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หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎบัีณฑติ 
สาขาวชิาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
          ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  คณะอกัษรศาสตร์ 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
     รหัสหลกัสูตร  25520011107805 
 ช่ือหลกัสูตร  
 (ภาษาไทย) หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
    (ภาษาองักฤษ) Doctor of Philosophy  Program in Comparative Literature 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 2.1 ช่ือปริญญา  
  (ภาษาไทย : ช่ือเต็ม)  อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
    (ภาษาไทย : อกัษรยอ่) อ.ด. 
  (ภาษาองักฤษ : ช่ือเต็ม)  Doctor of Philosophy 
  (ภาษาองักฤษ : อกัษรยอ่) Ph.D. 
*2.2 ช่ือสาขาวชิาที่ระบุใน TRANSCRIPT 
       FIELD OF STUDY : Comparative Literature 
 
*3. ลกัษณะและประเภทของหลกัสูตร 
 3.1 ลกัษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี)  
  แบบเอกเด่ียว 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  แบบเอกคู่ 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  แบบเอก-โท 
  Major : ............................................................................................................................................... 
  Minor  :  ............................................................................................................................................. 
  แบบโปรแกรมเกียรตินิยม : Honors Program 
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 3.2 ประเภทของหลกัสูตร 
 เชิงการจดัการ  หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ  
 เชิงการจดัเก็บเงิน  หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรพิเศษ 
4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร  

แบบ 1.1 (ผูท่ี้เขา้ดว้ยวุฒิปริญญามหาบณัฑิต)  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร      48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2 (ผูท่ี้เขา้ดว้ยวุฒิปริญญาบณัฑิต) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร      72 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 (ผูท่ี้เขา้ดว้ยวุฒิปริญญามหาบณัฑิต) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร      48 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 (ผูท่ี้เขา้ดว้ยวุฒิปริญญาบณัฑิต) 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร      72 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัรบณัฑิต       ปริญญาโท  
    ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง   ปริญญาเอก  
 5.2 ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดับปริญญาตรี) 
  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
    หลกัสูตรทางวิชาการ  
    หลกัสูตรแบบกา้วหนา้ทางวิชาการ   
  หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบติัการ 
    หลกัสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบติัการ 
    หลกัสูตรแบบกา้วหนา้ทางวิชาชีพหรือปฏิบติัการ   
 5.3 ภาษาทีใ่ช้   ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษา..................    ภาษาไทยและภาษา.................. 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ  รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
     เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
               เป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
   สถาบนัการศึกษาในประเทศ ไดแ้ก่......................................................................................................... 
   …............................................................................................................................................................ 
   ร่วมมือในลกัษณะ………………………………..……………………………………………………. 
   …............................................................................................................................................................ 
   สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ไดแ้ก่........................................................................................................ 
   …............................................................................................................................................................. 
   ร่วมมือในลกัษณะ………………………………………..……………………………………………. 
   …............................................................................................................................................................. 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ปริญญาเดียว 
               ปริญญาร่วม ร่วมกบัมหาวิทยาลยั........................................................................................................... 
   2 ปริญญา  ร่วมกบัมหาวิทยาลยั........................................................................................................... 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
 6.1 สถานภาพหลกัสูตร 
   หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. .........  
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค       ภาคการศึกษาตน้       ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา......... 
    ระบบตรีภาค      ภาคการศึกษาท่ี 1       ภาคการศึกษาท่ี 2  
          ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา......... 
                 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
    ก  าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค   ภาคการศึกษาตน้  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  
      ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา......... 
                      ปรับปรุงจากหลกัสูตร ช่ือ หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  
                      ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย เม่ือปีการศึกษา 2557 

6.2 การพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
6.2.1 ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลยั 

                       ในการประชุมคร้ังท่ี.   11/2560    . วนัท่ี.  26   .เดือน.  ธนัวาคม  .พ.ศ..   2560   . 
6.2.2 ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

                       ในการประชุมคร้ังท่ี.   2/2561   . วนัท่ี.   13   .เดือน.  กุมภาพนัธ ์  .พ.ศ..  2561  . 
  6.2.3 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั  
                       ในการประชุมคร้ังท่ี.    812  . วนัท่ี.  22   .เดือน.   กุมภาพนัธ ์  .พ.ศ..  2561  . 
  6.2.4 ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรโดยองคก์รวิชาชีพ                      เมื่อวนัท่ี      .เดือน.                .พ.ศ..          . 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐาน 
 ปี พ.ศ. 2562 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

 อาจารย ์ นกัวิชาการ  และนกัวิจยัในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและ
เอกชน 
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9.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 

ล าดบั 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ช่ือ-สกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดบัจาก 
คุณวุฒิสูงสุดถึง 
ระดบั ป.ตรี) 

สาขาวิชา สถาบนั ปี พ.ศ. 

จ านวนผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงัไม่เกนิ 5 ปี) 
งานวิจยั ต ารา หนงัสือ 

 
บทความ 
วิชาการ 

ผลงาน 
วิชาการใน 
ลกัษณะอ่ืน  

ผลงานวิชาการ 
รับใชส้งัคม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ชุติมา ประกาศวุฒิสาร 
3101700410028 

Ph.D. 
 

English 
Literature 

SUNY 
(Binghamton) 

2545 3 - - 4 - - 

M.A.(Hons) English 
Literature 

Iowa State 
University 

2536 

อ.ม. วรรณคดี
องักฤษ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2534 

อ.บ. (เกยีรตินิยม
อนัดบั 1) 

ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2531 

2. รองศาสตราจารย ์ดร. 
สุรเดช  โชติอุดมพนัธ ์
3100400129292 

Ph.D. Comparative 
Literature 

University of 
Warwick 

2547 1 - 2 11 1 - 

M.A. Comparative 
Literary 
Theory 

University of 
Warwick 

2541 

อ.บ. (เกยีรตินิยม
อนัดบั 1) 

ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2539 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ทอแสง เชาวชุ์ต ิ
3102001156212 

Ph.D. Comparative 
Literature 

University of 
California 

2551 4 - - 5 - - 

A.B. (magna cum 
laude) 
 

Literatures in 
English and 
German 
Studies 

Brown 
University 

2545       

 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
   ภายในมหาวิทยาลยั คณะอกัษรศาสตร์ 
  ภายนอกมหาวิทยาลยั หน่วยงาน...................................................................... 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
   กระแสโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการเคล่ือนยา้ยทุนและแรงงานขา้มชาติ นอกจากน้ีเทคโนโลยี

การส่ือสารท่ีทนัสมยัในยคุน้ียงัท าใหก้ารติดต่อส่ือสารระหว่างภูมิภาคต่างๆกระท าไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว แมก้าร
พฒันาเศรษฐกิจภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์น าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชากร อยา่งไรก็ตาม การเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อสงัคมและวิถีชีวิตของผูค้นในทางลบเช่นกนั เห็นไดจ้ากปัญหาความ
เส่ือมโทรมและแออดัของเมือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมลภาวะ ช่องว่างระหว่างชนชั้น การอพยพโยกยา้ยถ่ินฐาน 
การกดข่ีแรงงาน อคติของสังคมต่อผูสู้งวยั ความรุนแรงทางเพศและชาติพนัธุ์ เป็นต้น การท าความเข้าใจ
ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการพฒันาเศรษฐกิจจ าเป็นตอ้งอาศยัองคค์วามรู้จากการบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆเขา้
ดว้ยกนั วรรณคดีเปรียบเทียบเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงทางมนุษยศาสตร์ท่ีมุ่งศึกษาความเป็นมนุษยผ์่านตัวบท
วรรณกรรม โดยอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์แขนงอ่ืน อาทิ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย ์รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เช่น สตรีนิยม จิตวิเคราะห์ แนวคิดหลงัสมยัใหม่ มาเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบตวับทวรรณกรรมท่ีมาจากภาษา วฒันธรรม และชาติพนัธุ์ท่ี
แตกต่างกัน เพื่อมุ่งให้ผู ้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถรู้เท่าทัน                            
การเปล่ียนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจ  

 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
     ยคุโลกาภิวตัน์เป็นยคุของความหลากหลายทางวฒันธรรม กระแสพหุวฒันธรรมไม่เพียงแต่ส่งผลใหม้ีการ
เปิดรับความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม และการหลอมรวมผสมผสานวฒันธรรมจนเกิดเป็นวฒันธรรม
ใหม่ หากรวมถึงการแสวงหารากเหงา้และร้ือฟ้ืนวฒันธรรมทอ้งถ่ินอีกดว้ย นอกจากน้ี กระแสโลกาภิวตัน์ทาง
สังคมและวฒันธรรมยงัได้ปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือของผูค้นในยุคปัจจุบัน ดังเห็นได้จาก
ประเด็นใหม่ๆ ท่ีก  าลงัอยูใ่นกระแสความสนใจของสงัคมในปัจจุบนั เช่น การตระหนกัในเร่ืองจริยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน การนิยามความหมายใหม่ของชาติและความเป็นพลเมือง การอยู่ร่วมกนัท่ามกลางความแตกต่างทาง
วฒันธรรม เป็นตน้ ท่ีผา่นมาวรรณกรรมมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเพื่อน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางสงัคม
วฒันธรรม การศึกษาคน้ควา้ในสาขาวรรณคดีเปรียบเทียบจึงมุ่งเน้นการพฒันาประเด็นใหม่ๆ และการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาวิเคราะห์ตวับทและเพื่อใหก้า้วทนักบักระแสการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมวฒันธรรมในยคุโลกาภิวตัน์ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

 เพื่อตอบสนองปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมขา้งตน้ การพฒันาหลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบจึงมุ่งเนน้การสร้างองคค์วามรู้จากการวิจยัท่ีทนัสมยัและเทียบเท่านานาชาติ 
มีเน้ือหารายวิชาและระเบียบวิธีวิจยัท่ีสอดคลอ้งและทนัต่อความตอ้งการ ความเปล่ียนแปลง และพฒันาการในวง
วิชาการดา้นวรรณคดีศึกษา และกระตุ้นให้ผูศ้ึกษาสามารถท าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสนองความ
ตอ้งการของสังคม และสามารถน าความรู้ท่ีศึกษาไปประยุกตใ์ชท้ั้งในฐานะนกัวิชาการ นักวิจยั และสมาชิกท่ีมี
คุณภาพในสงัคม  
12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีนโยบายพฒันาหลกัสูตรท่ีเน้นผลการเรียนรู้และได้ก  าหนดคุณลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ไวช้ดัเจน หลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิตสาขาวรรณคดีเปรียบเทียบจึงมุ่งผลิตบณัฑิตท่ี
เช่ียวชาญการวิจยัดา้นวรรณคดีศึกษาตามมาตรฐานในระดบัสากล สามารถบุกเบิก      องค์ความรู้ใหม่และบูรณา
การองคค์วามรู้ในศาสตร์ท่ีศึกษา และสามารถน าองคค์วามรู้ดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ส่วนรวม ใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนด 

 

13. ความสัมพนัธ์ (ถ้าม)ี กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบนั 
 13.1 รายวิชาของหลกัสูตรอ่ืนท่ีน ามาบรรจุในหลกัสูตรน้ี 

 ไม่มี 
 13.2 รายวิชาของหลกัสูตรน้ีท่ีหลกัสูตรอ่ืนน าไปใช ้

 ไม่มี 
 
*14. หลกัสูตรทีน่ ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร  
 14.1 หลกัสูตรใหมท่ี่เสนอมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ไม่มี 
   โดยมีความคลา้ยคลึงในส่วนใด (วิชาบงัคบั วิชาเลือก หรืออ่ืนๆ) 

 ไม่มี 
   แต่หลกัสูตรท่ีเสนอแตกต่างไปจากหลกัสูตรดงักล่าวในประเด็นท่ีส าคญั คือ 

 ไม่มี 
14.2 หลกัสูตรลกัษณะน้ีมีเปิดสอนอยูแ่ลว้ท่ีมหาวิทยาลยัอ่ืนในประเทศ 

   ไม่มี 
   หลกัสูตรท่ีเสนอเปิดใหม่น้ีมีจุดเด่น ขอ้แตกต่างกบัหลกัสูตรดงักล่าวในประเด็นท่ีส าคญั คือ 
   ไม่มี 
 14.3 หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัในต่างประเทศท่ีใชป้ระกอบการพฒันาหลกัสูตรน้ี ไดแ้ก่ 
  University of Michigan (Ann Arbor) และ University of Warwick 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคญั วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และคุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงค์ 

  1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
  หลกัสูตรน้ีมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นวรรณคดีเปรียบเทียบ  มีศกัยภาพในการคน้ควา้วิจยั
เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ในสาขาวิชาดงักล่าวเพื่อไปเป็นอาจารย ์ นกัวิจยั  และผูเ้ช่ียวชาญในสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน 

  1.2 ความส าคญัของหลกัสูตร  
 หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรแรกและหลกัสูตรเดียวท่ีเปิดสอนในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษา
เปรียบเทียบวรรณคดีท่ีมาจากภาษา วฒันธรรม หรือกลุ่มชาติพนัธุท่ี์แตกต่างกนัในลกัษณะของการ “ขา้มชาติ” 
รวมไปถึงการศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีแบบ "ขา้มศิลป์" โดยวิเคราะห์วรรณคดีในรูปแบบศิลปะท่ีแตกต่าง
กนั เช่น ภาพยนตร์ ละคร งานจิตรกรรม ฯลฯ และการศึกษาแบบ "ขา้มศาสตร์" อนัหมายถึงการศึกษาวรรณคดี
โดยอาศยัองค์ความรู้จากศาสตร์อ่ืน เช่น ทฤษฎีจิตวิทยา ทฤษฎีสังคมวิทยา ทฤษฎีการแปล ฯลฯ เพื่อผลิต
บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการท าวิจยัในสาขาวรรณคดีเปรียบเทียบอยา่งลุ่มลึก  
 
1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 13.1.1 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเดิม  
  1)  เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการคน้ควา้และวิจยัดา้นวรรณคดีเปรียบเทียบ เพื่อ
ไปเป็นอาจารย ์นกัวิชาการ และนกัวิจยัในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
และเอกชน 
  2)  เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพฒันาการวิจยัสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดบัชาติและระดบัสากล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
  
  1.3.2 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรปรับปรุง 
  1)  เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการคน้ควา้และวิจยัดา้นวรรณคดีเปรียบเทียบ เพื่อ
ไปเป็นอาจารย ์นกัวิชาการ และนกัวิจยัในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
และเอกชน 
  2)  เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพฒันาการวิจยัสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดบัชาติและระดบัสากล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

  *1.4 คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
  คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือ บณัฑิตจุฬาฯ เป็นผูท่ี้มีคุณค่าของ
สงัคมโลก ซ่ึงประกอบดว้ย 9 ดา้น 14 ประเด็น ดงัน้ี 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม       (มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีทกัษะ
ในการคิดแกปั้ญหา)  4. ท าเป็น (มีทกัษะทางวิชาชีพ มีทกัษะทางการส่ือสาร มีทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทกัษะการบริหารจดัการ)   5. ใฝ่รู้และรู้จกัวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จกัวิธีการ
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เรียนรู้)  6. มีภาวะผูน้  า  7. มีสุขภาวะ  8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  9. ด  ารงความเป็นไทยในกระแสโลกา
ภิวตัน์ 
  ส าหรับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรท่ีมีลักษณะเด่นคือเป็นบัณฑิตท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นวรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณคดีวิจารณ์ มีศกัยภาพในการคน้ควา้วิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่
ในสาขาวิชาดังกล่าวเพื่อไปเป็นอาจารย ์ นักวิจัย  ผูน้  าทางวิชาการและผูเ้ช่ีย วชาญในสถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน 

 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยทุธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรให้
ทนัสมยั สอดคลอ้งกบั
ความกา้วหนา้ทางวิชาการทั้ง
ดา้นเน้ือหาและระเบียบวิธีวจิยั 
(ภายใน 5 ปี) 

1. ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

2. ติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ
จากผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจยัในสาขาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

3. ศึกษาหลกัสูตรท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียง
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศ 

เอกสารปรับปรุงหลกัสูตรและหลกัสูตร
ปรับปรุง 

2. ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
และของนิสิต 
 

งานประชุมวิชาการระดบัชาติปีละ 1 คร้ัง 
งานประชุมวิชาการระดบันานาชาติอยา่ง
นอ้ย  2 ปี/ 1 คร้ัง  

3. พฒันาความรู้ของคณาจารย์
และนิสิตใหท้นัสมยั 

เชิญผูเ้ช่ียวชาญและ/หรือวิทยากรจาก
มหาวิทยาลยัทั้งภายในและต่างประเทศ
มาบรรยายในหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกบั
วรรณคดีศึกษา 

งานบรรยายพิเศษอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
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หมวดที ่3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
               ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกว่า 15 สปัดาห์ 
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกว่า 15 สปัดาห์ 
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกว่า 15 สปัดาห์ 
 1.2 การจดัการศกึษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน 

         ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
           -ไม่มี- 

 *1.4 การลงทะเบียนเรียน 
        ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
           ระดบับณัฑิตศกึษา ภาคการศกึษาปกติ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
  2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
              ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม - ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม - ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 : สิงหาคม - พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 : ธนัวาคม - มนีาคม 
     ภาคการศึกษาท่ี 3 : เมษายน - กรกฎาคม 
  2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
   ผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญามหาบณัฑิต แบบ 1.1 และ 2.1 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบณัฑิตในสาขาอกัษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์  หรือสาขา
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไปหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรใหม้ีสิทธิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
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ผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาบณัฑิต แบบ 1.2 และ 2.2 
1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบณัฑิตในสาขาอกัษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาท่ี

เก่ียวขอ้งและตอ้งมีแตม้เฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป 
2. คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไปหรือคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรใหม้ีสิทธิสมคัรเขา้ศึกษาได ้

*การคดัเลือกผู้เข้าศึกษา 
         หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เป็นไปตามประกาศว่าดว้ยการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและ
ประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
          หลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษา เป็นไปตามคู่มือการสมคัรเขา้ศึกษาซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศใหท้ราบใน
ปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 
 นิสิตมีพ้ืนความรู้ดา้นการวิจยัแตกต่างกนัซ่ึงมีผลต่อการพฒันาโครงร่างงานวจิยั 

 2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ  ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 
 นิสิตท่ีเขา้มาทั้งท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิตจะตอ้งลงทะเบียนรายวิชา
บงัคบัเก่ียวกบัทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์และระเบียบวิธีวิจยัเพ่ือปรับพ้ืนฐานใหเ้ท่าเทียมกนั 
 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี 

สถานภาพนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
นิสิตใหม่ 5 5 5 5 5 
นิสิตเก่า 6 7 10 15 15 
รวม 11 12 15 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 4 2 0 5 5 

1 
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2.6 งบประมาณตามแผน   
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าเล่าเรียน 506,000 598,000 782,000 920,000 1,150,000 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา - - - - - 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,422,443   2,426,523    2,434,684   2,440,805  2,451,006  

รวมรายรับ 2,928,443  3,024,523  3,216,684  3,360,805   3,601,006  
 
  2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 2,595,429 2,630,961 2,702,026 2,755,325 2,844,156 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 285,714 337,662 441,558 519,481 649,351 
3. ทุนการศกึษา 25,300 29,900 39,100 46,000 57,500 
4. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลยั - - - - - 

รวม (ก) 2,906,443 2,998,523 3,182,684 3,320,806 3,551,007 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภณัฑ ์ 22,000 26,000 34,000 40,000 50,000 

รวม (ข) 22,000 26,000 34,000 40,000 50,000 
รวม (ก) + (ข) 2,928,443 3,024,523 3,216,684 3,360,806 3,601,007 
จ านวนนิสิต * 11 12 15 20 20 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันิสิต 266,222 252,044 214,446 168,040 180,050 

  * หมายเหตุ  จ านวนนิสิตรวมหลกัสูตรเก่าและหลกัสูตรปรับปรุง   
 

2.7 ระบบการศกึษา 
   แบบชั้นเรียน 

        แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
        แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………… 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี)   
         ไม่มี 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
   3.1.1.1  ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญามหาบณัฑิต 
    แบบ 1.1     48  หน่วยกิต 
    แบบ 2.1     48  หน่วยกิต 
    ระยะเวลาการศกึษา    ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
   3.1.1.2  ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญาบณัฑิต 
    แบบ 1.2     72  หน่วยกิต 
    แบบ 2.2     72 หน่วยกิต 
    ระยะเวลาการศกึษา    ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
 แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 48 72 48 72 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน - - 12 30 

- รายวิชาบงัคบั - - 12 18 
- รายวิชาเลือก - - - 12 

จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ ์ 48 72 36 42 
หมายเหตุ  
  แบบ 1.1, 1.2 และ 2.1 

1. นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation 
Seminar) ทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นับ
หน่วยกิต 

2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจพิจารณาให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดบั
บณัฑิตศึกษาทั้งในและนอกภาควิชา โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นบัหน่วยกิต 
แบบ 2.2 

1. นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2210894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation 
Seminar) ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 3 เป็นตน้ไปทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยประเมินผลเป็น 
S/U ไม่นบัหน่วยกิต 

2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจพิจารณาให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดบั
บณัฑิตศึกษาทั้งในและนอกภาควิชา โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นบัหน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 แบบ 1.1 

     วิทยานิพนธ ์     48  หน่วยกิต 
  2210828 วิทยานิพนธ ์     48  หน่วยกิต 
     Dissertation 

3.1.3.2  แบบ 1.2 
วิทยานิพนธ ์     72 หน่วยกิต 

2210830 วิทยานิพนธ ์     72 หน่วยกิต 
  Dissertation 

3.1.3.3 แบบ 2.1 
รายวิชาบงัคบั      12 หน่วยกิต 

 2210801 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดี 1     3 (3-0-9) 

   Seminar in Literary Theory I 

 2210802 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดี 2     3 (3-0-9) 

   Seminar in Literary Theory II      

 2210761 สมัมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ   3 (3-0-9) 

   Seminar in Methods of Comparative Literature  

 2210781 วิจยัรายบุคคล      3 (0-12-0) 

   Individual Research 

    วิทยานิพนธ ์     36 หน่วยกิต 

2210826 วิทยานิพนธ ์     36 หน่วยกิต 

  Dissertation 

3.1.3.4 แบบ 2.2 
   รายวิชาบงัคบั     18 หน่วยกิต 
2210701 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 1     3 (3-0-9) 
   Theory of Literary Criticism I 
2210702 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 2     3 (3-0-9) 
   Theory of Literary Criticism II 
2210761 สมัมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ   3 (3-0-9) 
   Seminar in Methods of Comparative Literature 
2210781 วิจยัรายบุคคล      3 (0-12-0) 
   Individual Research 
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2210801 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดี 1     3 (3-0-9) 

   Seminar in Literary Theory I 

 2210802 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดี 2     3 (3-0-9) 

  Seminar in Literary Theory II  
 

รายวิชาเลือก       12 หน่วยกิต 
2210620 สมัมนาอาชญนิยาย     3 (3-0-9) 
  Seminar in Crime Fiction 
2210622 เทวต านานและวรรณคดี     3 (3-0-9) 
  Mythology and Literature 
2210624 สมัมนาวรรณคดีกบัสิทธิมนุษยชน   3 (3-0-9) 
  Seminar in Literature and Human Rights 
2210626* สมัมนาวรรณกรรมชายขอบ    3 (3-0-9) 
  Seminar in Literature of the Marginalized 
2210633 วรรณกรรมเดก็      3 (3-0-9) 
  Children Literature 
2210710 วรรณคดีแนวหลงัอาณานิคม    3 (3-0-9) 
  Postcolonial Literature 
2210717 สมัมนาวรรณกรรมสตรี     3 (3-0-9) 
  Seminar in Women Literature 
2210720 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดี     3 (3-0-9) 
  Seminar in Theory of Literature 
2210724 สมัมนานวนิยาย      3 (3-0-9) 
  Seminar in Novel 
2210725 สมัมนาบทละคร      3 (3-0-9) 
  Seminar in Drama 
2210726 สมัมนาเร่ืองสั้น      3 (3-0-9) 
  Seminar in Short Story 
2210763 สมัมนานกัเขียนท่ีน่าสนใจและผลงาน   3 (3-0-9) 
  Seminar in Interesting Author and His/Her Works 
 
 
*รายวิชาเปิดใหม่ 
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นอกจากน้ีนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดบับณัฑิตศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดย
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

วิทยานิพนธ ์     42 หน่วยกิต 

2210827 วิทยานิพนธ ์     42 หน่วยกิต 

   Dissertation  

3.1.4 แผนการศกึษา 
3.1.4.1 แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาตน้ 

 2210828 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

 2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

     รวม   9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

 2210828 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

 2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

     รวม   9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ 

 2210828 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

 2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

              2210897            การสอบวดัคุณสมบติั      -   หน่วยกิต 

     รวม   9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

 2210828 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

 2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต  - หน่วยกิต 

     รวม    9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้ 

 2210828 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

 2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

     รวม   9 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 

 2210828 วิทยานิพนธ ์    3 หน่วยกิต 

 2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

     รวม   3 หน่วยกิต 

     รวมทั้งหลกัสูตร  48 หน่วยกิต 

3.1.4.2 แบบ 1.2 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาตน้ 

2210830 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

    ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

2210830 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

    ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ 

2210830 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

    ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

2210830 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

2210897  การสอบวดัคุณสมบติั   - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้ 

2210830 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 
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    ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 

2210830 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

    ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาตน้ 

2210830 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

    ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย 

2210830 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

      รวมทั้งหลกัสูตร  72  หน่วยกิต 

3.1.4.1 แบบ 2.1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาตน้ 

  2210801 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดี 1   3 หน่วยกิต 

  2210761 สมัมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต 

  2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

      รวม   6 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

  2210802 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดี 2   3 หน่วยกิต 

  2210781 วิจยัรายบุคคล    3 หน่วยกิต 

  2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

      รวม   6 หน่วยกิต 

    ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ 

2210826 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

2210897  การสอบวดัคุณสมบติั   - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 
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    ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

2210826 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

    ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้ 

2210826 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

    ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 

2210826 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

      รวมทั้งหลกัสูตร  48 หน่วยกิต 

3.1.4.1 แบบ 2.2 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาตน้ 

  2210701 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 1   3 หน่วยกิต 

  2210761 ระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ  3 หน่วยกิต 

  วิชาเลือก 2 วิชา      6 หน่วยกิต 

      รวม   12 หน่วยกิต 

    ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

  2210702 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 2   3 หน่วยกิต 

  2210781 วิจยัรายบุคคล    3 หน่วยกิต 

  วิชาเลือก 2 วิชา      6 หน่วยกิต 

      รวม   12  หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ 

  2210801 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดี 1   3 หน่วยกิต 

  2210827 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

  2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

      รวม   12 หน่วยกิต 
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    ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

  2210802 สมัมนาทฤษฎีวรรณคดี 2   3 หน่วยกิต 

  2210827 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

  2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

2210897  การสอบวดัคุณสมบติั   - หน่วยกิต 

      รวม   12 หน่วยกิต 

    ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาตน้ 

2210827 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 

2210827 วิทยานิพนธ ์    9 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต 

    ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาตน้ 

2210827 วิทยานิพนธ ์    3 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   3 หน่วยกิต 

    ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย 

2210827 วิทยานิพนธ ์    3 หน่วยกิต 

2210894  สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต - หน่วยกิต 

รวม   3 หน่วยกิต 

      รวมทั้งหลกัสูตร  72 หน่วยกิต 

 
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 
  *3.1.6 เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง  (ภาคผนวก ข) 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
  3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 

ล าดบั 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ช่ือ-สกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดบัจาก 
คุณวุฒิสูงสุดถึง 
ระดบั ป.ตรี) 

สาขาวิชา สถาบนั ปี พ.ศ. 
จ านวนผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงัไม่เกนิ 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
(ต ั้งแต่ปีการศึกษาที่ใชห้ลกัสูตรฉบบัน้ี) 

งานวิจยั ต ารา หนงัสือ บทความวิชาการ 
  

ผลงานวิชาการ 
ในลกัษณะอ่ืน  

ผลงานวิชาการ 
รับใชส้งัคม 

2561 2562 2563 2564 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ชุติมา ประกาศวุฒิสาร 
3101700410028 

Ph.D. 
 

English 
Literature 

SUNY 
(Binghamton) 

2545 3 - - 4 - - 273 273 273 273 

M.A.(Hons) English 
Literature 

Iowa State 
University 

2536           

อ.ม. วรรณคดีองักฤษ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2534           

อ.บ. (เกยีรตินิยม
อนัดบั 1) 

ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2531           

2. รองศาสตราจารย ์ดร. 
สุรเดช  โชติอุดมพนัธ ์
3100400129292 

Ph.D. Comparative 
Literature 

University of 
Warwick 

2547 1 - 2 11 1 - 189 189 189 189 

M.A. Comparative 
Literary Theory 

University of 
Warwick 

2541 

อ.บ. (เกยีรตินิยม
อนัดบั 1) 

ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2539 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ทอแสง เชาวชุ์ต ิ
3102001156212 

Ph.D. Comparative 
Literature 

University of 
California 

2551 4 - - 5 - - 238 238 238 238 

A.B. (magna 
cum laude) 
 

Literatures in 
English and 
German Studies 

Brown 
University 

2545 
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ล าดบั 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ช่ือ-สกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียงล าดบัจาก 
คุณวุฒิสูงสุดถึง 
ระดบั ป.ตรี) 

สาขาวิชา สถาบนั ปี พ.ศ. 
จ านวนผลงานทางวิชาการ (ยอ้นหลงัไม่เกนิ 5 ปี) 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
(ต ั้งแต่ปีการศึกษาที่ใชห้ลกัสูตรฉบบัน้ี) 

งานวิจยั ต ารา หนงัสือ บทความวิชาการ 
  

ผลงานวิชาการ 
ในลกัษณะอ่ืน  

ผลงานวิชาการ 
รับใชส้งัคม 

2561 2562 2563 2564 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
กญัญา วฒันกลุ 
1100600018366 

Ph.D. Folklore/Religious 
Studies 

Indiana 
University 
Bloomington 

2559 2 - - - - -     

M.A. Folklore Indiana 
University 
Bloomington 

2556           

อ.ม. วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2550           

ค.บ. ภาษาองักฤษ-ไทย จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2547           

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
แพร จิตติพลงัศรี 
3100800070961 

Ph.D. Comparative 
Literature/ 
Translation Studies 

University 
College London 

2552 3 - - 1 2 - 192 192 192 192 

M.A. Comparative 
Literature 

University 
College London 

2547           

อ.บ. (เกยีรตินิยม
อนัดบั 1) 

ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

2546           

 

   3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ 
 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

สาขาวิชา และ 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. ตรีศิลป์ บุญขจร 
3100903810411 

รองศาสตราจารย ์ดร. ปริญญาเอก Comparative Literature 
University of Michigan-Ann Arbor 

นวนิยายกบัสังคมไทย (2542) 
วรรณคดเีปรียบเทยีบ: กระบวนทศัน์และระเบยีบวธิ ี(2545) 
ด้วยแสงแห่งวรรณคดเีปรียบเทยีบ วรรณคดเีปรียบเทยีบ: กระบวนทศัน์และวธิีการ (2553) 

2. อ าภา โอตระกูล 

3101700945720 

ศาสตราจารย ์ดร. ปริญญาเอก วรรณคดีและวฒันธรรมเยอรมนั 
University of Marburg  

เฟาสท์: โศกนาฏกรรมภาคหน่ึง (2550) 
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ล าดบั 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 

สาขาวิชา และ 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

3. สมสุข หินวมิาน 

3100601105731 

รองศาสตราจารย ์ดร. ปริญญาเอก วารสารและส่ือสารมวลชน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลอน รัก และสับสนในหนังไทย: ภาพยนตร์ไทยในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ.2520-2547) กรณศึีกษาตระกลูหนัง
ผหีนังรักและหนังยุคหลงัสมยัใหม่  (2552) 
ความรู้เบื้องต้นทางวทิยุและโทรทศัน์ (2554) 
อ่านทีว:ี การเมอืงวฒันธรรมในจอโทรทัศน์ (2558) 
 

4. ก  าจร หลุยยะพงศ ์

3101203104999 

รองศาสตราจารย ์ดร. ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลอน รัก สับสน ในหนังไทย (2552) 
ภาพยนตร์กบัการประกอบสร้างสังคม (2556) 
 

5. อารียา หุตินทะ 

3102400462520 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปริญญาเอก วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

“เมือ่สตรีตามหาประชาธิปไตยในสังคมปิตาธิปไตย.” (2557) 
จิตวญิญาณประชาธิปไตยในเร่ืองส้ัน  40 ปี นับจาก 14 ตุลา 2516.  (2558) 
“พลวตัการตามหาประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาว :  ศึกษาจากเร่ืองส้ันไทย พ.ศ. ๒๕๑๖ ถงึปัจจุบัน.” (2558) 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้าม)ี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา  
ไม่มี 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั (ถ้าม)ี 
5.1 ค าอธิบายโดยยอ่   

 นิสิตสามารถเขียนวิทยานิพนธเ์ป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้ ในระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ ์นิสิต

ต้องปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และ/หรือ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อย่างสม ่าเสมอ และต้องเขียน

วิทยานิพนธใ์หจ้บพร้อมสอบภายในภาคการศึกษาท่ี 12 นิสิตท่ีลาไปคน้ควา้ขอ้มูล หรือ วิจยั ณ ต่างประเทศ ตอ้ง

เขียนวิทยานิพนธใ์หจ้บและพร้อมสอบในภาคการศึกษาท่ี 12 เช่นกนั ตามระเบียบของบณัฑิตวิทยาลยั  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นิสิตสามารถเขียนงานวิจยัดา้นวรรณคดีศึกษาตามระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบและสามารถประยกุตใ์ช้

ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับตวับทวรรณคดีท่ีนิสิตสนใจ เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์และไดข้้อสรุปของงานวิจยัตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.3 ช่วงเวลา 
นิสิตตอ้งเสนอโครงร่างวิทยานิพนธเ์พื่อใหค้ณะกรรมการบริหารคณะอนุมติัภายในภาคการศึกษาท่ี 6 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
วิทยานิพนธ ์ แบบ 1.1 :  48 หน่วยกิต 

    แบบ 1.2 :  72 หน่วยกิต 
    แบบ 2.1 :  36 หน่วยกิต 
    แบบ 2.2 :  42 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
 นิสิตสรุปเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้วิทยานิพนธ์ รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นตวับทท่ีน ามาศึกษาเพื่อ
สอบวดัคุณสมบติั หลงัจากนั้น นิสิตเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ สอบหัวขอ้วิทยานิพนธ์ ส่งร่าง
วิทยานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ สอบและแกไ้ขวิทยานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
  คณะกรรมการประเมินความกา้วหนา้วิทยานิพนธป์ระกอบดว้ยอาจารยท่ี์ปรึกษาและ 

  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (ถา้มี) จะเป็นผูป้ระเมินผล S/U ในแต่ละภาคการศึกษา 

 เกณฑก์ารประเมินผลวิทยานิพนธใ์นการสอบวิทยานิพนธ ์

 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ์ใหม้ี 4 ระดบั ดงัน้ี 

 ดีมาก (Very Good) 

 ดี (Good) 

 ผา่น (Pass) 

 ตก (Fail) 

 

 วิทยานิพนธท่ี์ไดเ้กณฑดี์มาก มีคุณสมบติัต่อไปน้ี 

ก. มีการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ สมบูรณ์ครบถว้น และอาจเป็นขอ้มูลท่ียงัไม่มีผูร้วบรวม      

มาก่อน และ/หรือ มีความยากล าบากในการรวบรวมขอ้มูล เป็นขอ้มูลท่ีหายาก และตอ้งใชค้วามสามารถ

ระดบัสูงดา้นภาษาต่างประเทศหรือภาษาโบราณในการอ่านตวับท 

ข. สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ย่างกวา้งขวาง ลุ่มลึก  อภิปรายและสังเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ย่างเป็นระบบ 

แสดงศกัยภาพทางวิชาการของผูว้ิจยั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั ท่ีชดัเจนและ

ถูกตอ้งตามหลกัวิชา 

 ค. สร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือเสนอมุมมองใหม่ท่ีมีคุณค่าทางวิชาการสาขาวรรณคดี 

ง. เรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธด์ว้ยภาษาท่ีราบร่ืน สละสลวย ชดัเจน มีระบบและขั้นตอนในการน าเสนอเป็นล าดบั 

จ. สามารถน าเสนอผลงานวิทยานิพนธไ์ดอ้ยา่งชดัเจนและกระชบั  ตอบค าถามคณะกรรมการสอบไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง แม่นย  า 

 

 วิทยานิพนธท่ี์ไดเ้กณฑดี์ มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 ก. รวบรวม จดัระบบขอ้มูลครบถว้นตามขอบเขตหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 

ข. วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยใชร้ะเบียบวิธี

วิจยัท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชา 

 ค. เรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธด์ว้ยภาษาท่ีชดัเจน มีระบบในการน าเสนอ 
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 วิทยานิพนธท่ี์ไดเ้กณฑผ์า่น มีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ก. รวบรวมและจดัระบบขอ้มูลครบถว้นตามขอบเขตหวัขอ้วิทยานิพนธ ์

 ข. วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลไดพ้อใช ้สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ค. เรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธด์ว้ยภาษาท่ีชดัเจนพอใช ้
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
1. มีความรู้ดา้นวรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณคดี
วิจารณ์อยา่งลึกซ้ึง มีศกัยภาพในการประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
วรรณคดีในการวิเคราะห์วิจารณ์ตวับทอยา่งลุ่มลึก 

- การสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐานและการสอนแบบสมัมนา 
- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมการบรรยายพิเศษโดย
ผูเ้ช่ียวชาญจากในและต่างประเทศ 

2. สามารถท างานวิจยัและสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทาง
วรรณคดีเปรียบเทียบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

- การสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 
- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมประชุมทางวิชาการ 
- การก าหนดใหนิ้สิตน าเสนอผลงานทางวิชาการท่ี
สามารถตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการได ้
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. มคีวามรู้ 
   1.1 รู้รอบ    
มีความรู้ด้านทฤษฎีและระเบียบวิ ธีวิจัยทาง
วรรณคดีเปรียบเทียบอยา่งครอบคลุม 

 
- การสอนแบบบรรยาย 
- การสอนแบบอภิปราย 
- การสอนแบบสมัมนา  

 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 
- การสอบขอ้เขียน 
- การสอบปากเปล่า 

   1.2 รู้ลกึ 
มีความรู้ทันสมยัดา้นวรรณคดีเปรียบเทียบและ
วรรณคดีวิจารณ์ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี
วรรณคดีในการวิเคราะห์วิจารณ์ตัวบทอย่างลุ่ม
ลึก  

 
- การอภิปราย 
- การสอนแบบสมัมนา  
- การสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 
- การฝึกสรุปประเด็นส าคญั หรือการน าเสนอผลของ
การสืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 
- การสอบขอ้เขียน 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบวิทยานิพนธ ์

2. มคุีณธรรม 
   2.1 มคุีณธรรมและจริยธรรม 
มีความซ่ือสตัย ์มีความรับผดิชอบ สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคม 

 
- การสอนโดยใชก้รณีศกึษาดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นคุณธรรม
และและจริยธรรมท่ีจดัโดยภาควิชา/คณะ/
มหาวิทยาลยั/หน่วยงานอ่ืน 

 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 
- การสอบวิทยานิพนธ ์
- การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 

   2.2 มจีรรยาบรรณ 
มีระเบียบวินยัและประพฤติปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณนกัวิจยั 

- การเรียนรู้จากบุคคลตน้แบบ 
- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันา
จรรยาบรรณ ท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยั/หน่วยงานอ่ืน 

- การประเมินรายงาน/โครงงาน 
- การสอบวิทยานิพนธ ์
- การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

3. คดิเป็น 
   3.1 สามารถคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
สามารถวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผลและคิดแบบองค์
รวม สามารถสงัเคราะห์ และประเมินความรู้ เพื่อ
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถอธิบาย
และอภิปรายแนวคิดทฤษฎีวรรณคดีไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ 

 
- การสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 
- การฝึกปฏิบติั เช่น การอ่านและวิเคราะห์ตวับทคดั
สรร 
- การน าเสนอผลของการสืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 

 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 
- การสอบขอ้เขียน 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบวิทยานิพนธ ์
 

   3.2 สามารถคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
สามารถขยายขอบเขตองคค์วามรู้ดา้นวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
 

- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

- การประเมินรายงาน/โครงงาน 
- การสอบขอ้เขียน 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบวิทยานิพนธ ์

   3.3 มทีักษะในการคดิแก้ปัญหา 
สามารถแกปั้ญหาวิจยัท่ีซบัซอ้น โดยน าทฤษฎี
วรรณคดีมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

- การอภิปราย 
- การสอนแบบสมัมนา 
- การสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 
- การฝึกปฏิบติัโดยใชก้รณีศึกษา 

- การประเมินรายงาน/โครงงาน 
- การสอบขอ้เขียน 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบวิทยานิพนธ ์

4. ท าเป็น 
   4.1 มทีักษะทางวชิาชีพ 
มีทกัษะในการปฏิบติังานวิชาการ ติดตาม
ความกา้วหนา้ในการวจิยั และพฒันาองคค์วามรู้
ใหม่ดา้นวรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณคดี
วิจารณ์ 

 
- การน าเสนอผลของการสืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- การฝึกสรุปประเด็นส าคญั 
- การสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 

 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 
- การสอบขอ้เขียน 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบวิทยานิพนธ ์
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

   4.2 มทีักษะทางการส่ือสาร 
ใชภ้าษาไทยไดดี้มาก ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 
 
ใชภ้าษาองักฤษไดดี้ สามารถอ่านและเขา้ใจตวั
บททั้งทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเป็นภาษาองักฤษ
ไดดี้ 

- การเรียนรู้จากบุคคลตน้แบบ 
- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมการอบรมทกัษะการ
เขียนทางวิชาการและการน าเสนอผลงาน 
 
- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรม/การอบรม/การ
บรรยายท่ีใชภ้าษาองักฤษอยา่งนอ้ย 2 คร้ังตลอด
หลกัสูตร 

- การประเมินการใชภ้าษาไทยในรายงาน
ความกา้วหนา้วิทยานิพนธ ์
- การสอบวิทยานิพนธ ์
 
- การประเมินจากรายงานการเขา้ร่วมกิจกรรม/การ
อบรม/การบรรยาย 
 

   4.3 มทีักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ
สืบคน้ วิเคราะห์ ติดตามความกา้วหนา้ในวง
วิชาการวรรณคดีเปรียบเทียบและน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 

- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมอบรมทกัษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ การเขียนทางวิชาการ หรือการ
น าเสนอผลงาน 
 

- การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 
- การประเมินผลงาน 
 

   4.4 มทีักษะทางคณติศาสตร์และสถิต ิ
มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการศึกษาวจิยัและการประกอบอาชีพ 

- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรม/การอบรม/การ
บรรยายท่ีใชข้อ้มูลเชิงสถิติในการวิจยั 
 

- การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

   4.5 มทีักษะการบริหารจดัการ 
สามารถวางแผนและด าเนินการใหบ้รรลุ
เป้าหมาย  
มีมนุษยส์มัพนัธดี์ และท างานเป็นหมู่คณะ 

- การก าหนดใหนิ้สิตรับผดิชอบจดักิจกรรมทาง
วิชาการในภาควิชา 

- การประเมินการจดักิจกรรม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

5. ใฝ่รู้และรู้จกัวธิกีารเรียนรู้ 
   5.1 ใฝ่รู้ 
คน้ควา้และแสวงหาความรู้ดา้นวรรณคดี
เปรียบเทียบเพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 
- การเขา้ร่วมการประชุมวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ 
อยา่งนอ้ย 2 คร้ังตลอดหลกัสูตร 
 

 
- การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 

   5.2 รู้จกัวธิีการเรียนรู้ 
รู้จกัเทคนิค วิธี และกระบวนการในการเรียนรู้
ศาสตร์สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบและสามารถ
น าไปใชใ้นการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองได้
อยา่งเหมาะสม 

 
- การน าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม
ระดบัชาติ/นานาชาติ 

 
- การประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการ
วิพากษใ์นรายงาน 
- การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 

6. มภีาวะผู้น า 
มองการณ์ไกล กลา้แสดงออก อดทนหนกัแน่น 
มีวินยั รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มคีวาม
รับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนเองทั้งใน
ฐานะผูน้  าและผูต้าม 

 
- การมอบหมายใหนิ้สิตท างานเป็นกลุ่ม 
- การก าหนดใหนิ้สิตจดักิจกรรมใน/นอกหลกัสูตร 
 

 
- การประเมินการท างานกลุ่ม 
- การประเมินการจดักิจกรรม 
- การประเมินตนเอง 
 

7. มสุีขภาวะ 
ตระหนกัถึงความส าคญั รู้จกัวิธีการ และดูแล
สุขภาพกายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม ปรับตวัได ้ทนสภาพกดดนัได ้

 
- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาวะท่ีจดัโดยภาควิชา/คณะ/มหาวทิยาลยั/หน่วยงาน
ภายนอก 

 
- การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

8. มจีติอาสาและส านกึสาธารณะ 
มีจิตอาสา มีส านึกห่วงใยสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และสาธารณสมบติั 

 
- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาท่ีจดั
โดยภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลยั 

 
-การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 

9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 
ส านึกในคุณค่าและด ารงความเป็นไทย ท านุ
บ ารุงสืบสานวฒันธรรมไทย ตระหนกัถึง
ความหลากหลายทางวฒันธรรม รู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลง 

 
- การบรรยายโดยสอดแทรกความรู้ดา้นวฒันธรรม
ไทย และความหลากหลายทางวฒันธรรม 
- การก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม
ท่ีจดัโดยภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลยั/หน่วยงาน
ภายนอก 

 
- ประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา(Curriculum Mapping) 
 

   ความรับผดิชอบหลกัของรายวิชา           ความรับผดิชอบรองของรายวิชา 
 

รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภิวัตน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
วิชาบังคบั                   

2210701 Theo Lit Crit I                   
2210702 Theo Lit Crit II                   
2210761 Sem Meth                   
2210781 Individual Res                   
2210801 Sem Lit Crit I                   
2210802 Sem Lit Crit II                   
วิชาเลือก                   

2210620  Sem Crime Fict                   
2210622  Myth &  Lit                   
2210624  Sem Lit/Hum Rights                   
2210626 Sem Lit Margin                   

2210633 Children Lit                   

2210710 Postcol Lit                   

2210717 Sem Women Lit                   
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  ความรับผดิชอบหลกัของรายวิชา           ความรับผดิชอบรองของรายวิชา 

 

รายวิชา 
(ทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ 2. มีคุณธรรม 3. คดิเป็น 4. ท าเป็น 5. ใฝ่รู้และ

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ 

6. มีภาวะผู้น า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

9. ด ารงความเป็นไทย
ในกระแสโลกาภิวัตน์ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2     
2210720 Sem The Lit                   

2210724  Sem Novel                   

2210725  Sem Drama                   

2210726 Sem Short Story                   

2210763 Sem Int Aut Work                   

2210826 Dissertation (36)                   

2210827 Dissertation (42)                   

2210828 Dissertation (48)                   

2210830 Dissertation (72)                   

2210894 Doc Dissert Sem                   
2210897 Qualifying Exam เป็นรายวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ  ไม่มีการเรียนการสอน 
กิจกรรม(บังคบั) ของภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ                   

 

การระบุกิจกรรม :ใหร้ะบุว่าเป็นกิจกรรมของคณะหรือกิจกรรมมหาวิทยาลยั 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
                   ระดบัปริญญาตรี การประเมินผลรายวิชาใชส้ญัลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใชส้ญัลกัษณ์ S หรือ U 
               ระดบับณัฑิตศึกษา การประเมินผลรายวิชาใชส้ญัลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F หรือใชส้ญัลกัษณ์ S     
                     หรือ U ส่วนวิทยานิพนธใ์ช ้ดีมาก ดี ผา่น และตก 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
     ทวนสอบจากการสอบวดัคุณสมบัติ  ทวนสอบจากการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์   ทวนสอบจากการ
น าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาในรายวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์  ทวนสอบจากการสอบ
วิทยานิพนธท์ั้งการน าเสนอในรูปขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก  าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 
   (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 

        เกณฑอ่ื์นๆ .............................................................................................................................................. 
 3.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
   แผน ก แบบ ก1 
    เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
    การเผยแพร่วิทยานิพนธ ์  
     ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต์อ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อยไดรั้บ

การยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
                แผน ก แบบ ก2 
     เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก  าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน)  
     เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
     การเผยแพร่วิทยานิพนธ ์   
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต์อ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper)  
ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดงักล่าว 

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
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   แผน ข 
    เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก  าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
    สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่า 
    การเผยแพร่ผลงานการคน้ควา้อิสระ 

รายงานการคน้ควา้อิสระ หรือส่วนหน่ึงของรายงานการคน้ควา้อิสระไดรั้บการเผยแพร่   
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสืบคน้ได ้
 อ่ืนๆ  (ระบุ) ........................................................................................................................ 

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
 3.3 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
     แบบ 1 
      สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
      สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
      เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
      การเผยแพร่วิทยานิพนธ ์  
     หลกัสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 

     ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต์อ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ย
ไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมคุีณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ฉบับ ซ่ึงต้องเป็นวารสารระดับ
นานาชาติอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั 

       หลกัสูตรกลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งน้อย

ไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั 

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
     แบบ 2 
      เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก  าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00  
    (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
      สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
       สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
      เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
      การเผยแพร่วิทยานิพนธ ์ 
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     หลกัสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพ 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั   

       หลกัสูตรกลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งน้อย

ไดร้ับการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั 

    เกณฑอ่ื์นๆ ...................................................................................................................................... 
3.4 หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก  าหนดในหลกัสูตร โดยตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 
   (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
   เกณฑอ่ื์นๆ ............................................................................................................................................. 
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หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ซ่ึงจดัข้ึนในระดบัมหาวิทยาลยัใหมี้ความรู้และเขา้ใจนโยบายของมหาวิทยาลยั
และคณะ 
1.2 ใหอ้าจารยใ์หม่สงัเกตการสอนของอาจารยผ์ูม้ีประสบการณ์ 
1.3 จดัระบบพ่ีเล้ียงเพ่ือช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าปรึกษา 

 
2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 สนับสนุนให้อาจารยท์  างานวิจยั และน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ และ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
 2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

จดัประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การจดัการเรียน การสอน การวดั
และการประเมินผลระหว่างอาจารยใ์นหลกัสูตร 

 2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ 
   สนบัสนุนใหอ้าจารยท์  างานวิจยั และน าเสนอผลงานในระดบัชาติและนานาชาติ และส่งเสริมใหอ้าจารยท์  า

วิจยัร่วมกบันิสิต โดยขอทุนวิจยัในลกัษณะโครงการวิจยัแม่บท  
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หมวดที ่7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากบัมาตรฐาน 
 1.1  มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรควบคุมคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลการด าเนินงาน
ของหลกัสูตร 
     1.2 จดัประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและจดัสมัมนาภาควิชาเป็นประจ าทุกปีเพื่อปรับปรุงและประเมิน
คุณภาพหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหไ้ดห้ลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธก์ารเรียนรู้ตามแนวทางของมหาวิทยาลยั 

1.3 ปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี โดยน าขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ บณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต่อคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์มาใช้ประกอบการพิจารณา  เพื่อพฒันา
คุณภาพบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 
2. บัณฑติ 
     2.1 การก ากบัคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลยั 

2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีปรากฏในรายวิชาบงัคบัและรายวิชาเลือกของหลกัสูตรครอบคลุมทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ มีความรู้ คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้และรู้จกัวิธีการเรียนรู้ 
 2.3 บณัฑิตท างานในสถาบนัอุดมศึกษา ส านกัพิมพ ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2.4 การน าเสนอผลงานของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาผา่นเวบ็ไซตข์องภาควิชาฯ 
 
3. นิสิต 
 3.1  กระบวนการรับนิสิต 

   การจดัสอบคดัเลือกทั้งการสอบขอ้เขียนและสอบสมัภาษณ์ ทั้งน้ีนิสิตตอ้งมีคะแนนภาษาองักฤษตามเกณฑ์
ของบณัฑิตวิทยาลยั 

 3.2 การใหค้  าปรึกษาดา้นวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
    มีการใหค้  าปรึกษาดา้นวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิตโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ประธานบริหารหลกัสูตรฯ 

และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  
 3.3  การอุทธรณ์ของนิสิต 

 นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับวิชาการ ทั้ งน้ีภายใต้กฎระเบียบและ
กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารยใ์หม ่

  ประกาศรับสมคัรอาจารยใ์หม่ จดัสอบคดัเลือกทั้งการสอบขอ้เขียน สอบสอน และสอบสมัภาษณ์    
            ประเมินผลการปฏิบติังานตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารยพิ์เศษ 
   มีอาจารยพิ์เศษมาบรรยายเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต  และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
 
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

5.1   การปรับปรุงหลกัสูตรระดบับณัฑิตศกึษาเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการมุ่งเนน้การท า
วิจยัและการเพ่ิมปริมาณนิสิต 
5.2   หลกัสูตรไดป้รับเปล่ียนกระบวนการหรือวิธีการเพื่อส่งเสริมหรือแกปั้ญหาในการด าเนินการหลกัสูตร การ
ประเมินผลงานความกา้วหนา้วิทยานิพนธใ์นรูปงานเขียนทุกภาคการศกึษาโดยคณะกรรมการ 3 คน 

 5.3   อาจารยม์ีคุณภาพ มีความเช่ียวชาญตามทิศทางการพฒันาของศาสตร์สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
 5.4   การใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยัและน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน 
 5.5   รายวิชาท่ีเปิดสอนหลากหลายและทนัสมยั มีเน้ือหาท่ีประยกุต ์ใชไ้ดก้บัสงัคมไทย 
 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ภาควิชาฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี เ พ่ือจัดซ้ือวัสดุการศึกษา  ต ารา ส่ือการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และศูนยส์ารนิเทศมนุษยศาสตร์ซ่ึงเป็นสมาชิกฐานขอ้มูลด้านมนุษยศาสตร์
สามารถติดตามความกา้วหน้าของศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบไดท้ั้งจากวารสารวิชาการ หนังสือและ
งานวิจยัต่างๆ ของต่างประเทศ ใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยัและน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานของการประกนัคุณภาพหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัครอบคลุมหมวดท่ี 1   
ถึงหมวดท่ี 6 ดงัน้ี 

มคอ.2
หมวดที่ 

สาระ Key Performance Indicators  
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 1. ในทุกปีการศึกษา หลกัสูตรจดักิจกรรมต่อไปน้ีอยา่งนอ้ย

ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง เพื่อให้นิสิตเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนกับ
อาจารยป์ระจ าในมหาวิทยาลยั 
- กิจกรรมสนบัสนุนการเรียนการสอนโดยตอ้งมี
วิทยากรภายนอกเขา้ร่วม หรือ 

- กิจกรรมที่หลกัสูตรมีความร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ/หน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน หรือ 

- กิจกรรมทางวิชาการที่จดัโดยหน่วยงานภายนอก  
ซ่ึงหลกัสูตรก าหนดใหนิ้สิตเขา้ร่วม 

     

2 ขอ้มูลเฉพาะของ
หลกัสูตร 

2. หลักสูตรจัดให้มีการประเมินแผนการพัฒนาปรับปรุง
ตามทีร่ะบุไวใ้นหมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

     

3 ระบบการจดัการศึกษา 
การด าเนินการ และ
โครงสร้างของ
หลกัสูตร 

3. นิสิตทุกคนที่ รับเข้าศึกษาในหลักสูตรโดยวิธีปกติมี
คะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก  าหนด 
(เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) 

     

4. หลกัสูตรส่งเสริมทกัษะภาษาองักฤษแก่นิสิตที่มีขอ้จ ากดั
ทางภาษาตามดุลยพิ นิ จของคณะกรรมการบริหา ร
หลักสูตร  โดยอาจจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม หรือสนับสนุนให้นิสิต
เขา้ร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น นอกเหนือจากที่
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชา
บงัคบัตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลยัก  าหนด  
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มคอ.2
หมวดที่ 

สาระ Key Performance Indicators  
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

     5. ในทุกปีการศึกษา หลกัสูตรมีการทบทวนเน้ือหารายวิชา
ในหลกัสูตรให้มีความทนัสมยักา้วทนัวิทยาการ ในกรณี
จ าเป็นอาจเปิดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงเน้ือหารายวิชา
เดิมหรือเชิญอาจารย /์วิทยากรภายนอกที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูงมาใหค้วามรู้แก่นิสิต 

        

  6. ร้อยละ 80 ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใชส่ื้อประสม  
(Multimedia) หรือเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 

        

4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์
การสอนและประเมินผล 

7.  ผลลัพธ์การเ รียนรู้ที่ปรากฏในรายวิชาบังคับของ
หลักสูตรโดยรวมต้องครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21 ครบถ้วนตามที่ก  าหนดในคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พึงประสงคข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั* 

        

8. ร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้นมีผล
การประเมินจากนิสิตระดบั 3.51 ข้ึนไป 

        

5 หลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินผลนกัศึกษา 

9. ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมิน
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของนิสิตจากระบบ CU-CAS โดยเทียบ
กบัเกณฑ์มาตรฐาน TQF ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการเรียนการสอน ใน
ปีการศึกษา หรือภาคการศึกษาถดัไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในกรณีที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ย ังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

        

6 การพฒันาคณาจารย์
และบุคลากร 

10. ร้อยละ 100 ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนมีการ 
พฒันาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา 

        

 
หมายเหตุ : * ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 
 มีความรู้ : รู้รอบ, รู้ลึก   
 คดิเป็น : คิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา   
 ท าเป็น : มีทกัษะทางการส่ือสาร มีทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ มีทกัษะการบริหารจดัการ  
 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ : รู้จกัวิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn)  
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หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
 (1) ประเมินความเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ไดจ้ากการอบรมเก่ียวกบักลยทุธก์ารสอน 
 (2) วิเคราะห์ผลการประเมนิของหลกัสูตร 
 (3) น าผลท่ีไดจ้ากขอ้ (1) และ (2) มาพิจารณาปรับปรุงกลยทุธก์ารสอน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการผลิตบณัฑิตท่ี
พึงประสงคต์ามนโยบายของมหาวิทยาลยั  

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน 
(1) นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารยผ์า่นระบบ CU-CAS  
(2) การสงัเกตการณ์ของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตรและ/หรือคณะผูส้อน 

2. การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม 
 มีการประเมินหลกัสูตรโดยใชแ้บบสอบถาม  กลุ่มผูป้ระเมินไดแ้ก่นิสิต บณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูท้รงคุณวุฒิ 
 2.1  ประเมินจากผูเ้รียนและบณัฑิต โดยใชแ้บบสอบถามและการประชุมในโอกาสท่ีเหมาะสม 
 2.2  ประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิตโดยใชแ้บบสอบถาม 
 2.3  ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิประเมินหลกัสูตรหรือเชิญมาเสดงความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานของหลกัสูตรและจากการประเมินของผูต้รวจคุณภาพภายในและภายนอก 
3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 มีการประเมินตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ท่ี 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะอกัษรศาสตร์ 
4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 
 มีการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
อย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและผูใ้ชบ้ณัฑิต  
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ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
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ค าอธิบายรายวชิา  
 

     2210620  สมัมนาอาชญนิยาย                3(3-0-9) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชญนิยายกบัสังคม บทบาทของอาชญนิยายในบริบททางวฒันธรรมต่าง ๆ 
ทฤษฎีอาชญากรรมและร่างกายของอาชญากร การวิเคราะห์และตีความตวับทคดัสรร 

           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 านานอินเดียและกรีกในฐานะความคิดหลกัในวรรณคดี การใชเ้ทวต านานในลกัษณะต่างๆ 
ในวรรณคดีองักฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส และ เยอรมนั มรดกทางเทวต านานในวรรณคดีไทย 

  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 สมัมนาวรรณคดีกบัสิทธิมนุษยชน                         3(3-0-9) 

 ความส าคญัของวรรณคดีในฐานะส่ือท่ีน าเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้งในระดบัภูมิภาคและ
ระดบัโลก บทบาทของนักเขียนในการสร้างจิตส านึกและรณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนผ่าน
วรรณกรรม  การวิเคราะห์วิจารณ์งานวรรณกรรมคดัสรร  

 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. 
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2210626 สมัมนาวรรณกรรมชายขอบ                            3(3-0-9) 
การน าเสนอความเป็นชายขอบและคนชายขอบในตวับทวรรณกรรม บทบาทของวรรณกรรมชายขอบ
ในบริบททางสังคม วฒันธรรม และการเมือง การวิเคราะห์ตัวบทคัดสรรตามแนวคิดทฤษฎี              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนชายขอบกลุ่มต่างๆ 

  Seminar in Literature of the Marginalized 
  SEM LIT MARGIN 

Representations of marginality and marginalized people in literature; roles of literature of the 
marginalized in social, cultural and political contexts; analysis of selected texts based on theories 
concerning various groups of marginalized people. 

 
2210633  วรรณกรรมเดก็                                     3(3-0-9) 

 ประวติัวรรณกรรมเด็กในประเทศตะวนัตกและตะวนัออก รวมทั้งผลงานของนักเขียนไทย 
ลกัษณะส าคญัของวรรณกรรมเด็ก การวิเคราะห์วรรณกรรมคดัสรร 

 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) 

ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตั้งแต่สมยักรีกคลาสสิกจนถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 การวิเคราะห์ตวับททฤษฎี
ท่ีส าคญั  การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีในการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมคดัสรร 

 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) 

 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 20 จนถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ตวับททฤษฎีท่ีส าคญั 
การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีในการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมคดัสรร 
Theory of Literary Criticism II 

 THEO LIT CRIT II 
Theory of literary criticism from the 20 th century to the present; analysis of key theoretical texts; 
application of theory to selected literary texts. 
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2210710 วรรณคดีแนวหลงัอาณานิคม                         3(3-0-9) 
 การวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคม การน าเสนอความสมัพนัธร์ะหว่างระบบอาณานิคมและโลกาภิวตัน์
กบัสังคมและวฒันธรรมในสังคมหลงัอาณานิคมในวรรณกรรมหลงัอาณานิคม  การประยุกต์ใช้
ทฤษฏีวรรณคดีวิจารณ์แนวหลงัอาณานิคมในการศึกษาวรรณกรรมคดัสรร 

 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  สมัมนาวรรณกรรมสตรี                                                                 3(3-0-9)                

 ขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีและอิทธิพลท่ีมีต่อวรรณกรรมสตรีในวฒันธรรมตะวนัตก  แนวคิด
สตรีนิยมและอิทธิพลท่ีมีต่อวรรณกรรมสตรีในวฒันธรรมตะวนัออก วรรณกรรมสตรีคดัสรรและ
ผูเ้ขียน 

 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   สมัมนาทฤษฎีวรรณคดี                          3(3-0-9) 

 ทฤษฎีวรรณคดีท่ีส าคญั วิเคราะห์ทฤษฎีวรรณคดีท่ีน่าสนใจและน ามาประยุกตใ์ชใ้นการวิจารณ์
วรรณกรรม 

 Seminar in Theory of Literature        
 SEM THE LIT 

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

     
2210724  สมัมนานวนิยาย                                     3(3-0-9) 

 พฒันาการเก่ียวกบัแนวคิดและกลวิธีของนวนิยายทั้งตะวนัออกและตะวนัตก 
 Seminar in Novel          
 SEM NOVEL 
 Development of the concepts and techniques of the novels both in the East and the West. 

 



50 
 

2210725  สมัมนาบทละคร                         3(3-0-9) 
 แนวโน้มส าคญัของบทละครสมยัใหม่ในยุโรปและอเมริกา บทละครเอกคดัสรร อิทธิพลของ
บทละครตะวนัตกท่ีมีต่อบทละครไทย 

 Seminar in Drama         
 SEM DRAMA 

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

 
2210726  สมัมนาเร่ืองสั้น                                       3(3-0-9) 

 แนวคิดและรูปแบบของเร่ืองสั้นตะวนัออกและตะวนัตกตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบนั โดยเน้น        
การวิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองสั้นคดัสรร 

 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  สมัมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ                                      3(3-0-9) 

 ประวติัความเป็นมาของวรรณคดีเปรียบเทียบในฐานะท่ีเป็นศาสตร์  แนวทางต่างๆในการศึกษา
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

 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  สมัมนานกัเขียนท่ีน่าสนใจและผลงาน                        3(3-0-9) 

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

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

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

2210801  สมัมนาทฤษฎีวรรณคดี 1                                                  3(3-0-9) 
การวิเคราะห์เชิงวิพากษท์ฤษฎีวรรณคดีแนวต่างๆ ทั้งของตะวนัตกและตะวนัออก  การประยกุตใ์ช้
ทฤษฎีดงักล่าวในการวิเคราะห์วจิารณ์ตวับทวรรณคดี 
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  สมัมนาทฤษฎีวรรณคดี 2                                                  3(3-0-9) 
การวิเคราะห์เชิงวิพากษท์ฤษฎีวรรณคดีท่ีน ามาใชใ้นการวจิยั การสงัเคราะห์ทฤษฎีจากตวับท
วรรณคดีท่ีเลือกศึกษาวจิยั 
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 วิทยานิพนธ ์   36  หน่วยกิต 
                Dissertation 
 
2210827 วิทยานิพนธ ์   42  หน่วยกิต 
                Dissertation  
 
2210828 วิทยานิพนธ ์   48  หน่วยกิต 
                Dissertation 
 
2210830 วิทยานิพนธ ์   72  หน่วยกิต 
                Dissertation 
 
2210894 สมัมนาวิทยานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต      S/U 

Doctoral Dissertation Seminar 
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2210897 การสอบวดัคุณสมบติั        S/U 
Qualifying Examination 
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ภาคผนวก ข 

 

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตรเดมิและหลกัสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ความแตกต่าง 
1.โครงสร้างหลักสูตร 1.โครงสร้างหลักสูตร  
แบบ 1.1 ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญามหาบณัฑิต แบบ 1.1 ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญามหาบณัฑิต  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                               48 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                               48 หน่วยกติ        คงเดิม 
จ านวนหน่วยกติวิทยานิพนธ์                                          48 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติวิทยานิพนธ์                                          48 หน่วยกติ  
แบบ 1.2 ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาบณัฑิต แบบ 1.2 ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาบณัฑิต  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                               72 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                               72 หน่วยกติ        คงเดิม 
จ านวนหน่วยกติวิทยานิพนธ์                                           72 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติวิทยานิพนธ์                                           72 หน่วยกติ  
แบบ 2.1 ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญามหาบณัฑิต แบบ 2.1 ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญามหาบณัฑิต  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                               48 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                               48 หน่วยกติ  
จ านวนหน่วยกติรวมวิชาเรียน                                         12 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติรวมวิชาเรียน                                         12 หน่วยกติ        คงเดิม 
-รายวิชาบงัคบั                                                                  12 หน่วยกติ -รายวิชาบงัคบั                                                                  12 หน่วยกติ  
จ านวนหน่วยกติวิทยานิพนธ์                                           36 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติวิทยานิพนธ์                                           36 หน่วยกติ  
แบบ 2.2 ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาบณัฑิต แบบ 2.2 ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาบณัฑิต  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                               72 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                               72 หน่วยกติ  
จ านวนหน่วยกติรวมรายวิชาเรียน                                    30 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติรวมรายวิชาเรียน                                    30 หน่วยกติ  
-รายวิชาบงัคบั                                                                  18 หน่วยกติ -รายวิชาบงัคบั                                                                   18 หน่วยกติ        คงเดิม 
-รายวิชาเลือก                                                                   12 หน่วยกติ -รายวิชาเลือก                                                                    12 หน่วยกติ  
จ านวนหน่วยกติวิทยานิพนธ์                                           42 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติวิทยานิพนธ์                                           42 หน่วยกติ  
2.รายวิชา 2.รายวิชา  
แบบ 2.1 แบบ 2.1  
-รายวิชาบงัคบั                                                                  12 หน่วยกติ -รายวิชาบงัคบั                                                                     12 หน่วยกติ  
2210801 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 1                                     3(3-0-9) 2210801 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 1                                     3(3-0-9)  
2210802    สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 2                                     3(3-0-9) 2210802    สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 2                                     3(3-0-9)          คงเดิม 
2210761 สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ                  3(3-0-9) 2210761 สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ                  3(3-0-9)  
2210781 วิจยัรายบุคคล                                                     3(0-12-0)  2210781 วิจยัรายบุคคล                                                     3(0-12-0)   
แบบ 2.2  แบบ 2.2   
-รายวิชาบงัคบั                                                               18 หน่วยกติ -รายวิชาบงัคบั                                                               18 หน่วยกติ  
2210701 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 1                                     3(3-0-9) 2210701 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 1                                     3(3-0-9)  
2210702    ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 2                                     3(3-0-9) 2210702    ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ 2                                     3(3-0-9)          คงเดิม 
2210761 สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ                  3(3-0-9) 2210761 สัมมนาระเบียบวิธีวรรณคดีเปรียบเทียบ                  3(3-0-9)  
2210781 วิจยัรายบุคคล                                                     3(0-12-0)  2210781 วิจยัรายบุคคล                                                     3(0-12-0)   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ความแตกต่าง 

2210801    สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 1                                   3(3-0-9) 2210801    สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 1                                       3(3-0-9)        คงเดิม 
2210802    สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 2                                     3(3-0-9) 2210802    สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี 2                                          3(3-0-9)  
-รายวิชาเลือก                                                                   12 หน่วยกติ -รายวิชาเลือก 12 หน่วยกติ  
2210620  สัมมนาอาชญนิยาย                                              3(3-0-9) 2210620   สัมมนาอาชญนิยาย                                                  3(3-0-9)      คงเดิม 
2210622  เทวต านานและวรรณคดี                                      3(3-0-9) 2210622  เทวต านานและวรรณคดี                                3(3-0-9)        
2210623    วรรณคดีเอกของโลก                                           3(3-0-9)   -ยกเลิก 
2210624  สัมมนาวรรณคดีกบัสิทธิมนุษยชน                      3(3-0-9) 2210624  สัมมนาวรรณคดีกบัสิทธิมนุษยชน                3(3-0-9) -คงเดิม 
2210625  การวิจารณ์การแปลวรรณกรรม                           3(3-0-9)  

2210626    สัมมนาวรรณกรรมชายชอบ 
 

3(3-0-9) 
-ยกเลิก 
-เปิดใหม่ 

2210632    วรรณคดีแนววิจารณ์สังคม                                   3(3-0-9)   -ยกเลิก 
2210633  วรรณกรรมเด็ก                                                    3(3-0-9) 2210633  วรรณกรรมเด็ก                                              3(3-0-9)  
2210710  วรรณคดีแนวหลงัอาณานิคม                               3(3-0-9) 2210710  วรรณคดีแนวหลงัอาณานิคม                         3(3-0-9)      คงเดิม 
2210717 สัมมนาวรรณกรรมสตรี                                       3(3-0-9) 2210717 สัมมนาวรรณกรรมสตรี                                3(3-0-9)        
2210720  สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี                                        3(3-0-9) 2210720  สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี                                  3(3-0-9)  
2210723  สัมมนากวีนิพนธ์                                                 3(3-0-9)   -ยกเลิก     
2210724  สัมมนานวนิยาย                                                   3(3-0-9) 2210724  สัมมนานวนิยาย                                             3(3-0-9)  
2210725  สัมมนาบทละคร                                                  3(3-0-9) 2210725  สัมมนาบทละคร                                            3(3-0-9)      คงเดิม 
2210726  สัมมนาเร่ืองสั้น                                                    3(3-0-9) 2210726  สัมมนาเร่ืองสั้น                                             3(3-0-9)  
2210762    สัมมนาวรรณคดีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้            3(3-0-9)          -ยกเลิก     
2210763  สัมมนานกัเขียนท่ีน่าสนใจและผลงาน                3(3-0-9) 2210763  สัมมนานกัเขียนท่ีน่าสนใจและผลงาน          3(3-0-9) -คงเดิม 
-วิทยานิพนธ์   -วิทยานิพนธ์     
แบบ 1.1 แบบ 1.1   
2210828  วิทยานิพนธ์                                                     48 หน่วยกติ 2210828  วิทยานิพนธ์                                                      48 หน่วยกติ -คงเดิม 
แบบ 1.2 แบบ 1.2   
2210830  วทิยานิพนธ์                                                     72 หน่วยกติ 2210830  วทิยานิพนธ์                                                      72 หน่วยกติ -คงเดิม 
แบบ 2.1 แบบ 2.1   
2210826  วิทยานิพนธ์                                                     36 หน่วยกติ 2210826  วิทยานิพนธ์                                                      36 หน่วยกติ -คงเดิม 
แบบ 2.2 แบบ 2.2   
2210827  วิทยานิพนธ์                                                     42 หน่วยกติ 2210827  วิทยานิพนธ์                                                      42 หน่วยกติ -คงเดิม 
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ภาคผนวก ค 
 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและรายช่ือผู้วิพากษ์หลกัสูตร 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร  ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.สุรเดช  โชติอุดมพนัธ ์  กรรมการ 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทอแสง  เชาวชุ์ติ   กรรมการ 
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นูรีดา  อิบนิสุลยัมาน  กรรมการ 
5.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ  กรรมการ 
6.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัญา วฒันกุล   กรรมการ 
7.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แพร จิตติพลงัศรี  กรรมการและเลขานุการ 
  
  
 
 
 
รายช่ือผูว้ิพากษห์ลกัสูตร (ผูท้รงคุณวุฒิวิเคราะห์หลกัสูตร) 
1. ศาสตราจารยถ์นอมนวล โอเจริญ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ขจิตรา ภงัคานนท ์
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ภาคผนวก ง 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
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ผลงานทางวชิาการ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร 

 
คุณวุฒ ิ  

Ph.D. (English Literature)     State University of New York-Binghamton, พ.ศ. 2545 
M.A. (Hons) (English Literature)    Iowa State University, พ.ศ. 2536 
อ.ม. (วรรณคดีองักฤษ)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พ.ศ. 2534 
อ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) (ภาษาองักฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พ.ศ. 2531 

 
ผลงานทางวชิาการ  
งานวจิยั 
 ก. บทความวจิยัในวารสาร 
 ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร. "ปรารถนาเพียงหน่ึงเดียว: หญิงรักหญิงกบัการวิพากษข์นบนิยมรักต่าง 
เพศ". วารสารอักษรศาสตร์ ปีท่ี 44 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2558) หนา้ 127-168 

ข. รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ 
 1. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร. “รักอาลยั: ความเป็นพลเมืองกบัการเมืองเร่ืองความสูญเสีย” ในการประชุม
เผยแพร่ชุดโครงการวิจยัเมธีวิจยัอาวุโส ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ปีท่ี 3 (2562) โครงการ “การ
สร้างการรับรู้ในสงัคมไทย” ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์) วนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 

2. ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร. “การเมืองการการสร้างโลกแฟนตาซี” ในการประชุมเผยแพร่ชุดโครงการวิจยั
เมธีวิจยัอาวุโส ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ปีท่ี 2 (2561) โครงการ “การสร้างการรับรู้ในสงัคมไทย” 
ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์) วนัที่ 9 สิงหาคม 2561 

3. ชุตมิา ประกาศวุฒสิาร. “จินตภาพของการสูญเสียและการสร้างความหมายของชุมชนในแบบแอฟเฟ็ค
ในทวิภพของทมยนัตี”. ในการประชุมเผยแพร่ชุดโครงการวิจยัเมธีวิจยัอาวโุส ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
(สกว.) โครงการ “การสร้างการรับรู้ในสงัคมไทย” ณ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์) วนัที่ 13 กรกฎาคม 2560  
 ค. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

ไม่มี 
ง.  บทความวจิยัใน Monograph, Book Series 

1. ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร.  “จินตภาพการสูญเสียกบัการสร้างชุมชนแบบแอฟเฟ็คท์: กรณีศกึษาทวิภพ
ของทมยนัตีและกลุ่มพนัธมิตรกูช้าติ” ใน การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย เล่ม 1: เร่ืองเล่า. กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพิมพว์ภิาษา, 2562, หนา้ 137-192 

2. ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร.  “การเมืองกบัการสร้างโลกแฟนตาซีของความสุขในสงัคมไทย” ใน   การ
สร้างการรับรู้ในสังคมไทย เล่ม 2: การเมืองกับอารมณ์. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพส์มมุติ, 2562, หนา้ 3-56 
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บทความทางวชิาการ (Review Article) 
1. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร. “ชายขอบในวรรณกรรม” ในหนังสือ วรรณคดีทัศนา 1: วรรณกรรมกับสังคม. 

กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, เมษายน 2560. หนา้ 51-65 
2. ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร. “ปรารถนาเพียงหน่ึงเดียว: หญิงรักหญิงกบัการวิพากษข์นบนิยมรักต่าง

เพศ”. วารสารอักษรศาสตร์ ปีท่ี 44 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2558) หนา้ 127-168 
 
ต ารา 

ไม่มี 
 
หนังสือ 
 1. ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร. หญิงร้ายในกายงาม: ความเป็นหญิงและวิกฤตความเป็นสมยัใหม่ในสังคมไทย. 
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2562  
 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคม  
 1. ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร. โครงการวิจยั “วรรณกรรมชายขอบ 1: กลุ่มเควียร์และกลุ่มผูป่้วย” ทุนผลิตผลงาน
วิชาการ คณะอกัษรศาสตร์, 2561 

2. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร. โครงการวิจัย  “การศึกษาวิเคราะห์เน้ือหารายการส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว” ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.), 2559  
 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน  
 ไม่มี 
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ผลงานทางวชิาการ  
รองศาสตราจารย ์ดร.สุรเดช  โชติอุดมพนัธ ์

 
คุณวุฒ ิ  
   Visiting Scholar      Harvard-Yenching Institute Harvard University,  

พ.ศ. 2555-2556 
   Ph.D. (Comparative Literature)    University of Warwick, พ.ศ. 2547 
   M.A. (Comparative Literary Theory)   University of Warwick, พ.ศ. 2541 
   อ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) (ภาษาองักฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พ.ศ. 2539 
 
ผลงานทางวชิาการ  
งานวจิยั 

ก. บทความวจิยัในวารสาร 
      Chotiudompant, Suradech. “Comparative Literature in Thailand”, Revue de littérature 

comparée 362,2 (2017): 168-178. 
 ข. รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
ค. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

ไม่มี 
ง.  บทความวจิยัใน Monograph, Book Series 

1. Chotiudompant, Suradech. “World Detective Form and Thai Crime Fiction”, in Crime Fiction as 
World Literature, ed. by Louise Nilsson, David Damrosch, and Theo D'haen (New York: Bloomsbury, 2017), 
197-211. 

2. สุรเดช โชตอิุดมพนัธ์, “สตัวศ์ึกษา: โลกหลงัภาพแทน” ใน สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และ
สัตว์ศึกษา, สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์ บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2560), 201-233. 

3. สุรเดช โชตอิดุมพนัธ์, “จากวฒันธรรมศกึษาสู่วรรณกรรมวจิารณ์” ใน ทฤษฎกีับการวิจารณ์ศิลปะ: 
ทัศนะของนักวิชาการไทย, ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ ์บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: นาคร, 2560), 532-593.  
 
บทความทางวชิาการ (Review Article) 
 ไม่มี 
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ต ารา 

สุรเดช โชตอิดุมพนัธ์, ทฤษฎวีรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษท่ี 20. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2558 
 
หนังสือ 
 สุรเดช โชตอิดุมพนัธ์, อ่านเมือง เร่ืองคนกรุง วรรณกรรม วิถคีวามสัมพันธ์และภาพแทนของพืน้ท่ี. 
กรุงเทพ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740334767
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ผลงานทางวชิาการ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทอแสง  เชาวชุ์ติ 

 

คุณวุฒ ิ  
Ph.D. (Comparative Literature)    University of California, Los Angeles, พ.ศ. 2551 

  A.B. (magna cum laude)     Brown University, พ.ศ. 2545 
         (Literatures in English and German Studies)  

 
ผลงานทางวชิาการ  
งานวจิยั 
 ก. บทความวจิยัในวารสาร 

1. Chaochuti, Thosaeng. “For the love of the mother (land): psychoanalysis and nationalism in two 
Thai novels by Thommayanti” South East Asia Research 23.4 (December 2015): 535-551.  

2. Chaochuti, Thosaeng. “Oedipal Desire in Chua fa din salai and Rueang khong Chan Dara: The 
Politics of Deferral, the Deferral of Politics” SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia 30.3 
(November 2015): 609-640. 

ข. รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ 
ไม่มี 

 ค. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
ไม่มี 

ง. บทความวจิยัใน Monograph, Book Series 
1. ทอแสง เชาว์ชุต.ิ “ปมอิดิปัสและประกาศิตของพ่อใน ขา้งหลงัภาพ กบั ชัว่ฟ้าดินสลาย.” ถกเถยีง 

เร่ืองคุณค่า. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพว์ิภาษา, พฤษภาคม 2559.  
 
บทความทางวชิาการ (Review Article) 

1. ทอแสง เชาว์ชุต.ิ “วรรณกรรมกบัภาพยนตร์” ในหนงัสือ วรรณคดีทัศนา 2: วรรณกรรมข้ามศาสตร์. 
กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, เมษายน 2560. 
 
ต ารา 

ไม่มี 
 
หนังสือ 
 ไม่มี 
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ผลงานวชิาการรับใช้สังคม  
 ไม่มี 
 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน  
 ไม่มี 
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ภาคผนวก จ 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ผลงานทางวชิาการ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร 

 
คุณวุฒ ิ  

Ph.D. (English Literature)     State University of New York-Binghamton, พ.ศ. 2545 
M.A. (Hons) (English Literature)    Iowa State University, พ.ศ. 2536 
อ.ม. (วรรณคดีองักฤษ)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พ.ศ. 2534 
อ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) (ภาษาองักฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พ.ศ. 2531 

 
ผลงานทางวชิาการ  
งานวจิยั 
 ก. บทความวจิยัในวารสาร 
 ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร. "ปรารถนาเพียงหน่ึงเดียว: หญิงรักหญิงกบัการวิพากษข์นบนิยมรักต่าง 
เพศ". วารสารอักษรศาสตร์ ปีท่ี 44 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2558) หนา้ 127-168 

ข. รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ 
 1. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร. “รักอาลยั: ความเป็นพลเมืองกบัการเมืองเร่ืองความสูญเสีย” ในการประชุม
เผยแพร่ชุดโครงการวิจยัเมธีวิจยัอาวุโส ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ปีท่ี 3 (2562) โครงการ “การ
สร้างการรับรู้ในสงัคมไทย” ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์) วนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 

2. ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร. “การเมืองการการสร้างโลกแฟนตาซี” ในการประชุมเผยแพร่ชุดโครงการวิจยั
เมธีวิจยัอาวุโส ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ปีท่ี 2 (2561) โครงการ “การสร้างการรับรู้ในสงัคมไทย” 
ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์) วนัที่ 9 สิงหาคม 2561 

3. ชุตมิา ประกาศวุฒสิาร. “จินตภาพของการสูญเสียและการสร้างความหมายของชุมชนในแบบแอฟเฟ็ค
ในทวิภพของทมยนัตี”. ในการประชุมเผยแพร่ชุดโครงการวิจยัเมธีวิจยัอาวโุส ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
(สกว.) โครงการ “การสร้างการรับรู้ในสงัคมไทย” ณ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์) วนัที่ 13 กรกฎาคม 2560  
 ค. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

ไม่มี 
ง.  บทความวจิยัใน Monograph, Book Series 

1. ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร.  “จินตภาพการสูญเสียกบัการสร้างชุมชนแบบแอฟเฟ็คท์: กรณีศกึษาทวิภพ
ของทมยนัตีและกลุ่มพนัธมิตรกูช้าติ” ใน การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย เล่ม 1: เร่ืองเล่า. กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพิมพว์ภิาษา, 2562, หนา้ 137-192 

2. ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร.  “การเมืองกบัการสร้างโลกแฟนตาซีของความสุขในสงัคมไทย” ใน   การ
สร้างการรับรู้ในสังคมไทย เล่ม 2: การเมืองกับอารมณ์. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพส์มมุติ, 2562, หนา้ 3-56 
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บทความทางวชิาการ (Review Article) 
1. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร. “ชายขอบในวรรณกรรม” ในหนังสือ วรรณคดีทัศนา 1: วรรณกรรมกับสังคม. 

กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, เมษายน 2560. หนา้ 51-65 
2. ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร. “ปรารถนาเพียงหน่ึงเดียว: หญิงรักหญิงกบัการวิพากษข์นบนิยมรักต่าง

เพศ”. วารสารอักษรศาสตร์ ปีท่ี 44 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2558) หนา้ 127-168 
 
ต ารา 

ไม่มี 
 
หนังสือ 
 1. ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร. หญิงร้ายในกายงาม: ความเป็นหญิงและวิกฤตความเป็นสมยัใหม่ในสังคมไทย. 
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2562  
 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคม  
 1. ชุตมิา ประกาศวุฒิสาร. โครงการวิจยั “วรรณกรรมชายขอบ 1: กลุ่มเควียร์และกลุ่มผูป่้วย” ทุนผลิตผลงาน
วิชาการ คณะอกัษรศาสตร์, 2561 

2. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร. โครงการวิจัย  “การศึกษาวิเคราะห์เน้ือหารายการส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว” ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.), 2559  
 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน  
 ไม่มี 
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ผลงานทางวชิาการ  
รองศาสตราจารย ์ดร.สุรเดช  โชติอุดมพนัธ ์

 
คุณวุฒ ิ  
   Visiting Scholar      Harvard-Yenching Institute Harvard University,  

พ.ศ. 2555-2556 
   Ph.D. (Comparative Literature)    University of Warwick, พ.ศ. 2547 
   M.A. (Comparative Literary Theory)   University of Warwick, พ.ศ. 2541 
   อ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) (ภาษาองักฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พ.ศ. 2539 
 
ผลงานทางวชิาการ  
งานวจิยั 

ก. บทความวจิยัในวารสาร 
      Chotiudompant, Suradech. “Comparative Literature in Thailand”, Revue de littérature 

comparée 362,2 (2017): 168-178. 
 ข. รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ 

ไม่มี 
ค. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

ไม่มี 
ง.  บทความวจิยัใน Monograph, Book Series 

1. Chotiudompant, Suradech. “World Detective Form and Thai Crime Fiction”, in Crime Fiction as 
World Literature, ed. by Louise Nilsson, David Damrosch, and Theo D'haen (New York: Bloomsbury, 2017), 
197-211. 

2. สุรเดช โชตอิุดมพนัธ์, “สตัวศ์ึกษา: โลกหลงัภาพแทน” ใน สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และ
สัตว์ศึกษา, สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์ บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2560), 201-233. 

3. สุรเดช โชตอิดุมพนัธ์, “จากวฒันธรรมศกึษาสู่วรรณกรรมวจิารณ์” ใน ทฤษฎกีับการวิจารณ์ศิลปะ: 
ทัศนะของนักวิชาการไทย, ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ ์บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: นาคร, 2560), 532-593.  
 
บทความทางวชิาการ (Review Article) 
 ไม่มี 
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ต ารา 

สุรเดช โชตอิดุมพนัธ์, ทฤษฎวีรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษท่ี 20. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2558 
 
หนังสือ 
 สุรเดช โชตอิดุมพนัธ์, อ่านเมือง เร่ืองคนกรุง วรรณกรรม วิถคีวามสัมพันธ์และภาพแทนของพืน้ท่ี. 
กรุงเทพ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740334767
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ผลงานทางวชิาการ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทอแสง  เชาวชุ์ติ 

 

คุณวุฒ ิ  
Ph.D. (Comparative Literature)    University of California, Los Angeles, พ.ศ. 2551 

  A.B. (magna cum laude)     Brown University, พ.ศ. 2545 
         (Literatures in English and German Studies)  

 
ผลงานทางวชิาการ  
งานวจิยั 
 ก. บทความวจิยัในวารสาร 

1. Chaochuti, Thosaeng. “For the love of the mother (land): psychoanalysis and nationalism in two 
Thai novels by Thommayanti” South East Asia Research 23.4 (December 2015): 535-551.  

2. Chaochuti, Thosaeng. “Oedipal Desire in Chua fa din salai and Rueang khong Chan Dara: The 
Politics of Deferral, the Deferral of Politics” SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia 30.3 
(November 2015): 609-640. 

ข. รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ 
ไม่มี 

 ค. รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
ไม่มี 

ง. บทความวจิยัใน Monograph, Book Series 
1. ทอแสง เชาว์ชุต.ิ “ปมอิดิปัสและประกาศิตของพ่อใน ขา้งหลงัภาพ กบั ชัว่ฟ้าดินสลาย.” ถกเถยีง 

เร่ืองคุณค่า. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพว์ิภาษา, พฤษภาคม 2559.  
 
บทความทางวชิาการ (Review Article) 

1. ทอแสง เชาว์ชุต.ิ “วรรณกรรมกบัภาพยนตร์” ในหนงัสือ วรรณคดีทัศนา 2: วรรณกรรมข้ามศาสตร์. 
กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, เมษายน 2560. 
 
ต ารา 

ไม่มี 
 
หนังสือ 
 ไม่มี 
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ผลงานวชิาการรับใช้สังคม  
 ไม่มี 
 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน  
 ไม่มี 
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ผลงานทางวชิาการ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัญา  วฒันกุล 

(บรรจุใหม่ในปีการศกึษา 2561) 
 
คุณวุฒิ  

Ph.D. (Folklore/Religious Studies)     Indiana University Bloomington, พ.ศ. 2559 
M.A. (Folklore)      Indiana University Bloomington, พ.ศ. 2556 
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พ.ศ. 2550 
ค.บ. (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) (ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พ.ศ. 2547 

 
ผลงานทางวชิาการ  
งานวจิยั 
 1. Wattanagun, Kanya.“The Phenomenology of Supernatural Belief: The Ravenous Spirit (phii pob) Belief 
Tradition in Contemporary Northeast Thailand” Asian Ethnology, Vol.1-2, 2018, 79-97.  

2. Wattanagun, Kanya. “Karma versus Magic: Dissonance and Syncretism in Vernacular Thai Buddhism” 
Southeast Asian Studies, Vol. 6, No. 1, April 2017, pp. 115-137. 
 

บทความทางวชิาการ (Review Article) 
 ไม่มี 
 

ต ารา 
 ไม่มี 
 

หนังสือ 
 ไม่มี 
 

ผลงานวชิาการรับใช้สังคม  
 ไม่มี 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน  
 ไม่มี 
 
หมายเหตุ *อาจารยใ์หม่ อ้างอิงแนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 คุณสมบติัด้านต าแหน่งวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร “กรณีอาจารยใ์หม่ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมย้งัไม่มีผลงานทางวิชาการหลงัส าเร็จการศึกษา อนุโลมใหเ้ป็นอาจารยผ์ูส้อนในระดับ
ปริญญาโทได ้แต่ทั้งน้ีหากจะท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยผ์ูส้อนในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ตอ้งมีผลงานทางวิชาการภายหลงัส าเร็จการศึกษาอย่างนอ้ย 1 ช้ิน 
ภายใน 2 ปี หรือ 2 ช้ิน ภายใน 4 ปี หรือ 3 ช้ิน ภายใน 5 ปี” 
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