หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 2)
D
โครงสรางของหลั
กสูตร

MASTER OF ARTS (English)
ภาษาอังกฤษ มีบทบาทสําคัญอย า งยิ่งในประเทศไทย
เนื่องจากภาษาอังกฤษ เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารระหวาง
ชนชาติ ต า งๆ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอั ง กฤษเป น หลั ก สู ต รที่ มี ขอ เด น แตกต า งจากหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาสาขาเดียวกันของสถาบันศึกษาอื่น เพราะหลักสูตรนี้
มุงใหผูเรียนไดศึกษา องคความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อความ ลีลา
ของภาษา อรรถศาสตร ภาษาที่ใชในสื่อมวลชนและวรรณกรรม
สมั ย ใหม ซึ่ ง จะสามารถสะท อ นให เ ห็ น ชี วิ ต ความเป น อยู
วัฒนธรรม ปญหาสังคมประเด็นตางๆ ของอุบัติการณรวมสมัยใน
นานาประเทศ องคความรูเหล านี้จะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะทางภาษาโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการติดตอสื่อสารและ
แสดงความคิดเห็นไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบท
ดวยลีลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุงใหผูเรียนสามารถ
วิเคราะหและวิจัยทางดานภาษา ตลอดจนดานวรรณกรรมที่เปน
ประเด็นการศึกษาทางสังคมและวัฒนธรรมอีกดวย

ภาคพิเศษ แผน ข

ประกอบดวยกระบวนวิชาตางๆ จํานวน 33 หนวยกิต
การคนควาแบบอิสระ 6 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร จํานวน
39 หนวยกิต

กระบวนวิชาบังคับ

21 หนวยกิต

001701 Oral Improvisation and Performance
001711 Report Writing
001721 Principles and Practice of Translation I
001731 Communication and Language Use
001771 Contemporary Issues in British and
American Literature
001772 Contemporary Issues in Global
Literature
001789 Seminar on International Issues in
the Thai Contexts

กระบวนวิชาเลือก

12 หนวยกิต

001703 Public Speaking
001713 Proposal Writing
001732 English for International Communication
001734 Semantics and Pragmatics
001735 Media Discourse Analysis
001798 Independent Study

6 หนวยกิต

รวม 39 หนวยกิต

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

คุณสมบัตผิ มู สี ทิ ธิส์ มัคร
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา
2. มีผลการทดสอบความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษอยาง
ใดอยางหนึ่งซึ่งสอบมาแลวไมเกิน 2 ป
2.1 มีผลสอบ TEGS (Test of English For
Graduate Studies) คะแนนรวมไมต่ํากวา
รอยละ 65 หรือ
2.2 มีผลสอบ TOEFL คะแนนไมนอยกวา 550
คะแนน/ Computer-based-Test 250/
Internet-based Test 79
2.3 มีผลสอบ IELTS Overall band 5.5
ขึ้นไป

คาธรรมเนียม

การรับสมัคร และกําหนดการ

คาธรรมเนียมการศึกษาตลอด
หลักสูตร 2 ป เปนเงิน 140,000
บาท แบงจาย 4 ภาคการศึกษา
ปติ ๆ ละ 35,000 บาท

จําหนายใบสมัคร และรับสมัคร
ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ใบสมัครและคูมือจําหนายในราคา
ซื้อดวยตนเองชุดละ 100 บาท สั่งซื้อทางไปรษณีย ชุดละ 150 บาท
การขายใบสมัคร
- ที่บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2552
ระหวางเวลา 08.30-15.30 น. จันทร-ศุกร (ไมพักเที่ยง)
การสมัคร
- สมัครทาง Internet วันที่ 30 มีนาคม – 24 เมษายน 2552
- สมัครดวยตนเองทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัย วันที่ 27 เมษายน 2552 –
1 พฤษภาคม 2552
ระหวางเวลา 08.30-15.30 น. (ไมพกั เทีย่ ง) เปดรับสมัครทุกวัน

คณาจารยผูสอน
อาจารยประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และจากสถาบันมีชื่อทั้งในและนอกประเทศ
รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เปดสอน

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท/โทรสาร 0 5394 2405-6
http://www.grad.cmu.ac.th

ระบบการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนวันเสาร และวันอาทิตย ตามแผนการ
ศึกษาและหลักสูตรที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษกําหนด ใชเวลาศึกษา
ตลอดหลักสูตรประมาณ 2 ป หรือ 5 ภาคการศึกษา (รวมภาค
เรียนฤดูรอ น)

หรือที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มช.
โทรศัพท : 0 5394 3251 ตอ 111
โทรสาร : 0 5394 3251 ตอ 111
http://www.english_ma@hotmail.com
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คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

