หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
หลักสู ตร พ.ศ. 2537
1.

ชื่อหลักสู ตร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
Graduate Diploma Program of English for Careers

2.

ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
Graduate Diploma in English for Careers
ป. บัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
Grad. Dip. in English for Careers

3.

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสํ าคัญต่ อการประกอบอาชีพของบัณฑิตในสาขาวิชาต่ าง ๆ บัณฑิตทีข่ าดความรู้ ความ
ชํานาญในการใช้ ภาษาอังกฤษมักเกิดอุปสรรคในการทํางาน สถาบันภาษาจึงเห็นความจําเป็ นในการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชี พให้ แก่ บัณฑิตในสาขาวิชาต่ าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ บัณฑิตเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพเฉพาะด้ าน โครงการนีจ้ ัดทําขึน้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้ านการพัฒนาทาง
วิชาการเพื่อสนองความต้ องการของสั งคม และเพื่อส่ งเสริ มเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพด้ านความรู้ ความสามารถให้ แก่ บุคลากรของ
ประเทศ อีกทั้งเป็ นโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534 และฉบับที่ 7
พ.ศ. 2535-2539
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อให้ บัณฑิตสาขาวิชาต่ าง ๆ ได้ ศึกษาและฝึ กฝนการใช้ ภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน ทั้งสี่ ทักษะและสามารถ
นํามาใช้ ในการทํางานของตนได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.2.2 เพื่อให้ บัณฑิตสาขาต่ าง ๆ ได้ ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ แก่ ประสบการณ์ ทางวิชาชี พในสาขา
ของตน
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตประกาศนียบัตรชั้ นสู งสาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชี พที่สามารถใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อสนอง
ความต้ องการของตลาดทีก่ าํ ลังเพิม่ ขึน้ เป็ นลําดับ
5.

กําหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2537 เป็ นต้ นไป

6.

คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิ ทธิสมัครเข้ าศึกษา
6.1 เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ ตาํ่ กว่ าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ า โดยไม่ จํากัดสาขา
6.2 เป็ นผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2529 พร้ อมด้ วยฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530
7.

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ใช้ วธิ ีการสอบข้ อเขียนและสั มภาษณ์ ตามข้ อกําหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป

8.

ระบบการศึกษา
เป็ นการศึกษาภาคคํา่ ในระบบทวิภาค

9.

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษา และไม่ เกิน 6 ภาคการศึกษา

10.

การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรียนตามเงือ่ นไข และจํานวนหน่ วยกิตตามทีส่ ถาบันภาษากําหนดไว้ ในแต่ ละ
การศึกษา

ภาค

11.

การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัด ผลและการสํ า เร็ จ การศึ กษาให้ เ ป็ นไปตามข้ อบังคับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2529
12.

ประมาณการค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายในหลักสู ตรนี้ต่อปี ต่ อคน นักศึกษาสั ญชาติไทย ประมาณ 59,900 บาท และนักศึกษาต่ างชาติ ประมาณ
100,400 บาท
13.

โครงสร้ างหลักสู ตร
13.1 จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
13.2 วิชาบังคับ
วิชาเลือก
13.3 รหัสประจําวิชา
อักษรสองตัวแรก
สษ
ตัวเลข
หลักร้ อย
หลักสิ บ
หลักหน่ วย
0-4
5-8

ไม่ น้อยกว่ า

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

24
18
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

สถาบันภาษา
ระดับวิชา
เนือ้ หาวิชา
วิชาบังคับวิชาเลือก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก

13.4 รายวิชา
13.4.1
วิชาบังคับ
รหัส
รายวิชา
สษ511
สษ512
สษ520
สษ531
สษ540
สษ590

18

หน่ วยกิต

รหัส

การพัฒนาทักษะทางการพูด
การฟัง - การพูดระดับสู ง
การพัฒนาทักษะทางการอ่าน
การเขียนจดหมายโต้ ตอบและการเขียนทีใ่ ช้ ในสํ านักงาน
เทคนิคการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การฝึ กงาน
หรือ
การเขียนเชิงวิจัยและสั มมนา
13.4.2
วิชาเลือก
ให้ เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้
รายวิชา

สษ515
สษ516
สษ535
สษ555
สษ556
สษ557
สษ565
สษ575
สษ585

การพูดต่ อทีช่ ุมนุมชน
การแปลแบบล่ามในวงการธุรกิจ
การจดบันทึกและการเขียนรายงาน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสั งคม
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการติดต่ องาน
ภาษาอังกฤษสํ าหรับสื่ อมวลชน
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการเงิน-การคลัง
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการจัดการเดินทาง
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการค้ าระหว่ างประเทศ

สษ591

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (0-9-9)
3 (2-3-6)

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
สษ511
สษ531
สษ540

การพัฒนาทักษะทางการพูด
การเขียนจดหมายโต้ ตอบและการเขียนทีใ่ ช้ ในสํ านักงาน
เทคนิคการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
3
3
3
9

ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่ วยกิต
วิชาบังคับ
สษ512
สษ520
วิชาเลือก

2
วิชา
การฟัง - การพูดระดับสู ง
การพัฒนาทักษะทางการอ่าน
2
วิชา

3
3
6
12

รวม
ภาคฤดูร้อน

จํานวนหน่ วยกิต
สษ590
สษ591

การฝึ กงาน หรื อ
การเขียนเชิงวิจัยและสั มมนา
รวม

3
3

คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
สษ511
EL511

การพัฒนาทักษะทางการพูด
3
หน่ วยกิต
Speaking Skill Development
เพิม่ พูนทักษะทางการพูด โดยมุ่งเน้ นปัญหาการออกเสี ยง โดยให้ ฝึกออกเสี ยงให้ ชัดเจน รวมทั้งการลงเสี ยงหนัก เบา
และการใช้ ทํานองเสี ยง ฝึ กสนทนาในสถานการณ์ เ ชิ ง ธุ รกิจ ที่แ ท้ จ ริ ง เช่ น ต้ อนรั บ ลูก ค้ า และตอบข้ อ ซั ก ถามทางโทรศั พ ท์
เน้ นความสามารถทีจ่ ะสื่ อสารได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพในเรื่องต่ าง ๆ ตั้งแต่ เรื่องตัวบุคคล อาชีพการงาน ตลอดจนความรู้ ทวั่ ไป

สษ512
EL512

การฟัง - การพูดระดับสู ง
3
หน่ วยกิต
Advanced Listening and Speaking
วิชาบังคับก่อน : สษ511
เพิม่ พูนความสามารถในการฟังจากสื่ อต่ าง ๆ เช่ น แถบบันทึกเสี ยง บทสนทนาทีบ่ ันทึกไว้ รวมทั้งการฟัง สุ นทร
พจน์ รายงานข่ าว และการบรรยายเชิ งวิชาการ มีการฝึ กฝนการพูด การใช้ สํานวนต่ าง ๆ และการร่ วมอภิปรายแสดง ความ
คิดเห็นในหัวข้ อต่ างๆ เกีย่ วกับการงาน

การพัฒนาทักษะทางการอ่าน
3
หน่ วยกิต
Reading Skill Development
ศึกษาและฝึ กฝนการเพิม่ พูนคําศัพท์ การอ่านเพือ่ หาใจความหลัก การอ่านเพือ่ หารายละเอียดและข้ อมูลเฉพาะ
การอ่านเพือ่ สรุปความตลอดจนฝึ กการอ่านเร็ว
สษ520
EL520

สษ531
EL531

การเขียนจดหมายโต้ ตอบและการเขียนทีใ่ ช้ ในสํ านักงาน
3
หน่ วยกิต
Correspondence and Office Writing
ฝึ กฝนการเขียนจดหมายประเภทต่ าง ๆ ทั้งทางด้ านธุรกิจและสั งคมตลอดจนการสื่ อสารโต้ ตอบระหว่ างสํ านักงาน
ในรู ปแบบอื่น ๆ เช่ น โทรเลข และโทรสาร รวมทั้งฝึ กฝนการเขียนเพื่อสื่ อสารภายในสํ านั กงาน เช่ น การทําบันทึกเสนอ
ความคิดเห็น การเสนองาน การสั่ งงาน และการตัดสิ นใจ เป็ นต้ น
3
หน่ วยกิต
เทคนิคการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
Effective Communication Techniques
ศึกษาความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับทฤษฎีและเทคนิคการสื่ อความหมายในปัจจุบัน และเพือ่ นําไปใช้ ในการพัฒนาทักษะ
ทางการสื่ อสารในวิชาชีพ และความรู้ ทางจิตวิทยา เพือ่ พัฒนากลยุทธ์ การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ

สษ540
EL540

สษ590
EL590

การฝึ กงาน
3
หน่ วยกิต
Internship
นักศึกษาจะมีโอกาสฝึ กงานในสาขาวิชาทีต่ นเลือกในหน่ วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนเป็ นเวลาอย่ างน้ อย
60
ชั่วโมง โดยมีการเขียนรายงานและนําเสนอในการสั มมนาก่อนจบการศึกษาในวิชานี้

สษ591
EL591

การเขียนเชิงวิจัยและสั มมนา
3
หน่ วยกิต
Research Paper Writing and Seminar
ศึกษาค้ นคว้ าเกีย่ วกับงานทีน่ ักศึกษาทําโดยเน้ นงานด้ านภาษาอังกฤษ จากตํารา เอกสารทางวิชาการในห้ องสมุดหรือ
อาจรวมทั้งการสั มภาษณ์ การออกแบบสอบถาม การทํากรณีศึกษา การทดลอง การสํ ารวจ การสั งเกต การปฏิบัติงานจริ งใน
หน่ วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน และวิเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมได้ จากแหล่ งต่ าง ๆ นํามาเขียนรายงาน ภายใต้ การควบคุมดูแล
และแนะนําของอาจารย์ ผู้สอน โดยเน้ นเนือ้ หา ขั้นตอน / กระบวนการเขียนรายงานเป็ นภาษาอังกฤษ การใช้ ภาษาที่ถูกต้ อง และ
เสนอผลงานในการสั มมนา
วิชาเลือก
สษ515
EL515

หน่ วยกิต
การพูดต่ อทีช่ ุมนุมชน
3
Public Speaking
ศึ กษาหลักการและเทคนิ ค การพูด ต่ อที่ชุ มนุ มชน โดยฝึ กฝนการใช้ ถ้ อยคํา สํ า นวนและแบบแผนการพู ด ให้ ถู ก
กาลเทศะ ตลอดจนการรู้ จักใช้ มือและท่ าทางประกอบเพื่อให้ การพูดมีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น ฝึ กการกล่ าวในโอกาสต่ าง ๆ เช่ น
การกล่ าวเปิ ดการประชุม การกล่าวแนะนําวิทยากร การดําเนินการประชุม การอภิปราย และการร่ วมในสั มมนา ผู้ศึกษาจะมีโอกาส
ได้ ฝึกฝนพูดทั้งแบบทีไ่ ด้ เตรียมตัวมาก่อนและแบบทีต่ ้ องพูดสด

สษ516
EL516

การแปลแบบล่ามในวงการธุรกิจ
3
หน่ วยกิต
Interpreting in a Business Context
ฝึ กฝนให้ สามารถทําหน้ าทีแ่ ปลความให้ แก่ผ้ ูที่อยู่ในวงการธุรกิจได้ ไม่ ว่าจะเป็ นการพบปะแบบส่ วนตัว หรือพบปะ
ในทีช่ ุ มนุมชน เช่ น การปรึกษาหารือในรู ปการสนทนาหรือในรู ปการประชุ ม และในการนําเสนอเพือ่ การเผยแพร่ เป็ นต้ น ในการ
ฝึ กฝนจะเน้ นภาษาทีใ่ ช้ ในการสนทนา และชี้ให้ เห็นถึงความแตกต่ างทางวัฒนธรรมทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการแปลความได้
สษ535
EL535

การจดบันทึกและเขียนรายงาน
3
หน่ วยกิต
Note-taking and Report Writing
ศึกษาและฝึ กฝนทักษะการจดบันทึก เช่ น การจดบันทึกผลการสนทนาแลกเปลีย่ นทัศนะเพือ่ วัตถุประสงค์ ทางด้ าน
ธุรกิจและงานอาชี พ การจดบันทึกรายงานการประชุ ม การจดบันทึกย่ อปาฐกถาและคําบรรยายจากการสั มมนา รวมทั้งศึกษา
วิธีการและฝึ กฝนการเขียนรายงานในรู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น รายงานผลการตรวจงาน ผลการเดินทางเพื่อทัศนศึ กษา รายงาน
กิจกรรมของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง ตลอดจนการเสนอผลงานหรือผลิตผลเพือ่ ดึงดูดความสนใจ เป็ นต้ น
สษ555
EL555

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสั งคม
3
หน่ วยกิต
English for Social Purposes
ศึกษาการพูดและการเขียนภาษาให้ สอดคล้ องกับมารยาททางสั งคม โดยฝึ กฝนวิธีเข้ าสั งคมอันเป็ นที่ยอมรั บกัน
โดยทั่วไป เช่ น การแนะนําตัวเองและแนะนําบุคคลต่ าง ๆ การกล่ าวชม การกล่ าวแสดงความยินดี การตอบรับหรือปฏิเสธคําเชิญ
การแสดงความเห็นใจ การให้ คาํ แนะนํา และข้ อเสนอแนะ การฝึ กฝน จะเน้ นการวางตัวให้ ถูกต้ องตามกาลเทศะ และวัฒนธรรม ที่
อาจต่ างกันด้ วย

สษ556

ภาษาอังกฤษสํ าหรับการติดต่ องาน

3

หน่ วยกิต

EL556

English for Professional Contacts
ศึกษาการใช้ ภาษาอย่างมีประสิ ทธิภาพในการติดต่ อกับหน่ วยงานและบุคคลทัว่ ไป เช่ น วิธีสร้ างความสั มพันธ์
อันดีกบั สื่ อมวลชน การรับรองอาคันตุกะผู้มาติดต่ อ การให้ ข่าวสารและข้ อมูลทีถ่ ูกต้ อง และการจัดการกับปัญหาการร้ องเรียน
การศึกษาพิธีการต้ อนรับ และการดูแลอาคันตุกะผู้เป็ นบุคคลสํ าคัญ ซึ่งจะต้ องคํานึงถึงด้ านความปลอดภัยด้ วย เป็ นต้ น
สษ557
EL557

ภาษาอังกฤษสํ าหรับสื่ อมวลชน
3
หน่ วยกิต
English for Mass Media
ฝึ กฝนการใช้ ภาษาอังกฤษในการเขียนข่ าวสํ าหรั บสื่ อมวลชนประเภทต่ าง ๆ ตลอดจนทําการสรุ ปข่ าวเหตุการณ์
ทัว่ ไป รวมทั้งบทความทีป่ รากฏในสื่ อมวลชนทุกประเภท
สษ565
EL565

ภาษาอังกฤษสํ าหรับการเงิน-การคลัง
3
หน่ วยกิต
English for Financial Transactions
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการทําธุรกิจการเงินด้ านต่ าง ๆ เช่ น การออกเงินกู้ การให้ สินเชื่ อ การออกเช็ คเดินทาง
การโอนเงินและรับโอนเงิน การแลกเปลีย่ นเงินตรา ตลอดจนการศึกษาหลักการของการธนาคาร การดําเนินกิจการเงินกองทุนรวม
และการลงทุนโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ ชี้แจงและอธิบายให้ คนต่ างชาติเข้ าใจ

สษ575
EL575

ภาษาอังกฤษสํ าหรับการจัดการเดินทาง
3
หน่ วยกิต
English for Travel Arrangements
ฝึ กฝนการใช้ ภาษาอังกฤษแก่เจ้ าหน้ าที่ในสํ านักงาน ซึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการเกีย่ วกับการเดินทางทั้งภายใน
และต่ างประเทศของผู้บริหารทั้งชาวไทยและชาวต่ างประเทศ การจัดการดังกล่าวรวมถึงการสํ ารองที่พกั โรงแรม การจองที่นั่งเพือ่
ทัศนาจร การให้ คําแนะนํา และการจัดทํากําหนดการเดินทาง การจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง เช่ น หนังสื อเดินทาง การ
ขอรับการตรวจลงตรา และการขอใบอนุญาตทํางาน เป็ นต้ น
3
หน่ วยกิต
ภาษาอังกฤษสํ าหรับการค้ าระหว่ างประเทศ
English for International Trade
ศึกษาการใช้ ภาษาอังกฤษในเอกสารการดําเนินธุรกิจระหว่ างประเทศ เช่ น ใบส่ งของเอกสารในการขนส่ งสิ นค้ า
ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ระเบียบพิธีการทางศุลกากร ใบขนของ ตลอดจนวิธีการเขียนและเจรจาในการทําสั ญญา และ
การใช้ คาํ ศัพท์ ในการนําเข้ า และส่ งออก เป็ นต้ น

สษ585
EL585

