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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Arts Program in English for Professions  
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Arts (English for Professions) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.A. (English for Professions) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 สรางบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสรางสรรคสิ่งท่ีดีแกสังคม 
    
ความสําคัญ 
 เปนหลักสูตรท่ีทําใหผูเรียนมีความรูภาษาอังกฤษ และรูจักผสมผสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
นานาชาติ  เปนคนมีเหตุมีผลและมีทัศนคติเชิงบวก เปนผูมีความรูท้ังเชิงกวาง คือ สามารถบูรณาการศาสตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษได อีกท้ังในเชิงลึก เพ่ือใหมีความรูจริงในสาขาวิชา สามารถสื่อสารและเขาใจ
ความคิดท่ีถายทอดผานภาษาอังกฤษไดอยางดี และนําไปปรับใชกับการทํางานในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพท้ังในภาครัฐบาลและเอกชน  
 2.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการศึกษาระดับสูงข้ึน ท้ังใน
สถาบันการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติตอไป 
 3.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัยในระดับสูงตอไป 
 4.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 5.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการสื่อสารขามวัฒนธรรมในองคกรท่ีตนปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 3 

 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต   
 
ระบบการจัดการศึกษา 

1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป 
3. ใชภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสารและวันอาทิตย    เวลา  09.00 - 16.00 น. 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะศิลปศาสตร ชั้น 3 อาคารอุไรรัตน(ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง      
จ.ปทุมธานี 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน(ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
         B    ดี     3.0 
         C+    พอใช    2.5 
         C    ออนมาก   2.0 
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         F    ตก     0.0 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 

   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ
ฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   1.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับให ตี พิมพ ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ท่ี มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับ
สมบู รณ  (Full Paper) ได รับการตี พิ มพ ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุ มวิ ชาการ 
(Proceedings) ดังกลาว 
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   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

   1.5  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด           
 2.   แผน ข  
   2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆไดสอบผานการสอบประมวลความรู

ดวยขอเขียน ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน
สุดทายโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟง
ได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตองไดรับ

การเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนไดใน 2 ลักษณะ 
     ลักษณะท่ี 1  ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังใน
รูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการ
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

     ลักษณะท่ี  2   เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 
ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพร จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผลงาน ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3  คน โดยมี
กรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา   
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

   2.5  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก2 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   39 หนวยกิต  
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                          ไมนับหนวยกิต 
       2)  หมวดวิชาบังคับ                            18 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก                           9 หนวยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ                           12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                          ไมนับหนวยกิต 
    2)  หมวดวิชาบังคับ                          18 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก          15 หนวยกิต 
    4)  การคนควาอิสระ              6 หนวยกิต 
    5)  สอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน EFP 500 และ/หรือ EFP 501 ตามความเห็น
ของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิ
ตของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานเปนระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)    
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP  500  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 1    3(3-0-6) 
   (English for Academic Purposes I) 
EFP  501  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 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  การอานและการเขียนเพ่ือวิชาชีพ      3(3-0-6) 
   (Reading and Writing for Professions) 
EFP  622  การวิเคราะหวาทกรรมในภาษาอังกฤษ     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   สัมมนาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ      3(3-0-6) 
   (Seminar in the Use of English for Professions) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก  
  นักศึกษาท่ีเลือกแผน ก สามารถเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และนักศึกษาท่ี
เลือกแผน ข สามารถเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก
สาขาวิชา             
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EFP  612      การเรียนรูภาษาตางประเทศ       3(3-0-6) 
   (Foreign Language Acquisition) 
EFP  613      กลวิธีการสอนภาษา            3(3-0-6) 
   (Language Teaching Methodology) 
EFP  623  การเขียนเชิงวิชาการข้ันสูง                       3(3-0-6) 
                     (Advanced Academic Writing) 
EFP  631  การแปลเพ่ือวิชาชีพ           3(3-0-6) 
   (Translation for Professions) 
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EFP  632  การแปลข้ันสูง                   3(3-0-6) 
   (Advanced Translation) 
EFP  642      การพูดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือวิชาชีพ     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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริหารรัฐกิจ       3(3-0-6) 
   (English for Public Administration) 
EFP  662  ภาษาอังกฤษเพ่ือนักบริหาร       3(3-0-6) 
   (English for Executives) 
EFP  664  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
   (English for International Business) 
 EFP  667  ภาษาอังกฤษเพ่ือผูประกอบกิจการ               3(3-0-6) 
        (English for Entrepreneurs) 
EFP  673  ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ        3(3-0-6) 
   (English for Hospitality Industry) 
EFP  681  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสื่อสารมวลชน                 3(3-0-6) 
   (English for Mass Media) 
EFP  689  หัวขอคัดสรรในภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน    3(3-0-6) 
     (Selected Topics in English for Work) 
EFP  690  การวิจัยเพ่ือจุดประสงคทางวิชาชีพ              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   
ช้ันปท่ี 1 

แผน ก (แบบ ก2) 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

EFP 611 การสื่อสารในบริบทเชิงสังคม        
และวัฒนธรรม                                                       

3(3-0-6) 

EFP 621 การอานและการเขียนเพ่ือ
วิชาชีพ     

3(3-0-6) 

EFP 641 การพูดเพ่ือการสื่อสาร  
ภาษาอังกฤษข้ันสูง 

3(2-2-5) 

รวม     9  หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2  
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

EFP 622 การวิเคราะหวาทกรรมใน              
ภาษาอังกฤษ   

3(3-0-6) 

EFP 691 ระเบียบวิธีวิจยั                                3(3-0-6) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                                   3(x-x-x)   
EFP xxx รายวิชาเลือก                                   3(x-x-x)   

รวม     12  หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

EFP 611 การสื่อสารในบริบทเชิงสังคม        
และวัฒนธรรม                                                       

3(3-0-6) 

EFP 621 การอานและการเขียนเพ่ือ
วิชาชีพ     

3(3-0-6) 

EFP 641 การพูดเพ่ือการสื่อสาร  
ภาษาอังกฤษข้ันสูง 

3(2-2-5) 

รวม     9  หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2  
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

EFP 622 การวิเคราะหวาทกรรมใน              
ภาษาอังกฤษ   

3(3-0-6) 

EFP 691 ระเบียบวิธีวิจยั                                3(3-0-6) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                                   3(x-x-x)   
EFP xxx รายวิชาเลือก                                   3(x-x-x)   

รวม     12  หนวยกิต 
 

 
ช้ันปท่ี 2 

แผน ก (แบบ ก2) 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

EFP 692 สัมมนาการใชภาษาอังกฤษ             
เพ่ือวิชาชีพ                    

3(3-0-6) 

EFP699 วิทยานิพนธ                                     3(0-9-5) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                                   3(x-x-x) 

 
รวม     9  หนวยกิต 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
EFP 699 วิทยานิพนธ                                9(0-27-14)  

 
รวม     9  หนวยกิต 

 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

EFP 692 สัมมนาการใชภาษาอังกฤษ             
เพ่ือวิชาชีพ                    

3(3-0-6) 

EFP xxx รายวิชาเลือก                                   3(x-x-x) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                                   3(x-x-x) 
EFP xxx รายวิชาเลือก                                   3(x-x-x) 

รวม     12  หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2  
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

EFP 693 การศึกษาคนควาอิสระ                  6(0-18-9)  
EFP 698 การสอบประมวลความรู                 0(0-0-0) 

รวม     6  หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา   
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                            (ไมนับหนวยกิตรวม) 

  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน EFP 500 และ/หรือ EFP 501 ตามความเห็น
ของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของ
หลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานเปนระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  
EFP  500  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 1   3(3-0-6) 
   (English for Academic Purposes I) 
 พัฒนาทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะการอานและการเขียนเชิงวิชาการ 
เพ่ือนําไปใชในการศึกษาคนควาระดับบัณฑิตศึกษา 
 Developement of listening, speaking, reading and writing skills, with emphasis on 
academic reading and writing, for the purpose of graduate studies. 
 
EFP  501  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 2   3(3-0-6) 
    (English for Academic Purposes II) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือนําไปใชใน
การศึกษาคนควาระดับบัณฑิตศึกษา 
 Further developement of listening, speaking, reading and writing skills for the purpose of 
graduate studies. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ          18  หนวยกิต 
EFP  611     การส่ือสารในบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
   (Communication in Social and Cultural Contexts) 
 แนวคิดของการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรมและสังคมท่ีหลากหลาย ความสัมพันธของภาษากับ
วัฒนธรรมและสังคม ความหลากหลายของภาษาอันเกิดจากปจจัยตางๆ เชน เพศ ทําเนียบภาษา วัจนลีลา อาชีพ 
และภาษาเฉพาะกลุมภายในสังคม รูปแบบของภาษาอังกฤษซ่ึงเปนผลกระทบจากการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมท่ีมี
ผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวในการสื่อสารภายในสถานท่ีทํางาน 
 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 or breakdown in organizations. 
 
EFP  621 การอานและการเขียนเพ่ือวิชาชีพ      3(3-0-6) 
   (Reading and Writing for Professions) 
 พัฒนาทักษะการอานและการเขียนจากการศึกษาลักษณะการใชภาษาของเอกสารเฉพาะดานของสาขา
อาชีพตางๆ วารสารวิชาการ สื่อโฆษณา งานวิจัย รวมถึงเอกสารเฉพาะทางอ่ืนๆ เนนการใชภาษาท่ีถูกหลัก
ไวยากรณและการถายทอดภาษาในระดับมืออาชีพ  
 Development of reading and writing skills through investigation of rhetorical aspects of 
professional documents: academic journals, advertising media, research reports, and other 
specialized materials; emphasis on correct grammatical usage of English and common features  
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of professional discourse. 
 
EFP  622     การวิเคราะหวาทกรรมในภาษาอังกฤษ                          3(3-0-6)  
     (English Discourse Analysis) 
 โครงสรางและชนิดของวาทกรรมในภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในบริบทเชิงสังคมวัฒนธรรมของการสื่อสาร 
การประยุกตความรูทางภาษาศาสตรและ ภาษาศาสตรเชิงสังคมเพ่ือการวิเคราะห 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 การพูดเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษข้ันสูง    3(2-2-5) 
   (Advanced English Oral Communication) 
 พัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือการปฏิสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ การปรับทําเนียบภาษา ฝกใชภาษาทาทางท่ี
เหมาะสม การใชเสียงในการสื่อสาร และการใชทัศนูปกรณตางๆ เพ่ือชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 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
พ้ืนฐานในดานสถิติและการทดสอบ 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     สัมมนาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ    3(3-0-6) 
   (Seminar in the Use of English for Professions) 
 สัมมนาประเด็นหัวของานวิจัยของภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของในสายอาชีพตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาคนพบ
หัวขอและปญหาวิจัยในการจัดทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ วิเคราะหปญหาดานภาษาและนําเสนอ
ผลการศึกษาในรูปแบบรายงานวิชาการและการอภิปราย 
 Seminar on principal research issues as appearing in the area of the English language and 
other related professions;  research topics and research questions for thesis or independent 
study; students analyzing language problems and presenting their study in the form of oral 
presentaion, discussion, and academic reports. 
 

3.   หมวดวิชาเลือก  
นักศึกษาท่ีเลือกแผน ก สามารถเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 9 หนวยกิตและนักศึกษาท่ี 

เลือกแผน ข สามารถเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 15 หนวยกิตโดยตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
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EFP  612     การเรียนรูภาษาตางประเทศ                             3(3-0-6) 
   (Foreign Language Acquisition) 
 ทฤษฎีตางๆ ในดานการเรียนรูและประยุกตใชทฤษฎีดังกลาวในชั้นเรียนท่ีสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ หัวขอหรือประเด็นในการศึกษาประกอบดวยรูปแบบและกลยุทธตางๆ ในการเรียนรู รวมถึง
การศึกษาระบบเสียง คํา โครงสรางประโยค ตลอดจนความสําคัญของปจจัยในทางสังคม วัฒนธรรมท่ีเก่ียวของใน
การเรียนรูภาษา 
 Theories in foreign language acquisition and the practical application of theory in the EFL 
(English as a Foreign Language) classroom; learning styles and strategies as well as the 
acquisition of phonology, lexicon, syntax, and the importance of socio-cultural factors in 
language learning. 
 
EFP  613     กลวิธีการสอนภาษา                        3(3-0-6) 
          (Language Teaching Methodology) 
           วิเคราะหวิธีการสอนภาษา โดยบูรณาการทฤษฏีการสอนและการฝกปฏิบัติเขาดวยกัน รวมท้ังพัฒนากล
ยุทธการสอนผานกิจกรรมทางการสอนและแฟมสะสมงานท่ีเปนผลงานของผูเรียน 
 Analysis of language teaching methods; integration of pedagogical theories and practices; 
development of teaching strategies through in-class activities and portfolio containing artifacts 
relating to teaching. 
 
EFP  623  การเขียนเชิงวิชาการข้ันสูง                     3(3-0-6) 
        (Advanced Academic Writing) 
 พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ โดยเนนการเขียนรายงานทางวิชาการ การระดมและการจัดกระบวน
ความคิด การเรียบเรียงขอมูล เพ่ือการเขียนประโยคใจความหลักท่ีกระชับ 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     การแปลเพ่ือวิชาชีพ                               3(3-0-6) 
   (Translation for Professions) 
 ฝกฝนทักษะตางๆ ท่ีสําคัญและจําเปนตอการแปลเฉพาะวิชาชีพจากงานเขียนหลากหลายแหลงท่ีเก่ียวกับ
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 including translating and text analysis. 
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EFP 632      การแปลข้ันสูง             3(3-0-6)   
                     (Advanced Translation)  
 ศึกษาการแปลบทความในระดับท่ีสูงข้ึน มีเนื้อหาและรูปแบบประโยคท่ีซับซอนมากข้ึนท้ังจาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
 Further development of translations skills using more advanced articles and journals 
from both English to Thai and Thai to English. 
 
EFP  642     การพูดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือวิชาชีพ    3(2-2-5) 
   (Effective Speaking for Professions) 
 พัฒนาทักษะการเขียนและทักษะการพูดในท่ีสาธารณะ รวมถึงการนําเสนอขอมูล ฝกอาน ฟง และสังเกต
ลักษณะการพูดในแบบตางๆเพ่ือนํามาวิเคราะห ผานกิจกรรมฝกทักษะการพูดตางๆ เชน การสาธิตข้ันตอน การ
ประชุม การฟงสัมมนา การบันทึกและสงขอความในรูปแบบของคําพูด 
 Development of skills in writing and delivering speeches as well as giving oral 
presentation; reading, listening, and watching various speeches and conferences for analysis;  
activities including process demonstrations, conferences, listening to seminars, taking notes and 
delivering. 
 
EFP  643  หลักการแปลแบบลาม        3(3-0-6)
   (Principles of Interpretation) 
 หลักการแปลแบบลามในหลายๆ รูปแบบ นักศึกษาจะได เรียบเรียงและทําความเขาใจการแปลแบบ
ฉับพลัน รวมท้ังการจดบันทึกขอความและศึกษาลักษณะการแปลแบบปากเปลา 
 Principles and different modes of interpreting in different settings; practice including 
consecutive and simultaneous interpretation as well as note-taking and oral translation. 
 
EFP  651    การส่ือสารทางวิชาชีพและทางเทคนิค            3(3-0-6) 
   (Professional and Technical Communications) 
 ปจจัยท่ีมีความจําเปนตอการเขียนทางวิชาชีพและทางเทคนิค การสื่อสารทางวิชาการและการทําความ
เขาใจในงานทางวิชาการตางๆ เชน การสรุปขอมูล การเขียนเคาโครงงานทางวิชาการ และการเขียนรายงานทาง
เทคนิคตางๆ รวมถึงการนําเสนอท่ีถูกตองและเหมาะสม ตามรูปแบบในลักษณะตางๆ และการนําขอมูลออนไลน
เขามาชวยในการสื่อสาร 
 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 online-based 
communication. 
 
EFP  661 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริหารรัฐกิจ           3(3-0-6) 
   (English for Public Administration) 
 ภาษาอังกฤษท่ีใชเฉพาะดานการบริหารรัฐกิจ โดยการอานและวิเคราะหเอกสารดานกฏเกณฑ และ
ขอบังคับ การปกครองระดับทองถ่ิน และระดับประเทศ การเมือง การบริหารองคกรทางสังคม  รวมท้ังฝกปฏิบัติ 
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การสื่อสารในขอบเขตทางการเมืองและสังคม 
 Specialized language for public administration, classroom activities including 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 circles. 
 
EFP  662     ภาษาอังกฤษเพ่ือนักบริหาร       3(3-0-6) 
   (English for Executives) 
 ทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับนักบริหาร โดยการวิเคราะหและฝกการใชภาษาในการ
ประชุม การทําขอตกลงทางธุรกิจ การติดตอรับรองผูมาเยือน และการเจรจาตกลง รวมท้ังศึกษาวัฒนธรรมของ
ประเทศตางๆ  
 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     ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ           3(3-0-6) 
   (English for International Business) 
 พัฒนาทักษะการใชภาษาในสถานท่ีทํางาน เนนการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตางๆ โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และรายงานตาง และฝกความคุนเคยกับภาษาและรูปแบบท่ีใชท่ัวไปในการประกอบธุรกิจระหวาง
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. 
 
EFP  667  ภาษาอังกฤษเพ่ือผูประกอบกิจการ     3(3-0-6) 
   (English for Entrepreneurs) 
 ภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการประกอบกิจการสวนตัว ทักษะการอภิปรายและการนําเสนอเรื่องตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับกลยุทธในการเสริมสรางการเติบโตทางธุรกิจ การวางแผน การดําเนินงาน การกําหนดราคา พรอมท้ัง
ทักษะการวิเคราะหโอกาสและคูแขงในเชิงธุรกิจ และทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห ความเปนไปไดใน
การลงทุน 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 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ    3(3-0-6) 
   (English for Hospitality Industry) 
 พัฒนาทักษะภาษาท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการดานการทองเท่ียว เชน ระบบการจอง
ตั๋วและจองทัวร การเดินทางเพ่ือติดตอธุรกิจ การจัดทํากําหนดการเดินทาง ดานการโรงแรม เชน การใหขอมูล
เก่ียวกับอุปกรณอํานวยความสะดวก การจองหองพัก การแกปญหา การรองเรียนของลูกคาท่ีเขาพัก  ดานการ 
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ภัตตาคาร เชน การใหขอมูลเก่ียวกับการทําอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการบริการอ่ืนๆ 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     ภาษาอังกฤษเพ่ืองานส่ือสารมวลชน     3(3-0-6) 
   (English for Mass Media) 
 ภาษาเฉพาะในงานสื่อสารมวลชน งานวารสารศาสตร งานโฆษณาและประชาสัมพันธ  วิทยุ ภาพยนตร 
และโทรทัศน รวมท้ังพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษระดับสูง โดยผานสื่อใหม เชน อินเตอรเน็ต รายการโทรทัศน 
คลิปวีดิทัศน นิตยสาร เอกสารแผนพับ และโฆษณาในรูปแบบตางๆ นักศึกษาตองนําเสนอผลงานโดยเลือกสื่อ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามท่ีกําหนดในชั้นเรียน 
 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  689     หัวขอคัดสรรในภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน   3(3-0-6) 
                    (Selected Topics in English for Work) 
 หัวขอคัดสรรท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือการทํางานในมิติและมุมมองเชิงทฤษฏี ทักษะภาษา 
วัฒนธรรม รวมถึงวิจัยทางดานภาษา ในบริบทเฉพาะของสาขาอาชีพตางๆ 
 Selected topics in the English language relating to the working world in various 
perspectives: theoretical aspects, language skills, culture, and language-based research in 
specific contexts of career fields.    
 
EFP  690  การวิจัยเพ่ือจุดประสงคทางวิชาชีพ              3(3-0-6) 
   (Research for Professional Purposes) 
 กระบวนการวิจัยเพ่ือจุดประสงคทางวิชาชีพดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษ และศาสตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ การออกแบบงานวิจัยโดยยึดหลักระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกตอง เพ่ือเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเขียน 
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 for a thesis or an independent study. 
 
 4.  วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก2 / การคนควาอิสระ (แผน ข)   
EFP  693  การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
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 การเขียนและการนําเสนอผลงานวิจัยในหัวขอท่ีเก่ียวของกับวิชาตางๆ ในหลักสูตร โดยนักศึกษาจะตอง
ทํางานรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา งานวิจัยอยูบนพ้ืนฐานของเนื้อหาวิชาท่ีไดศึกษามากอนหนานี้ หรือกําลังศึกษาอยู 
แตท้ังนี้ตองมีเนื้อหาเพ่ิมเติมจากวิชาเดิม 
 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. 
 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน 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. 
 
EFP  699 วิทยานิพนธ          12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 การวิจัยอิสระท่ีแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการเขียนวิทยานิพนธรวมถึงการทําตาม
ข้ันตอนตางๆ ของการวิจัยและนําเสนอผลงานของตนในข้ันสุดทาย 
 Independent research to demonstrate the student’s critical thinking ability and to 
conduct research processes and present the research results. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ  
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษานําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ ซ่ึงเปนหัวขอท่ีไดรับการพิจารณาจาก
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาจะตองทําการคนควา แกไขปญหา คิดวิเคราะหในเรื่องท่ีสนใจทางดาน
ภาษาอังกฤษ โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชกับงานวิจัย และสามารถทําวิทยานิพนธใหแลวเสร็จภายในเวลา
ท่ีกําหนด 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษาสามารถมีความรูความเขาใจในหัวขอหรือประเด็นท่ีสนใจ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
สามารถทํางานวิจัยได สามารถสื่อสารและนําเสนอผลงานวิจัยดวยเอกสารบทความและการนําเสนอในท่ีประชุม 
รวมท้ังการสอบปากเปลาได 
 3.  ชวงเวลา 
   แผน ก แบบ ก2      ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 
   แผน ข                ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 
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 4.  จํานวนหนวยกิต 
   แผน ก แบบ ก2       12  หนวยกิต 
   แผน ข                    6  หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  5.1 ประชุมชี้แจงใหนักศึกษาไดเขาใจหลักการ แนวคิดรวมถึงมาตรฐานของการทําวิทยานิพนธและ 
   การคนควาอิสระ ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในเรื่อง 
   ดังกลาว 
  5.2 แนะนํานักศึกษาใหรูจักฐานขอมูลวิชาการและการวิจัยท่ีสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัย สมัคร

เปนสมาชิกเอาไว เชน EBSCO Host, Proquest, Thai Lis รวมถึงวิธีการเขาถึงและสืบคน 
  5.3 จัดหาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการใหนักศึกษา 
   5.4 นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือปรึกษาเก่ียวกับหัวขอท่ีสนใจ  รวมท้ังแนวทางการศึกษา
       คนควา 
  5.5 ประสานงานกับอาจารยใหมีการติดตามใหคําปรึกษาระหวางกระบวนการศึกษาเปนระยะ 
  5.6 ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องระบบเอกสารตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
   5.7 ดําเนินงานดานธุรการตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักศึกษา เชนจัดทําเอกสารขอความ

อนุเคราะหหนวยงานใหนักศึกษาเขาไปเก็บขอมูล 
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  มีกระบวนการประเมินท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลทุกข้ันตอน  ดังนี้ 
    6.1 การกําหนดหัวขอและเกณฑมาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
    6.2 นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม 
   6.3 อาจารยท่ีปรึกษาประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตามแบบฟอรม 
   6.4 อาจารยและนักศึกษาประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 
    6.5 ผูประสานงานวิชารวบรวมคะแนนจากอาจารยท่ีปรึกษาทุกคน  ตัดเกรดแลวนําเสนอ

คณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือรับรอง 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูประกอบอาชีพดานสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวของกับการใชภาษา เชน ผูประกาศขาว นักจัดรายการ
โฆษก เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ นักเขียนคําโฆษณา 
 2.  พนักงานสายการบิน พนักงานโรงแรม บุคลากรดานการทองเท่ียว 
 3. พนักงานธุรการ สารบรรณ เลขานุการ และพิสูจนอักษร   
 4. อาจารยสอนภาษาอังกฤษ 
 5. นักวิชาการทางดานภาษาอังกฤษ 
 6. นักแปล-ลาม 
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