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คูมือรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (ภาคพิเศษ)

ปการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาภาษาตางประเทศ

โทร. 0-2579-5566-8 ตอ 1304 /1305 , 02-561-1630 และ 08-3787-1483
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***เอกสารสวนน้ีสําหรับเจาหนาท่ี***

เลขที่ ...............................
ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ...................................................................................

ติดรูปถายหนาตรง ประเภทผูสมัคร  ประเภทที่ 1  ประเภทที่ 2 (ยังไมไดอนุมัติปริญญา)
ขนาด เอกสารการสมัคร  ครบ  ไมครบ  อ่ืนๆ .................................

1 1/2 x  2 น้ิว เอกสารที่ขาด ....................................................................................................................
ถายไวไมเกิน 1 ป นัดสงเอกสารเพิ่มเติม วันที่ .............................................................................................

ลายเซ็นผูสมัคร ................................................................................................................

ชําระเงินผานบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา                          สาขา .....................................................................................
ว/ด/ป ท่ีชําระเงิน .............................. เวลา ...........................

..................................... เจาหนาท่ีผูรับสมัคร

..................................... ผูสมัครกรอก ชื่อ-นามสกุล  เซ็นชื่อผูสมัคร พรอมติดรูปถาย 2 ใบ ………………….…………

ใหนําเอกสารสวนน้ีพรอมใบเสร็จมาแสดงในวันเขาสอบ

เลขที่ ...............................
ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ...................................................................................

ติดรูปถายหนาตรง ประเภทผูสมัคร  ประเภทที่ 1  ประเภทที่ 2 (ยังไมไดอนุมัติปริญญา)
ขนาด เอกสารการสมัคร  ครบ  ไมครบ  อ่ืนๆ .................................

1 1/2 x  2 น้ิว เอกสารที่ขาด ....................................................................................................................
ถายไวไมเกิน 1 ป นัดสงเอกสารเพิ่มเติม วันที่ .............................................................................................

ลายเซ็นผูสมัคร ................................................................................................................
ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557

ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ 2557

ชําระเงินผานบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา                          สาขา .....................................................................................
ว/ด/ป ท่ีชําระเงิน .............................. เวลา ...........................

..................................... เจาหนาท่ีผูรับสมัคร
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โครงการภาคพิเศษ
ระดับปริญญาโท

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ รหัสสาขาวิชา XL62

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ)

แผนการเรียน แผน ข

จํานวนท่ีจะรับ ภาคตน 11 คน ภาคปลาย - คน

แผน ก แบบ ก 2 จํานวน - คน
แผน ข จํานวน 11 คน

คุณสมบัติของผูสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมเฉพาะสาขาวิชา
เปนผูสําเร็จปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย (GPA) ไมต่ํากวา 2.50

โปรดตรวจสอบและระบุคุณสมบัติของผูสมัครใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว
และจะตองปฏิบัติตามไมมีขอยกเวน

กําหนดการรับสมัคร  โปรดระบุรายละเอียด

รับสมัครและจําหนายใบสมัคร
ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 - 13 กุมภาพันธ 2558

รับสมัคร
- สมัครดวยตนเอง
โครงการภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค
เฉพาะ ภาคพิเศษ ณ หอง ESP 305 ช้ัน 3 มนุษยศาสตร 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หรือ ณ หอง ศูนยจัดการโครงการพิเศษ 217 และ 219
ช้ัน 2 มนุษยศาสตร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทุกวัน (จันทร-อาทิตย) เวลา 08.30-16.30 น.
http://www.ma-esp.hum.ku.ac.th
- ทางอินเตอรเน็ต http://www.sp.human.ku.ac.th
- ท่ีต้ังโครงการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ ภาคพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
กทม 10900

ดาวนโหลดรายละเอียดการรับสมัครและเอกสาร
ประกอบการรับสมัครท่ี
http://www.ma-esp.hum.ku.ac.th
http://www.sp.human.ku.ac.th
- คาสมัครสอบ 500 บาท

คณะมนุษยศาสตร

http://www.ma-esp.hum.ku.ac.th/
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 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของโครงการฯ/สาขาวิชา จํานวน 1 ชุด
2. รูปถาย 1-2 น้ิว จํานวน 1 รูป ติดมุมขวาดานบนใบสมัคร
3. สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับท่ีระบุช่ือปริญญาและวัน เดือน ปท่ีจบการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
หรือสําหรับนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2557 ใหใชสําเนาใบคะแนน (Transcript)
ฉบับท่ีมีรายวิชาครบหลักสูตรแลว พรอมแนบหนังสือรับรองวารอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จํานวน 1 ฉบับ
(สําหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอกใหแนบสําเนาใบรายงานคะแนน ระดับปริญญาตรีและโท อยางละ 1 ฉบับ)
และกรณีผูสมัครท่ีสําเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรตอเนื่อง ตองแนบสําเนาใบคะแนน (Transcript)
ระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทาอนุปริญญามาดวย จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถาม)ี จํานวน 1 ฉบับ
8. อ่ืนๆ (ถาม)ี เชน หนังสือรับรองประสบการณการทํางานเฉพาะสาขาท่ีระบุไวในคุณสมบัติของผูสมัคร

รายละเอียดการสอบ

วิชาท่ีสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ
ภาคตน ภาคปลาย

สอบขอเขียน วันอาทิตยท่ี 8 มีนาคม 2558
08.30-12.00 น. -

สอบสัมภาษณ
วันอาทิตยท่ี 5 เมษายน 2558

09.00-16.00 น. -

ขอมูลเพ่ิมเติม

 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก (บัณฑิตวิทยาลัย)
 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ
 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาศึกษา
 ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
 กรอกประวัตินิสิตและลงทะเบียน

เครือขายนนทรกัีบบัณฑิตวิทยาลัย
ผานทางอินเทอรเน็ต

 รายงานตัว
 ถายรูปทําบัตรประจําตัวนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัย

วันจันทรท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
วันศุกรท่ี 3 เมษายน 2558
วันอังคารท่ี 22 เมษายน 2558
ทางโครงการฯ จะแจงใหทราบอีกครั้ง
ภายหลังจากท่ีนิสิตชําระเงิน และทางโครงการฯ แจงให
นิสิตกรอกประวัติ

ทางโครงการฯ จะแจงใหทราบอีกครั้ง
ทางโครงการฯ จะแจงใหทราบอีกครั้ง
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วันปฐมนิเทศนิสิตใหม สิงหาคม

เปดภาคเรียน สิงหาคม

วัน-เวลาเรียน วันเสาร- อาทิตย 09.00-16.00 น.

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ป

ระยะเวลาภาคการศึกษา ภาคตน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย มกราคม -พฤษภาคม

คาใชจายตลอดหลักสูตร

ชั้นปท่ี ภาคตน/ภาคเรียนท่ี 1 ภาคปลาย/ภาคเรียนท่ี 2 ภาคฤดูรอน/ภาคเรียนท่ี 3

1 54,000 54,000 -

2 54,000 54,000 -

รวมตลอดหลักสูตร 216,000

หากมีขอสงสัยโปรดติดตอโครงการฯ/สาขาวิชา 
โทรศัพท 02-579-5566 ตอ 1304 / 1305 หรือ 083-787-1483

http://www.ma-esp.hum.ku.ac.th
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โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ ภาคพิเศษ

ขอมูลเพื่อประชาสัมพันธ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (ภาคพิเศษ)
1. วัตถุประสงคของโครงการฯ 1.เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู และทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในบริบท

ของสายงานอาชีพที่หลากหลาย
2. เพ่ือเตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพเขาสูเวทีประชาคมโลกในยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงมี
การพัฒนาความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจเฉพาะดาน ในเรื่ององคความรูของศาสตร
ดานตางๆที่เก่ียวกับภาษาอังฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ ตลอดจนมีทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในระดับสูง เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงานอาชีพใน
สายตางๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนบุคลากรของประเทศ ที่มีความพรอมในการดํารงชีวิตใน
สังคมทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก และเปนผูมีความสามารถในการสนับสนุน
และพัฒนาประเทศไปสูมาตรฐานสากล
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม วุฒิภาวะ ความรู ความคิดริเริ่มและวิจารณญาณ ซ่ึง
สามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข และสามารถปรับตนเขากับการ
เปล่ียนแปลงตางๆไดดี

3. โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรแผน ข
- จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 41 หนวยกิต
- วิชาบังคับ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และวิชาสัมมนา 2 หนวยกิต
- วิชาเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
- IS (การศึกษาคนควาอิสระ) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

4. จุดเดนของหลักสูตร 1. การเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตร
2. สอนโดยอาจารยผูทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและตางประเทศ
3. รับนิสิตที่ศึกษาจบปริญญาจากทุกสาขาวิชา เพ่ือมาพัฒนาความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษขั้นสูง

5. การเรียนการสอน 1. ใชหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบภาคปกติ แตปรับใหนิสิตทํา IS แทนการทํา
วิทยานิพนธ และเรียนวิชาเลือกเพ่ิม 2 วิชา
2. คณาจารยผูสอนเปนคณาจารยประจําภาควิชาภาษาตางประเทศ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ และอาจารยพิเศษที่มีความรู ความสามารถ
และประสบการณในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. อาคารเรียน สถานที่ อุปกรณ ครุภัณฑ และหองสมุดใชของคณะมนุษยศาสตร
และสวนกลางของมหาวิทยาลัย
4. ใชเวลาศึกษาเฉพาะวันเสารและ/หรืออาทิตย

6. จุดเดนรายวิชา มีวิชาเลือกใหนิสิตเลือกเรียนอยางหลากหลาย อยางนอย 18 หนวยกิต เชน
- English Language Systems
- Corpora for English Language Analysis
- Translation for Specific Purposes
- English for International Trade
- English for Tourism Industry
- English  for Advertising
- และอ่ืนๆ
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7. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เกรดเฉล่ีย (GPA) ไมต่ํากวา 2.50 และ

มีคุณสมบัติตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

8. จํานวนรับ 11 คนตอป
9. กําหนดการรับสมัคร ธันวาคม – กุมภาพันธ
10. การประกอบอาชีพ ทํางานในองคกรระหวางประเทศ เชน สถานทูต, ขาราชการฝายตางๆ เชน ฝาย

ตางประเทศ, ทํางานในบริษัทเอกชน ที่ตองการพนักงานที่มีความรู ความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษระดับสูงหรือทํางานฝายตางประเทศในรัฐวิสาหกิจ

11. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป ประกอบดวย
- เรียน Course Work และทํา IS รวม 4 เทอม

12. วันและเวลาเรียน เสาร – อาทิตย
13. ทุนการศึกษา -

รายละเอียดวิชา

ก. วิชาเอก ไมนอยกวา 35 หนวยกิต
- สัมมนา 2 หนวยกิต

01355597 สัมมนา 1,1
(Seminar)

- วิชาเอกบังคับ 15 หนวยกิต
01355521 ทักษะเชิงบูรณาการทางภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)

(Integrated English Language Skills for Specific Purposes)
01355551 ภาษาอังกฤษในบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

(Social and Cultural Contexts of the English Language)
01355561 ระบบภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

(English Language Systems)
01355562 วิธีการวิเคราะหภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

(Approaches to English Language Analysis)
01355591 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)

(Research Methods in English for Specific Purposes)
- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

01355511** คําอังกฤษศึกษา 3(3-0-6)
(English Word Study)

01355512** ประมวลไวยากรณอังกฤษ 3(3-0-6)
(Comprehensive English Grammar)

01355522 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
(Writing Skills in English for Specific Purposes)

01355523 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย 3(3-0-6)
(English for Research Writing)
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01355552* นานาภาษาอังกฤษโลกเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ 3(3-0-6)
(World Englishes for International Communication)

01355563* การวิเคราะหสัมพันธสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
(Analyzing English Discourse)

01355564** การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทย 3(3-0-6)
(Comparative Study of English and Thai)

01355565* คลังขอมูลเพื่อการวิเคราะหภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
(Corpora for English Language Analysis)

01355566 ลีลาภาษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
(English Literary Style)

01355571** การแปลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ I 3(3-0-6)
(Translation for Specific Purposes I)

01355572** การแปลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ II 3(3-0-6)
(Translation for Specific Purposes II)

01355573* การแปลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ III 3(3-0-6)
(Translation for Specific Purposes III)

01355581 ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณา 3(3-0-6)
(English for Advertising)

01355582** ภาษาอังกฤษเพื่อการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6)
(English for International Trade)

01355583 ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
(English for Mass Communication)

01355584** ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)
(English for Information and Communication Technology)

01355585 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3-0-6)
(English for Tourism Industry)

01355586 ภาษาอังกฤษในเชิงสัมพันธสารในช้ันเรียน 3(3-0-6)
(English in Classroom Discourse)

01355587* ภาษาอังกฤษดานการแพทย 3(3-0-6)
(English for Medical Science)

01355592 การออกแบบและการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0-6)
(Quantitative Research Design and Data Analysis)

01355593 การออกแบบและการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6)
(Qualitative Research Design and Data Analysis)
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ข. การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต
01355595 การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study) 3,3

* วิชาท่ีเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

ตัวอยางแผนการศึกษา หลักสูตรแผน ข

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฎิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01355521 ทักษะเชิงบูรณาการทางภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
01355551 ภาษาอังกฤษในบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
01355561 ระบบภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01355591 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)

รวม 12(12-0-24)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฎิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01355562 วิธีการวิเคราะหภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01355597 สัมมนา 1

วิชาเอกเลือก 9( - - )
รวม 13( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฎิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01355595 การศึกษาคนควาอิสระ 3
01355597 สัมมนา 1

วิชาเอกเลือก 9( - - )
รวม 13( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฎิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01355595 การศึกษาคนควาอิสระ 3
รวม 3

หมายเหตุ: อาจมีการปรับแผนการเรียนตามความเหมาะสม ซึ่งทางโครงการฯ จะแจงใหทราบตอไป
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