รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา คณะศิลปศาสตร

หมวดที่ ๑. ข-อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไท ย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย2อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย2อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
B.A. (English)

๓. วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
๔. จํานวนหน2วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม8น:อยกว8า ๑๔๔ หน8วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป?
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
๕.๓ ภาษาที่ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเข-าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต8างชาติ
๕.๕ ความร2วมมือกับสถาบันอื่น ไม8มี
๕.๖ การให-ปริญญาแก2ผู-สําเร็จการศึกษา ให:ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลั ก สู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรั บปรุ งจากหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต (ภาษาอั ง กฤษ)
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มใช:ในภาคการศึกษา ๑ ป?การศึกษา ๒๕๖๑ เปKนต:นไป
๖.๒ คณะกรรมการหลักสูตร คณะศิลปศาสตร ให:ความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
๖.๔ ที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให:ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่
วันที่
๖.๕ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่
วันที่
๗. ความพร-อมในการเผยแพร2หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร:อมในการเผยแพร8ว8าเปKนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในป?การศึกษา ๒๕๖๓ (หลังจากเปXดสอนได: ๒ ป?)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได-หลังสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จบหลักสูตรจะเปKนผู:มีความรู:ความเชี่ยวชาญด:านภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ
การแปลและภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และมีความรอบรู:ในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข:อง มีทักษะการเรียนรู:และ
พัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถใช:เทคโนโลยีสารสนเทศได:อย8างเหมาะสม สามารถประยุกตและบูรณา
การความรู:ไปใช:ในการปฏิบัติงานที่เน:นการใช:ทักษะการสื่อสารและการถ8ายทอดองคความรู:ในหน8วยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรนี้แล:วสามารถประกอบอาชีพต8างๆ ได: เช8น
๑. นักวิชาการ นักภาษาศาสตร นักพิสูจนอักษร
๒. งานฝ^ายต8างประเทศ งานฝ^ายบุคคล ฝ^ายประชาสัมพันธ หรือฝ^ายการตลาดในกระทรวง บริษัท
หน8วยงานหรือองคกรภาครัฐ และเอกชน
๓. นักแปลหนังสือหรือเอกสาร นักพูด ล8าม นักสร:างสรรคผลงาน (ครีเอทีฟ) นักจัดงานมืออาชีพ
(ออรแกไนเซอร)
๔. งานสายการบิน การท8องเที่ยว และการโรงแรม มัคคุเทศก งานในบริษัทต8างชาติ และในแวดวง
อุตสาหกรรมการบริการ
๕. งานในแวดวงสื่อสารมวลชนแขนงต8างๆ เช8น นัก ข8าว แปลข8าว เขียนข8 าวสารคดีต8างประเทศ
นักเขียนอิสระและสื่ออื่นๆ เช8น ผู:ประกาศ นักจัดรายการ พิธีกร กองบรรณาธิการ เว็บไซต
๖. งานในสาขาต8างๆที่เกี่ยวข:องกับการใช:ภาษาอังกฤษ

๒
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๙. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน2ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการ
ภายใน ๕ ป@ ของอาจารยAผู-รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
๑ นางสาวรุ8งภัทร
เริงพิทยา
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
๓-๑๐๑๒-๐๐๑๓xxx-x
๒

นายสมบูรณ
พจนประสาท
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
๓-๑๐๒๐-๐๒๙๔xxx-x

๓

นางสาวธนาวรรณ
สุทธิวาทนฤพุฒิ
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
๓-๑๒๐๑-๐๑๑๘xxx-x

ตําแหน2ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ป@ที่สําเร็จการศึกษา
ผศ.
- Ph.D. (Linguistics) University of
California at Berkeley, USA (2544)
- M.A. (Linguistics) University of
California at Berkeley, USA (2540)
- อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒
(ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (๒๕๓๗)
- Ph.D. (English) The University of
Bristol, UK (2558)
- กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒
(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา
(๒๕๔๕)
- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (๒๕๖๐)
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๒๕๕๐)
- Ph.D. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษา
นานาชาติ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(๒๕๕๕)
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๕๔๓)
- ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
(๒๕๔๗)มหาวิทยาลัยมหิดล

๓

ผลงานทางวิชาการ
ล2าสุดในรอบ ๕ ป@ (๒)
Roengpitya, R. (2017). An
Interdisciplinary Study of the
Scalar Verbs in English and
Thai.Thoughts,
(2), 37-70.

สมบูรณ พจนประสาท.
(2560). A Re-Criticism of
The Lottery.
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร, 25(49),
189-213.

Suthiwartnarueput, T.
(2017).The effects of
impromptu speaking practice
on English speaking ability of
Thai EFL students. Journal of
Institutional Research South
East Asia, 15(1), 106-120.
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ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
๔ นางสาววิภาพรรณ
งามประมวญ
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
๓-๑๐๑๙-๐๐๔๓xxx-x

๕

นางสาวสุนันทา
วิไลศิลปŠ
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
๓-๑๐๒๐-๐๑๐๔xxx-x

๖

นางสุรัสวดี รัตนกุล
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
๓-๑๐๐๕-๐๒๕๓xxx-x

ตําแหน2ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ป@ที่สําเร็จการศึกษา
- Ph.D. (English) University of
Nottingham, UK (2559)
- Master of Research (Education),
The Open University, UK (2552)
- M.A. (TEFL/TESL) with Merits, The
University of Birmingham, UK (2549)
- M.A. (International Political
Economy), The University of
Warwick, UK (2546)
- ร.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒
(ความสัมพันธระหว8างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (๒๕๔๕)
- อ.ม. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (๒๕๔๕)
- ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (๒๕๔๓)

-

ผลงานทางวิชาการ
ล2าสุดในรอบ ๕ ป@ (๒)
Ngampramuan, W. (2016)
‘Intelligibility of English on
Signs in Tourist Attractions in
Thailand’, Asia Critique, 3(5),
44-74.

-Wilaisilp, S. & Lee, H.B.
(2014) A Study of the Thai
Speakers’ Stress Patterns of
English Words” The English
Phonetic Society of Japan
(EPSJ). Phonetics Society of
Korea and English Phonetics
Society of Japan.
-Thirakunkovit, S.,
Chanawongs, S., Wilaisilp, S.,
Roengpitaya, R.,
Kittivorachate, S.,
Suthiwatnarueput, T., and
Khampeerpat, T., (2018)
Blossom: Listening and
Speaking. Mahidol University
- อ.บ. (ภาษาญี่ปุ^น) จุฬาลงกรณ
Rattanakul. S. (2017). A Study
มหาวิทยาลัย (๒๕๒๙)
of Problem-Solution
- ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบัน Discourse: Examining TED
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (๒๕๔๒)
Talks Through the Lens of
Move Analysis. Langauge
Education and Acquisition
Research Network (LEARN)
Journal, 10(2), 25-46.
๔
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
๑๑. สถานการณAภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปEนต-องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณAหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการดํ าเนิ นงานตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห8 ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) มีผลทําให:การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีแนวโน:มขยายตัวสูง อีกทั้งในโลกป•จจุบันเปKนสภาวะไร:พรมแดน
ประชากรทั่วโลกสามารถติดต8อสื่อสารกันได:ตลอดโดยมีภาษาอังกฤษเปKนสื่อกลาง ประชากรทั่วโลกทําธุรกิจ
การค:าและติดต8อกันโดยใช:ภาษาอังกฤษ มีการลงทุนของชาวต8างชาติในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย8าง
ยิ่งการขยายตัวของธุรกิจท8องเที่ยว ซึ่งเปKนเป•าหมายหลักในการนํารายได:เข:าประเทศ นอกจากนี้ในป? ๒๕๕๘
ประเทศไทยกําลังจะเข:าสู8ประชาคมอาเซียน จึงจําเปKนต:องมีการเตรียมความพร:อมโดยเฉพาะอย8างยิ่งในเรื่อง
การใช: ภ าษาอังกฤษ ด: วยเหตุ นี้จึงมีค วามต:อ งการบุ ค ลากรที่ มีความเชี่ยวชาญทางด:านภาษาอั งกฤษในทุ ก
ระดับตั้งแต8ผู:บริหารระดับสูงไปจนถึงผู:ให:บริการในด:านต8างๆ สถานการณดังกล8าวจึงส8งผลให:ตลาดแรงงาน
ต:องการผู:ที่มีความรู:ความสามารถทางภาษาเพื่อใช:ในการสร:างสรรคและสื่อสารให:บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่
ต:องการของวงการธุรกิจที่สําคัญต8างๆ
๑๑.๒ สถานการณAหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สืบเนื่ อ งจากการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ทํา ให: ค วามก: าวหน: า ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสื่อ สาร
เปKนไปอย8างรวดเร็ว มีผลทําให:การดําเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป มีการรับวัฒนธรรมของต8างชาติเข:า
มาในสั งคมไทย ความต:อ งการในการใช:ภาษาอั งกฤษเปKนภาษากลางเพื่ อการสื่ อสารจึงมีสูงขึ้น ดั งนั้ นการ
เตรียมความพร:อมทางด:านภาษาอังกฤษและศาสตรแขนงต8างๆ ให:กับคนในสังคมไทยจึงเปKนสิ่งสําคัญในการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมเปKนไปอย8างมีประสิทธิภาพ
๑๒. ผลกระทบจาก ข-อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต2อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข-องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากแนวโน:มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จึงมีเป•าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรด:านภาษาอังกฤษที่เน:นความหลากหลายในวิชาชีพเฉพาะด:านให:มากขึ้น
เพื่อเปKนการรองรับอาชีพ หรืองานประเภทต8างๆ ที่เกิดจากการพัฒนาดังกล8าว รวมทั้งส8งเสริมให:นักศึกษาลง
มือปฏิบัติงานจริง เพื่อ เพิ่ มพู นศักยภาพให: แก8ผู:เรียนซึ่งจะสําเร็จเปK นบั ณฑิตที่มีความรู:ความสามารถด:าน
ภาษาในการประกอบอาชีพอย8างมีประสิทธิภาพ และการแสวงหาความรู:ในระดับสูงขึ้น นอกจากนั้นยังต:อง
มีการสอดแทรกค8านิยมที่เกี่ยวกับการตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู8ไปกับความสามารถทางด:าน
วิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษได: ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษขึ้น โดย
กํ าหนดให: มี รายวิชาบั งคั บ ด: า นทั ก ษะทางภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร การแปลและด: านศิ ลปศาสตร
นอกจากนั้นยังมีรายวิชาบังคับเลือกด:านภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพซึ่งผู:เรียนสามารถนําไปใช:ประกอบอาชีพได:
ทันทีที่สําเร็จการศึกษา รวมถึงการปลูกฝ•งแนวคิดด:านคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาดังกล8าวด:วย
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๑๒.๒ ความเกี่ยวข-องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๒.๑ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให: ทั น สมั ย เพื่ อ สร: า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู: ค วามสามารถในการทํ า งานที่
หลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๒.๒.๒ สร:างเครือข8ายเพื่อส8งเสริมและสนับสนุนให:เกิดผลงานวิจัยและตําราที่มีคุณภาพ
๑๒.๒.๓ ให:บริการวิชาการด:านศิลปศาสตร ที่สอดคล:องกับความต:องการของชุมชนและสังคม
๑๒.๒.๔ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส8งเสริมภูมิป•ญญาและวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพื่อสร:างสังคมสุขภาวะ
๑๒.๒.๕ ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ตรอยู8 เสมอ โดยเน: นความแข็ งแกร8 ง ทางวิ ชาการ และเน: นให: ผู:เรี ยนได: ลงมื อ
ปฏิบัติ อันจะสะท:อนถึงความรู: ความเข:าใจอย8างลึกซึ้ง
๑๒.๒.๖ จัดการแข8งขันภายในหลักสูตร และเตรียมความพร:อมให:กับนักศึกษาเพื่อการแข8งขันในเวทีโลก
เช8น สนับสนุนให:แข8งขันในการประกวดต8างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๑๒.๒.๗ หลักสูตรจะจัดกิจกรรมเพื่อประโยชนแก8สังคมในรูปแบบต8างๆ โดยจะให:ทั้งนักศึกษา คณาจารย
และบุคลากรของหลักสูตรมีส8วนร8วม
๑๒.๒.๘ หลักสูตรเน:น Outcome-based Education โดยนักศึกษาจะต:องผลิตผลงานหรือแนวคิดใหม8
เพื่อสะท:อนความรู:ความเข:าใจอย8างลึกซึ้ง
๑๓. ความสัมพันธAกับหลักสูตรอื่นที่เปGดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ เปEนหลักสูตรเดียวที่เปGดสอนในสถาบัน ทั้งนี้ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
ได-มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ2มวิชาภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับ
นักศึกษาชั้นป@ที่ ๑ ทุกหลักสูตร ยกเว-นหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลปI
วิทยาลัยศาสนศึกษาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๔ รายวิชา
ศศภอ ๑๐๓
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
LAEN 103
English Level I
ศศภอ ๑๐๔
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
LAEN 104
English Level II
ศศภอ ๑๐๕
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
LAEN 105
English Level III
ศศภอ ๑๐๖
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
LAEN 106
English Level IV
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๑๓.๒ รายวิชาในกลุ2มวิชาภาษา ในกลุ2มวิชาเลือกที่หลักสูตรกําหนดสําหรับนักศึกษาชั้นป@ที่ ๒-๔ ทุกหลักสูตร
ศศภอ ๒๖๒
การฟ•งและการพูดเพื่อการสื่อสาร
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
LAEN 262
Listening and Speaking for Communication
ศศภอ ๒๖๓
การอ8านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
LAEN 263
Reading and Writing for Communication
ศศภอ ๒๖๔
ตํานานเทพในภาษา วรรณคดี และภาพยนตร
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
LAEN 264
Classical Mythology in Language, Literature, and Films
ศศภอ ๓๓๘
การนําเสนอผลงานเปKนภาษาอังกฤษอย8างได:ผล
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
LAEN 338
Effective Presentations in English
ศศภอ ๒๖๗
ละครสร:างสรรค
๒ (๑-๒-๔) หน8วยกิต
LAEN 267
Creative Drama
ศศภอ ๓๔๑
การสื่อสารด:วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
LAEN 341
Situation-based Communicative English
ศศภอ ๔๖๓
สัทศาสตรด:านการทดลองเชิงวิทยาศาสตร
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
LAEN 463
Scientific Experimental Phonetics
ศศภอ ๒๖๑
คติชนวิทยาและเรื่องเล8าของโลกตะวันตก
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 261
Folklore and Tales of the Western World
ศศภอ ๒๖๕
ทักษะและเทคนิคการอ8านเชิงวิจารณ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 265
Critical Reading Skills and Strategies
ศศภอ ๒๖๖
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรสุขภาพ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 266
English for Health Science
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หมวดที่ ๒ ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑.

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคAของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
Constructivism โดยมุ8งเน:นผลลัพธการเรียนรู:ของผู:เรียน (Outcome-Baesd Education) เพื่อบัณฑิตให:มี
คุณลักษณะสอดคล:องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะบัณฑิต
ที่ประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล สื่อสารและแสดงออกทางภาได:ดี มีความรู:ความสามารถและทักษะใน
การบูรณาการความรู:ทางด:านภาษาอังกฤษกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข:อง มีทักษะการเรียนรู:และเท8าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก มีวิจารณญาณและความคิดสร:างสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรมีเป•าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให:มีความรู: ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ใน
ระดับสูงเพื่อไปประกอบอาชีพ และสร:างสรรคประโยชนให:กับสังคม และผลิตองคความรู:เพื่อ
นําเสนอข:อมูล และแก:ป•ญหาด:านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให:กับประเทศหลักสูตรจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสร:างให:บัณฑิตมีคุณสมบัติดังนี้
๑) มีความรู: ความเข:าใจ และทักษะ ในวิชาแกนทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
๒) มีความรู:และทักษะในการประกอบอาชีพในกลุ8มงานด:านวิชาการ กลุ8มงานฝ^าย
ต8างประเทศ กลุ8มงานแปล กลุ8มงานบริการ และกลุ8มงานสื่อสารมวลชน
๓) มีวิจารณญาณและความคิดสร:างสรรค บูรณาการความรู:ทางด:านภาษาอังกฤษ เพื่อ
แก:ไขป•ญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและผู:อื่นได:
๔) ทํางานร8วมกับผู:อื่นได:ทั้งในฐานะผู:นําและสมาชิกของกลุ8ม เคารพความแตกต8าง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
๕) มีทักษะการเรียนรู:และเท8าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช:เทคโนโลยีได:เพื่อการ
สื่อสาร การวิจัย และการเรียนรู:ตลอดชีวิตอย8างเหมาะสม
๖) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๑.๓ ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
๑) เปK นหลักสูตรภาษาอั งกฤษ ที่เน:นเรื่องการพั ฒนาทักษะวิชาชีพ โดยมุ8 งเน:น ๕ กลุ8มสาขาวิชาชีพ ได:แก8
กลุ8มงานด:านวิชาการ กลุ8มงานฝ^ายต8างประเทศ กลุ8มงานแปล กลุ8มงานบริการ และกลุ8มงานสื่อสารมวลชน
๒) มี รายวิ ชาหมวดศึ กษาทั่ วไปและเลื อกเสรี ในหมวดวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตรซึ่ งใช: จุ ดแข็ งของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เปKนมหาวิทยาลัยชั้นนําวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพของประเทศ
๓) หลักสูตรได:บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ซึ่งมุ8งเน:นพัฒนาทักษะในวิชาชีพต8างๆ เช8น
การบริการ การท8องเที่ยว และการสื่อสารมวลชน
๑.๔ ผลลัพธการเรียนรู:ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) หลังสําเร็จ
การศึกษา บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะมีผลลัพธการเรียนรู:ดังต8อไปนี้
๑) PLO1 ประยุกตใช:ภาษาอังกฤษ ทั้งสี่ทักษะ (ฟ•ง พูด อ8าน เขียน) ในงานด:านวิชาการ
งานต8างประเทศ งานแปล งานบริการ และงานสื่อสารมวลชน ได:อย8างมีประสิทธิภาพ
๒) PLO2 ประยุกตใช:ภาษาอังกฤษเฉพาะทางได:อย8างถูกต:องเหมาะสม เช8น ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ภาษาอังกฤษสําหรับสิ่งพิมพ ภาษาอังกฤษสําหรับการท8องเที่ยว เปKนต:น
๓) PLO3 ประยุกตทฤษฎีการแปลในการแปลเอกสารหรือบทพูดจากภาษาไทยเปKน
ภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห และแก:ไข
บทแปลได:อย8างถูกต:องตามหลักการแปล
๔) PLO4 วิเคราะห ตีความและวิพากษวรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต8างๆ ได:
๕) PLO5 ประยุกตความรู:ทางภาษาศาสตรในการอธิบาย วิเคราะห และแก:ไขความ
ผิดพลาดในการใช:ภาษาอังกฤษ และปรากฏการณของภาษาอังกฤษ ได:แก8
สัทศาสตร สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ อรรถศาสตร ภาษาศาสตรสังคม
และวัจนปฏิบัติศาสตร
๖) PLO6 วิพากษสถานการณและป•ญหาของตนเองและสังคมได:อย8างเปKนระบบ โดย
ประยุกตใช:ความรู:ทางด:านศิลปศาสตร
๗) PLO7 ผลิตงานสร:างสรรคด:านภาษาและวรรณกรรมอังกฤษที่มีคุณค8า โดยบูรณา
การความรู:กับศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวข:อง
๘) PLO8 ประยุกตใช:ข:อมูลสารสนเทศในบริบทชีวิตประจําวัน การศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ได:อย8างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม
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๙) PLO9 ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ ในกลุ8มวิชาการ งานต8างประเทศ งานแปล งานบริการ และงาน
สื่อสารมวลชน
๑. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธA
หลักฐาน/ตัวบ2งชี้
เปลี่ยนแปลง
๑. ปรับปรุงหลักสูตรให: ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความต:องการของ
รายงานผลการประเมินความพึง
ทันสมัยและสอดคล:อง หน8วยงาน องคกร และสถานประกอบการ
พอใจของผู:ใช:บัณฑิต
กับความต:องการของ
ตลาดแรงงานภายใน
ระยะเวลา ๕ ป?
๒. แผนพัฒนากระบวน ๑. ทํา mapping ภาพรวมความต8อเนื่องของ
๑. เอกสาร mapping ของ
หลักสูตร
การเรียนการสอนที่เน:น
หลักสูตร
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู: ๒. การมีส8วนร8วมของผู:เรียนใน
ผู:เรียนเปKนสําคัญ
ด:วยตนเองอย8างต8อเนื่อง ส8งเสริมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน
แบบ e-learning
กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรม
๓. สร:างบรรยากาศการเรียนรู:ร8วมกันในชั้นเรียนเปKน
ห:องเรียนที่มีชีวิตชีวา กระตุ:นให:นักศึกษารู:จักคิด ใช: อื่นๆ ของคณะฯ
๓. จํานวนนักศึกษา แลกเปลี่ยน
เหตุผลมีความสนใจในการเรียนรู:
๔. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่เน:นการ เรียนรู: และอาจารย (Visiting rofessor)
นอกมหาวิทยาลัยให:มีโอกาสสัมผัสกับองคกรอื่นๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพื่อเพิ่มประสบการณและ
นําความรู:ที่มีออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู:กับสังคม
๕. สร:างบรรยากาศความเปKนนานาชาติ และ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย (Visiting professor)
ระหว8างมหาวิทยาลัยทั้งในและต8างประเทศให:มากขึ้น
๑. จัดประชุมอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
๓. แผนการพัฒนา
๑. หลักฐานการจัดประชุม
การสอนและความรู:ใหม8ๆ
คุณภาพของอาจารย
จํานวนโครงการพัฒนาอาจารย
๒. ส8งเสริมการเข:าประชุม สัมมนาร8วมกับองคกร ๒. จํานวนผู:เข:าร8วมประชุม
ต8างๆ เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการสอนในรูปแบบ สัมมนา
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
๓.
๔.
๕.

๖.

กลยุทธA

หลักฐาน/ตัวบ2งชี้

ใหม8อย8างต8อเนื่อง และเพื่อเพิ่มพูนความรู:
ให:แก8อาจารย
สนับสนุนให:อาจารยได:ศึกษาหาความรู:ใน
ระดับที่สูงขึ้น
สนับสนุนให:อาจารยได:ทําวิจัยมากขึ้น
สนับสนุนให:อาจารยผลิตสื่อการสอน เอกสาร
คําสอน ตําราและหนังสือที่ใช:สอนในรายวิชา
ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนําผลงาน
ดังกล8าวมาใช:ในการพิจารณาตําแหน8งทาง
วิชาการ
สนับสนุนให:อาจารยปรับกระบวนการเรียน
การสอนอย8างน:อย ๑ รายวิชา โดยใช:การ
เรียนแบบ E-learning มาประกอบการเรียน
ในชั่วโมงหลัก

๓. จํานวนอาจารยที่ศึกษาต8อ
๔. จํานวนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น
๕. จํานวนสื่อการสอนเอกสารคํา
สอนตําราและหนังสือที่มีคุณภาพ
๖. ประเมินผลการเรียนการสอน
ว8าสามารถปรับวิธีการเรียนการ
สอนได:บรรลุผลสําเร็จ
๗. จํานวนรายวิชาที่มีการ เรียน
แบบ E-learning มา
ประกอบการเรียนในชั่วโมงหลัก
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หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร-างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
จัดการศึกษาแบบทวิภาคของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด:วยภาคต:นและภาคปลาย
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร-อน
รายวิชาต8างๆ ของหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได:ทั้งในภาคปกติและภาคฤดูร:อน
๑.๓ การเทียบเคียงหน2วยกิตในระบบทวิภาค ไม8มี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันจันทรถึงวันศุกร เวลาตั้งแต8 ๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยมีระยะเวลาเรียนดังนี้
ภาคการศึกษาต:น
เดือนสิงหาคม-ธันวาคม*
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม-พฤษภาคม*
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ป? แต8ไม8เกิน ๘ ป?
* หมายเหตุ : วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงได:ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒.๒ คุณสมบัติของผู-เข-าศึกษา
๒.๒.๑ ต:องสําเร็จการศึกษาไม8ต่ํากว8าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท8าจากกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒.๒ ผ8 า นการคั ดเลื อ กตามเกณฑของสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาและ/หรื อ ในการ
คัดเลือกระบบโควตาของคณะศิลปศาสตร
๒.๒.๓ เปKนผู:มีสุขภาพดีทั้งร8างกายและจิตใจ อันจะไม8เปKนอุปสรรคต8อการศึกษา
๒.๓ ปNญหาของนักศึกษาแรกเข-า
๒.๓.๑ นักศึกษามีพื้นฐานความรู:และความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกต8างกันมากพอสมควรซึ่ง
อาจจะเปKนป•ญหาต8อการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ
๒.๓.๒ นักศึกษาบางส8วนมีพื้นฐานในการคิดวิเคราะหไม8เพียงพอต8อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๒.๔ กลยุทธAในการดําเนินการเพื่อแก-ไขปNญหา / ข-อจํากัดของนักศึกษาในข-อ ๒.๓
๒.๔.๑ เปXดรายวิชาเพื8อพัฒนาความรู:ความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห
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๒.๔.๒ ส8งเสริมการเรียนรู:ด:วยตนเองเพื่อสืบค:นข:อมูลความรู:จากสื่อต8างๆ รวมทั้งสื่อดิจิทัลเช8น สื่อ
อินเตอรเน็ท และประเมินความสามารถในการเรียนรู:ด:วยตนเองโดยมีอาจารยเปKนผู:ชี้แนะหรือ
เปKนผู:ประสานการเรียนรู: (facilitator)
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู-สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป@
จํานวนนักศึกษาแต2ละป@การศึกษา
ป@ ๒๕๖๑ ป@ ๒๕๖๒ ป@ ๒๕๖๓ ป@๒๕๖๔ ป@ ๒๕๖๕
ชั้นป?ที่ ๑
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
ชั้นป?ที่ ๒
๗๐
๗๐
๗๐
๗๐
ชั้นป?ที่ ๓
๗๐
๗๐
๗๐
ชั้นป?ที่ ๔
๗๐
๗๐
รวม
๗๐
๑๔๐
๒๑๐
๒๘๐
๒๘๐
จํานวนที่คาดว8าจะสําเร็จการศึกษา
๗๐
๗๐
ชั้นป@ที่

๒.๖ งบประมาณตามแผน
ด-านการลงทุน
๒.๖.๑ ความคุ-มทุน/ความคุ-มค2า
 รายรับต8อคน/ตลอดหลักสูตร
จํานวน ๑๐๗,๐๐๐ บาท
 ค8าใช:จ8ายต8อคน/ตลอดหลักสูตร
จํานวน ๙๙,๔๒๙ บาท
 จํานวนนักศึกษาน:อยที่สุดที่คุ:มทุน
จํานวน ๖๕ คน
 จํานวนนักศึกษาที่คาดว8าจะรับ
จํานวน ๗๐ คน
๒.๖.๒ งบประมาณการค2าใช-จ2ายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ต8อป?การศึกษา)
๑) ค8าใช:จ8ายในการผลิตบัณฑิต
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕

รายจ2าย
ค8าใช:จ8ายบุคลากร
ค8าตอบแทน ค8าใช:สอยและค8าวัสดุ
ค8าสาธารณูปโภค
ค8าเสื่อมราคา
เงินอุดหนุน
๑๓

บาท/ต2อป@การศึกษา
๑,๖๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
-
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๖

๒)

อื่น ๆ
รวม

๒๐,๐๐๐
๑,๗๔๐,๐๐๐

รายได:จากค8าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ
ลําดับ
รายไดบาท/ป@/หลักสูตร
๑ ค8าธรรมเนียมการศึกษาและค8าหน8วยกิต
๑,๘๗๒,๕๐๐
๒ ทุนภายนอกหรือรายได:ที่สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร
๓ อื่น ๆ
รวม
๑,๘๗๒,๕๐๐

๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ8านสื่อสิ่งพิมพเปKนหลัก
แบบทางไกลผ8านสื่อแพร8ภาพและเสียงเปKนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปKนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน2วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข-ามมหาวิทยาลัย (ถ-ามี)
เปK นไปตามข: อบั งคั บมหาวิทยาลั ยมหิดลว8าด:วยการศึ กษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๖๐ แสดงในภาคผนวก ๗
๓. หลักสูตรและคณาจารยAผู-สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน2วยกิต
จํานวนหน8วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม8น:อยกว8า ๑๔๔ หน8วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร-างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้
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แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยว
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม2น-อยกว2า
๓๐ หน2วยกิต
๑. กลุ8มวิชาแกน (สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร)
๗ หน8วยกิต
๒. กลุ8มวิชาภาษา
๙ หน8วยกิต
๓. กลุ8มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๖ หน8วยกิต
๔. กลุ8มวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๖ หน8วยกิต
๕. กลุ8มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒ หน8วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๘ หน2วยกิต
๑. วิชาบังคับศิลปศาสตร
๒๑ หน8วยกิต
๒. วิชาเอก
๘๗ หน8วยกิต
๒.๑ วิชาบังคับ
๕๑ หน8วยกิต
๒.๒ วิชาบังคับเลือก
๓๖ หน8วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน2วยกิต
แผนการศึกษา วิชาเอก-วิชาโท
หมายเหตุ : หากนักศึกษาเลือกแผนการศึกษานี้ จะต:องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ8มรายวิชาโทไม8
น:อยกว8า ๑๘ หน8วยกิต หรือตามข:อกําหนดของรายวิชาโท
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม2น-อยกว2า
๓๐ หน2วยกิต
๑. กลุ8มวิชาแกน (สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร)
๗ หน8วยกิต
๒. กลุ8มวิชาภาษา
๙ หน8วยกิต
๓. กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
๖ หน8วยกิต
๔. กลุ8มวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๖ หน8วยกิต
๕. กลุ8มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒ หน8วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๘ หน2วยกิต
๑. วิชาบังคับศิลปศาสตร
๒๑ หน8วยกิต
๒. วิชาเอก
๖๙ หน8วยกิต
๒.๑ วิชาบังคับ
๕๑ หน8วยกิต
๒.๒ วิชาบังคับเลือก
๑๘ หน8วยกิต
๓. วิชาโท
๑๘ หน8วยกิต
๑๕
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๓.๑ วิชาบังคับ
๑๒ หน8วยกิต
๓.๒ วิชาบังคับเลือก
๖ หน8วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน2วยกิต
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๓.๑.๓.๑ รหัสวิชา
รหัสวิชากําหนดไว:เปKนสองส8วนคือ ส8วนแรกเปKนอักษรย8อ และส8วนที่สองเปKนเลข ๓ หลัก ส8วน
แรก เปKนอักษรย8อประจําหน8วยงานที่รับผิดชอบรายวิชา หรือสถานภาพของรายวิชานั้นๆ ดังนี้
รหั ส รายวิ ชาในหลัก สู ต รนี้ เปK น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ยมหิ ดล เรื่ อ ง หลั ก เกณฑการ
กํ า หนดรหั ส ประจํ า วิ ช า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวิ ช าในหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ จะ
ประกอบด:วยสัญลักษณ ๗ หลัก ๔ หลักแรกเปKนตัวอักษร ๓ หลักหลังเปKนตัวเลข
ก. ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี้
 ตัวอักษร ๒ หลักแรก เปKนอักษรย8อชื่อมหาวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน ที่รับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอน ได:แก8
มม และ MU หมายถึง
มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University
ศศ และ LA
หมายถึง
คณะศิลปศาสตร
Faculty of Liberal Arts
 ตั ว อั ก ษร ๒ หลั ก หลั ง เปK น ชื่ อ รายวิ ช า / ภาควิ ช า / สาขาวิ ช า / โครงการ ที่
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได:แก8
อักษรย2อ
ชื่อเต็มภาควิชา / โครงการ
ไทย อังกฤษ
ไทย – อังกฤษ
ภท
TH
ภาษาไทย – Thai
ภอ
EN
ภาษาอังกฤษ – English
พฐ
FE
พื้นฐาน – Foundation Education
บศ
SR
บังคับศิลปศาสตร – Specific Requirement
ภฝ
FR
ภาษาฝรั่งเศส – French
ภญ
JP
ภาษาญี่ปุ^น – Japanese
ภจ
CH
ภาษาจีน – Chinese
ภย
GM ภาษาเยอรมัน – German
จว
PS
จิตวิทยา – Psychology
๑๖
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ภาควิชา –

ศค
ปศ
ปญ

DA
HT
PH

ศิลปะการละคร - Dramatic Arts
ประวัติศาสตร - History
ปรัชญา - Philosophy

ข. ตัวเลข ๓ หลัก มีความหมายดังนี้
 ตัวเลขหลักแรก (ใช:เลข ๑-๒-๓-๔) แสดงระดับชั้นป?ที่กําหนดให:ศึกษารายวิชานั้น ๆ
 เลขตัวที่สองและสาม (ใช:เลข ๐๐-๙๕) แสดงกลุ8มรายวิชาและลําดับรายวิชา
๓.๑.๓.๒ การคิดหน2วยกิต
รายวิชาบรรยาย ๑ หน8วยกิต เท8ากับ ๑ ชั่วโมงต8อสัปดาห
รายวิ ชาฝ– กหรื อทดลองหรือ ปฏิ บัติก าร ๑ หน8 วยกิ ต เท8 ากั บ ๒ ชั่ วโมงต8 อ สั ปดาห ในแต8 ละรายวิชา
กําหนดเกณฑการคํานวณหน8วยกิตจากจํานวนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงที่นักศึกษาต:องศึกษาด:วย
ตนเองนอกเวลาเรียนต8อ ๑ สัปดาห
การเขียนหน8วยกิตในรายวิชาต8างๆ ประกอบด:วยเลข ๔ ตัว คือ
เลขตัวแรกอยู8นอกวงเล็บ เปKนจํานวนหน8วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู8ในวงเล็บแสดงชั่วโมงเรียนดังนี้
เลขตัวที่สองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยายต8อสัปดาห
เลขตัวที่สามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติต8อสัปดาห
เลขตัวที่สี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษาค:นคว:าด:วยตนเองต8อสัปดาห
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน2วยกิต
รายวิชาบังคับ กลุ2มวิชาสังคมศาสตรAและมนุษยศาสตรA ๓ วิชา
รวม ๗ หน2วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
มมศท ๑๐๑
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
MUGE 101
General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
MUGE 102
Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
MUGE 103
Arts and Sciences for Human Development

๑๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑
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รายวิชาบังคับ กลุ2มวิชาภาษา ๓ วิชา
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๑๖
LAEN 116
ศศภอ ๒๑๖
LAEN 216

รวม ๙ หน2วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศิลปะการใช:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
Art of Using Thai Language in Communication
โครงสร:างภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
English Structure
การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
English Oral Communication

รายวิชากลุ2มวิชาวิทยาศาสตรAและคณิตศาสตรA
รวม ๖ หน2วยกิต
นักศึกษาต:องเลือกเรียนรายวิชาต8อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให:
มีหน8วยกิตรวมไม8น:อยกว8า ๖ หน8วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
วทคณ ๑๗๐
คณิตศาสตรและสถิติศาสตรพื้นฐานประยุกต
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
SCMA 170
Applicable Basic Mathematics and Statistics
วทคร ๑๐๑
วิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
SCID 101
Integrated Science
สวศท ๑๐๐
โลกและธรรมชาติ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
ENGE 100
The Earth and Nature
สวศท ๑๐๔
ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
ENGE 104
Danger and Safety in Daily Life
สวศท ๑๐๕
บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล:อม
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
ENGE 105
Integrating Health and Environment
หมายเหตุ : อาจเลือกจากรายวิชาอื่นๆที่อยู8ในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ8มวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
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รายวิชากลุ2มวิชาสังคมศาสตรAและมนุษยศาสตรA
รวม ๖ หน2วยกิต
นักศึกษาต:องเลือกเรียนรายวิชาต8อไปนี้หรือรายวิชาอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให:มี
หน8วยกิตรวมไม8น:อยกว8า ๖ หน8วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศพฐ ๑๔๑
หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAFE 141
Principles of Management for Self Development
ศศพฐ ๑๔๗
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAFE 147
Psychology for Better Life
ดศสว ๑๐๑
ดนตรีวิจักษ
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
MSID 101
Music Appreciation
ดศดน ๑๐๗
ภาพยนตรวิจักษ
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
MSMS 107
Film Appreciation
ศศพฐ ๑๕๔
ศิลปะและชีวิตไทย
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAFE 154
Arts and Thai Life
สมมน ๑๐๑
ปรัชญาขั้นแนะนํา
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
SHHU 101
Introduction to Philosophy
สวศท ๑๐๓
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
ENGE 103
Economics in Everyday Life
สมสค ๑๐๙
บูรณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
SHSS 109
Integration of Thai Politics and Law
สมสค ๑๐๕
เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
SHSS 105
Thai Economy and Politics and Global Society
สมสค ๑๒๕
หลักรัฐศาสตรการเมืองและการปกครองไทย
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
SHSS 125
Principles of Political Science and Thai Politics
กญศท ๒๖๐
การบริหารและการจัดการองคกร
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
KAGE 260
Administration and Organization Management
๑๙
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หมายเหตุ : อาจเลื อ กจากรายวิ ช าอื่ น ๆที่ อ ยู8 ในหมวดศึ ก ษาทั่ ว ไปกลุ8 ม สั ง คมศาสตรและมนุ ษ ยศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
รายวิชากลุ2มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
รวม ๒ หน2วยกิต
นักศึกษาต:องเลือกเรียนรายวิชาต8อไปนี้ให:มีหน8วยกิตไม8น:อยกว8า ๒ หน8วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
วกศท ๑๐๑
แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
SPGE 101
Aerobics for Health
วกศท ๑๐๒
โยคะเพื่อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
SPGE 102
Yoga for Health
วกศท ๑๐๓
เสริมสร:างสมรรถภาพทางกาย
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
SPGE 103
Body Conditioning
วกศท ๑๐๔
เทนนิส
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
SPGE 104
Lawn Tennis
วกศท ๑๐๕
ฟุตบอล
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
SPGE 105
Soccer
วกศท ๑๐๙
ว8ายน้ํา
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
SPGE 109
Swimming
วกศท ๑๑๐
บาสเกตบอล
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
SPGE 110
Basketball
วกศท ๑๑๑
วอลเลยบอล
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
SPGE 111
Volleyball
วกศท ๑๑๒
ลีลาศ
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
SPGE 112
Social Dance
วกศท ๑๑๓
เทเบิลเทนนิส
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
SPGE 113
Table Tennis
วกศท ๑๑๔
แบดมินตัน
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
SPGE 114
Badminton
หมายเหตุ : อาจเลือกจากรายวิชาอื่นๆที่อยู8ในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ8มวิชาสุขภาพและนันทนาการของมหาวิทยาลัย
๒๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

 หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๒ หน2วยกิต
กลุ2มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตรA ๗ รายวิชา
รวม ๒๑ หน2วยกิต
รายวิชาบั ง คั บศิ ลปศาสตรที่ บรรจุ ไว: ในหลั ก สู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ตสาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษที่ ปรั บปรุ ง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน (TQF)
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศบศ ๑๑๒
ทักษะการรู:สารสนเทศ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LASR 112
Information Literacy Skills
ศศบศ ๑๑๓
อารยธรรมตะวันตก
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LASR 113
Western Civilization
ศศบศ ๒๑๔
ปรัชญาเบื้องต:น
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LASR 214
Introduction to Philosophy
ศศบศ ๒๑๕
อารยธรรมตะวันออก
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LASR 215
Eastern Civilization
ศศบศ ๒๑๖
อารยธรรมไทย
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LASR 216
Thai Civilization
ศศบศ ๓๑๗
มนุษยกับศิลปะ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LASR 317
Man and Art
ศศบศ ๓๑๘
สถานการณโลกร8วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LASR 318
Contemporary World Affairs: Politics, Economics, and Society
 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)
รายวิชากลุ2มวิชาบังคับ
แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยว ๑๗ วิชา
แผนการศึกษาวิชาเอก-วิชาโท ๑๗ วิชา

รวม ๕๑
รวม ๕๑

๒๑

หน2วยกิต
หน2วยกิต

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศภอ ๑๐๙
LAEN 109
ศศภอ ๒๐๑
LAEN 201
ศศภอ ๒๐๔
LAEN 204
ศศภอ ๒๐๗
LAEN 207
ศศภอ ๒๐๘
LAEN 208
ศศภอ ๒๐๙
LAEN 209
ศศภอ ๒๑๑
LAEN 211
ศศภอ ๒๑๔
LAEN 214
ศศภอ ๒๑๗
LAEN 217
ศศภอ ๓๐๑
LAEN 301
ศศภอ ๓๐๔
LAEN 304
ศศภอ ๓๐๗
LAEN 307
ศศภอ ๓๐๘*
LAEN 308

จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องต:น
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
Introduction to the English Language and Linguistics
ระบบคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
English Morphology and Syntax
การอ8านเชิงวิชาการเบื้องต:น
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
Fundamental Academic Reading
หลักการแปล
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
Principles of Translation
การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
Translation from English into Thai
สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
English Phonetics
การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต:น
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
Fundamental Academic Writing
พื้ นฐานวรรณคดี ทางด: านเทพปกรณั มและพระคั มภี ร ไบเบิ ล ๓ (๓-๐-๖) หน8 ว ยกิ ต
Mythological and Biblical Background to Literature
วรรณคดีเบื้องต:น
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
Introduction to Literature
การแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
Translation from Thai into English
การอ8านเชิงวิเคราะห
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
Analytical Reading
การสนทนาระดับสูง
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
Advanced Conversation
การเขียนเพื่อเตรียมความพร:อมในการวิจัย
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
Research Writing Preparation
๒๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศภอ ๓๔๓
LAEN 343
ศศภอ ๓๔๕
LAEN 345
ศศภอ ๓๔๖
LAEN 346
ศศภอ ๔๓๘*
LAEN 438

การเขียนเพื่อจุดมุ8งหมายทางวิชาการ
Writing for Academic Purposes
วรรณคดีอังกฤษ
British Literature
วรรณคดีอเมริกัน
American Literature
การพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking

๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต

รายวิชากลุ2มวิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
 วิชาเอกเดี่ยว ๑๒ วิชา
รวม ๓๖ หน2วยกิต
หมายเหตุ : นักศึกษาต:องเลือกเรียนวิชาในหมวดทักษะ อย8างน:อย ๑๒ หน8วยกิต หมวดภาษาศาสตร อย8างน:อย ๙
หน8วยกิต หมวดวรรณคดี อย8างน:อย ๖ หน8วยกิต และหมวดการแปลหรือหมวดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง อย8างน:อย
๙ หน8วยกิต
 วิชาเอก-วิชาโท ๖ วิชา
รวม ๑๘ หน2วยกิต
หมายเหตุ : นักศึกษาต:องเลือกเรียนวิชาในหมวดทักษะ อย8างน:อย ๙ หน8วยกิต หมวดภาษาศาสตร อย8างน:อย ๖
หน8วยกิต หมวดวรรณคดี อย8างน:อย ๓ หน8วยกิต)
โดยให-นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต2อไปนี้
หมวดทักษะ (Skills)
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศภอ ๒๕๙
การเจรจาเชิงธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 259
Business Talk
ศศภอ ๒๖๐
การเขียนเชิงธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 260
Business Writing
ศศภอ ๔๓๗
การเขียนเชิงสร:างสรรค
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 437
Creative Writing
ศศภอ ๔๔๒
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู8วิชาชีพ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 442
English for Career Preparation
ศศภอ ๔๖๑
สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 461
Seminar in Liberal Arts
๒๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศภอ ๔๖๒
การศึกษาค:นคว:าอิสระในเชิงศิลปศาสตร
LAEN 462
Independent Study in Liberal Arts
หมวดภาษาศาสตรA (Linguistics)
ศศภอ ๓๓๖
LAEN 336
ศศภอ ๓๓๗
LAEN 337
ศศภอ ๔๓๖
LAEN 436
ศศภอ ๔๕๑
LAEN 451

ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
Sound System of English
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
วัจนปฏิบัติศาสตร
Pragmatics
ภาษาย8อยของภาษาอังกฤษ
Varieties of English

๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต

จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต

หมวดการแปล (Translation)
ศศภอ ๔๕๕
การแปลระดับสูง
LAEN 455
Advanced Translation
ศศภอ ๔๕๖
การแปลแบบล8าม
LAEN 456
Interpretation

๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต

หมวดวรรณคดี (Literature)
ศศภอ ๓๓๕
LAEN 335
ศศภอ ๔๑๖
LAEN 416
ศศภอ ๔๑๗
LAEN 417
ศศภอ ๔๓๔
LAEN 434

จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต

การละครเบื้องต:น
Introduction to Drama
วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร
Selected Topics in British Literature
วรรณกรรมอเมริกันที่คัดสรร
Selected Topics in American Literature
วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย
Asian Literature
๒๔

๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศภอ ๔๓๕
LAEN 435
ศศภอ ๔๔๐
LAEN 440
ศศภอ ๔๖๐
LAEN 460

เชคสเป?ยรเบื้องต:น
Introduction to Shakespeare
นักเขียนสตรี
Women Writers
วรรณกรรมเอกของโลก
Masterpieces of World Literature

๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต

หมวดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes)
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศภอ ๒๓๓
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 233
English for Information Technology
ศศภอ ๒๕๒
ภาษาอังกฤษเพื่อการท8องเที่ยว
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 252
English for Tourism
ศศภอ ๒๕๓
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 253
English for Hotel Business
ศศภอ ๒๕๖
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 256
English for Science and Technology
ศศภอ ๒๕๘
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 258
English for Services
ศศภอ ๒๖๙
ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและสิ่งพิมพ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 269
English for Media and Journalism
ศศภอ ๒๗๘
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการระบบ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
ขนส8งสินค:าและบริการ
LAEN 278
English for Logistics
ศศภอ ๓๓๔
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรช8วยในการเรียนรู:ภาษาขั้นแนะนํา ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
LAEN 334
Introduction to Computer Aided Language Learning (CALL)
ศศภอ ๔๗๕
การสอนภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 475
English Language Teaching
๒๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

กลุ2มวิชาโท
รวม ๑๘ หน2วยกิต
ให: นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นสาขาวิ ช าโทที่ เ ปX ด สอนในคณะศิ ล ปศาสตรหรื อ คณะ/หน8 ว ยงานอื่ น ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ สาขาวิชาโทภาษาไทย หรือสาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ^น โดยกลุ8มวิชาโทต:องมีจํานวนหน8วยกิต
ไม8น:อยกว8า ๑๘ หน8วยกิต หรือเปKนไปตามข:อกําหนดของรายวิชาโทนั้น
ตัวอย8างสาขาวิชาโทที่เปXดสอนโดยคณะศิลปศาสตร
รายวิชาโทภาษาอังกฤษ (สําหรับนักศึกษาสาขาอื่น)
กลุ2มวิชาบังคับ ประกอบด:วย ๔ รายวิชา ซึ่งนักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา

๑๘ หน2วยกิต
รวม ๑๒ หน8วยกิต

หมายเหตุ : ก8อนเรียนรายวิชาต8อไปนี้ต:องสอบผ8านวิชา ศศภอ ๑๑๖ โครงสร:างภาษาอังกฤษ และ ศศภอ ๒๑๖
การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ โดยได:เกรดไม8ต่ํากว8า C+ ทั้งสองรายวิชา
วิชาบังคับโท ๑๒ หน2วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศภอ ๒๐๔
การอ8านเชิงวิชาการเบื้องต:น
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 204
Fundamental Academic Reading
ศศภอ ๒๐๗
หลักการแปล
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 207
Principles of Translation
ศศภอ ๒๑๑
การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต:น
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 211
Fundamental Academic Writing
ศศภอ ๔๓๘
การพูดในที่สาธารณะ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAEN 438
Public Speaking
วิชาบังคับเลือก เลือกไม8ต่ํากว8า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในหมวดนี้ได:จากวิชาบังคับหรือวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๒๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาควิชา –

กลุ2มวิชาโท สาขาวิชาภาษาไทย
๑๘ หน2วยกิต
รายวิชาบังคับ ประกอบด:วย ๔ รายวิชา ซึ่งนักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา
รวม ๑๒ หน8วยกิต
วิชาบังคับโท
๑๒ หน2วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟ•งและการพูด
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LATH 201 Principles and Art of Listening and Speaking
ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอ8านและการเขียน
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LATH 201 Principles and Art of Reading and Writing
ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LATH 203 Characteristics of the Thai Language
ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LATH 208 Evolution of Thai Literature
รายวิชาบังคับเลือก เลือกไม8ต่ํากว8า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได:จากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
กลุ2มวิชาโท ภาษาญี่ปุeน
๑๘ หน2วยกิต
รายวิชาบังคับมี ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน8วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศภญ ๑๖๑
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๑
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
LAJP 161
Elementary Japanese 1
ศศภญ ๑๖๒
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๒
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
LAJP 162
Elementary Japanese 2
ศศภญ ๑๖๓
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๓
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
LAJP 163
Elementary Japanese 3
ศศภญ ๑๖๔
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๔
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
LAJP 164
Elementary Japanese 4
๒๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต:องเลือกเรียนไม8น:อยกว8า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต
ศศภญ ๑๖๕
ญี่ปุ^นศึกษา
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAJP 165
Japanese Studies
ศศภญ ๑๖๗
ภาษาญี่ปุ^นธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAJP 167
Business Japanese
ศศภญ ๑๖๘
การเขียนภาษาญี่ปุ^น
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAJP 168
Japanese Writing
ศศภญ ๑๖๙
การอ8านภาษาญี่ปุ^น
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAJP 169
Japanese Reading
กลุ2มวิชาโท ศิลปะการละคร
รายวิชาบังคับ ๕ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน8วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศศค ๑๐๐ ปริทัศนศิลปะการละครเวที
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LADA 100 Introduction to Theatre
ศศศค ๒๓๐ ศิลปะการแสดง
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
LADA 230 Acting
ศศศค ๒๔๐ การเขียนบทละคร
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
LADA 240 Playwriting
ศศศค ๒๖๐ ละครประยุกต
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
LADA 260 Applied Theatre
ศศศค ๓๒๐ ศิลปะการละครเวทีไทยร8วมสมัย
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LADA 320 Contemporary Thai Theatre
รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทศิลปะการละคร นักศึกษาต:องเลือกไม8ต่ํากว8า ๒-๓ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต นักศึกษา
สามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได:จากรายวิชาบังคับเลือกต8างๆ ดังต8อไปนี้
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศศค ๒๒๐ การละครเอเชีย
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LADA 220 Asian Theatre

๒๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาควิชา –

ศศศค
LADA
ศศศค
LADA
ศศศค
LADA
ศศศค
LADA

๒๒๑
221
๓๒๑
321
๓๕๐
350
๔๗๐
470

ประวัติศาสตรละครเวทีตะวันตก
Western Theatre History
วรรณคดีการละครตะวันตก
Western Dramatic Literatures
การกํากับการแสดง
Directing
โครงงานป?สุดท:ายด:านศิลปะการละครเวที
Senior Project in Theatre

๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต

กลุ2มวิชาโท ประวัติศาสตรA
รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน8วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตรไทยก8อนสมัยใหม8
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAHT 211 Pre-Modern Thai History
ศศปศ ๒๑๒ ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม8
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAHT 212 Modern Thai History
ศศปศ ๒๒๑ ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ขั้นแนะนํา
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAHT 221 Introduction to History of Southeast Asia
ศศปศ ๓๓๑ ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกขั้นแนะนํา
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAHT 331 Introduction to History of East Asia
รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทประวัติศาสตร นักศึกษาต:องเลือกไม8ต่ํากว8า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต นักศึกษา
สามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได:จากรายวิชาบังคับเลือกต8างๆ ดังต8อไปนี้
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศปศ ๒๔๑ ประวัติศาสตรยุโรปขั้นแนะนํา
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAHT 241 Introduction to History of Europe
ศศปศ ๒๖๑ ประวัติศาสตรท:องถิ่นไทย
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAHT 261 Thai Local History
๒๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาควิชา –

ศศปศ
LAHT
ศศปศ
LAHT
ศศปศ

๓๑๑
311
๓๑๒
312
๓๓๒

LAHT

332

ศศปศ
LAHT
ศศปศ
LAHT

๓๕๑
351
๔๑๑
411

ประวัติศาสตรการทหารในประเทศไทย
Thailand’s Military History
บทบาทสําคัญของชาวต8างชาติในประวัติศาสตรไทยก8อนสมัยใหม8
Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ในยุคการค:า
ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘
History of Southeast Asia in the Age of Commerce
15th– 18th Century
ประวัติศาสตรอเมริกา
American History
การอ8าน เชิงวิเคราะห และการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตรไทย
Reading, Analysis, and Writing Thai History Research
Papers

๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต

๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต

กลุ2มวิชาโท ปรัชญา มปรัชญา
รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน8วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศปญ ๒๗๒ ปรัชญาตะวันออก
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAPH 272 Eastern Philosophy
ศศปญ ๒๗๓ ปรัชญาตะวันตก
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAPH 273 Western Philosophy
ศศปญ ๓๗๕ จริยศาสตร
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAPH 375 Ethics
ศศปญ ๔๗๔ ปรัชญาการเมือง
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAPH 474 Political Philosophy

๓๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาควิชา –

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทปรัชญา นักศึกษาต:องเลือกไม8ต่ํากว8า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต นักศึกษาสามารถ
เลือกรายวิชาบังคับเลือกได:จากรายวิชาบังคับเลือกต8างๆ ดังต8อไปนี้
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศปญ ๒๗๔ ปรัชญาสําหรับชีวิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAPH 274 Philosophy for Life
ศศปญ ๓๗๐ อภิปรัชญาและญาณวิทยา
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAPH 370 Metaphysic & Epistemology
ศศปญ ๓๗๑ ปรัชญาในพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAPH 371 Philosophy in Buddhism
ศศปญ ๔๗๒ ปรัชญาในวรรณกรรม
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAPH 472 Philosophy in Literature
กลุ2มวิชาโท ภาษาจีน
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามประสงคจะเรี ยนภาษาจี น เปK น วิ ชาโท ต: อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ชา ศศภจ ๑๗๑
ภาษาจีน ๑ และ ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒ ก8อน โดยต:องมีผลการศึกษาไม8ต่ํากว8า B ทั้ง ๒ รายวิชา และนักศึกษา
จะต:องเรียนรายวิชาบังคับ และบังคับเลือกรวม ๑๘ หน8วยกิต ดังนี้
รายวิชาบังคับมี ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน8วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LACH 173 Chinese III
ศศภจ ๒๐๑ การฟ•งและการพูดภาษาจีน ๑
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LACH 201 Chinese Listening and Speaking I
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
ศศภจ ๒๐๒ การอ8านภาษาจีนเพื่อความเข:าใจ
LACH 202 Chinese Reading Comprehension
ศศภจ ๓๐๑ การเขียนภาษาจีน ๑
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LACH 301 Chinese Writing I

๓๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาควิชา –

รายวิชาบังคับเลือก ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเลือกเรียนรายวิชาต8อไปนี้ รวมไม8น:อยกว8า ๖ หน8วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศภจ ๒๑๑ การฟ•งและการพูดภาษาจีน ๒
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LACH 211 Chinese Listening and Speaking II
ศศภจ ๓๑๑ การเขียนภาษาจีน ๒
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LACH 311 Chinese Writing II
ศศภจ ๓๑๒ การแปลภาษาจีน
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LACH 312 Chinese Translation
ศศภจ ๓๑๓ ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LACH 313 Chinese in Media
กลุ2มวิชาโท จิตวิทยา
รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน8วยกิต
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศจว ๑๐๑ จิตวิทยาทั่วไป
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAPS 101 General Psychology
ศศจว ๑๐๒ จิตวิทยาบุคลิกภาพ
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAPS 102 Personality Psychology
ศศจว ๒๐๑ จิตวิทยาการเรียนภาษา
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAPS 201 Psychology of Language Learning
ศศจว ๓๐๑ วิธีวิจัยทางจิตวิทยา
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
LAPS 301 Research Methods in Psychology
รายวิชาบังคับเลือก ๕ รายวิชา นักศึกษาต:องเลือกไม8ต่ํากว8า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต นักศึกษาสามารถเลือก
รายวิชาบังคับเลือกได:จากรายวิชาบังคับเลือกต8างๆ ดังต8อไปนี้
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศจว ๒๑๑ จิตวิทยาสังคมขั้นแนะนํา
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

LAPS 211

General Psychology

ศศจว
LAPS
ศศจว
LAPS
ศศจว
LAPS
ศศจว
LAPS

จิตวิทยาการปรึกษาขั้นแนะนํา
Introduction to Counseling Psychology
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องต:น
Introduction to Industrial and Organizational
จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
จิตวิทยาเชิงบวก
Positive Psychology

๒๑๒
212
๓๑๑
311
๓๑๒
312
๓๑๓
313

๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต

 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม2น-อยกว2า ๖ หน2วยกิต
รายวิชาต8อไปนี้เปKนวิชาเลือกเสรีของคณะศิลปศาสตร นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร
ของคณะศิลปศาสตรหรือรายวิชาอื่นที่เปXดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า)
ศศภท ๑๐๖
อารมณขันกับภาษาและวรรณกรรมไทย
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
LATH 106
Humor in Thai Language and Literature
ศศภท ๑๐๗
ภาษากับภูมิป•ญญาไทย
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
LATH 107
Language and Thai Wisdom
ศศภท ๑๐๘
ภาษากับสังคมไทย
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
LATH 108
Language and Thai Society
ศศภท ๑๐๙
ภาษาและวรรณกรรมท:องถิ่นในประเทศไทย
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
กับการพัฒนาประเทศ
LATH 109
Local Language and Literature in Thailand
and Country Development
ศศภท ๑๑๐
ภาษาไทยในเพลง
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
LATH 110
Thai Language in Songs
ศศภท ๑๑๑
ภาษากับการจัดการความขัดแย:ง
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
LATH 111
Language and Conflict Management
ศศภท ๑๑๒
เทคนิคการสื่อสารภาษาไทยในอาชีพ
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
LATH 112
Technique of Thai Communication in Career
ศศภท ๑๑๓
ศิลปะการอ8านออกเสียงร:อยแก:วและร:อยกรอง
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
LATH 113
Art of Pronouncing Prose and Verse
ศศภท ๑๑๔
การพูดในที่ชุมนุมชน
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
LATH 114
Public Speaking
ศศภท ๑๑๕
การฟ•งและพูดนําเสนอทางวิชาการ
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
LATH 115
Academic Listening and Oral Presentation
๓๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศภท ๑๑๖
LATH 116
ศศภท ๑๑๗
LATH 117
ศศภท ๑๑๘
LATH 118
ศศภท ๑๑๙
LATH 119
ศศภท ๑๒๐
LATH 120
ศศภท ๑๒๑
LATH 121
ศศภท ๑๒๒
LATH 122
ศศภฝ ๑๔๑
LAFR 141
ศศภฝ ๑๔๒
LAFR 142
ศศฝศ ๑๕๐
LAFR 150
ศศภญ ๑๖๑
LAJP 161
ศศภญ ๑๖๒
LAJP 162
ศศภญ ๑๖๓
LAJP 163
ศศภญ ๑๖๔
LAJP 164
ศศภญ ๑๖๕
LAJP 165
ศศภญ ๑๖๖

วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร
Thai Literary Works and Film
การตูนศึกษา
Comics Studies
กีฬาและการละเล8นในฐานะคติชน
Sports and Recreations as Folklore
คติชนกับศิลปะพื้นถิ่นไทย
Folklore and Thai Folk Art
ภาษาไทย ๑ (สําหรับชาวต8างชาติ)
Thai Level 1
ภาษาไทย ๒ (สําหรับชาวต8างชาติ)
Thai Level 2
ภาษาไทย ๓ (สําหรับชาวต8างชาติ)
Thai Level 3
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต:น ๑
Elementary French 1
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต:น ๒
Elementary French 2
หน:าต8างสู8ฝรั่งเศส
Windows to France
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๑
Elementary Japanese 1
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๒
Elementary Japanese 2
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๓
Elementary Japanese 3
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๔
Elementary Japanese 4
ญี่ปุ^นศึกษา
Japanese Studies
ภาษาญี่ปุ^นเพื่อการสื่อสาร
๓๔

๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

LAJP 166

Japanese for Communication

ศศภจ ๑๗๑
LACH 171
ศศภจ ๑๗๒
LACH 172
ศศภจ ๑๗๓
LACH 173
ศศภจ ๒๐๙
LACH 209
ศศภจ ๒๑๒
LACH 212
ศศภย ๑๙๑
LAGM 191
ศศภย ๑๙๒
LAGM 192
ศศพฐ ๑๑๑
LAFE 111
ศศพฐ ๑๔๔
LAFE 144
ศศพฐ ๑๔๕
LAFE 145
ศศพฐ ๑๔๖
LAFE 146
ศศพฐ ๑๔๙
LAFE 149
ศศพฐ ๑๕๔
LAFE 154
ศศพฐ ๑๕๕

ภาษาจีน ๑
Chinese I
ภาษาจีน ๒
Chinese II
ภาษาจีน ๓
Chinese III
การเขียนภาษาจีนด:วยพู8กันจีน
Chinese Calligraphy
จีนศึกษา
Chinese Studies
ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๑
Elementary German 1
ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๒
Elementary German 2
มนุษยกับความชื่นชมศิลปะ
Man and Arts Appreciation
การคิดและวิเคราะหอย8างใช:เหตุผล
Critical Thinking and Analysis
เทคนิคการเรียนรู:ด:วยตนเอง
Self – Learning Techniques
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
การสร:างความสัมพันธระหว8างบุคคล
Interpersonal Relationship Development
ศิลปะกับชีวิตไทย
Arts and Thai Life
ปรัชญาขั้นพื้นฐาน
๓๕

๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต
๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕)หน8วยกิต
๓ (๒-๒-๕)หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

LAFE 155

Fundamental Philosophy

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๔.๑ แผนการศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเดี่ยว
ชั้นป@ที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร:างภาษาอังกฤษ
LAEN 116 English Structure
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู:สารสนเทศ
LASR 112 Information Literacy Skills
xxx xxx วิชากลุ8มวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (๑)
xxx xxx
xxxx xxx วิชากลุ8มสุขภาพและนันทนาการ
xxxx xxx

จํานวนหน2วยกิต

รวมหน2วยกิต

๑๙ หน2วยกิต

๒ (๑ – ๒ – ๓)*
๓ (๒ – ๒ – ๕)*
๒ (๑ – ๒ – ๓)**
๓ (๒ – ๒ – ๕)
๓ (๓ – ๐ – ๖)
๓ (๓ – ๐ – ๖)
๓ (๓ – ๐ – ๖) / ๓ (๒ – ๒ – ๕)
๒ (๑ – ๒ - ๓)

หมายเหตุ: รายวิชา มมศท ๑๐๑-๑๐๓ เปEนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดป@การศึกษา
๓๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

* เปKนรายวิชาเรียนต8อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท8านั้น
** เปKนรายวิชาเรียนต8อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท8านั้น
ชั้นป@ที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 103 Arts and Sciences for Human development
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ
LAEN 216 English Oral Communication
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรมตะวันตก
LASR 113 Western Civilization
xxxx xxx วิชากลุ8มสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (๑)
xxxx xxx
xxxx xxx วิชากลุ8มวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (๒)
xxxx xxx

จํานวนหน2วยกิต

รวมหน2วยกิต

๑๔ หน2วยกิต

๒ (๑–๒–๓)*
๓ (๒–๒–๕)*
๒ (๑–๒–๓)**
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

หมายเหตุ: รายวิชา มมศท ๑๐๑-๑๐๓ เปEนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดป@การศึกษา
* เปKนรายวิชาเรียนต8อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท8านั้น
** เปKนรายวิชาเรียนต8อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท8านั้น

๓๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชั้นป@ที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
วิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องต:น
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics
ศศภอ ๒๐๔ การอ8านเชิงวิชาการเบื้องต:น
LAEN 204 Fundamental Academic Reading
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
LAEN 209 English Phonetics
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต:น
LAEN 211 Fundamental Academic Writing
วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA)
ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก
LASR 215 Eastern Civilization
ศศบศ ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องต:น
LASR 214 Introduction to Philosophy

จํานวนหน2วยกิต

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๑)
LAEN xxx

๓ (๓–๐–๖)

รวมหน2วยกิต

๒๑ หน2วยกิต

๓๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชั้นป@ที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
วิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๒๐๑ ระบบคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
LAEN 201
English Morphology and Syntax
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล
LAEN 207
Principles of Translation
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานทางวรรณคดีด:านเทพปกรณัมและพระคัมภีรไบเบิล
LAEN 214
Mythological and Biblical Background to Literature
ศศภอ ๓๐๔ การอ8านเชิงวิเคราะห
LAEN 304
Analytical Reading

จํานวนหน2วยกิต

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA)
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย
LASR 216 Thai Civilization

๓ (๓–๐–๖)

วิชาศึกษาทั่วไป
xxxx xxx วิชากลุ8มสังคมศาสตร มนุษยศาสตร (๒)
xxxx xxx

๓ (๓–๐–๖)

วิชาเลือกเสรี
xxxx xxx
xxxx xxx

๓ (๓–๐–๖)
วิชาเลือกเสรี (๑)

รวมหน2วยกิต

๒๑ หน2วยกิต
๓๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชั้นป@ที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
วิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย
LAEN 208 Translation from English into Thai
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องต:น
LAEN 217 Introduction to Literature
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง
LAEN 307 Advanced Conversation
ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพื่อจุดมุ8งหมายทางวิชาการ
LAEN 343 Writing for Academic Purposes
วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA)
ศศบศ ๓๑๗ มนุษยกับศิลปะ
LASR 317 Man and Art

จํานวนหน2วยกิต

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๒)
LAEN xxx
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๓)
LAEN xxx

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

รวมหน2วยกิต

๒๑ หน2วยกิต

๔๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชั้นป@ที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
วิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๓๐๑
การแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ
LAEN 301
Translation from Thai into English
ศศภอ ๓๐๘
การเขียนเพื่อเตรียมความพร:อมในการวิจัย
LAEN 308
Research Writing Preparation
ศศภอ ๓๔๕
วรรณคดีอังกฤษ
LAEN 345
British Literature
ศศภอ ๔๓๘
การพูดในที่สาธารณะ
LAEN 438
Public Speaking

จํานวนหน2วยกิต

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA)
ศศบศ ๓๑๘
สถานการณโลกร8วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อต8างๆ
๓ (๓–๐–๖)
LASR 318
Contemporary World Affairs: Politics, Economics and
Society
วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก ๔
LAEN xxx
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก ๕
LAEN xxx

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

รวมหน2วยกิต

๒๑ หน2วยกิต

๔๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชั้นป@ที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
วิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน
LAEN 346 American Literature
วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก
LAEN xxx
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก
LAEN xxx
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก
LAEN Xxx
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก
LAEN xxx
วิชาเลือกเสรี
ศศภอ xxx
LAEN xxx

จํานวนหน2วยกิต

๓ (๓–๐–๖)

๖

๓ (๓–๐–๖)

๗

๓ (๓–๐–๖)

๘

๓ (๓–๐–๖)

๙

๓ (๓–๐–๖)

๓ (๓–๐–๖)
วิชาเลือกเสรี (๒)

รวมหน2วยกิต

๑๘ หน2วยกิต

๔๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชั้นป@ที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก ๑๐
LAEN xxx
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก ๑๑
LAEN xxx
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก ๑๒
LAEN xxx

จํานวนหน2วยกิต

รวมหน2วยกิต

๙ หน2วยกิต

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

๔๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

วิชาเอก-วิชาโท
ชั้นป@ที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร:างภาษาอังกฤษ
LAEN 116 English Structure
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู:สารสนเทศ
LASR 112 Information Literacy Skills
xxxx xxx วิชากลุ8มวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (๑)
xxxx xxx
xxxx xxx วิชากลุ8มสุขภาพและนันทนาการ
xxxx xxx
xxxx xxx (สําหรับผู:ที่ประสงคเรียนวิชาโทภาษาจีน ภาษาญี่ปุ^น หรือจิตวิทยา)
xxxx xxx

จํานวนหน2วยกิต
๒ (๑–๒–๓)*
๓ (๒–๒–๕)*
๒ (๑–๒–๓)**
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)/๓ (๓-๐-๖)

รวมหน2วยกิต
๑๙-๒๒ หน2วยกิต
หมายเหตุ: รายวิชา มมศท ๑๐๑-๑๐๓ เปEนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดป@การศึกษา
* เปKนรายวิชาเรียนต8อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท8านั้น
๔๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

** เปKนรายวิชาเรียนต8อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท8านั้น
ชั้นป@ที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE 103 Arts and Sciences for Human development
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ
LAEN 216 English Oral Communication
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรมตะวันตก
LASR 113 Western Civilization
xxxx xxx กลุ8มวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (๑)
xxxx xxx
xxxx xxx วิชากลุ8มวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (๒)
xxxx xxx
xxxx xxx (สําหรับผู:ที่ประสงคเรียนวิชาโทภาษาจีน ภาษาญี่ปุ^น หรือจิตวิทยา)
xxxx xxx

จํานวนหน2วยกิต

รวมหน2วยกิต

๑๔-๑๗ หน2วยกิต

๒ (๑–๒–๓)*
๓ (๒–๒–๕)*
๒ (๑–๒–๓)**
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)/๓ (๓-๐-๖)

หมายเหตุ: รายวิชา มมศท ๑๐๑-๑๐๓ เปEนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดป@การศึกษา
* เปKนรายวิชาเรียนต8อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท8านั้น
** เปKนรายวิชาเรียนต8อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท8านั้น
๔๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชั้นป@ที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
วิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องต:น
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics
ศศภอ ๒๐๔ การอ8านเชิงวิชาการเบื้องต:น
LAEN 204 Fundamental Academic Reading
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
LAEN 209 English Phonetics
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต:น
LAEN 211 Fundamental Academic Writing
วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA)
ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก
LASR 215 Eastern Civilization
ศศบศ ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องต:น
LASR 214 Introduction to Philosophy
วิชาโท
xxxx xxx
xxxx xxx

จํานวนหน2วยกิต

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับโท (๑)

๓ (๓–๐–๖)

รวมหน2วยกิต

๒๑ หน2วยกิต

๔๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชั้นป@ที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
วิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๒๐๑ ระบบคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
LAEN 201
English Morphology and Syntax
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล
LAEN 207
Principles of Translation
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานทางวรรณคดีด:านเทพปกรณัมและพระคัมภีรไบเบิล
LAEN 214
Mythological and Biblical Background to Literature
ศศภอ ๓๐๔ การอ8านเชิงวิเคราะห
LAEN 304
Analytical Reading

จํานวนหน2วยกิต

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA)
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย
LASR 216 Thai Civilization

๓ (๓–๐–๖)

วิชาศึกษาทั่วไป
xxxx xxx
วิชากลุ8มสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (๒)
xxxx xxx

๓ (๓–๐–๖)

วิชาโท
xxxx xxx
xxxx xxx

๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับโท (๒)

รวมหน2วยกิต

๒๑ หน2วยกิต
๔๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชั้นป@ที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
วิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย
LAEN 208 Translation from English into Thai
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องต:น
LAEN 217 Introduction to Literature
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง
LAEN 307 Advanced Conversation
ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพื่อจุดมุ8งหมายทางวิชาการ
LAEN 343 Writing for Academic Purposes

จํานวนหน2วยกิต

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA)
ศศบศ ๓๑๗ มนุษยกับศิลปะ
LASR 317 Man and Art

๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๑)
LAEN xxx

๓ (๓–๐–๖)

วิชาโท
xxxx xxx

วิชาบังคับโท (๓)

๓ (๓–๐–๖)

รวมหน2วยกิต

๒๑ หน2วยกิต

๔๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชั้นป@ที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
วิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๓๐๑
การแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ
LAEN 301
Translation from Thai into English
ศศภอ ๓๐๘
การเขียนเพื่อเตรียมความพร:อมในการวิจัย
LAEN 308
Research Writing Preparation
ศศภอ ๓๔๕
วรรณคดีอังกฤษ
LAEN 345
British Literature
ศศภอ ๔๓๘
การพูดในที่สาธารณะ
LAEN 438
Public Speaking

จํานวนหน2วยกิต

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA)
ศศบศ ๓๑๘
สถานการณโลกร8วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อต8างๆ
๓ (๓-๐-๖)
LASR 318
Contemporary World Affairs: Politics, Economics and
Society
วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก (๒)
LAEN xxx

๓ (๓–๐–๖)

วิชาโท
xxxx xxx
xxxx xxx

๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับโท (๔)

รวมหน2วยกิต

๒๑ หน2วยกิต
๔๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชั้นป@ที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
วิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน
LAEN 346 American Literature

จํานวนหน2วยกิต

๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก (๓)
LAEN xxx
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก (๔)
LAEN xxx
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก (๕)
LAEN xxx

๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)
๓ (๓–๐–๖)

วิชาโท
xxxx xxx
xxxx xxx

วิชาบังคับเลือกโท (๑)

๓ (๓–๐–๖)

วิชาเลือกเสรี
xxxx xxx
xxxx xxx

วิชาเลือกเสรี ๑

๓ (๓–๐–๖)

รวมหน2วยกิต

๑๘ หน2วยกิต

๕๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชั้นป@ที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ xxx
วิชาบังคับเลือก (๖)
LAEN xxx
วิชาโท
ศศภอ xxx
LAEN xxx

ศศภอ xxx
LAEN xxx

จํานวนหน2วยกิต
๓ (๓–๐–๖)

วิชาบังคับเลือกโท (๒)

๓ (๓–๐–๖)

วิชาเลือกเสรี (๒)

๓ (๓–๐–๖)

รวมหน2วยกิต

๙ หน2วยกิต

๕๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๓.๑.๕ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs)
สู2รายวิชา (Curriculum Mapping):
แสดงในภาคผนวก ๔
๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค-นคว-า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษยA
๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต
MUGE 101
General Education for Human Development
2 (1 - 2 - 3) credits
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพั นธของวิชาศึ กษาทั่ วไปกั บวิชาชีพ วิชาเฉพาะ ความ
เชื่ อมโยงสั ม พั นธระหว8 างพฤติกรรมกั บคุ ณสมบั ติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิ เคราะหสั งเคราะหอย8 างมี
วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค การวิเคราะหเหตุป•จจัยและผลกระทบของเหตุการณ สถานการณ
ป• ญ หา และการสั งเคราะหแนวทางแก: ไข ป• องกั น ป• ญ หา หรื อปรั บ ปรุ งพั ฒ นาเหตุ ก ารณ สถานการณ เพื่ อ
คุณประโยชนต8อตนเอง ผู:อื่น และสังคม การประยุกตความรู:เพื่อเสนอแนวทางแก:ไขป•ญหากรณีศึกษา
The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational
and specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the
qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events, situations, and
problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events or
situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to
solve the problems of case studies
มมศท ๑๐๒
MUGE 102

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยA
๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต
Social Studies for Human Development
3 (2 - 2 - 5) credits
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข:องกับสถานการณ เหตุการณ ป•ญหาที่สําคัญของสังคมไทย
และสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร ระบบการเมืองการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะหเหตุป•จจัยและผลกระทบของเหตุการณ สถานการณ ป•ญหา และ
การสั ง เคราะหแนวทางแก: ไข ป• อ งกั น ป• ญ หา หรื อ แนวทางปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเหตุ ก ารณ สถานการณ เพื่ อ
คุณประโยชนต8อตนเอง ผู:อื่น และสังคม การประยุกตความรู:เพื่อเสนอแนวทางแก:ไขป•ญหากรณีศึกษา
Basic principles and theory in relation to events, situations , major problems of
the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in
historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.;
analysis of causes and consequences of events, situations and problems; synthesis of solutions
๕๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

to, precautions against, or improvements in those events or situations to benefit individuals and
their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษยA
๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
2 (1 -2 - 3) credits
มนุษยภาพในอดีต ป•จจุบัน และอนาคต เหตุการณ สถานการณ ป•ญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่
สําคัญทางด:านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะหเหตุป•จจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ สถานการณ ป•ญหา และการสังเคราะหแนวทางแก:ไข ป•องกันป•ญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ สถานการณ เพื่อคุณประโยชนต8อตนเอง ผู:อื่น และสังคม การประยุกตความรู:เพื่อ
เสนอแนวทางแก:ไขป•ญหากรณีศึกษา
Humankind in the past, present and future; events, situations, and problems in
relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts
of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events, situations, and
problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events or
situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to
solve the problems of case studies
กลุ2มวิชาภาษา

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค-นคว-า)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2 - 2 - 5) credits
ศิลปะการใช:ภาษาไทย ทั กษะการใช:ภาษาไทยในด:านการพูด การฟ•ง การอ8าน การเขียน และ
การคิด เพื่อการสื่อสารได:อย8างถูกต:อง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking
skills for accurate and appropriate communication
ศศภอ ๑๑๖
LAEN 116

โครงสร-างภาษาอังกฤษ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
English Structure
3 (3 – 0 - 6) credits
หลักไวยากรณภาษาอังกฤษที่สําคัญ ได:แก8 โครงสร:างประโยค ชนิดของประโยค กาล ประโยค
กรรตุวาจกและกรรมวาจก อนุประโยค กริยาไม8แท: ประโยครายงาน การเปรียบเทียบ กริยาช8วย ประโยคเงื่อนไข
คําบอกปริมาณ และเครื่องหมายวรรคตอน รวมถึงการประยุกตใช:หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร
A study of essential English grammatical topics and mechanisms, such as basic
sentence structures, types of sentences, tenses, active and passive voices, subordinate clauses,
non-finite verbs, reported speech, comparative structures, modals, conditionals, quantifiers, and
punctuation marks; application of grammatical knowledge for communication

๕๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศภอ ๒๑๖
LAEN 216

การสื่อสารด-วยวาจาเปEนภาษาอังกฤษ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
English Oral Communication
3 (3 - 0 - 6) credits
การฝ–กสนทนาในสถานการณต8างๆในชีวิตประจําวันและเพื่องานอาชีพ การพูดและฟ•งในบริบท
ต8างๆ การสัมภาษณ และการรายงานปากเปล8า
Practicing conversation in everyday life situations and for work; listening and
speaking in various contexts; interview and oral report
กลุ2มวิชาสังคมศาสตรA มนุษยศาสตรA

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค-นคว-า)
ศศพฐ ๑๔๑ หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAFE 141
Principles of Management for Self Development
3 (3-0-6) credits
หลักการบริหารจัดการที่จะช8วยให:ผู:ศึกษาสามารถดูแลบริหารจัดการชีวิตการทํางานเปKนทีมและ
เปKนกลุ8ม สมาชิกที่มีจรรยาบรรณและคุณธรรม คุณภาพของสังคม
Principles of management to help students in organizing their lives; team and
group working; qualified members with ethics and morality, quality of the society
ศศพฐ ๑๔๗
LAFE 147

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Psychology for Better Life
3 (3-0-6) credits
การเรียนรู:เกี่ยวกับการพัฒนาการมนุ ษย การปรับตัว การเข:าใจตนเอง และผู:อื่น อิทธิพลทาง
สังคม และสิ่งแวดล:อมที่ มีผลต8อการดําเนินชีวิต การมีสุขภาพจิตที่ดี การวางแผนชีวิต ความคิดริเริ่มสร:างสรรค
ความรับผิดชอบต8อตนเอง ครอบครัว และสังคม
Learning of human development; self-adjustment; understanding of individual
and others; social and environmental influence on human life and healthy mind; life planning;
creativity and responsibility for self, family and society
ดศสว ๑๐๑
MSID 101

ดนตรีวิจักษA
๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต
Music Appreciations
2 (2 - 0 - 4) credits
การเข: าใจวิวัฒ นาการ ภาพรวม ของวัฒ นธรรมดนตรี ตะวั นตกและของโลก ทั้ งในด: านรูปแบบ
สังคม เศรษฐกิจ อันจะนํามาสู8การเข:าใจวัฒนธรรมดนตรีอื่นๆ เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ และเพื่ออนาคตของ
วัฒนธรรมดนตรีไทยเอง
The understanding of the evolution of western and global music cultures,
considering both their forms and their social and economic foundations, which will lead to the
better understandings of other music cultures as well as the comparison and the futures of
Thailand's music cultures
๕๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ดศดน ๑๐๗
MSMS 107

ภาพยนตรAวิจักษA
๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต
Film Appreciation
2 (2 - 0 - 4) credits
คํ าจํ า กั ดความ บทบาทและหน: า ที่ ข องภาพยนตร การสํ ารวจถึ ง ประเภท รูปแบบ ประวั ติ
พัฒนาการของภาพยนตรในโลกภาพยนตรตะวันตก - ตะวันออก และภาพยนตรไทย องคประกอบการสร:างสรรค
งานภาพยนตร การสํารวจภาพยนตร หลักการประเมินสุนทรียของภาพยนตร
The definitions, roles and functions of films; survey into genres, film styles,
history of films, and development in both eastern-western cinematographic worlds as well as
films in Thailand; elements of film creation; films exploration; principles of aesthetic evaluation
in films
ศศพฐ ๑๕๔
LAFE 154

ศิลปะและชีวิตไทย
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Arts and Thai Life
3 (3 - 0 - 6) credits
แนวคิดของศิลปะ พัฒนาการของศิลปะไทย โดยการสํารวจจากยุคสมัยต8างๆ ของงานศิลปะไทย
และการสร:างงานของศิลปXนที่สําคัญๆ ของไทย วิถีชีวิตชาวบ:าน ภูมิป•ญญาไทย การปรับเปลี่ยนของศิลปะ และ
อิทธิพลของศิลปะต8อวิถีไทย
Concept of arts; development of Thai arts by investigating the different periods of
Thai arts; creation of arts by important Thai artists; Thai folk life, folklore and folk wisdom;
modification of Thai arts and its influence on the Thai’s ways of life
สมมน ๑๐๑
SHHU 101

ปรัชญาขั้นแนะนํา
๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต
Introduction to Philosophy
2 (2 - 0 - 4) credits
ความหมายและขอบเขตของปรัชญา ศึ กษาทฤษฎี เรื่องที่ เปK นหลักหรือที่ สําคัญ ข:อ สมมุติทาง
ปรัชญาที่มีอยู8ในชีวิตประจําวันและศาสตรต8างๆ เช8น วิทยาศาสตรธรรมชาติ คําถามพื้นฐานในปรัชญาสาขาหลัก
ได:แก8 อภิปรัชญา ปรัชญาที่เกี่ยวกับวิธีการ ความสมเหตุสมผล ขอบเขต และจริยศาสตร เช8น อะไรคือสิ่งจริงแท:
อะไรคือพื้นฐานของความรู: และอะไรควรเปKนเป•าหมายของชีวิต
Meaning and scope of philosophy, methods of work in philosophy, philosophical
assumptions in daily life and other sciences like natural science, basic questions in major
branches of philosophy – metaphysics, epistemology, and ethics—such as “ What is ultimately
real?”, “What is the foundation of knowledge?”, and “What should be the goal of life?”

๕๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

สวศท ๑๐๓
ENGE 103

เศรษฐศาสตรAในชีวิตประจําวัน
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Economics in Everyday Life
3 (3 - 0 - 6) credits
ผู:บริโภค อุปทาน อุปสงค ผู:ผลิต ต:นทุน กลไกตลาด ระบบเศรษฐกิจการแข8งขันต8าง ๆ
ผลิตภัณฑมวลรวม การลงทุน เงินเฟ•อ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน การกระจายรายได: ดุลการค:า
Consumer, demand, producer, cost supply, market mechanism, competitive
economic systems, gross domestic products, investment, inflation, fiscal policy, monetary
policy, income distribution, trade balance
สมสค ๑๐๙
SHSS 109

บูรณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย
๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต
Integration of Thai Politics and law
2 (2 - 0 - 4) credits
โครงสร:างการเมืองและบริหารของประเทศไทยที่ใช:กฎหมายเปKนพื้ นฐานใน การปกครอง อาทิ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการเลือกตั้ง กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ8งและพาณิชย เปKน
ต:น ธรรมชาติของการเมืองไทย การบังคับใช:กฎหมาย อํานาจ นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ การมี
ส8วนร8วมของสาธารณชนในกระบวนการการเมืองและใช:กฎหมายในการปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และจินตทัศนทางการรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ ในแง8ของบูรณาการระหว8างกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย
The structure of Thai Politics and Administration based essentially on laws, for
instance, Institution law, administrative laws, law of election, criminal code, civil and commercial
code etc., nature of Thai politics, law enforcement, sovereignty power (legislation, executive and
judicial authorities) public participation in political and administration process , laws related
democratic and totalitarian perspectives in terms of the integration of Thai politics and laws
สมสค ๑๐๕
SHSS 105

เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก
๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต
Thai Economy and Politics and Global Society 2 (2 - 0 - 4) credits
การนําประเทศต8างๆ ติดต8อกันด:วยโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเมืองไทย
ในแง8หนึ่งของโลก จะให:ผลกระทบต8อกัน ทางตรงหรือทางอ:อม ความเข:าใจถึงความสัมพันธกันเช8นนี้ช8วยทัศนะใน
การเข:าใจ และแก:ไขป•ญหา
Globalization bringing countries interconnected. Thai economic and political
changes as a part of the world having direct and indirect impacts on another; understanding
such relationship enhance vision in understanding and solving problems
สมสค ๑๒๕
SHSS 125

หลักรัฐศาสตรAการเมืองและการปกครองไทย
๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต
Principles of Political Science and Thai Politics 2 (2 - 0 - 4) credits
๕๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

หลั ก รั ฐศาสตรและการเมื องการปกครองไทย โดยในส8 วนหลั ก รั ฐศาสตรเน: นสาระสํ าคั ญ ๆ ที่
เกี่ ยวข: องกั บรั ฐ ปรั ชญา และอุ ดมการณทางการเมื อง ลั ทธิ การเมื อง รู ปแบบการปกครอง การเมื องในระบอบ
ประชาธิปไตย และสถาบันการเมืองและการปกครอง สําหรับการเมืองการปกครองไทยเน:นสาระสําคัญๆ ที่เกี่ยวข:อง
กับรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข:องกับการเมืองการปกครอง สิทธิหน:าที่และการมีส8วนร8วมทางการเมืองของ
ประชาชน จริยธรรมทางการเมือง ประวัติศาสตรและเหตุการณสําคัญทางการเมืองไทย ป•ญหาการเมืองไทยและการ
แก:ไขป•ญหา
The course composites of two parts, the principles of politics and the Thai
governance. The first part emphasizes on state, political philosophy and ideology, political
doctrine, form of governance and politics in democratic regime. The second part emphasizes on
the Thai constitution and governance laws, people’ s rights and duties, people political
participation, political ethic, important historial evens in Thai politics, Thai political problems
and resolutions
กญศท ๒๖๐
KAGE 260

การบริหารและการจัดการองคAกร
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Administration and Organization Management 3 (3 - 0 - 6) credits
หลักในการบริหาร หน:าที่ของผู:บริหารในด:านที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองคการ การนํา การ
อํานวยการ การจูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให:ดําเนินตามนโยบายที่ได:วางไว:เพื่อให:
บรรลุ เป• าหมายของกิ จการ วิชาเศรษฐศาสตรขั้นแนะนํ า อุ ปสงค อุ ปทาน ดุ ลยภาพ ความยื ดหยุ8 นและการจั ด
ประเภทสินค:า ระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร ต:นทุ นการผลิต บัญชีรายได:ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความรู:เบื้องต:นทางด:านการเงิน การอ8านงบการเงิน อัตราส8วนที่สําคัญทางการเงิน การวางแผนการเงิน
การลงทุน การกระจายการลงทุน
Principles of management, the roles of managers in planning, organizing, leading,
directing, motivating, communicating, coordinating and controlling in order to achieve the
organization goals. Introduction to economics, demand, supply, equilibrium, elasticity and
category of goods, market system in economics, production cost, national income account,
economic growth, elementary finance, how to read financial statements, the important financial
ratios, financial planning, investment, investment diversification

กลุ2มวิชาวิทยาศาสตรAและคณิตศาสตรA
จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค-นคว-า)
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตรAและสถิติศาสตรAพื้นฐานประยุกตAได๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics
2 (2 - 0 - 4) credits
แนวคิด เชิงคณิตศาสตรและสถิติศาสตร ทักษะและเทคนิคที่ประยุกตได:ในชีวิตประจําวัน ระบบ
สมการเชิงเส:น เมทริกซ กําหนดการเชิงเส:น เซตและหลักการนับ ความน8าจะเปKนและการตัดสินใจ
๕๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

Mathematical and statistical concepts, skills and techniques applicable in
everyday life: systems of linear equations, matrices, linear programming, sets and counting
principles, probability and decision
วทคร ๑๐๑
SCID 101

วิทยาศาสตรAเชิงบูรณาการ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Integrated Science
3 (3 - 0 - 6) credits
วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร และวิธีการทางวิทยาศาสตร โลกและอวกาศ พลังงานในรูปแบบ
ต8 างๆ แหล8ง พลั ง งาน การนํ า ไปใช: แ ละการอนุ รัก ษ สิ่ ง มีชี วิตและพั ฒ นาการของสิ่ งมี ชีวิต เคมี ในโลกที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลง อาหารและเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล:อมและมลพิษ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของการขนส8งและ
การสื่อสาร แนวโน:มการพัฒนาวิทยาศาสตรในอนาคต
Science evolution and scientific methods, earth and space, energy in various
forms, energy sources, usage and conservation, living organism and evolution, chemistry in the
changing world, food and food technology, environment and pollution, science and technology
of transportation and communication, trend in future of science development
สวศท ๑๐๐
ENGE 100

โลกและธรรมชาติ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
The Earth and Nature
3 (3 - 0 - 6) credits
หลั กการสิ่ งแวดล:อม ระบบนิเวศน พลวัตทางระบบ สมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศน การ
อนุ รั ก ษทรั พ ยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี ว ภาพ ชุ ม ชนมนุ ษ ยสั ม พั น ธกั บ สิ่ ง แวดล: อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษยที่ส8งผลกระทบต8อสิ่งแวดล:อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด:วย ดิน
แร8ธาตุ ป^าไม: สัตวป^า พลังงาน อากาศ เสียง มูลฝอย และกากของเสียอันตราย สถานการณสิ่งแวดล:อมป•จจุบัน
และวิกฤติการณสิ่งแวดล:อมในประเทศของเราและประเทศอื่น แนวทางการจัดการสิ่งแวดล:อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
Principle of environment, ecosystem, dynamic system, balance of nature in ecology
system, natural resource conservation and biodiversity, human community related to their
environment and natural resource; human activities directly impacts on environment and
natural resources : water, soil, minerals, forest, wildlife, energy, air, noise, solid waste, and
hazardous waste, current environmental situation and environmental crisis in our country and
others counties, ways of environmental management as a means for sustainable development
สวศท ๑๐๔
ENGE 104

ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Danger and Safety in Daily Life
3 (3 - 0 - 6) credits
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติในชีวิตประจําวันหรือจากมนุษย หรือจากกิจกรรมในบ: าน
สถานที่ทํางาน การเล8นกีฬา กิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม วัตถุอันตราย สารกัมมันตรังสี ไฟฟ•า อัคคีภัย
แผ8นดินไหว น้ําท8วมฉับพลัน สารพิษ เชื้อโรค อาหาร ยา สิ่งเสพติดให:โทษ อาชญากรรม การก8อวินาศกรรม อุบัติภัยจาก
๕๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

การจราจรขนส8 ง มลพิ ษทางสิ่ งแวดล: อม อันตรายจาก การแพร8 และรับข:อมูลข8 าวสาร มาตรการความปลอดภั ย การ
ประเมินและการจัดการตอบสนองต8อความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต8อบุคคล ทรัพยสิน และสิ่งแวดล:อม
Dangers likely to arise from nature or man in daily life from activities at home or
workplace, playing sports, agricultural practice, industry, dangerous materials, toxic substances,
radioactive substances, food, germs, fire, earthquake, flood, diseases, food, drugs, crime,
sabotage, transmission and receiving of information, safety measures and responses to potential
risks and damages to persons, properties and environments
สวศท ๑๐๕
ENGE 105

บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล-อม
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Integrating Health and Environment
3 (3 - 0 - 6) credits
แนวคิดสําหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล:อม” มิติและระดับของสุขภาพ และป•จจัยที่กําหนด
สุขภาพและสิ่ งแวดล:อม การปฏิ รูประบบสุ ขภาพ การพัฒ นาเชิงยุทธศาสตรสําหรับการเสริม สร:างสุข ภาพและ
สิ่งแวดล:อม นโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล:อม การวิจัยเชิงบูรณา
การเพื่ อสุขภาพและสิ่งแวดล:อม ตั วชี้ วัดความอยู8ดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร:างสุขภาพและสิ่งแวดล:อม
นโยบายสุขภาพสาธารณะ กระบวนการเรียนรู:เพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิต การดําเนินชีวิตเพื่ อสุขภาพและสิ่งแวดล:อม
เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล:อม ความสัมพันธระหว8างสุขภาพและสิ่งแวดล:อมกับ
อาชีพ
Concepts of “ health” and “ environment” , dimensions and levels of health and
factors determining health and environment; health system reform, strategic development of
health and environment promotion, healthy public policy, health and environmental impact
assessment; integrative research for health and environment, indicators of well-beings,
information system for promoting health and environment, communication for health and
environment; learning process for developing quality of life, living for health and environment,
self-sufficient economy, techniques for integrating health and environment, relation between
health and environment and occupations
กลุ2มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค-นคว-า)
วกศท ๑๐๑ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต
SPGE 101
Aerobics for Health
2 (1 - 2 - 3) credits
ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน หลักการพื้นฐานของฝ–กเต:นแอโรบิก
ทักษะการเคลื่อนไหวในการเต:นแอโรบิก ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกอื่น ๆ เช8น แอโรบิกในน้ํา การชก
มวยแบบแอโรบิกประกอบเพลง
Aerobics exercise significance, benefits and basic principles of aerobic dance
training, skills of aerobic dance movements, safety; aerobic activities such as hydroaerobics,
aerobic boxing with music
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ภาควิชา –

วกศท ๑๐๒
SPGE 102

โยคะเพื่อสุขภาพ
๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต
Yoga for Health
2 (1 - 2 - 3) credits
ประวัติ ความหมายและประโยชน ของการฝ–กโยคะ การเตรียมพร:อมของร8างกาย สถานที่และ
อุปกรณ เทคนิคการเกร็งและคลาย บริหารข:อต8อ การอบอุ8นร8างกายและการยืดกล:ามเนื้อ การฝ–กท8าอาสนะต8างๆ
การควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การผ8อนคลายอย8างลึกและความปลอดภัยในการฝ–ก
History, meaning and benefits of Yoga, body preparation, joint and muscle
warming, training locations and equipment; techniques of muscle contraction, relaxation and
breathing; practice of Asana ( body position and posture) , Pranayama ( breath work) , deep
relaxation and Yoga training safety
วกศท ๑๐๓
SPGE 103

เสริมสร-างสมรรถภาพทางกาย
๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต
Body Conditioning
2 (1 - 2 - 3) credits
ความหมายและองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมินผล หลักการฝ–ก
และวิ ธีก ารพั ฒ นาสมรรถภาพทางกาย โดยใช: วิทยาศาสตรการกี ฬ า เช8 น การเสริ มสร:า งมวลกล: ามเนื้ อ ความ
ทนทานระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ความอ8อนตัว เพื่อนําไปใช:ในชีวิตประจําวัน
Meaning and physical fitness components, testing and evaluation, training
principles and method for physical fitness development by using Sports science application
such as to improve muscle mass, cardiovascular endurance and flexibility
วกศท ๑๐๔
SPGE 104

เทนนิส
๒ (๑- ๒ – ๓) หน2วยกิต
Lawn Tennis
2 (1 - 2 - 3) credits
ประวัติ ประโยชน อุปกรณ กฎ และกติกา สมรรถภาพทางกาย ทักษะพื้นฐาน ได:แก8 การตี
ลูกหน:ามือ การตีลูกหลังมือ การตีลูกกลางอากาศ การเสิรฟลูก และกลยุทธการเล8นแบบต8าง ๆ ทั้งประเภทเดี่ยว
และคู8 การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล8นกีฬาเทนนิส
History, benefits, equipment, rules and regulations, physical fitness; basic skills
including forehand, backhand, volley, serve and strategies for singles and doubles; Injuries and safety
วกศท ๑๐๕
SPGE 105

ฟุตบอล
๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต
Soccer
2 (1 - 2 - 3) credits
ประวัติโดยย8 อของฟุ ตบอล ประโยชน อุ ปกรณ กฎและระเบี ยบ สมรรถภาพทางกาย ทั กษะ
พื้นฐานของการเตะ การส8ง การโหม8ง การเลี้ยงลูก การทุ8มบอล และการเล8นเปK นทีม การเก็บรักษาอุปกรณ
ความเสี่ยง การบาดเจ็บ และความปลอดภัย การเล8นฟุตบอลเพื่อการออกกําลังกาย สุขภาพ และนันทนาการ
๖๐
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ภาควิชา –

Brief history of football encompassing: benefits, equipment, rules and
regulations, physical fitness; basic skills of kicking, passing, heading, dribbling, throwing and
team play; equipment keeping, risks, injuries and safety, football for exercise, health and
recreation
วกศท ๑๐๙ ว2ายน้ํา
๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต
SPGE 109
Swimming
2 (1 - 2 - 3) credits
ความสําคัญ ประโยชน ความปลอดภัย กฎและระเบียบ มารยาท การแต8งกาย ทักษะเบื้องต:น
ในการว8ายน้ํา เช8น การหายใจ การลอยตัว การเคลื่อนไหวขา ทักษะการว8ายท8าฟรีสไตล ท8ากรรเชียง และท8ากบ
Significance, benefits , safety , rules and regulations, uniforms, basic skill such as
breathing, floating, leg movements; styles of swimming such as freestyle, back stroke and
Breast stroke
วกศท ๑๑๐
SPGE 110

บาสเกตบอล
๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต
Basketball
2 (1 - 2 - 3) credits
ประโยชน กติกา การแต8งกายและ ความปลอดภัยในการเล8น ทักษะเบื้องต:นในการเคลื่อนที่
และการรับบอลส8งบอล การเลี้ยงลูก การยิงประตู และเลี้ยงบอล กลยุทธ และ ยุทธศาสตรการเล8นทีม
Benefits, rules and regulations, uniforms and safety; basic skills such as
movement, ball handling, shooting and dribbling; various team tactics and strategies
วกศท ๑๑๑
SPGE 111

วอลเลยAบอล
๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต
Volleyball
2 (1 - 2 - 3) credits
ประโยชน กฎและระเบียบ กติกา การแต8งกาย และความปลอดภัยในการเล8น ทักษะพื้นฐาน เช8น
การเคลื่อนที่ การเล8นลูกมือล8าง การเล8นลูกมือบน การเสิรฟ การสกัดกั้น การตบ เทคนิคการป•องกัน กลยุทธและ
ยุทธศาสตรสําหรับทีม
Benefits, rules and regulation, uniforms and safety, basic skill such as
movement, serving, volley, bumping, attack and defense technique; team tactics and
strategies
วกศท ๑๑๒
SPGE 112

ลีลาศ
๒ (๑- ๒ –๓) หน2วยกิต
Social Dance
2 (1 - 2 - 3) credits
ประโยชน กติกา และกฎเกณฑความปลอดภัยและการแต8งกาย ทักษะพื้นฐานในการเต:นลีลาศ
เช8น จังหวะวอลซ (waltz), คิวบัน-รัมบ:า (Cuban-Rumba), ช8า ช8า ช8า (Cha Cha Cha)
Benefits, rules and regulations , safety and dressing, basic skill of waltz, Cubanrumba and cha cha cha
วกศท ๑๑๓

เทเบิลเทนนิส

๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต
๖๑
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ภาควิชา –

SPGE 113

Table Tennis
2 (1 - 2 - 3) credits
ประโยชน กติกา และกฎเกณฑ เครื่องแบบและความปลอดภัยในการเล8น ทักษะพื้นฐาน เช8น
การเคลื่อนที่ของเท:า การตีลูกหน:ามือและลูกหลังมือ การเสิรฟ การตีลูกท£อปสบิน กลยุทธ และยุทธวิธีของทีม
Benefits, rules and regulations, uniforms and safety; basic skills, such as foot work, forehand stroke, backhand stroke, service and top spin; team tactics and strategies
วกศท ๑๑๔
SPGE 114

แบดมินตัน
๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต
Badminton
2 (1 - 2 - 3) credits
ประโยชน กติกา การแต8งกาย ความปลอดภัย ทักษะพื้นฐานในการเล8น เช8น การเคลื่อนที่
ของเท:า การตีลูกหน:ามือ ลูกหลังมือ การเสิรฟ การตีลูกดาด การตีลูกตัดหยอด การตบ กลยุทธ และยุทธวิธี
การเล8นเปKนทีมทั้งประเภทเดี่ยวและคู8
Benefits, regulations, uniforms and safety; basic skills, such as, foot-work,
forehand, backhand, service, drive, drop shot and smash; team tactics and strategies in both
single and doubles
วศสว ๑๐๓
MSID 103

วงดนตรีสากลมูลฐาน
๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต
Fundament of Western Music Ensemble
2 (1 - 2 - 3) credits
ฝ–กและแสดงเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้น และรวมวงดนตรี ศึ กษาดนตรีและแสดงในเพลงหลายชิ้ น
โดยถือว8าอยู8ในระดับผู:เริ่มต:น และเปKนระยะเวลาโดยปกติ เริ่มจากท8อน ๑ จนถึง ๑ Movement
Practice and perform a musical instrument and ensemble participation, pieces of
music to be studied and performed are considered at the beginner level and in the length
starting generally from 1 section extended up to 1 musical movement
หมวดวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตรA
จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค-นคว-า)
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู-สารสนเทศ
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LASR 112
Information Literacy Skills
3 (3-0-6) credits
ความสําคัญของการรู:สารสนเทศ ทักษะการรู:สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การ
วิเคราะหและกําหนดความต: องการสารสนเทศ การคัดเลือกแหล8งสารสนเทศ กลยุทธการรวบรวม สืบค: น
และเข:าถึงสารสนเทศโดยใช:เทคโนโลยีสารสนเทศเปKนเครื่องมือ การประเมินคุณค8า วิเคราะหและสังเคราะห
สารสนเทศ การจัดเก็บ เรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม การใช:สารสนเทศอย8างมี
จริยธรรมและอ:างอิงแหล8งสารสนเทศประเภทต8างๆ
Importance of information literacy; information literacy skills for higher
education; analyzing and determining information; selecting information resources;
collecting, searching, and retrieving information by using IT tools; evaluating, analyzing, and
๖๒
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ภาควิชา –

synthesizing information; managing, arranging, and presenting information in appropriate
formats; using information according to ethical and legal standards; citation
ศศบศ ๑๑๓
LASR 113

อารยธรรมตะวันตก
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Western Civilization
3 (3-0-6) credits
ขอบเขตของอารยธรรมตะวันตก ประวัติความเปK นมาของอารยธรรมต8างๆในซี กโลกตะวันตก
การศึ กษาและวิเคราะหป• จจัยที่ นําไปสู8อารยธรรมสําคั ญของโลกตะวันตก ได:แก8 อารยธรรมกรีก โรมัน อี ยิปต
เมโสโปเตเมีย มายา และอินคา
Scope of western civilization, western civilization history; study and analysis of the
factors that cause major civilizations of the western world: Greek, Roman, Egypt, Mesopotamia, Maya,
and Inca
ศศบศ ๒๑๔
LASR 214

ปรัชญาเบื้องต-น
๓ (๓–๐–๖) หน2วยกิต
Introduction to Philosophy
3 (3 - 0 - 6) credits
แนวคิ ดพื้ นฐานของวิชาปรั ชญา สาขาต8 างๆและขอบเขตของวิ ชาปรั ชญา แนวคิ ดเบื้ องต: นของนั ก
ปรัชญาทั้งตะวันตกและตะวันออก มนุษยกับการแสวงหาความจริง การวิเคราะหหาเหตุผล การประยุกตใช:แนวคิดทาง
ปรัชญาในการพัฒนาตนเองให:รู:จักคิดวิเคราะหโดยใช:เหตุผล บนพื้นฐานที่มั่นคงทางจริยธรรม คุณธรรม เพื่อมีส8วนร8วมใน
การพัฒนาสังคมอย8างยั่งยืน
Basic concepts of philosophy, boundaries of different branches of philosophy;
fundamental concepts of western and eastern philosophy; man and truth finding; reason
analysis; application of philosophical concepts with strong foundation in ethical and moral
values for sustainable social development
ศศบศ ๒๑๕
LASR 215

อารยธรรมตะวันออก
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Eastern Civilization
3 (3 - 0 - 6) credits
ประวั ติ ความหมายและแนวคิดของอารยธรรมตะวันออก วิธีการศึ กษาอารยธรรมตะวันออก
กําเนิ ดของอารยธรรมต8 างๆในซีกโลกตะวันออก การศึกษาและวิเคราะหอารยธรรมอินเดี ย จีน เปอรเซี ย เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต:
History, meaning, and concepts of Eastern civilization; methods of studying
Eastern civilization; the birth of civilizations around the Eastern world, and analysis of China,
India, Persia, East Asia and Southeast Asia
ศศบศ ๒๑๖
LASR 216

อารยธรรมไทย
Thai Civilization

๓ (๓–๐–๖) หน2วยกิต
3 (3 - 0 - 6) credits
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ภาควิชา –

โครงสร: างและพั ฒ นาการของสั ง คมไทยในมิ ติต8 างๆ ได: แก8 วั ฒ นธรรม วิถี ชีวิต ประวั ติศ าสตร
ศิลปกรรม สถาป•ตยกรรม การปกครอง ศาสนา วรรณคดีไทย ศิลปะ นาฏศิลปŠ ดุริยางคศิลปŠ หัตถศิลปŠ อาหารและ
ขนมไทย ภูมิป•ญญาไทย ประเพณีและเทศกาลของไทย
Structure and evolution of Thai society in several dimensions; ways of life,
history, fine arts, architecture, political science, religions, Thai literature, arts, dramatic arts,
music, Thai handcrafts, Thai foods and desserts, Thai wisdom, Thai traditions and festivals
ศศบศ ๓๑๗
LASR 317

มนุษยAกับศิลปะ
๓ (๓–๐–๖) หน2วยกิต
Man and Arts
3 (3 - 0 - 6) credits
ความหมายของศิ ล ปะ ความสั ม พั นธระหว8 า งศิ ล ปะกั บ มนุ ษ ย วิ ธีก ารศึ กษาศิ ลปะของมนุ ษ ย
ศิลปะของมนุ ษ ยในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต: เช8น ศิ ลปะอินเดี ย ศิ ลปะจีน และศิลปะไทย ศิลปะของ
มนุษยในซีกโลกตะวันตก ได:แก8 ศิลปะกรีก ศิลปะโรมัน ศิลปXนที่มีชื่อเสียงระดับโลก มนุษยกับการชื่นชมงานศิลปะ
Definitions of arts; relations between human and arts; methods of human for
studying Arts; Asian and Southeast Asian Arts: Indian, Chinese, and Thai; Western Arts: Greek
and Roman; world class artists; human and arts appreciation
ศศบศ ๓๑๘
LASR 318

สถานการณAโลกร2วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Contemporary World Affairs: Politics, Economy, and Society 3 (3 - 0 - 6) credit
การศึกษาปรากฏการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกร8วมสมัย ตั้งแต8หลังการสิ้นสุด
ของสงครามโลกครั้งที่สองถึงป•จจุบัน
A study of political, economic, and social phenomena in the contemporary
world from the end of the Second World War to the present

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะ กลุ2มวิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๑๐๙
LAEN 109

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค-นคว-า)
ภาษาศาสตรAและภาษาอังกฤษเบื้องต-น
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Introduction to the English Language and Linguistics 3 (3 - 0 - 6) credits

ประวั ติ ศ าสตรภาษาอั ง กฤษเบื้ อ งต: น ภาษาศาสตรและภาษาศาสตรภาษาอั ง กฤษเบื้ อ งต: น
หลักการเบื้องต:นของสัทศาตรสรวิทยา ระบบคํา วายกสัมพันธ วาทกรรม วัจนปฏิบัติศาสตร และภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาสากล
An introduction to the history of the English language; an introduction to
linguistics and English linguistics; fundamental concepts in phonetics and phonology,
morphology, syntax, discourse, semantics, pragmatics, and cosmopolitan

๖๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศภอ ๒๐๑
LAEN 201

ระบบคําและวากยสัมพันธAภาษาอังกฤษ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
English Morphology and Syntax
3 (3 - 0 - 6) credits
โครงสร: างคํ าและประโยคในขั้ นพื้ นฐานและขั้ น ที่ สูงขึ้ น ไป ความเกี่ ยวข: อ งของระบบคํ า และ
วากยสัมพันธ กับทฤษฎีทางภาษาศาสตร กระบวนการหลักของการจําแนกคํา การสร:างคํา วลีและประโยคของ
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ และลักษณะทางไวยากรณของภาษาอังกฤษ
Basic and higher typological structures in morphology and syntax, and their
relevance to general linguistic theory; major inflectional, word formation, phrasal and causal
processes described for English and various languages of the world; grammatical aspects of
English
ศศภอ ๒๐๔
LAEN 204

การอ2านเชิงวิชาการเบื้องต-น
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Fundamental Academic Reading
3 (3 - 0 - 6) credits
ความรู:และทักษะจําเปKนสําหรับการอ8านเชิงวิชาการเบื้องต:น ได:แก8 คําศัพท กลยุทธในการเรียนรู:
คําศัพท เช8น อุปสรรค ป•จจัย รากคํา วิธีการเดาความหมายจากบริบท การจับใจความสําคัญ รายละเอียด อนุเฉท
ชนิดต8างๆ จุดประสงคและน้ําเสียงของผู:เขียน การอนุมาน และรูปแบบงานวิชาการต8างๆ
Fundamental academic reading skills including vocabulary and vocabulary
strategies such as prefixes, suffixes, roots, and guessing meaning from contexts; identification of
main ideas, details, types of paragraphs, the author’ s purposes and tones, inferences and
various types of academic texts
ศศภอ ๒๐๗
LAEN 207

หลักการแปล
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Principles of Translation
3 (3 - 0 - 6) credits
ประวั ติ แ ละความหมายของการแปล ทฤษฎี แ ละกระบวนการแปล กลวิ ธี แ ละศิ ล ปะในการ
แปล การเลือกใช:ภาษาที่เหมาะสมสําหรับงานแปลแต8ละประเภท ฝ–กแปลจากบริบทหลากหลายทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย วิ เคราะหและอภิ ป รายถึ งป• ญ หาที่ พ บในการแปลและวิ ธี การแก: ป• ญ หา การตรวจแก: งานแปล
บทบาทของนักแปล ความรู:เรื่องลิขสิทธ
History of translation; theories and procedure; methods and art of translation;
language variety appropriate to each particular type of translation tasks; English-Thai and ThaiEnglish translation practices in a variety of simple contexts; problems in translation and
solutions to the problems; translation editing; roles of translators; and fundamental knowledge
about copyright

๖๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปEนภาษาไทย
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
LAEN 208
Translation from English into Thai
3 (3 - 0 - 6) credits
วิชาที่ต-องเรียนมาก2อน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล
การประยุกตทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลต:นฉบับสารคดีและบันเทิงทั่วไป
จากภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย การวิเคราะหป•ญหาในการแปล และการหาวิธีการแก:ป•ญหาดังกล8าว
An application of translation theories to actual work, translation from fiction and
non-fiction English originals of general context into Thai texts, an analysis of problems in
translation, and solutions to problems
ศศภอ ๒๐๙
LAEN 209

สัทศาสตรAภาษาอังกฤษ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
English Phonetics
3 (3 - 0 - 6) credits
แนวคิดและทฤษฎีทางด:านสัทศาสตร กระบวนการผลิตเสียง สัทอักษรและการถอดเสียง เสียง
และหน8วยเสียงภาษาอังกฤษ องคประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ อาทิ การเชื่อมเสียง การลงเสียงหนัก
เบา ทํานองเสียง และการฝ–กออกเสียงภาษาอังกฤษ
Fundamentals and theories of phonetics; production of speech sounds; phonetic
transcription and the IPA; English sounds and phonemes; components of spoken English
including linking and blending, stress and intonation; and pronunciation practice
ศศภอ ๒๑๑
LAEN 211

การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต-น
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Fundamental Academic Writing
3 (3 - 0 - 6) credits
หลักการและวิธีการเขียนเชิงวิชาการเบื้ องต:น องคประกอบของอนุเฉท อนุเฉทชนิดต8างๆ การ
เขียนอนุเฉทชนิดต8าง เช8นอนุเฉทเชิงบรรยาย อนุเฉทเชิงพรรณนา อนุเฉทเชิงเปรียบเทียบ การเขียนความเรียงและ
การอ:างอิง
Principles and techniques for writing; components of paragraph, types of
paragraph, paragraph writing such as descriptive, narrative, and comparison-contrast paragraphs;
essay; citation and references
ศศภอ ๒๑๔

พื้นฐานวรรณคดีทางด-านเทพปกรณัม
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
และพระคัมภีรAไบเบิล
LAEN 214
Mythological and Biblical Background
3 (3 - 0 - 6) credits
to Literature
เรื่องต8างๆ จากเทวตํานานกรีกและพระคัมภีรไบเบิลตามลําดับเหตุการณในฐานะที่เปKนพื้นฐาน
ของวรรณคดีและผลงานทางด:านศิลปะ
๖๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

The stories from classical Greek mythology and the Bible in chronological events
as basis of literature and works of arts
ศศภอ ๒๑๗
LAEN 217

วรรณคดีเบื้องต-น
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Introduction to Literature
3 (3 - 0 - 6) credits
องคประกอบของวรรณกรรมร:อยแก:ว นวนิยาย กวีนิพนธ และบทละคร การวิเคราะหเรื่องสั้น
นวนิยาย บทกวีนิพนธ และบทละครซึ่งได:รับการคัดสรร
Components of prose, fiction, poetry, and drama; analysis of selected short
stories, novels, poems, and plays
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเปEนภาษาอังกฤษ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
LAEN 301
Translation from Thai into English
3 (3 - 0 - 6) credits
รายวิชาที่ต-องเรียนมาก2อน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล
การประยุกตทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลต:นฉบับสารคดีและบันเทิงทั่วไป
จากภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ การวิเคราะหป•ญหาในการแปล และการหาวิธีการแก:ป•ญหาดังกล8าว
An application of translation theories to actual work, translation from fiction and
non-fiction Thai originals of general context into English texts, an analysis of problems in
translation, and solutions to problems
ศศภอ ๓๐๔
LAEN 304

การอ2านเชิงวิเคราะหA
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Analytical Reading
3 (3 - 0 - 6) credits
การฝ–กฝนทักษะการอ8านแบบต8าง ๆ การอ8านจับใจความหลัก ใจความรอง การสรุปข:อมูลจาก
เอกสารที่หลากหลาย การนําเสนอความคิดเห็นและการอภิปรายกลุ8มจากงานที่อ8านประเภทต8างๆ
Practicing reading skill in various types, reading for main idea, supporting details,
and drawing conclusions from the reading materials; presenting ideas and discussing in groups
based on various types of the readings

ศศภอ ๓๐๗
LAEN 307

การสนทนาระดับสูง
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Advanced Conversation
3 (3 - 0 - 6) credits
หลักทฤษฎีซึ่งสามารถนํามาประยุกตใช:อย8างมีประสิทธิภาพ ในการสนทนาในชีวิตประจําวันและ
ในวัฒนธรรมนานาชาติโดยการอภิปรายอย8างสร:างสรรคถึงประเด็นต8างๆ ในป•จจุบันที่ มาจากแหล8งข:อมูลต8างๆ
อาทิ ข8าว บทความ ภาพยนตรและนวนิยายขนาดสั้นที่ให:ข:อคิดและประสบการณส8วนบุคคล
Main theories that can be effectively implemented in everyday conversation and
intercultural communication through a discussion of controversial issues, such as news, thoughtprovoking films, articles, and fictions and personal experiences
๖๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศภอ ๓๐๘
LAEN 308

การเขียนเพื่อเตรียมความพร-อมในการวิจัย
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Research Writing Preparation
3 (3 - 0 - 6) credits
การเขียนเพื่อเตรียมความพร:อมในการค: นคว:าและการทําวิจัย องคประกอบสําคัญในการวิจัย
ได:แก8 หลักจริยธรรมการวิจัย การสืบค:นข:อมูล และแหล8งค:นคว:าในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การอ:างอิง
ประเภทต8างๆ กลวิธีการเขียนงานวิจัย
A writing course for research preparation; research components including
research ethics, data resources and collections, literature reviews, citations and references, and
research writing strategies
ศศภอ ๓๔๓
LAEN 343

การเขียนเพื่อจุดมุ2งหมายทางวิชาการ
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Writing for Academic Purposes
3 (3-0-6) credits
รูปแบบต8าง ๆ ของงานเขียนเชิงวิชาการ คําศัพทในการเขียนวิชาการ การใช:วลีในการเขียน การ
ถอดความและการสรุ ปความ การอ: างอิ งและรู ปแบบการอ: า งอิ ง การวิ เคราะหและสั งเคราะหข: อ มู ล การทํ า
บรรณานุกรม การสร:างสัมพันธภาพในงานเขียน การแสดงความคิดเห็นและโต:แย:งเชิงวิชาการ
Genres of academic writing; academic word list; phrases in academic writing;
paraphrasing and summarizing; writing with citation and citation formats; analyzing and
synthesizing information; writing bibliography; developing coherence; thoughtful exposition and
argument in an academic manner
ศศภอ ๓๔๕
LAEN 345

วรรณคดีอังกฤษ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
British Literature
3 (3 - 0 - 6) credits
เนื้อหาสาระ แก8นเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธกวีนิพนธ ร:อยแก:ว เรื่องสั้น และนวนิยาย
อังกฤษ ตั้งแต8ศตวรรษที่ ๑๒ ถึงศตวรรษที่ ๒๐ รวมถึงแนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมที่สะท:อนงานวรรณกรรมซึ่ง
ได:รับการคัดสรร
Subject matters, theme, form, and technique of British poetry, prose, short
stories, and novels from the 12th century to the 20th century; concepts, philosophy, and culture
reflected through selected literary works
ศศภอ ๓๔๖
LAEN 346

วรรณคดีอเมริกัน
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
American Literature
3 (3 - 0 - 6) credits
เนื้อหาสาระ แก8นเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธกวีนิพนธ ร:อยแก:ว เรื่องสั้น และนวนิยาย
อเมริ กั น ตั้ ง แต8 ยุ ค อาณานิ ค ม ถึ ง ศตวรรษที่ ๒๐ รวมถึ ง แนวคิ ด ปรั ช ญา และวั ฒ นธรรมที่ ส ะท: อ นผ8 า นงาน
วรรณกรรมซึ่งได:รับการคัดสรร
๖๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

Subject matter, themes, forms, and techniques of American poetry, prose, short
stories, and novels from the Colonial Period to the 20th century; concepts, philosophy, and
culture reflected through selected literary works
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
LAEN 438
Public Speaking
3 (3 - 0 - 6) credits
องคประกอบ วิธีการ และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ จริยธรรมในการพูดในที่สาธารณะ การ
รวบรวมข:อมูล การลําดับเนื้อหาและความคิด การใช:สํานวนภาษาที่เหมาะสม การใช:สื่อประกอบ การจูงใจผู:ฟ•ง
การพูดในที่สาธารณะและการกล8าวสุนทรพจนในโอกาสต8างๆ
Components, methods, and techniques of public speaking, ethics, gathering data
from appropriate sources, organizing subject matters and ideas, using appropriate language
expressions, visual aids, convincing audience, public speaking and speeches in various occasions
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ2มวิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
หมวดภาษาศาสตรA (Linguistics)

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค-นคว-า)
ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
LAEN 336
Sound System of English
3 (3 - 0 - 6) credits
ระบบเสี ย งในภาษาอั ง กฤษ ทฤษฎี แ ละการวิ เคราะหทางสั ท วิ ท ยา (สรวิ ท ยา) ระบบเสี ย ง
ภาษาอังกฤษที่ใช:ในการพูดทั่วโลก
English sound system, phonological theories and analysis; and systems of
Englishes spoken around the globe
ศศภอ ๓๓๗
LAEN 337

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
๓ (๓ – ๐- ๖) หน2วยกิต
Language, Society and Culture
3 (3 - 0 - 6) credits
ความสัมพันธระหว8างภาษา วัฒนธรรมและสังคม สากลลักษณ และความหลากหลายทางภาษา
และวัฒนธรรมรวมทั้งป•จจัยต8างๆ ทางสังคม การเรียนรู:ภาษาและวัฒนธรรม ภาษา และวัฒนธรรมในบริบทต8างๆ
ทางสังคม บทบาทและอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมต8อชุมชน สังคม และประชาคมโลก
The relationships between language, culture, and society; language and cultural
universalities and diversities, including social factors; language and cultural literacy; language
and culture in various social contexts; the roles and influences of language and culture on
communities, societies, and the world
ศศภอ ๔๓๖
LAEN 436

วัจนปฏิบัติศาสตรA
Pragmatics

๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
3 (3 - 0 - 6) credits
๖๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ภาษาและภาษาอังกฤษในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร ทฤษฎีการสื่อสาร ตัวบ8งบอก ความหมายชี้บ8ง
เปK นนัย ทฤษฎีวัจนกรรม ทฤษฎี ความสุภาพ การวิเคราะหบทสนทนา วัจนปฏิบัติศาสตรกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
Language and the English language from a pragmatic perspective, theories of
communication, deixis, implicature, speech act theory, politeness theories, conversation analysis
pragmatics and English language teaching and learning.
ศศภอ ๔๕๑
LAEN 451

ภาษาย2อยของภาษาอังกฤษ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Varieties of English
3 (3 - 0 - 6) credits
ภาษาย8อยของภาษาอังกฤษที่พบและใช:ทั่วโลกโดยผู:ที่พูดและไม8พูดภาษาอังกฤษเปKนภาษาแม8
บทบาทของภาษาย8อยของภาษาอังกฤษต8อพลเมืองโลกที่มาจากสังคม บริบท และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
Varieties of English found and used around the World by native and non-native
English speakers. The role of varieties of English as the global language on global citizens from
diverse contexts, cultures, and societies
ศศภอ ๔๕๕ การแปลระดับสูง
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
LAEN 455
Advanced Translation
3 (3 - 0 - 6) credits
รายวิชาที่ต-องเรียนมาก2อน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล
การประยุกตทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลจากภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ
และภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย โดยเน:นการแปลต:นฉบับสารคดีและบันเทิงที่มีโครงสร:างทางภาษาและคําศัพท
ซั บซ: อ นขึ้ น รวมทั้ ง การแปลเฉพาะทางต8 า งๆ การวิ เคราะหสาเหตุ ข องป• ญ หาในการแปล และการหาวิ ธีก าร
แก:ป•ญหาดังกล8าว
An application of translation theories to actual work, translation from Thai into
English and vice versa with an emphasis on specialized texts as well as fictional and nonfictional texts with more complex structure and vocabulary, an analysis of problems in
translation, and solutions to problems
ศศภอ ๔๕๖
LAEN 456

การแปลแบบล2าม
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Interpretation
3 (3 - 0 - 6) credits
หลักและทฤษฎีการล8าม การฝ–กปฏิบัติงานล8ามประเภทต8างๆ ตามวิธีการทํางาน ได:แก8 การล8าม
แบบพูดตาม การล8ามแบบพูดพร:อมและการล8ามแบบกระซิบ และการแปลปากเปล8าโดยการอ8านต:นฉบับ จาก
ภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย ตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย เช8น การล8าม
ชุมชน การล8ามติดตามตัว การล8ามในศาล การล8ามการประชุม เปKนต:น ลีลาภาษาที่เหมาะสมกับการล8ามแต8ละ
ประเภท บทบาทของล8ามและธุรกิจการล8ามในสังคมไทยป•จจุบัน
Principles and theories of interpreting; practice of different working modes of
interpreting including consecutive interpreting, simultaneous and whispered interpreting, and
๗๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

sight translation; translating from English to Thai and vice versa in a variety of social contexts
such as community interpreting, liaison interpreting, court interpreting, conference interpreting,
etc. ; language style appropriate for each type of interpreting; roles of interpreters; and
interpreting business in Thailand at present
หมวดวรรณคดี (Literature)

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค-นคว-า)
ศศภอ ๓๓๕ การละครเบื้องต-น
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
LAEN 335
Introduction to Drama
(3 - 0 - 6) credits
พัฒนาการของการละครตะวันตกตั้งแต8สมัยกรีกโบราณจนถึงป•จจุบันโดยเรียนรู:ละครที่คัดสรร
ประเภทต8างๆ ได:แก8 ละครยุคกลาง บทละครของเช็คสเป?ยร บทละครยุค อลิซาบีธัน และเทคนิคการแสดงละคร
และการวิจารณละคร
Development of Western drama from the ancient Greeks to the present through
a collection of selected plays from different periods, i. e. Medieval Drama, Shakespeare,
Elizabethan Drama and Technique of acting and critics
ศศภอ ๔๑๖
LAEN 416

วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Selected Topics in British Literature
3 (3 - 0 - 6) credits
หัวข:อ เนื้อหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะหงานกวีนิพนธ ร:อยแก:ว เรื่องสั้น นวนิยาย
และบทละครอังกฤษที่สะท:อนผ8านงานวรรณกรรมที่ได:รับการคัดสรร
Topics, concepts, and theories of literary criticism of British poetry, prose, short
stories, novels, and drama through selected literary works
ศศภอ ๔๑๗
LAEN 417

วรรณกรรมอเมริกันที่คัดสรร
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Selected Topics in American Literature
3 (3 - 0 - 6) credits
หัวข:อ เนื้อหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะหงานกวีนิพนธ ร:อยแก:ว เรื่องสั้น นวนิยาย
และบทละครอเมริกันที่สะท:อนผ8านงานวรรณกรรมที่ได:รับการคัดสรร
Topics, concepts, and theories of literary criticism of American poetry, prose,
short stories, novels, and drama through selected literary works
ศศภอ ๔๓๔ วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย
๓ (๓ – ๐- ๖) หน2วยกิต
LAEN 434
Asian Literature
3 (3 - 0 - 6) credits
งานเขี ยนที่ คั ดสรรของนั กเขี ยนไทยและประเทศในทวี ปเอเชี ย มุ ม มองของชาวเอเชี ย ความ
เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมและภาษาผ8านวรรณกรรมในเอเชีย
Selected literary works of Thai writers and writers in Asian countries; perspectives
of Asian people; culture and language movement through literature in Asia
๗๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศภอ ๔๓๕
LAEN 435

เชคสเป@ยรAเบื้องต-น
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Introduction to Shakespeare
3 (3 - 0 - 6) credits
ชีวประวัติของเชคสเป?ยร ภูมิหลังของยุคสมัย งานเขียนสําคัญประเภทบทละครและบทกวีของเชคสเป?ยร
Shakespeare’s biography and background of the period, Shakespeare’s major plays and poems

ศศภอ ๔๓๗
LAEN 437

การเขียนเชิงสร-างสรรคA
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Creative Writing
3 (3 - 0 - 6) credits
องคประกอบของการเขียนเชิงสร:างสรรค ฝ–กฝนกลวิธีการเขียนที่ใช:จินตนาการ การเขียนแบบ
พรรณนาและแบบบรรยายในหัวข:อต8างๆ ได:แก8การบรรยายความรู:สึก การเล8าเหตุการณที่ประทับใจ ชีวประวัติ
การเขียนคําโฆษณา นิทานและเรื่องสั้น
Elements of creative writing; practice of the techniques of creative writing;
description and narration of various topics including feelings, memorable events and a
biography; writing advertisements, fables and short stories
ศศภอ ๔๔๐
LAEN 440

นักเขียนสตรี
๓ (๓ – ๐- ๖) หน2วยกิต
Women Writers
3 (3 - 0 - 6) credits
การศึกษาพั ฒนาการทางความคิด วัฒนธรรม และทัศนคติทางสังคมผ8านงานเขียนของนักเขียน
สตรีจากยุคกลางถึงป•จจุบัน โดยงานเขียนที่ เลือกมาศึกษาประกอบด:วยงานกวีนิพนธและวรรณกรรมเรื่องสั้นของ
นักเขียนสตรี
A study of the development of female thoughts, cultures, and social
perspectives through literary works of women writers from the Middle Age to the present,
selected poems and short stories by women writers
ศศภอ ๔๖๐
LAEN 460

วรรณกรรมเอกของโลก
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Masterpieces of World Literature
3 (3 - 0 - 6) credits
เนื้อหาสาระ แก8นเรื่อง รูปแบบและกลวิธีการประพันธ วรรณกรรมเอกของโลก การวิเคราะหและ
การวิจารณบทคัดวรรณกรรมเอกของโลกที่คัดสรร
Subject matter, themes, forms and techniques of masterpieces of world
literature; analysis and criticism of selected excerpts of world masterpieces

๗๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

หมวดทักษะ (Skills)

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค-นคว-า)
ศศภอ ๔๖๑ สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตรA
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
LAEN 461
Seminar in Liberal Arts
3 (3 - 0 - 6) credits
กระบวนทัศนและมโนทั ศนในงานวิจัยสาขาภาษา ภาษาศาสตรภาษาอั งกฤษ วรรณคดี และการ
เรียนการสอนภาษา ประเด็นวิจัยและแนวทางการศึกษาค:นคว:าในสาขาดังกล8าว การเตรียมตัวและการฝ–กปฏิบัติใน
การเข:าร8วมงานสัมมนา
Research paradigms and concepts in language, English linguistics, literature,
language teaching and learning; issues and research agendas in the disciplines; preparation and
practice in an academic seminar
ศศภอ ๔๖๒
LAEN 462

การศึกษาค-นคว-าอิสระในเชิงศิลปศาสตรA
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Independent Study in Liberal Arts
3 (3 – 0 - 6) credits
ความต: อ งการในการศึ กษาอิ สระโดยการอ8 า นงานต8 างๆ การเรียนรู:องคประกอบงานวิ จัยเพื่ อ
นําไปสู8การผลิตรายงานการวิจัย ผลงานตีพิมพรูปแบบผลงานอื่นๆในสาขาศิลปศาสตร
An independent study inquiry conducted through extensive reading;
components of research enhancing academic presentations, research articles, types of
publications or other outcomes in the field of liberal arts
หมวดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes)
จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค-นคว-า)
ศศภอ ๒๓๓ ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
LAEN 233
English for Information Technology
3 (3 - 0 - 6) credits
การบู ร ณาการทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ ที่ มี เนื้ อ หาวิ ช าและภาษาเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แนะนําการสื่อสารที่พบบ8อยในเอกสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เช8นคู8มือผู:ใช: คําเตือน และคําแนะนํา
An integrated language based on the subject and linguistic contents from the
field of information technology; introducing communicative functions frequently found in IT
documentations, e.g. user manual, warnings, and advice
ศศภอ ๒๕๒
LAEN 252

ภาษาอังกฤษเพื่อการท2องเที่ยว
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
English for Tourism
3 (3 - 0 - 6) credits
ศึกษาคําศัพท สํานวนและข:อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตรแหล8งท8องเที่ยว วัฒนธรรม และประเพณี
ของประเทศไทยและต8างประเทศ และฝ–กสื่อสารด:วยการพูด การอ8าน การสรุป และนําเสนอผลงานในบริบทของ
การท8องเที่ยวรวมถึงการฝ–กภาคสนาม
๗๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

Vocabulary, expressions and information about history, tourist attractions, culture
and customs of Thailand; communicative practice in speaking, reading, summarizing, and making
presentations in the tourism context; field trips
ศศภอ ๒๕๓
LAEN 253

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม
๓ (๓ – ๐ -๖) หน2วยกิต
English for Hotel Business
3 (3 - 0 -6) credits
พื้นฐานการใช:ภาษาอังกฤษ วิธีการและการฝ–กปฏิบัติในธุรกิจการโรงแรม คําศัพทและสํานวนที่
ใช: ทั่วไปในการให:บ ริการแขกโรงแรม การทํ าบทบาทสมมุ ติและการอภิ ปรายเรื่ อ งธุร กิจโรงแรม การเข: าดู งาน
โรงแรม
An introduction to English language, procedures, and practices used in the hotel
industry; vocabulary terms and expressions commonly used when providing service to hotel
guests; role plays and discussions related to hotel business, and hotel visit
ศศภอ ๒๕๖
LAEN 256

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี
๓ (๓ – ๐ -๖) หน2วยกิต
English for Science and Technology
3 (3 - 0 -6) credits
ศัพท สํานวนและการใช:ประโยค และหัวข:อทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอ8านบทคัดย8อ
และการเขียนบทสรุปรายงานทางวิทยาศาสตรและเชิงวิชาการ และการฝ–กฟ•งและการพูดโดยใช:เหตุและผล การ
จําแนกประเภท การเปรียบเทียบ การให:นิยามและข:อมูลตัวเลข ตาราง กราฟ
Vocabulary, expressions and subject matters related to science and technology;
reading abstracts and writing summaries and scientific and academic reports, practice of
speaking and listening using cause and effect, classification, comparison, definition, and data in
forms of number, table, and graph
ศศภอ ๒๕๘
LAEN 258

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
๓ (๓ – ๐ -๖) หน2วยกิต
English for Services
3 (3 - 0 -6) credits
คําศัพท สํานวน และ ทฤษฎี และเนื้อหาที่ เกี่ ยวข:องกับงานบริการ วัฒนธรรมองคกร รูปแบบ
จดหมาย การติดต8อทางโทรศัพท จดหมาย จดหมายอิเลกทรอนิกส องคประกอบเกี่ยวกับงานบริการบนเครื่องบิน
และธุรกิจการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข:อง
Vocabulary, idioms, theories and other relevant skilss needed in service
industries, organizational culture, telephoning, forms and layouts of letter and email
correspondence, aviation industry and other related service industries

๗๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก
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ภาควิชา –

ศศภอ ๒๕๙
LAEN 259

การเจรจาเชิงธุรกิจ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Business Talk
3 (3 - 0 - 6) credits
การฝ–กปฏิบัติเสมือนจริงโดยให:ผู:เรียนเปKนพนักงานของบริษัทจําลองทางธุรกิจและตัวแทนธุรกิจ
การค:าการสื่อสารทางสังคมกับเพื่อนร8วมงาน การเข:าร8วมการประชุมและการเจรจาทางธุรกิจและการนําเสนอที่
สามารถจูงใจและให:ข:อมูลทางธุรกิจ
An extended simulation as learners will assume roles as employees of the XYZ
Corporation and as representatives of a number of industrial estates around Thailand;
socializing with colleagues, attending and participating in business meetings, conducting
business negotiations and making informative and persuasive business presentations
ศศภอ ๒๖๐
LAEN 260

การเขียนเชิงธุรกิจ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Business Writing
3 (3 - 0 - 6) credits
ภาษา ลีลาและรูปแบบการเขียนข:อความทางธุรกิจ รวมถึงจดหมาย บันทึก จดหมายอิเล็กทรอนิกส รายงาน
ข:อมูลและจูงใจ ประวัติบุคคล การรับและบันทึกข:อความทางโทรศัพทซึ่งผู:เรียนมีส8วนร8วมในการฝ–กปฏิบัติเสมือนจริง
Language, style and format of written business messages: letters, memos, emails,
informative and persuasive reports, resumes, telephone messages and telephone message slips
by participating in an extended business English simulation
ศศภอ ๒๖๙
LAEN 269

ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและสิ่งพิมพA
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
English for Media and Journalism
3 (3- 0- 6) credits
คําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษรูปแบบต8างๆ สําหรับงานหนังสือพิมพ การเสนอข8าว การเขียนข8าว
และเขียนคอลัมนต8างๆสําหรับหนังสือพิมพ การเขียนหัวเรื่อง การเขียนบทวิจารณและบทบรรณาธิการ
English Vocabulary, expressions and subject matters related to journalism; news
presentation; news writing; writing of various sections in a newspaper including heading,
editorial, and critique
ศศภอ ๒๗๘
LAEN 278

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการระบบขนส2งสินค-าและบริการ
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
English for Logistics
3 (3 -0 -6 ) credits
เนื้อหา และการฝ–กฝนทักษะการฟ•ง พูด อ8าน เขียน เพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบขนส8งสินค:าและบริการในหัวข:อต8างๆ รวมทั้งการขนส8งสินค:า การจัดการคลังสินค:า การจัดการเอกสารและ
การบัญชี และงานแขนงต8างๆของระบบขนส8งสินค:าและบริการ
Subject matters; practicing skills of listening, speaking, reading, and writing for
communications on logistic industry including transporting and shipping, warehousing and
administration, and documentation and finance; and various sections of logistic system and its
service
๗๕
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ภาควิชา –

ศศภอ ๓๓๔
LAEN 334

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรAช2วยในการเรียนรู-ภาษาขั้นแนะนํา
๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต
Introduction to Computer Aided Language
3 (2-2-5) credits
Learning (CALL)
ประวัติความเปKนมาและความรู:พื้นฐานที่จําเปKนเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรช8วยในการเรียนรู:
ภาษา การสืบค:นและการจัดเก็บข:อมูล การวิเคราะหข:อมูล การตรวจแก:ไขงานเขียน การประเมินและการคัดเลือก
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อช8วยการเรียนรู:ภาษา การฝ–กหัดใช:โปรแกรมสําเร็จรูป การผลิตสื่อเพื่อช8วยการเรียนรู:ภาษา
Necessary basic knowledge concerning computer assisted language learning; data
search and collection; data analysis; writing correction, evaluation and selection of various types
of CALL software; various application, and CALL production
ศศภอ ๔๔๒
LAEN 442

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู2วิชาชีพ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
English for Career Preparation
3 (3 - 0 - 6) credits
การใช:ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวสมัครเข:าทํางาน สมัครเข:าศึกษาต8อ การเขียนใบสมัครงาน
ใบสมัครเข:าศึกษาต8อ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย8อ การเตรียมตัวสัมภาษณสมัครงานเปKนภาษาอังกฤษ
Preparing students for their chosen career by writing application letters and
curriculum vitae; training them in the proper use of English in the workplace; preparing students
for their job interviews; giving advice about their future career and tips on proper conduct of
applicants during the job application process
ศศภอ ๔๗๕
LAEN 475

การสอนภาษาอังกฤษ
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
English Language Teaching
3 (3 - 0 - 6) credits
บทบาทของการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ที่ประกอบด:วยวิธีการสอน รูปแบบ
และแนวการสอน การสร:างหลักสูตรและแผนการสอน เป•าหมายและมาตรฐานการเรียนรู:ในระดับโรงเรียนและ
อุดมศึกษา และการสาธิตการสอน
The role of ELT; ELT methods, approach, design, procedure; language syllabus
design and lesson planning; goals and standards at school and tertiary levels; and teaching
demonstration

๗๖
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ภาควิชา –

หมวดวิชาเลือกเสรี

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า)
ศศภท ๑๐๖ อารมณAขันกับภาษาและวรรณกรรมไทย
๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต
LATH 106 Humor in Thai Language and Literature
2 (2-0-4) credits
การเล8 นทางภาษาในภาษาไทยตั้งแต8อดีตถึงป•จจุบัน การใช: ภาษาไทยเพื่ อสร:างความขบขั นใน
ชีวิตประจําวัน งานสื่อสารมวลชน และวรรณกรรมไทย การนําการเล8นทางภาษาและอารมณขันที่เกิดจากภาษาไป
ใช:ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย
Language play in Thai language from the past to the present; using Thai language
to create humor in everyday life and mass media; applying language play and humor to
communication in Thai socio-cultural context
ศศภท ๑๐๗
LATH 107

ภาษากับภูมิปNญญาไทย
๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต
Language and Thai Wisdom
2 (2-0-4) credits
คําศัพท สํานวน และความเปรียบในภาษาไทยที่สัมพันธกับภูมิป•ญญาไทย การใช:ภาษาเพื่อสืบ
ทอดและเผยแพร8ภูมิป•ญญาไทยในสื่อต8างๆ
Vocabulary, expressions, and metaphors in Thai relate to Thai wisdoms; language
usage for inhertting and publicizing the Thai wisdoms
ศศภท ๑๐๘
LATH 108

ภาษากับสังคมไทย
๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต
Language and Thai Society
2 (2-0-4) credits
ความสัมพันธระหว8างภาษาไทยกับสังคม ประเด็นทางสังคมที่สัมพันธการ ใช:ภาษา อาทิ ภาษา
กับการเมือง ภาษากับชนชั้นทางสังคม
Relationship between Thai language and society; social issues in language use
such as politics and social class
ศศภท ๑๐๙

ภาษาและวรรณกรรมท-องถิ่นในประเทศไทยกับ
๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต
การพัฒนาประเทศ
LATH 109 Local Language and Literature in Thailand
2 (2-0-4) credits
and Country Development
ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท: องถิ่นในประเทศไทย และการใช:ความรู:ทางภาษาและวรรณกรรม
ท:องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
Local Language and Literature in Thailand; applying the knowledge of local language
and literature to country development

๗๗
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ภาควิชา –

ศศภท ๑๑๐
LATH 110

ภาษาไทยในเพลง
๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต
Thai Language in Songs
2 (2-0-4) credits
ความสั มพั นธระหว8างภาษาไทยกับเพลง การใช: ภาษาไทยในเพลงพื้ นบ: าน เพลงลู กกรุง เพลง
ลูกทุ8ง และเพลงไทยสากล
Relation between Thai language and songs; usage of Thai language in Local songs;
Lukkrung songs; Country songs and Modern Thai songs
ศศภท ๑๑๑
LATH 111
สถานการณต8างๆ

ภาษากับการจัดการความขัดแย-ง
๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต
Language and Conflict Management
2 (2-0-4) credits
เทคนิ คการใช: ภ าษาเพื่ อจั ดการความขั ดแย: ง ฝ– กทั กษะการใช: ภาษาเพื่ อจั ดการความขั ดแย: งใน

Language techniques in conflict management; practice of using language for
conflict resolution in different situations
ศศภท ๑๑๒
LATH 112

เทคนิคการสื่อสารภาษาไทยในอาชีพ
๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต
Technique of Thai Communication in Career
2 (1-2-3) credits
เทคนิคการใช:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในอาชีพ ฝ–กทักษะการใช:ภาษาไทยรูปแบบต8างๆ ที่จําเปKน
สําหรับการประกอบอาชีพ
Technique for using Thai language for communication and practise using Thai
language in various styles for career
ศศภท ๑๑๓
LATH 113

ศิลปะการอ2านออกเสียงร-อยแก-วและร-อยกรอง
๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต
Art of Pronouncing Prose and Verse
2 (1-2-3) credits
เทคนิคในการใช:เสียง ฝ–กอ8านออกเสียงบทอ8านร:อยแก:วและร:อยกรองภาษาไทยให:ถูกต:องและเหมาะสม
Technique of sound usage; practice of pronouncing in Thai prose and verse
correctly and suitably
ศศภท ๑๑๔
LATH 114

การพูดในที่ชุมนุมชน
๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต
Public Speaking
2 (1-2-3) credits
ความรู:เกี่ยวกับการพูดในที่ชุมนุมชน ฝ–กทักษะการพูดในที่ชุมนุมชนแบบต8างๆ
Knowledge of public speaking; practice of various types of public speaking

ศศภท ๑๑๕
LATH 115

การฟNงและพูดนําเสนอทางวิชาการ
๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต
Academic Listening and Oral Presentation
2 (1-2-3) credits
ความรู:เกี่ยวกับการฟ•งและพูดนําเสนอทางวิชาการ ฝ–กทักษะการฟ•งและการพูดการนําเสนอทาง
วิชาการ การเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการนําเสนอ การถามและตอบคําถาม
๗๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก
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ภาควิชา –

Knowledge of academic listening and speaking; practice of listening and speaking
in formal and informal academic context; creating media and handout for an academic
presentation; asking and answering questions
ศศภท ๑๑๖
LATH 116

วรรณกรรมไทยกับภาพยนตรA
๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต
Thai Literary Works and Film
2 (2-0-4) credits
ความสัม พั นธระหว8างวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร กระบวนการแต8ง ดัดแปลง และนําเสนอ
วรรณกรรมไทยในภาพยนตร
Relationship between Thai literary works and films; processes of composing,
adaptation and presentation of Thai literary works in films
ศศภท ๑๑๗
LATH 117

การAตูนศึกษา
๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต
Comics Studies
2 (2-0-4) credits
พั ฒ นาการของการตู น ประเภท องคประกอบ และรู ปแบบของการตู น อิ ท ธิ พ ลของการตู น
ต8 า งประเทศต8 อ การตู น ไทย อนุ ภ าคและแบบเรื่ อ งของการตู น บทบาทหน: า ที่ แ ละการดํ า รงอยู8 ข องการตู น ใน
สังคมไทย
Development of cartoons; categories, components and forms of cartoons; foreign
influences in Thai cartoons
ศศภท ๑๑๘
LATH 118

กีฬาและการละเล2นในฐานะคติชน
๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต
Sports and Recreations as Folklore
2 (2-0-4) credits
แนวคิดเกี่ยวกับกีฬา การเล8นและนันทนาการ พัฒนาการของกีฬาและการละเล8นในบริบทสังคม
และวัฒนธรรม บทบาทหน:าที่ของกีฬาและการละเล8นในสังคมไทย การศึกษาวิเคราะหกีฬาและการละเล8นไทยด:วย
ระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา
Concepts of sports and recreation; development of sports and recreation in
socio-cultural contexts; roles and functions of sports and recreation in Thai society; analysis of
sports and recreation by folklore methodologies
ศศภท ๑๑๙
LATH 119

คติชนกับศิลปะพื้นถิ่นไทย
๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต
Folklore and Thai Folk Art
2 (2-0-4) credits
ความหมายและความสําคัญของศิลปะพื้ นถิ่น การจําแนกศิลปะไทย ศิ ลปะพื้นถิ่นและหัตถศิลปŠ
แบบต8างๆ ของงานศิลปะท:องถิ่นไทย ช8างฝ?มือ และการวิเคราะหศิลปะพื้นถิ่นด:วยแนวคิดหรือทฤษฎีทางคติชนวิทยา
Definition and significance of folk art; classification of Thai art; folk art and craft
different school of Thai craft; analysis of folklore and folk art under the folklore study
approaches
๗๙
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ภาควิชา –

ศศภท ๑๒๐
LATH 120

ภาษาไทย ๑ (สําหรับชาวต2างชาติ)
๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต
Thai Level 1
3 (2-2-5) credits
ระบบเสียงภาษาไทย คําศัพท วลี และประโยคพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารภาษาไทยเบื้องต:นแบบ
สั้นๆ ได: ควบคู8ไปกับการเรียนรู:ว8าอะไรควรทําหรือไม8ควรทําเมื่ออาศัยอยู8ในประเทศไทย การเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต ฝ–กสะกดและอ8านคํารูปปกติ พร:อมทั้งผันวรรณยุกตให:ถูกต:อง
Basic Thai sound system, vocabulary, phrases, and short sentences; to produce
simple dialogues in everyday life, as well as, knowing DOs and DONTs in Thailand. To be able to
write and read the regular-spelled Thai words with correct tone
ศศภท ๑๒๑
LATH 121

ภาษาไทย ๒ (สําหรับชาวต2างชาติ)
๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต
Thai Level 2
3 (2-2-5) credits
การสนทนาและการแสดงความคิ ดโดยใช: รูปประโยคที่ ยาวขึ้ นได: ควบคู8 ไปกั บการเรียนรู:เรื่ อง
มารยาท ความเชื่อ และวัฒนธรรมไทย ฝ–กสะกดและอ8านคํารูปไม8ปกติ คํายืม จากภาษาอื่นๆ และเครื่องหมาย
พิเศษต8างๆ ได:
To be able to produce longer dialogues and know about Thai manners, beliefs
and culture. To be able to write and read the irregular-spelled Thai words, borrowed words,
special markers, and sentences
ศศภท ๑๒๒
LATH 122

ภาษาไทย ๓ (สําหรับชาวต2างชาติ)
๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต
Thai Level 3
3 (2-2-5) credits
การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นและความรู:สึกในประเด็นต8างๆ โดยใช:รูปประโยคที่ถูกต:องได:
ฟ•งและอ8านเรื่องสั้นๆ พร:อมกับจับประเด็นสําคัญจากเรื่องที่ได:ฟ•งและอ8านแล:วพูดหรือเขียนตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆ โดยใช:คําศัพทและประโยคที่ถูกต:องสมบูรณ
Expression of ideas and feelings on various topics by speaking and writing, using
correct sentences; to be able to listen and read a short story, as well as, able to find the main
idea and give an answer by oral or writing with appropriate vocabulary and sentence structures

๘๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

กลุ2มวิชาเลือกเสรีคณะศิลปศาสตรA

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า)
ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต-น ๑
๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต
LAFR 141
Elementary French 1
3 (2 – 2 – 5) credits
คําศัพทและหลักไวยากรณเบื้องต:นภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใช:ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานในด:าน
การฟ•ง การพูด การอ8าน และการเขียน โดยเน:นการใช:ภาษาในชีวิตประจําวัน
Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use:
listening, speaking, reading and writing skills, focusing on everyday language use
ศศภฝ ๑๔๒
LAFR 142

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต-น ๒
๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต
Elementary French 2
3 (2 – 2 – 5) credits
ทักษะการใช:ภาษาฝรั่งเศสในด:านการฟ•ง การพูด การอ8าน และการเขียนโดยใช:หลักไวยากรณ
และวงศัพทในระดับที่สูงขึ้นกว8าภาษาฝรั่งเศสเบื้องต:น ๑
A further of proficiency in language use: listening, speaking, reading and writing
skills, using vocabulary and grammar at a higher level than French 1
ศศฝศ ๑๕๐
LAFR 150

หน-าต2างสู2ฝรั่งเศส
๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต
Windows to France
3 (3 – 0 – 6) credits
ความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดของชาวฝรั่งเศสในแง8มุมต8าง ๆ ระบบ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีของฝรั่งเศสป•จจุบัน มรดกวัฒนธรรม การอนุรักษและการ
สืบสาน รวมถึงบทบาทของประเทศฝรั่งเศสกับประชาคมโลก
French social and cultural diversity, ways of life and variety of conventional
wisdom; current policy and administration, contemporary economic system, educational
structure and updated technology; French cultural heritage: conservation and inheritance as
well as the role of France in global community
ศศภญ ๑๖๑
LAJP 161

ภาษาญี่ปุeนเบื้องต-น ๑
๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต
Elementary Japanese 1
3 (2 – 2 – 5) credits
การเรียนรู:ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ศึกษาไวยากรณ โครงสร:างภาษาญี่ปุ^นขั้นพื้นฐาน
โดยเน:นทักษะการฟ•ง พูด อ8าน และเขียน ให:รู:จักใช:คําศัพทและรูปประโยคที่ใช:ในชีวิตประจําวัน
Practice in reading and writing Hirangana and Katakana characters; elementary
Japanese grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; Japanese vocabulary
and syntactic structures used in daily life
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ภาควิชา –

ศศภญ ๑๖๒
LAJP 162

ภาษาญี่ปุeนเบื้องต-น ๒
๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต
Elementary Japanese 2
3 (2 – 2 – 5) credits
การฟ•ง พูด อ8าน และเขียนคําศัพทที่มากขึ้น ไวยากรณ และโครงสร:างภาษาญี่ปุ^นที่ซับซ:อนมาก
ขึ้น คําลักษณะนาม คําวิเศษณ คําสันธาน การกระจายคํากริยา รูปประโยคธรรมดาและรูปประโยคอื่นๆ
Practice in listening, speaking, reading and writing more Japanese characters;
more complex Japanese structures and grammar; quantifiers of nouns; adverbs; conjunctions;
conjugation of verbs; simple sentences and types of sentences
ศศภญ ๑๖๓
LAJP 163

ภาษาญี่ปุeนเบื้องต-น ๓
๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต
Elementary Japanese 3
3 (2 – 2 – 5) credits
ไวยากรณภาษาญี่ปุ^นระดับเบื้องต:นที่มีเนื้อหาต8อเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๒โดยเน:นรูป
ประโยคเงื่อนไข รูปประโยคแสดงความตั้ งใจ รูปประโยคให:คําแนะนํา ส8วนขยายคํานาม การออกคําสั่ง การ
ถ8ายทอดคําพูดที่ได:ฟ•งมา ตัวอักษรคันจิเบื้องต:นประมาณ ๑๐๐ คํา การอ8านและเขียนบทความสั้น ๆ ที่มีการ
ปรับ แต8 งภาษาให:เข: าใจได:ง8ายขึ้ นในหั วข: อที่ เกี่ ยวข:อ งกับ ตนเองและสิ่งใกล: ตัว การพู ดแสดงความคิ ดเห็ นในรู ป
ประโยคอย8างง8าย
A look at some of the topics introduced in Elementary Japanese II, focusing on
more complex sentence structures ( i. e. , conditional sentences, nominalization, order, and
relayed messages) , reading practice, writing short passages on topics that students are
interested in, giving opinions, and reading and writing of 100 basic Kanji characters
ศศภญ ๑๖๔
LAJP 164

ภาษาญี่ปุeนเบื้องต-น ๔
๓ (๒ – ๒ -๕) หน2วยกิต
Elementary Japanese 4
3 (2 – 2 -5) credits
ไวยากรณภาษาญี่ปุ^นระดับเบื้องต:นที่มีเนื้อหาต8อเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๓โดยเน:นรูป
ประโยคเงื่อนไขอื่น ๆ การคาดคะเนจากข:อมูล การอ:างถึงข:อมูลที่ได:รับมา รูปประโยคถูกกระทํา รูปประโยค
ขอร:อง ขออนุญาตอย8างสุภาพ การเปลี่ยนคํากริยาเปKนคํานาม การใช:คํากริยาผสม การใช:คําสุภาพ คํายกย8อง
และคําถ8อมตนในภาษาญี่ปุ^น ตัวอักษรคันจิเบื้องต:นเพิ่มเติมประมาณ ๑๐๐ ตัว การพูดแสดงความคิดเห็นในรูป
ประโยคที่ยากขึ้น
A continuation of Japanese III, focusing on conditional sentences, prediction,
implications, passive voice, requests, permission, polite forms of certain verbs, compound
verbs, reading and writing of another 100 basic Kanji characters, and giving opinions using more
complex Japanese grammar
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ภาควิชา –

ศศภญ ๑๖๕
LAJP 165

ญี่ปุeนศึกษา
๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต
Japanese Studies
3 (3 – 0 – 6) credits
ประวัติศาสตรญี่ปุ^นโดยสังเขป ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชาวญี่ปุ^นที่เกี่ยวกับศาสนา วรรณกรรม ระบบสังคม และอาหาร เปKนต:น ความสัมพันธระหว8างญี่ปุ^นกับประเทศ
เพื่อนบ:าน โดยเฉพาะกับไทย
An introduction course to Japanese Studies dealing with a brief history of Japan,
its geography and climate, Japanese customs and culture, society, education, literature, and
Japan’s relationships with neighbouring countries, particularly Thailand
ศศภญ ๑๖๖
LAJP 166

ภาษาญี่ปุeนเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต
Japanese for Communication
3 (2 – 2 – 5) credits
การสื่อสารภาษาญี่ ปุ^นอย8างเปK นธรรมชาติ การฟ•งและพูดภาษาญี่ ปุ^นในชีวิตประจําวัน คําศัพ ท
และสํานวน โครงสร:างพื้นฐานทางไวยากรณ
Communication in Japanese; everyday listening and speaking; words and
expressions; basic grammatical structures
ศศภจ ๑๗๑
LACH 171

ภาษาจีน ๑
๓ (๒ – ๒– ๕) หน2วยกิต
Chinese I
3 (2 – 2 – 5) credits
การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตของภาษาจีน การใช:สัทอักษรที่ใช:กํากับเสียงภาษาจีน
กลาง（汉语拼音）ทักษะการฟ•ง พูด อ8าน และเขียนภาษาจีนในวงศัพทพื้นฐานที่ใช:ในชีวิตประจําวัน ประมาณ ๓๐๐ คํา
Pronunciation of standard Chinese consonants, vowels and tones; Mandarin
Chinese phonetics Pinyin Romanization; Chinese listening, speaking, reading and writing skills
used in the context of daily life including 300 Chinese words
ศศภจ ๑๗๒
LACH 172

ภาษาจีน ๒
๓ (๒ – ๒ – ๕)หน2วยกิต
Chinese II
3 (2 – 2 – 5)credits
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนของสถานการณในชีวิตประจําวัน และไวยากรณพื้นฐานภาษาจีนโดย
เน:นทักษะการฟ•ง พูด อ8าน และเขียน รวมทั้งเรียนรู:คําศัพทเพิ่มเติม จํานวน ๓๕๐ คํา
Chinese communicative skills used in the context of daily life; elementary
Chinese grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; 350 Chinese
vocabularies
ศศภจ ๑๗๓
LACH 173

ภาษาจีน ๓
๓ (๒ – ๒ – ๕)หน2วยกิต
Chinese III
3 (2 – 2 – 5) credits
ทักษะการฟ•ง การสนทนาโต:ตอบ การอ8านและการเขียนภาษาจีนที่ใช:ในชีวิตประจําวันแบบง8ายๆ
โดยเน:นการออกเสียง สํานวน และไวยากรณที่ถูกต:อง
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ภาควิชา –

Listening, conversation, reading, and writing skills used in the simple context of
daily life. Emphasizing correct pronunciation, idiom, and grammar
ศศภจ ๒๐๙
LACH 209

การเขียนภาษาจีนด-วยพู2กันจีน
๒ (๑ – ๒ – ๓)หน2วยกิต
Chinese Calligraphy
2 (1 – 2 – 3) credits
ประวัติย8อของการเขี ยนพู8 กันจี น หลักและวิธีการเขี ยนอั ก ษรจี นด: วยพู8 กัน จีน ความรู:พื้ นฐาน
เกี่ยวกับอักษรจีนตัวบรรจง หลักการใช:และวิธีในการเขียนอักษร รวมทั้งทักษะการเขียนที่ส8งผลให:อักษรจีนมีทั้ง
ความงามและศิลปะ การเขียนจุดซ:ายและจุดขวา การเขียนเส:นขนาน เส:นตั้ง เส:นขวาง เส:นลากซ:าย เส:นลากขวา
เส:นงอ ฝ–กฝนการเขียน การจัดวางเส:นต8าง ๆ
Brief history of Chinese calligraphy, principles and ways of writing Chinese
characters using a Chinese brush; basic knowledge about the neat Chinese characters ( 楷体) ;
principles and processes in writing Chinese characters with the beauty and art of writing skills,
write the left and right points; writing a parallel; a vertical line, a horizontal line, a line to the
left, a line to the right, and a curve; and practice in arranging those lines
ศศภจ ๒๑๒
LACH 212

จีนศึกษา
๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต
Chinese Studies
3 (3 – 0 – 6) credits
ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรจีนโดยสังเขป สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของจีน
ในป•จจุบัน ประเพณี ความเชื่อ และสิ่งประดิษฐของจีน การวิเคราะหแนวคิดหลักในปรัชญาของขงจื้อและเล8าจื้อที่
ส8งผลต8อการดําเนินชีวิตของชาวจีน รวมทั้งวรรณคดีที่มีชื่อเสียงของจีน
Brief Chinese history and geography, chinese present society, economy, politics,
and ruling; Chinese traditions, beliefs, and inventions; an analysis of the major thoughts in
philosophy of Kongzi and Laozi that affect Chinese people’s living, Chinese famous literature
ศศภย ๑๙๑
LAGM 191

ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๑
๓ (๒ – ๒ – ๕)หน2วยกิต
Elementary German 1
3 (2 – 2 – 5) credits
ไวยากรณและโครงสร:างภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน โดยเน:นทักษะการฟ•ง การพูด การอ8านและ
การเขียน เพื่อให:สามารถนําไปใช:กับสถานการณต8างๆในชีวิตประจําวันได:
Basic German grammar and structures stressing the four major communicative
skills of listening, reading, speaking, and writing to enable the students to cope with a variety of
daily situations
ศศภย ๑๙๒
LAGM 192

ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๒
๓ (๒ – ๒ – ๕)หน2วยกิต
Elementary German 2
3 (2 – 2 – 5) credits
ไวยากรณและโครงสร:างภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้นต8อจากภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๑ โดย
เน:นทักษะการฟ•ง การพูด การอ8านและการเขียน เพื่อให:สามารถนําไปใช:กับสถานการณต8างๆในชีวิตประจําวันได:
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ภาควิชา –

German grammar and structures of more advanced level than German I stressing
the four major communicative skills of listening, reading, speaking, and writing to enable the
students to cope with a variety of daily situations
ศศพฐ ๑๑๑
LAFE 111

มนุษยAกับความชื่นชมศิลปะ
๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต
Man and Arts Appreciation
3 (3 – 0 – 6) credits
พัฒนาการทางศิลปะรูปแบบต8างๆในสังคม ความสําคัญของศิลปะกับวิถีชีวิตของผู:คนในสังคม
งานศิลปะที่สําคัญๆของโลก ศิลปะกับสังคมโลกป•จจุบัน
Development of different types of art in society; significance of art and ways of
life of people in society; study of world masterpieces of art; art in the present day world
ศศพฐ ๑๔๔
LAFE 144

การคิดและวิเคราะหAอย2างใช-เหตุผล
๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต
Critical Thinking and Analysis
3 (3 – 0 – 6) credits
หลักการและกฎเกณฑการใช:เหตุผลที่ดี การนําหลักการและกฎเกณฑต8างๆ มาใช:ในกระบวนการ
คิดและการวิเคราะห การแสดงความคิดในรูปแบบต8างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข:อผิดพลาด
Principles and rules in good reasoning; application of principles and rules in
thinking and analytical processes; various forms of expression of thought to avoid mistakes
ศศพฐ ๑๔๕
LAFE 145

เทคนิคการเรียนรู-ด-วยตนเอง
๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต
Self – Learning Techniques
3 (3 – 0 – 6) credits
กลวิธีและขั้นตอนในการแสวงหาความรู:ด:วยตนเองอย8างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีที่เกี่ยวข:องกับการ
เรียนรู:ด:วยตนเอง ป•จจัยที่มีผลต8อการเรียนรู:ด:วยตนเอง ประเภทของทรัพยากรและแหล8งเรียนรู: การสืบค:นและ
ตรวจสอบความถูกต:องของข:อมูล
Strategies and procedures of efficient self constructing knowledge; theories
related to self-learning; factors affect to self-learning; types of knowledge and learning
resources; inquiring and examing the data’s precision
ศศพฐ ๑๔๖
LAFE 146

การพัฒนาบุคลิกภาพ
๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต
Personality Development
3 (3 – 0 – 6) credits
ทักษะความรู:ความสามารถและแนวคิดที่ถูกต:องในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ปรับตัว อารมณ และจิตใจที่เหมาะสม การมีจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกต:อง การรู:คุณค8าของ
ความเปKนมนุษย การรู:จักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่เปKนรากฐานของความเปKนมนุษย
Suitable skills, knowledge, ability and approach for self-development; personality
development; appropriate self, moral and emotional adjustment; conscientiousness for acceptable
ways of living; realization of human value
๘๕
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ภาควิชา –

ศศพฐ ๑๔๙
LAFE 149

การสร-างความสัมพันธAระหว2างบุคคล
๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต
Interpersonal Relationship Development
3 (3 – 0 – 6) credits
การเรียนรู:เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล มนุษยสัมพั นธ การพัฒนาสร:างความสัมพันธระหว8าง
บุคคลและกลุ8มบุคคล ความสัมพันธของกลุ8มสังคมที่หลากหลายและความสัมพันธกับสังคมภายนอก
Learning of human behaviors; human relationship; development of individual
and group relationship; relationship among diverse societies and the outside world
ศศพฐ ๑๕๔
LAFE 154

ศิลปะกับชีวิตไทย
๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต
Arts and Thai Life
3 (3 – 0 – 6) credits
แนวคิดของศิลปะ พัฒนาการของศิลปะไทย โดยการสํารวจจากยุคสมัยต8างๆ ของงานศิลปะไทย
และการสร:างงานของศิลปXนที่สําคัญๆ ของไทย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบ:าน ภูมิป•ญญาไทย การปรับเปลี่ยนของ
ศิลปะ และอิทธิพลของศิลปะต8อวิถีไทย
Concept of art; development of Thai art by investigating the different period of
Thai art; creation of art by important Thai artists; Thai folk life, folklore and folk wisdom;
modification of Thai art and its influence on the Thai’s way of life
ศศพฐ ๑๕๕
LAFE 155

ปรัชญาขั้นพื้นฐาน
๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต
Fundamental Philosophy
3 (3 – 0 – 6) credits
ประเด็นสําคัญของปรัชญาทั้งฝ^ายตะวันออกและตะวันตก ธรรมชาติของความจริง การแสวงหา
ความจริง ตรรกวิทยา จริยศาสตรในปรัชญาตะวันออกและตะวันตก การประยุกตใช:แนวคิดทางปรัชญาเพื่อให:มี
จริยธรรม คุณธรรมและจิตอาสา
Important issues of eastern and western philosophy; the nature of truth; truth
finding; logic; ethics in eastern and western philosophy; application of philosophical concepts to
ethical and moral self improvement and social conscience
กลุ2มวิชาโท
รายวิชาโทสาขาวิชาภาษาไทย

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า)
ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟNงและการพูด
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LATH 201 Principles and Arts of Listening and Speaking
3 (3-0-6) Credits
หลักการฟ•งและการพูด การพัฒนาความสามารถด:านการฟ•งและพูดในชีวิตประจําวัน การฟ•งและพูดเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ การพูดนําเสนอทางวิชาการ การพูดในที่ชุมนุมชน
Principles of listening and speaking; development of listening and speaking proficiency in
everyday life and for specific purposes; academic presentation and public speaking

๘๖
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ภาควิชา –

ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอ2านและการเขียน
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LATH 202 Principles and Arts of Reading and Writing
3 (3-0-6) Credits
หลักการอ8านและการเขียน การพัฒนาความสามารถด:านการอ8านและการเขียนแบบต8าง ๆ
Principles of reading and writing; development of proficiency in various types of reading
and writing
ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LATH 203 Characteristics of the Thai Language
3 (3-0-6) Credits
ความหมายและธรรมชาติของภาษาไทย ลักษณะของหน8วยภาษาระดับต8าง ๆ ภาษาไทยถิ่น
ภาษาต8างประเทศที่สัมพันธกับภาษาไทย ความสัมพันธระหว8างภาษาไทยกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
Meaning and nature of Thai language; characteristics of language units at different levels; Thai dialects;
foreign languages related to Thai language; relationship between Thai language and Thai society and cultures
ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LATH 208 Evolution of Thai Literature
3 (3-0-6) Credits
วิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต8สมัยสุโขทัย อยุธยา ถึงรัตนโกสินทร; วรรณคดีเอกแต8ละสมัย; การ
วิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และวรรณศิลปŠ
The evolution of Thai literatures from Sukhothai, Ayutthaya, to Rattanakosin periods;
masterpiece literatures of different periods; analysis of form, content, idea, and aesthetics
รายวิชาโท ภาษาญี่ปุeน
กลุ2มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า)
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุeนเบื้องต-น ๑
๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต
LAJP 161 Elementary Japanese 1
3 (2-2-5) credits
การเรียนรู:ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ศึกษาไวยากรณ โครงสร:างภาษาญี่ปุ^นขั้นพื้นฐาน
โดยเน:นทักษะการฟ•ง พูด อ8าน และเขียน ให:รู:จักใช:คําศัพทและรูปประโยคที่ใช:ในชีวิตประจําวัน
Practice in reading and writing Hirangana and Katakana characters; elementary
Japanese grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; Japanese vocabulary
and syntactic structures used in daily life
ศศภญ ๑๖๒
LAJP 162

ภาษาญี่ปุeนเบื้องต-น ๒
๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต
Elementary Japanese 2
3 (2-2-5) credits
การฟ•ง พูด อ8าน และเขียนคําศัพทที่มากขึ้น ไวยากรณ และโครงสร:างภาษาญี่ปุ^นที่ซับซ:อนมาก
ขึ้น คําลักษณะนาม คําวิเศษณ คําสันธาน การกระจายคํากริยา รูปประโยคธรรมดาและรูปประโยคอื่นๆ
๘๗
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ภาควิชา –

Practice in listening, speaking, reading and writing more Japanese characters;
more complex Japanese structures and grammar; quantifiers of nouns; adverbs; conjunctions;
conjugation of verbs; simple sentences and some types of sentences
ศศภญ ๑๖๓
LAJP 163

ภาษาญี่ปุeนเบื้องต-น ๓
๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต
Elementary Japanese 3
3 (2-2-5) credits
ไวยากรณภาษาญี่ปุ^นระดับเบื้องต:นที่มีเนื้อหาต8อเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๒ โดยเน:น
รูปประโยคเงื่อนไข รูปประโยคแสดงความตั้งใจ รูปประโยคให:คําแนะนํา ส8วนขยายคํานาม การออกคําสั่ง การ
ถ8ายทอดคํ าพู ดที่ ได: ฟ•งมา ตั วอั ก ษรคันจิเบื้ อ งต:นประมาณ ๑๐๐ คํ า การอ8 านและเขี ยนบทความสั้ นๆ ที่ มีการ
ปรับ แต8 งภาษาให:เข: าใจได:ง8ายขึ้ นในหั วข: อที่ เกี่ ยวข:อ งกับ ตนเองและสิ่งใกล: ตัว การพู ดแสดงความคิ ดเห็ นในรู ป
ประโยคอย8างง8าย
A look at some of the topics introduced in Elementary Japanese II, focusing on
more complex sentence structures ( i. e. , conditional sentences, nominalization, order, and
relayed messages) , reading practice, writing short passages on topics that students are
interested in, giving opinions, and reading and writing of 100 basic Kanji characters
ศศภญ ๑๖๔
LAJP 164

ภาษาญี่ปุeนเบื้องต-น ๔
๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต
Elementary Japanese 4
3 (2-2-5) credits
ไวยากรณภาษาญี่ปุ^นระดับเบื้องต:นที่มีเนื้อหาต8อเนื่องจากวิชาภาษา ญี่ปุ^นเบื้องต:น ๓ โดยเน:น
รูปประโยคเงื่อนไขอื่นๆ การคาดคะเนจากข:อมูล การอ:างถึงข:อมูลที่ได:รับมา รูปประโยคถูกกระทํา รูปประโยค
ขอร:อง ขออนุญาตอย8างสุภาพ การเปลี่ยนคํากริยาเปKนคํานาม การใช:คํากริยาผสม การใช:คําสุภาพ คํายกย8อง และ
คํ าถ8 อมตนในภาษาญี่ ปุ^น ตั วอั กษรคั นจิ เบื้ อ งต: นเพิ่ ม เติม ประมาณ ๑๐๐ ตั ว การพู ดแสดงความคิ ดเห็ นในรู ป
ประโยคที่ยากขึ้น
A continuation of Japanese III, focusing on conditional sentences, prediction,
implications, passive voice, requests, permission, polite forms of certain verbs, compound
verbs, reading and writing of another 100 basic Kanji characters, and giving opinions using more
complex Japanese grammar
กลุ2มวิชาบังคับเลือก มี ๔ รายวิชา เลือกไม8ต่ํากว8า ๒ รายวิชา
ศศภญ ๑๖๕
LAJP 165

ญี่ปุeนศึกษา
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Japanese Studies
3 (3-0-6) credits
ประวัติศาสตรญี่ ปุ^นโดยสังเขป ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชาวญี่ปุ^นที่เกี่ยวกับศาสนา วรรณกรรม ระบบสังคม และอาหาร เปKนต:น ความสัมพันธระหว8างญี่ปุ^นกับประเทศ
เพื่อนบ:าน โดยเฉพาะกับไทย
๘๘
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ภาควิชา –

An introduction course to Japanese Studies dealing with a brief history of Japan,
its geography and climate, Japanese customs and culture, society, education, literature; and
Japan’s relationships with neighbouring countries, particularly Thailand
ศศภญ ๑๖๗
LAJP 167

ภาษาญี่ปุeนธุรกิจ
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Business Japanese
3 (3-0-6) credits
การศึกษาโครงสร:างองคกรญี่ปุ^น การใช:สํานวนและภาษาเชิงธุรกิจในสถานการณต8าง ๆ โดย
คํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต8อธุรกิจกับชาวญี่ปุ^น
Studying the structure of Japanese organization, the use of Japanese business
language and expressions in various situations, with the consideration of the Japanese custom in
the business contact with Japanese people
ศศภญ ๑๖๘
LAJP 168

การเขียนภาษาญี่ปุeน
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Japanese Writing
3 (3-0-6) credits
การฝ–กเขียนในระดับประโยคโดยใช:หลักไวยากรณเกี่ยวเนื่องกับวิชาภาษาญี่ปุ^น ๑ -๔ เน:นความ
ถูกต:องในการใช:คําศัพท คําสันธานและรูปประโยค ฝ–กเขียนเรียงความสั้นที่เกี่ยวข:องกับชีวิตประจําวันและสิ่ง
รอบตัว
Practicing writing Japanese simple sentences, with the use of the Japanese
grammar learned from the courses Japanese 1 - 4; and focusing on the correct usage of
vocabulary, conjunctions, and sentence forms. Practicing writing Japanese short essays about
daily life and surroundings
ศศภญ ๑๖๙
LAJP 169

การอ2านภาษาญี่ปุeน
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Japanese Reading
3 (3-0-6) credits
การฝ–กอ8านเรื่องสั้นที่มีหลักไวยากรณเกี่ยวเนื่องกับวิชาภาษาญี่ปุ^น ๑ – ๔ โดยเน:นการจับ
ใจความสํ า คั ญ การใช: คํ า ศั พ ท สํ า นวนภาษา ไวยากรณและอั ก ษรคั น จิ การฝ– ก ฝนการใช: พ จนานุ ก รม
ประกอบการอ8าน
Practicing reading Japanese short stories, based on the Japanese grammar
linked to the courses Japanese 1 and 2; focusing on the reading comprehension, and the
usage of words, expressions, and grammar; learning Kanji characters; and practicing a
dictionary usage

๘๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

รายวิชาโท ศิลปะการละคร
กลุ2มวิชาบังคับ มี ๕ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า)
ศศศค ๑๐๐ ปริทัศนAศิลปะการละครเวที
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LADA 100 Introduction to Theatre
3 (3-0-6) credits
ความหมายของศิ ลปะการละครเวที ที่มี รากฐานจากตะวั นตกผ8า นองคประกอบของละครเวที
หน: า ที่ ต8 า ง ๆ ในการสร: า งสรรคละครเวที ทั้ ง หน: า ที่ ข องนั ก เขี ย นบท ผู: กํ า กั บ นั ก แสดง นั ก ออกแบบ และ
ผู:อํานวยการผลิตละครเวที รวมถึงประวัติศาสตรและรูปแบบต8าง ๆ ของละครเวที การอ8านและวิเคราะหบทละคร
เวที และการวิจารณละครเวทีเบื้องต:น
An overview of the art and craft of Western based theatre, components of
theatre arts, roles of playwright, director, actor, designer, producer, as well as aspects of theatre
history, forms and styles of theatre, theatre literature, and basic theatre criticism
ศศศค
LADA

๒๓๐ ศิลปะการแสดง
๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต
230 Acting
2 (1-2-3) credits
ความสําคัญของและหน:าที่ของวิธีการแสดงเบื้ องต:นผ8านทั กษะการแสดงเบื้องต:นเช8น การฝ– ก
ร8างกาย จิตใจ อารมณ จินตนาการ เสียง การแสดงด:นสด การเล8าเรื่อง กระบวนการเรียนรู:ละครสร:างสรรค และ
ความสัมพันธระหว8างนักแสดงกับผู:ชม
The importance and functions of basic acting methods; skills for basic acting such
as body preparation, mind, emotion, imagination, voice training, improvisation and storytelling;
creative dramatic learning process; connection between actors and audiences.
ศศศค ๒๔๐ การเขียนบทละคร
LADA 240 Playwriting
หลักการเขียนบทละครเบื้องต:น การฝ–กปฏิบัติเขียนบทละครสั้น
Basic principles of playwriting; writing short plays

๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต
2 (1-2-3) credits

ศศศค ๒๖๐ ละครประยุกตA
๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต
LADA 260 Applied Theatre
2 (1-2-3) credits
รูปแบบ เครื่องมือและทฤษฎีของละครประยุกตโดยการฝ–กปฏิบัติจริง การศึกษาประเด็นป•ญหา
ในชุมชนและสังคม การใคร8ครวญเรียนรู:จากตนเอง การสร:างสรรคกระบวนการละครประยุกต
Forms, tools and theories of applied theatre through practicing, studying issues
and problems in communities and society together with self-contemplating, process of applied
theatre
๙๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศศค ๓๒๐ ศิลปะการละครเวทีไทยร2วมสมัย
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LADA 320 Contemporary Thai Theatre
3 (3-0-6) credits
ศึกษาประเด็นทางสังคมที่ปรากฏในบทละครไทยร8วมสมัย บริบทและปฏิสัมพันธระหว8างนักการ
ละครและสังคมร8วมสมัย ศึกษารูปแบบการนําเสนอที่ถูกเลือกมารองรับประเด็นทางการละคร รวมทั้งแนวทางการ
สร:างบทละครและรูปแบบทางการละครที่ปรากฏในการละครเวทีร8วมสมัยของไทย
A study of social issues in contemporary Thai theatre, contexts and interaction
bet ween actors and contemporary society, forms of presentation chosen to accommodate
theatre issues, trends in playwriting and genres in contemporary Thai theatre
กลุ2มวิชาบังคับเลือก มี ๕ รายวิชา เลือกไม8ต่ํากว8า ๒-๓ รายวิชา

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า)
ศศศค ๒๒๐ การละครเอเชีย
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LADA 220 Asian Theatre
3 (3-0-6) credits
การศึกษาพิ ธีกรรมและรูปแบบการแสดงละครในเอเชียได: แก8 จี น ญี่ ปุ^น และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต: รูปแบบการแสดงและตัวบทละครอาทิ อุปรากรจีน ละครโน ละครเคียวเก็น ละครคาบูกิ ละครหน:ากาก
และละครหุ8นของญี่ปุ^น ชวา บาหลี ไทยและพม8า
A survey of ritual and performing forms of Asian theatre of China, Japan and
Southeast Asia, performing style and dramatic texts, including Beijing Opera, Noh, Kyogen,
Kabuki, mask performance and puppetry such as Bunraku, Javanese and Balinese Wayang, Thai
and Burmese marionette

ศศศค ๒๒๑
LADA 221

ประวัติศาสตรAละครเวทีตะวันตก
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Western Theatre History
3 (3-0-6) credits
ประวัติศาสตรการละครตะวันตกตั้งแต8จุดเริ่มต:นของการละครเวทีจนถึงละครสมัยใหม8 โดยศึกษา
ถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม วรรณกรรมบทละคร และองคประกอบของการแสดงละครเวทีในแต8ละยุค
The history of Western theatre from the origins of the theatre up to modern drama,
focusing on the society, culture, dramatic literature, and other elements of theatre from each era

ศศศค ๓๒๑ วรรณคดีการละครตะวันตก
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LADA 321 Western Dramatic Literatures
3 (3-0-6) credits
บทละครของตะวันตกตั้งแต8 ยุคกรีกจนถึงป•จจุบัน บทละครจากยุคที่สําคัญเพื่ อ ศึก ษาเกี่ ยวกั บ
สุนทรียะ สภาพสั งคมและการเมื อง นั กการละครโซโฟคลี ส เพลาตุ ส เชคสเป? ยร ซามวล เบคเคท เทนเนซซี วิ
ลเลียมและซาราห รูห
๙๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

A study of Western dramatic plays from Greek to present, specific work from
each period, aesthetic, social and political perspectives, Sophocles, Plautus, Shakespeare,
Samual Beckett, Tennessee Williams and Sarah Rulh
ศศศค ๓๕๐
LADA 350

การกํากับการแสดง
๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต
Directing
2 (1-2-3) credits
องคประกอบศิลปะการละครและละครประเภทต8างๆ ความสัมพันธระหว8างนัก แสดงกับผู:ชม
รูปแบบการนําเสนอและการตีความบทละครจากการอ8านบทละครและการฝ–กปฏิ บัติ บทบาทและหน:าที่ของผู:
กํากับการแสดงรวมทั้งแนวทางการใช:เวทีและแนวทางการออกแบบเวทีเบื้องต:น การฝ–กการกํากับการแสดงและ
การนําเสนอโดยการเลือกฉากจากบทละครสั้นมากํากับการแสดง
Components of theatre arts and different genres of drama, relationship of actors
and audiences, theatrical presentation forms and play analysis through play reading and play
directing, roles and functions of a theatre director together with stage direction and basic stage
designs, scene directing and presentation though working with short scene and short plays
ศศศค ๔๗๐
LADA 470

โครงงานป@สุดท-ายด-านศิลปะการละครเวที
๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต
Senior Project in Theatre
3 (2-2-5) credits
โครงงานศึกษาด:วยตนเองด:านศิลปะการละคร อาทิ การสร:างสรรคผลงาน การวิจัยด:านละคร
เวที ตลอดจนการลงมื อ ปฏิ บั ติฝ–ก งานกั บ กลุ8ม คณะละครเวที ที่ คั ด สรรหรื อ กลุ8 ม คณะละครเพื่ อ การพั ฒ นาเพื่ อ
ประยุกตใช:องคความรู:ทางศิลปะการละครที่ได:เรียนมาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการลงมือปฏิบัติจริง
A self-study project in theatre such as a one-act acting, a scene-work directing, a
research paper in theatre, or an internship with a selected theatre company or with an applied
theatre group in order to apply their theatre knowledge of both theoretical and practical
aspects in practice
รายวิชาโท ประวัติศาสตรA
กลุ2มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า)
ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตรAไทยก2อนสมัยใหม2
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAHT 211 Pre-Modern Thai History
3 (3-0-6) credits
ประวัติศาสตรไทย บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต8สมัยก8อนสมัยประวัติศาสตร
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล:าเจ:าอยู8หัว
Thai history in the context of politics, economy, and society since pre-history to
King Rama III
๙๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศปศ ๒๑๒ ประวัติศาสตรAไทยสมัยใหม2
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAHT 212 Modern Thai History
3 (3-0-6) credits
การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตรไทยในบริบ ททางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ตั้ ง แต8 ห ลั ง การทํ า
สนธิสัญญาเบาริงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล:าเจ:าอยู8หัวจนถึงป•จจุบัน
Thai history in political, economic, and social context since Bowring Treaty up to the present
ศศปศ ๒๒๑ ประวัติศาสตรAเอเชียตะวันออกเฉียงใต-ขั้นแนะนํา
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAHT 221 Introduction to History of Southeast Asia
3 (3-0-6) credits
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ตั้งแต8ยุคจารีตจนถึงป•จจุบัน ความสําคัญของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต:ในฐานะเมืองท8าทางการค:า การขยายอํานาจของมหาอํานาจตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต: และการสร:างชาติหลังได:รับเอกราช
History of Southeast Asia since custom period up to the present, the importance
of Southeast Asia as sea port; the expansion of the Western powers in Southeast Asia; nation
building after the independence
ศศปศ ๓๓๑
LAHT 331

ประวัติศาสตรAเอเชียตะวันออกขั้นแนะนํา
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Introduction to History of East Asia
3 (3-0-6) credits
อารยธรรมของเอเชียตะวันออก ลัทธิและปรัชญาในเอเชียตะวันออก พัฒนาการทางการสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ของชาติในเอเชียตะวันออก ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกกับการปฏิรูปประเทศ
สงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ ในเอเชียตะวันออก เหตุการณสําคัญในเอเชียตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
East Asia civilization; doctrines and philosophy in East Asia; the development of
society, economy, politics, and culture in East Asia; the threat on reforms from the Western
powers and nation reform; World War I and II; the milestones in East Asia post World War II
กลุ2มวิชาบังคับเลือก มี ๗ รายวิชา เลือกไม8ต่ํากว8า ๒ รายวิชา

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า)
ศศปศ ๒๔๑ ประวัติศาสตรAยุโรปขั้นแนะนํา
๓ (๓-๐-๖)หน2วยกิต
LAHT 241 Introduction to History of Europe
3 (3-0-6) credits
ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแต8ยุคอาณาจักรกรีกและโรมันกระทั่งยุคป•จจุบัน โดยศึกษาผ8านพัฒนาการ
ทางด:านสังคม อารยธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรยุโรป
History of Europe since Greek and Roman Empires up to the present in the
context of society, civilization, economy, politics and the milestones in the European history

๙๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศปศ ๒๖๑
LAHT 261

ประวัติศาสตรAท-องถิ่นไทย
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Thai Local History
3 (3-0-6) credits
การศึกษาประวัติศาสตรท:องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
เศรษฐกิจท:องถิ่นที่มีความสัมพันธกับรัฐส8วนกลางในประเทศไทย
A study of local history, customs, culture, way of life, social change, and local
economy related to central administration in Thailand

ศศปศ ๓๑๑
LAHT 311

ประวัติศาสตรAการทหารในประเทศไทย
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Thailand’s Military History
3 (3-0-6) credits
พั ฒ นาการและบทบาทการทหารไทย การป• อ งกั นประเทศ การสงคราม การเมื อ งและการ
ปกครอง และความสัมพันธระหว8างประเทศ
Development and role of the Thai military, national defense, war, political and
public administration, international relationship

ศศปศ ๓๑๒
LAHT 312

บทบาทสําคัญของชาวต2างชาติในประวัติศาสตรAไทยก2อนสมัยใหม2 ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History
3 (3-0-6) credits
ความสั ม พั น ธระหว8 า งประเทศ บทบาทของชาวต8 า งชาติ ในประวั ติศ าสตรไทยก8 อ นสมั ยใหม8
นโยบายการต8างประเทศ
International relations, role of foreigners in pre-modern history, international policy
ศศปศ ๓๓๒ ประวัติศาสตรAเอเชียตะวันออกเฉียงใต-ในยุคการค-า ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ๓ (๓-๐-๖)หน2วยกิต
LAHT 332 History of Southeast Asia in the Age of Commerce 15th– 3 (3-0-6) credits
18th Century
ประวัติศ าสตรเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต: ในบริบทการเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม และความสัม พั นธ
ระหว8างรัฐในศตวรรษที่ ๑๕ ถึง ๑๘
History of Southeast Asia in the context of politic, economic, social, and
international policy from the 15th Century to 18th Century
ศศปศ ๓๕๑ ประวัติศาสตรAอเมริกา
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAHT 351 American History
3 (3-0-6) credits
การตั้ งถิ่ น ฐานของชาวพื้ น เมื อ งเดิ ม และชาวอาณานิ ค ม การสถาปนาประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
สงครามกลางเมือง เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมหลังสงครามกลางเมือง นโยบายโดดเดี่ยวตนเอง บทบาทของ
สหรัฐอเมริกา ที่มีต8อนานาประเทศระหว8างและหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สหรัฐฯ ในยุคของการก8อการร:าย
๙๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

The habitation of the Native Americans and the colonists, the establishment of the
United States of America, civil war, the economy, politics, and society after the Civil War, the solitary
policy, role of the USA during and after WWII, United States of America in the Terrorist Era
ศศปศ ๔๑๑ การอ2าน เชิงวิเคราะหA และการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตรAไทย
๓ (๓-๐-๖)หน2วยกิต
LAHT 411 Reading, Analysis, and Writing Thai History Research Papers
3 (3-0-6) credits
หลักการวิเคราะหหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่สําคัญตั้งแต8สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยใหม8 การ
ตี ค วามและการใช: ห ลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตรประเภทต8 า ง ๆ เพื่ อ เปK นข: อ มู ลอ: า งอิ งในการเขี ยนงานวิ จัยทาง
ประวัติศาสตรไทย
Principles of analysis of Thai historical documents from Sukhothai period to
modern period; interpreting and using historical sources in writing Thai history paper
รายวิชาโท ปรัชญา
กลุ2มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า)
ศศปญ ๒๗๒ ปรัชญาตะวันออก
๓ (๓-๐-๖)หน2วยกิต
LAPH 272 Eastern Philosophy
3 (3-0-6) credits
แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาตะวันออกประกอบด:วย ปรัชญาฮินดู ปรัชญาในพุทธศาสนา ปรัชญา
เต§าและปรัชญาขงจื๊อ
Fundamental concepts in the Eastern philosophy: Hinduism, Buddhism, Taoism
and Confucianism
ศศปญ ๒๗๓ ปรัชญาตะวันตก
๓ (๓-๐-๖)หน2วยกิต
LAPH 273 Western Philosophy
3 (3-0-6) credits
แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาตะวันตก ตั้งแต8สมัย โสคราตีส ถึงป•จจุบัน
Fundamental concepts in the Western philosophy from the Socratic to the
contemporary period
ศศปญ
LAPH

๓๗๕ จริยศาสตรA
๓ (๓-๐-๖)หน2วยกิต
375 Ethics
3 (3-0-6) credits
การศึกษากฎเกณฑพื้นฐานของปรัชญาในด:านศีลธรรม จริยธรรม และแรงจูงใจต8อคําถามทาง
ศีลธรรม เนื้อหารวมถึง จริยธรรมความดี (Virtue Ethics) หลักกรณียธรรม (Deontology) ทฤษฎีผลการกระทํา
(Consequentialism) ทฤษฎีประโยชนนิยม (Utilitarianism) และทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข:องกับจริยธรรม

๙๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

A study of normative approaches to ethical philosophy and their motivating
moral questions; virtue ethics; deontology; consequentialism; utilitarianism; and other
approaches
ศศปญ ๔๗๔
LAPH 474

ปรัชญาการเมือง
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Political Philosophy
3 (3-0-6) credits
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครอง เพื่ อ ให: เกิ ด ความเข: า ใจในแนวคิ ดเกี่ ย วกั บหน: า ที่ ข อง
พลเมืองและพัฒนาการของระบอบการปกครองจากอดีตจนถึงป•จจุบัน
Concepts of politics and government, duties of good citizens, the development
of various forms of government from past to present
กลุ2มวิชาบังคับเลือก มี ๔ รายวิชา เลือกไม8ต่ํากว8า ๒ รายวิชา

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า)

ศศปญ
LAPH

๒๗๔ ปรัชญาสําหรับชีวิต
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
274 Philosophy for Life
3 (3-0-6) credits
แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาที่จําเปKนสําหรับชีวิตในโลกป•จจุบัน เจตจํานงเสรี อัตลักษณของบุคคล
คุณค8าของชีวิต ปรัชญาสํานัก สโตอิค ความสุข จริยธรรมในบริบทของโลก และวิธีดําเนินชีวิตแบบพุทธ
Fundamental concepts in philosophy necessary for today's life; free will;
personal identity; the value of life; philosophy of the stoics; happiness; ethics in a global
context; how to live in the Buddhist way
ศศปญ ๓๗๐ อภิปรัชญาและญาณวิทยา
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAPH 370 Metaphysic & Epistemology
3 (3-0-6) credits
ภาพรวมของการศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาและญาณวิทยาของนักปรัชญาต8างๆ
A survey of metaphysical and epistemological thoughts from various philosophers
ศศปญ ๓๗๑ ปรัชญาในพุทธศาสนา
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAPH 371 Philosophy in Buddhism
3 (3-0-6) credits
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาในพุ ทธศาสนาฝ^ายเถรวาทและฝ^ายมหายาน โดยเฉพาะในฝ^าย
เซ็น อนัตตา กรรม สังสาร นิพพาน พระโพธิสัตว ตันตระ และจริยศาสตรแบบพุทธ
Fundamental concepts in Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism
especially Zen-Budddhism; basic questions concerning anatta, karma, samsara, nirvana,
Bodhisattava, Tantra; Buddhist ethics
๙๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศปญ ๔๗๒
LAPH 472

ปรัชญาในวรรณกรรม
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
Philosophy in Literature
3 (3-0-6) credits
การศึกษาแนวคิดปรัชญา โดยเฉพาะจริยศาสตรในวรรณกรรม ได:แก8 ความดีกับความชั่ว ความ
จริงกับความเท็จ โลกแห8งความเปKนจริงกับสิ่งลวงตา เจตจํานงเสรีกับนิยัตินิยม การเสียสละกับความเห็นแก8ตัว
ความพึงพอใจกับความเจ็บปวด ป•จเจกชนกับประชาคม ความจงรักภักดีกับการทรยศ ความรักกับความเกลียด
ความหวังกับความสิ้นหวัง ศรัทธากับความสงสัย
A study of philosophical, especially ethical, topics in selected literary works: good and
evil, truth and lies, reality and illusion, free will and determinism, sacrifice and egoism, pleasure and
pain, individual and community, loyalty and betrayal, love and hate, hope and despair, faith and
doubt
รายวิชาโท ภาษาจีน
กลุ2มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค-นคว-า)
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LACH 173 Chinese III
3 (3-0-6) credits
การฟ• ง การสนทนาโต: ต อบ การอ8 า น การเขี ย น และการแปลภาษาจี น ตามสถานการณต8 า งๆ ใน
ชีวิตประจําวันในวงคําศัพท ๕๐๐ คํา โดยเน:นการออกเสียง สํานวน และไวยากรณที่ถูกต:อง
A fundamental Chinese language skills course that includes listening, speaking, reading,
writing, and translating in everyday situations based on a 500-word vocabulary and with on
emphasis on correct pronunciation and grammar
ศศภจ ๒๐๑ การฟNงและการพูดภาษาจีน ๑
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LACH 201 Chinese Listening and Speaking I
3 (3-0-6) credits
การฟ•ง การพูด และการสนทนาโต:ตอบภาษาจีนในบริบทชีวิตประจําวัน ในวงคําศัพท ๗๐๐ คํา เน:นความ
ถูกต:องเหมาะสมของคําศัพท ไวยากรณ และการออกเสียง
A Chinese listing-speaking course that preparers students for communication in everyday
situations based on a 700-word vocabulary and with an emphasis on correct pronunciation and
grammar
ศศภจ ๒๐๒ การอ2านภาษาจีนเพื่อความเข-าใจ
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LACH 202 Chinese Reading Comprehension
3 (3-0-6) credits
การอ8านและทําความเข:าใจเนื้อหาภาษาจีนจากบทคัดสรรที่เปKนความเรียง งานเขียนร:อยแก:ว และเรื่องสั้น
A Chinese reading skills course that covers a wide range of reading materials in prose
forms such as essay and short story
๙๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศภจ ๓๐๑ การเขียนภาษาจีน ๑
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LACH 301 Chinese Writing I
3 (3-0-6) credits
การเขียนข:อความและเอกสารภาษาจีน ได: แก8 การเขียนแนะนําตนเองและครอบครัว การเขียนบันทึ ก
ประจํ า วั น การเขี ย นเรื่ อ งเล8 า ทั่ ว ไป การเขี ย นข: อ ความอวยพรบุ ค คลระดั บ ต8 า งๆ การเขี ย นบรรยายภาพ
การเขียนจดหมายสมัครเรียนและจดหมายสมัครงาน การเขียนเรียงความสั้นๆ
A Chinese writing course that covers a range of basic writing types and purposes such as
self and farnily introduction, diary, story, greetings and wishes, picture description, job and study
application letter, and short essay
กลุ2มวิชาบังคับเลือก มี ๔ รายวิชา เลือกไม8ต่ํากว8า ๒ รายวิชา

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค-นคว-า)
ศศภจ ๒๑๑ การฟNงและการพูดภาษาจีน ๒
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LACH 211 Chinese Listening and Speaking II
3 (3-0-6) credits
การฟ•ง การพูด และการสนทนาโต:ตอบภาษาจีนในบริบทชีวิตประจําวัน ในวงคําศัพท ๑,๐๐๐ คํา เน:น
ความถูกต:องเหมาะสมของคําศัพท ไวยากรณ และการออกเสียง
A continuation of Chinese Listening and speaking I based on a 1,000-word vocabulary
and with an emphasis on correct pronunciation and grammar
ศศภจ ๓๑๑ การเขียนภาษาจีน ๒
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LACH 311 Chinese Writing II
3 (3-0-6) credits
การเขียนภาษาจีนประเภทต8างๆ ได:แก8 การเขียนข:อความในประกาศและเอกสารประชาสัมพันธ การจด
บันทึก การเขียนสรุปรายงานการประชุม การเขียนเอกสารโต:ตอบทางราชการและเชิงธุรกิจ การเขียนบรรยายและ
วิเคราะหสถานการณ
A continuation of Chinese Writing I that course a broader range of writing types and
purposes, including annulment, note-taking, meeting minute, official document business
correspondence, narration, and analysis
ศศภจ ๓๑๒ การแปลภาษาจีน
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LACH 312 Chinese Translation
3 (3-0-6) credits
การแปลข:อความ บทสนทนา และเอกสารจากภาษาไทยเปKนภาษาจีน และจากภาษาจีนเปKนภาษาไทย
A translation practice course of translating texts from Chinese into Thai and vice versa at
sentence and discourse levels, such as message, conversation, and document

๙๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศภจ ๓๑๓ ภาษาจีนในสื่อโสตทัศนA
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LACH 313 Chinese in Media
3 (3-0-6) credits
การทําความเข:าใจสาระสําคัญจากการฟ•ง และการชมจากสื่อภาษาจีนต8างๆ ได:แก8 ภาพยนตร โทรทัศน
และสื่อออนไลน
A fundamental Chinese language skills course that includes listening, speaking, reading,
writing, and translating in everyday situations based on a 500-word vocabulary and with on
emphasis on correct pronunciation and grammar
รายวิชาโท จิตวิทยา
กลุ2มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค-นคว-า)
ศศจว ๑๐๑ จิตวิทยา
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAPS 101 General Psychology
3 (3-0-6) credits
ความหมายของจิ ตวิทยา ความเปK นมาและความสํ าคั ญของแนวคิ ดทฤษฎี พื้ นฐานทางจิตวิ ทยา ป• จจัย
ทางด:านพันธุกรรมและสิ่งแวดล:อม พัฒนาการมนุษย พื้นฐานสรีระวิทยาของมนุษย การรับสัมผัส การรับรู: การ
เรียนรู:และกระบวนการคิด แรงจูงใจ อารมณและความฉลาดทางอารมณ เชาวป•ญญา ความฉลาดทางจริยธรรม
ความแตกต8 า งระหว8 า งบุ ค คล บุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ตั วและสุ ข ภาพจิ ต การจั ด การความเครี ย ดและอารมณ
พฤติกรรมอปกติและพฤติกรรมสังคม
Definition and the origin of psychology approaches and theories, genetic and
environmental factors, human development, basic human physiology, sensation and
perception, learning and thinking process, motivation emotion and emotional quotient,
intelligence, moral quotient, individual differences, personality, adjustment and mental health,
managing stress and emotions, abnormal behavior and social behavior

ศศจว ๑๐๒ จิตวิทยาบุคลิกภาพ
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAPS 102 Personality Psychology
3 (3-0-6) credits
ทฤษฎี โครงสร:าง พลวั ตและการได: ม าซึ่งลั กษณะบุ คลิ กภาพ ป• จ จัยที่ ส8ง ผลต8อ บุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ การปรับตัวทางบุ คลิกภาพ วิธีการปรับตัวทางบุคลิกภาพแบบต8างๆ การพั ฒนา
บุคลิกภาพแบบอปกติ การวิจัยที่เกี่ยวข:องกับบุคลิกภาพ
Theories on origins, structure, and dynanamics of personality; factors affecting
personality development of personalit; personality assessment, personality adjustment, types of
personality adjustment, abnormal personality development, relevant research on personality

๙๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ศศจว ๒๐๑ จิตวิทยาการเรียนรู-ภาษา
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAPS 201 Psychology of Language Learning
3 (3-0-6) credits
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข:องกับการเรียนรู:ภาษา พัฒนาการทางภาษา การวิจัยด:านจิตวิทยา
การเรียนรู:ภาษา การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานวิจัย
Theories and concepts of language learning; language development; research on
psychology of language learning; report writing and presenting a research product
ศศจว ๓๐๑ วิธีวิจัยทางจิตวิทยา
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAPS 301 Research Methods in Psychology
3 (3-0-6) credits
ความสํ า คั ญ วิ จั ย กระบวนทั ศ น และประเภทของการวิ จัย การเลื อ กป• ญ หาในการวิ จัย ทางจิ ต วิ ท ยา
สมมติฐานในการวิจัย การวัดและคุณภาพของการวัด การวิเคราะหและอภิปรายผล การฝ–กวิจัยทางจิตวิทยา
An advanced course on psychology that places an emphasis on research competence in
the field, including importance of research, concepts and types of research, problem selection
in psychological research, research assumption, evaluation and evaluation quality, result
analyze and discussion, psychological research practice by assigning individual research
กลุ2มวิชาบังคับเลือก มี ๕ รายวิชา เลือกไม8ต่ํากว8า ๒ รายวิชา

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค-นคว-า)
ศศจว ๒๑๑ จิตวิทยาสังคมขั้นแนะนํา
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAPS 211 Introduction to Social Psychology
3 (3-0-6) credits
ความหมายและความเปK นมาของทฤษฎี ทางจิ ตวิ ทยาสั งคม พฤติ ก รรมสั งคมและอั ตลั ก ษณทางสั งคม
การศึกษาเกี่ยวกับตัวตน เพศ ความเชื่อในป•จจัยควบคุม อคติและการแบ8งแยก ความสมานฉันทและความขัดแย:ง
ความก:าวร:าวและพฤติกรรมเอื้อสังคม ความดึงดูดใจและความสัมพันธระหว8างบุคคล พลวัตกลุ8ม การคิดตามกลุ8ม
และการตัดสินใจ ภาวะผู:นํา การร8วมมือ เจตคติและการรู:คิดทางสังคม
Definition and the origin of social psychology theories; social behavior and social Identity;
the study of the self, gender, locus of control; prejudice and discrimination; conformity and
conflict; aggression and pro-social behaviors; attraction and interpersonal relationships; group
dynamics, groupthink and decision making; leadership; cooperation; social cognition and
attitudes
ศศจว ๒๑๒ จิตวิทยาการปรึกษาขั้นแนะนํา
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAPS 212 Introduction to Counseling Psychology
3 (3-0-6) credits
มโนทัศน ความหมายและเป•าหมายหลักของการปรึกษา หลักการเบื้องต:นและทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา
ความแตกต8างระหว8างการแนะนําและการปรึกษา การปรึกษาและจิตบําบัด ประเภทของการปรึกษา จิตวิทยาการ
ปรึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข:อง ความสําคัญและองคประกอบของสัมพันธภาพ เงื่อนไขที่เอื้อต8อสัมพันธภาพใน
การปรึกษา เทคนิคในการปรึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา
๑๐๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาควิชา –

Concepts, definition and major goals of counseling; introduction to counseling
psychology; counseling psychology theories; difference between guidance and counseling;
counseling and psychotherapy; types of counseling; counseling psychology and related
disciplines; the importance and components of relationship; facilitative conditions for
counseling relationship; counseling techniques; professional ethics in counseling psychology
ศศจว ๓๑๑ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคAการเบื้องต-น
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAPS 311 Introduction to Industrial and Organizational Psychology 3 (3-0-6) credits
ประวัติและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ บุคคลกับองคการ พฤติกรรมกลุ8ม พฤติกรรม
องคการ แรงจูงใจในการทํ างาน ความพึงพอใจในการทํ างาน การติดต8อสื่อสารในที่ ทํางาน ความขัดแย:ง ความ
ร8วมมือและการแข8งขัน ผู:นําและภาวะผู:นํา มนุษยสัมพันธในการทํางาน การสรรหาและคัดเลือกและการพัฒนา
บุคลากร การวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดสภาพแวดล:อมในการทํางาน
Background and scope of industrial and organizational psychology; person and
organization group behavior organizational behavior; work motivation; work satisfaction;
communication in work place; conflict; cooperation and competition; leader and leadership;
human relations in working; personnel selection, recruitment and development; performance
analysis and assessment; and management of working atmosphere
ศศจว ๓๑๒ จิตวิทยาพัฒนาการ
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAPS 312 Developmental Psychology
3 (3-0-6) credits
ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการมนุษย ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษยทั้งทางร8างกาย อารมณ สังคม
และสติป•ญญาตั้งแต8ปฏิสนธิถึงวัยชรา ป•จจัยต8าง ๆ ที่มีอิทธิพลต8อการเจริญเติบโต การส8งเสริมพัฒนาการมนุษยทุกช8วงวัย
Definition and significances of human development; theories of physiological, emotional,
social, and cognitive development from conception to elderly; factors influencing development;
promotion of well-being across life span
ศศจว ๓๑๓ จิตวิทยาเชิงบวก
๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต
LAPS 313 Positive Psychology
3 (3-0-6) credits
ความหมาย ความเปKนมาและความสําคัญของแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาเชิงบวก แนวคิดเกี่ยวกับ
ความรัก ความหวัง และความสุข อารมณทางบวก คุณลักษณะทางบวกและผลกระทบต8อการมีสุขภาวะ อิทธิพล
ของอารมณทางบวกและคุณลักษณะทางบวกต8อการเรียนรู:ของมนุ ษย การเสริมสร:างสภาพแวดล:อมทางบวกเพื่ อ
ส8งเสริมสุขภาวะทางจิต
Definition and the origin of positive psychology; approaches and theories; concepts of
hope, love, and happiness; positive emotions and traits and their effects on well-being; the
influence of positive emotion and traits on human learning; creation of positive environments
for better psychological well-being

๑๐๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน2งและคุณวุฒิของคณาจารยA
๓.๒.๑ อาจารยAผู-รับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหน2ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับที่
ทางวิชาการ
ป@ที่สําเร็จการศึกษา
๑ นางสาวรุ8งภัทร เริงพิทยา
ผศ.
- Ph.D. (Linguistics) University of
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
California at Berkeley, USA (2544)
๓-๑๐๑๒-๐๐๑๓x-xx-x
- M.A. (Linguistics) University of
California at Berkeley, USA (2540)
- อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒
(ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณหาวิทยาลัย
(๒๕๓๗)
๒ นายสมบูรณ พจนประสาท
- Ph.D. (English) The University of
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
Bristol, UK (2558)
๓-๑๐๒๐-๐๒๙๔x-xx-x
- กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒
(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา (๒๕๔๕)
- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง (๒๕๖๐)
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๒๕๕๐)
๓ นางสาวธนาวรรณ
- Ph.D. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษา
สุทธิวาทนฤพุฒิ
นานาชาติ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
(๒๕๕๕)
- ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
๓-๑๒๐๑-๐๑๑๘x-xx-x
มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๕๔๗)
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๕๔๓)

๑๐๒

ผลงานทางวิชาการ
ล2าสุดในรอบ ๕ ป@ (๒)
Roengpitya, R. (2017). An
Interdisciplinary Study of the
Scalar Verbs in English and
Thai.Thoughts,
(2), 37-70.

สมบูรณ พจนประสาท.
(2560). A Re-Criticism of
The Lottery.
วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร, 25(49), 189213.
Suthiwartnarueput, T.
(2017).The effects of
impromptu speaking
practice on English speaking
ability of Thai EFL students.
Journal of Institutional
Research South East Asia,
15(1), 106-120.

ลําดับที่
๔

๕

๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ตําแหน2ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ป@ที่สําเร็จการศึกษา
นางสาววิภาพรรณ
- Ph.D. (English) University of
งามประมวญ
Nottingham, UK (2559)
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
- Master of Research (Education),
๓-๑๐๑๙-๐๐๔๓x-xx-x
The Open University, UK (2552)
- M.A. (TEFL/TESL) with Merits, The
University of Birmingham, UK (2549)
- M.A. (International Political
Economy), The University of
Warwick, UK (2546)
- ร.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒
(ความสัมพันธระหว8างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (๒๕๔๕)
นางสาวสุนันทา วิไลศิลปŠ
- อ.ม. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (๒๕๔๕)
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
- ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล)
๓-๑๐๒๐-๐๑๐๔x-xx-x
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (๒๕๔๓)
ชื่อ-นามสกุล

นางสุรัสวดี รัตนกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
๓-๑๐๐๕-๐๒๕๓x-xx-x

-

ผลงานทางวิชาการ
ล2าสุดในรอบ ๕ ป@ (๒)
Ngampramuan, W. (2016)
‘Intelligibility of English on
Signs in Tourist Attractions
in Thailand’, Asia Critique,
3(5), 44-74.

-Wilaisilp, S. & Lee, H.B.
(2014) A Study of the Thai
Speakers’ Stress Patterns of
English Words” The English
Phonetic Society of Japan
(EPSJ). Phonetics Society of
Korea and English Phonetics
Society of Japan.
-Thirakunkovit, S.,
Chanawongs, S., Wilaisilp, S.,
Roengpitaya, R.,
Kittivorachate, S.,
Suthiwatnarueput, T., and
Khampeerpat, T., (2018)
Blossom: Listening and
Speaking. Mahidol University
- ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบัน Rattanakul. S. (2017). A
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (๒๕๔๒) Study of Problem-Solution
- อ.บ. (ภาษาญี่ปุ^น) จุฬาลงกรณ
Discourse: Examining TED
Talks Through the Lens of
มหาวิทยาลัย (๒๕๒๙)
Move Analysis. Langauge
Education and Acquisition
Research Network (LEARN)
Journal, 10(2), 25-46.
๑๐๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาควิชา –

๓.๒.๒ อาจารยAประจํา
ลําดับชื่อ
ชื่อ-สกุล
๑
อาจารยกรกช แพทยสาสดี





๒

อาจารย ดร. ญาณัชพิมพ
ภาสวรเวทย






๓

อาจารยธนวัฒน นุตยางกูล







๔

อาจารยธรรมภรณ คัมภีรภัทร




๕

อาจารยนิธินา ปรีชาทวีกิจ




๖

อาจารย ดร.ธนาวรรณ
สุทธิวาทนฤพุฒิ






ระดับการศึกษา
ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ University of
Leeds, UK
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ph.D. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาสเปน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อ.วท. (วิทยาศาสตรการแพทยรังสีเทคนิค)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ/สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
๑๐๔

เลขที่บัตรประชาชน
๓-๗๓๙๙-๐๐๑๒x-xx-x

๓-๑๑๐๑-๐๒๓๕x-xx-x

๓-๖๑๐๔-๐๐๔๓x-xx-x

๑-๑๐๒๐-๐๐๙๖x-xx-x

๑-๑๐๑๒-๐๐๐๘x-xx-x

๓-๑๒๐๑-๐๑๑๘x-xx-x

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ลําดับชื่อ
๗

ชื่อ-สกุล
ผู:ช8วยศาสตราจารยปณิชา
นิติสกุลวุฒิ






๘

ผู:ช8วยศาสตราจารยปองรัตน
รัตนภิญโญวงศ





๙

อาจารยพยุงศักดิ์ แก8นจันทร







๑๐

อาจารยพิกุลกานต รุจิราภา




๑๑

ผู:ช8วยศาสตราจารย
ดร.รุ8งภัทร เริงพิทยา





๑๒

อาจารย ดร.วิภาพรรณ
งามประมวญ







ระดับการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
M.Ed. (Applied Linguistics) University of
Leicester, UK
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล
สส.บ. (สังคมสงเคราะหศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ Boston
University, USA
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อ.ม. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ph.D. (Linguistics) University of California at
Berkeley, USA
M.A. (Linguistics) University of California at
Berkeley, USA
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (English) University of Nottingham, UK
Master of Research (Education), The
Open University, UK
M.A. (TEFL/TESL) with Merits, The
University of Birmingham, UK
M.A. (International Political Economy), The
University of Warwick, UK
ร.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ความสัมพันธ
๑๐๕

เลขที่บัตรประชาชน
๓-๑๐๐๒-๐๐๖๕x-xx-x

๓-๑๐๐๒-๐๐๔๓x-xx-x

๓-๑๐๐๕-๐๓๔๘x-xx-x

๓-๑๐๐๖-๐๒๙๘x-xx-x
๓-๑๐๑๒-๐๐๑๓x-xx-x

๓-๑๐๑๙-๐๐๔๓x-xx-x

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ลําดับชื่อ
๑๓

ชื่อ-สกุล
อาจารยศฬิษา วิทยาศรัย





๑๔

อาจารยศุภชัย ชาญวรรณกุล







๑๕

อาจารย ดร. สมบูรณ
พจนประสาท






๑๖

อาจารยสิรินิธิ์ ชนะวงศ






๑๗

อาจารยสุชณิหยา วงศวิวัฒนา





๑๘

อาจารยสุนันทา วิไลศิลปŠ




๑๙

อาจารยสุรัสวดี รัตนกุล





ระดับการศึกษา
ระหว8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
M.A. (Applied Linguistics), University of
Adelaide, Australia
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Ph.D. (English) The University of Bristol, UK
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยบูรพา
กําลังศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
วส.บ. (สิ่งพิมพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อ.ม. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
อ.บ. (ภาษาญี่ปุ^น) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๐๖

เลขที่บัตรประชาชน
๓-๗๐๙๙-๐๐๒๐x-xx-x

๓-๙๐๑๐-๐๐๔๙x-xx-x

๓-๑๐๒๐-๐๒๙๔x-xx-x

๓-๘๐๐๑-๐๐๐๖x-xx-x

๓-๙๕๙๙-๐๐๒๘x-xx-x

๓-๑๐๒๐-๐๑๐๔x-xx-x

๓-๑๐๐๕-๐๒๕๓x-xx-x

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ลําดับชื่อ
๒๐

ชื่อ-สกุล
อาจารยสิรารุจ กิตติวรเชฎฐ





๒๑

ผู:ช8วยศาสตราจารยอยู8เย็น
สายจําปา





๒๒
๒๓

ผู:ช8วยศาสตราจารยอรสิริ
พลเดช



อาจารยอรภาริน อ8อนกอ







๒๔

อาจารย ดร. ฐาปนีย มุสิเกตุ







๒๕

อาจารยพีรยา อุตสาหจิต







ระดับการศึกษา

เลขที่บัตรประชาชน

ศศ.ม (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ
การพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศษ.บ เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.A. (English), Central Missouri State
University, USA
M.A. (Education), University of Kansas,
Lawrence, USA
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ (ประสานมิตร)
M.A. (English) Murray State University
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๓-๑๒๐๑-๐๐๕๐x-xx-x

๓-๑๐๐๑-๐๐๑๗x-xx-x

๓-๑๐๒๓-๐๐๒๗x-xx-x

ศศ.บ. (การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
๓-๑๐๒๐-๐๑๗๑x-xx-x
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปร.ด. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิต
๑-๔๐๙๙-๐๐๑๐x-xx-x
พัฒนบริหารศาสตร
Master of Professional Communication
(Professional Communication) University of
Sydney, Australia
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก8น
ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอกที่ University of
๑-๑๐๑๔-๐๐๙๒x-xx-x
Leeds, UK
ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)
๑๐๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ลําดับชื่อ

๒๖

ชื่อ-สกุล

อาจารยอนุชยาน

ระดับการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล


มนทการติวงศ




๒๗

Mr.Adrian Neal Wellington



๒๘

Ms. Wilhemina Hinolan
Villarico







๒๙

Mr. Richard John Kuzbyt



๓๐

Dr.Jan O’Day Davies



ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ University of
Oxford, Oxford, UK
M.Ed. (Teaching English as a Second
Language (TESOL)) Boston University, MA,
USA (under Fulbright Scholarship Open
Competition ประจําป? 2013-2014)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โทภาษาศาสตร
(โปรแกรมเกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
B.A. 3rd class Hons, (Engineering)
Bournemouth University, UK
Diploma (Social Sciences) Stockholm
University, Sweden
M.A. (International Studies) University of
the Philippines
B.A. (Sociology) University of the
Philippines
B.A. (Politics with Philosophy) Manchester
Metropolitan
Doctor of Philosophy Medicine
(Immunology) University of London

๑๐๘

เลขที่บัตรประชาชน

๑-๑๐๐๘-๐๐๕๐x-xx-x

-

-

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๓.๒.๓ อาจารยAพิเศษ
ลําดับชื่อ
ชือ่ -สกุล
๑
อาจารย ดร.ใกล:รุ8ง
อามระดิษ





๒

รองศาสตราจารย
ดร.มนธิรา ราโท





๓

อาจารยยูเนียนสา
สมีต:า สาเมาะ





๔
๕

รองศาสตราจารย
ศิริลักษณ สุวรรณวงศ
ผู:ช8วยศาสตราจารย
ดร.สุชัย
นพรัตนแจ8มจํารัส







ระดับการศึกษา
เลขที่บัตรประชาชน
Ph.D. (Khmer Language and Literature)
University of London
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Modern Vietnamese Literature)
University of London
M.A. Merit (Langauge and Literature of
South East Asia) University of London
อ.บ. เกียรตินิยม (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา
ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
M.A. (Malay Language) University Sains
Malaysia
ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตป•ตตานี
M.S. (Applied Statistics) National
Institue of Development Administration
Ph.D. (Science and Technology
Education) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Sc. (Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล
B.Sc. (Electronics Physics)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๔. องคAประกอบเกี่ยวกับประสบการณAภาคสนาม (การฝ”กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ-ามี)
ไม8มีข:อกําหนดในหลักสูตร
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู-ของประสบการณAภาคสนาม
ไม8มีข:อกําหนดในหลักสูตร
๑๐๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๕. ข-อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ-ามี)
๕.๑ คําอธิบายโดยย2อ
นักศึกษาชั้นป?ที่ ๔ สามารถเลือกทําวิจัยเปKนรายบุคคล จํานวน ๑ เรื่อง ในรายวิชา ศศภอ ๔๖๑
สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร หรือ ศศภอ ๔๖๒ การศึกษาค:นคว:าอิสระในเชิงศิลปศาสตร ซึ่งเปKนวิชา
บังคับเลือกในหมวดทักษะ ทั้งนี้ หลักสูตรได:จัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมพร:อมนักศึกษา ตั้งแต8ชั้นป?ที่ ๓ ภาค
การศึกษาที่ ๒ ก8อนการทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย โดยให:นักศึกษาค:นคว:าหาหัวข:อวิจัยที่สัมพันธกับหัวข:อ
ทางด: านภาษาต8 างๆ ที่ เกี่ ยวข: อ งกั บภาษาอั ง กฤษตามความสนใจ เช8 น ภาษาศาสตร วรรณคดี การแปล หรื อ
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
๕.๒ มาตราฐานผลการเรียนรู:
นั ก ศึ กษาสร:า งสรรคงานวิจั ยเปK น รายบุ ค คล และสามารถทํ าวิจัย ในด: านต8า งๆ ที่ เกี่ ยวข: อ งกั บ
ภาษาอังกฤษ เช8น ภาษาศาสตร วรรณคดี การแปล หรือภาษาอังกฤษเฉพาะทาง โดยใช:มาตรฐานระเบียบวิธีวิจัย
และเปKนไปตามจริยธรรมการทําวิจัย
๕.๓ ช8วงเวลา ชั้นป?ที่ ๔
๕.๔ จํานวนหน8วยกิตในรายวิชาที่เกี่ยวข:อง
๓ หน8วยกิต ในรายวิชา ศศภอ ๔๖๑ สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร และ ๓ หน8วยกิ ต
ในรายวิชา ศศภอ ๔๖๒ การศึกษาค:นคว:าอิสระในเชิงศิลปศาสตร

๑๑๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

หมวดที่ ๔
ผลลัพธAการเรียนรู-ของหลักสูตร กลยุทธAการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีความสามารถในการใช:ภาษาอังกฤษ
อย8างมีประสิทธิภาพ




มีความเข:าใจในวัฒนธรรม ประเพณีของ
เจ:าของภาษา เพื่อการเรียนรู:ที่ดียิ่งขึ้น





มีจิตสาธารณะในการใช:ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประโยชนของสังคมโดยรวม







กลยุทธAการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ผู:สอนแนะนําแหล8งค:นคว:าหาความรู:เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช:
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
จัดกิจกรรมแข8งขันภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพ
ในการใช:ภาษาอังกฤษ
ผู:สอนสอดแทรกความรู:ระหว8างสอน
ผู: สอนและสาขาวิ ชาภาษาอัง กฤษจั ดกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่
ส8งเสริมคุณลักษณะพิเศษ อาทิ จัดนิทรรศการเปKนภาษาอังกฤษ
เกี่ ย วกั บ วั น คริ ส ตมาส วั น ขอบคุ ณ พระเจ: า การประกวด
เรี ยงความภาษาอั งกฤษในหั วข: อที่ เกี่ยวกั บวัฒ นธรรมประเพณี
ต8าง ๆ รวมไปถึงการแข8งขันตอบป•ญหาภาษาอังกฤษ การแข8งขัน
โต: วาที เปK น ภาษาอั ง กฤษ การแข8 งขั น ปาฐกถาภาษาอั ง กฤษที่
เกี่ ย วข: อ งกั บ วั ฒ นธรรม ประเพณี ข องเจ: า ของภาษา และ จั ด
โครงการที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก
นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู: จ ากประสบการณตรง โดยเข: า ร8 ว มโครงการ
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต8างประเทศ
บู ร ณาการเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบ จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมเข: า กั บ
รายวิชาต8างๆ ผ8านตัวผู:สอน และกิ จกรรมที่ ทําในรายวิชา และ
นอกรายวิชา
ผู:สอนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม หรือแนะนําแหล8ง
ให: นัก ศึ ก ษาสามารถใช: ค วามรู: ภ าษาอั ง กฤษที่ มี เพื่ อ ประโยชน
ส8วนรวมได: เช8น งานล8ามอาสา
ส8งเสริมให:นักศึกษาเข:าร8วมกิจกรรมจิตอาสาของชุมนุมจิตอาสา
ของคณะศิลปศาสตร ซึ่งจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนต8อเนื่องทุก
ป?การศึกษา
๑๑๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒. ความสั มพั นธA ระหว2 างผลลั พ ธA การเรี ยนรู-ระดั บ หลั กสู ตร (PLOs) กั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. ๑) แสดงในภาคผนวก ๓
๓. ผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธAการสอน และการประเมินผล
ผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร
PLO1 ประยุกตใช:ภาษาอังกฤษ ทั้งสี่
ทักษะ (ฟ•ง พูด อ8าน เขียน) ในงานด:าน
วิชาการ งานต8างประเทศ งานแปล
งานบริการ และงานสื่อสารมวลชน ได:
อย8างมีประสิทธิภาพ






PLO2 ประยุกตใช:ภาษาอังกฤษเฉพาะ 
ทางได:อย8างถูกต:องเหมาะสม เช8น
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษสําหรับ 
สิ่งพิมพ ภาษาอังกฤษสําหรับการ
ท8องเที่ยว เปKนต:น

PLO3 ประยุกตทฤษฎีการแปลในการ 
แปลเอกสารหรือบทพูดจากภาษาไทย
เปKนภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษ
เปKนภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห และ 
แก:ไขบทแปลได:อย8างถูกต:องตาม
หลักการแปล

กลยุทธAการสอน
มีอาจารยชาวไทย และอาจารย
เจ:าของภาษาเปKนผู:สอน
ใช:สื่อการสอนที่หลากหลาย
เหมาะสม และที่ใช:ในชีวิตประจําวัน
มีกิจกรรมที่ช8วยส8งเสริม
ทักษะของผู:เรียน เช8น โครงการ
ทางด:านวิชาการ และกิจกรรมการ
แข8งขันด:านทักษะภาษาอังกฤษ
ทัศนศึกษา/ดูงาน ณ องคกรหรือ
หน8วยงานชั้นนํา
มีอาจารยชาวไทย และอาจารย
เจ:าของภาษาเปKนผู:สอน
มีกิจกรรมที่ช8วยส8งเสริม
ทักษะของผู:เรียน เช8น โครงการ
ทางด:านวิชาการ และกิจกรรมการ
แข8งขันด:านทักษะภาษาอังกฤษ
ทัศนศึกษา/ดูงาน ณ องคกรหรือ
หน8วยงานวิชาชีพชั้นนํา
มีกิจกรรมที่ช8วยส8งเสริม
ความสามารถในการทํางานแปล
หรืองานล8ามของผู:เรียน
ผู:สอนแนะนําแหล8งความรู: และ
ส8งเสริมให:ผู:เรียนศึกษาค:นคว:า
เพิ่มเติมด:วยตนเอง
๑๑๒






กลยุทธAการวัดและประเมินผล
วัดผลผ8านการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
การอภิปรายในห:องเรียนกลุ8มย8อย
กลุ8มใหญ8
การนําเสนอผลงานเปKน
รายบุคคล และ/หรือ รายกลุ8ม
การทํางานส8งเปKนรายบุคคล และ
กลุ8มย8อย

 วัดผลผ8านการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
 การอภิปรายในห:องเรียนกลุ8มย8อย
กลุ8มใหญ8
 การนําเสนอผลงานเปKน
รายบุคคล และ/หรือ รายกลุ8ม

 วัดผลผ8านการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
 การอภิปรายในห:องเรียนกลุ8มย8อย
กลุ8มใหญ8
 การนําเสนอผลงานเปKน
รายบุคคล และ/หรือ รายกลุ8ม
 การทํางานส8งเปKนรายบุคคล

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร

กลยุทธAการสอน

PLO4 วิเคราะห ตีความและวิพากษ
วรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต8างๆ
ได:

 มีกิจกรรมที่ช8วยส8งเสริม
ความสามารถด:านการอ8าน
วิเคราะห แปล และวิจารณ
วรรณกรรมของผู:เรียน
 ผู:สอนแนะนําแหล8งความรู: และ
ส8งเสริมให:ผู:เรียนศึกษาค:นคว:า
เพิ่มเติมด:วยตนเอง
 มีการแข8งขันทางด:านวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษ เช8น การอ8านกลอน
ภาษาอังกฤษ การแต8งกลอน
ภาษาอังกฤษ และการแสดงละคร
ภาษาอังกฤษ
PLO5 ประยุกตความรู:ทางภาษาศาสตร  มีอาจารยชาวไทย และอาจารย
ในการอธิบาย วิเคราะห และแก:ไขความ
เจ:าของภาษาเปKนผู:สอน
ผิดพลาดในการใช:ภาษาอังกฤษ และ
 มีกิจกรรมที่ช8วยส8งเสริม
ปรากฏการณของภาษาอังกฤษ ได:แก8
ทักษะของผู:เรียน เช8น โครงการ
สัทศาสตร สรวิทยา วจีวิภาค
ทางด:านวิชาการ และกิจกรรมการ
วากยสัมพันธ อรรถศาสตร ภาษาศาสตร
แข8งขันด:านทักษะภาษาอังกฤษ
สังคม และวัจนปฏิบัติศาสตร
PLO6 วิพากษสถานการณและ
ป•ญหาของตนเองและสังคมได:อย8าง
เปKนระบบ โดยประยุกตใช:ความรู:
ทางด:านศิลปศาสตร

 ใช:กิจกรรมที่ช8วยส8งเสริมทักษะของ
ผู:เรียน
 ผู:สอนแนะนําแหล8งความรู: และ
ส8งเสริมให:ผู:เรียนศึกษาค:นคว:า
เพิ่มเติมด:วยตนเอง
 นําสถานการณจริงในป•จจุบัน ให:
ผู:เรียนฝ–กวิเคราะห

๑๑๓






กลยุทธAการวัดและประเมินผล
และกลุ8มย8อย
วัดผลผ8านการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
การอภิปรายในห:องเรียนกลุ8มย8อย
กลุ8มใหญ8
การนําเสนอผลงานเปKน
รายบุคคล และ/หรือ รายกลุ8ม
การทํางานส8งเปKนรายบุคคล และ
กลุ8มย8อย

 วัดผลผ8านการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
 การอภิปรายในห:องเรียนกลุ8มย8อย
กลุ8มใหญ8
 การนําเสนอผลงานเปKน
รายบุคคล และ/หรือ รายกลุ8ม
 การทํางานส8งเปKนรายบุคคล และ
กลุ8มย8อย
 วัดผลผ8านการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
 การอภิปรายในห:องเรียนกลุ8มย8อย
กลุ8มใหญ8
 การนําเสนอผลงานเปKน
รายบุคคล และ/หรือ รายกลุ8ม
 การทํางานส8งเปKนรายบุคคล และ
กลุ8มย8อย

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร
PLO7 ผลิตงานสร:างสรรคด:านภาษา
และวรรณกรรมอังกฤษที่มีคุณค8า โดย
บูรณาการความรู:กับศาสตรอื่นๆที่
เกี่ยวข:อง

กลยุทธAการสอน
 มีการแข8งขันผลงานสร:างสรรค
รวมถึงการจัดแสดงผลงานสร:างสรรค
ของผู:เรียน ทั้งในและนอกห:องเรียน

PLO8 ประยุกตใช:ข:อมูลสารสนเทศใน 
บริบทชีวิตประจําวัน การศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ได:อย8างมีประสิทธิภาพ
และมีจริยธรรม

PLO9 ตระหนักถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมที่เหมาะสมในการศึกษาและ 
การประกอบอาชีพ ในกลุ8มวิชาการ งาน
ต8างประเทศ งานแปล งานบริการ และ 
งานสื่อสารมวลชน


กลยุทธAการวัดและประเมินผล

 วัดผลผ8านการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
 การอภิปรายในห:องเรียนกลุ8มย8อย
กลุ8มใหญ8
 การนําเสนอผลงานเปKน
รายบุคคล และ/หรือ รายกลุ8ม
 การทํางานส8งเปKนรายบุคคลและ
กลุ8มย8อย
มีกิจกรรมที่ช8วยส8งเสริม
 วัดผลผ8านการสอบกลางภาคและ
ทักษะของผู:เรียน
ปลายภาค
 การอภิปรายในห:องเรียนกลุ8มย8อย
กลุ8มใหญ8
 การนําเสนอผลงานเปKน
รายบุคคล และ/หรือ รายกลุ8ม
 การทํางานส8งเปKนรายบุคคลและ
กลุ8มย8อย
ผู:สอนเปKนตัวอย8างที่ดี
 วัดผลจากความเห็นของผู:สอนและ
ความเห็นจากเพื่อนร8วมห:อง
วิพากษ ความประพฤติ ความ
คิดเห็นของคนในสังคม เปKนตัวอย8าง  วัดผลจากความเห็นของ
หน8วยงานที่เกี่ยวข:อง
ส8งเสริมกิจกรรมทางด:านคุณธรรม
จริยธรรม
มีการประกาศเกียรติคุณทางด:าน
คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา

๑๑๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

หมวดที่ ๕
หลักเกณฑAในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑAในการให-ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ดผลและการสํ าเร็ จการศึ กษาเปK นไปตามข: อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลว8 าด: วยการศึ กษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ๗) และประกาศ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
เกณฑการพิจารณาผลการศึกษารายวิชาของคณะศิลปศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘ (ภาคผนวก ๑๐)
มีการวัดและประเมินผลการศึกษา ๒ แบบหลัก คือ แบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุ8ม ในแบบอิงเกณฑ
การประเมินผลการศึกษาเปKนสัญลักษณตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F โดยมีเกณฑ ๓ รูปแบบ ดังนี้
สัญลักษณ รูปแบบที่ ๑ รูปแบบที่ ๒ รูปแบบที่ ๓
A
๘๐-๑๐๐ ๘๕-๑๐๐
๙๐-๑๐๐
B+
๗๕-๗๙
๘๐-๘๔
๘๕-๘๙
B
๗๐-๗๔
๗๕-๗๙
๘๐-๘๙
C+
๖๕-๖๙
๗๐-๗๔
๗๕-๗๙
C
๖๐-๖๔
๖๕-๖๙
๗๐-๗๔
D+
๕๕-๕๙
๖๐-๖๔
๖๕-๖๙
D
๕๐-๕๔
๕๕-๕๙
๖๐-๖๔
F
๐-๔๙
๐-๕๔
๐-๕๙
ในแบบอิงกลุ8ม การประเมินผลการศึกษาเปKนสัญลักษณตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F ให:เปKนไป
ตามวิธีสถิติที่ใช:
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู-ขณะนักศึกษายังไม2สําเร็จการศึกษา
กําหนดให:มีระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู:ของนักศึกษาเปKนส8วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู:
แต8ละรายวิชาจะดําเนินการ ดังต8อไปนี้
๑๑๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

(๑) อาจารยที่ไม8ใช8ผู:สอนประจําวิชาประเมินความรู: ความสามารถของนักศึกษาด:วยวิธีการต8างๆ เช8น
การสัมภาษณ การทดสอบ และการมอบหมายงาน
(๒) อาจารยผู:รับผิดชอบหลักสูตรฯประเมินความรู: ความสามารถของนักศึกษาด:วยวิธีการต8างๆ เช8น
การสัมภาษณ การทดสอบ และการมอบหมายงาน
(๓) นักศึกษาประเมินความรู: ความสามารถ ทักษะ ด:วยตนเองด:วยแบบทดสอบมาตรฐานต8างๆ
(๔) นักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษผ8านตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู-หลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
จัดให:มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู:ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เพื่อนํา
ผลที่ได:มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
(๑) สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
(๒) สํารวจความเห็ นของผู: ใช:บัณฑิ ต เพื่ อประเมินความพึ งพอใจบั ณฑิ ตที่ สําเร็จการศึก ษาและเข: า
ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆภายในป?แรกหลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
(๓) สํา รวจความคิ ดเห็ นของสถานศึ ก ษาที่ บั ณฑิ ตเข: าศึ กษาต8 อ เพื่ อ ประเมิ น ความพึ งพอใจในด: า น
วิชาการ ความพร:อมในการศึกษาต8อ และคุณสมบัติด:านอื่นๆของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและ
เข:าศึกษาต8อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
(๔) สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพเรื่องความพร:อมและความรู:จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และ
เปXดโอกาสให:บัณฑิตเสนอข:อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
๓. เกณฑAการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปKนไปตามข:อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว8าด:วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
(๑) นักศึกษาต:องศึกษารายวิชาต8างๆ ตามโครงสร:างหลักสูตร โดยมีจํานวนหน8วยกิตรวมที่ศึกษาตลอด
หลักสูตรไม8น:อยกว8า ๑๓๘ หน8วยกิต ประกอบด: วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม8น:อยกว8า ๓๐ หน8วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะไม8น:อยกว8า ๑๐๒ หน8วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม8น:อยกว8า ๖ หน8วยกิต
(๒) นักศึกษาต:องได:คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม8ต่ํากว8า ๒.๐๐
(๓) นักศึกษาต:องเปKนผู:ที่มีความประพฤติดี เหมาะสมแก8ศักดิ์ศรีแห8งปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
๔. การอุทธรณAของนักศึกษา
ให:เปKนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะศิลปศาสตร ทั้งนี้นักศึกษาสามารถมากรอกใบคําร:อง
ได:ที่หน8วยบริการการศึกษาของคณะฯ คําร:องจะผ8านการพิจารณาเบื้องต:นจากประธานหลักสูตรฯ รองคณบดีที่
เกี่ยวข:อง และคณบดี จากนั้นจะมีการตรวจสอบโดยผู:ที่เกี่ยวข:องหรือคณะกรรมการที่คณะฯแต8งตั้ง และจะแจ:งผล
ให:นักศึกษาที่มาอุทธรณรับทราบต8อไป
๑๑๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

หมวดที่ ๖
การพัฒนาคณาจารยA
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยAใหม2
๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม8ให:มีความรู:ความเข:าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน:าที่ของ
อาจารย กฎระเบียบต8างๆ รวมถึงสิทธิประโยชนของอาจารย
๑.๒ กํ า หนดให: อ าจารยจะต: อ งเพิ่ ม พู น ความรู: โดยเข: า ร8 วมอบรมเพื่ อ พั ฒ นาการสอน การวั ด และการ
ประเมิ นผล การทํ า วิจัยเพื่ อ พั ฒ นาการเรียนการสอน การศึกษาดู งาน การประชุมสั มมนาและการ
ประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานทั้งในและต8างประเทศ
๑.๓ กําหนดให:อาจารยใหม8เข:าร8วมโครงการพัฒนาอาจารยใหม8ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๔ จํานวนอาจารยใหม8ของหลักสูตรที่ได:รับ/เข:าร8วมการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยมีจํานวนไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐
๒. การพัฒนาความรู-และทักษะให-แก2คณาจารยA
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๑) ส8งเสริมให:มีการเพิ่มพูนความรู: สร:างเสริมประสบการณเพื่อส8งเสริมการสอนและการวิจัย โดย
ผ8านการทําวิจัย การสนั บสนุ นด: านการศึ กษาต8อ ฝ– กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิ ชาชี พในองคกรต8าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศหรือต8างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
๒) ส8งเสริมให:มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให:ทันสมัย
๓) จํานวนอาจารยเข:าร8วม โครงการ การอบรม การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย8างน:อยป?ละ ๑ ครั้ง
๔) จํานวน มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ ครบทุกรายวิชา
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด-านอื่นๆ
๑) ส8งเสริมให:อาจารยสมัครเปKนสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข:องกับสาขาวิชาและความสนใจ
ของอาจารย
๒) จัดให:อาจารยได:เข:าร8วมกิจกรรมเพื่อเครือข8ายทางวิชาการ

๑๑๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

หมวดที่ ๗
การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีกระบวนการจัดการหลักสูตรให:เปKนไปตาม
เกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐ (มคอ.๑) ดังต8อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบไปด:วยอาจารยผู:รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร โดยมีหน:าที่ดังต8อไปนี้
๑.๑.๑ วางนโยบายการบริหารหลักสูตรให:มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๑.๑.๒ จัดระบบการประเมินหลักสูตร การประเมินการบริหารหลักสูตร การ
ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การ
ประเมินอาจารยผู:สอนโดยนักศึกษาในรายวิชา และการประเมินการตัด
เกรดของรายวิชาในหลักสูตรโดยอาจารยผู:รับผิดชอบหลักสูตร
๑.๑.๓ ควบคุมคุณภาพของหลักสูตร โดยจัดให:มีระบบการรายงาน การติดตาม
และการรวบรวมข:อมูลหลักสูตร การจัดการศึกษา และข:อมูลของอาจารย
ผู:สอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนํามาประมวลผลและจัดทําแผนพัฒนา
หลักสูตรอย8างต8อเนื่อง
๑.๒ อาจารยประจําหลักสูตรต:องมีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต8ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท8า หรือ
เปKนผู:เชี่ยวชาญเฉพาะด:าน ทั้งนี้ หลักสูตรยังสนับสนุนให:อาจารยมีตําแหน8งทางวิชาการและต:องมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม8ใช8ส8วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปKนผลงานทางวิชาการที่ได:รับการเผยแพร8
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว:ในการพิจารณาแต8งตั้งให:บุคคลดํารงตําแหน8งทางวิชาการ
๑.๓ อาจารยผู:สอนอาจเปKนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่หลักสูตรต:องการในสาขาวิชานั้น
โดยต:องมีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต8ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท8า ในกรณีที่อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ต่ํ ากว8 าปริ ญ ญาโทและทํ า หน: าที่ อ าจารยผู: ส อนก8 อ นที่ เกณฑมาตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘ จะประกาศใช: ให: สามารถทํ าหน: าที่ อาจารยผู: สอนต8 อไปได: หากเปKน อาจารยผู:สอนที่ ได: รั บการ
คัดเลือกเข:าบรรจุในหลักสูตรหลังมีการประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
แล:ว ให:อาจารยเหล8านั้นบรรจุในตําแหน8งผู:ช8วยอาจารยและให:ถือว8าเปKนบุคลากรสายสนับสนุน

๑๑๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ตัวชี้วัด / ตัวบ2งชี้
ใช:ตัวบ8งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. บัณฑิต
บัณฑิตของหลักสูตรจะมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติทั้ง ๕ ด:าน ดังนี้
๒.๑ ดEานคุณธรรม จริยธรรม
บั ณฑิ ตของหลั กสูตรแสดงให: เห็ นถึงพฤติ กรรมความซื่ อสั ตย มีวินัย ตรงต8 อ เวลา รับผิ ดชอบต8 อ
สังคม เคารพและรับฟ•งความคิดเห็นของผู:อื่น เสียสละ มีจรรยาบรรณต8อวิชาการและวิชาชีพ
๒.๒ ดEานความรูE
บัณฑิตของหลักสูตรสามารถบอกแนวคิดสําคัญและทฤษฎีต8าง ๆ ที่เกี่ยวข:องกับศาสตรทางภาษา
และภาษาอังกฤษได: รวมทั้งสามารถนําความรู:ที่ไปใช:ในการทํางาน การศึกษาต8อ หรือการใช:ชีวิตประจําวันได:
๒.๓ ดEานปLญญา
บัณฑิตของหลักสูตรสามารถนําความรู:ที่ได:ทั้งทางวิชาการและทั กษะชีวิตไปประยุกตใช:ในการ
ทํางาน การศึกษาต8อ หรือการใช:ชีวิตประจําวัน รวมถึงใช:แก:ป•ญหาต8าง ๆ ที่เกิดขึ้นได:
๒.๔ ดEานความสัมพันธระหวQางบุคคลและความรับผิดชอบ
บัณ ฑิ ตของหลั ก สู ตรสามารถใช: ทัก ษะการปรั บตั วในสถานการณต8 าง ๆ เช8 น การทํ างานหรื อ
การศึกษาต8อ ได: มีภาวะผู:นําและมีความเข:าใจหลักการอยู8ร8วมกันในสังคมและปฏิบัติตามกฎเกณฑ ต8าง ๆ
ทางสังคมได:
๒.๕ ดEานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ
บั ณ ฑิ ตของหลัก สู ตรสามารถใช: เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บค:น ข: อ มู ล วิ เคราะหข: อ มู ลและ
ประมวลผลข:อมูลเชิงตัวเลขได: รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารกับผู:อื่นอย8างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด / ตัวบ2งชี้
๑) จํานวนบัณฑิตใหม8ที่ได:งานทําและ/หรือศึกษาต8อไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐ ของจํานวนบัณฑิตใหม8
ทั้งหมดของหลักสูตรในแต8ละป?การศึกษา
๒) ความพึงพอใจของผู:ใช:บัณฑิตที่มีต8อบัณฑิตใหม8ของหลักสูตรอยู8ในระดับไม8น:อยกว8า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕

๑๑๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๓. นักศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได:วางนโยบายการรับนักศึ กษา การเตรียม
ความพร:อมให:กับนักศึกษาใหม8 และการดูแลนักศึกษาในแต8ละป?การศึกษาอย8างเปKนระบบ ดังนี้
๓.๑ มี ก ารประกาศรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาผ8 า นช8 อ งทางต8 า ง ๆ อย8 า งทั่ ว ถึ ง เช8 น เว็ บ ไซตของ
มหาวิทยาลั ย เว็บไซตของคณะฯ สื่ อสั งคมออนไลนที่ เกี่ ยวข:อ ง แผ8 นป• ายประชาสั ม พั นธ รวมถึงการจัด
ประชาสั มพั นธตามโรงเรียนต8 าง ๆ ทํ าให:ผู:ที่สนใจสมัค รเข:าศึ กษาต8อที่ หลักสูตรฯ มีข: อมู ลประกอบการ
พิจารณา
๓.๒ มีการแต8งตั้งคณะกรรมการสอบสั มภาษณผู:มีคุณสมบัติผ8านการคัดเลือกเปKนนั กศึกษาของ
หลักสูตรในทุกรอบของการคัดเลือก โดยจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติ
ระดับคะแนนในวิชาต8าง ๆ คําถามในการสอบสัมภาษณ เปKนต:น
๓.๓ มีการจัดโครงการเตรียมความพร:อมก8อนเปXดภาคการศึกษาให:กับนักศึกษาใหม8ของคณะฯ ทุก
ป?การศึกษา โดยหน8วยกิจการนักศึกษาของคณะฯ เปKนผู:รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ นักศึกษาใหม8จะได:รับ
การอบรมทั้งทางด:านวิชาการและด:านทักษะชีวิตจากโครงการนี้
๓.๔ มีระบบการควบคุม ดูแลและให:คําปรึกษาแก8นักศึกษาในหลักสูตร โดยจัดให:นักศึกษาทุกคนมี
อาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลและติดตามผลการเรียนอย8างน:อย ๑ ครั้งต8อภาคการศึกษา รวมทั้งให:คําแนะนํา
เกี่ ย วกั บ การวางแผนการเรี ย น การใช: ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย ป• ญ หาด: า นวิ ช าการหรื อ ด: า นทั ก ษะชี วิ ต
อย8างน:อย ๑ ครั้งต8อเดือน
๓.๕ มี ก ารสํารวจและติ ดตามจํา นวนนั กศึ กษาที่ คงอยู8 ลาออก และสํ าเร็ จการศึก ษาในแต8ละป?
การศึกษาอย8างต8อเนื่อง เพื่อนําข:อมูลไปพัฒนาหลักสูตรต8อไป ทั้งนี้ จํานวนนักศึกษาที่คงอยู8ในหลักสูตร
มีไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐ ต8อป? ส8วนจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในแต8ละป?การศึกษา
มีจํานวนไม8น:อยกว8าร:อยละ ๙๐ ซึ่งนักศึก ษาส8วนใหญ8 ที่ลาออกระหว8างศึกษาในหลั กสูตรประสบป• ญหา
ส8วนตัวมากกว8าป•ญหาเรื่องความไม8พึงพอใจในหลักสูตร
๓.๖ มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาตลอดทุ ก ภาคการศึ ก ษาเพื่ อ นํ า เข: า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวางแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต8อไป
๓.๗ มีระบบการจัดการข:อร:องเรียนของนักศึกษาตามประกาศข:อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าด:วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๓ การอุทธรณ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๗ แนบประกอบท:ายเล8ม)

๑๒๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ตัวชี้วัด / ตัวบ2งชี้
๑) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู8ในหลักสูตรมีไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐ ต8อป?
๒) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในแต8ละป?การศึกษามีจํานวนไม8น:อยกว8า ร:อยละ ๙๐
๓) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตรเฉลี่ยไม8เกิน ๕ ป?
๔) ระดั บความพึ งพอใจของนั กศึ กษาที่ มีต8อหลั ก สูตรไม8 น:อยกว8าระดั บ ๓.๕ จากคะแนนเต็ ม ๕
(เปK นหนึ่ งในตั วบ8 งชี้ ผลการดํ า เนิ นการตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา)
๔. อาจารยA
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาอั ง กฤษมี ร ะบบในการคั ด เลื อ กอาจารยและการ
ปฏิบัติงานของอาจารยในหลักสูตรอย8างโปร8งใส ได:มาตรฐาน เปKนไปตามระเบียบที่คณะศิลปศาสตรกําหนด
ไว: โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ หลักสูตรเสนอขออนุมัติเปXดรับสมัครอาจารยหรือผู:ช8วยอาจารยไปที่หน8วยทรัพยากรบุคคล
ของคณะฯ เพื่ อ ให: ค ณะฯ อนุ มั ติ ต8 อ ไป เมื่ อ ได: รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะฯ แล: ว หน8 ว ยทรั พ ยากรบุ ค คล
ทํา ประกาศรั บสมั ค รบุ คคลที่ มี คุ ณ สมบั ติตรงตามที่ หลั กสู ตรกํ าหนดผ8 า นช8 อ งทางต8 า ง ๆ เช8 น ระบบ erecruitment ของมหาวิทยาลัย เว็บไซตของคณะฯ สื่อสังคมออนไลนที่เกี่ยวข:อง หรือการส8งประกาศไป
ตามหน8วยงานหรือองคกรต8าง ๆ ในกรณีที่ต:องการผู:เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เมื่อเข:าสู8กระบวนการคัดเลือก
แล: ว หลั ก สู ต รปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและหลั ก เกณฑของมหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดและสอดคล: อ งกั บ เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๒ หลักสูตรจัดให:คณาจารยในหลักสูตรมีส8วนร8วมในการวางแผนและทบทวนหลักสูตรร8วมกัน
โดยอาจารยผู:รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร (จํานวนไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐) และอาจารย
ผู:สอนจะต:องประชุมร8วมกันเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร รวมไปถึงการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลในแต8ละรายวิชาด:วย ทั้งนี้ เพื่ อเปKนการควบคุมดูและคุณภาพของหลักสูตร
และทําให:สามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคตามเป•าหมายของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
๔.๓ หลักสูตรสนับสนุนให:คณาจารยเพิ่มพูนความรู:และทําวิจัยอยู8เสมอ โดยจัดการอบรม ศึกษาดู
งาน ทัศนศึกษา และกิจกรรมต8าง ๆ ที่เอื้อต8อการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย
๔.๔ หลักสูตรจัดให:มีการเชิญอาจารยพิเศษจากภายในคณะฯ หรือจากหน8วยงานอื่น ๆ ภายนอก
คณะที่ เปKนผู:เชี่ยวชาญในด:านนั้ น ๆ เพื่ อเสริมสร:างประสบการณการเรียนรู:ให:แ ก8นักศึกษา โดยอาจารย
ผู:รับผิดชอบรายวิชาจะเสนอรายชื่ออาจารยหรือผู:เชี่ยวชาญพิเศษมายังหลักสูตรเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะฯ และดําเนินการในส8วนที่เกี่ยวข:องต8อไป
๑๒๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๔.๕ หลักสูตรมีการกํ าหนดคุณสมบัติบุค ลากรสนั บสนุ นการเรียนการสอน เช8น ตําแหน8 งผู:ช8วย
อาจารยและผู:ช8วยสอน โดยจัดให:มีการสอบคัดเลือกและผ8านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่แต8งตั้งขึ้น
เพื่อคัดเลือกบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนต8อไป
ตัวชี้วัด / ตัวบ2งชี้
๑) จํานวนอาจารยใหม8ของหลักสูตรที่ได:รับ/เข:าร8วมการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยมีจํานวนไม8
น:อยกว8าร:อยละ ๘๐
๒) จํานวนอาจารยเข:าร8วม โครงการ การอบรม การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย8าง
น:อยป?ละ ๑ ครั้ง
* ตั วชี้ วัด ขE อ ๑ และขE อ ๒ เป` น ตั ว บQ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ต ามแนวทางของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู-เรียน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีระบบการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผู:เรียน ดังนี้
๕.๑ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๑ ที่สอดคล:องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๕.๒ มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. ๓ ที่สอดคล:องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๕.๓ มีรายละเอียดของผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามแบบ มคอ. ๕ ที่สอดคล:องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๕.๔ อาจารยผู:รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยประจําหลักสูตรจํานวนไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐
ต:องประชุมร8วมกันในการออกแบบหลักสูตร และควบคุมดูแลการจัดทํารายวิชา โดยให:มีวีธีการประเมิน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและเอื้อต8อการเรียนรู:ของนักศึกษา เพื่อให:หลักสูตร
ดํา เนิ นงานได:บรรลุตามเป• าหมายและสามารถผลิ ตบั ณฑิ ตที่มี คุณลั กษณะที่ พึงประสงคตามมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห8 ง ชาติ และสอดคล: อ งกั บ ปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๕ หลั ก สู ต รจะดํ า เนิ น การวางระบบผู: ส อนในแต8 ล ะรายวิ ช าให: เหมาะสมกั บ ความรู:
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิของอาจารยเปKนหลัก
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๕.๖ การประเมิ นผลผู: เรียนสามารถดํ าเนินการได: หลายวิธี เช8 น การสอบ การถาม-ตอบในชั้ น
เรียน การนําเสนอปากเปล8า การปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม โครงงาน และอื่น ๆ ตามที่ระบุไว:ใน มคอ.
๓ ของรายวิ ช า เปK น ต: น คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รจะทํ า หน: า ที่ ติ ด ตามและกํ า กั บ ดู แ ลให: ก าร
ประเมินผลผู:เรียนเปKนไปอย8างเหมาะสมและยุติธรรมสําหรับนักศึกษาทุกคน ทั้งนี้ อาจารยผู:สอนต:องส8งผล
การประเมิน รวมทั้งเกณฑในการให:คะแนนต8อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนําเข:าที่ประชุมอาจารย
ผู:รับผิดชอบหลักสูตรให:ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา
ตัวชี้วัด / ตัวบ2งชี้
ใช:ตัวบ8งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการเตรียมความพร:อมทั้งทางกายภาพและ
อุปกรณ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก และทรัพยากรที่เอื้อต8อการเรียนรู:ต8าง ให:แก8นักศึกษา ดังนี้
๖.๑ มี วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สําหรับใช:ในการเรียนการสอนและการวิจัยอย8างเพียงพอ โดยใช:
งบประมาณที่ได:รับจัดสรรให:เกิดประโยชนสูงสุด
๖.๒ มี ห:อ งเรี ยนและห: อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะของวิช าในหลั ก สู ต รฯ และความ
ต:องการของอาจารยผู:สอน เช8น รายวิชาที่ต:องใช:การพิมพเอกสารทางคอมพิวเตอรหรือต:องใช:คอมพิวเตอร
ในการสืบค:นข:อมูลตลอดคาบเรียนสามารถใช:ห:องคอมพิวเตอรของคณะฯ เปKนห:องเรียนได:ตลอดรายวิชา
๖.๓ มีผู:ดูแลรับผิดชอบและประสานงานการใช:บริการห:องต8าง ๆ และบํารุงรักษาสื่อการ
สอนและอุปกรณที่เกี่ยวข:องอยู8เสมอ
๖.๔ มีห:องสมุดที่มีตํารา หนังสืออ:างอิง วารสาร เอกสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค:นข:อมูล หรืออุปกรณที่สนับสนุนการเรียนการสอนอย8างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๖.๕ มีการจัดระบบการเสนอรายชื่อหนังสือหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่เอื้อต8อการเรียนรู:เข:าห:องสมุด
ของคณะฯ เพื่อดําเนินการจัดซื้อตามป?งบประมาณต8อไป
๖.๖ มี การสํารวจความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู:และทรัพยากรต8าง ๆ ของคณะฯ
และประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู: ใช: บ ริ ก ารผ8 า นช8 อ งทางต8 าง ๆ อยู8 เสมอ เช8 น จดหมายแจ: ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ เพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตรและคณะฯ ต8อไป
ตัวชี้วัด / ตัวบ2งชี้
ผลประเมินความพึ งพอใจของผู:ใช:บริการที่ มีต8อสิ่ งสนับสนุ นการเรียนรู:ต8าง ๆ ต:องไม8 น:อยกว8า
ระดับ ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕
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๗. ตัวบ2งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ8งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวน ๑๒ ตัวบ8งชี้
ป@การศึกษา

ตัวบ2งชี้ผลการดําเนินงาน

๒๕๖๑

(๑) อาจารยผู:รับผิดชอบหลักสูตรอย8างน:อยร:อยละ ๘๐ มีส8วนร8วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล:องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห8งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ:ามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถ:ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย8างน:อย
ก8อนการเปXดสอนในแต8ละภาคการศึกษาให:ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถ:ามี) ตามแบบ
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปXดสอนให:ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป?การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู: ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ:ามี) อย8างน:อยร:อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปXดสอนในแต8ละป?การศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู: จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ป?ที่แล:ว
(๘) อาจารยใหม8 (ถ:ามี) ทุกคน ได:รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด:านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนได:รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย8างน:อยป?ละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ:ามี) ได:รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม8น:อยกว8าร:อยละ ๕๐ ต8อป?
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป?สุดท:าย/บัณฑิตใหม8ที่มีต8อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม8น:อยกว8า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู:ใช:บัณฑิตที่มีต8อบัณฑิตใหม8 เฉลี่ยไม8
น:อยกว8า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒๔

✓
✓
✓
✓

๒๕๖๒

✓
✓
✓
✓

✓ ✓
✓
✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

๒๕๖๓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

๒๕๖๔

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

๒๕๖๕

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ตัวบ2งชี้ผลการดําเนินการเพิ่มเติมตามหมวด ๗ ข-อ ๑ – ๖
ตัวบ2งชี้และเป—าหมาย
ข:อ ๒.๑ จํานวนบัณฑิตใหม8ที่ได:งานทําและ/หรือศึกษาต8อไม8น:อยกว8าร:อย
ละ ๘๐ ของจํานวนบัณฑิตใหม8ทั้งหมดของหลักสูตรในแต8ละป?การศึกษา
ข:อ ๓.๑ จํานวนนักศึกษาที่คงอยู8ในหลักสูตรมีไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐
ต8อป?
ข:อ ๓.๒ จํานวนนั ก ศึก ษาที่ สําเร็จการศึ กษาจากหลักสูตรในแต8 ละป?
การศึกษามีจํานวนไม8น:อยกว8า ร:อยละ ๙๐
ข:อ ๓.๓ ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตรเฉลี่ยไม8เกิน ๕ ป?
ข:อ ๓.๔ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต8อหลักสูตรไม8น:อยกว8า
ระดับ ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕
ข:อ ๔.๓ จํานวน มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ ครบทุกรายวิชา
ข:อ ๖. ผลประเมินความพึงพอใจของผู:ใช:บริการที่มีต8อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู:ต8าง ๆ ต:องไม8น:อยกว8าระดับ ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕

๑๒๕

ป@การศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

✓

✓ ✓ ✓
✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓
✓
✓
✓
✓
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หมวดที่ ๘
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธAการสอน
ประเมินจากการทดสอบย8อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต:ตอบจากนักศึกษา การตอบ
คําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน การนําเสนอผลงานที่มอบหมาย การจัดทําโครงงานที่กําหนด รวมทั้งการทดสอบ
กลางภาคและปลายภาค เพื่อประเมินผลการเรียนรู:ของนักศึกษาตามแผนที่วางไว:
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยAในการใช-แผนกลยุทธAการสอน
(๑) นั กศึ ก ษาประเมิ นการสอนของอาจารยทุ ก รายวิ ช าเมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ยนการสอนรายวิ ช าผ8 า น
เครือข8ายอินเทอรเน็ตตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด
(๒) ผลการประเมินจะจัดส8งอาจารยผู:สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต8อไป
(๓) คณะรวบรวมผลการประเมิ น ที่ เปK น ความต: อ งการในการปรั บ ปรุง ทั ก ษะการสอน เพื่ อ นํ า มา
วางแผนพั ฒ นาให:สอดคล: อ งและ/หรื อ ปรั บปรุ ง กลยุ ทธการสอนให: เหมาะสมกั บรายวิ ชาและ
สถานการณของคณะ
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
หลักสูตรกําหนดให:มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา และสรุป
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกป?การศึกษา และผ8านการวิพากษโดยผู:ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อนํามา
ปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป? ต ามดั ชนี บ8 งชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ร ะบุ ในหมวดที่ ๗ ข: อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย8างน:อย ๓ คน ประกอบด:วยผู:ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย8างน:อย ๑ คน ที่ได:รับการแต8งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
เกณฑAการประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
มีการดําเนินการครบ ๕ ข:อตามตัว มี การดํา เนิ นการครบ ๑๒ ข: อตาม มีการดําเนินการครบทุกข:อ
บ8งชี้ผลการดําเนินงาน
ตัวบ8งชี้ผลการดําเนินงาน

๑๒๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ การปรับปรุงรายวิชา
(๑) อาจารยผู: สอนประเมิ น เอกสารประกอบการสอนและประเมิ น การสอนที่ ให: ข: อ มู ลนั ก ศึ ก ษา
หลั งจากการเรี ยนการสอนในวิชานั้ นสิ้ นสุ ด แล: วปรับปรุ งกลยุ ทธการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมให:แล:วเสร็จในภาคการศึกษาถัดไป
(๒) กรณี ที่พ บป• ญ หาของรายวิชา สามารถปรับปรุ งรายวิชานั้ นๆ ได: ทันที ซึ่งถื อเปK นการปรับปรุ ง
หลักสูตรเล็กน:อยที่ไม8มีผลกระทบโครงสร:างของหลักสูตร
๔.๒ การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับซึ่งเปKนการปรับปรุงที่มีผลกระทบต8อโครงสร:างของหลักสูตรอย8างมากจะ
ทําทุก ๕ ป?เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช:หลักสูตรเพื่อให:หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล:องกับความต:องการ
ของผู:ใช:บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
(๑) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานประเมินผล และเสนอประเด็นที่จําเปKนใน
การปรับปรุง
(๒) จัดประชุมสัมมนากรรมการหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรฯเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
(๓) เชิญผู:ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให:ข:อเสนอแนะ
(๔) หลักสูตรที่ได:ปรับปรุงจะเสนอเพื่อพิจารณาตามกระบวนการกลั่นกรองหลักสูตร ตามที่มหาวิทยากําหนด

๑๒๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ภาคผนวก ๑
แบบรายงานข-อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)

๑๒๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

แบบรายงานข-อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts Program in English
๒. ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (English)
ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
จํานวนหน8วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม8ต่ํากว8า ๑๔๔ หน8วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสูตร
เปKนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ป?) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
สถานภาพของหลักสูตร
๑) เปKนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
และกําหนดการเปXดสอน
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
๒) เริ่มใช:ในภาคการศึกษาที่ ๑ ป?การศึกษา ๒๕๖๑ เปKนต:นไป
การให:ปริญญา
ให:ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถาบันผู:ประสาทปริญญา
(ความร8วมมือกับสถาบันอื่น)
องคกรที่ให:การรับรองมาตรฐาน
ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร
เป•าหมาย / วัตถุประสงค
Purpose / Goals / Objectives

มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรมีเป•าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให:มคี วามรู: ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ใน
ระดับสูงเพื่อไปประกอบอาชีพ และสร:างสรรคประโยชนให:กับสังคม และผลิตองคความรู:
เพื่อนําเสนอข:อมูล และแก:ป•ญหาด:านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให:กับประเทศ
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเพื่อสร:างให:บัณฑิตมีคุณสมบัติดังนี้
๑) มีความรู: ความเข:าใจ และทักษะ ในวิชาแกนทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
๒) มีความรู:และทักษะในการประกอบอาชีพในกลุ8มงานด:านวิชาการ กลุ8มงานฝ^าย
ต8างประเทศ กลุ8มงานแปล กลุ8มงานบริการ และกลุ8มงานสื่อสารมวลชน
๓) มีวิจารณญาณและความคิดสร:างสรรค บูรณาการความรู:ทางด:านภาษาอังกฤษ เพื่อ
๑๒๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
Distinctive Features

ระบบการศึกษา
เส-นทางความก-าวหน-าของผู-สําเร็จการศึกษา
อาชีพสามารถประกอบได:

การศึกษาต8อ
ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา

กลยุทธ / แนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอน

แก:ไขป•ญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและผู:อื่นได:
๔) ทํางานร8วมกับผู:อื่นได:ทั้งในฐานะผู:นําและสมาชิกของกลุ8ม เคารพความแตกต8าง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
๕) มีทักษะการเรียนรู:และเท8าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ใช:เทคโนโลยีได:เพื่อการสื่อสาร การวิจัย และการเรียนรู:ตลอดชีวิตอย8างเหมาะสม
๖) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
๑) เปKนหลักสูต รภาษาอังกฤษ ที่เน:นเรื่องการพัฒ นาทักษะวิชาชีพ โดยมุ8งเน:น ๕ กลุ8ม
สาขาวิชาชีพ ได:แก8 กลุ8มงานด:านวิชาการ กลุ8มงานฝ^ายต8างประเทศ กลุ8มงานแปล กลุ8ม
งานบริการ และกลุ8มงานสื่อสารมวลชน
๒) มีรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีในหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรซึ่งใช:จุด
แข็ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลในฐานะที่ เปK น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า วิ ท ยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรสุขภาพของประเทศ
๓) หลักสูต รได:บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ซึ่งมุ8งเน:นพัฒ นาทักษะในวิชาชีพ
ต8างๆ เช8น การบริการ การท8องเที่ยว และการสื่อสารมวลชน
จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนในระบบหน8วยกิตทวิภาค
๑. กลุ8มงานวิชาการ เช8น นักวิชาการ นักภาษาศาสตร นักพิสูจนอักษร
๒. กลุ8มงานฝ^ายต8างประเทศ
๓. กลุ8มงานแปล เช8น นักแปล ล8าม
๔. กลุ8มงานบริการ เช8น มัคคุเทศก พนักงานต:อนรับบนเครื่องบิน
๕. กลุ8มงานสื่อสารมวลชน เช8น นักข8าว ผู:ประกาศ คอลัมนนิสต บรรณาธิการ
ศึกษาต8อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต8างๆ ได: อาทิ สาขาภาษาอันกฤษ วรรณคดีอังกฤษ
วรรณคดีเปรียบเทียบ ภาษาศาสตร นิเทศศาสตร ครุศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข:อง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
Constructivism โดยมุ8งเน:นผลลัพธการเรียนรู:ของผู:เรียน (Outcome-Baesd
Education) เพื่อบัณฑิตให:มีคุณลักษณะสอดคล:องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล สื่อสาร
และแสดงออกทางภาได:ดี มีความรู:ความสามารถและทักษะในการบูรณาการความรู:
ทางด:านภาษาอังกฤษกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข:อง มีทักษะการเรียนรูแ: ละเท8าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก มีวิจารณญาณและความคิดสร:างสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม
๑) ใช:การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive lectures) และการอภิปราย/สัมมนา
(Discussion/Seminar) เพื่อให:ผู:เรียนเกิดความรู:ความเข:าใจในเนื้อหาเชิงลึก
๑๓๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

กลยุทธ / แนวปฏิบัติ
ในการประเมินผลการเรียนรู:ของนักศึกษา

และพัฒนาการคิดวิเคราะห และการคิดวิจารณญาณ
๒) ใช:การสาธิต (Demonstration) และการฝ–กปฏิบัติ โดยมีผู:สอนให:คําแนะนําป•อนกลับ
(feedback) เพื่อให:ผู:เรียนได:พัฒนาทักษะที่จําเปKน โดยเฉพาะทักษะด:านการสื่อสารใน
ระดับต8าง ๆ ที่หลักสูตรกําหนด
๓) การเรียนรู:โดยใช:ป•ญหาเปKนฐาน (Problem based learning) และการเรียนรู:โดยใช:
กรณีศึกษา (Case-based learning) เพื่อให:ผู:เรียนสามารถประยุกตและบูรณาการความรู:
ในสถานการณที่กําหนดได:
๔) ใช:การมอบหมายงานกลุ8มและการสังเกตพฤติกรรมเพื่อให:ผู:เรียนได:ฝ–กฝนทักษะการ
ทํางานร8วมกับกลุ8มที่หลากหลาย
๕) ใช:การมอบหมายงานและการค:นคว:ารายบุคคล และการเรียนรู:แบบห:องเรียนผสมสาน
(Blended classroom) เพื่อให:ผู:เรียนได:พัฒนาความรับผิดชอบและทักษะการเรียนรูด: :วยตนเอง
มีทั้งการประเมินความก:าวหน:า (Formative Evaluation) และการประเมินรวบยอด
(Summative Evaluation) โดยใช:วิธีต8าง ๆ เช8น การสอบข:อเขียน สอบปฏิบัติ รายงาน
โครงงาน การนําเสนอผลงาน การสังเกตพฤติกรรม และแฟ•มสะสมงาน

สมรรถนะที่เสริมสร-างให-นักศึกษาของหลักสูตร
Generic Competences
๑. Communication (1) สื่อสารความรู:และความคิดได:อย8างมีประสิทธิภาพในทุก
สถานการณ ทั้งการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
๒. ICT: เลือกใช:เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค:นได:อย8างเหมาะสม
๓. Critical Thinking & Analysis ระบุป•ญหา รวบรวมข:อมูล ค:นหาข:อเท็จจริง ทํา
ความเข:าใจ และประเมินข:อมูล วิเคราะห สังเคราะห และใช:เหตุผลเพื่อหาคําตอบ
หรือแก:ไขป•ญหาในสถานการณที่กําหนดได:
๔. Creativity (1) : ใช:เทคนิคการคิดสร:างสรรคแบบต8างๆ
๕. Collaboration: ทํางานร8วมกับผู:อื่นได:อย8างเหมาะสม รู: เข:าใจ เคารพและ
ยอมรับในความแตกต8างหลากหลายระหว8างบุคคล โดยเฉพาะในด:านสังคม
วัฒนธรรม
๖. Ethics: แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพและพฤติกรรมด:านคุณธรรมจริยธรรมที่
สมาชิกที่มีคุณค8าของสังคมพึงมี
๗. Global Awareness : รู:เท8าทันสถานการณสังคมโลก และปรับตัวให:เข:ากับ
สถานการณป•จจุบัน
Subject-specific Competences
๑. อธิบายทฤษฎีและความรู:ศิลปศาสตรด:านหลักภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วรรณกรรมอังกฤษ วิเคราะห วิจารณ
และอภิปรายประเด็นป•ญหาที่เกี่ยวข:อง ทําวิจัยพื้นฐาน และประยุกตใช:ความรู:เพื่อ
ประกอบอาชีพได:
๑๓๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒. การสื่อสาร (๒) เลือกใช:รูปแบบของการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสําหรับ
กลุ8มบุคคลและสื่อที่แตกต8างกันได:
๓. Creativity & Integration: ผลิตงานสร:างสรรคทางภาษาและวรรณกรรม บูรณา
การความรู:ทางภาษา วรรณกรรม กับศาสตรอื่น ๆ เพื่อแก:ไขป•ญหา ตลอดจนพัฒนา
ตนเอง ชุมชน และสังคมได:
๔. Ethics (2): ประยุกตใช:องคความรู:ทางด:านภาษาอังกฤษเพื่อวิเคราะหเหตุการณ
ป•ญหาทั่วไปและทางวิชาชีพที่เกี่ยวข:องกับคุณธรรม จริยธรรม และสังเคราะหแนว
ปฏิบัติที่เหมาะสม
๕. Lifelong-Learning (2): ติดตามงานวิจัยและองคความรู:ใหม8ในด:านหลัก
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ วรรณกรรม
อังกฤษ เพื่อสร:างความรู:ใหม8
ผลลัพธAการเรียนรู-ของบัณฑิต: เมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ผู:เรียนจะสามารถ
PLOs
PLO1 ประยุกตใช:ภาษาอังกฤษ ทั้งสี่ทักษะ (ฟ•ง พูด อ8าน เขียน) ในงานด:านวิชาการ งาน
ต8างประเทศ งานแปล งานบริการ และงานสื่อสารมวลชน ได:อย8างมีประสิทธิภาพ
PLO2 ประยุกตใช:ภาษาอังกฤษเฉพาะทางได:อย8างถูกต:องเหมาะสม เช8น ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับสิ่งพิมพ ภาษาอังกฤษสําหรับการท8องเที่ยว เปKนต:น
PLO3 ประยุกตทฤษฎีการแปลในการแปลเอกสารหรือบทพูดจากภาษาไทยเปKน
ภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห และแก:ไขบท
แปลได:อย8างถูกต:องตามหลักการแปล
PLO4 วิเคราะห ตีความและวิพากษวรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต8างๆ ได:
PLO5 ประยุกตความรู:ทางภาษาศาสตรในการอธิบาย วิเคราะห และแก:ไขความผิดพลาด
ในการใช:ภาษาอังกฤษ และปรากฏการณของภาษาอังกฤษ ได:แก8 สัทศาสตร สรวิทยา
วจีวิภาค วากยสัมพันธ อรรถศาสตร ภาษาศาสตรสังคม และวัจนปฏิบัติศาสตร
PLO6 วิพากษสถานการณและป•ญหาของตนเองและสังคมได:อย8างเปKนระบบ โดย
ประยุกตใช:ความรู:ทางด:านศิลปศาสตร
PLO7 ผลิตงานสร:างสรรคด:านภาษาและวรรณกรรมอังกฤษที่มีคุณค8า โดยบูรณาการ
ความรู:กับศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวข:อง
PLO8 ประยุกตใช:ข:อมูลสารสนเทศในบริบทชีวิตประจําวัน การศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ได:อย8างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม
PLO9 ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ในกลุ8มวิชาการ งานต8างประเทศ งานแปล งานบริการ และงานสื่อสารมวลชน
๑๓๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ภาคผนวก ๒
๒.๑ ผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตรและผลลัพธAการเรียนรู-ย2อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)

๑๓๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ตารางภาคผนวก ๒.๑ ผลลัพธการเรียนรู:ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธการเรียนรู:ย8อย (SubPLOs)
PLOs

SubPLOs

PLO1 ประยุกตใช:ภาษาอังกฤษ ทั้งสี่ทักษะ
(ฟ•ง พูด อ8าน เขียน) ในงานด:านวิชาการ
งานต8างประเทศ งานแปล งานบริการ
และงานสื่อสารมวลชน ได:อย8างมีประสิทธิภาพ

๑.๑ ฟ•ง พูดโต:ตอบ แสดงความคิดเห็น และอธิบายสาระต8างๆ เปKน
ภาษาอังกฤษได:อย8างคล8องแคล8ว ชัดเจน และถูกต:องตามหลักภาษา
๑.๒ วิเคราะห สังเคราะห และวิพากษข:อมูลเอกสารภาษาอังกฤษที่
หลากหลายได:อย8างถูกต:อง และครบถ:วน
๑.๓ เขียนรายงาน ความเรียง บทความ หรืองานวิจัยภาษาอังกฤษได:
อย8างถูกต:องชัดเจนตามสาระ รูปแบบ และหลักภาษา

PLO2 ประยุกตใช:ภาษาอังกฤษเฉพาะทางได:
อย8างถูกต:องเหมาะสม เช8น ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับสิ่งพิมพ ภาษาอังกฤษ
สําหรับการท8องเที่ยว เปKนต:น

๒.๑ อธิบายความหมายของคําศัพทที่เกี่ยวข:องกับภาษาอังกฤษเฉพาะ
ทางได:
๒.๒ วิเคราะหโครงสร:างประโยคภาษาอังกฤษเฉพาะทางได:
๒.๓ สร:างประโยค/ข:อความในบริบทของภาษาอังกฤษเฉพาะทางได:
อย8างถูกต:อง
๓.๑ ปฏิบัติการแปลข:อความ/เอกสาร/บทพูดจากภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษได:ถูกต:องตามทฤษฎี
การแปล สละสลวย และเปKนธรรมชาติ
๓.๒ วิเคราะหบทแปล เทคนิคการแปล ข:อบกพร8องในการแปลภาษา
อังกฤษเปKนภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษได:
ถูกต:องตามทฤษฎีการแปล
๓.๓ แก:ไขบทแปลภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ และบท
แปลภาษาอังกฤษที่แปลมาจากภาษาไทยได:อย8างถูกต:องเหมาะสม
๔.๑ อธิบายความสัมพันธระหว8างองคประกอบของวรรณกรรมกับ
เนื้อหาของวรรณกรรมภาษาอังกฤษได:
๔.๒ วิเคราะหเชื่อมโยงวรรณกรรมภาษาอังกฤษกับวิถีชีวิต สังคม
วิทยาศาสตร ศิลปะ และศาสตรอื่นๆได:
๔.๓ ตีความวรรณกรรมภาษาอังกฤษได:
๔.๔ วิพากษจุดเด8นและจุดบกพร8องของวรรณกรรมภาษาอังกฤษได:
อย8างกว:างขวางและสร:างสรรค

PLO3 ประยุกตทฤษฎีการแปลในการแปล
เอกสารหรือบทพูดจากภาษาไทยเปKน
ภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห และแก:ไขบทแปล
ได:อย8างถูกต:องตามหลักการแปล

PLO4 วิเคราะห ตีความและวิพากษวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษประเภทต8างๆ ได:

๑๓๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

PLOs

SubPLOs

PLO5 ประยุกตความรู:ทางภาษาศาสตรในการ
อธิบาย วิเคราะห และแก:ไขความผิดพลาดใน
การใช:ภาษาอังกฤษ และปรากฏการณของ
ภาษาอังกฤษ ได:แก8 สัทศาสตร สรวิทยา วจี
วิภาค วากยสัมพันธ อรรถศาสตร ภาษาศาสตร
สังคม และวัจนปฏิบัติศาสตร
PLO6 วิพากษสถานการณและป•ญหาของ
ตนเองและสังคมได:อย8างเปKนระบบ โดย
ประยุกตใช:ความรู:ทางด:านศิลปศาสตร

๕.๑ อธิบายลักษณะธรรมชาติ และปรากฏการณของภาษาอังกฤษได:
อย8างถูกต:องตามหลักภาษาศาสตร
๕.๒ วิเคราะหเชื่อมโยงปรากฏการณการใช:ภาษาอังกฤษกับหลัก
ภาษาศาสตรได:ถูกต:อง
๕.๓ แก:ไขความผิดพลาดของการใช:ภาษาอังกฤษในบริบท
ชีวิตประจําวัน การศึกษา และวิชาชีพได:ถูกต:องเหมาะสมตามหลักภาษา
๖.๑ อธิบายสถานการณและสาเหตุของป•ญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
สังคมได:
๖.๒ วิเคราะหเชื่อมโยงความรู:ด:านศิลปศาสตรกับสถานการณต8างๆได:
๖.๓ เสนอแนวทางแก:ป•ญหาของตนเองและสังคมอย8างเปKนระบบโดยใช:
ความรู:ด:านศิลปศาสตรได:
PLO7 ผลิตงานสร:างสรรคด:านภาษาและ
๗.๑ ระบุองคประกอบและโครงสร:างของงานสร:างสรรคด:าน
วรรณกรรมอังกฤษที่มีคุณค8า โดยบูรณาการ
ภาษาอังกฤษและวรรณกรรมภาษาอังกฤษได:
ความรู:กับศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวข:อง
๗.๒ เชื่อมโยงความรู:ด:านภาษาและวรรณกรรมภาษาอังกฤษกับศาสตร
อื่นๆที่เกี่ยวข:องได:
๗.๓ สร:างงานสร:างสรรคด:านภาษาและวรรณกรรมอังกฤษตามหัวข:อที่
กําหนดได:
PLO8 ประยุกตใช:ข:อมูลสารสนเทศในบริบท
๘.๑ วิเคราะหข:อมูลสารสนเทศในบริบทชีวิตประจําวัน การศึกษาและ
ชีวิตประจําวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพได:อย8างมีประสิทธิภาพ
ได:อย8างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม
๘.๒ เลือกใช:ข:อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันและ
การศึกษา
๘.๓ แสดงออกซึ่งจริยธรรมในการใช:ข:อมูลสารสนเทศ
PLO9 ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่
๙.๑ ระบุถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
เกี่ยวข:องกับการใช:ภาษาอังกฤษได:
ในกลุ8มวิชาการ งานต8างประเทศ งานแปล งาน ๙.๒ อธิบายความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมในการ
บริการ และงานสื่อสารมวลชน
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข:องกับการใช:ภาษาอังกฤษได:
๙.๓ แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ ตรงต8อเวลา และความมีระเบียบวินัย

๑๓๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒.๒ ความสัมพันธAระหว2างผลลัพธAการเรียนรูระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พึงประสงคAของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๓๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ตารางภาคผนวก ๒.๒ ความสัมพันธAระหว2างผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พึงประสงคA
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
Program Learning Outcome /
4 Graduate Attributes
T-shaped Breathe & Depth –
รู:แจ:ง รู:จริง ทั้งด:านกว:างและด:านลึก
Globally Talented –
มีทักษะ ประสบการณ สามารถแข8งขันได:ระดับโลก
Socially Contributing –
มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชนให:สังคม
Entrepreneurially Minded –
กล:าคิด กล:าทํา กล:าตัดสินใจ สร:างสรรคสิ่งใหม8
ในทางที่ถูกต:อง

PLO1

PLO2

PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9

✓✓ ✓✓✓✓✓✓
✓✓✓
✓✓
✓

๑๓๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธAเปรียบเทียบระหว2างผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. ๒)

๑๓๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

PLOs กับ มคอ. ระดับ ๒ (ปริญญาตรี)
ตารางภาคผนวก ๓ ความสัมพันธAระหว2างผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.
TQF Level 2 Competencies / Skills / Los
ด-านที่ ๑ ด-านคุณธรรมจริยธรรม

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9

๑. สามารถทํางานที่ได:รับมอบหมายได:อย8างถูกต:องและลุล8วงตามเวลา

ที่กําหนด
๒. สามารถทํางานที่ ได: รับ มอบหมายโดยไม8 ล ะเมิ ดจรรยาบรรณทาง   
วิชาการ
๓. สามารถนําองคความรู:ทางด:านภาษาอังกฤษมาประยุกตใช:เพื่อให:
เกิดประโยชนแก8ตนเองและสังคม
ด-านที่ ๒ ด-านความรูPLO1 PLO2 PLO3
๑. สามารถฟ•งและพูดโต:ตอบด:วยภาษาอังกฤษในหัวข:อด:านวิชาการ
 
สังคมและวิชาชีพได: สรุปใจความและประเด็นสําคัญจากสิ่งที่ฟ•งได:
ถูกต:อง สามารถแยกแยะประเภทของข:อมูลที่อ8านในสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
ออนไลน และสามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบปากเปล8า และการ
เขียนอย8างถูกต:องครบถ:วน ทั้งนี้เทียบเท8าระดับ C1 (Proficient User)
ตามมาตรฐานสากล Common European Framework of
Reference for Languages: learning, teaching, assessment
(CEFR)
๒. สามารถประยุกตใช:องคความรูภ: าษาศาสตรภาษาอังกฤษด:านต8างๆ   
เช8น การออกเสียงภาษาอังกฤษอย8างถูกต:องตามหลักสัทศาสตรและสัท
วิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะหความหมายและที่มาของคําตาม
หลักวิทยาหน8วยคําภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะหโครงสร:างและ
ความหมายของวลีและประโยค ตามหลักวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
ตลอดจนสามารถวิเคราะหวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes)
๓. สามารถอ8าน ตีความ วิเคราะหและวิจารณวรรณกรรมประเภทร:อย 
แก:ว ร:อยกรอง และบทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธหรือ
แปลเปKนภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข:อง เพื่อ
เข:าใจความสําคัญของป•จเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะนําไปสู8การ
อยู8ร8วมกันอย8างสันติ
๑๓๙



















PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9





ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

TQF Level 2 Competencies / Skills / Los
ด-านที่ ๑ ด-านคุณธรรมจริยธรรม

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9

๔. สามารถแปลข:อความและตัวบทประเภทต8างๆ จากภาษาอังกฤษเปKน 
ภาษาไทย และภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษเช8น ตัวบทประเภทให:ข:อมูล
(ข8าวและสารคดี) แสดงความรู:สึก (นวนิยาย) โน:มน:าว (สุนทรพจนและ
คําปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช:คําศัพทเฉพาะสาขาวิชาให:
ถูกต:อง ครบถ:วนและสละสลวย อันเปKนผลมาจากความเข:าใจภาษาและ
โครงสร:างของทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ





ด-านที่ ๓ ด-านทักษะทางปNญญา

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8
๑. สามารถใช:ภาษาอังกฤษที่ได:จากการประมวลผลการเรียนรู:ทั้งหมด

เพื่อใช:งานได:อย8างมีประสิทธิภาพ
๒. สามารถประยุ กตใช: อ งคความรู: ภ าษาอั งกฤษในการคิ ด วิเคราะห
 
วิจารณอย8างมีเหตุผลและสามารถแก:ป•ญหาอย8างเปKนระบบ
ด-านที่ ๔ ด-านทักษะความสัมพันธAระหว2างบุคคลและความรับผิดชอบ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8
๑. สามารถประยุ ก ตใช: องคความรู: ด: านภาษาอั งกฤษในการทํ างาน
 
ร8วมกั บผู: อื่ นได: อ ย8 างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มีภ าวะผู: นํ า เข: าใจบทบาทของ
ตนเองและรั บ ฟ• ง ความคิ ด เห็ น ของผู: อื่ น ปรั บ ตั ว ให: เข: า กั บ ความ
หลากหลายในสถานที่ทํางานและสังคม
๒. สามารถประมวลทั ก ษะและองคความรู: ด: านภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
 
นํามาใช:ในการทํางานของตนเองอย8างมีประสิทธิภาพ
ด-านที่ ๕ ด-านทักษะการวิเคราะหAเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช- PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. สามารถแยกแยะประเภทของข:อมูลภาษาอังกฤษที่ใช:ในสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ อ ออนไลนสามารถนํ า เสนอรายงานในที่ ป ระชุ ม โดยใช: สื่ อ
เทคโนโลยี
๒. สามารถใช: เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี อ ยู8 ใ นป• จ จุ บั น มาใช: เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการทํ างานด: านภาษาอั งกฤษเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการ
ทํางาน (Digital Literacy)

๑๔๐







PLO9

PLO9


PLO9

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ภาคผนวก ๔
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs)
สู2รายวิชา (Curriculum Mapping)

๑๔๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ระดับหลักสูตรสู2รายวิชา (Curriculum Mapping)
รหัสวิชา ชื่อวิชา *
รายวิชาชั้นป@ที่ ๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยากรเพื่อการพัฒนามนุษย
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องต:น
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร:างภาษาอังกฤษ
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู:สารสนเทศ
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก
สมสค xxx วิชากลุ8มสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (๑)
วทคณ xxx วิชากลุ8มวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (๑)
วทคณ xxx วิชากลุ8มวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (๒)
วกศท xxx วิชากลุ8มสุขภาพและนันทนาการ
รายวิชาชั้นป@ที่ ๒
ศศภอ ๒๐๑ ระบบคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
ศศภอ ๒๐๔ การอ8านขั้นพื้นฐาน
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนระดับอุดมศึกษา
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานวรรณคดีทางด:านเทพปกรณัม
และพระคัมภีรไบเบิล
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องต:น
ศศภอ ๒๓๓ ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
จํานวน
หน2วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)

I
I
I

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

I
I
I
R
R
R

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

R

๑๔๒

I
I
I

I
I

I

I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
R
R
R

I

R
R
R

I
I
I
I
I
I
I
I

R

R

I
I

I
R
R
R
R
R
R
R
R
R

I
I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

I
I

R
R
R
R

R

R
R
R

I
I
I
I

R
R

I
I

R

R
R
R

P

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

รหัสวิชา ชื่อวิชา *
ศศภอ ๒๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการท8องเที่ยว
ศศภอ ๒๕๓ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
ศศภอ ๒๕๖ ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ศศภอ ๒๕๘ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
ศศภอ ๒๕๙ การเจรจาเชิงธุรกิจ
ศศภอ ๒๖๐ การเขียนเชิงธุรกิจ
ศศภอ ๒๖๙ ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและสิ่งพิมพ
ศศภอ ๒๗๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบขนส8งสินค:าและบริการ
ศศบศ ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องต:น
ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย
สมสค xxx วิชากลุ8มสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (๒)
รายวิชาชั้นป@ที่ ๓
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ
ศศภอ ๓๐๔ การอ8านเชิงวิเคราะห
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง
ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อการค:นคว:าและวิจัย
ศศภอ ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรช8วยในการ
เรียนรู:ภาษาขั้นแนะนํา
ศศภอ ๓๓๕ การละครเบื้องต:น
ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
ศศภอ ๓๓๗ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพื่อจุดมุ8งหมายทางวิชาการ
ศศภอ ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
จํานวน
หน2วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

R
R
R

R
R
R

R
R
R

R
R
R

R
R
R

P
P
P

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

R
R
R
R
R

R
R
R
P
P

R
R
R
R
R

R
R
R

R
R
R
R
R

P
P
P

R

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

P
P
P
P
P

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

P
P
P
P
P

๑๔๓

P
P

R
R

P
P
P
P
P

P

P
P

R
R

R
R
R
R
R

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

R
R
R
R

P

P

P
P
P

P
P
P
P

P
P
P

R
R
R
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

P
P
P
P

P
M

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

รหัสวิชา ชื่อวิชา *
ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน
ศศบศ ๓๑๗ มนุยษกับศิลปะ
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณโลกร8 วมสมั ย: การเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสื่อต8างๆ
รายวิชาชั้นป@ที่ ๔ *
ศศภอ ๔๑๖ วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร
ศศภอ ๔๑๗ วรรณกรรมอเมริกันที่คัดสรร
ศศภอ ๔๓๔ วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย
ศศภอ ๔๓๕ เชคสเป?ยรเบื้องต:น
ศศภอ ๔๓๖ วัจนปฎิบัติศาสตร
ศศภอ ๔๓๗ การเขียนเชิงสร:างสรรค
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ
ศศภอ ๔๔๐ นักเขียนสตรี
ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู8วิชาชีพ
ศศภอ ๔๕๑ ภาษาย8อยของภาษาอังกฤษ
ศศภอ ๔๕๕ การแปลระดับสูง
ศศภอ ๔๕๖ การแปลแบบล8าม
ศศภอ ๔๗๕ การสอนภาษาอังกฤษ
ศศภอ ๔๖๐ วรรณกรรมเอกของโลก
ศศภอ ๔๖๑ สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร
ศศภอ ๔๖๒ การศึกษาค:นคว:าอิสระในเชิงศิลปศาสตร

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
จํานวน
หน2วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

P

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

P

P
M
M

M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M

M
M

M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M

P
P
P

P

M
M
M
M

M
M
M
M

M
M
M

M
M
M
M

M
M
M
M
M

M
M
M
M

M
M
M
M
M
M

* รายวิชาบังคับเลือก ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามข:อกําหนดของหลักสูต ร ซึ่งแบ8งเปKน ๕ หมวด ได:แก8 หมวดทักษะ
หมวดภาษาศาสตร หมวดการแปล หมวดวรรณคดี และหมวดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
I = PLO is Introduced and Assessed
R = PLO is Reinforced and Assessed
P = PLO is Practiced and Assessed
M = Level of Mastery is Assessed

๑๔๔

M
M

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ภาคผนวก ๕
สาระสําคัญในการปรับปรุงแก-ไข
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรฉบับป@ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๔๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

การปรับปรุงแก-ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป@ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะศิลปศาสตรA มหาวิทยาลัยมหิดล
๑. หลักสูตรฉบั บดังกล2าวนี้ได-รับความเห็นชอบจากสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได-อนุมัติการปรับปรุงแก-ไขครั้งนี้แล-ว ในการประชุม ครั้งที่ …….. เมื่อวันที่………….
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก-ไขนี้ เริ่มใช:กับนักศึกษา ตั้งแต8ภาคการศึกษาที่ ๑ ป?การศึกษา ๒๕๖๑ เปKนต:นไป
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก-ไข
ด:วยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห8งชาติเสนอให:สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และได:มี
การออกมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอั งกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๙ กอรปกับมีการตรวจสอบและการ
พัฒนาอย8างต8อเนื่องของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลแล:ว
นั้น ทางหลั กสู ตรฯจึงใช:โอกาสนี้ปรับปรุงรายวิชาเดิ ม เพิ่ มรายวิชาใหม8 และพั ฒ นารายละเอียดของรายวิชาให:
ครอบคลุมองคความรู:อย8างทั่วถึงและลุ8มลึกเพื่อให:บัณฑิตได:มีความรู: ความสามารถ ทักษะ รวมถึงการประยุกตใช:
ความรู:แ ละทั กษะเพื่ อนํ าไปประกอบอาชีพ ศึ ก ษาต8อ และ/หรือ สร:างประโยชนให: กับตนเองและสั งคมได: อ ย8า ง
ถูกต:องตามหลักวิชาการ มีเหตุผล และยั่งยืน
ในการนี้ สาระสํ าคั ญ ของการปรั บปรุงหลั ก สู ตรป• จจุ บั นเน: นการวางรากฐานอย8 างมั่ นคงด: า น
ความรู: ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมถึงความรู:และทักษะในด:านอื่นๆ เช8น การปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอื่น การทํางานเปKนทีม และการเปKนผู:นํา ในลักษณะมุ8งเน:นผลลัพธ (Outcome-Based Education) อันจะ
ก8อให:เกิดประโยชนสูงสุดกับการประยุกตแบบองครวมในภายภาคหน:า
๕. สาระสําคัญในการปรับปรุงแก-ไข
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรป@ ๒๕๕๖ และรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงป@ ๒๕๖๑

๑๔๖

๕.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หน2วยกิต
๕.๑.๑ กลุ2มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ๑๖ หน2วยกิต
กลุ2มวิชามนุษยศาสตรA สังคมศาสตรA ๗ หน2วยกิต
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
รหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนา
๒(๑-๒-๓)
MUGE 101 มนุษย
General Education for Human
Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๓(๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human
Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนา
๒(๑-๒-๓)
MUGE 103 มนุษย
Arts and Sciences for Human
Development

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

รหัส

มมศท ๑๐๑
MUGE 101

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human
Development

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
Social Studies for Human
Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
Arts and Sciences for Human
Development

มมศท ๑๐๓
MUGE 103

๑๔๗

การ
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ- เปลี่ยนแปลง
ค-นคว-า)
๒(๑-๒-๓)
ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

กลุ2มวิชาภาษา ๙ หน2วยกิต
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
รหัส
ชื่อวิชา

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Art of Using Thai Language in
Communication
ศศภอ ๑๑๓ ภาษาอังกฤษ ๑
LAEN 113 English I
ศศภอ ๑๑๔ ภาษาอังกฤษ ๒
LAEN 114 English II

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)

รหัส

๓(๒-๒-๕)

ศศภท ๑๐๐
LATH 100

๓(๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๑๖
LAEN 116
ศศภอ ๒๑๖
LAEN 216

๓(๒-๒-๕)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

ศิลปะการใช:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Art of Using Thai Language in
Communication
โครงสร:างภาษาอังกฤษ
English Structure
การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ
English Oral Communication

การ
เปลี่ยนแปลง

หน2วยกิต
(ทฤษฎีปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

เปลี่ยนรายวิชา

๓(๒-๒-๕)

เปลี่ยนรายวิชา

๕.๑.๒ กลุ2มวิชาเลือกที่หลักสูตรกําหนด ๑๔ หน2วยกิต
กลุ2มวิชาสังคมศาสตรAและมนุษยศาสตรA ไม2ต่ํากว2า ๖ หน2วตกิต

รหัส
ศศพฐ ๑๔๑
LAFE 141
ศศพฐ ๑๔๗
LAFE 147

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา
หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง
Principles of Management for
Self Development
จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
Psychology for Better Life

หน2วยกิต
รหัส
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๑
LAFE 141
๓(๓-๐-๖)

ศศพฐ ๑๔๗
LAFE 147
๑๔๘

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง
Principles of Management for Self
Development
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for Better Life

การเปลี่ยนแปลง
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง
๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ภาษาไทย

รหัส
ดศดน ๑๐๕
MSMS 105
ดศดน ๑๐๗
MSMS 107
ศศพฐ ๑๑๑
LAFE 111
ศศภท ๑๕๒
LATH 152
ศศพฐ ๑๕๔
LAFE 154
สมมน ๑๐๑
SHHU 101

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา
ดนตรีในชีวิตมนุษย
Music in Human Life
ภาพยนตรวิจักษ
Film Appreciation
มนุษยกับความชื่นชมศิลปะ
Man and Arts Appreciation
ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมใน
ประเทศไทยLanguage and Society
and Culture in Thailand
ศิลปะและชีวิตไทย
Arts and Thai Life
ปรัชญาขั้นแนะนํา
Introduction to Philosophy

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)

รหัส

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

การเปลี่ยนแปลง
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
ยกเลิกรายวิชา

ดศสว ๑๐๑
MSID 101
ดศดน ๑๐๗
MSMS 107
ศศพฐ ๑๑๑
LAFE 111

ดนตรีวิจักษ
Music Appreciation
ภาพยนตรวิจักษ
Film Appreciation
มนุษยกับความชื่นชมศิลปะ
Man and Arts Appreciation

๒(๒-๐-๔)

เพิ่มรายวิชา

๒(๒-๐-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ย:ายไปอยู8หมวด
วิชาเลือกเสรี
ยกเลิกรายวิชา

ศศพฐ ๑๕๔
LAFE 154

ศิลปะและชีวิตไทย
Arts and Thai Life

๓(๓-๐-๖)

ย: า ยไปหมวดวิ ช า
เลือกเสรี
ยกเลิกรายวิชา
เพราะมีรายวิชา
ศศบศ ๑๑๑
ปรัชญาและมนุษย
ในรายวิชาบังคับ
ของคณะศิลป
ศาสตรแล:ว

๒(๒-๐-๔)

๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)

๑๔๙

รหัส

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา

สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ENGE 103 Economics in Everyday Life
สมสค ๑๐๙ บูรณาการกฎหมายและการเมืองการ
ปกครองไทย
SHSS 109 Integration of Thai Politics and Law
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป
SHSS 140 General Psychology

หน2วยกิต
รหัส
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)
สวศท ๑๐๓
ENGE 103
๒(๒-๐-๔)
สมสค ๑๐๙

๒(๒-๐-๔)

SHSS 109
สมสค ๑๔๐
SHSS 140
สมสค ๑๐๕
SHSS 105
สมสค ๑๒๕
SHSS 125
กญศท ๒๖๐
KAGE 260

กจสว 101
MGID 101

การบริหารและการจัดการทั่วไป
Administration and General
Management

๓(๓-๐-๖)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics in Everyday Life
บูรณาการกฎหมายและการเมืองการ
ปกครองไทย
Integration of Thai Politics and Law
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก
Thai Economy and Politics and
Global Society
หลักรัฐศาสตรการเมืองและการปกครองไทย
Principles of Political Science and
Thai Politics
การบริหารและการจัดการองคกร
Administration and Organization
Management

การเปลี่ยนแปลง
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)
ไม8เปลี่ยนแปลง
๒(๒-๐-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๒-๐-๔)

ยกเลิกรายวิชา

๒(๒-๐-๔)

เพิ่มรายวิชา

๒(๒-๐-๔)

เพิ่มรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา

๑๕๐

กลุ2มวิชาวิทยาศาสตรAและคณิตศาสตรA ไม2น-อยกว2า ๖ หน2วยกิต
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
รหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
วทคณ๑๗๐ คณิตศาสตรและสถิติศาสตรพื้นฐาน
๒(๒-๐-๔)
ประยุกต
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics
and Statistics
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ
๓(๓-๐-๖)
SCID 101 Integrated Science
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ
๓(๓-๐-๖)
ENGE 100 The Earth and Nature
สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยใน
๓(๓-๐-๖)
ชีวิตประจําวัน
ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล:อม
๓(๓-๐-๖)
ENGE 105 Integrating Health and Environment

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

รหัส
วทคณ ๑๗๐
SCMA 170

คณิตศาสตรและสถิติศาสตรพื้นฐาน
ประยุกตApplicable Basic
Mathematics and Statistics

วทคร ๑๐๑
SCID 101
สวศท ๑๐๐
ENGE 100
สวศท ๑๐๔

วิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ
Integrated Science
โลกและธรรมชาติ
The Earth and Nature
ภยันตรายและความปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
Danger and Safety in Daily Life
บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล:อม
Integrating Health and Environment

ENGE 104
สวศท ๑๐๕
ENGE 105

๑๕๑

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๒(๒-๐-๔)

การเปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

ไม8เปลี่ยนแปลง

กลุ2มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ไม2น-อยกว2า ๒ หน2วยกิต
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
รหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
วกศท ๑๐๑ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
SPGE 101 Aerobics for Health
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
SPGE 102 Yoga for Health
วกศท ๑๐๓ เสริมสร:างสมรรถภาพทางกาย
๒(๑-๒-๓)
SPGE 103 Body Conditioning
วกศท ๑๐๔ เทนนิส
๒(๑-๒-๓)
SPGE 104 Lawn Tennis
วกศท ๑๐๕ ฟุตบอล
๒(๑-๒-๓)
SPGE 105 Soccer
๒(๑-๒-๓)
วกศท ๑๐๖ กรีฑา
SPGE 106 Athletics
๒(๑-๒-๓)
วกศท ๑๐๗ รักบี้ฟุตบอล
SPGE 107 Rugby Football
๒(๑-๒-๓)
วกศท ๑๐๘ เซป•กตะกร:อ
SPGE 108 Sepak Takraw
วกศท ๑๐๙ ว8ายน้ํา
๒(๑-๒-๓)
SPGE 109 Swimming

รหัส
วกศท ๑๐๑
SPGE 101
วกศท ๑๐๒
SPGE 102
วกศท ๑๐๓
SPGE 103
วกศท ๑๐๔
SPGE 104
วกศท ๑๐๕
SPGE 105

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
Aerobics for Health
โยคะเพื่อสุขภาพ
Yoga for Health
เสริมสร:างสมรรถภาพทางกาย
Body Conditioning
เทนนิส
Lawn Tennis
ฟุตบอล
Soccer

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๒(๑-๒-๓)

การเปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

ไม8เปลี่ยนแปลง

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
วกศท ๑๐๙
SPGE 109
๑๕๒

ว8ายน้ํา
Swimming

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

รหัส
วกศท ๑๑๐
SPGE 110
วกศท ๑๑๑
SPGE 111
วกศท ๑๑๒
SPGE 112
วกศท ๑๑๓
SPGE 113
วกศท ๑๑๔
SPGE 114
วศสว ๑๐๒
MSID 102
วศสว ๑๐๓
MSID 103

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา
บาสเกตบอล
Basketball
วอลเลยบอล
Volleyball
ลีลาศ
Social Dance
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
แบดมินตัน
Badminton
ขับร:องประสานเสียง
Chorus
วงดนตรีสากลมูลฐาน
Fundament of Western Music
Ensemble

หน2วยกิต
รหัส
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๒(๑-๒-๓)
วก ศ ท ๑ ๑ ๐
SPGE 110
๒(๑-๒-๓)
วกศท ๑๑๑
SPGE 111
๒(๑-๒-๓)
วกศท ๑๑๒
SPGE 112
๒(๑-๒-๓)
วกศท ๑๑๓
SPGE 113
๒(๑-๒-๓)
วกศท ๑๑๔
SPGE 114
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
บาสเกตบอล
Basketball
วอลเลยบอล
Volleyball
ลีลาศ
Social Dance
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
แบดมินตัน
Badminton

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๒(๑-๒-๓)

การเปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

ไม8เปลี่ยนแปลง

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

๑๕๓

๕.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ2มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตรA ๗ รายวิชา จํานวน ๒๑ หน2วยกิต

รหัส
ศศบศ ๑๐๐
LASR 100
ศศบศ ๑๐๔
LASR 104

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา
มนุษยกับอารยธรรม
Man and Civilization
ประวัติศาสตรไทย
History of Thailand

ศศบศ ๑๐๖ การศึกษาสังคมโลก: สังคม การเมือง
LASR 106 เศรษฐกิจ และสื่อต8าง ๆ

หน2วยกิต
รหัส
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๐
LASR 100
๓(๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๔
LASR 104
ศศบศ ๑๑๒
LASR 112
ศศบศ ๑๑๓
LASR 113
ศศบศ ๒๑๕
LASR 215
ศศบศ ๒๑๖
LASR 216
๓(๓-๐-๖)
ศศบศ ๓๑๘

๑๕๔

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
มนุษยกับอารยธรรม
Man and Civilization
ประวัติศาสตรไทย
History of Thailand
ทักษะการู:สารสนเทศ
Information Literacy Skills
อารยธรรมตะวันตก
Western Civilization
อารยธรรมตะวันออก
Eastern Civilization
อารยธรรมไทย
Thai Civilization
สถานการณโลกร8วมสมัย: การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)

การเปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ยกเลิกรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

ปรับปรุงใหม8

ยกเลิกรายวิชา

รหัส

ศศบศ ๑๐๗
LASR 107
ศศบศ ๑๐๘
LASR 108
ศศบศ ๑๐๙
LASR 109
ศศบศ ๑๑๐
LASR 110
ศศบศ ๑๑๑
LASR 111

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา
Global Studies: Society, Politics,
Economics and Media
ประวัติศาสตรโลก
History of the World
มนุษยและศิลปะ
Man and Art
ปริทัศนภาษา
Perspectives on Language
ปริทัศนวรรณคดี
Perspectives on Literature
ปรัชญาและมนุษย
Philosophy and Man

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

รหัส
LASR 318
ศศบศ ๑๐๗
LASR 107
ศศบศ ๓๑๗
LASR 318
ศศบศ ๑๐๙
LASR 109
ศศบศ ๑๑๐
LASR 110
ศศบศ ๒๑๔
LASR 214

๑๕๕

Contemporary World Affairs: Politics,
Economics and Society
ประวัติศาสตรโลก
History of the World
มนุษยกับศิลปะ
Man and Art
ปริทัศนภาษา
Perspectives on Language
ปริทัศนวรรณคดี
Perspectives on Literature
ปรัชญาเบื้องต:น
Introduction to Philosophy

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)

การเปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ยกเลิกรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

ปรับปรุงใหม8

๓(๓-๐-๖)

ยกเลิกรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

ยกเลิกรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

ปรับปรุงใหม8

กลุ2มวิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
รหัส
ชื่อวิชา
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องต:น
LAEN 109 Introduction to the English
Language and Linguistics
ศศภอ ๒๐๑ ระบบคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
LAEN 201 English Morphology and Syntax

ศศภอ ๒๐๗
LAEN 207
ศศภอ ๒๐๘
LAEN 208
ศศภอ ๒๐๙
LAEN 209
ศศภอ ๒๑๖
LAEN 216

หลักการแปล
Principles of Translation
การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย
English Translation into Thai
สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
English Phonetics
การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ
English Oral Communication

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

รหัส

ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องต:น
LAEN 109 Introduction to the English
Language and Linguistics
ศศภอ ๒๐๑ ระบบคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
LAEN 201 English Morphology and Syntax
ศศภอ ๒๐๔ การอ8านเชิงวิชาการเบื้องต:น
LAEN 204 Fundamental Academic Reading
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล
LAEN 207 Principles of Translation
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย
LAEN 208 Translation from English into Thai
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
LAEN 209 English Phonetics
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ
LAEN 216 English Oral Communication
๑๕๖

การเปลี่ยนแปลง
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)
ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

ย:ายวิชานี้ไปอยู8
หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ8มวิชาภาษา

รหัส

ศศภอ ๒๑๒
LAEN 212
ศศภอ ๒๑๓
LAEN 213
ศศภอ ๒๑๔

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา

การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑
College Writing 1
การเขียนระดับอุดมศึกษา ๒
College Writing 2
พื้นฐานวรรณคดีทางด:านเทพปกรณัม
และพระคัมภีรไบเบิล
LAEN 214 Mythological and Biblical
Background to Literature
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องต:น
LAEN 217 Introduction to Literature
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ
LAEN 301 Thai Translation into English
ศศภอ ๓๐๔ การอ8านเชิงวิเคราะห
LAEN 304 Analytical Reading

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

รหัส

ศศภอ ๒๑๑ การเขียนระดับอุดมศึกษา
LAEN 211 College Writing
ศศภอ ๒๑๒
LAEN 212
ศศภอ ๒๑๓
LAEN 213
ศศภอ ๒๑๔
LAEN 214

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

ศศภอ ๒๑๗
LAEN 217
ศศภอ ๓๐๑
LAEN 301
ศศภอ ๓๐๔
LAEN 304
ศศภอ ๓๐๗
LAEN 307

๑๕๗

การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑
College Writing 1
การเขียนระดับอุดมศึกษา ๒
College Writing 2
พื้นฐานวรรณคดีทางด:านเทพปกรณัมและ
พระคัมภีรไบเบิล
Mythological band Biblical
Background to Literature
วรรณคดีเบื้องต:น
Introduction to Literature
การแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ
Translation from Thai into English
การอ8านเชิงวิเคราะห
Analytical Reading
การสนทนาระดับสูง
Advanced Conversation

การเปลี่ยนแปลง
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
เพิ่มรายวิชา
๓ (๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

ยกเลิกรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

ยกเลิกรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเลือกเปKน
วิชาบังคับ

รหัส

ศศภอ ๓๔๓
LAEN 343
ศศภอ ๓๔๕
LAEN 345
ศศภอ ๓๔๖
LAEN 346
ศศภอ ๔๖๑
LAEN 461

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา

การเขียนเพื่อจุดมุ8งหมายทางวิชาการ
Writing for Academic Purposes
วรรณคดีอังกฤษ
British Literature
วรรณคดีอเมริกัน
American Literature
สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร
Seminar in Liberal Arts

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

การเปลี่ยนแปลง
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อเตรียมความพร:อมในการวิจัย
๓(๓-๐-๖)
ย:ายจากกลุ8มวิชา
LAEN 308 Research Writing Preparation
บังคับเลือกเปKน
วิชาบังคับ
รหัส

ศศภอ ๓๔๓
LAEN 343
ศศภอ ๓๔๕
LAEN 345
ศศภอ ๓๔๖
LAEN 346
ศศภอ ๔๖๑
LAEN 461

การเขียนเพื่อจุดมุ8งหมายทางวิชาการ
Writing for Academic Purposes
วรรณคดีอังกฤษ
British Literature
วรรณคดีอเมริกัน
American Literature
สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร
Seminar in Liberal Arts

ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ
LAEN 438 Public Speaking

๑๕๘

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเปKนวิชา
บังคับเลือก
ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเลือกเปKน
วิชาบังคับ

๓(๓-๐-๖)

กลุ2มวิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
รหัส
ชื่อวิชา
ศศภอ ๒๕๙
LAEN 259
ศศภอ ๒๖๐
LAEN 260
ศศภอ ๒๓๓
LAEN 233

การเจรจาเชิงธุรกิจ
Business Talk
การเขียนเชิงธุรกิจ
Business Writing
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
English for Information Technology
ศศภอ ๒๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการท8องเที่ยว
LAEN 252 English for Tourism
ศศภอ ๒๕๓ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
LAEN 253 English for Hotel Business
ศศภอ ๒๕๖ ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและ
LAEN 256 เทคโนโลยี

หน2วยกิต
รหัส
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๕๙
LAEN 259
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๖๐
LAEN 260
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๓๓
LAEN 233
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

ศศภอ ๒๕๒
LAEN 252
ศศภอ ๒๕๓
LAEN 253
ศศภอ ๒๕๖
LAEN 256
๑๕๙

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
การเจรจาเชิงธุรกิจ
Business Talk
การเขียนเชิงธุรกิจ
Business Writing
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for Information Technology
ภาษาอังกฤษเพื่อการท8องเที่ยว
English for Tourism
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
English for Hotel Business
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลง
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)
ไม8เปลี่ยนแปลง
๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

รหัส

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา

English for Science and Technology
ศศภอ ๒๖๙ ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและสิ่งพิมพ
LAEN 269 English for Media and Journalism
ศศภอ ๒๕๘ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
LAEN 258 English for Services

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

รหัส

ศศภอ ๒๖๙
LAEN 269
ศศภอ ๒๕๘
LAEN 258

English for Science and Technology
ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและสิ่งพิมพ
English for Media and Journalism
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
English for Services

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)

การเปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ศศภอ ๒๗๘ ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ระบบขนส8งสินค:าและบริการ
LAEN 278 English for Logistics
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง
LAEN 307 Advanced Conversation

๓(๓-๐-๖)

ศศภอ ๒๗๘

๓(๓-๐-๖)

LAEN 278
ศศภอ ๓๐๗
LAEN 307

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการระบบ
ขนส8งสินค:าและบริการ
English for Logistics
การสนทนาระดับสูง
Advanced Conversation

ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อการค:นคว:าและวิจัย
LAEN 308 Research Writing

๓(๓-๐-๖)

ศศภอ ๓๐๘
LAEN 308

การเขียนเพื่อเตรียมความพร:อมในการวิจัย
Research Writing Preparation

๓(๓-๐-๖)

ศศภอ ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรช8วยในการ
เรียนรู:ภาษาขั้นแนะนํา
LAEN 334 Introduction to Computer Aided
Language Learning (CALL)
ศศภอ ๓๓๕ การละครเบื้องต:น
LAEN 335 Introduction to Drama

๓(๒-๒-๕)

ศศภอ ๓๓๔

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรช8วยในการเรียนรู:
ภาษาขั้นแนะนํา
Introduction to Computer Aided
Language Learning (CALL)
การละครเบื้องต:น
Introduction to Drama

๓(๒-๒-๕)

ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเลือกเปKน
วิชาบังคับ
ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเลือกเปKน
วิชาบังคับ และ
เปลี่ยนชื่อวิชา
ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

LAEN 334
๓(๓-๐-๖)

ศศภอ ๓๓๕
LAEN 335
๑๖๐

รหัส
ศศภอ ๓๓๖
LAEN 336
ศศภอ ๓๓๗
LAEN 337
ศศภอ ๔๑๖
LAEN 416
ศศภอ ๔๓๔
LAEN 434
ศศภอ ๔๓๕
LAEN 435
ศศภอ ๔๓๖
LAEN 436
ศศภอ ๔๓๗
LAEN 437
ศศภอ ๔๓๘
LAEN 438
ศศภอ ๔๔๐
LAEN 440
ศศภอ ๔๑๗
LAEN 417

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
Sound System of English
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร
Selected Topics in British Literature
วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย
Asian Literature
เชคสเป?ยรเบื้องต:น
Introduction to Shakespeare
วัจนปฏิบัติศาสตร
Pragmatics
การเขียนเชิงสร:างสรรค
Creative Writing
การพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking
นักเขียนสตรี
Women Writers
วรรณกรรมอเมริกันที่คัดสรร
Selected Topics in American

หน2วยกิต
รหัส
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๓๖
LAEN 336
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๓๗
LAEN 337
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๑๖
LAEN 416
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๓๔
LAEN 434
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๓๕
LAEN 435
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๓๖
LAEN 436
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๓๗
LAEN 437
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๓๘
LAEN 438
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๔๐
LAEN 440
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๑๗
LAEN 417
๑๖๑

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
Sound System of English
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร
Selected Topics in British Literature
วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย
Asian Literature
เชคสเป?ยรเบื้องต:น
Introduction to Shakespeare
วัจนปฏิบัติศาสตร
Pragmatics
การเขียนเชิงสร:างสรรค
Creative Writing
การพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking
นักเขียนสตรี
Women Writers
วรรณกรรมอเมริกันที่คัดสรร
Selected Topics in American

การเปลี่ยนแปลง
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)
ไม8เปลี่ยนแปลง
๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

รหัส

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา

Literature
ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู8วิชาชีพ
LAEN 442 English for Career Preparation
ศศภอ ๔๕๑ ภาษาย8อยของภาษาอังกฤษ
LAEN 451 Varieties of English

ศศภอ ๔๖๒
LAEN 462
ศศภอ ๔๕๕
LAEN 455
ศศภอ ๔๕๖
LAEN 456
ศศภอ ๔๖๐
LAEN 460
ศศภอ ๔๗๕
LAEN 475

การศึกษาค:นคว:าอิสระในเชิงศิลปศาสตร
Independent Study in Liberal Arts
การแปลระดับสูง
Advanced Translation
การแปลแบบล8าม
Interpretation
วรรณกรรมเอกของโลก
Masterpieces of World Literature
การสอนภาษาอังกฤษ
English Language Teaching

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

รหัส

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)

การเปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

ศศภอ ๔๔๒
LAEN 442
ศศภอ ๔๕๑
LAEN 451

Literature
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู8วิชาชีพ
English for Career Preparation
ภาษาย8อยของภาษาอังกฤษ
Varieties of English

ศศภอ ๔๖๑
LAEN 461

สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร
Seminar in Liberal Arts

๓(๓-๐-๖)

ศศภอ ๔๖๒
LAEN 462
ศศภอ ๔๕๕
LAEN 455
ศศภอ ๔๕๖
LAEN 456
ศศภอ ๔๖๐
LAEN 460
ศศภอ ๔๗๕
LAEN 475

การศึกษาค:นคว:าอิสระในเชิงศิลปศาสตร
Independent Study in Liberal Arts
การแปลระดับสูง
Advanced Translation
การแปลแบบล8าม
Interpretation
วรรณกรรมเอกของโลก
Masterpieces of World Literature
การสอนภาษาอังกฤษ
English Language Teaching

๓(๓-๐-๖)

ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเปKนวิชา
บังคับเลือก
ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๑๖๒

๕.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ไม2น-อยกว2า ๖ หน2วยกิต
กลุ2มวิชาเลือกเสรี ของหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
รหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
ศศภท ๑๐๖ อารมณขัน กับภาษาและวรรณกรรมไทย
๒(๒-๐-๔)
LATH 106 Humor in Thai language and
Literature
ศศภท ๑๐๗ ภาษากับภูมิป•ญญาไทย
๒(๒-๐-๔)
LATH 107 Language and Thai Wisdom
ศศภท ๑๐๘ ภาษากับสังคมไทย
๒(๒-๐-๔)
LATH 108 Language and Thai Society
ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมท:องถิ่นในประเทศ
๒(๒-๐-๔)
ไทยกับการพัฒนาประเทศ
LATH 109 Local Language and Literature in
Thailand and Country
Development
ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง
๒(๑-๐-๒)

รหัส
ศศภท ๑๐๖
LATH 106
ศศภท ๑๐๗
LATH 107
ศศภท ๑๐๘
LATH 108
ศศภท ๑๐๙
LATH 109
ศศภท ๑๑๐
๑๖๓

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
อารมณขัน กับภาษาและวรรณกรรมไทย
Humor in Thai language and
Literature
ภาษากับภูมิป•ญญาไทย
Language and Thai Wisdom
ภาษากับสังคมไทย
Language and Thai Society
ภาษาและวรรณกรรมท:องถิ่นในประเทศ
ไทยกับการพัฒนาประเทศ
Local Language and Literature in
Thailand and Country Development
ภาษาไทยในเพลง

การเปลี่ยนแปลง
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๒(๒-๐-๔)
ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๒-๐-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๒-๐-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๒-๐-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๐-๒)

ไม8เปลี่ยนแปลง

รหัส
LATH 110
ศศภท ๑๑๑
LATH 111
ศศภท ๑๑๒
LATH 112
ศศภท ๑๑๓
LATH 113
ศศภท ๑๑๔
LATH 114
ศศภท ๑๑๕
LATH 115
ศศภท ๑๑๖
LATH 116
ศศภท ๑๑๗
LATH 117
ศศภท ๑๑๘
LATH 118
ศศภท ๑๑๙

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา
Thai Language in Songs
ภาษากับการจัดการความขัดแย:ง
Language and Conflict Management
เทคนิคการสื่อสารภาษาไทยในอาชีพ
Technique of Thai Communication
in Career
ศิลปะการอ8านออกเสียงร:อยแก:วและร:อยกรอง
Art of Pronouncing Prose and Verse
การพูดในที่ชุมนุมชน
Public Speaking
การฟ•งและพูดนําเสนอทางวิชาการ
Academic Listening and Oral
Presentation
วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร
Thai Literary Works and Film
การตูนศึกษา
Comics Studies
กีฬาและการละเล8นในฐานะคติชน
Sports and Recreations as Folklore
คติชนกับศิลปะพื้นถิ่นไทย

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๓)

๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

รหัส
LATH 110
ศศภท ๑๑๑
LATH 111
ศศภท ๑๑๒
LATH 112
ศศภท ๑๑๓
LATH 113
ศศภท ๑๑๔
LATH 114
ศศภท ๑๑๕
LATH 115
ศศภท ๑๑๖
LATH 116
ศศภท ๑๑๗
LATH 117
ศศภท ๑๑๘
LATH 118
ศศภท ๑๑๙
๑๖๔

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
Thai Language in Songs
ภาษากับการจัดการความขัดแย:ง
Language and Conflict Management
เทคนิคการสื่อสารภาษาไทยในอาชีพ
Technique of Thai Communication
in Career
ศิลปะการอ8านออกเสียงร:อยแก:วและร:อยกรอง
Art of Pronouncing Prose and Verse
การพูดในที่ชุมนุมชน
Public Speaking
การฟ•งและพูดนําเสนอทางวิชาการ
Academic Listening and Oral
Presentation
วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร
Thai Literary Works and Film
การตูนศึกษา
Comics Studies
กีฬาและการละเล8นในฐานะคติชน
Sports and Recreations as Folklore
คติชนกับศิลปะพื้นถิ่นไทย

การเปลี่ยนแปลง
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๒(๒-๐-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๒-๐-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๒-๐-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๒-๐-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๒-๐-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

รหัส

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา

LATH 119 Folklore and Thai Folk Art
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สําหรับชาวต8างชาติ)
LATH 120 Thai Level 1
ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สําหรับชาวต8างชาติ)
LATH 121 Thai Level 2
ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (สําหรับชาวต8างชาติ)
LATH 122 Thai Level 3
กลุ2มวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย

รหัส
ศศภฝ ๑๔๑
LAFR 141
ศศภฝ ๑๔๒
LAFR 142
ศศฝศ ๑๕๐
LAFR 150
ศศภญ ๑๖๑
LAJP 161

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต:น ๑
Elementary French 1
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต:น ๒
Elementary French 2
หน:าต8างสู8ฝรั่งเศส
Windows to France
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๑
Elementary Japanese 1

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

รหัส
LATH 119
ศศภท ๑๒๐
LATH 120
ศศภท ๑๒๑
LATH 121
ศศภท ๑๒๒
LATH 122

หน2วยกิต
รหัส
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๒-๒-๕)
ศศภฝ ๑๔๑
LAFR 141
๓(๒-๒-๕)
ศศภฝ ๑๔๒
LAFR 142
๓(๓-๐-๖)
ศศฝศ ๑๕๐
LAFR 150
๓(๒-๒-๕)
ศศภญ ๑๖๑
LAJP 161
๑๖๕

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
Folklore and Thai Folk Art
ภาษาไทย ๑ (สําหรับชาวต8างชาติ)
Thai Level 1
ภาษาไทย ๒ (สําหรับชาวต8างชาติ)
Thai Level 2
ภาษาไทย ๓ (สําหรับชาวต8างชาติ)
Thai Level 3

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต:น ๑
Elementary French 1
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต:น ๒
Elementary French 2
หน:าต8างสู8ฝรั่งเศส
Windows to France
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๑
Elementary Japanese 1

การเปลี่ยนแปลง
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๒-๒-๕)

การเปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

ไม8เปลี่ยนแปลง

รหัส
ศศภญ ๑๖๒
LAJP 162
ศศภญ ๑๖๓
LAJP 163
ศศภญ ๑๖๔
LAJP 164
ศศภญ ๑๖๕
LAJP 165
ศศภญ ๑๖๖
LAJP 166
ศศภจ ๑๗๑
LACH 171
ศศภจ ๑๗๒
LACH 172
ศศภจ ๑๗๓
LACH 173
ศศภจ ๒๐๙
LACH 209
ศศภจ ๒๑๒
LACH 212
ศศภย ๑๙๑

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๒
Elementary Japanese 2
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๓
Elementary Japanese 3
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๔
Elementary Japanese 4
ญี่ปุ^นศึกษา
Japanese Studies
ภาษาญี่ปุ^นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาจีน ๑
Chinese 1
ภาษาจีน ๒
Chinese 2
ภาษาจีน ๓
Chinese 3
การเขียนภาษาจีนด:วยพู8กันจีน
Chinese Calligraphy
จีนศึกษา
Chinese Studies
ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๑

หน2วยกิต
รหัส
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๒-๒-๕)
ศศภญ ๑๖๒
LAJP 162
๓(๒-๒-๕)
ศศภญ ๑๖๓
LAJP 163
๓(๒-๒-๕)
ศศภญ ๑๖๔
LAJP 164
๓(๓-๐-๖)
ศศภญ ๑๖๕
LAJP 165
๓(๒-๓-๕)
ศศภญ ๑๖๖
LAJP 166
๓(๒-๒-๕)
ศศภจ ๑๗๑
LACH 171
๓(๒-๒-๕)
ศศภจ ๑๗๒
LACH 172
๓(๒-๒-๕)
ศศภจ ๑๗๓
LACH 173
๒(๑-๒-๓)
ศศภจ ๒๐๙
LACH 209
๓(๓-๐-๖)
ศศภจ ๒๑๒
LACH 212
๓(๒-๒-๕)
ศศภย ๑๙๑
๑๖๖

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๒
Elementary Japanese 2
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๓
Elementary Japanese 3
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๔
Elementary Japanese 4
ญี่ปุ^นศึกษา
Japanese Studies
ภาษาญี่ปุ^นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาจีน ๑
Chinese 1
ภาษาจีน ๒
Chinese 2
ภาษาจีน ๓
Chinese 3
การเขียนภาษาจีนด:วยพู8กันจีน
Chinese Calligraphy
จีนศึกษา
Chinese Studies
ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๑

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๒-๒-๕)

การเปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๓-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๒(๑-๒-๓)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

ไม8เปลี่ยนแปลง

รหัส

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา

LAGM 191
ศศภย ๑๙๒
LAGM 192
ศศพฐ ๑๑๑
LAFE 111
ศศพฐ ๑๔๔
LAFE 144
ศศพฐ ๑๔๕
LAFE 145

Elementary German 1
ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๒
Elementary German 2
มนุษยกับความชื่นชมศิลปะ
Man and Arts Appreciation
การคิดและวิเคราะหอย8างใช:เหตุผล
Critical Thinking and Analysis
เทคนิคการเรียนรู:ด:วยตนเอง
Self – Learning Techniques

ศศพฐ ๑๔๖
LAFE 146
ศศพฐ ๑๔๙
LAFE 149

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
การสร:างความสัมพันธระหว8างบุคคล
Interpersonal Relationship
Development
ศิลปะกับชีวิตไทย
Arts and Thai Life

ศศพฐ ๑๕๔
LAFE 154

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

รหัส
LAGM 191
ศศภย ๑๙๒
LAGM 192
ศศพฐ ๑๑๑
LAFE 111
ศศพฐ ๑๔๔
LAFE 144
ศศพฐ ๑๔๕
LAFE 145

Elementary German 1
ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๒
Elementary German 2
มนุษยกับความชื่นชมศิลปะ
Man and Arts Appreciation
การคิดและวิเคราะหอย8างใช:เหตุผล
Critical Thinking and Analysis
เทคนิคการเรียนรู:ด:วยตนเอง
Self – Learning Techniques

ศศพฐ ๑๔๖
LAFE 146
ศศพฐ ๑๔๙
LAFE 149

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
การสร:างความสัมพันธระหว8างบุคคล
Interpersonal Relationship
Development
ศิลปะกับชีวิตไทย
Arts and Thai Life

ศศพฐ ๑๕๔
LAFE 154

๑๖๗

หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)

การเปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

กลุ2มวิชาโท
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ประสงคAจะเรียนกลุ2มวิชาโท สามารถเลือกเรียนสาขากลุ2มวิชาโทใดก็ไดที่คณะศิลปศาสตรA หรือคณะ/หน2วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปGดสอน (เดิมกําหนดให-เรียนวิชาโทของคณะศิลปศาสตรAเท2านั้น)
 กลุ2มวิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น) กลุ2มวิชาบังคับโท รวม ๑๒ หน2วยกิต
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
การเปลี่ยนแปลง
รหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ(ทฤษฎี-ปฎิบัติค-นคว-า)
ค-นคว-า)
ศศภอ ๒๐๔ การอ8านเชิงวิชาการเบื้องต:น
๓ (๓-๐-๖)
เพิ่มรายวิชาโดยนํามาจากวิชาบังคับ
LAEN 204 Fundamental Academic
ภาษาอังกฤษ
Reading
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล
๓ (๓-๐-๖)
เพิ่มรายวิชาโดยนํามาจากวิชาบังคับ
LAEN 207 Principles of Translation
ภาษาอังกฤษ
๑๖๘

ศศภอ ๒๑๒
LAEN 212
ศศภอ ๒๑๖
LAEN 216
ศศภอ ๒๗๓
LAEN 273


รหัส

ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต:น
LAEN 211 Fundamental Academic
Writing
การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑
๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๑๒ การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑
College Writing 1
LAEN 212 College Writing 1
การสื่อสารด:วยวาจาเปKน
๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด:วยวาจาเปKน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
English Oral Communication
LAEN 216 English Oral Communication
การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและ
๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๗๓ การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต
การทํางาน
และการทํางาน
English Translation for Life
LAEN 273 English Translation for Life
and Work
and Work
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ
LAEN 438 Public Speaking
กลุ2มวิชาโทสาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาบังคับโท รวม ๑๒ หน2วยกิต
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา

ศศภท ๒๒๒
LATH 222

หลักและศิลปะการฟ•งและการอ8าน
Principles and Arts of Listening and
Reading

ศศภท ๒๒๓
LATH 223

หลักและศิลปะการเขียน
Principles and Arts of Writing

หน2วยกิต
รหัส
(ทฤษฎีปฎิบัติค-นคว-า)
๒(๑-๒-๓) ศศภท ๒๐๑
LATH 201

๒(๑-๒-๓) ศศภท ๒๐๒
LATH 202
๑๖๙

๓ (๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชาโดยนํามาจากวิชาบังคับ
ภาษาอังกฤษ

๓(๓-๐-๖)

ยกเลิกรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

ย:ายไปอยู8หมวดศึกษาทั่วไป กลุ8ม
วิชาภาษา

๓(๓-๐-๖)

ยกเลิกรายวิชา

๓(๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชาโดยนํามาจากวิชาบังคับ
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

หลักและศิลปะการฟ•งและการพูด
Principles and Art of Listening and
Speaking
หลักและศิลปะการอ8านและการเขียน
Principles and Art of Reading and

หน2วยกิต
(ทฤษฎีปฎิบัต-ิ
ค-นคว-า)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มหน8วยกิต
ปรับชื่อวิชา
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มหน8วยกิต
รวมรายวิชา

รหัส

ศศภท
LATH
ศศภท
LATH

๒๒๔
224
๒๒๕
225

ศศภท ๓๒๑
LATH 321

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา

หน2วยกิต
(ทฤษฎีปฎิบัติค-นคว-า)
๒(๑-๒-๓)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา

รหัส

หน2วยกิต
(ทฤษฎีปฎิบัต-ิ
ค-นคว-า)

หลักและศิลปะการพูด
Principles and Arts of Speaking
ลักษณะภาษาไทย
๓(๓-๐-๖) ศศภท ๒๐๓
Characteristics of the Thai Language
LATH 203

Writing
ลักษณะภาษาไทย
Characteristics of the Thai Language

๓(๓-๐-๖)

วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
Evolution of Thai Literature

วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
Evolution of Thai Literature

๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖) ศศภท ๒๐๘
LATH 208

การเปลี่ยนแปลง

เน:นบูรณาการ
ทักษะมากขึ้น
ปรับคําอธิบาย
รายวิชาเพิ่ม
เนื้อหาภาษา
บาลี สันสกฤต
เขมรในภาษาไทย
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา

 กลุ2มวิชาโทภาษาญี่ปุeน รายวิชาบังคับโท รวม ๑๒ หน2วยกิต
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
รหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีรหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ปฎิบัติ-ค-นคว-า)
ปฎิบัติ-ค-นคว-า)
ในหลักสูตรเดิมรายวิชา ศศภญ
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๑
๓(๒-๒-๕)
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๑
๓(๒-๒-๕)
๑๖๑ ศศภญ ๑๖๒ ศศภญ ๑๖๓
LAJP 161
Elementary Japanese 1
LAJP 161
Elementary Japanese 1
และศศภญ ๑๖๔ อยู8ในกลุ8มวิชา
เลือกเสรี ยังไม8เคยนํามาเปKน

๑๗๐

รายวิชาบังคับของกลุ8มวิชาโท
ภาษาญี่ปุ^น

ศศภญ ๑๖๒
LAJP 162
ศศภญ ๑๖๓
LAJP 163
ศศภญ ๑๖๔
LAJP 164

ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๒
Elementary Japanese 2
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๓
Elementary Japanese 3
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๓
Elementary Japanese 4

๓(๒-๒-๕)

ศศภญ ๑๖๒
LAJP 162
ศศภญ ๑๖๓
LAJP 163
ศศภญ ๑๖๔
LAJP 164

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๒
Elementary Japanese 2
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๓
Elementary Japanese 3
ภาษาญี่ปุ^นเบื้องต:น ๔
Elementary Japanese 4

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๒-๒-๕)

ไม8เปลี่ยนแปลง

 กลุ2มวิชาโท จิตวิทยา รายวิชาบังคับโท รวม ๑๒ หน2วยกิต
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
การเปลี่ยนแปลง

รหัส

ชื่อวิชา

หน2วยกิต (ทฤษฎีปฎิบัติ-ค-นคว-า)

รหัส

ชื่อวิชา

ศศจว ๑๐๑ จิตวิทยาทั่วไป
LAPS 101 General Psychology
ศศจว ๑๐๒ จิตวิทยาบุคลิกภาพ
๑๗๑

หน2วยกิต (ทฤษฎีปฎิบัติ-ค-นคว-า)
๓ (๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชา

๓ (๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชา

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
การเปลี่ยนแปลง

รหัส

ชื่อวิชา

หน2วยกิต (ทฤษฎีปฎิบัติ-ค-นคว-า)

รหัส

ชื่อวิชา

LAPS 102
ศศจว ๒๐๑
LAPS 201
ศศจว ๓๐๑
LAPS 301
ศศจว ๒๑๑
LAPS 211
ศศจว ๒๑๒
LAPS 212
ศศจว ๓๑๑

หน2วยกิต (ทฤษฎีปฎิบัติ-ค-นคว-า)

Personality Psychology
จิตวิทยาการเรียนภาษา
๓ (๓-๐-๖)
Psychology of Language Learning
วิธีวิจัยทางจิตวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
Research Methods in Psychology
จิตวิทยาสังคมขั้นแนะนํา General
๓ (๓-๐-๖)
Psychology
จิตวิทยาการปรึกษาขั้นแนะนํา
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Counseling Psychology
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องต:น
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Industrial and
LAPS 311 Organizational
ศศจว ๓๑๒ จิตวิทยาพัฒนาการ
๓ (๓-๐-๖)
LAPS 312 Developmental Psychology
ศศจว ๓๑๓ จิตวิทยาเชิงบวก
๓ (๓-๐-๖)
LAPS 313 Positive Psychology
 กลุ2มวิชาโทภาษาจีน รายวิชาบังคับโท รวม ๑๒ หน2วยกิต
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
รหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีรหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีปฎิบัติ-ค-นคว-า)
ปฎิบัติ-ค-นคว-า)
๑๗๒

เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา

การเปลี่ยนแปลง

รหัส

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีปฎิบัติ-ค-นคว-า)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
รหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีปฎิบัติ-ค-นคว-า)
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓
๓ (๓-๐-๖)
LACH 173 Chinese III
ศศภจ ๒๐๑ การฟ•งและการพูดภาษาจีน ๑
๓ (๓-๐-๖)
LACH 201 Chinese Listening and Speaking I
ศศภจ ๒๐๒ การอ8านภาษาจีนเพื่อความเข:าใจ
๓ (๓-๐-๖)
ภาษาอังกฤษ
LACH 202 Chinese Reading Comprehension
ศศภจ ๒๑๑ การฟ•งและการพูดภาษาจีน ๒
๓ (๓-๐-๖)
LACH 211 Chinese Listening and Speaking II
ศศภจ ๓๐๑
LACH 301
ศศภจ ๓๑๑
LACH 311
ศศภจ ๓๑๒
LACH 312
ศศภจ ๓๑๓
LACH 313

การเขียนภาษาจีน ๑
Chinese Writing I
การเขียนภาษาจีน ๒
Chinese Writing II
การแปลภาษาจีน
Chinese Translation
ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน
Chinese in Media

 กลุ2มวิชาบังคับเลือก ๖ หน2วยกิต เลือกไม2น-อยกว2า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน2วยกิต
๑๗๓

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

๓ (๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชา

๓ (๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชา

๓ (๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชา

๓ (๓-๐-๖)

เพิ่มรายวิชา

รหัส
ศศภญ ๑๖๕
LAJP 165
ศศภญ ๑๖๗
LAJP 167
ศศภญ ๑๖๘
LAJP 168
ศศภญ ๑๖๙
LAJP 169

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีปฎิบัติ-ค-นคว-า)
ญี่ปุ^นศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Japanese Studies
ภาษาญี่ปุ^นธุรกิจ
๓(๓-๐-๖)
Business Japanese
การเขียนภาษาญี่ปุ^น
๓(๓-๐-๖)
Japanese Writing
การอ8านภาษาญี่ปุ^น
๓(๓-๐-๖)
Japanese Reading

รหัส
ศศภญ ๑๖๕
LAJP 165
ศศภญ ๑๖๗
LAJP 167
ศศภญ ๑๖๘
LAJP 168
ศศภญ ๑๖๙
LAJP 169

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ชื่อวิชา
หน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค-นคว-า)
ญี่ปุ^นศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Japanese Studies
ภาษาญี่ปุ^นธุรกิจ
๓(๓-๐-๖)
Business Japanese
การเขียนภาษาญี่ปุ^น
๓(๓-๐-๖)
Japanese Writing
การอ8านภาษาญี่ปุ^น
๓(๓-๐-๖)
Japanese Reading

การเปลี่ยนแปลง
ไม8เปลี่ยนแปลง
ไม8เปลี่ยนแปลง
ไม8เปลี่ยนแปลง
ไม8เปลี่ยนแปลง

 กลุ2มวิชาศึกษาทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ (ซึ่งเปGดให-นักศึกษาทุกคณะป@ ๒-๔ มาลงเรียนได-)
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
การเปลี่ยนแปลง
รหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีรหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีปฎิบัติ-ค-นคว-า)
ปฎิบัติ-ค-นคว-า)
ศศภอ ๒๖๑ คติชนวิทยาและเรื่องเล8าของโลก
๓(๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๖๑ คติชนวิทยาและเรื่องเล8าของโลกตะวันตก
๓(๓-๐-๖)
ไม8เปลี่ยนแปลง
ตะวันตก
LAEN 261 Folklore and Tales of the Western
LAEN 261 Folklore and Tales of the
World
Western World
ศศภอ ๒๖๒ การฟ•งและการพูดเพื่อการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
ศศภอ ๒๖๒ การฟ•งและการพูดเพื่อการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
ไม8เปลี่ยนแปลง
LAEN 262 Listening and Speaking for
LAEN 262 Listening and Speaking for
Communication
Communication
ศศภอ ๒๖๓ การอ8านและการเขียนเพื่อการ
๒(๒-๐-๔)
ศศภอ ๒๖๓ การอ8านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
ไม8เปลี่ยนแปลง
สื่อสาร
LAEN 263 Reading and Writing for
๑๗๔

รหัส
LAEN 263
ศศภอ ๒๖๔
LAEN 264
ศศภอ ๒๖๕
LAEN 265
ศศภอ ๒๖๖
LAEN 266
ศศภอ ๒๖๗
LAEN 267
ศศภอ ๒๗๑
LAEN 271
ศศภอ ๓๓๘
LAEN 338

ศศภอ ๓๔๑

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีปฎิบัติ-ค-นคว-า)
Reading and Writing for
Communication
ตํานานเทพในภาษา วรรณคดี และ
๒(๒-๐-๔)
ภาพยนตร
Classical Mythology in
Language, Literature, and Films
ทักษะและเทคนิคการอ8านเชิง
๓(๓-๐-๖)
วิจารณ
Critical Reading Skills and
Strategies
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร
๓(๓-๐-๖)
สุขภาพ
English for Health Science
ละครสร:างสรรค
๒(๑-๒-๔)
Creative Drama
การเขียนเพื่อการทํางานและ
๓(๓-๐-๖)
การศึกษา
Writing for Work and Study
การนําเสนอผลงานเปKน
๒(๒-๐-๔)
ภาษาอังกฤษอย8างได:ผล
Effective Presentation in
English
การสื่อสารด:วยภาษาอังกฤษตาม
สถานการณ

๒(๒-๐-๔)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
การเปลี่ยนแปลง
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีปฎิบัติ-ค-นคว-า)
Communication

รหัส

ศศภอ ๒๖๔ ตํานานเทพในภาษา วรรณคดี และ
ภาพยนตร
LAEN 264 Classical Mythology in Language,
Literature, and Films
ศศภอ ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอ8านเชิงวิจารณ
LAEN 265 Critical Reading Skills and Strategies

๒(๒-๐-๔)

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรสุขภาพ
LAEN 266 English for Health Science

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

ศศภอ ๒๖๗
LAEN 267
ศศภอ ๒๗๑
LAEN 271

๒(๑-๒-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๓(๓-๐-๖)

ไม8เปลี่ยนแปลง

ศศภอ ๓๓๘ การนําเสนอผลงานเปKนภาษาอังกฤษอย8าง
ได:ผล
LAEN 338 Effective Presentation in English

๒(๒-๐-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

ศศภอ ๓๔๑ การสื่อสารด:วยภาษาอังกฤษตาม
สถานการณ

๒(๒-๐-๔)

ไม8เปลี่ยนแปลง

๑๗๕

ละครสร:างสรรค
Creative Drama
การเขียนเพื่อการทํางานและการศึกษา
Writing for Work and Study

ไม8เปลี่ยนแปลง

รหัส
LAEN 341
ศศภอ ๔๖๓
LAEN 463

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
การเปลี่ยนแปลง
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีรหัส
ชื่อวิชา
หน2วยกิต (ทฤษฎีปฎิบัติ-ค-นคว-า)
ปฎิบัติ-ค-นคว-า)
Situation-based
LAEN 341 Situation-based Communication
Communication English
English
สัทศาสตรด:านการทดลองเชิง
๒(๒-๐-๔)
ศศภอ ๔๖๓ สัทศาสตรด:านการทดลองเชิง
๒(๒-๐-๔)
ไม8เปลี่ยนแปลง
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
Scientific Experimental
LAEN 463 Scientific Experimental Phonetics
Phonetics

๑๗๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๕.๔ โครงสร- างหลั ก สู ต รภายหลั งการปรับ ปรุงแก- ไข โครงสร:างหลั กสู ต รเดิ มป? ๒๕๕๖ เปรีย บเที ย บกั บ โครงสร:า ง
หลักสูตรปรับปรุงป? ๒๕๖๑ ดังนี้
(แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยว)

หมวดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไม8น:อยกว8า ๓๐

 กลุ8มวิชาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
- กลุ8มวิชามนุษยศาสตร
สังคมศาสตร
- กลุ8มวิชาภาษา
 กลุ8มวิชาเลือกที่หลักสูตร
กําหนด
- กลุ8มวิชาสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
- กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
- กลุ8มวิชาสุขภาพและ
นันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ8มวิชาบังคับเฉพาะ
ของคณะศิลปศาสตร
- วิชาบังคับ
- วิชาบังคับเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน8วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร

ไม8น:อยกว8า ๗๒

ไม8น:อยกว8า ๖
ไม8น:อยกว8า ๑๒๐

๑๗๗

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวนหน2วยกิต
โครงสร-างหลักสูตร
โครงสร-างหลักสูตร
ป@ ๒๕๕๖
ป@ ๒๕๖๑
ไม8น:อยกว8า ๓๐
ไม8น:อยกว8า ๓๐
๑๖

๑๖

๗

๗

๙

๙

๑๔

๑๔

๖

๖

๖

๖

๒

๒

ไม8น:อยกว8า ๑๐๒
๒๔

ไม8น:อยกว8า ๑๐๘
๒๑

๔๘
๓๐
ไม8น:อยกว8า ๖
ไม8น:อยกว8า ๑๓๘

๕๑
๓๖
ไม8น:อยกว8า ๖
ไม8น:อยกว8า ๑๔๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

(แผนการศึกษาวิชาเอก-วิชาโท)

หมวดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไม8น:อยกว8า ๓๐

 กลุ8มวิชาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
- กลุ8มวิชามนุษยศาสตร
สังคมศาสตร
- กลุ8มวิชาภาษา
 กลุ8มวิชาเลือกที่หลักสูตร
กําหนด
- กลุ8มวิชาสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
- กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
- กลุ8มวิชาสุขภาพและ
นันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ8มวิชาบังคับเฉพาะ
ของคณะศิลปศาสตร
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกบังคับเลือก
- วิชาโทบังคับ
- วิชาโทบังคับเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน8วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร

ไม8น:อยกว8า ๗๒

ไม8น:อยกว8า ๖
ไม8น:อยกว8า ๑๒๐

๑๗๘

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวนหน2วยกิต
โครงสร-างหลักสูตรป@
โครงสร-างหลักสูตรป@
๒๕๕๖
๒๕๖๑
ไม8น:อยกว8า ๓๐
ไม8น:อยกว8า ๓๐
๑๖

๑๖

๗

๗

๙

๙

๑๔

๑๔

๖

๖

๖

๖

๒

๒

ไม8น:อยกว8า ๑๐๒
๒๔

ไม8น:อยกว8า ๑๐๘
๒๑

๔๘
๑๒
๑๒
๖
ไม8น:อยกว8า ๖
ไม8น:อยกว8า ๑๓๘

๕๑
๑๘
๑๒
๖
ไม8น:อยกว8า ๖
ไม8น:อยกว8า ๑๔๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ภาคผนวก ๖
รายละเอียดอาจารยAผู-รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยAประจําหลักสูตรและอาจารยAพิเศษ

๑๗๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ก. อาจารยAผู-รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยAประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล นาย สมบูรณ พจนประสาท
ยศ. / ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและป?ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
Ph.D.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)

สาขาวิชา
English
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
The University of Bristol, UK
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๕๕๐
๒๕๖๐
๒๕๔๕

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) การออกเสียงและไวยากรณอังกฤษ
๒) กวีนิพนธและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
๓) การทดสอบ
๔) วัจนปฏิบัติศาสตรและภาษาศาสตรสังคม
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
สมบู ร ณ พจนประสาท. (2560). A Re-Criticism of The Lottery. วารสารวิ ช าการมนุ ษ ยศาสตรและ
สังคมศาสตร, 25(49), 189-213.
 บทความทางวิชาการ
สมบูรณ พจนประสาท. (2560). ถกป•ญหาการเรียนการสอนวรรณคดีอังกฤษในระดับอุดมศึกษาไทย. มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 6(2), 301-320.
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปNจจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน2วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง)
๑ ศศภอ ๒๑๗
วรรณคดีเบื้องต:น
๓ (๓-๐-๖)
๒ ศศภอ ๓๔๖
วรรณคดีอเมริกัน
๓ (๓-๐-๖)
๓ ศศภอ ๔๓๖
วัจนปฏิบัติศาสตร
๓ (๓-๐-๖)
๑๘๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม2 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด-วย
ที่
๑
๒
๓
๔

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
ศศภอ ๑๑๖
ศศภอ ๒๑๗
ศศภอ ๓๔๖
ศศภอ ๔๓๖

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
โครงสร:างภาษาอังกฤษ
วรรณคดีเบื้องต:น
วรรณคดีอเมริกัน
วัจนปฏิบัติศาสตร

๑๘๑

จํานวนหน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาว รุ8งภัทร เริงพิทยา
ยศ. / ตําแหน8งทางวิชาการ ผู:ช8วยศาสตราจารย ดร.
สังกัด คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและป?ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขาวิชา
Linguistics

M.A.

Linguistics

อ.บ. (เกียรตินิยม)

ภาษาอังกฤษ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of California
at Berkeley, USA
University of California
at Berkeley, USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ.
๒๕๔๔
๒๕๔๐
๒๕๓๗

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) Linguistics
๒) Teaching English
๓) Language and Culture
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
Roengpitya, R. (2017). An Interdisciplinary Study of the Scalar Verbs in English and Thai.
Thoughts, (2), 37-70.
Patyaiying, C., Taengtard, K., & Roengpitya, R. (2016). An integrated study on “The Phantom of
the Opera” and “Love Never Dies.” Humanities Journal (Graduate School).
Roengpitya, R. (2015, August 5-7). Different designs of university courses based on phonetics in
Thailand. The Proceedings of the Phonetic Teaching and Learning Conference, University
College London (UCL), London.

๑๘๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

 หนังสือ / ตํารา
Roengpitya, R. (2013). Language deficiencies. In Principles Context of English Language Learning
(section 6). Bangkok: Sukhothaidhammathirat University Press. [in Thai].
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปNจจุบัน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
ศศภอ ๑๐๓
ศศภอ ๑๐๙
ศศภอ ๒๐๑
ศศภอ ๓๓๖
ศศภอ ๓๓๗

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องต:น
ระบบคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม

จํานวนหน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด-วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม2 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด-วย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
ศศภอ ๑๐๓
ศศภอ ๑๐๙
ศศภอ ๒๐๑
ศศภอ ๓๓๖
ศศภอ ๓๓๗

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องต:น
ระบบคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม

๑๘๓

จํานวนหน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด-วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๑. ชื่อ-นามสกุล ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ยศ. / ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่ทํางาน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและป?ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ
ภาษาศาสตรประยุกต
ภาษาอังกฤษ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๔๗
๒๕๔๓

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) Contrastive Analysis
๒) Skills-Based Teaching Approach
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
Suthiwartnarueput, T., & Wasanasomsithi, P. (October/November 2012). Effects of theme-based
grammar instruction on the enhancement of English writing ability of Thai EFL
students. Journal of Institutional Research South East Asia, 10(2), 42-60. (This journal is
indexed in Scopus, Directory of Open Access Journals, and EBSCoHost (Education Research
Index/Education Research Complete.)
Suthiwartnarueput, T., & Wasanasomsithi, P. (December 2012). Effects of using Facebook as a medium
for discussions of English grammar and writing of low-intermediate EFL students. Electronic
Journal of Foreign Language Teaching,9 (2), 194-214. (This journal is indexed in SCOPUS, MLA
International Bibliogaphy, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost, and Ulrich's
Periodicals Directory.)
Suthiwartnarueput, T., & Wasanasomsithi, P. (2013). Effects of Using a Blog as a Free Online Space for
Practicing English Writing Skills by Thai Students Taking English as a Foreign Language.
Kasetsart Journal: Social Sciences, 34(2), 309-322. (This journal is indexed in Scopus.)
๑๘๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

Suthiwartnarueput, T. (2015). Effects of using contrastive analysis grammar instruction to enhance
writing ability of Thai EFL students. Journal of Institutional Research South East Asia, 13(1),
55-78. (This journal is indexed in Scopus, Directory of Open Access Journals, and EBSCoHost
(Education Research Index/Education Research Complete.)
Suthiwartnarueput, T. (2017).The effects of impromptu speaking practice on English speaking ability of
Thai EFL students. Journal of Institutional Research South East Asia, 15(1), 106-120. (This
journal is indexed in Scopus, Directory of Open Access Journals, and EBSCoHost (Education
Research Index/Education Research Complete.)
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 งานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
Suthiwartnarueput, T., & Wasanasomsithi, P. (2011, September). The attitudes of EFL teachers toward
the effectiveness of form-focused instruction on enhancing writing ability of EFL low
intermediate students. Paper presented at ICER 2011: Learning Community for Sustainable
Development September 9-10, 2011, KKU, Thailand.
Suthiwartnarueput, T., & Wasanasomsithi, P. (2011, November). The effectiveness of the weblog used
as an online computer assisted learning tool on enhancing writing ability of lowintermediate EFL students. Paper presented at 11th Annual SEAAIR Conference University
Social Responsibility: Pathways to Excellence November 2-4, 2011, Chiang Mai, Thailand.
Suthiwartnarueput, T., & Wasanasomsithi, P. (2012, October). Explicit grammar instruction vs. implicit
grammar instruction: A pathway to the enhancement of English writing skills. Paper
presented at 10th Asia TEFL International Conference 2012, Delhi, India.
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปNจจุบัน
รหัสรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
๑
ศศภอ ๑๐๔
๒
ศศภอ ๒๖๖
๓
ศศภอ ๒๖๒

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรสุขภาพ
การฟ•งและการพูดเพื่อการสื่อสาร

๑๘๕

จํานวนหน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม2 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด-วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
๑
ศศภอ ๑๐๔
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๒
ศศภอ ๒๖๖
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรสุขภาพ
๓
ศศภอ ๒๖๒
การฟ•งและการพูดเพื่อการสื่อสาร

๑๘๖

จํานวนหน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๑. ชื่อ-นามสกุล วิภาพรรณ งามประมวญ
ยศ. / ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย ดร.
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร
สถานที่ทํางาน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและป?ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
Ph.D.
Master of search
M.A.
M.A.
ร.บ.

สาขาวิชา
English language and Applied
Linguistics
Education
Teaching English as a Foreign/
Second Language (Merits)
International Political Economy
การระหว8างประเทศ (เกียรตินิยม)

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of Nottingham, UK

พ.ศ.
๒๕๕๙

The Open University, UK
The University of Birmingham, UK

๒๕๕๒
๒๕๔๙

The University of Warwick, UK
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๒๕๔๖
๒๕๔๕

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) English as a lingua franca/ World Englishes
๒) Linguistic Landscape
๓) Sociolinguistics
๔) English used by Thai people (Thai English)
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
Ngampramuan, W. (2013). Review of the book ‘Project in Linguistics and Language Studies: A
Practical Guide in Researching Language’ 3rd edn. Voices in Asia, 1(1), 120-122.
Ngampramuan, W. (2016). Intelligibility of English on Signs in Tourist Attractions in Thailand. Asia
Critique, 3(5), 44-74.
Seargeant, P., Tagg, C., & Ngampramuan, W. (2012). ‘Language Choice and Addressivity Strategies in
Thai-English Social Network Interactions’. Journal of Sociolinguistics 16(4), 510-531.
๑๘๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (การนําเสนอผลงานปากเปล2า)
Ngampramuan, W. (2012, November). Sociolinguistics and multimodality of English used in Thailand:
A case study of signs in tourist attractions. Paper presented at 2nd Interdisciplinary Linguistics
Conference, Queen’s University, Belfast, Northern Ireland.
Ngampramuan, W. (2012, January). World Englishes: A case study of comprehensibility of Thai English
on signposts in tourist attractions in Thailand. Paper presented at 6th Samaggi Academic
Conference: ASEAN Economic Community (AEC), University College London, London, UK.
Ngampramuan, W. (2013, March). Sociolinguistics of English used in Thailand: A case study of
signposts in tourist attractions. Paper presented at The American Association for Applied
Linguistics 46th Annual Conference, Dallas, Texas, USA.
Ngampramuan, W. (2014, April). Welcome to Thailand but forbidden Island Glass. Paper presented at
3rd Thai Student Academic Conference (TSAC). Toulouse, France.
Ngampramuan, W. (2015, June). English on signs in tourist attractions in Thailand: Intra/Intercultural
Communication? Paper presented at Faces of English: Theory, Practice and Pedagogy, The
University of Hong Kong, China.
Ngampramuan, W. (2015, August). The use of English signs in major tourist domains in Thailand for
intercultural communication. Paper presented at International Conference on Language,
Literature, and Cultural Studies, Pattaya, Thailand.
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปNจจุบัน
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน2วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง)
๑ ศศภอ ๑๐๖
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๓-๐-๖)
๒ ศศภอ ๒๕๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ
๓ (๓-๐-๖)
๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม2 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด-วย
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหน2วยกิต
ที่
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง)
๑
ศศภอ ๑๐๖
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๓-๐-๖)
๒
ศศภอ ๒๕๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ
๓ (๓-๐-๖)
๓
ศศภอ ๒๑๖
การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)

๑๘๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๑. ชื่อ-นามสกุล อาจารย สุนันทา วิไลศิลปŠ
ยศ. / ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย
สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร
สถานที่ทํางาน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและป?ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
Ph.D. Candidate

สาขาวิชา
Linguistics

อ.ม.
ศศ.บ (เกียรตินิยมอันดับ ๒)

ภาษาศาสตร
การแปล

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
College of Humanities,
Seoul National University,
Republic of Korea
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พ.ศ.
๒๕๕๓-ป•จจุบัน

๒๕๕๗
๒๕๔๓

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) การแปล
๒) สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
๓) ไวยากรณอังกฤษ
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
Wilasilp, S. “A Study of the Thai Speakers’ Stress Patterns of English Words” ตี พิ ม พในวารสาร The
English Phonetic Society of Japan (EPSJ) โ ด ย Phonetics Society of Korea and English
Phonetics Society of Japan
Wilasilp, S. “A Phonetic Study of Thai Learners’ Pronunciation of English Codas” (บทคัดย8อ) ตีพิมพใน
proceedings ก า ร สั ม ม น า ASEAN’s Dynamic Integration and Paradigm Shift จั ด โด ย The
Korean Association of Thai Studies
๕. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
Wilaisilp, S. (2014, March). A phonetic study of the Thai speakers’ pronunciation of English codas.
Paper presented at Joint Summit on English Phonetics (JSEP).
๑๘๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก
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มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

Wilaisilp, S. (2014, June). A study of the Thai speakers’ stress patterns of English words. Paper
presented at the 19th Nationwide Conference of the English Phonetic Society of Japan,
Oita, Japan.
Wilaisilp, S. (2015, June). A Phonetic Study of Thai Speakers’ Pronunciation of English Codas.
Paper presented at ASEAN’s Dynamic Integration and Paradigm Shift, Hankook University
of Foreign Studies, South Korea.
Wilaisilp, S. 국제한글음성문자 (International Korean Phonetic Alphabet)를 이용한 언어 표기 연구 -한국어, 영어, 일본어,
중국어, 태국어.

ได:รับการสัมภาษณจากสถานีโทรทัศน Arirang ของสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องในวันประดิษฐตัวอักษรฮันกึล (9 ตุลาคม)
ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557
Thirakunkovit, S., Chanawongs, S., Wilaisilp, S., Roengpitaya, R., Kittivorachate, S., Suthiwatnarueput, T.,
and Khampeerpat, T., (2018) Blossom: Listening and Speaking. Mahidol University
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปNจจุบัน
ที่
๑
๒
๓
๔

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
ศศภอ ๑๐๓
ศศบศ ๑๐๙
ศศภอ ๒๐๘
ศศภอ ๔๓๖

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
ปริทัศนภาษา
การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย
วัจนปฏิบัติศาสตร

จํานวนหน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม2 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด-วย
ที่
๑
๒
๓

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
ศศภก ๑๑๖
ศศภอ ๒๐๘
ศศภอ ๔๓๖

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
โครงสร:างภาษาอังกฤษ
การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย
วัจนปฏิบัติศาสตร

๑๙๐

จํานวนหน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก
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มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๑. ชื่อ-นามสกุล สุรัสวดี รัตนกุล
ยศ. / ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย
สังกัด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่ทํางาน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและป?ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
ศศ.ม.
อ.บ.

สาขาวิชา
ภาษาและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ^น

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ.
๒๕๔๒
๒๕๒๙

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชํานาญการ
๑) อัตภาควิเคราะห (move analysis)
๒) อภิวาทกรรม (metadiscourse)
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
Rattanakul, S. (2017). A Study of Problem-Solution Discourse: Examining TED Talks Through the Lens
of Move Analysis. LEARN Journal, 10(2), 25-46.
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปNจจุบัน
ที่
๑
๒
๓
๔

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
ศศภอ ๑๐๓
ศศภอ ๑๐๔
ศศภอ ๒๖๒
ศศภอ ๒๖๓

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
การฟ•งและการพูดเพื่อการสื่อสาร
การอ8านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร

๑๙๑

จํานวนหน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด-วยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม2 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด-วย
ที่
๑
๒
๓
๔

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
ศศภอ ๑๐๓
ศศภอ ๑๐๔
ศศภอ ๒๖๒
ศศภอ ๒๖๓

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
การฟ•งและการพูดเพื่อการสื่อสาร
การอ8านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร

๑๙๒

จํานวนหน2วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด-วยตนเอง)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ข. อาจารยAประจําหลักสูตร
ลําดับชื่อ
ชื่อ-สกุล
๑
อาจารยกรกช แพทยสาสดี





๒

อาจารย ดร. ญาณัชพิมพ
ภาสวรเวทย






๓

อาจารยธนวัฒน นุตยางกูล







๔

อาจารยธรรมภรณ คัมภีรภัทร




๕

อาจารยนิธินา ปรีชาทวีกิจ




๖

อาจารย ดร.ธนาวรรณ
สุทธิวาทนฤพุฒิ






๗

ผู:ช8วยศาสตราจารยปณิชา
นิติสกุลวุฒิ





ระดับการศึกษา
ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ University of
Leeds, UK
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ph.D. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาสเปน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อ.วท. (วิทยาศาสตรการแพทยรังสีเทคนิค)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ/สื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
M.Ed. (Applied Linguistics) University of
Leicester, UK
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๙๓

เลขที่บัตรประชาชน
๓-๗๓๙๙-๐๐๑๒x-xx-x

๓-๑๑๐๑-๐๒๓๕x-xx-x

๓-๖๑๐๔-๐๐๔๓x-xx-x

๑-๑๐๒๐-๐๐๙๖x-xx-x

๑-๑๐๑๒-๐๐๐๘x-xx-x

๓-๑๒๐๑-๐๑๑๘x-xx-x

๓-๑๐๐๒-๐๐๖๕x-xx-x

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ลําดับชื่อ

ชื่อ-สกุล


๘

ผู:ช8วยศาสตราจารยปองรัตน
รัตนภิญโญวงศ





๙

อาจารยพยุงศักดิ์ แก8นจันทร







๑๐

อาจารยพิกุลกานต รุจิราภา




๑๑

ผู:ช8วยศาสตราจารย
ดร.รุ8งภัทร เริงพิทยา





๑๒

อาจารย ดร.วิภาพรรณ
งามประมวญ







๑๓

อาจารยศฬิษา วิทยาศรัย





๑๔

อาจารยศุภชัย ชาญวรรณกุล



ระดับการศึกษา
สส.บ. (สังคมสงเคราะหศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ Boston
University, USA
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อ.ม. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ph.D. (Linguistics) University of California at
Berkeley, USA
M.A. (Linguistics) University of California at
Berkeley, USA
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (English) University of Nottingham, UK
Master of Research (Education), The
Open University, UK
M.A. (TEFL/TESL) with Merits, The
University of Birmingham, UK
M.A. (International Political Economy), The
University of Warwick, UK
ร.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ความสัมพันธ
ระหว8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑๙๔

เลขที่บัตรประชาชน

๓-๑๐๐๒-๐๐๔๓x-xx-x

๓-๑๐๐๕-๐๓๔๘x-xx-x

๓-๑๐๐๖-๐๒๙๘x-xx-x
๓-๑๐๑๒-๐๐๑๓x-xx-x

๓-๑๐๑๙-๐๐๔๓x-xx-x

๓-๗๐๙๙-๐๐๒๐x-xx-x

๓-๙๐๑๐-๐๐๔๙x-xx-x

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ลําดับชื่อ

ชื่อ-สกุล




๑๕

อาจารย ดร. สมบูรณ
พจนประสาท






๑๖

อาจารยสิรินิธิ์ ชนะวงศ






๑๗

อาจารยสุชณิหยา วงศวิวัฒนา





๑๘

อาจารยสุนันทา วิไลศิลปŠ




๑๙

อาจารยสุรัสวดี รัตนกุล





๒๐

อาจารยสิรารุจ กิตติวรเชฎฐ





๒๑

ผู:ช8วยศาสตราจารยอยู8เย็น



สายจําปา




ระดับการศึกษา
M.A. (Applied Linguistics), University of
Adelaide, Australia
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Ph.D. (English) The University of Bristol, UK
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยบูรพา
กําลังศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
วส.บ. (สิ่งพิมพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อ.ม. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
อ.บ. (ภาษาญี่ปุ^น) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ
การพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศษ.บ เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.A. (English), Central Missouri State
University, USA
M.A. (Education), University of Kansas,
Lawrence, USA
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ (ประสานมิตร)
๑๙๕

เลขที่บัตรประชาชน

๓-๑๐๒๐-๐๒๙๔x-xx-x

๓-๘๐๐๑-๐๐๐๖x-xx-x

๓-๙๕๙๙-๐๐๒๘x-xx-x

๓-๑๐๒๐-๐๑๐๔x-xx-x

๓-๑๐๐๕-๐๒๕๓x-xx-x

๓-๑๒๐๑-๐๐๕๐x-xx-x

๓-๑๐๐๑-๐๐๑๗x-xx-x

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ลําดับชื่อ
ชื่อ-สกุล
๒๒ ผู:ช8วยศาสตราจารยอรสิริ
พลเดช
๒๓ อาจารยอรภาริน อ8อนกอ






๒๔

อาจารย ดร. ฐาปนีย มุสิเกตุ






๒๕

อาจารยพีรยา อุตสาหจิต





๒๖

อาจารยอนุชยาน
มนทการติวงศ






๒๗

Mr.Adrian Neal Wellington

๒๘

Ms. Wilhemina Hinolan
Villarico






๒๙

Mr. Richard John Kuzbyt



๓๐

Dr.Jan O’Day Davies



ระดับการศึกษา
M.A. (English) Murray State University
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร
Master of Professional Communication
(Professional Communication) University of
Sydney, Australia
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก8น
ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอกที่ University of
Leeds, UK
ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ University of
Oxford, Oxford, UK
M.Ed. (Teaching English as a Second
Language (TESOL)) Boston University, MA,
USA (under Fulbright Scholarship Open
Competition ประจําป? 2013-2014)
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โทภาษาศาสตร
(โปรแกรมเกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
B.A. 3rd class Hons, (Engineering)
Bournemouth University, UK
Diploma (Social Sciences) Stockholm
University, Sweden
M.A. (International Studies) University of
the Philippines
B.A. (Sociology) University of the
Philippines
B.A. (Politics with Philosophy) Manchester
Metropolitan
Doctor of Philosophy Medicine
(Immunology) University of London
๑๙๖

เลขที่บัตรประชาชน
๓-๑๐๒๓-๐๐๒๗x-xx-x
๓-๑๐๒๐-๐๑๗๑x-xx-x

๑-๔๐๙๙-๐๐๑๐x-xx-x

๑-๑๐๑๔-๐๐๙๒x-xx-x

๑-๑๐๐๘-๐๐๕๐x-xx-x

-

-

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ค. อาจารยAพิเศษ
ลําดับชื่อ
ชื่อ-สกุล
๑
อาจารย ดร.ใกล:รุ8ง
อามระดิษ





๒

รองศาสตราจารย
ดร.มนธิรา ราโท





๓

อาจารยยูเนียนสาสมีต:า
สาเมาะ





๔

รองศาสตราจารย
ศิริลักษณ สุวรรณวงศ

๕

ผู:ช8วยศาสตราจารย
ดร.สุชัย นพรัตนแจ8มจํารัส







ระดับการศึกษา
สังกัดหน2วยงาน
Ph.D. (Khmer Language and Literature) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of London
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Modern Vietnamese Literature) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of London
M.A. Merit (Langauge and Literature of
South East Asia) University of London
อ.บ. เกียรตินิยม (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
M.A. (Malay Language) University Sains
Malaysia
ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ป•ตตานี
M.S. (Applied Statistics) National
มหาวิทยาลัยมหิดล
Institue of Development
Administration
Ph.D. (Science and Technology
มหาวิทยาลัยมหิดล
Education) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Sc. (Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล
B.Sc. (Electronics Physics)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๑๙๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ภาคผนวก ๗
ข-อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว2าด-วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของมหาวิทยาลัย และประกาศ/ข-อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส2วนงาน

๑๙๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๑๙๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๐๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๐๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๐๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๐๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๐๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๐๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๐๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๐๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๐๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๐๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๑๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๑๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๑๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๑๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๑๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๑๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๑๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๑๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๑๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๑๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๒๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๒๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๒๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ภาคผนวก ๘
คําสั่งแต2งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๒๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๒๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๒๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ภาคผนวก ๙
เอกสารเกี่ยวกับความร2วมมือ
กับหน2วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU)

๒๒๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ความร2วมมือกับหน2วยงานภายนอกประเทศ (MOU) มีดังนี้
ชื่อมหาวิทยาลัย/ หน2วยงาน
ความร2วมมือ
International College of Arts and Sciences,
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา และพัฒนาความร8วมมือเชิงวิชาการ
Fukuoka Women's University ประเทศญี่ปุ^น
และเสริมสร:างความเข:าใจร8วมกัน
- แลกเปลี่ยนเจ:าหน:าที่
- ทําวิจัยร8วมกัน
- แลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการ และ ผลงานตีพิมพเชิง
วิชาการ
- การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการอื่น ๆ ตามที่สองฝ^ายตกลงกัน
Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ^น
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา เอกสาร และข:อมูลข8าวสาร
(สิ้นสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)
- นักศึกษาของคณะศิลปศาสตรที่ร8วมโครงการแลกเปลี่ยน
จะต:องมีเกรดเฉลี่ยรวมไม8ต่ํากว8า ๒.๕ คะแนน IELTS
ตั้งแต8 ๕.๕ ขึ้นไป และมีระดับภาษาญี่ปุ^น N5
- นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin ที่เข:าร8วม
โครงการแลกเปลี่ยน จะต:องมีเกรดเฉลี่ยไม8ต่ํากว8า ๓.๐
และมีผลคะแนน IELTS ไม8ต่ํากว8า ๕.๕ ขึ้นไป
- แลกเปลี่ยนอาจารย
- ทําวิจัยร8วมกัน และจัดให:มีหลักสูตรการเรียนร8วมกัน
Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ทํางานสอน วิจัย และ จัดให:มีหลักสูตรการเรียนร8วมกัน
- แลกเปลี่ยนระดับนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา
- แลกเปลี่ยนแหล8งข:อมูล และจัดให:มีหลักสูตรการเรียนการสอน
College of Arts, Tunghai University ไต:หวัน
- แลกเปลี่ยนระดับนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา
- จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร8วมกัน
- จัดงานประชุมวิชาการร8วมกัน จัดให:มีหลักสูตรเชิงวิชาการ
ร8วมกัน, การทําวิจัยร8วมกัน และจัดทําผลงานตีพิมพร8วมกัน
The School of International Exchange, Yunnan
- แลกเปลี่ยนระดับเจ:าหน:าที่ และนักศึกษา
Open University ประเทศจีน
- แลกเปลี่ยนเอกสารการวิจัย การตีพิมพ การทํารายงาน
และข:อมูลด:านวิชาการอื่น ๆ
- ทําโครงการวิจัยร8วมกัน
- ผู:ช8วยสอนในรายวิชาต8าง ๆ ทางด:านภาษาและวัฒนธรรม
College of Policy Science, Ritsumeikan, ประเทศญี่ปุ^น
- แลกเปลี่ยนนักศึกษาสถาบันละไม8เกิน ๓ คน สําหรับการ
แลกเปลี่ยนแบบ ๑ ป? หรือ ไม8เกิน ๖ คน สําหรับการ
๒๒๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ชื่อมหาวิทยาลัย/ หน2วยงาน

College of Education, De La Salle University
ประเทศฟXลิปปXนส

The University of The Philippines ประเทศฟXลิปปXนส

ความร2วมมือ
แลกเปลี่ยนแบบ ๑ ภาคการศึกษา
- นักศึกษาของคณะศิลปศาสตรที่ร8วมโครงการแลกเปลี่ยน
จะต:องมีเกรดเฉลี่ยรวมไม8ต่ํากว8า ๓.๐ คะแนน TOEFL
PBT ตั้งแต8 ๕๓๐ คะแนนขึ้นไป (หรือ TOEFL iBT ตั้งแต8
๗๑ คะแนนขึ้นไป) และมีระดับภาษาญี่ปุ^น N1 สําหรับวิชา
ที่เรียนเปKนภาษาอังกฤษ และ ระดับภาษาญี่ปุ^น N2
สําหรับวิชาที่เรียนเปKนภาษาญี่ปุ^น
- นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Ritsumeikan ที่เข:าร8วม
โครงการแลกเปลี่ยน จะต:องมีเกรดเฉลี่ยไม8ต่ํากว8า ๓.๐
และมีผลคะแนน TOEFL PBT ตั้งแต8 ๕๓๐ คะแนนขึ้นไป
(หรือ TOEFL iBT ตั้งแต8 ๗๑ คะแนนขึ้นไป)
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนของทั้งสองฝ^าย จะจ8ายค8าบํารุง
การศึกษาในอัตราปกติให:กับมหาวิทยาลัยต:นสังกัดของ
ตนเอง
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา
- แลกเปลี่ยนนักวิจัย อาจารย และเอกสารการตีพิมพ รวมถึง
เอกสารอื่น ๆ ตามความสนใจ
- ทําวิจัยร8วมกัน
- จัดกิจกรรมร8วมกันเชิงวิชาการและวิทยาศาสตร
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา
- แลกเปลี่ยนนักวิจัย อาจารย และเอกสารการตีพิมพ รวมถึง
เอกสารอื่น ๆ ตามความสนใจ
- ทําวิจัยร8วมกัน
- จัดกิจกรรมเชิงวิชาการร8วมกัน

๒๒๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๒๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๓๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๓๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๓๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๓๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๓๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๓๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๓๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๓๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๓๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๓๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๔๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๔๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๔๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๔๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๔๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๔๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๔๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๔๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๔๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๔๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๕๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๕๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๕๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๕๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๕๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๕๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๕๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

ภาคผนวก ๑๐
ประกาศคณะศิลปศาสตรA
เรื่องเกณฑAการพิจารณาผลการศึกษารายวิชาของคณะศิลปศาสตรA พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๕๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๕๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตขันสูง  เอก

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑

ภาควิชา –

๒๕๙

