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ข้อมูลการรับสมัครนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา : หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวัฒนธรรมศกึษา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 100,000 บาท ตอ่หลักสูตร / 25,000 บาทต่อภาคการศกึษา 

โครงสร้างหลักสูตร : 

 1.  รายละเอียดหลักสูตร  
          1.1 จ านวนหน่วยกิต            

  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หนว่ยกิต 

  หลักสูตรแผน ข   จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39 หนว่ยกิต 

 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     1.2.1  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก  2  

 จ านวนหนว่ยกิตสะสมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 39 หนว่ยกิต 

 ก. กระบวนวิชาเรยีน  ไม่น้อยกว่า 27 หนว่ยกิต              

                 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา  ไม่น้อยกว่า 27 หนว่ยกิต 

    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 27 หนว่ยกิต 

      1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ    15 หนว่ยกิต 

       027701 ม.วศ .701   แนวทางการศกึษาวัฒนธรรมศกึษา   3 หนว่ยกิต 

       027702 ม.วศ .702   ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรมศกึษา   3 หนว่ยกิต 

      027711 ม.วศ .7 11  ภาษา สื่อ กับการประกอบสร้าง 

          ทางวัฒนธรรม    3 หนว่ยกิต 

       027712 ม.วศ .71 2  การวิเคราะหป์ระดิษฐภัณฑ์ 

        ทางวัฒนธรรม     3 หนว่ยกิต 

       027721 ม.วศ .72 1  ทฤษฎีและการปฏิบัติทาง     

        วัฒนธรรมศึกษา     3 หนว่ยกิต 

      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    12 หนว่ยกิต 

       โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

       027730 ม.วศ .7 30 ประเด็นทางสังคมในวัฒนธรรมศึกษา  3 หนว่ยกิต 

       027731 ม.วศ .731  วิถีนิเวศ พืน้ที่ และมิติทางจิตวิญญาณ  3 หนว่ยกิต 

       027732 ม.วศ .732  ภาพแทนเพศสถานะในวรรณกรรม    

        และภาพยนตร์     3 หนว่ยกิต 

       027740 ม.วศ.740 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ    3 หนว่ยกิต 

สาขาวชิาวัฒนธรรมศึกษา 

ระดับปริญญาโท  (ภาคปกต)ิ 
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       027741 ม.วศ.741 วัฒนธรรมอาเซียนรว่มสมัย   3 หนว่ยกิต 

       027751 ม.วศ .751  วัฒนธรรมแหง่การวิจารณ์ในบริบทไทย  3 หนว่ยกิต 

       027762 ม.วศ .77 2 พหุวัฒนธรรมและการเมอืง 

        เรื่องวัฒนธรรม     3 หนว่ยกิต 

       027789 ม.วศ .7 89 หัวข้อเลอืกสรรทางวัฒนธรรมศกึษา   3 หนว่ยกิต 

       027790 ม.วศ .7 90 สัมมนาทางวัฒนธรรมศกึษา   3 หนว่ยกิต 

    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่ม ี

   2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง     ไม่ม ี

 

         ข. วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต

   027799  ม.วศ  .799 วิทยานิพนธ์   12 หนว่ยกิต 

 

         ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

    1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ 

    2.ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา - ไม่ม ี
 

  ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

    1. การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

   2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือ    

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่

สาขาวิชายอมรับ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) 

โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) และมีชื่อนักศึกษาเป็น

ชื่อแรก จ านวนอย่างนอ้ย 1 เรื่อง 
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  1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ข 

 จ านวนหนว่ยกิตสะสมตลอดหลักสูตร             ไม่น้อยกว่า 39 หนว่ยกิต 

 ก. กระบวนวิชาเรยีน             ไม่น้อยกว่า  33   หนว่ยกิต

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศึกษา             ไม่น้อยกว่า  33 หนว่ยกิต 

      1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า  33 หนว่ยกิต 

        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  15   หนว่ยกิต  

   027701 ม.วศ .701  แนวทางการศกึษาวัฒนธรรมศกึษา       3 หนว่ยกิต 

   027702 ม.วศ .702  ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรมศกึษา       3 หนว่ยกิต 

   027711 ม.วศ .7 11 ภาษา สื่อ กับการประกอบสร้าง         

     ทางวัฒนธรรม    3 หนว่ยกิต 

   027712 ม.วศ .71 2 การวิเคราะหป์ระดิษฐภัณฑ์ 

     ทางวัฒนธรรม        3 หนว่ยกิต 

   027721 ม.วศ .72 1 ทฤษฎีและการปฏิบัติทาง 

     วัฒนธรรมศึกษา       3 หนว่ยกิต 

 

  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า      18   หนว่ยกิต 

   โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

   027730 ม.วศ .7 30 ประเด็นทางสังคมในวัฒนธรรมศึกษา   3 หนว่ยกิต 

   027731 ม.วศ .731  วิถีนิเวศ พืน้ที่ และมิติทาง จติวิญญาณ  3 หนว่ยกิต 

   027732 ม.วศ .732  ภาพแทนเพศสถานะในวรรณกรรม      

     และภาพยนตร์    3 หนว่ยกิต 

   027740 ม.วศ.740 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ       3 หนว่ยกิต 

   027741 ม.วศ.741 วัฒนธรรมอาเซียนรว่มสมัย       3 หนว่ยกิต 

   027751 ม.วศ .751  วัฒนธรรมแหง่การวิจารณ์ใน บริบทไทย 3 หนว่ยกิต 

   027762 ม.วศ .77 2 พหุวัฒนธรรมและการเมอืง 

     เรื่องวัฒนธรรม       3 หนว่ยกิต 

   027789 ม.วศ .7 89 หัวข้อเลอืกสรรทางวัฒนธรรมศกึษา      3 หนว่ยกิต 

   027790 ม.วศ .7 90 สัมมนาทางวัฒนธรรมศกึษา       3 หนว่ยกิต 

    1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่ม ี     

  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง                   ไม่ม ี

 

           ข. การค้นคว้าแบบอิสระ      

   027798  ม.วศ  .798 การค้นคว้าแบบอิสระ        7  หนว่ยกิต 
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  ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย    - ภาษาต่างประเทศ 

        2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   - ไม่ม ี   

 

   ง. กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาอย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

 

  จ. การสอบประมวลความรู้ 

ผ่านการสอบประมวลความรู้  (comprehensive examination)  โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอ

สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

 

         1.3 รายละเอียดกระบวนวิชา   

         (1) หมวดวิชาบังคับ  

                    หน่วยกิต 

027701  ม.วศ. 701 แนวทางการศกึษาวัฒนธรรมศกึษา            3(3-0-7) 

   (Principles of Cultural Studies) 

027702 ม.วศ. 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรมศกึษา            3(3-0-7) 

      (Research Methodology in Cultural Studies) 

027711  ม.วศ. 711 ภาษา สื่อ กับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม           3(3-0-7) 

      (Language, Media and Cultural Construction) 

 027712  ม.วศ. 712 การวิเคราะหป์ระดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรม            3(3-0-7) 

      (Analysis of Cultural Artifacts) 

027721  ม.วศ. 721 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมศกึษา            3(3-0-7) 

      (Theory and Practice in Cultural Studies) 

 

         (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 

                    หน่วยกิต  

027730 ม.วศ. 730 ประเด็นทางสังคมในวัฒนธรรมศึกษา            3(3-0-7) 

  (Social Issues in Cultural Studies)           

 027731  ม.วศ. 731 วิถีนิเวศ พืน้ที่ และมิติทางจิตวิญญาณ            3(3-0-7) 

   (Ecological Path, Space, Spiritual Dimension) 

 027732 ม.วศ. 732 ภาพแทนเพศสถานะในวรรณกรรมและภาพยนตร์     3(3-0-7) 

   (Gender Representations in Literature and Films) 
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 027740 ม.วศ. 740 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ            3(3-0-7) 

   (Comparative Cultures) 

 027741  ม.วศ. 741 วัฒนธรรมอาเซียนรว่มสมัย            3(3-0-7) 

   (Contemporary ASEAN Cultures) 

 027751  ม.วศ. 751 วัฒนธรรมแหง่การวิจารณ์ในบริบทไทย            3(3-0-7) 

   (Cultural Criticism in the Thai Context) 

 027762 ม.วศ. 772 พหุวัฒนธรรมและการเมอืงเรื่องวัฒนธรรม            3(3-0-7) 

   (Multiculturalism and Cultural Politics) 

 027789 ม.วศ. 789 หัวข้อเลอืกสรรทางวัฒนธรรมศกึษา            3(3-0-7) 

   (Selected Topics in Cultural Studies) 

 027790 ม.วศ. 790 สัมมนาทางวัฒนธรรมศกึษา            3(3-0-7) 

   (Seminar in Cultural Studies) 

  

     (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี 

 

  (4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และ/หรอืการค้นคว้าแบบอิสระ 

027798 ม.วศ. 798 การค้นคว้าแบบอิสระ         7 หนว่ยกิต 

                           (Independent Study) 

027799 ม.วศ. 799 วิทยานิพนธ์         12 หนว่ยกิต 

             (Thesis) 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

    รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย ชื่อย่อกระบวนวิชากลาง    ) ม.วศ. หรือ   0 27  (ตามด้วยเลข 

3 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

    เลขหลักร้อย หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑติศกึษา  

    เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

     0 หมายถึง วิชาบังคับร่วม 

     1 หมายถึง วิชาบังคับด้านการวิเคราะหต์ัวบท 

     2 หมายถึง วิชาบังคับด้านทฤษฎีและแนวคิด 

     3, 4, 5, 6 หมายถึง วิชาเลือกทางความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 

     9 หมายถึง สัมมนา วทิยานพินธ์หรอืการค้นคว้าแบบอิสระ 

 เลขหลักหนว่ย หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา 

  

  

 




