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ข้อมูลการรับสมัครนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

3.1  หลักสูตร  
 

ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ  

  สื่อสาร   
ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 140,000 บาทต่อหลักสูตร / 35,000 บาทต่อภาคการศกึษา 

โครงสร้างหลักสูตร : 

1. รายละเอยีดหลกัสตูร 

          1.1 จ านวนหน่วยกิต            

  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

  หลักสูตรแผน ข               จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

    1.2.1  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

       จ านวนหนว่ยกิตสะสมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า   36 หนว่ยกิต 

      ก. กระบวนวิชาเรียน      ไม่น้อยกว่า   24 หนว่ยกิต              

               1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา             ไม่น้อยกว่า   24 หนว่ยกิต 

               1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ             ไม่น้อยกว่า   24 หนว่ยกิต 

               1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                 21 หนว่ยกิต  

                  001701 ม.อ. 701 การพูดแบบฉับพลันและการน าเสนอผลงาน          3 หนว่ยกิต 

001711 ม.อ. 711  การเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ           3 หนว่ยกิต 

001716 ม.อ. 716 ระเบียบวิธีวิจัย     3 หนว่ยกิต 

              001731 ม.อ. 731 การสื่อสารกับการใช้ภาษา     3 หน่วยกิต 

              001734 ม.อ. 734 อรรถศาสตรแ์ละวจนปฏิบัติศาสตร์    3 หน่วยกิต 

001772 ม.อ. 772  ประเด็นร่วมสมัยในวรรณกรรมโลก       3 หนว่ยกิต 

001789 ม.อ. 789 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นศึกษาสังคมโลก    3 หนว่ยกิต 

                          ในบรบิทของสงัคมไทย  

               1.1.2  กระบวนวิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต     
      001715 ม .อ.  715 การเขียนงานสร้างสรรค์                          3 หนว่ยกิต                                       

สาขาวชิาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

ระดับปริญญาโท  (ภาคพเิศษ) 
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         001721 ม .อ.  721 หลักการแปลและปฏิบัติการแปล    3 หนว่ยกิต            

001732 ม.อ. 732 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล     3 หน่วยกิต                                          

001735 ม.อ. 735 การวิเคราะหว์าทกรรมสื่อ     3 หน่วยกิต 

    001773 ม.อ. 773 วรรณกรรมในสื่อ     3 หน่วยกิต 

                    1.2   กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ                                        ไม่มี    

   2.   กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นสูง                                     ไม่มี         

                  ข.    วิทยานิพนธ์  

     001799 ม.อ. 799  วิทยานิพนธ์                                  12 หนว่ยกิต     

  ค.   กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม                 

                   1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย - ภาษาต่างประเทศ                                  

          2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา -  ไม่มี          

              
                ง.    กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

             1) การน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อย 1 ครั้ง 
     2) ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรอื

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตพีิมพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

หรอืเสนอ 

            ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)โดยผลงานทีเ่ผยแพร่นั้น

ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) โดยมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่าง

น้อย 1 เรื่อง 

     3) นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศกึษาเพื่อรับ

ความเห็นชอบจากประธานกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในข้อ 1.1  
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      1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ข 

        จ านวนหนว่ยกิตสะสมตลอดหลักสูตร             ไม่น้อยกว่า 36  หนว่ยกิต 

      ก.    กระบวนวิชาเรียน             ไม่น้อยกว่า  30 หนว่ยกิต

        1.    กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา             ไม่น้อยกว่า  30  หนว่ยกิต 

        1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า  30  หนว่ยกิต 

         1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                             21  หนว่ยกิต  

001701 ม.อ. 701 การพูดแบบฉับพลันและการน าเสนอผลงาน         3  หนว่ยกิต 

001711 ม.อ. 711 การเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ        3  หนว่ยกิต 

001716 ม.อ. 716 ระเบียบวิธีวิจัย                            3  หน่วยกิต 

001731 ม.อ. 731 การสื่อสารกับการใชภ้าษา      3  หน่วยกิต 

001734 ม.อ. 734 อรรถศาสตร์และวจนปฏิบัติศาสตร์     3  หน่วยกิต 

001772 ม.อ. 772 ประเด็นร่วมสมัยในวรรณกรรมโลก  3  หน่วยกิต 

001789 ม.อ. 789 สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นศึกษาสังคมโลก   3  หนว่ยกิต 

                          ในบรบิทของสงัคมไทย                                
            1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                ไม่น้อยกว่า    9  หนว่ยกิต 

001715 ม .อ.  715 การเขียนงานสร้างสรรค์           3  หนว่ยกิต                                      

001721 ม .อ.  721 หลักการแปลและปฏิบัติการแปล         3  หนว่ยกิต   
001732 ม.อ. 732 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล                   3  หนว่ยกิต                                                    
001735 ม .อ.  735 การวิเคราะหว์าทกรรมสื่อ                3  หน่วยกิต    
001773 ม.อ. 773 วรรณกรรมในสื่อ           3  หน่วยกิต 

 1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ           ไม่มี     

2.    กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง                          ไม่มี 

            ข. การค้นคว้าแบบอิสระ                     6  หนว่ยกิต

      001798 ม.อ. 798 การค้นคว้าแบบอิสระ                    6  หน่วยกิต 

   ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

             1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย    - ภาษาต่างประเทศ 

                      2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   - ไม่มี     

    ง. การสอบประมวลความรู้ 

                    ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination)  โดยนักศกึษายื่นค าร้องขอ

สอบต่อบัณฑิตวทิยาลัยโดยผา่นความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรอือาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในข้อ 1.1 
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         1.3 กระบวนวิชา   

         (1) หมวดวิชาบังคับ  
                     หนว่ยกิต 
001701  การพูดแบบฉับพลันและการน าเสนอผลงาน               3(3-0-6) 

 (Oral Improvisation and Presentation) 

001711   การเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ    3(3-0-6) 

             (Writing for Effective Communication) 

001716  ระเบียบวิธีวิจัย                             3(3-0-6) 

            (Research Methodology) 

001731  การสื่อสารกับการใช้ภาษา       3(3-0-6) 

            (Communication and Language Use) 

001734  อรรถศาสตร์และวจนปฏิบัติศาสตร์        3(3-0-6) 

            (Semantics and Pragmatics) 

001772  ประเด็นร่วมสมัยในวรรณกรรมโลก     3(3-0-6) 

            (Contemporary Issues in Global Literature) 

001789  สัมมนาเก่ียวกับประเด็นศึกษาสังคมโลกในบรบิทของสงัคมไทย    3(3-0-6) 

             (Seminar on Global Issues in a Thai Context)           
 
         (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  
 

001715  การเขียนงานสร้างสรรค์              3(3-0-6)  
            (Creative Writing)           
001721  หลักการแปลและปฏิบัติการแปล             3(3-0-6) 
            (Principles and Practice of Translation)   
001732  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล             3(3-0-6)    
            (English for International Communication)       
001735  การวิเคราะหว์าทกรรมสื่อ               3(3-0-6)               
            (Media Discourse Analysis)        
001773  วรรณกรรมในสื่อ               3(3-0-6)
             (Literature in the Media) 

  
         (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ              ไม่มี 
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         (4) หมวดวิทยานิพนธ์ และ/หรอื การค้นคว้าแบบอิสระ 
   

001798  การค้นคว้าแบบอิสระ                       6 หนว่ยกิต 

                          (Independent Study) 
001799  วิทยานิพนธ์                                           12 หน่วยกิต 
            (Thesis) 

 
หมายเหตุ  

รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก  ดังต่อไปนี้ 

 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




