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หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่วชิาชพี 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
 ภาษาอังกฤษ   : Master of Arts Program in English for Professions  
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Arts (English for Professions) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.A. (English for Professions) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร และ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 สรางบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางสรรคสิ่งท่ีดีแกสังคม 
    
ความสําคัญ 
 เปนหลักสูตรท่ีทําใหผูเรียนมีความรูภาษาอังกฤษ และรูจักผสมผสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติ  
เปนคนมีเหตุมีผลและมีทัศนคติเชิงบวก  เปนผูมีความรูทั้งเชิงกวาง  คือ สามารถบูรณาการศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของกับ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษได อีกทั้งในเชิงลึก เพื่อใหมีความรูจริงในสาขาวิชา  สามารถส่ือสารและเขาใจความคิดที่
ถายทอดผานภาษาอังกฤษไดอยางดี และนําไปปรับใชกับการทํางานในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อนําไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน  
 2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในการศึกษาระดับสูงข้ึน  ทั้งใน
สถาบันการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติตอไป 
 3.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัยในระดับสูงตอไป 
 4.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 5.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการสื่อสารขามวัฒนธรรมในองคกรที่ตนปฏิบัติงาน 
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วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสารและวันอาทิตย    เวลา  09.00 - 16.00 น.  มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก  
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง  และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต   
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.   หลักสูตรระดับปริญญาโท  2 ป 
 2.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการเรียนการสอน 
 3.   มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห 
 4.  ใชภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ  สอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3.  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบ นั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตอง เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพร หรือตีพิมพตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน  
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  (Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 
   ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7.  สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปล่ียนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 

   1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ  และไดสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
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   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
     1.3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-

Journal Citation Index (TCI) หรือ 
     1.3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุม
วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความ
ฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยู ในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา          
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง           

 2.   แผน ข  
   2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

       2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
       2.3 ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานการศึกษาคนควาอิสระใน ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการ 

หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกสถาบันรวม
เปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงาน
แบบบรรยาย หรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา       
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก2  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   42 หนวยกิต  
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                          ไมนับหนวยกิต 
       2)  หมวดวิชาบังคับ                            18 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก                          12 หนวยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ                          12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวทิยานิพนธ)  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  42 หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                          ไมนับหนวยกิต 
    2)  หมวดวิชาบังคับ                          18 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก          18 หนวยกิต 
    4)  การคนควาอิสระ             6 หนวยกิต 
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    5)  สอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน EFP 500 และ/หรือ EFP 501 ตามความเห็นของ
ผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปน      
หนวยกิตของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานเปนระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  
            จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP  500  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 1    3(3-0-6) 
   (English for Academic Purposes I) 
EFP  501  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 2    3(3-0-6) 
   (English for Academic Purposes II) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ           18  หนวยกิต 
            จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP  611    การสื่อสารในบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
   (Communication in Social and Cultural Contexts) 
EFP  621  การอานและการเขียนเพื่อวิชาชีพ      3(3-0-6) 
   (Reading and Writing for Professions) 
EFP  622  การวิเคราะหวาทกรรมในภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
   (English Discourse Analysis)  
EFP  641  การพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ันสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced English Oral Communication)  
EFP  691  ระเบียบวิธีวิจัย          3(3-0-6) 
   (Research Methodology) 
EFP  692   สัมมนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ      3(3-0-6) 
   (Seminar in the Use of English for Professions) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก  
 นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้จํานวน 12 หนวยกิตนักศึกษาท่ีเลือกแผน ข สามารถเลือก
ลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้จํานวน 18 หนวยกิต 
            จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP  612   การเรียนรูภาษาตางประเทศ       3(3-0-6) 
   (Foreign Language Acquisition) 
EFP  613   กลวิธีการสอนภาษา            3(3-0-6) 
   (Language Teaching Methodology) 
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EFP  623  การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง                    3(3-0-6) 
   (Advanced Academic Writing) 
EFP  631   การแปลเพื่อวิชาชีพ         3(3-0-6) 
   (Translation for Professions) 
EFP  642    การพูดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อวิชาชีพ     3(2-2-5) 
   (Effective Speaking for Professions) 
EFP  643    หลักการแปลแบบลาม         3(3-0-6) 
   (Principles of Interpretation) 
EFP  651    การสื่อสารทางวิชาชีพและทางเทคนิค          3(3-0-6) 
   (Professional and Technical Communications) 
EFP  661  ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารรัฐกิจ       3(3-0-6) 
   (English for Public Administration) 
EFP  662    ภาษาอังกฤษเพื่อนักบริหาร       3(3-0-6) 
   (English for Executives) 
EFP  664    ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
   (English for International Business) 
EFP  665    ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพทางกฎหมาย     3(3-0-6)  
   (English for Legal Professions) 
 EFP  667  ภาษาอังกฤษเพื่อผูประกอบกิจการ                3(3-0-6) 
      (English for Entrepreneurs) 
 EFP  673   ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ    3(3-0-6) 
   (English for Hospitality Industry) 
EFP  681     ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน      3(3-0-6) 
   (English for Mass Media) 
EFP  690  การวิจัยเพื่อจุดประสงคทางวิชาชีพ              3(3-0-6) 
   (Research for Professional Purposes) 
  
 4. วิทยานิพนธ แผน ก (แบบ ก2) / การคนควาอิสระ (แผน ข)   
            จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP  693   การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-18-9) 
    (Independent Study) 
EFP  698    การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
EFP  699   วิทยานิพนธ             12(0-36-18) 
    (Thesis) 
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แผนการศึกษา   
ชัน้ปที่ 1

แผน ก (แบบ ก2) 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศกึษาที ่1 
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP 611  Communication in Social and         3(3-0-6) 
          Cultural Contexts                               
EFP621  Reading and Writing for Professions    3(3-0-6) 
EFP 641 Advanced English Oral Communication  3(2-2-5) 

รวม              9  หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP 622 English Discourse Analysis              3(3-0-6) 
EFP 691 Research Methodology                 3(3-0-6) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x) 

รวม                9  หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาฤดรูอน 
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x)  

รวม               6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP 611 Communication in Social and          3(3-0-6) 
         Cultural Contexts                                
EFP 621 Reading and Writing for Professions    3(3-0-6) 
EFP 641 Advanced English Oral Communication  3(2-2-5) 

รวม              9  หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP 622 English Discourse Analysis              3(3-0-6) 
EFP 691 Research Methodology                 3(3-0-6) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x) 

รวม               9  หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาฤดรูอน 
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x) 

                    รวม                  6  หนวยกิต
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ชัน้ปที่ 2
แผน ก (แบบ ก2) 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP 692  Seminar in the Use of English for     3(3-0-6) 
          Professions                                    
EFP 699  Thesis                               3(0-9-5) 
EFP xxx  รายวิชาเลือก                          3(x-x-x) 
                                   
                 รวม                       9  หนวยกิต

 
ภาคการศกึษาที ่2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP 699 Thesis                              9(0-27-14) 
 

                รวม                     9  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

EFP 692  Seminar in the Use of English for    3(3-0-6) 
          Professions                                    
EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x) 
                รวม                       12  หนวยกิต

 
ภาคการศกึษาที ่2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP 693 Independent Study                   6(0-18-9) 
EFP 698 Comprehensive Examination            0(0-0-0) 
              รวม                         6  หนวยกิต

 
คําอธิบายรายวชิา  

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                            (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน EFP 500 และ/หรือ EFP 501 ตามความเห็นของ
ผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปน     
หนวยกิตของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานเปนระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  
EFP  500  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 1    3(3-0-6) 
   (English for Academic Purposes I) 
 พัฒนาทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะการอานและการเขียนเชิงวิชาการ 
เพื่อนําไปใชในการศึกษาคนควาระดับบัณฑิตศึกษา 
 Developement of listening, speaking, reading and writing skills, with emphasis on academic reading 
and writing, for the purpose of graduate studies. 
 
EFP  501   ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 2    3(3-0-6) 
    (English for Academic Purposes II) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงข้ึนเพื่อนําไปใชใน
การศึกษาคนควาระดับบัณฑิตศึกษา 
 Further developement of listening, speaking, reading and writing skills for the purpose of graduate 
studies. 
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 2.  หมวดวิชาบังคับ  
EFP  611    การสื่อสารในบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
   (Communication in Social and Cultural Contexts) 
 แนวคิดของการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรมและสังคมที่หลากหลาย ความสัมพันธของภาษากับวัฒนธรรม
และสังคม ความหลากหลายของภาษาอันเกิดจากปจจัยตางๆ เชน เพศ ทําเนียบภาษา วัจนลีลา อาชีพ และภาษา
เฉพาะกลุมภายในสังคม รูปแบบของภาษาอังกฤษซ่ึงเปนผลกระทบจากการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวในการสื่อสารภายในสถานท่ีทํางาน 
 Concepts of communication in a variety of cultural and social contexts; relationship between language, 
culture and society; variety of the English language: gender differences, registers, styles, professions, and 
social dialects; the English language resulted from cross-cultural communication leading to communicative 
achievement of breakdown in organizations. 
 
EFP  621  การอานและการเขียนเพื่อวิชาชีพ      3(3-0-6) 
   (Reading and Writing for Professions) 
  เนื้อหาและลักษณะการใชภาษาของเอกสารเฉพาะดานหลากหลายสาขาอาชีพ โดยนักศึกษาตองอาน
วารสารวิชาชีพ สื่อโฆษณา งานวิจัย รวมถึงเอกสารเฉพาะทางอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน ซึ่งเนนการใชภาษาที่
ถูกหลักไวยากรณและการถายทอดภาษาในระดับมืออาชีพ  
 Contexts and rhetorical aspects of a variety of professional documents; reading various materials 
from professional journals, media outlets, research studies, and other specialized materials which are used as 
means of developing writing skills with emphasis on correct grammatical usage of English and common 
features of professional discourse. 
 
EFP  622   การวิเคราะหวาทกรรมในภาษาอังกฤษ                          3 (3-0-6)  
   (English Discourse Analysis) 
 โครงสรางและชนิดของวาทกรรมในภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในบริบทเชิงสังคมวัฒนธรรมของการสื่อสาร การ
ประยุกตความรูทางภาษาศาสตรและ ภาษาศาสตรเชิงสังคมเพื่อการวิเคราะห วาทกรรมสําหรับการวิจัยทาง 
ภาษาอังกฤษ 
 Structures and types of English discourse in various socio-cultural contexts of communication; 
application of linguistic and sociolinguistic approaches to analyze discourse for research in the area of the 
English language. 
 
EFP  641  การพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced English Oral Communication) 
 พัฒนาทักษะการส่ือสารเพ่ือการปฏิสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ การปรับทําเนียบภาษา ฝกใชภาษาทาทางที่
เหมาะสม การใชเสียงในการสื่อสาร และการใชทัศนูปกรณตางๆ เพื่อชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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 Development of communication skills for effective interaction; adjusting language registers, practicing 
appropriate body movement, volume and intonation on delivery, and preparing and using visual aids for 
effective communication. 
 
EFP  691  ระเบียบวิธีวิจัย          3(3-0-6) 
   (Research Methodology) 
 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยรวมท้ังกลยุทธในการหางานวิจัยท่ีเก่ียวของ การออกแบบงานวิจัยและความรู
พื้นฐานในดานสถิติและการทดสอบ การเขียนเคาโครง และรายงานวิจัย 
 Theories and research methodology, including strategies for searching relevant literature research 
designs, and basic statistical concepts and tests; writing research proposal and reports. 
 
EFP  692  สัมมนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ     3(3-0-6) 
   (Seminar in the Use of English for Professions) 
 สัมมนาประเด็นหัวของานวิจัยของภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของในสายอาชีพตางๆ เพื่อใหนักศึกษาคนพบหัวขอ
และปญหาวิจัยในการจัดทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระโดยฝกนักศึกษาใหสามารถวิเคราะหปญหาดาน
ภาษาและนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบรายงานวิชาการและการอภิปราย 
 Seminiar on principal research issues as appearing in the area of English and other related 
prefessions, leading to research topics and research questions for thesis or independent study.  Students will 
be able to analize language problems and present their study in the form of academic reports and discussion. 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก   
EFP  612   การเรียนรูภาษาตางประเทศ       3(3-0-6) 
   (Foreign Language Acquisition) 
 ทฤษฎีตางๆ ในดานการเรียนรูและประยุกตใชทฤษฎีดังกลาวในชั้นเรียนที่สอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ หัวขอหรือประเด็นในการศึกษาประกอบดวยรูปแบบและกลยุทธตางๆ ในการเรียนรู รวมถึง
การศึกษาระบบเสียง คํา ความหมายในคําประโยค ตลอดจนความสําคัญของปจจัยตางๆ รวมทั้งปจจัยท้ังหลาย
ในทางสังคม วัฒนธรรมท่ีเก่ียวของในการเรียนรูภาษา 
 Theories in foreign language acquisition and the practical application of theory in the EFL (English as 
a Foreign Language) classroom. Topics include learning styles and strategies as well as the acquisition of 
phonology, lexicon, semantics, syntax, and the importance of affective factors and socio-cultural factors in 
language learning. 
 
EFP  613    กลวิธีการสอนภาษา           3(3-0-6) 
          (English Language Methodology) 
           วิเคราะหวิธีการสอนภาษา โดยบูรณาการทฤษฏีการสอนและการฝกปฏิบัติเขาดวยกัน รวมท้ังพัฒนากล
ยุทธการสอนผานกิจกรรมทางการสอนและแฟมสะสมงานที่เปนผลงานของผูเรียน 
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 Analysis of language teaching methods; integration of pedagogical theories and practices; development 
of teaching strategies through in-class activities and portfolio containing artifacts related to teaching. 
 
EFP  623  การเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง                     3(3-0-6) 
        (Advanced Academic Writing) 
 พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ โดยเนนการเขียนรายงานทางวิชาการ การระดมและการจัดกระบวน
ความคิด การเรียบเรียงขอมูล เพื่อการเขียนประโยคใจความหลักท่ีกระชับ และรัดกุม การเขียนเคาโครง และการ
เขียนรายงานและบทความวิจัย 
 Development of academic writing skills with emphasis on academic report writing; extensive practice 
in generating and mapping ideas, organizing information, writing clear and concise thesis statements, making 
outlines and writing well-organized research reports and articles. 
 
EFP  631   การแปลเพื่อวิชาชีพ         3(3-0-6) 
   (Translation for Professions) 
 ฝกฝนทักษะตางๆ ที่สําคัญและจําเปนตอการแปลเฉพาะวิชาชีพจากงานเขียนหลากหลายแหลงท่ีเก่ียวกับ
งานวิชาการเฉพาะดาน รวมถึงศึกษาทฤษฎีการแปล ประวัติการแปลและแกไขรูปแบบและการสื่อความหมายท่ี
ผิดพลาด กิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียนประกอบดวยการแปลงาน และฝกวิเคราะหงานแปลตางๆ 
 Various skills necessary for professional translation of texts from a variety of technical and specialized 
sources, translation theory, history of translation, and editing as to the error of meaning and forms. In class 
activities include translating and text analysis. 
 
EFP  642   การพูดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อวิชาชีพ     3(2-2-5) 
   (Effective Speaking for Professions) 
 พัฒนาทักษะการเขียนและทักษะการพูดในท่ีสาธารณะ รวมถึงการนําเสนอขอมูล โดยนักศึกษาจะไดฝกอาน 
ฟง และสังเกตลักษณะการพูดในแบบตางๆเพื่อนํามาวิเคราะห นอกจากนี้นักศึกษายังไดเขารวมกิจกรรมฝกทักษะ
การพูดอ่ืนๆ เชน การสาธิตข้ันตอน การประชุม การฟงสัมมนา การบันทึกและสงขอความในรูปแบบของคําพูด 
 Development of skills in writing and delivering speeches as well as giving oral presentation. Students 
read, listen to, and watch various speeches and conferences for analysis. Other activities include  
process demonstrations, conferences, listening to seminars, taking notes and delivering. 
 
EFP  643  หลักการแปลแบบลาม         3(3-0-6)
   (Principles of Interpretation) 
 หลักการแปลแบบลามในหลายๆ รูปแบบ นักศึกษาจะได เรียบเรียงและทําความเขาใจการแปลแบบฉับพลัน 
รวมท้ังการจดบันทึกขอความและศึกษาลักษณะการแปลแบบปากเปลา 
 Principles and different modes of interpreting in different settings. Practice includes consecutive and 
simultaneous interpretation as well as note-taking and oral translation. 
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EFP  651   การสื่อสารทางวิชาชีพและทางเทคนิค     3(3-0-6) 
   (Professional and Technical Communications) 
 ปจจัยท่ีมีความจําเปนตอการเขียนทางวิชาชีพและทางเทคนิค การสื่อสารทางวิชาการและการทําความเขาใจ
ในงานทางวิชาการตางๆ เชน การสรุปขอมูล การเขียนเคาโครงงานทางวิชาการ และการเขียนรายงานทางเทคนิค
ตางๆ รวมถึงการนําเสนอที่ถูกตองและเหมาะสม ตามรูปแบบในลักษณะตางๆ และการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยใน
การสื่อสาร 
 Essential elements in professional and technical writing including academic communication and 
interpretation of selected academic work; summarizing, proposals writing and technical reports and 
presentation using appropriate styles and formats and computer–assisted communication. 
 
EFP  661  ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารรัฐกิจ      3(3-0-6) 
   (English for Public Administration) 
 ภาษาอังกฤษท่ีใชเฉพาะดานการบริหารรัฐกิจ โดยการอานและวิเคราะหเอกสารดานกฏเกณฑ และขอบังคับ 
การปกครองระดับทองถ่ิน และระดับประเทศ การเมือง การบริหารองคกรทางสังคม รวมทั้งฝกปฏิบัติการส่ือสารใน
ขอบเขตทางการเมืองและสังคม 
 Specialized language for public administration.  Classroom activities include reading and analyzing 
texts related to rules and regulations, national and municipal governments and politics, administration of social 
agencies as well as practicing communication related to political and social spheres. 
 
EFP  662   ภาษาอังกฤษเพื่อนักบริหาร       3(3-0-6) 
   (English for Executives) 
 ทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ ที่จําเปนสําหรับนักบริหาร โดยการวิเคราะหและฝกการใชภาษาในการประชุม 
การทําขอตกลงทางธุรกิจ การติดตอรับรองผูมาเยือน และการเจรจาตกลง รวมท้ังศึกษาวัฒนธรรมของประเทศตางๆ  
 Different English language skills necessary for executives; analysis and practice of the language  
used in meetings, business conferences, dealing with visitors, and negotiation in the cultural framework of 
other countries. 
 
EFP  664   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
   (English for International Business) 
 พัฒนาทักษะการใชภาษาในสถานท่ีทํางาน เนนการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตางๆ โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และรายงานตาง และฝกความคุนเคยกับภาษาและรูปแบบที่ใชทั่วไปในการประกอบธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
 Development of language skills in the workplace, focusing on writing various business letters, faxes, 
electronic mails and reports, and familiarization with language and forms commonly used in transacting  
international business. 
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EFP  665   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพทางกฎหมาย     3(3-0-6)  
   (English for Legal Professions) 
 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางท่ีจําเปนสําหรับนักกฎหมาย ศึกษาการใชภาษาที่ใชในหองพิจารณาคดี 
ประกอบดวยการพิจารณาคดีของผูพิพากษา การซักคาน และการรายงานคําใหการในศาล 
 Specialized English necessary for lawyers.  Topics include legal and colloquial language related to legal 
documents and in the courtrooms such as in juridical trials, cross examination, and presentation of case 
briefs. 
 
EFP  667  ภาษาอังกฤษเพื่อผูประกอบกิจการ      3(3-0-6) 
   (English for Entrepreneurs) 
 ภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการประกอบกิจการสวนตัว ทักษะการอภิปรายและการนําเสนอเร่ืองตางๆ ที่
เก่ียวของกับกลยุทธในการเสริมสรางการเติบโตทางธุรกิจ การวางแผน การดําเนินงาน การกําหนดราคา พรอมทั้ง
ทักษะการวิเคราะหโอกาสและคูแขงในเชิงธุรกิจ และทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห ความเปนไปไดในการ
ลงทุน การวิจัยตลาด และรายงานประเภทตางๆ 
 English necessary for entrepreneurship; fundamental strategies in starting individual business; planning, 
operating, costing, and the analysis of opportunities and competitors; business plan preparation: feasibility 
studies, market surveys, and reports. 
 
EFP  673  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ    3(3-0-6) 
   (English for Hospitality Industry) 
 พฒันาทักษะภาษาที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการดานการทองเที่ยว เชน ระบบการจองต๋ัว
และจองทัวร การเดินทางเพื่อติดตอธุรกิจ การจัดทํากําหนดการเดินทาง ดานการโรงแรม เชน การใหขอมูลเก่ียวกับ
อุปกรณอํานวยความสะดวก การจองหองพัก การแกปญหา การรองเรียนของลูกคาที่เขาพัก ดานการภัตตาคาร เชน 
การใหขอมูลเก่ียวกับการทําอาหาร เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการบริการอื่นๆ ภายในสถานท่ี 
 Development of language skills necessary for working in the field of hospitality; travel and tourism: 
ticket reservation system, dealing with business travelers, organizing tours and excursions with itineraries; 
hotel business: describing hotel facilities, making reservations, dealing with complaints; restaurant business: 
detailed examination of culinary arts, wines and spirits, and other relevant restaurant necessities.  
 
EFP  681   ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน      3(3-0-6) 
   (English for Mass Media) 
 ภาษาเฉพาะในงานส่ือสารมวลชน งานวารสารศาสตร งานโฆษณาและประชาสัมพันธ  วิทยุ ภาพยนตร 
และโทรทัศน รวมท้ังพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษระดับสูง โดยผานสื่อใหม เชน อินเตอรเน็ต รายการโทรทัศน 
คลิปวิดิทัศน นิตยสาร เอกสารแผนพับ และโฆษณาในรูปแบบตางๆ นักศึกษาตองนําเสนอผลงานโดยเลือกสื่อ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามที่กําหนดในชั้นเรียน 
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 Specialized language for mass communication; texts for students’ practice related to journalism; public 
relations and advertising; radio; films; television; including development of advanced English language skills 
through various types of new media: the Internet, television broadcast materials, video clips, magazines, 
brochures and pamphlets, and other forms of advertisement, the print media; individual presentation through 
a chosen form of media. 
 
EFP  690  การวิจัยเพื่อจุดประสงคทางวิชาชีพ              3(3-0-6) 
   (Research for Professional Purposes) 
 กระบวนการวิจัยเพื่อจุดประสงคทางวิชาชีพดานตางๆ ที่เก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษ และศาสตรอ่ืนที่
เก่ียวของ การออกแบบงานวิจัยโดยยึดหลักระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกตอง เพื่อเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขียน 
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ 
 Research methodology and various types of research for professional purposes with respect to the 
English language and other related areas; research design based on a methodology studied as the preparation 
of a thesis or an independent study. 
 
 4.  วิทยานิพนธ แผน ก (แบบ ก2) / การคนควาอิสระ (แผน ข)   
EFP  693  การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
 การเขียนและการนําเสนอผลงานวิจัยในหัวขอที่เก่ียวของกับวิชาตางๆ ในหลักสูตร โดยนักศึกษาจะตอง
ทํางานรวมกับอาจารยที่ปรึกษา งานวิจัยอยูบนพื้นฐานของเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษามากอนหนานี้ หรือกําลังศึกษาอยู แต
ทั้งนี้ตองมีเนื้อหาเพิ่มเติมจากวิชาเดิม 
 Writing and presenting a research paper based on the topics discussed in the area courses or new 
media that are applicable to any of the courses studied in the curriculum.  Students must work individually 
with an adviser.  The research may be based on work performed in prior courses or studying courses, but 
should be a significant further development of that prior work. 
 
EFP  698  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
    วิชาบังคับกอน: ตองไดรับการอนุญาตจากสาขาวิชากอน 
    Prerequisite: Students must get permission from the program. 
 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข  ตองสอบประมวลความรู หลังจากท่ีผานการศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร
แลว ตองสอบประมวลความรู  ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลาตามท่ีสาขาวิชากําหนด  
 Students taking Plan B are required to take a comprehensive examination after completing all the 
requirements of the curriculum; the evaluation includes written and oral examination as required. 
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EFP  699  วิทยานิพนธ           12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 การวิจัยอิสระท่ีแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการเขียนวิทยานิพนธรวมถึงการทําตามข้ันตอน
ตางๆ ของการวิจัยและนําเสนอผลงานของตนในขั้นสุดทาย 
 Independent research to demonstrate the student’s critical thinking ability and to conduct research 
processes and present the research results. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ  
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษานําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ ซึ่งเปนหัวขอที่ไดรับการพิจารณาจากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาจะตองทําการคนควา แกไขปญหา  คิดวิเคราะหในเร่ืองที่สนใจทางดาน
ภาษาอังกฤษ โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชกับงานวิจัย และสามารถทําวิทยานิพนธ 
ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถมีความรูความเขาใจในหัวขอหรือประเด็นที่สนใจ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถ
ทํางานวิจัยได สามารถส่ือสารและนําเสนอผลงานวิจัยดวยเอกสารบทความและการนําเสนอในท่ีประชุม รวมท้ังการ
สอบปากเปลาได 
 3.  ชวงเวลา 
   แผน ก แบบ ก2       ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปการศึกษาท่ี 2 
   แผน ข                ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปการศึกษาท่ี 2 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   แผน ก แบบ ก2       12  หนวยกิต 
   แผน ข                  6  หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
    5.1 มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาโครงการใหนักศึกษา 
    5.2 นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาเก่ียวกับหัวขอที่สนใจ  รวมท้ังแนวทางการศึกษา

คนควา 
    5.3  อาจารยมีการติดตามใหคําปรึกษาระหวางกระบวนการศึกษาเปนระยะ 
    5.4  นักศึกษาจัดทําผลการศึกษาในรูปเลมรายงาน 

    5.5  นักศึกษานําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาท่ีปรึกษาและนักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประเมินผล 

 6.  กระบวนการประเมินผล 
 มีกระบวนการประเมินที่สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลทุกข้ันตอน  ดังนี้ 
    6.1 การกําหนดหัวขอและเกณฑมาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
    6.2 นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม 
   6.3 อาจารยที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตามแบบฟอรม 
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   6.4 อาจารยและนักศึกษาประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 
    6.5 ผูประสานงานวิชารวบรวมคะแนนจากอาจารยที่ปรึกษาทุกคน  ตัดเกรดแลวนําเสนอ

คณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อรับรอง 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูประกอบอาชีพดานสื่อสารมวลชนที่เก่ียวของกับการใชภาษา เชน ผูประกาศขาว นักจัดรายการโฆษก 
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ นักเขียนคําโฆษณา 
 2.  พนักงานสายการบิน พนักงานโรงแรม บุคลากรดานการทองเที่ยว 
 3. พนักงานธุรการ สารบรรณ เลขานุการ และพิสูจนอักษร   
 4. อาจารยสอนภาษาอังกฤษ 
 5. นักวิชาการทางดานภาษาอังกฤษ 
 6. นักแปล-ลาม 
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