา้อสิระ  
 5.7.3 การประเมนิความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์และการค้นควา้อสิระ ให้เป็นไป
ตามขอ้บงัคบั มธ. ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
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หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 การวดัผลใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรว์่าดว้ยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ้ 33, 46, 48, 55, 60, 69-74, 80-81 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 

1. การทวนสอบแต่ละรายวชิาจะกระท าโดยการทวนสอบจากคะแนนสอบและงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  

2. การสอบวทิยานิพนธ/์สารนิพนธจ์ะด าเนินการโดยคณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยอาจารย์
ประจ ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั 

3. ผลงานวทิยานิพนธ/์สารนิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน
หรอืสว่นหน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ 
หรอื เสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการทีม่รีายงานการประชุม (Proceeding) 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 
 1. ส ารวจภาวะการไดง้านท าของบณัฑติ 
 2. ส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร  
3.1 แผน ก แบบ ก 1  
1)  มหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 
2)  ไดค้่าระดบั P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด  

หรอื ศกึษาและสอบผ่านวชิา มธ. 005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาองักฤษ 2  
          3) เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีค่ณะ 
แต่งตัง้ และตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟงัได ้

4) ตอ้งไดร้ะดบั S (ใชไ้ด)้ ในการสอบวทิยานิพนธ ์และน าสง่วทิยานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ 
ตามประกาศมหาวทิยาลยัว่าดว้ยวทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และการคน้ควา้อสิระ พ.ศ. 2559 

5) ผลงานวทิยานิพนธห์รอืสว่นหน่ึงของวทิยานิพนธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือย่างน้อย 
ได้รับการยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการแผยพร่
ผลงานทางวชิาการ 

6) ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขอื่นๆ ทีค่ณะและมหาวทิยาลยัก าหนด 
7) ช าระหนี้สนิทัง้หมดต่อมหาวทิยาลยัครบถว้นแลว้ 
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3.2 แผน ก แบบ ก 2 
1) ไดศ้กึษาลกัษณะวชิาต่างๆ ครบตามโครงสรา้งหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสม

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
2) ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
3) ไดค้่าระดบั B ในวชิาบงัคบัทุกวชิา  
4) ได้ค่าระดบั P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑท์ี่มหาวทิยาลัย

ก าหนด หรอื ศกึษาและสอบผ่านวชิา มธ. 005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาองักฤษ 2  
5) เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการ

ทีค่ณะแต่งตัง้ และตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟงัได ้
6) ต้องได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ และน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ตามประกาศมหาวทิยาลยัว่าดว้ยวทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และการคน้ควา้อสิระ 
7) ผลงานวทิยานิพนธห์รอืสว่นหน่ึงของวทิยานิพนธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือย่าง

น้อยได้รับการยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.) เรื่อง หลกัเกณฑ์
การพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการแผยพร่ผลงานทางวชิาการ หรอืน าเสนอต่อที่ประชุม
วชิาการโดยบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการ (Proceedings) ดงักล่าว 

8)  ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขอื่นๆ ทีค่ณะและมหาวทิยาลยัก าหนด 
9) ช าระหนี้สนิทัง้หมดต่อมหาวทิยาลยัครบถว้นแลว้ 

 
 3.3 แผน ข 

1) ไดศ้กึษาลกัษณะวชิาต่างๆ ครบตามโครงสรา้งหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสม
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ  

2) ไดค้่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
3) ไดค้่าระดบั B ในวชิาบงัคบัทุกวชิา  
4) ได้ค่าระดบั P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑท์ี่มหาวทิยาลยั

ก าหนด หรอื ศกึษาและสอบผ่านวชิา มธ. 005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาองักฤษ 2  
5) ไดค้่าระดบั P ในการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) 
6) เสนอรายงานการค้นควา้อสิระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดย

คณะกรรมการทีค่ณะแต่งตัง้ และตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟงัได ้
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

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยวทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์และการคน้ควา้อสิระ  
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8) รายงานการค้นควา้อสิระหรอืส่วนหนึ่งของรายงานการค้นควา้อสิระต้องได้รบั
การเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งทีส่บืคน้ได ้

9) ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขอื่นๆ ทีค่ณะและมหาวทิยาลยัก าหนด 
10) ช าระหนี้สนิทัง้หมดต่อมหาวทิยาลยัครบถว้นแลว้ 
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ตารางเทียบรายวิชาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีองักฤษ 
ฉบบั พ.ศ. 2558 กบั สาขาวิชาวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ ฉบบั พ.ศ. 2563 

 
หลกัสูตร ฉบบั พ.ศ. 2558 หลกัสูตร ฉบบั พ.ศ. 2563 

รายวิชาท่ีเทียบได้ 

ว .610    การเขยีนเชงิวชิาการ ว. 610  ระเบยีบวธิวีจิยั 

ว .611    การเขยีนงานวจิยั ว. 611   การเขยีนงานวจิยั 
ว. 612    ประวตัวิรรณคดวีจิารณ์ ว. 612 ทฤษฎวีรรณกรรม              
ว. 613    วรรณคดวีจิารณ์ร่วมสมยั ว. 613 แนวทางการศกึษาเปรยีบเทยีบ       
ว. 644    สจันิยมในวรรณกรรม                    ว. 644 หวัขอ้ตามประเภทวรรณกรรม           
ว. 734    วรรณกรรมหลงัยุคอาณานิคม ว. 734 วรรณกรรมโลก 
ว. 800    วทิยานิพนธ ์ ว. 800    วทิยานิพนธ ์ 
วิชาท่ีเทียบไม่ได้  
ว. 524การอ่านวรรณคดอีงักฤษและ
อเมรกินัเชงิวจิารณ์ 

 

ว. 624 วรรณคดอีงักฤษสมยัฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยา 

 

ว. 625 วรรณคดสีมยัศตวรรษที ่17  
ว. 626 วรรณคดอีงักฤษสมยัศตวรรษที ่18  
ว. 627  วรรณคดอีงักฤษยุคโรแมนตกิ  
ว. 628  วรรณคดยีุควกิตอเรยีน  
ว. 629  วรรณคดรี่วมสมยั  
ว. 646   กวนีิพนธส์มยัใหม่  
ว. 647   นวนิยายและเรื่องสัน้สมยัใหม่  
ว. 648   ละครสมยัใหม่  
ว. 735 วรรณกรรมหลงัสมยัใหม่  
ว. 754  เชกสเปียร ์  
ว. 764  สมัมนานกัประพนัธอ์เมรกินั  
ว. 765  สมัมนานกัประพนัธอ์งักฤษ  
ว. 774  หวัขอ้เฉพาะในวรรณคด ี           
ว. 775  ผูห้ญงิในวรรณกรรม                
ว. 701  การคน้ควา้อสิระ 1  
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หลกัสูตร ฉบบั พ.ศ. 2558 หลกัสูตร ฉบบั พ.ศ. 2563 
ว. 702 การคน้ควา้อสิระ 2  
 วิชาท่ีเทียบไม่ได้ 
 ว. 626 กระแสและขบวนการทางวรรณกรรม 
 ว. 627 ตวับทและบรบิท                           
 ว. 634 วรรณกรรมและการเคลื่อนไหวทาง

สงัคม   
 ว. 644 หวัขอ้ตามประเภทวรรณกรรม           
 ว. 646 หวัขอ้เกีย่วกบัสารคด ี                     
 ว. 664 หวัขอ้ทางวรรณกรรมเปรยีบเทยีบ       
 ว. 665 แก่นเรื่องคดัสรรในงานวรรณกรรม 
 ว. 667 วรรณกรรมกบัการดดัแปลง                                 
  ว. 677  วรรณกรรมกบัวทิยาศาสตร ์             
 ว. 700 การคน้ควา้อสิระ 
 ว. 717  การวจิารณ์ขัน้สงู 
 ว. 735  ประวตัศิาสตรห์นงัสอื                     
 ว. 754 สมัมนานกัประพนัธก์บับรบิท 
 ว. 764 สมัมนาหวัขอ้เฉพาะในวรรณกรรม

และวฒันธรรม       
 ว. 774 วรรณกรรมกบัศาสตรก์ารแปล 
 ว. 775 ภาพยนตรโ์ลก                           
 ว. 776 วฒันธรรมการทศันา                    
 ว. 777 วฒันธรรมดจิทิลั   
 ว. 803 วทิยานิพนธ์ 

 
 


