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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่วชิาชพี 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 

 ภาษาอังกฤษ   : Master of Arts Program in English for Professions  

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Arts (English for Professions) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.A. (English for Professions) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร� และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา 

 สร�างบุคคลที่มีความรู�ความเชี่ยวชาญด�านภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร�างสรรค�สิ่งที่ดีแก�สังคม 

    

ความสําคัญ 

 เป�นหลักสูตรที่ทําให�ผู�เรียนมีความรู�ภาษาอังกฤษ และรู�จักผสมผสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติ  

เป�นคนมีเหตุมีผลและมีทัศนคติเชิงบวก เป�นผู�มีความรู�ทั้งเชิงกว�าง คือ สามารถบูรณาการศาสตร�อื่นที่เก่ียวข�องกับ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษได� อีกทั้งในเชิงลึก เพ่ือให�มีความรู�จริงในสาขาวิชา สามารถสื่อสารและเข�าใจความคิดที่

ถ�ายทอดผ�านภาษาอังกฤษได�อย�างดี และนําไปปรับใช�กับการทํางานในอนาคต 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู�ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปประยุกต�ใช�ในการประกอบ

อาชีพทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน  

 2.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถด�านภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใช�ในการศึกษาระดับสูงข้ึน ทั้งใน

สถาบันการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติต�อไป 

 3.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู�ความสามารถในการวิจัยในระดับสูงต�อไป 

 4.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 5.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสื่อสารข�ามวัฒนธรรมในองค�กรที่ตนปฏิบัติงาน 
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วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน วันเสาร�และวันอาทิตย�    เวลา  09.00 - 16.00 น.  มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก  

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 

คณะกรรมการเข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2.  ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3.  ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 4.  ไม�เป�นคนวิกลจริต   

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1.   หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป� 

 2.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� โดยใช�ภาษาอังกฤษเป�นหลักในการเรียนการสอน 

 3.   มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร�อนอีก 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 6 สัปดาห� 

 4.  ใช�ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

   

กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบใน  

แต�ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอนหรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3.  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของหัวหน�าหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต

ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการ

เผยแพร� หรือตีพิมพ�ตามที่กําหนดในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6.  การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีค�าระดับขั้น  
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  (Numeric Grades) ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7.  สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

หรือเม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ท้ังนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได�สัญลักษณ� I  จะเปลี่ยนเป�นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. แผน ก แบบ ก 2 

   1.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ�  และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 – 2561 5 

   1.3  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

     1.3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป�นท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรอื 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-

Journal Citation Index (TCI) หรือ 

     1.3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วม

กลั่นกรอง (Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อที่ประชุม

วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความ

ฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไม�อยู� ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ ระบุให� งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา          

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง           

 2.   แผน ข  

   2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู�

ด�วยข�อเขียนและได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน

ตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

       2.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

       2.3 ตีพิมพ�หรือเผยแพร�ผลงานการศึกษาค�นคว�าอิสระใน ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ 

หรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกสถาบันร�วม

เป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงาน

แบบบรรยาย หรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา       

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก2  หน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   42 หน�วยกิต  

    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                          ไม�นับหน�วยกิต 

       2)  หมวดวิชาบังคับ                            18 หน�วยกิต 

    3)  หมวดวิชาเลือก                          12 หน�วยกิต 

    4)  วิทยานิพนธ�                          12 หน�วยกิต 

 2. แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�)  หน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  42 หน�วยกิต 

    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                          ไม�นับหน�วยกิต 

    2)  หมวดวิชาบังคับ                          18 หน�วยกิต 

    3)  หมวดวิชาเลือก          18 หน�วยกิต 

    4)  การค�นคว�าอิสระ             6 หน�วยกิต 
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    5)  สอบประมวลความรู�       0 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน EFP 500 และ/หรือ EFP 501 ตามความเห็นของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�น      

หน�วยกิตของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานเป�นระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ)  

            จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

EFP  500  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค�ทางวิชาการ 1    3(3-0-6) 

   (English for Academic Purposes I) 

EFP  501  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค�ทางวิชาการ 2    3(3-0-6) 

   (English for Academic Purposes II) 

 

 2.  หมวดวิชาบังคับ           18  หน�วยกิต 

            จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

EFP  611    การสื่อสารในบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

   (Communication in Social and Cultural Contexts) 

EFP  621  การอ�านและการเขียนเพ่ือวิชาชีพ      3(3-0-6) 

   (Reading and Writing for Professions) 

EFP  622  การวิเคราะห�วาทกรรมในภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

   (English Discourse Analysis)  

EFP  641  การพูดเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษข้ันสูง    3(2-2-5) 

   (Advanced English Oral Communication) 

EFP  691  ระเบียบวิธีวิจัย          3(3-0-6) 

   (Research Methodology) 

EFP  692   สัมมนาการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ      3(3-0-6) 

   (Seminar in the Use of English for Professions) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือก  

 นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาต�อไปนี้จํานวน 12 หน�วยกิตนักศึกษาที่เลือกแผน ข สามารถเลือก

ลงทะเบียนรายวิชาต�อไปนี้จํานวน 18 หน�วยกิต 

            จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

EFP  612   การเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ       3(3-0-6) 

   (Foreign Language Acquisition) 

EFP  613   กลวิธีการสอนภาษา            3(3-0-6) 

   (Language Teaching Methodology) 
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EFP  623  การเขียนเชงิวิชาการขั้นสูง                    3(3-0-6) 

   (Advanced Academic Writing) 

EFP  631   การแปลเพ่ือวิชาชีพ         3(3-0-6) 

   (Translation for Professions) 

EFP  642    การพูดอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือวิชาชีพ     3(2-2-5) 

   (Effective Speaking for Professions) 

EFP  643    หลักการแปลแบบล�าม         3(3-0-6) 

   (Principles of Interpretation) 

EFP  651    การสื่อสารทางวิชาชีพและทางเทคนิค          3(3-0-6) 

   (Professional and Technical Communications) 

EFP  661  ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริหารรัฐกิจ       3(3-0-6) 

   (English for Public Administration) 

EFP  662    ภาษาอังกฤษเพ่ือนักบริหาร       3(3-0-6) 

   (English for Executives) 

EFP  664    ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหว�างประเทศ     3(3-0-6) 

   (English for International Business) 

EFP  665    ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพทางกฎหมาย     3(3-0-6)  

   (English for Legal Professions) 

 EFP  667  ภาษาอังกฤษเพ่ือผู�ประกอบกิจการ                3(3-0-6) 

      (English for Entrepreneurs) 

 EFP  673   ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ    3(3-0-6) 

   (English for Hospitality Industry) 

EFP  681     ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสือ่สารมวลชน      3(3-0-6) 

   (English for Mass Media) 

EFP  690  การวิจัยเพ่ือจุดประสงค�ทางวิชาชีพ              3(3-0-6) 

   (Research for Professional Purposes) 

  

 4. วิทยานิพนธ� แผน ก (แบบ ก2) / การค�นคว�าอิสระ (แผน ข)   

            จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

EFP  693   การศึกษาค�นคว�าอิสระ        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   

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก (แบบ ก2) 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) 

แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

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  หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

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  หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาฤดูร�อน 

หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x) 

EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x)                                               

รวม               6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

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  หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

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  หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาฤดูร�อน 

หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x) 

EFP xxx รายวิชาเลือก                           3(x-x-x) 

                    รวม                  6  หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก (แบบ ก2) 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) 

แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

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  หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

EFP 699 Thesis                              9(0-27-14) 

 

                รวม                     9  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

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  หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

EFP 693 Independent Study                   6(0-18-9) 

EFP 698 Comprehensive Examination            0(0-0-0) 

              รวม                         6  หน�วยกิต 

 

คําอธบิายรายวชิา  

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                            (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน EFP 500 และ/หรือ EFP 501 ตามความเห็นของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�น     

หน�วยกิตของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานเป�นระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ)  

EFP  500  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค�ทางวิชาการ 1    3(3-0-6) 

   (English for Academic Purposes I) 

 พัฒนาทักษะด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียน โดยเน�นทักษะการอ�านและการเขียนเชิงวิชาการ 

เพ่ือนําไปใช�ในการศึกษาค�นคว�าระดับบัณฑิตศึกษา 

 Developement of listening, speaking, reading and writing skills, with emphasis on academic reading 

and writing, for the purpose of graduate studies. 

 

EFP  501   ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค�ทางวิชาการ 2    3(3-0-6) 

    (English for Academic Purposes II) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด�านการฟ�ง การพูด การอ�าน และการเขียนในระดับที่สูงข้ึนเพ่ือนําไปใช�ใน

การศึกษาค�นคว�าระดับบัณฑิตศึกษา 

 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 ความสัมพันธ�ของภาษากับวัฒนธรรม

และสังคม ความหลากหลายของภาษาอันเกิดจากป�จจัยต�างๆ เช�น เพศ ทําเนียบภาษา วัจนลีลา อาชีพ และภาษา

เฉพาะกลุ�มภายในสังคม รูปแบบของภาษาอังกฤษซึ่งเป�นผลกระทบจากการสื่อสารระหว�างวัฒนธรรมที่มีผลต�อ

ความสําเร็จหรือล�มเหลวในการสื่อสารภายในสถานที่ทาํงาน 

 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  การอ�านและการเขียนเพื่อวิชาชีพ      3(3-0-6) 

   (Reading and Writing for Professions) 

  เนื้อหาและลักษณะการใช�ภาษาของเอกสารเฉพาะด�านหลากหลายสาขาอาชีพ โดยนักศึกษาต�องอ�าน

วารสารวิชาชีพ สื่อโฆษณา งานวิจัย รวมถึงเอกสารเฉพาะทางอื่นๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน ซึ่งเน�นการใช�ภาษาที่

ถูกหลักไวยากรณ�และการถ�ายทอดภาษาในระดับมืออาชีพ  

 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   การวิเคราะห�วาทกรรมในภาษาอังกฤษ                          3 (3-0-6)  

   (English Discourse Analysis) 

 โครงสร�างและชนิดของวาทกรรมในภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในบริบทเชิงสังคมวัฒนธรรมของการสื่อสาร การ

ประยุกต�ความรู�ทางภาษาศาสตร�และ ภาษาศาสตร�เชิงสังคมเพ่ือการวิเคราะห� 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) 

 พัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการปฏิสัมพันธ�ท่ีมีประสิทธิภาพ การปรับทําเนียบภาษา ฝ�กใช�ภาษาท�าทางที่

เหมาะสม การใช�เสียงในการสื่อสาร และการใช�ทัศนูปกรณ�ต�างๆ เพ่ือช�วยให�การสื่อสารมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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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) 

 ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยรวมทั้งกลยุทธ�ในการหางานวิจัยที่เก่ียวข�อง การออกแบบงานวิจัยและความรู�

พ้ืนฐานในด�านสถิติและการทดสอบ การเขียนเค�าโครง 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  สัมมนาการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ     3(3-0-6) 

   (Seminar in the Use of English for Professions) 

 สัมมนาประเด็นหัวข�องานวิจัยของภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข�องในสายอาชีพต�างๆ เพ่ือให�นักศึกษาค�นพบหัวข�อ

และป�ญหาวิจัยในการจัดทําวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระโดยฝ�กนักศึกษาให�สามารถวิเคราะห�ป�ญหาด�าน

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   การเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ       3(3-0-6) 

   (Foreign Language Acquisition) 

 ทฤษฎีต�างๆ ในด�านการเรียนรู�และประยุกต�ใช�ทฤษฎีดังกล�าวในช้ันเรียนที่สอนภาษาอังกฤษเป�น

ภาษาต�างประเทศ หัวข�อหรือประเด็นในการศึกษาประกอบด�วยรูปแบบและกลยุทธ�ต�างๆ ในการเรียนรู� รวมถึง

การศึกษาระบบเสียง คํา ความหมายในคําประโยค ตลอดจนความสําคัญของป�จจัยต�างๆ รวมท้ังป�จจัยท้ังหลาย

ในทางสังคม วัฒนธรรมที่เก่ียวข�องในการเรียนรู�ภาษา 

 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) 

           วิเคราะห�วิธีการสอนภาษา โดยบูรณาการทฤษฏีการสอนและการฝ�กปฏิบัติเข�าด�วยกัน รวมทั้งพัฒนากล

ยุทธการสอนผ�านกิจกรรมทางการสอนและแฟ�มสะสมงานที่เป�นผลงานของผู�เรียน 
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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 โดยเน�นการเขียนรายงานทางวิชาการ การระดมและการจัดกระบวน

ความคิด การเรียบเรียงข�อมูล เพ่ือการเขียนประโยคใจความหลักท่ีกระชับ และรัดกุม การเขียนเค�าโครง 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) 

 ฝ�กฝนทักษะต�างๆ ที่สําคัญและจําเป�นต�อการแปลเฉพาะวิชาชีพจากงานเขียนหลากหลายแหล�งท่ีเก่ียวกับ

งานวิชาการเฉพาะด�าน รวมถึงศึกษาทฤษฎีการแปล ประวัติการแปลและแก�ไขรูปแบบและการสื่อความหมายที่

ผิดพลาด กิจกรรมต�างๆ ในชั้นเรียนประกอบด�วยการแปลงาน และฝ�กวิเคราะห�งานแปลต�างๆ 

 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   การพูดอย�างมีประสทิธิภาพเพื่อวิชาชีพ     3(2-2-5) 

   (Effective Speaking for Professions) 

 พัฒนาทักษะการเขียนและทักษะการพูดในที่สาธารณะ รวมถึงการนําเสนอข�อมูล โดยนักศึกษาจะได�ฝ�กอ�าน 

ฟ�ง และสังเกตลักษณะการพูดในแบบต�างๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห� นอกจากนี้นักศึกษายังได�เข�าร�วมกิจกรรมฝ�กทักษะ

การพูดอื่นๆ เช�น การสาธิตขั้นตอน การประชุม การฟ�งสัมมนา การบันทึกและส�งข�อความในรูปแบบของคําพูด 

 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  หลักการแปลแบบล�าม        3(3-0-6)

   (Principles of Interpretation) 

 หลักการแปลแบบล�ามในหลายๆ รูปแบบ นักศึกษาจะได� เรียบเรียงและทําความเข�าใจการแปลแบบฉับพลัน 

รวมทั้งการจดบันทึกข�อความและศึกษาลักษณะการแปลแบบปากเปล�า 

 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   การสื่อสารทางวชิาชีพและทางเทคนิค     3(3-0-6) 

   (Professional and Technical Communications) 

 ป�จจัยที่มีความจําเป�นต�อการเขียนทางวิชาชีพและทางเทคนิค การสื่อสารทางวิชาการและการทําความเข�าใจ

ในงานทางวิชาการต�างๆ เช�น การสรุปข�อมูล การเขียนเค�าโครงงานทางวิชาการ และการเขียนรายงานทางเทคนิค

ต�างๆ รวมถึงการนําเสนอที่ถูกต�องและเหมาะสม ตามรูปแบบในลักษณะต�างๆ และการนําคอมพิวเตอร�เข�ามาช�วยใน

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  ภาษาอังกฤษเพือ่การบริหารรัฐกิจ      3(3-0-6) 

   (English for Public Administration) 

 ภาษาอังกฤษที่ใช�เฉพาะด�านการบริหารรัฐกิจ โดยการอ�านและวิเคราะห�เอกสารด�านกฏเกณฑ� และข�อบังคับ 

การปกครองระดับท�องถ่ิน และระดับประเทศ การเมือง การบริหารองค�กรทางสังคม รวมท้ังฝ�กปฏิบัติการสื่อสารใน

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) 

 ทักษะภาษาอังกฤษด�านต�างๆ ที่จําเป�นสําหรับนักบริหาร โดยการวิเคราะห�และฝ�กการใช�ภาษาในการประชุม 

การทําข�อตกลงทางธุรกิจ การติดต�อรับรองผู�มาเยือน และการเจรจาตกลง รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรมของประเทศต�างๆ  

 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   ภาษาอังกฤษเพื่อธรุกิจระหว�างประเทศ     3(3-0-6) 

   (English for International Business) 

 พัฒนาทักษะการใช�ภาษาในสถานที่ทํางาน เน�นการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต�างๆ โทรสาร จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส� และรายงานต�าง และฝ�กความคุ�นเคยกับภาษาและรูปแบบท่ีใช�ท่ัวไปในการประกอบธุรกิจระหว�าง

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   ภาษาอังกฤษเพือ่วิชาชีพทางกฎหมาย     3(3-0-6)  

   (English for Legal Professions) 

 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่จําเป�นสําหรับนักกฎหมาย ศึกษาการใช�ภาษาท่ีใช�ในห�องพิจารณาคดี 

ประกอบด�วยการพิจารณาคดีของผู�พิพากษา การซักค�าน และการรายงานคําให�การในศาล 

 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  ภาษาอังกฤษเพือ่ผู�ประกอบกิจการ      3(3-0-6) 

   (English for Entrepreneurs) 

 ภาษาอังกฤษที่จําเป�นต�อการประกอบกิจการส�วนตัว ทักษะการอภิปรายและการนําเสนอเรื่องต�างๆ ที่

เก่ียวข�องกับกลยุทธ�ในการเสริมสร�างการเติบโตทางธุรกิจ การวางแผน การดําเนินงาน การกําหนดราคา พร�อมทั้ง

ทักษะการวิเคราะห�โอกาสและคู�แข�งในเชิงธุรกิจ และทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห� ความเป�นไปได�ในการ

ลงทุน การวิจัยตลาด และรายงานประเภทต�างๆ 

 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) 

 พัฒนาทักษะภาษาที่จําเป�นต�อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการด�านการท�องเที่ยว เช�น ระบบการจองต๋ัว

และจองทัวร� การเดินทางเพ่ือติดต�อธุรกิจ การจัดทํากําหนดการเดินทาง ด�านการโรงแรม เช�น การให�ข�อมูลเก่ียวกับ

อุปกรณ�อํานวยความสะดวก การจองห�องพัก การแก�ป�ญหา การร�องเรียนของลูกค�าที่เข�าพัก ด�านการภัตตาคาร เช�น 

การให�ข�อมูลเก่ียวกับการทําอาหาร เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� รวมถึงการบริการอื่นๆ ภายในสถานที่ 

 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   ภาษาองักฤษเพือ่งานสื่อสารมวลชน     3(3-0-6) 

   (English for Mass Media) 

 ภาษาเฉพาะในงานสื่อสารมวลชน งานวารสารศาสตร� งานโฆษณาและประชาสัมพันธ�  วิทยุ ภาพยนตร� 

และโทรทัศน� รวมทั้งพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษระดับสูง โดยผ�านสื่อใหม� เช�น อินเตอร�เน็ต รายการโทรทัศน� 

คลิปวิดิทัศน� นิตยสาร เอกสารแผ�นพับ และโฆษณาในรูปแบบต�างๆ นักศึกษาต�องนําเสนอผลงานโดยเลือกสื่อ

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามที่กําหนดในชั้นเรียน 

 Specialized language for mass communication; texts for students’ practice related to journalism; public  
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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  การวิจัยเพื่อจุดประสงค�ทางวิชาชีพ              3(3-0-6) 

   (Research for Professional Purposes) 

 กระบวนการวิจัยเพ่ือจุดประสงค�ทางวิชาชีพด�านต�างๆ ที่เก่ียวกับการใช�ภาษาอังกฤษ และศาสตร�อื่นที่

เก่ียวข�อง การออกแบบงานวิจัยโดยยึดหลักระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกต�อง เพ่ือเตรียมผู�เรียนให�มีความพร�อมในการเขียน 

วิทยานิพนธ� หรือการค�นคว�าอิสระ 

 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) / การค�นคว�าอิสระ (แผน ข)   

EFP  693  การศึกษาค�นคว�าอิสระ        6(0-18-9) 

   (Independent Study) 

 การเขียนและการนําเสนอผลงานวิจัยในหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับวิชาต�างๆ ในหลักสูตร โดยนักศึกษาจะต�อง

ทํางานร�วมกับอาจารย�ที่ปรึกษา งานวิจัยอยู�บนพ้ืนฐานของเนื้อหาวิชาที่ได�ศึกษามาก�อนหน�านี้ หรือกําลังศึกษาอยู� แต�

ทั้งนี้ต�องมีเนื้อหาเพ่ิมเติมจากวิชาเดิม 

 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) 

    วิชาบังคับก�อน: ต�องได�รับการอนุญาตจากสาขาวิชาก�อน 

    Prerequisite: Students must get permission from the program. 

 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข  ต�องสอบประมวลความรู� หลังจากที่ผ�านการศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร

แล�ว ต�องสอบประมวลความรู�  ประกอบด�วยการสอบข�อเขียนและการสอบปากเปล�าตามที่สาขาวิชากําหนด  

 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. 

 

EFP  699  วิทยานิพนธ�           12(0-36-18) 

   (Thesis) 
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 การวิจัยอิสระที่แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห� โดยการเขียนวิทยานิพนธ�รวมถึงการทําตามข้ันตอน

ต�างๆ ของการวิจัยและนําเสนอผลงานของตนในข้ันสุดท�าย 

 Independent research to demonstrate the student’s critical thinking ability and to conduct research 

processes and present the research results. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ�  

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

  หลักสูตรได�กําหนดให�นักศึกษานําเสนอหัวข�อวิทยานิพนธ� ซึ่งเป�นหัวข�อที่ได�รับการพิจารณาจากอาจารย�

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� โดยนักศึกษาจะต�องทําการค�นคว�า แก�ไขป�ญหา คิดวิเคราะห�ในเรื่องที่สนใจทางด�าน

ภาษาอังกฤษ โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกต�ใช�กับงานวิจัย และสามารถทําวิทยานิพนธ�ให�แล�วเสร็จภายในเวลาที่

กําหนด 

 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  นักศึกษาสามารถมีความรู�ความเข�าใจในหัวข�อหรือประเด็นที่สนใจ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถ

ทํางานวิจัยได� สามารถสื่อสารและนําเสนอผลงานวิจัยด�วยเอกสารบทความและการนําเสนอในที่ประชุม รวมทั้งการ

สอบปากเปล�าได� 

 3.  ช�วงเวลา 

   แผน ก แบบ ก2       ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นป�การศึกษาที่ 2 

   แผน ข                ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป�การศึกษาที่ 2 

 4.  จํานวนหน�วยกิต 

   แผน ก แบบ ก2       12  หน�วยกิต 

   แผน ข                  6  หน�วยกิต 

 5. การเตรียมการ 

    5.1 มอบหมายอาจารย�ที่ปรึกษาโครงการให�นักศึกษา 

    5.2 นักศึกษาพบอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือปรึกษาเก่ียวกับหัวข�อที่สนใจ  รวมทั้งแนวทางการศึกษา

ค�นคว�า 

    5.3  อาจารย�มีการติดตามให�คําปรึกษาระหว�างกระบวนการศึกษาเป�นระยะ 

    5.4  นักศึกษาจัดทําผลการศึกษาในรูปเล�มรายงาน 

    5.5  นักศึกษานําเสนอต�ออาจารย�ที่ปรึกษาที่ปรึกษาและนักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประเมินผล 

 6.  กระบวนการประเมินผล 

  มีกระบวนการประเมินที่ส�งเสริมให�นักศึกษามีส�วนร�วมในการประเมินผลทุกขั้นตอน  ดังนี้ 

    6.1 การกําหนดหัวข�อและเกณฑ�มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

    6.2 นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู�ของตนเองตามแบบฟอร�ม 

   6.3 อาจารย�ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาตามแบบฟอร�ม 

   6.4 อาจารย�และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู�ร�วมกัน 
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    6.5 ผู�ประสานงานวิชารวบรวมคะแนนจากอาจารย�ที่ปรึกษาทุกคน  ตัดเกรดแล�วนําเสนอ

คณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือพิจารณาก�อนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือรับรอง 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  ผู�ประกอบอาชีพด�านสื่อสารมวลชนที่เก่ียวข�องกับการใช�ภาษา เช�น ผู�ประกาศข�าว นักจัดรายการโฆษก 

เจ�าหน�าที่ประชาสัมพันธ� นักเขียนคําโฆษณา 

 2.  พนักงานสายการบิน พนักงานโรงแรม บุคลากรด�านการท�องเที่ยว 

 3. พนักงานธุรการ สารบรรณ เลขานุการ และพิสูจน�อักษร   

 4. อาจารย�สอนภาษาอังกฤษ 

 5. นักวิชาการทางด�านภาษาอังกฤษ 

 6. นักแปล-ล�าม 

 

สถานที่ติดต�อ 

 คณะศิลปศาสตร� ชั้น 3 อาคารอุไรรัตน� มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอ

เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2997-2222 ต�อ 1231, 1239 

www.rsu.ac.th/libarts/ma_english/default.asp  e-mail: English_deparment@hotmail.com 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล 

หลักหก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th        e-mail: grad@rsu.ac.th 
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