หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
Master of Arts Program in English for Career Development (ECD)
ระดับปริญญาโท
จำนวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ์
แผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4. การค้นคว้าอิสระ

36 หน่วยกิต

3
15
9
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
15
9
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ระยะเวลา 1.5 ปี
วิทยานิพนธ์ (Thesis) ระยะเวลา 2 ปี
2. ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
3. การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ (สื่อสารภาษาไทยได้บ้าง)
4. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
• ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในงานภาคธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
• ครู อาจารย์ นักการศึกษา และนักวิจัย ในสถาบันการศึกษา
• อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
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ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
แบบเหมาจ่าย 140,000 บาท (เทอมปกติ 40,000 และเทอมฤดูร้อน 20,000) ไม่รวมค่าธรรมเนียมตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ ตึก 9 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา เป็นภาค
การศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่ม
ชั ่ ว โมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิ ช าให้ เ ท่ า กั บ ภาคการศึ ก ษาปกติ ทั ้ ง นี ้ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ การพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน–ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน–มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน–มิถุนายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ใช้ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยต้อง
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ RT-TEP ระดับ 4.5 ขึ้นไป หรือใช้ผลทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่มีคะแนนเทียบเท่ากัน ได้แก่ CU-TEP 50, TOEIC 500, TOEFL (PBT) 450, TOEFL (CBT)
100, TOEFL (IBT) 45, IELTS 4 และผ่านเกณฑ์การทดสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรฯ โดยอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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2.3 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต (กรรมการบริหารหลักสูตรฯเป็นผู้พิจารณา)
 อื่น ๆ (ระบุ) การเรียนแบบวิชาเดียวต่อเนื่อง (Block Course)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)*
3
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก
9
หน่วยกิต
4. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
3.1.2.2 แผน ข หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)*
3
2. หมวดวิชาบังคับ
15
3. หมวดวิชาเลือก
15
4. การค้นคว้าอิสระ
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมายเหตุ
- นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาแผน ข ต้องสอบวิชาประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
- * หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต
มีการประเมินผลเป็น S/U โดยจะต้องมีผลการเรียนในระดับ S
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-327-600 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา*
Advanced Graduate English

3(3-0-6)

หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบั หน่วยกิต มีการประเมินผลเป็น S/U
โดยจะต้องมีผลการเรียนในระดับ S กรณีใช้ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยเกณฑ์การ
ทดสอบ RT-TEP ระดับ 5 ขึ้นไป หรือใช้ผลทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐาน
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อื่น ๆ ที่มีคะแนนเทียบเท่ากัน ได้แก่ CU-TEP 60 TOEIC 600, TOEFL (PBT) 480, TOEFL (CBT)
157, TOEFL (IBT) 55, IELTS 5 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
*กรณีไม่ได้ยนื่ ผลทดสอบภาษาอังกฤษ ให้ลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา ในชัน้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และยืน่ ผลทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น

2. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-327-601 วาทกรรมในการสื่อสารในสถานประกอบการ
Discourse in Communication at a Workplace
01-327-602 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ
Research Methodology in English Language
01-327-603 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
01-327-604 การเขียนโครงร่างและการนำเสนอเชิงวิชาการ
Academic Proposal Writing and Presentation
01-327-605 สัมมนาแนวโน้มและประเด็นด้านภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
Seminar on Current Trends and Issues in English for Career
Development

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ให้เลือกศึกษาตามกลุ่มวิชาที่มีความสนใจ สามารถเลือก
เรียนข้ามกลุ่มวิชาได้ แผนการเรียนแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน 9 หน่วยกิต และแผนการเรียนแผน ข
เลือกเรียน 15 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
3.1 กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมบริการ (Digital Business & Service Industry)
01-327-606 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
English for International Business and Industry Management
01-327-607 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
English for Global Logistics
01-327-608 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
English for Aviation Business
01-327-609 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
3(3-0-6)
English for Special Interest Tourism
01-327-610 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
English for Entrepreneurs
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01-327-611 ภาษาอังกฤษสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ
English for Quality Assurance
01-327-612 การเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อการตลาดดิจิทัล
Creative Content Writing for Digital Marketing
01-327-613 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพ
English for Beauty and Wellness Industry
01-327-614 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบันเทิง
English for Entertainment Business
01-327-615 ภาษาอังกฤษสำหรับการร่วมมือเพื่อความมั่นคงและความร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
English for Corporate Social Responsibility (CSR) and Security

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3.2 กลุ่มวิชานวัตกรรมการศึกษา (Innovative Education)
01-327-616 คลังข้อมูลภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
Corpora in English for Specific Purposes
01-327-617 ทฤษฎีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
Theories and Innovation in English Language Teaching
01-327-618 หลักสูตรและการออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Syllabus and Material Design in English Language Teaching
01-327-619 หลักการวัดและประเมินผลทางภาษา
Principles in Language Testing and Assessment
01-327-620 การแปลเชิงอาชีพ
Professional Translation

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

4. วิทยานิพนธ์ศึกษา 12 หน่วยกิต/การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
01-327-701 วิทยานิพนธ์
Thesis
01-327-702 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

12(0-0-36)
6(0-0-18)

หมายเหตุ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ ต้องมีการลงทะเบียนการสอบวิชาประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) เมื่อเรียนครบทุกรายวิชาตามที่หลักสูตร ฯ กำหนดแล้ว
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3.1.4 คำอธิบายรายวิชา
01-327-600

01-327-601

01-327-602

ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Advanced Graduate English
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่านและเขียนระดับสูง เพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิต ศึกษา การสรุปความจากการฟัง การ
บรรยาย การประชุมวิชาการ การอ่านบทความวิชาการและงานวิจัยเชิงวิเคราะห์วจิ ารณ์
การเขียนทบทวนวรรณกรรม การนำเสนองานเชิงวิชาการ
Advanced English language development of the four skills, including
listening, speaking, reading, and writing in preparation for graduate study; a
summary from listening to lectures and conferences; critical reading of
academic and research papers; writing of literature reviews; academic
presentation
วาทกรรมในการสื่อสารในสถานประกอบการ
3(3-0-6)
Discourse in Communication at a Workplace
การวิเคราะห์ความหมายของข้อความและเอกสารที่ใช้สื่อสารในงานประเภทต่างๆ
การตี ความบทสนทนาในสถานการ์ ณ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในสถานประกอบการโดยคำนึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค์ของผู้พูด ปริบททางสังคม วัฒนธรรม ความสุภาพและ ลีลาส่วนบุคคล
กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์บทพูดและเขียนเพื่ดการสื่อสารใน
งานประเภทต่างๆ
Analysis of a written messages and documents used in the workplace,
interpretation of conversations happening in the workplace with regard to
speakers’ purposes, social and cultural context, politeness and individual
styles; case studies and research related to analysis of spoken and written
languages in the workplace.

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ
Research Methodology in English Language
ระเบียบวิธีวิจัยและชนิดของงานวิจัย รวมทั้งการออกแบบงานวิจัย ความรู้พื้นฐานด้าน
สถิ ต ิ ว ิ จั ย การทดสอบ ตามหลั กระเบีย บวิธ ีว ิจ ัย การนำเสนอโครงร่ างวิจ ัยสำหรับ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
Research methodology and various types of research including research
design, basic statistical concepts and tests based on the methodologies
studied; proposing a research plan for a thesis or an independent study
related to using English
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3(3-0-6)

01-327-603

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ทฤษฎีภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP)ประวัติความเป็นมาและการ
พั ฒ นาของ ESP ลั ก ษณะเฉพาะของ ESP ความคิ ด รวบยอดแขนงวิ ช าต่า ง ๆ
แนวโน้มของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง
Theory of English for specific purposes, history and development of
ESP; characteristics of ESP; concepts, major branches of ESP; trends in
development of teaching and learning English for specific purposes

01-327-604

การเขียนโครงร่างและการนำเสนอเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Proposal Writing and Presentation
องค์ประกอบ เค้าโครงและกระบวนการของข้อเสนอโครงร่าง การวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ การวิจัยและทักษะการเขียนเชิงวิชาการในระดับที่สูงขึ้นโดยการเขียน
แบบโน้มน้าวใจ การให้ข้อมูลและการเขียนเพื่อขอรับทุนอุดหนุนอย่างมืออาชีพ
การวิเคราะห์ตัวอย่างข้อเสนอและการสร้างข้อเสนองานวิจัยระยะสั้น ข้อเสนอทาง
วิชาการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือโครงการระยะยาว การมีส่วนร่วม
และอภิปรายในงานเขียน ฝึกเขียนข้อเสนอทางวิชาการและการนำเสนองานวิจัยที่
เสนอ
Elements of a proposal, its outline and process; critical analysis,
research and academic writing skills at the upper level through
persuasive writing, informative and professional grant applications;
analyzing sample proposals and building on short, academic research
proposals and longer, formal, work-or community-related proposals;
sharing and discussing the writing; practice writing an academic
proposal and presentation on proposed research

01-327-605

สัมมนาแนวโน้มและประเด็นด้านภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
3(2-2-5)
Seminar on Current Trends and Issues in English for Career
Development
การสัมมนาแนวโน้มและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในอาชีพต่าง ๆ การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึก
ปฏิ บ ั ต ิ น ำเสนองานในหั ว ข้ อ ที ่ม อบหมายหรือ งานวิ จั ยที ่เ กี ่ย วข้ อ งกับ การใช้
ภาษาอังกฤษในอาชีพอย่างสร้างสรรค์
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Seminar on current trends and issues related to research and the use
of English for communication in various careers; discussions, exchange,
and presentation of ideas on given topics, and on research related to
career development
01-327-606

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
English for International Business and Industry Management
หลักการเชิงภาษาและวัฒนธรรมสากลในการสื่อสารทางธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอและการจัดการแผนงาน บทสนทนาในงานธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การโต้ตอบและการเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ ความแตกต่าง
ทางวั ฒ นธรรมในเชิ ง ธุ รกิ จ และประเด็ น จริ ย ธรรมในการดำเนิ น งานธุ รกิ จ ระหว่าง
ประเทศ การวิเคราะห์หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศจากข่าวหรือ
กรณีศึกษา การดูงานธุรกิจในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
Linguistic and intercultural dimensions of communication in international
business and industry; language use in international business presentation and
project management; conversation for international business; correspondences
and negotiations in international business; intercultural etiquette and ethics for
doing international business; analysis of the selected interesting topics in
international business from current situations or case studies; field trip to
international businesses and industries within Thailand and/or overseas

01-327-607

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
English for Global Logistics
การติดต่อสื่อสาร ในธุรกิจห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอ
บริษัทและสินค้า การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การเขียนโต้ตอบทางธุร กิจห่วงโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทางธุรกิจ กรณีศึกษา
ธุรกิจห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดูงานนอกสถานที่
Communication in supply chain and logistics business, and e-commerce;
product and company presentation; analyzing profile for decision making; writing
correspondence for supply chain and logistics business, and e-commerce;
international business communication; case study of supply chain and logistics,
and e-commerce; field trip
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01-327-608

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
English for Aviation Business
ความรู้ทางเทคนิคเกี ่ยวกับ ธุร กิจ การบิน งานบริการในท่า อากาศยาน ภาษาที่ใช้ในการ
ให้บริการของธุรกิจการบินและการให้บริการของสนามบิน ความตระหนักถึงการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ความรู้ในการคิดเชิงธุรกิจเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของนวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการบิน การเป็นนวัตกร
ในธุรกิจการบิน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติ
หน้าที่แบบเฉพาะหน้า การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา
Technical knowledge related to airline business, airport services; expressions
used in the areas of airline business and airport services; international cultural
communication awareness; applying the knowledge of creative business thinking
to analyze the business strategy creating a competitive advantage of the service
innovation in the aviation industry; being an entrepreneurship in aviation field;
delivering an effective communication to solve any unexpected situations or
difficulties from case studies

01-327-609

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
3(3-0-6)
English for Special Interest Tourism
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว การนำเสนอรูปแบบและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจพิเศษ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ตามความสนใจพิเศษ การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
เพิ่มพูนประสบการณ์การท่องเที่ยว การประสานงานกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง การดู
งานนอกสถานที่
English language used in tourism operations; various types and activities of
special interest tourism; advertising about products and services of special
interest tourism; communication with tourists in order to encourage
intercultural learning and enhance tourism experience; coordination with
related organizations and agencies; field trip

01-327-610

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
English for Entrepreneurs
ศิลปะการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจควบคู่กับทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
การตระหนั ก ถึ ง ความแตกต่ า งทางวั ฒนธรรมและการสื ่ อ สารข้ า มวั ฒนธรรม ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมหรือสวอต การจัดทำแผนธุรกิจ
หรือข้อเสนอทางธุรกิจ การวิจัยตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ การอภิปรายและ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์จริงของธุรกิจประเภท ต่าง ๆ และประเด็นที่น่าสนใจของ
ธุรกิจทั่วโลกในปัจจุบัน
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The art of developing business English and entrepreneurial skills; intercultural
awareness and intercultural communication; English skills for SWOT analysis,
business plan and proposal, market research, and entrepreneurship; case
studies and forums of real-life business scenarios in different sectors and
current global business issues

01-327-611

ภาษาอังกฤษสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ
3(3-0-6)
English for Quality Assurance
การใช้ภาษาเพื่อประเมินบริการ ผลิตภัณฑ์ และวัสดุตลอดกระบวนการผลิต กระบวนการเก็บ
รักษาและเตรียมผลิตภัณฑ์ และการกระจายสินค้า การเตรียมการตรวจสอบและวางแผนการ
ตรวจสอบคุณภาพทางด้านอุตสาหกรรมและทางด้านการศึกษา การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ
และการเจรจาต่อรองในฐานะบุคคลที่สาม การวิเคราะห์และรายงานคุณภาพ กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปั ญหาเกี ่ยวกับคุ ณภาพ จริ ยธรรมในการตรวจสอบคุณภาพ การคำนึ งถึงการสื ่อสารข้าม
วัฒนธรรมในการดำเนินการทุกขั้นตอน กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุ ณภาพในธุรกิจ
การศึกษาและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
Language use for assessing services, products and materials throughout
manufacturing, processing and shipping, preparing investigation and audit plan for
industries and school sectors; QA and negotiation as a third party; quality analysis
and reports; strategies for fixing quality issues; ethics of conducting quality assurance;
intercultural awareness in all procedures; case studies of QA in educational business
and diverse businesses and industries

01-327-612

การเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Creative Content Writing for Digital Marketing
พั ฒ นาการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง สร้ า งสรรค์ ส ำหรั บ การทำการตลาดผ่ า นระบบ
การตลาดดิจิทัล การรับรู้ข้ามวัฒนธรรม การวิเคราะห์ประเภทของงานเขียนในสื่อ
ออนไลน์ การเขียนเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ การนำเสนอเรื่องเล่า การ
ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ทางการตลาด การวิจัยทางการตลาด การเขียนติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้าเพื่อสร้างความนิยมและความภักดีในสินค้าและและบริการ
Development of creative English writing for digital marketing; intercultural
awareness; analysis of online writing styles; writing for products and
services promotion; story-telling; public relations of marketing events;
marketing research; writing for communication with customers to
encourage popularity and loyalty in products and services
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01-327-613

ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพ
3(3-0-6)
English for Beauty and Wellness Industry
ศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพ ศัลยกรรมเสริมความ
งาม แพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์และอาหารเสริมความงามและสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ วิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความงามและ
การดูแลสุขภาพและภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านสุขภาพ
Vocabulary, idioms, and English language structures for beauty and
wellness industry; careers in business related to beauty and wellness
industry, alternative medicines, products and supplements, medical
tourism, and innovations for senior citizen; research on topics related to
beauty and wellness industry

01-327-614

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบันเทิง
3(3-0-6)
English for Entertainment Business
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและให้บริการในธุรกิจบันเทิงที่รวมถึงเนื้อหาดิจิทัล
และโทรทัศน์ดิจิทัล องค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิง ภาษาที่ใช้ในการทำงาน
เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงาน และการบริหารธุรกิจบันเทิง กรณีศึกษา การ
ประยุกต์ใช้และบูรณาการภาษาอังกฤษในธุรกิจบันเทิง
The use of English to communicate and provide services in entertainment
businesses including digital content and digital TV; entertainment organizations;
language used to perform tasks in entertainment business planning, operation
and management; case studies, application and integration of English language
in entertainment business

01-327-615

ภาษาอังกฤษสำหรับการร่วมมือเพื่อความมั่นคงและความร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)
English for Corporate Social Responsibility (CSR) and Security
การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อการสื่อสารระหว่างรัฐบาลและชาวต่างประเทศ
การสื่อสารเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และนโยบาย
ต่างประเทศของรัฐบาลไทย ความตระหนักในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สุนทรพจน์
และคำประกาศจากรัฐบาล การพินิจกรณีศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง
ด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Analysis of English use in communication between government and
foreigners, national and international laws, international policies of Thai
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government; awareness on intercultural differences and social
responsibilities on international relationships; creative speech for
government announcement; critical thinking of case studies upon
political situations
01-327-616

คลังข้อมูลภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
3(2-2-5)
Corpora in English for Specific Purposes
หลักการภาษาศาสตร์คลังข้อมูล วิเคราะห์การใช้ภาษาจากเนื้อหาภาษาอังกฤษใน
บริบทต่าง ๆ การตรวจสอบการทำงานของคลังข้อมูลภาษาในกระบวนการเรียนรู้
และการทำงานของคุณลักษณะของภาษาเฉพาะทาง รวมทั้งกระบวนการค้นหาและ
ค้นพบที่ใช้ ในการวิเคราะห์คลังข้อมูลภาษา ฝึกปฏิบัติการสร้างคลังข้อมูลภาษา
เฉพาะทางจากคำศัพท์และหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Principles of corpus linguistics; analysis of English authentic texts in
different contexts and implications; investigating how corpus works on
the process of English language learning in ESP settings and how
particular language features are used; the process of search and
discovery implied in the method of corpus analysis; practice of creating
specialized corpora as tools by collecting texts from different types of
specialized categories; related research

01-327-617

ทฤษฎีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Theories and Innovation in English Language Teaching
ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษา กลยุทธ์การสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การศึกษาเชิงหรรษาในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษผ่านสุนทรียภาพของวรรณกรรม ดนตรี การแสดง งานศิลปะ
รู ปภาพและสื ่ อ ดิ จิ ทั ล โดยบู ร ณาการกั บการฝึ กปฏิ บั ติ ผ่ า นกิ จกรรมการเรียนรู้
ทางการสอนแบบลงมื อ ปฏิ บั ติ การวิ เคราะห์ ปั ญ หาที ่ เกิ ดจากการใช้ นวั ตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
Theories of English language teaching and teaching methodologies,
teaching strategies, technology and innovation in education to promote
development of English language learning; edutainment in English
language teaching through aesthetics of literature, music, art, visual and
digital media by integrating pedagogical theories and practices through
active learning activities; analysis of problems from ICT innovation,
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current trends in English language teaching, learning, and current related
research
01-327-618

หลักสูตรและการออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Syllabus and Material Design in English Language Teaching
หลักการและองค์ประกอบของการออกแบบหลักสูตรและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลักสูตรและการออกแบบการสอน ปัจจัยในการ
จัดการเรียนการสอนและความต้องการของผู้เรียน ทรัพยากรและการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กรณี ศึกษาการออกแบบหลักสูตรการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Principles and elements of syllabus and material design in ELT; analysis
of issues concerning the relationship between policy and syllabus and
material design, contextual factors and learners’ needs, resources and
learner assessment to achieve the intended goals in ELT; case studies of
syllabus and material design

01-327-619

หลักการวัดและประเมินผลทางภาษา
3(3-0-6)
Principles in Language Testing and Assessment
หลักการ แนวคิดหลัก กระบวนการ ประเด็นแนวโน้มในปัจจุบัน การวัดประเมินผล
ทางภาษา การออกแบบพัฒนา การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์แบบทดสอบ
รูปแบบต่าง ๆ การทดสอบทักษะการรับสาร การทดสอบทักษะการส่งสาร การ
ทดสอบไวยากรณ์ การทดสอบคำศั พ ท์ และการประเมินผลตามสภาพจริ ง การ
ประเมิ น ผลโดยใช้ แ พลตฟอร์ ม ดิ จ ิ ทั ล ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวัดและ
ประเมินผลทางภาษา
Principles, key concepts, procedures, current issues and innovations in
language assessment; designing, developing, administering, and critiquing
various types of test tasks; test of receptive skills, test of productive
skills, test of grammar, test of vocabulary, and authentic assessment
using digital platforms based on language assessment in accordance
with the common European Framework of References for Languages
(CEFR); practice of designing language testing and assessment
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01-327-620

การแปลเชิงอาชีพ
3(2-2-5)
Professional Translation
ทักษะการแปล แนวโน้มและโอกาสในการแปลเชิงนวัตกรรม การประยุกต์ใช้ทรัพยากร
การแปลและเครื่องมือช่วยแปลออนไลน์ ฝึกวิเคราะห์ต้นฉบับและการแปลเอกสารใน
สาขาอาชีพต่าง ๆ
Skills in practical translation; trends and opportunities in innovative
translation; application of innovative translation technologies to assist
translation; practice in source text analysis and translation of texts in
different professional areas

01-327-701

วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
การศึกษาและเขียนวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตร โดย
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงนวัตกรรมกับทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษในอาชีพต่าง ๆ เป็นประโยชน์กับองค์กร สถานประกอบการหรืออาชีพใน
อนาคต
Investigation and writing up a thesis based on the topics discussed in the
area courses studied in the curriculum; applying the knowledge to create
innovative research with the use of English language skills in relation with
professions, which is beneficial to the organization, workplace or future
careers

01-327-702

การค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18)
Independent Study
การศึกษาหัวข้อการศึกษาอิสระที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนใน
หลักสูตร การเขียนและการนำเสนองานวิจัยภายใต้การดูแลและการทำงานร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา
Investigation of an independent study based on the area courses studied
in the curriculum; conducting and presenting a research paper under the
supervision and guidance of an advisor
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*เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่กำหนดในหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิช าตาม
หลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
2. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยกรรมการสอบที่คณบดีแต่งตั้ง และ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้ร ับ การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่
นำเสนอฉบับสมบูร ณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ข้อกำหนดอื่นใด จะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของทางหลักสูตร โดยใช้ผลคะแนนสอบ

ระดับภาษาอังกฤษ RT-TEP ระดับ 5.5 หรือใช้ผลทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับ
มาตรฐานอื ่ น ๆ ที ่ ม ี ค ะแนนเที ย บเท่ า กั น ได้ แ ก่ CU-TEP 70, TOEIC 700, TOEFL (PBT) 520,
TOEFL (CBT) 190, TOEFL (IBT) 68, IELTS 5.5
4. เกณฑ์อื่นใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แผน ข
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่กำหนดในหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิช าตาม
หลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
2. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือปาก
เปล่าในสาขาวิชานั้น
3. เสนอผลงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยกรรมการสอบที่คณบดี
แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และจะต้องตีพิมพ์ บทความการค้นคว้าอิสระหรือ
บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
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สืบค้นได้ อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ข้อกำหนดอื่นใดจะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี เรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของทางหลักสูตร โดยใช้ผลคะแนนสอบ

ระดับภาษาอังกฤษ RT-TEP ระดับ 5.5 หรือใช้ผลทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับ
มาตรฐานอื ่ น ๆ ที ่ ม ี ค ะแนนเที ย บเท่ า กั น ได้ แ ก่ CU-TEP 70, TOEIC 700, TOEFL (CBT) 190,
TOEFL (IBT) 68, IELTS 5.5
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานวิจัย
นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุม มีขอบเขตการ
ทำงานที่ชัดเจน การรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตาม
รูปแบบที่กำหนด การนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมและทดสอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ
คำอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา เพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมู ล วางแผนการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการวิจัย เสนอผลงานทางวิชาการ เขียนรายงานผลการวิจัย เน้น กระบวนการคิด
และการทำงานวิจัยใหม่ โดยใช้ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพ
โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกต์ ใช้กับงานวิจัย และสามารถทําวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย สามารถค้นคว้าและใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัย นำผลมา
ประมวลและวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ เพื่อนำมาสังเคราะห์หาข้อวิจารณ์และข้อสรุป และผ่านกระบวนการสอบ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ตลอดจนการพั ฒ นาทั ก ษะการนำเสนอผลงานในเวที ป ระชุ ม วิ ช าการที ่ ม ี รายงานการประชุม
(Conference Proceedings) หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรี่องการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ช่วงเวลา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป
จำนวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
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การเตรียมการ
ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาด้านการวิจัย โดยมีการดำเนินการดังนี้
1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวิจัย และรูปแบบในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
2. ให้นักศึกษาค้นคว้าหัวข้อวิจัยที่สนใจแล้วนำมานำเสนอในรายวิชาสัมมนาแนวโน้มและประเด็นด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมการในการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กำหนดตารางเวลาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากการเสนอเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
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