
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
1.  หลักสูตร  

   1.1  ส ำหรับผู้ส ำเร็จปริญญำมหำบัณฑิต 
       แบบ 1.1          48   หน่วยกิต  
       แบบ 2.1          48   หน่วยกิต  
       ระยะเวลำกำรศึกษำ        ไม่เกิน 6 ปีกำรศึกษำ  
    1.2  ส ำหรับผู้ส ำเร็จปริญญำบัณฑิต    
       แบบ 1.2          72   หน่วยกิต  
       แบบ 2.2          72  หน่วยกิต  
       ระยะเวลำกำรศึกษำ        ไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ  
  

1.3  โครงสร้ำงหลักสูตร 
 แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1  แบบ 2.2  

จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48  72  48  72  

จ ำนวนหน่วยกิตรำยวิชำเรียน  -  -  12  30  

- รำยวิชำบังคับ -  -  12  18  

- รำยวิชำเลือก  -  -  -  12  

จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์  48  72  36  42  

 
หมายเหตุ    

    แบบ 1.1, 1.2 และ 2.1  
1.  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 2210894 สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  

(Doctoral Dissertation Seminar) ทุกภำคกำรศึกษำ ต้ังแต่ภำคกำรศึกษำแรกจนกว่ำ 
จะส ำเร็จกำรศึกษำ โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต  

2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอำจพิจำรณำให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรำยวิชำจำกรำยวิชำ 
ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษำทั้งในและนอกภำควิชำ  โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นับ
หน่วยกิต 

แบบ 2.2  
1. นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 2210894 สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  

(Doctoral Dissertation Seminar) ต้ังแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 3 เป็นต้นไปทุกภำคกำรศึกษำ 
จนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิต 

2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอำจพิจำรณำให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรำยวิชำจำกรำยวิชำ 
ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษำทั้งในและนอกภำควิชำ โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นับ
หน่วยกิต 

  



 
 1.4  รายวิชา  

1.4.1  แบบ 1.1  
วิทยานิพนธ์          48   หน่วยกิต      
2210828  วิทยำนิพนธ์          48   หน่วยกิต  

       Dissertation  
1.4.2  แบบ 1.2  

วิทยานิพนธ์          72  หน่วยกิต  
2210830  วิทยำนิพนธ์          72  หน่วยกิต  

      Dissertation  

1.4.3  แบบ 2.1  
 รายวิชาบังคับ         12  หน่วยกิต  

2210801   สัมมนำทฤษฎีวรรณคดี 1        3 (3-0-9)  
        Seminar in Literary Theory I  

2210802   สัมมนำทฤษฎีวรรณคดี 2        3 (3-0-9)  
        Seminar in Literary Theory II            

  2210761  สัมมนำระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ     3 (3-0-9)  
      Seminar in Methods of Comparative Literature    
  2210781  วิจัยรำยบุคคล          3 (0-12-0)  
       Individual Research  
 
     วิทยานิพนธ์     36  หน่วยกิต  

2210826  วิทยำนิพนธ์          36 หน่วยกิต    
Dissertation  
 

 1.4.4  แบบ 2.2  
   รายวิชาบังคับ        18  หน่วยกิต  

2210701  ทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์ 1        3 (3-0-9)  
   Theory of Literary Criticism I  

2210702 ทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์ 2         3 (3-0-9)  
Theory of Literary Criticism II  

2210761  สัมมนำระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ     3 (3-0-9)  
      Seminar in Methods of Comparative Literature  

2210781  วิจัยรำยบุคคล           3 (0-12-0)  
      Individual Research 
 2210801 สัมมนำทฤษฎีวรรณคดี 1      3 (3-0-9) 
   Seminar in Literary Theory I 
 2210802 สัมมนำทฤษฎีวรรณคดี 2      3 (3-0-9) 
   Seminar in Literary Theory II 
 
 



 
รายวิชาเลือก                    12  หน่วยกิต 

 

2210620 สัมมนำอำชญนิยำย      3 (3-0-9) 
  Seminar in Crime Fiction 
2210622 เทวต ำนำนและวรรณคดี      3 (3-0-9) 
  Mythology and Literature  
2210624 สัมมนำวรรณคดีกับสิทธิมนุษยชน    3 (3-0-9) 
  Seminar in Literature and Human Rights 
2210633 วรรณกรรมเด็ก        3 (3-0-9) 
  Children Literature 
2210710 วรรณคดีแนวหลังอำณำนิคม    3 (3-0-9) 
  Postcolonial Literature 
2210717 สัมมนำวรรณกรรมสตรี     3 (3-0-9) 
  Seminar in Women Literature   
2210720 สัมมนำทฤษฎีวรรณคดี       3 (3-0-9) 
  Seminar in Theory of Literature 
2210724 สัมมนำนวนิยำย       3 (3-0-9) 
  Seminar in Novel 
2210725 สัมมนำบทละคร      3 (3-0-9) 
  Seminar in Drama 
2210726 สัมมนำเรื่องสั้น       3 (3-0-9) 
  Seminar in Short Story 
2210763 สัมมนำกับเขียนที่น่ำสนใจและผลงำน   3 (3-0-9) 
  Seminar in Interesting Author and His/Her Works 
 

   นอกจำกนี ้นิสิตสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนใน 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

  
 วิทยานิพนธ์      42  หน่วยกิต 
 2210827 วิทยำนิพนธ์      42  หน่วยกิต 
   Dissertation 
 
 
 
 
 
 

      
*รำยวิชำเปิดใหม่ 
 
  



1.4  แผนการศึกษา 
 

1.4.1  แบบ 1.1  
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น  
2210828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย  
2210828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  
2210828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
2210897  กำรสอบวัดคุณสมบัติ - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  
2210828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น  
2210828  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย  
2210828  วิทยำนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 3 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
 
  
 
 
 
 
 



1.4.2  แบบ 1.2  
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น  
2210830  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย  
2210830  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  
2210830  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  
2210830  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
2210897  กำรสอบวัดคุณสมบัติ - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น  
2210830  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย  
2210830  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น  
2210830  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 

 
 
 
 



ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย  
2210830  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร  72  หน่วยกิต 
  
1.4.3  แบบ 2.1  
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น  
2210801  สัมมนำทฤษฎีวรรณคดี 1 3 หน่วยกิต 
2210761  สัมมนำระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 6 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย  
2210802  สัมมนำทฤษฎีวรรณคดี 2 3 หน่วยกิต 
2210781  วิจัยรำยบุคคล 3 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 6 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  
2210826  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
2210897  กำรสอบวัดคุณสมบัติ - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  
2210826  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น  
2210826  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย  
2210826  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร  48  หลักสูตร 
  
1.4.4  แบบ 2.2  
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น  
2210701  ทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์ 1 3 หน่วยกิต 
2210761  ระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต 
              วิชำเลือก  2  วชิำ 6 หน่วยกิต 
             รวม 12 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย  
2210702  ทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์ 2 3 หน่วยกิต 
2210781  วิจัยรำยบุคคล 3 หน่วยกิต 
              วิชำเลือก  2  วชิำ 6 หน่วยกิต 
             รวม 12 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  
2210801  สัมมนำทฤษฎีวรรณคดี 1 3 หน่วยกิต 
2210827  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 12 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  
2210802  สัมมนำทฤษฎีวรรณคดี 2 3 หน่วยกิต 
2210827  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
2210897  กำรสอบวัดคุณสมบัติ - หน่วยกิต 
             รวม 12 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น  
2210827  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 9 หน่วยกิต 

  



 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย  
2210827  วิทยำนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม  9 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น  
2210827  วิทยำนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม 3 หน่วยกิต 
  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย  
2210827  วิทยำนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
2210894  สัมมนำวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต - หน่วยกิต 
             รวม  3 หน่วยกิต 

รวมทั้งหลักสูตร  72  หลักสูตร 
 
 
 

  



 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
      2210620   สัมมนาอาชญนิยาย                   3 (3-0-9)  

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำชญนิยำยกับสังคม บทบำทของอำชญนิยำย 
ในบริบททำงวัฒนธรรมต่ำง ๆ ทฤษฎีอำชญำกรรมและร่ำงกำยของอำชญำกร  
กำรวิเครำะห์และตีควำมตัวบทคัดสรร  

            Seminar in Crime Fiction  
            SEM CRIME FICT  

Relationship between crime fiction and society; role of crime fiction  
in different cultural contexts; theories of crime and the criminal body; 
analysis and interpretation of selected texts.  

    
2210622  เทวต านานและวรรณคดี     3 (3-0-9)                    

   เทวต ำนำนอินเดียและกรีกในฐำนะควำมคิดหลักในวรรณคดี  
กำรใชเีทวต ำนำนในลักษณะต่ำง ๆ ในวรรณคดีอังกฤษ อิตำลี ฝรั่งเศส  
และเยอรมัน มรดกทำงเทวต ำนำนในวรรณคดีไทย  

     Mythology and Literature                                                   
     MYTH / LIT  

Greek and Indian mythologies as literary themes; various treatments  
of the myth in English, Italian, French and German literature; 
mythological heritage in Thai literature.    

    
2210624  สัมมนาวรรณคดีกับสิทธิมนุษยชน    3 (3-0-9)    

ควำมส ำคัญของวรรณคดีในฐำนะสื่อที่น ำเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลก บทบำทของนักเขียนในกำรสร้ำง 
จิตส ำนึกและรณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนผ่ำน วรรณกรรม  กำรวิเครำะห์วิจำรณ์
งำนวรรณกรรมคัดสรร   

  Seminar in Literature and Human Rights           
   SEM LIT/HUM RIGHTS  

The importance of literature as a medium reflecting human rights issues, 
both local and global, the role of the writer in creating consciousness 
for human rights issues and movements; analytical criticism of selected 
literary works.  

  
  
  
  
  
  
  
 



 
2210633   วรรณกรรมเด็ก       3 (3-0-9)    

   ประวัติวรรณกรรมเด็กในประเทศตะวันตกและตะวันออก  
รวมทัง้ผลงำนของนักเขียนไทย ลักษณะส ำคัญของวรรณกรรมเด็ก กำรวิเครำะห์
วรรณกรรมคัดสรร  

   Children Literature          
   CHILDREN LIT  

History of children’s literature of the west and the east including 
works by Thai authors; important characteristics of children’s literature; 
analysis of selected works.  

  
2210701 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 1     3 (3-0-9)                    
             ทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์ตั้งแต่สมยักรีกคลำสสิกจนถึงคริสตศ์ตวรรษที่ 19   

กำรวิเครำะห์ตวับททฤษฎีทีส่ ำคัญ กำรประยกุต์ใช้ทฤษฎีในกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ 
วรรณกรรมคดัสรร  

   Theory of Literary Criticism I  
   THEO LIT CRIT I  

Theory of literary criticism from the classical Greek period to the 19th 
century; analysis of key theoretical texts; application of theory to 
selected literary texts.  
 

2210702 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 2      3 (3-0-9)       
ทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน  
กำรวิเครำะห์ตัวบททฤษฎีที่ส ำคัญ กำรประยกุต์ใช้ทฤษฎี 
ในกำรวิเครำะห์วิจำรณ์วรรณกรรมคดัสรร  
Theory of Literary Criticism II  

   THEO LIT CRIT II  
Theory of literary criticism from the 20th century to the present; 
analysis of key theoretical texts; application of theory to selected 
literary texts.  

  
2210710 วรรณคดีแนวหลังอาณานิคม          3 (3-0-9)  

กำรวิเครำะห์วำทกรรมอำณำนิคม กำรน ำเสนอควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบอำณำ
นิคมและโลกำภิวัตน์กับสังคมและวัฒนธรรมในสังคมหลังอำณำนิคมในวรรณกรรม
หลังอำณำนิคม  กำรประยุกต์ใช้ทฤษฏีวรรณคดีวิจำรณ์ 
แนวหลังอำณำนิคมในกำรศึกษำวรรณกรรมคัดสรร  
 
 
 
 



   Postcolonial Literature          
   POSTCOL LIT  

Colonial discourse analysis; presentation of the relationship between 
colonialism and globalization and postcolonial societies and cultures 
in postcolonial literature; application of postcolonial literary theory to 
study of selected works.  

  
2210717   สัมมนาวรรณกรรมสตรี     3 (3-0-9)                                                           

ขบวนกำรเรียกร้องสิทธิสตรีและอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมสตรีในวัฒนธรรมตะวันตก  
แนวคิดสตรีนิยมและอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมสตรีในวัฒนธรรมตะวันออก 
วรรณกรรมสตรีคัดสรรและผู้เขียน  

   Seminar in Women Literature            
   SEM WOMEN LIT  

Women’s liberation movement and its influence on women’s 
literature in Western culture; feminism and its influence  
on women’s literature in Eastern culture; selected women’s  
literature and their authors.  

  
2210720    สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี      3 (3-0-9)   

ทฤษฎีวรรณคดีที่ส ำคัญ วิเครำะห์ทฤษฎีวรรณคดีที่น่ำสนใจและน ำมำประยุกต์ใช้ 
ในกำรวิจำรณ์วรรณกรรม  

    Seminar in Theory of Literature              
    SEM THE LIT  

Important literary theories; analysis of interesting literary theories  
and application to literary criticism.  

 
2210724   สัมมนานวนิยาย      3 (3-0-9)       

พัฒนำกำรเกี่ยวกับแนวคิดและกลวิธีของนวนิยำยทั้งตะวันออกและตะวันตก  
    Seminar in Novel                
      SEM NOVEL  
    Development of the concepts and techniques of the novels both  

in the East and the West.  
  

2210725   สัมมนาบทละคร                 3 (3-0-9)  
  แนวโน้มส ำคัญของบทละครสมัยใหม่ในยุโรปและอเมริกำ  

บทละครเอกคัดสรร อิทธิพลของ บทละครตะวันตกท่ีมีต่อบทละครไทย  
    Seminar in Drama               
      SEM DRAMA  

Major trends of modern drama in Europe and America; selected 
masterpieces; influences of Western drama on Thai drama.  

  



2210726 สัมมนาเรื่องสั้น        3 (3-0-9)  
แนวคิดและรูปแบบของเรื่องสั้นตะวันออกและตะวันตกต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 
โดยเน้นกำรวิเครำะหว์ิจำรณ์เรื่องสั้นคัดสรร 
Seminar in Short Story              
SEM SHORT STORY  
Concepts and forms of Eastern and Western short stories  
from the beginning to the present with emphasis on critical analysis  
of selected works.  

  
2210761   สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ      3 (3-0-9)              

   ประวัติควำมเป็นมำของวรรณคดีเปรียบเทียบในฐำนะที่เป็นศำสตร์   
แนวทำงต่ำง ๆ ในกำรศึกษำวรรณคดีเปรียบเทียบ  

    Seminar in Methods of Comparative Literature       
      SEM METH   

History of comparative literature as a discipline; various methods 
currently used in the field of comparative literature.  

  
2210763   สัมมนานักเขียนที่น่าสนใจและผลงาน    3 (3-0-9)              

               กำรวิเครำะห์และกำรวิจำรณ์นักเขียนเลือกสรรและผลงำน  
    Seminar in Interesting Author and His/Her Works       
    SEM INT AUT WORK  

   Analysis and criticism of selected author and his/her works.  
 

2210781   วิจัยรายบุคคล        3 (0-12-0)     
    กำรวิเครำะห์และวิจำรณ์วรรณกรรมในหัวข้อที่นิสิตสนใจ  
    Individual Research                        
    INDIVIDUAL RES  
    Analysis and criticism of literature on student’s topic of interest.  

  
2210801 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 1                                3 (3-0-9)   

กำรวิเครำะห์เชิงวิพำกษ์ทฤษฎีวรรณคดีแนวต่ำง ๆ ทั้งของตะวันตก 
และตะวันออก  กำรประยกุต์ใช้ ทฤษฎีดังกล่ำวในกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ 
ตัวบทวรรณคดี  
Seminar in Literary Theory I  
SEM LIT THEO I  
Critical analysis of various literary theories, both Western and Eastern; 
application of these theories to analyze literary texts.  

  
 
 
 



2210802 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 2                                 3 (3-0-9)   
กำรวิเครำะห์เชิงวิพำกษท์ฤษฎีวรรณคดีที่น ำมำใช้ในกำรวิจัย  
กำรสังเครำะห์ทฤษฎีจำกตวับทวรรณคดีที่เลือกศึกษำวิจัย  
Seminar in Literary Theory II  
SEM LIT THEO II  
Critical analysis of selected literary theories used in research; synthesis 
of literary theories from literary texts used in research.  

  
2210826 วิทยานิพนธ์        36  หน่วยกิต  

                 Dissertation  
  

2210827 วิทยานิพนธ์        42  หน่วยกิต  
                 Dissertation   
  

2210828 วิทยานิพนธ์        48  หน่วยกิต  
                 Dissertation  
  

2210830  วิทยานิพนธ์        72  หน่วยกิต  
                 Dissertation  
  

2210894  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    S/U  
Doctoral Dissertation Seminar  
 

  2210897  การสอบวัดคุณสมบัติ        S/U  
Qualifying Examination  


