
 
 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
ชื่อสถาบัน     มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตศาลายา คณะศิลปศาสตร� 
 
หมวดท่ี ๑.  ข-อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและช่ือหลักสูตร  

ภาษาไท ย:      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ:      Bachelor of Arts Program in English 

 
๒.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็มภาษาไทย  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย2อภาษาไทย  : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English) 
ชื่อย2อภาษาอังกฤษ : 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  ภาษาท่ีใช-   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ๕.๔  การรับเข-าศึกษา  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต8างชาติ 

   
 ๕.๕  ความร2วมมือกับสถาบันอ่ืน      ไม8มี  
 ๕.๖ การให-ปริญญาแก2ผู-สําเร็จการศึกษา      ให:ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  ๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖   เริ่มใช:ในภาคการศึกษา ๑ ป?การศึกษา ๒๕๖๑ เปKนต:นไป 
  ๖.๒ คณะกรรมการหลักสูตร คณะศิลปศาสตร� ให:ความเห็นชอบในการประชุม  
                  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๒ 

 

   ๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุม   
                   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ๖.๔ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให:ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

  ครั้งท่ี           วันท่ี     
  ๖.๕ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
                   ครั้งท่ี           วันท่ี 
๗. ความพร-อมในการเผยแพร2หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร:อมในการเผยแพร8ว8าเปKนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  ภายในป?การศึกษา ๒๕๖๓  (หลังจากเปXดสอนได: ๒ ป?) 

 
๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได-หลังสําเร็จการศึกษา 

   นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรจะเปKนผู:มีความรู:ความเช่ียวชาญด:านภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ 
การแปลและภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และมีความรอบรู:ในศาสตร�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข:อง มีทักษะการเรียนรู:และ
พัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถใช:เทคโนโลยีสารสนเทศได:อย8างเหมาะสม สามารถประยุกต�และบูรณา
การความรู:ไปใช:ในการปฏิบัติงานท่ีเน:นการใช:ทักษะการส่ือสารและการถ8ายทอดองค�ความรู:ในหน8วยงาน
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรน้ีแล:วสามารถประกอบอาชีพต8างๆ ได: เช8น  

  ๑.  นักวิชาการ นักภาษาศาสตร� นักพิสูจน�อักษร 
 ๒.  งานฝ̂ายต8างประเทศ งานฝ̂ายบุคคล ฝ̂ายประชาสัมพันธ� หรือฝ̂ายการตลาดในกระทรวง บริษัท 

หน8วยงานหรือองค�กรภาครัฐ และเอกชน 
 ๓.  นักแปลหนังสือหรือเอกสาร นักพูด ล8าม นักสร:างสรรค�ผลงาน (ครีเอทีฟ) นักจัดงานมืออาชีพ 

(ออร�แกไนเซอร�) 
 ๔.  งานสายการบิน การท8องเท่ียว และการโรงแรม มัคคุเทศก� งานในบริษัทต8างชาติ และในแวดวง

อุตสาหกรรมการบริการ 
 ๕.   งานในแวดวงส่ือสารมวลชนแขนงต8างๆ เช8น นักข8าว แปลข8าว เขียนข8าวสารคดีต8างประเทศ 

นักเขียนอิสระและส่ืออ่ืนๆ เช8น ผู:ประกาศ นักจัดรายการ พิธีกร กองบรรณาธิการ เว็บไซต� 
  ๖.  งานในสาขาต8างๆท่ีเก่ียวข:องกับการใช:ภาษาอังกฤษ 
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๓ 

 

 
 ๙.  ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน2ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการ    
      ภายใน ๕ ป@ ของอาจารยAผู-รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ
ท่ี ช่ือ-นามสกุล ตําแหน2ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ป@ท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ล2าสุดในรอบ ๕ ป@ (๒) 

๑ นางสาวรุ8งภัทร  
เริงพิทยา 
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 
๓-๑๐๑๒-๐๐๑๓x-
xx-x 

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)   

Roengpitya, R. (2017). An   
Interdisciplinary Study of the 
Scalar Verbs in English and 
Thai.Thoughts,  
(2), 37-70.  
 

๒ นายสมบูรณ�  
พจน�ประสาท 
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน  
๓-๑๐๒๐-๐๒๙๔x-
xx-x 

- - 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)   

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

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

- - Ph.D. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษา
นานาชาติ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
(๒๕๕๕) 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๕๔๓) 
- ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�ประยุกต�) 
(๒๕๔๗)มหาวิทยาลัยมหิดล     

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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๔ 

 

ลําดับ
ท่ี ช่ือ-นามสกุล ตําแหน2ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ป@ท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ล2าสุดในรอบ ๕ ป@ (๒) 

๔ นางสาววิภาพรรณ
งามประมวญ 
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 
๓-๑๐๑๙-๐๐๔๓x-
xx-x 

- -  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   
(ความสัมพันธ�ระหว8างประเทศ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� (๒๕๔๕) 

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

๕ นางสาวสุนันทา  
วิไลศิลป� 
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 
๓-๑๐๒๐-๐๑๐๔x-
xx-x 

- - อ.ม. (ภาษาศาสตร�) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย (๒๕๔๕) 
- ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� (๒๕๔๓) 
  

-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 

๖ นางสุรัสวดี รัตนกุล 
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 
๓-๑๐๐๕-๐๒๕๓x-
xx-x 

-  - อ.บ. (ภาษาญ่ีปุ̂น) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย (๒๕๒๙)  
 - ศศ.ม. (ภาษาและการส่ือสาร) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� (๒๕๔๒) 

Rattanakul. S. (2017). A Study 
of Problem-Solution 
Discourse: Examining TED 
Talks Through the Lens of 
Move Analysis. Langauge 
Education and Acquisition 
Research Network (LEARN) 
Journal, 10(2), 25-46. 
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๕ 

 

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
        คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 

 
๑๑. สถานการณAภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปEนต-องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑ สถานการณAหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 จากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) มีผลทําให:การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีแนวโน:มขยายตัวสูง  อีกท้ังในโลกป�จจุบันเปKนสภาวะไร:พรมแดน 
ประชากรท่ัวโลกสามารถติดต8อส่ือสารกันได:ตลอดโดยมีภาษาอังกฤษเปKนส่ือกลาง ประชากรท่ัวโลกทําธุรกิจ
การค:าและติดต8อกันโดยใช:ภาษาอังกฤษ มีการลงทุนของชาวต8างชาติในประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย8าง
ย่ิงการขยายตัวของธุรกิจท8องเท่ียว ซึ่งเปKนเป�าหมายหลักในการนํารายได:เข:าประเทศ นอกจากน้ีในป? ๒๕๕๘ 
ประเทศไทยกําลังจะเข:าสู8ประชาคมอาเซียน จึงจําเปKนต:องมีการเตรียมความพร:อมโดยเฉพาะอย8างย่ิงในเรื่อง
การใช:ภาษาอังกฤษ ด:วยเหตุน้ีจึงมีความต:องการบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด:านภาษาอังกฤษในทุก
ระดับต้ังแต8ผู:บริหารระดับสูงไปจนถึงผู:ให:บริการในด:านต8างๆ สถานการณ�ดังกล8าวจึงส8งผลให:ตลาดแรงงาน
ต:องการผู:ท่ีมีความรู:ความสามารถทางภาษาเพ่ือใช:ในการสร:างสรรค�และส่ือสารให:บรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ี
ต:องการของวงการธุรกิจท่ีสําคัญต8างๆ 

๑๑.๒ สถานการณAหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สืบเน่ืองจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําให:ความก:าวหน:าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการส่ือสาร

เปKนไปอย8างรวดเร็ว มีผลทําให:การดําเนินชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนไป มีการรับวัฒนธรรมของต8างชาติเข:า
มาในสังคมไทย ความต:องการในการใช:ภาษาอังกฤษเปKนภาษากลางเพ่ือการส่ือสารจึงมีสูงข้ึน ดังน้ันการ
เตรียมความพร:อมทางด:านภาษาอังกฤษและศาสตร�แขนงต8างๆ ให:กับคนในสังคมไทยจึงเปKนส่ิงสําคัญในการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมเปKนไปอย8างมีประสิทธิภาพ 

๑๒. ผลกระทบจาก ข-อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต2อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข-องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

 จากแนวโน:มการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จึงมีเป�าหมายท่ีจะพัฒนาหลักสูตรด:านภาษาอังกฤษท่ีเน:นความหลากหลายในวิชาชีพเฉพาะด:านให:มากข้ึน
เพื่อเปKนการรองรับอาชีพ หรืองานประเภทต8างๆ ท่ีเกิดจากการพัฒนาดังกล8าว รวมท้ังส8งเสริมให:นักศึกษาลง
มือปฏิบัติงานจริง เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพให:แก8ผู:เรียนซึ่งจะสําเร็จเปKนบัณฑิตท่ีมีความรู:ความสามารถด:าน
ภาษาในการประกอบอาชีพอย8างมีประสิทธิภาพ และการแสวงหาความรู:ในระดับสูงข้ึน นอกจากน้ันยังต:อง
มีการสอดแทรกค8านิยมท่ีเก่ียวกับการตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู8ไปกับความสามารถทางด:าน
วิชาการ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษได:ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษข้ึน โดย
กําหนดให:มีรายวิชาบังคับ ด:านทักษะทางภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร� การแปลและด:านศิลปศาสตร� 
นอกจากน้ันยังมีรายวิชาบังคับเลือกด:านภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพซึ่งผู:เรียนสามารถนําไปใช:ประกอบอาชีพได:
ทันทีท่ีสําเร็จการศึกษา รวมถึงการปลูกฝ�งแนวคิดด:านคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาดังกล8าวด:วย 
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๖ 

 

๑๒.๒ ความเก่ียวข-องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ๑๒.๒.๑ พัฒนาหลักสูตรให:ทันสมัยเพื่อสร:างบัณฑิตท่ีมีความรู:ความสามารถในการทํางานท่ี

   หลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๑๒.๒.๒  สร:างเครือข8ายเพื่อส8งเสริมและสนับสนุนให:เกิดผลงานวิจัยและตําราท่ีมีคุณภาพ 
 ๑๒.๒.๓  ให:บริการวิชาการด:านศิลปศาสตร� ท่ีสอดคล:องกับความต:องการของชุมชนและสังคม 
 ๑๒.๒.๔ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส8งเสริมภูมิป�ญญาและวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพื่อสร:างสังคมสุขภาวะ 
 ๑๒.๒.๕ ปรับปรุงหลักสูตรอยู8เสมอ โดยเน:นความแข็งแกร8งทางวิชาการ และเน:นให:ผู:เรียนได:ลงมือ

ปฏิบัติ อันจะสะท:อนถึงความรู: ความเข:าใจอย8างลึกซ้ึง 
 ๑๒.๒.๖ จัดการแข8งขันภายในหลักสูตร และเตรียมความพร:อมให:กับนักศึกษาเพื่อการแข8งขันในเวทีโลก 

เช8น สนับสนุนให:แข8งขันในการประกวดต8างๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 ๑๒.๒.๗ หลักสูตรจะจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน�แก8สังคมในรูปแบบต8างๆ โดยจะให:ท้ังนักศึกษา คณาจารย� 

และบุคลากรของหลักสูตรมีส8วนร8วม 
 ๑๒.๒.๘ หลักสูตรเน:น Outcome-based Education โดยนักศึกษาจะต:องผลิตผลงานหรือแนวคิดใหม8 

เพื่อสะท:อนความรู:ความเข:าใจอย8างลึกซึ้ง 
 

๑๓. ความสัมพันธAกับหลักสูตรอ่ืนที่เปGดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 ๑๓.๑ เปEนหลักสูตรเดียวที่เปGดสอนในสถาบัน ทั้งน้ีทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
                ได-มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ2มวิชาภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับ 
                นักศึกษาช้ันป@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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๗ 

 

 ๑๓.๒ รายวิชาในกลุ2มวิชาภาษา ในกลุ2มวิชาเลือกท่ีหลักสูตรกําหนดสําหรับนักศึกษาชั้นป@ท่ี ๒-๔ ทุกหลักสูตร  
 ศศภอ ๒๖๒  การฟ�งและการพูดเพ่ือการส่ือสาร         ๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต 
 LAEN 262  Listening and Speaking for Communication 
 ศศภอ ๒๖๓  การอ8านและการเขียนเพื่อการส่ือสาร        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  การส่ือสารด:วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ�   ๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต 
 LAEN 341  Situation-based Communicative English 
 ศศภอ ๔๖๓  สัทศาสตร�ด: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  ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร�สุขภาพ      ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
      LAEN 266  English for Health Science  
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๘ 

 

 
หมวดท่ี ๒  ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคAของหลักสูตร     
        ๑.๑   ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Constructivism โดยมุ8งเน:นผลลัพธ�การเรียนรู:ของผู:เรียน (Outcome-Baesd Education) เพื่อบัณฑิตให:มี
คุณลักษณะสอดคล:องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีประสงค�ของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่ือสารและแสดงออกทางภาได:ดี มีความรู:ความสามารถและทักษะใน
การบูรณาการความรู:ทางด:านภาษาอังกฤษกับศาสตร�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข:อง มีทักษะการเรียนรู:และเท8าทันการ
เปล่ียนแปลงของโลก มีวิจารณญาณและความคิดสร:างสรรค� มีคุณธรรมและจริยธรรม           
๑.๒   วัตถุประสงค�ของหลักสูตร  
   หลักสูตรมีเป�าหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตให:มีความรู: ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ใน    
         ระดับสูงเพ่ือไปประกอบอาชีพ และสร:างสรรค�ประโยชน�ให:กับสังคม และผลิตองค�ความรู:เพ่ือ      
         นําเสนอข:อมูล และแก:ป�ญหาด:านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให:กับประเทศหลักสูตรจัดการ  
         เรียนการสอนเพ่ือสร:างให:บัณฑิตมีคุณสมบัติดังน้ี 

  ๑) มีความรู: ความเข:าใจ และทักษะ ในวิชาแกนทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน    
                   คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ  
                   อุดมศึกษากําหนด  

  ๒) มีความรู:และทักษะในการประกอบอาชีพในกลุ8มงานด:านวิชาการ กลุ8มงานฝ̂าย
       ต8างประเทศ กลุ8มงานแปล กลุ8มงานบริการ และกลุ8มงานส่ือสารมวลชน  

  ๓) มีวิจารณญาณและความคิดสร:างสรรค� บูรณาการความรู:ทางด:านภาษาอังกฤษ เพื่อ                       
                  แก:ไขป�ญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตท้ังของตนเองและผู:อ่ืนได: 
  ๔) ทํางานร8วมกับผู:อ่ืนได:ท้ังในฐานะผู:นําและสมาชิกของกลุ8ม เคารพความแตกต8าง 
                 หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ๕) มีทักษะการเรียนรู:และเท8าทันการเปล่ียนแปลงของโลก ใช:เทคโนโลยีได:เพ่ือการ  
                  ส่ือสาร การวิจัย และการเรียนรู:ตลอดชีวิตอย8างเหมาะสม 

    ๖) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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๙ 

 

 
 ๑.๓ ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 

 ๑) เปKนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ท่ีเน:นเร่ืองการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยมุ8งเน:น ๕ กลุ8มสาขาวิชาชีพ ได:แก8 
กลุ8มงานด:านวิชาการ กลุ8มงานฝ̂ายต8างประเทศ กลุ8มงานแปล กลุ8มงานบริการ และกลุ8มงานส่ือสารมวลชน 

             ๒) มีรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปและเลือกเสรีในหมวดวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�ซึ่งใช: จุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะท่ีเปKนมหาวิทยาลัยช้ันนําวิทยาศาสตร�และวิทยาศาสตร�สุขภาพของประเทศ     

         ๓) หลักสูตรได:บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ซึ่งมุ8งเน:นพัฒนาทักษะในวิชาชีพต8างๆ เช8น 
การบริการ การท8องเท่ียว และการส่ือสารมวลชน       

     ๑.๔ ผลลัพธ�การเรียนรู:ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)  หลังสําเร็จ 
    การศึกษา บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะมีผลลัพธ�การเรียนรู:ดังต8อไปน้ี 

๑) PLO1 ประยุกต�ใช:ภาษาอังกฤษ ท้ังส่ีทักษะ (ฟ�ง พูด อ8าน เขียน) ในงานด:านวิชาการ 
งานต8างประเทศ งานแปล งานบริการ และงานส่ือสารมวลชน ได:อย8างมีประสิทธิภาพ 

๒) PLO2 ประยุกต�ใช:ภาษาอังกฤษเฉพาะทางได:อย8างถูกต:องเหมาะสม เช8น ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ภาษาอังกฤษสําหรับส่ิงพิมพ� ภาษาอังกฤษสําหรับการท8องเท่ียว เปKนต:น  

๓) PLO3 ประยุกต�ทฤษฎีการแปลในการแปลเอกสารหรือบทพูดจากภาษาไทยเปKน

ภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห� และแก:ไข

บทแปลได:อย8างถูกต:องตามหลักการแปล 

๔) PLO4 วิเคราะห� ตีความและวิพากษ�วรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต8างๆ ได: 
๕)   PLO5 ประยุกต�ความรู:ทางภาษาศาสตร�ในการอธิบาย วิเคราะห� และแก:ไขความ

ผิดพลาดในการใช:ภาษาอังกฤษ และปรากฏการณ�ของภาษาอังกฤษ ได:แก8 
สัทศาสตร� สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ� อรรถศาสตร� ภาษาศาสตร�สังคม 
และวัจนปฏิบัติศาสตร� 

๖)   PLO6 วิพากษ�สถานการณ�และป�ญหาของตนเองและสังคมได:อย8างเปKนระบบ โดย
ประยุกต�ใช:ความรู:ทางด:านศิลปศาสตร� 

๗)   PLO7 ผลิตงานสร:างสรรค�ด:านภาษาและวรรณกรรมอังกฤษท่ีมีคุณค8า โดยบูรณา
การความรู:กับศาสตร�อ่ืนๆท่ีเก่ียวข:อง 

๘)   PLO8 ประยุกต�ใช:ข:อมูลสารสนเทศในบริบทชีวิตประจําวัน การศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ได:อย8างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม 
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๑๐ 

 

๙)   PLO9 ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ ในกลุ8มวิชาการ งานต8างประเทศ งานแปล งานบริการ และงาน
ส่ือสารมวลชน   

     ๑. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธA หลักฐาน/ตัวบ2งช้ี 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรให:
 ทันสมัยและสอดคล:อง 
 กับความต:องการของ
 ตลาดแรงงานภายใน
 ระยะเวลา ๕ ป? 

ติดตามการเปล่ียนแปลงตามความต:องการของ
หน8วยงาน องค�กร และสถานประกอบการ 

รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู:ใช:บัณฑิต 

๒. แผนพัฒนากระบวน 
การเรียนการสอนท่ีเน:น
ผู:เรียนเปKนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ทํา mapping ภาพรวมความต8อเน่ืองของ
 หลักสูตร 
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู:
ด:วยตนเองอย8างต8อเน่ือง ส8งเสริมการเรียนการสอน
แบบ e-learning 
๓. สร:างบรรยากาศการเรียนรู:ร8วมกันในช้ันเรียนเปKน
ห:องเรียนท่ีมีชีวิตชีวา กระตุ:นให:นักศึกษารู:จักคิด ใช:
เหตุผลมีความสนใจในการเรียนรู: 
๔. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรท่ีเน:นการ เรียนรู:
นอกมหาวิทยาลัยให:มีโอกาสสัมผัสกับองค�กรอ่ืนๆ 
ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ�และ
นําความรู:ท่ีมีออกไปแลกเปล่ียนเรียนรู:กับสังคม 
๕. สร:างบรรยากาศความเปKนนานาชาติ และ
ภาพลักษณ�ของมหาวิทยาลัย มีการ แลกเปล่ียน
นักศึกษาและอาจารย� (Visiting professor) 
ระหว8างมหาวิทยาลัยท้ังในและต8างประเทศให:มากข้ึน 

๑. เอกสาร mapping ของ
หลักสูตร 
๒. การมีส8วนร8วมของผู:เรียนใน
การจัดการเรียนการสอน    
กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรม
อ่ืนๆ ของคณะฯ 
๓. จํานวนนักศึกษา แลกเปล่ียน
และอาจารย� (Visiting rofessor) 
                                          

๓. แผนการพัฒนา
คุณภาพของอาจารย� 

๑. จัดประชุมอบรมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
 การสอนและความรู:ใหม8ๆ  
๒. ส8งเสริมการเข:าประชุม สัมมนาร8วมกับองค�กร
 ต8างๆ เพื่อเพ่ิมพูนเทคนิคการสอนในรูปแบบ

๑. หลักฐานการจัดประชุม 
จํานวนโครงการพัฒนาอาจารย� 
๒. จํานวนผู:เข:าร8วมประชุม 
สัมมนา 
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๑๑ 

 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธA หลักฐาน/ตัวบ2งช้ี 

 ใหม8อย8างต8อเน่ือง และเพื่อเพ่ิมพูนความรู:
 ให:แก8อาจารย� 
๓. สนับสนุนให:อาจารย�ได:ศึกษาหาความรู:ใน
 ระดับท่ีสูงข้ึน 
๔. สนับสนุนให:อาจารย�ได:ทําวิจัยมากข้ึน 
๕. สนับสนุนให:อาจารย�ผลิตส่ือการสอน เอกสาร
 คําสอน ตําราและหนังสือท่ีใช:สอนในรายวิชา
 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนําผลงาน
 ดังกล8าวมาใช:ในการพิจารณาตําแหน8งทาง
 วิชาการ 
๖. สนับสนุนให:อาจารย�ปรับกระบวนการเรียน
 การสอนอย8างน:อย ๑ รายวิชา โดยใช:การ
 เรียนแบบ E-learning มาประกอบการเรียน
 ในช่ัวโมงหลัก 

๓. จํานวนอาจารย�ท่ีศึกษาต8อ 
๔. จํานวนงานวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึน 
๕. จํานวนส่ือการสอนเอกสารคํา
สอนตําราและหนังสือท่ีมีคุณภาพ  
๖. ประเมินผลการเรียนการสอน
ว8าสามารถปรับวิธีการเรียนการ
สอนได:บรรลุผลสําเร็จ 
๗. จํานวนรายวิชาท่ีมีการ เรียน
แบบ E-learning มา
ประกอบการเรียนในช่ัวโมงหลัก 
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๑๒ 

 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร-างของหลักสูตร 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  
            จัดการศึกษาแบบทวิภาคของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงประกอบด:วยภาคต:นและภาคปลาย 
     ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร-อน  
            รายวิชาต8างๆ ของหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได:ท้ังในภาคปกติและภาคฤดูร:อน 
     ๑.๓  การเทียบเคียงหน2วยกิตในระบบทวิภาค  ไม8มี 
๒.   การดําเนินการหลักสูตร 

 ๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
       จัดการเรียนการสอนในวันจันทร�ถึงวันศุกร� เวลาต้ังแต8 ๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  โดยมีระยะเวลาเรียนดังน้ี 

              ภาคการศึกษาต:น   เดือนสิงหาคม-ธันวาคม* 
    ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคม-พฤษภาคม* 
    ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ป? แต8ไม8เกิน ๘ ป? 
 * หมายเหตุ : วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอนอาจเปล่ียนแปลงได:ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ๒.๒  คุณสมบัติของผู-เข-าศึกษา  
 ๒.๒.๑ ต:องสําเร็จการศึกษาไม8ตํ่ากว8าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท8าจากกระทรวงศึกษาธิการ           
 ๒.๒.๒ ผ8านการคัดเลือกตามเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือในการ

คัดเลือกระบบโควตาของคณะศิลปศาสตร� 
    ๒.๒.๓  เปKนผู:มีสุขภาพดีท้ังร8างกายและจิตใจ อันจะไม8เปKนอุปสรรคต8อการศึกษา 

 ๒.๓  ปNญหาของนักศึกษาแรกเข-า   
              ๒.๓.๑  นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู:และความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีแตกต8างกันมากพอสมควรซ่ึง 
                อาจจะเปKนป�ญหาต8อการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
     ๒.๓.๒  นักศึกษาบางส8วนมีพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห�ไม8เพียงพอต8อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 ๒.๔  กลยุทธAในการดําเนินการเพ่ือแก-ไขปNญหา / ข-อจํากัดของนักศึกษาในข-อ ๒.๓ 
    ๒.๔.๑  เปXดรายวิชาเพื 8อพัฒนาความรู:ความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห� 
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๑๓ 

 

              ๒.๔.๒  ส8งเสริมการเรียนรู:ด:วยตนเองเพื่อสืบค:นข:อมูลความรู:จากส่ือต8างๆ รวมท้ังส่ือดิจิทัลเช8น ส่ือ 
อินเตอร�เน็ท และประเมินความสามารถในการเรียนรู:ด:วยตนเองโดยมีอาจารย�เปKนผู :ช้ีแนะหรือ
เปKนผู :ประสานการเรียนรู: (facilitator) 
 

 ๒.๕    แผนการรับนักศึกษาและผู-สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป@  
 

ชั้นป@ที่ 
จํานวนนักศึกษาแต2ละป@การศึกษา 

ป@ ๒๕๖๑ ป@ ๒๕๖๒ ป@ ๒๕๖๓ ป@๒๕๖๔ ป@ ๒๕๖๕ 
ช้ันป?ท่ี ๑ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
ช้ันป?ท่ี ๒ - ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
ช้ันป?ท่ี ๓ - - ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
ช้ันป?ท่ี ๔ - - - ๗๐ ๗๐ 

รวม ๗๐ ๑๔๐ ๒๑๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 
จํานวนท่ีคาดว8าจะสําเร็จการศึกษา - - - ๗๐ ๗๐ 

 
 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:อยท่ีสุดท่ีคุ:มทุน  จํานวน ๖๕  คน      
 จํานวนนักศึกษาท่ีคาดว8าจะรับ  จํานวน ๗๐ คน      

             ๒.๖.๒ งบประมาณการค2าใช-จ2ายในการผลิตบัณฑิต  (บาท/ต8อป?การศึกษา) 
              ๑) ค8าใช:จ8ายในการผลิตบัณฑิต     
 

ลําดับ รายจ2าย บาท/ต2อป@การศึกษา 
๑ ค8าใช:จ8ายบุคลากร ๑,๖๒๐,๐๐๐ 
๒ ค8าตอบแทน ค8าใช:สอยและค8าวัสดุ ๕๐,๐๐๐ 
๓ ค8าสาธารณูปโภค ๕๐,๐๐๐ 
๔ ค8าเส่ือมราคา ๕๐,๐๐๐ 
๕ เงินอุดหนุน - 
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๑๔ 

 

๖ อ่ืน ๆ  ๒๐,๐๐๐ 
 รวม ๑,๗๔๐,๐๐๐ 

            
 ๒)  รายได:จากค8าธรรมเนียมการศึกษาและอ่ืนๆ 
 

ลําดับ รายได- บาท/ป@/หลักสูตร 
๑ ค8าธรรมเนียมการศึกษาและค8าหน8วยกิต ๑,๘๗๒,๕๐๐ 
๒ ทุนภายนอกหรือรายได:ท่ีสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร - 
๓ อ่ืน ๆ  - 

 รวม ๑,๘๗๒,๕๐๐  

    
 ๒.๗  ระบบการศึกษา  

               �    แบบช้ันเรียน 

แบบทางไกลผ8านส่ือส่ิงพิมพ�เปKนหลัก 
แบบทางไกลผ8านส่ือแพร8ภาพและเสียงเปKนส่ือหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส�เปKนส่ือหลัก (E-learning) 
แบบทางไกลทางอินเตอร�เนต 
อ่ืนๆ (ระบุ) 

 ๒.๘  การเทียบโอนหน2วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข-ามมหาวิทยาลัย (ถ-ามี)  
  เปKนไปตามข:อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว8าด:วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
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 เรื่องเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร

    ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังน้ี   
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๑๕ 

 

 
 
 

            แผนการศึกษาวิชาเอกเด่ียว   
   ๑)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ไม2น-อยกว2า ๓๐  หน2วยกิต  

 ๑.  กลุ8มวิชาแกน (สังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�)   ๗    หน8วยกิต  
 ๒.  กลุ8มวิชาภาษา         ๙    หน8วยกิต  
 ๓.  กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�              ๖    หน8วยกิต   
 ๔.  กลุ8มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�            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 : หากนักศึกษาเลือกแผนการศึกษาน้ี จะต:องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ8มรายวิชาโทไม8

 น:อยกว8า  ๑๘ หน8วยกิต  หรือตามข:อกําหนดของรายวิชาโท 
 ๑)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไม2น-อยกว2า      ๓๐  หน2วยกิต  

 ๑.  กลุ8มวิชาแกน (สังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�)   ๗    หน8วยกิต  
 ๒.  กลุ8มวิชาภาษา         ๙    หน8วยกิต  
 ๓.  กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร� และคณิตศาสตร�            ๖    หน8วยกิต   
 ๔. กลุ8มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�             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  
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๑๖ 

 

        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 และส8วนท่ีสองเปKนเลข ๓ หลัก ส8วน
แรก เปKนอักษรย8อประจําหน8วยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชา หรือสถานภาพของรายวิชาน้ันๆ ดังน้ี 

  รหัสรายวิชาในหลักสูตรน้ี เปKนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ�การ
กําหนดรหัสประจําวิชา พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะ
ประกอบด:วยสัญลักษณ�  ๗ หลัก ๔ หลักแรกเปKนตัวอักษร ๓ หลักหลังเปKนตัวเลข 
   ก.  ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังน้ี   

  ตัวอักษร ๒ หลักแรก เปKนอักษรย8อช่ือมหาวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน ท่ีรับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอน ได:แก8 

  มม และ MU หมายถึง      มหาวิทยาลัยมหิดล 
           Mahidol University 
  ศศ และ LA  หมายถึง      คณะศิลปศาสตร� 
            Faculty of Liberal Arts 
  ตัวอักษร ๒ หลักหลัง เปKนช่ือรายวิชา / ภาควิชา / สาขาวิชา / โครงการ ท่ี

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได:แก8 
อักษรย2อ ชื่อเต็มภาควิชา / โครงการ 

ไทย อังกฤษ ไทย – อังกฤษ 
ภท TH ภาษาไทย – Thai 
ภอ EN ภาษาอังกฤษ – English 
พฐ FE พ้ืนฐาน – Foundation Education 
บศ SR บังคับศิลปศาสตร� – Specific Requirement 
ภฝ FR ภาษาฝรั่งเศส – French 
ภญ JP ภาษาญ่ีปุ̂น – Japanese 
ภจ CH ภาษาจีน – Chinese 
ภย GM ภาษาเยอรมัน – German 
จว PS จิตวิทยา – Psychology 
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๑๗ 

 

ศค DA ศิลปะการละคร - Dramatic Arts 
ปศ HT ประวัติศาสตร� - History 
ปญ PH ปรัชญา - Philosophy 

   ข.  ตัวเลข ๓ หลัก มีความหมายดังน้ี   

 ตัวเลขหลักแรก (ใช:เลข ๑-๒-๓-๔) แสดงระดับช้ันป?ท่ีกําหนดให:ศึกษารายวิชาน้ัน ๆ  

 เลขตัวท่ีสองและสาม (ใช:เลข ๐๐-๙๕) แสดงกลุ8มรายวิชาและลําดับรายวิชา  
       ๓.๑.๓.๒ การคิดหน2วยกิต 
   รายวิชาบรรยาย ๑ หน8วยกิต เท8ากับ ๑ ช่ัวโมงต8อสัปดาห� 
   รายวิชาฝ�กหรือทดลองหรือปฏิบัติการ ๑ หน8วยกิต เท8ากับ ๒ ช่ัวโมงต8อสัปดาห� ในแต8ละรายวิชา
กําหนดเกณฑ�การคํานวณหน8วยกิตจากจํานวนช่ัวโมงบรรยาย ช่ัวโมงปฏิบัติ และช่ัวโมงท่ีนักศึกษาต:องศึกษาด:วย
ตนเองนอกเวลาเรียนต8อ ๑ สัปดาห� 
   การเขียนหน8วยกิตในรายวิชาต8างๆ ประกอบด:วยเลข ๔ ตัว คือ 
   เลขตัวแรกอยู8นอกวงเล็บ เปKนจํานวนหน8วยกิตของรายวิชาน้ัน 
   เลขตัวท่ีสอง สาม และส่ี อยู8ในวงเล็บแสดงช่ัวโมงเรียนดังน้ี 
   เลขตัวท่ีสองบอกจํานวนช่ัวโมงบรรยายต8อสัปดาห� 
   เลขตัวท่ีสามบอกจํานวนช่ัวโมงปฏิบัติต8อสัปดาห� 
   เลขตัวท่ีส่ีบอกจํานวนช่ัวโมงศึกษาค:นคว:าด:วยตนเองต8อสัปดาห� 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         ๓๐  หน2วยกิต 
      รายวิชาบังคับ กลุ2มวิชาสังคมศาสตรAและมนุษยศาสตรA ๓ วิชา               รวม  ๗   หน2วยกิต 

           จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย�    ๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต 
MUGE 101 General Education for Human Development   
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย�    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 
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๑๘ 

 

     รายวิชาบังคับ กลุ2มวิชาภาษา ๓ วิชา                                             รวม  ๙  หน2วยกิต 
           จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช:ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร    ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร:างภาษาอังกฤษ       ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 116 English Structure  
ศศภอ ๒๑๖  การส่ือสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ     ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 216 English Oral Communication 

 
รายวิชากลุ2มวิชาวิทยาศาสตรAและคณิตศาสตรA                                       รวม   ๖  หน2วยกิต 
  นักศึกษาต:องเลือกเรียนรายวิชาต8อไปน้ี หรือรายวิชาอ่ืนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให:
มีหน8วยกิตรวมไม8น:อยกว8า ๖ หน8วยกิต  

                จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร�และสถิติศาสตร�พ้ืนฐานประยุกต�       ๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต 
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics 
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร�เชิงบูรณาการ         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 บูรณาการสุขภาพและส่ิงแวดล:อม         ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
ENGE 105 Integrating Health and Environment 

 
หมายเหตุ : อาจเลือกจากรายวิชาอ่ืนๆท่ีอยู8ในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุ8มวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�ของ 
               มหาวิทยาลัย   
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๑๙ 

 

 

 

รายวิชากลุ2มวิชาสังคมศาสตรAและมนุษยศาสตรA                                 รวม ๖ หน2วยกิต 
  นักศึกษาต:องเลือกเรียนรายวิชาต8อไปน้ีหรือรายวิชาอ่ืนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให: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 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต          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 ภาพยนตร�วิจักษ�           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 ปรัชญาข้ันแนะนํา          ๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต 
SHHU 101 Introduction to Philosophy 
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตร�ในชีวิตประจําวัน         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 หลักรัฐศาสตร�การเมืองและการปกครองไทย       ๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต 
SHSS 125 Principles of Political Science and Thai Politics 
กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค�กร         ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
KAGE 260 Administration and Organization Management  



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๒๐ 

 

หมายเหตุ : อาจเลือกจากรายวิชาอ่ืนๆท่ีอยู8ในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุ8มสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัย 

รายวิชากลุ2มวิชาสุขภาพและนันทนาการ                                    รวม ๒ หน2วยกิต 
 นักศึกษาต:องเลือกเรียนรายวิชาต8อไปน้ีให:มีหน8วยกิตไม8น:อยกว8า ๒ หน8วยกิต  

     จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 
วกศท ๑๐๑ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต 
SPGE 101 Aerobics for Health 
วกศท ๑๐๒ โยคะเพ่ือสุขภาพ          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 ว8ายนํ้า           ๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต 
SPGE 109 Swimming 
วกศท ๑๑๐ บาสเกตบอล          ๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต 
SPGE 110 Basketball 
วกศท ๑๑๑ วอลเลย�บอล                    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 : อาจเลือกจากรายวิชาอ่ืนๆท่ีอยู8ในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุ8มวิชาสุขภาพและนันทนาการของมหาวิทยาลัย 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๒๑ 

 

 
 

 หมวดวิชาเฉพาะ          ๑๐๒ หน2วยกิต 
กลุ2มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตรA ๗ รายวิชา               รวม ๒๑ หน2วยกิต 

รายวิชาบังคับศิลปศาสตร�ท่ีบรรจุไว:ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีปรับปรุง
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 ปรัชญาเบ้ืองต: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  มนุษย�กับศิลปะ           ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LASR 317 Man and Art 
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ�โลกร8วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economics, and Society 

 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)                                                         
  รายวิชากลุ2มวิชาบังคับ  

      แผนการศึกษาวิชาเอกเด่ียว  ๑๗ วิชา                          รวม  ๕๑      หน2วยกิต  
  แผนการศึกษาวิชาเอก-วิชาโท ๑๗ วิชา    รวม  ๕๑      หน2วยกิต 

 
 
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๒๒ 

 

 
 

จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 
     ศศภอ ๑๐๙  ภาษาศาสตร�และภาษาอังกฤษเบ้ืองต:น        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 

LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics 
ศศภอ ๒๐๑ ระบบคําและวากยสัมพันธ�ภาษาอังกฤษ        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 201 English Morphology and Syntax 
ศศภอ ๒๐๔ การอ8านเชิงวิชาการเบ้ืองต: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 ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 208 Translation from English into Thai 
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตร�ภาษาอังกฤษ          ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 209 English Phonetics 
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต:น          ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต         
LAEN 211 Fundamental Academic Writing  
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานวรรณคดีทางด:านเทพปกรณัมและพระคัมภีร�ไบเบิล   ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 

   LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature 
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบ้ืองต:น              ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต  
LAEN 217 Introduction to Literature 
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 301 Translation from Thai into English 
ศศภอ ๓๐๔ การอ8านเชิงวิเคราะห�          ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 304 Analytical Reading 
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง         ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 307 Advanced Conversation 
ศศภอ ๓๐๘* การเขียนเพ่ือเตรียมความพร:อมในการวิจัย       ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 308 Research Writing Preparation 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๒๓ 

 

ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพ่ือจุดมุ8งหมายทางวิชาการ        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต  
LAEN 343 Writing for Academic Purposes     
ศศภอ ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ           ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 345 British Literature 
ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน            ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 346 American Literature                                                                    
ศศภอ ๔๓๘* การพูดในท่ีสาธารณะ         ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 438 Public Speaking    

รายวิชากลุ2มวิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)                                                            
 วิชาเอกเด่ียว    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-นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต2อไปน้ี 
    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 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๒๔ 

 

ศศภอ ๔๖๒ การศึกษาค:นคว:าอิสระในเชิงศิลปศาสตร�       ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 462 Independent Study in Liberal Arts 

    หมวดภาษาศาสตรA (Linguistics) 
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 

ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ           ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 336 Sound System of English 
ศศภอ ๓๓๗ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม          ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 337 Language, Society and Culture 
ศศภอ ๔๓๖ วัจนปฏิบัติศาสตร�           ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต

   LAEN 436 Pragmatics 
ศศภอ ๔๕๑ ภาษาย8อยของภาษาอังกฤษ          ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต   
LAEN 451 Varieties of English   
 
หมวดการแปล (Translation) 
ศศภอ ๔๕๕ การแปลระดับสูง                     ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 455 Advanced Translation 
ศศภอ ๔๕๖ การแปลแบบล8าม           ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 456 Interpretation 
 

        หมวดวรรณคดี (Literature) 
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 

ศศภอ ๓๓๕ การละครเบ้ืองต:น        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 335 Introduction to Drama 
ศศภอ ๔๑๖ วรรณกรรมอังกฤษท่ีคัดสรร       ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 416 Selected Topics in British Literature  
ศศภอ ๔๑๗ วรรณกรรมอเมริกันท่ีคัดสรร        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 417 Selected Topics in American Literature     
ศศภอ ๔๓๔ วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต  
LAEN 434 Asian Literature 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๒๕ 

 

ศศภอ ๔๓๕ เชคสเป?ยร�เบ้ืองต:น         ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 435 Introduction to Shakespeare 
ศศภอ ๔๔๐ นักเขียนสตรี          ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 440 Women Writers  
ศศภอ ๔๖๐ วรรณกรรมเอกของโลก         ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 460 Masterpieces of World Literature 

 
        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 ภาษาอังกฤษเพื่อการท8องเท่ียว              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 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี       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 ภาษาอังกฤษสําหรับส่ือและส่ิงพิมพ�        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 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ช8วยในการเรียนรู:ภาษาข้ันแนะนํา     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 
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๒๖ 

 

 
 

กลุ2มวิชาโท              รวม    ๑๘  หน2วยกิต 
 ให: นักศึ กษาเลือกเรียนสาขาวิชาโท ท่ี เปX ดสอนในคณะศิลปศาสตร�หรือคณะ/หน8วยงาน อ่ืนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ สาขาวิชาโทภาษาไทย หรือสาขาวิชาโทภาษาญ่ีปุ̂น โดยกลุ8มวิชาโทต:องมีจํานวนหน8วยกิต
ไม8น:อยกว8า ๑๘ หน8วยกิต หรือเปKนไปตามข:อกําหนดของรายวิชาโทน้ัน 
ตัวอย8างสาขาวิชาโทท่ีเปXดสอนโดยคณะศิลปศาสตร�  
 
รายวิชาโทภาษาอังกฤษ  (สําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืน)                         ๑๘ หน2วยกิต 
กลุ2มวิชาบังคับ ประกอบด:วย ๔ รายวิชา ซึ่งนักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา     รวม   ๑๒  หน8วยกิต 
 
หมายเหตุ : ก8อนเรียนรายวิชาต8อไปน้ีต:องสอบผ8านวิชา ศศภอ ๑๑๖ โครงสร:างภาษาอังกฤษ และ ศศภอ ๒๑๖ 
          การส่ือสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ โดยได:เกรดไม8ตํ่ากว8า C+ ท้ังสองรายวิชา 

วิชาบังคับโท ๑๒ หน2วยกิต     
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 

ศศภอ ๒๐๔  การอ8านเชิงวิชาการเบ้ืองต: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 การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต:น         ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต         
LAEN 211 Fundamental Academic Writing  
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในท่ีสาธารณะ         ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAEN 438 Public Speaking           
                             

วิชาบังคับเลือก   เลือกไม8ตํ่ากว8า ๒ รายวิชา  รวม  ๖ หน8วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในหมวดน้ีได:จากวิชาบังคับหรือวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๒๗ 

 

 

กลุ2มวิชาโท สาขาวิชาภาษาไทย                       ๑๘ หน2วยกิต 
รายวิชาบังคับ ประกอบด:วย ๔ รายวิชา ซ่ึงนักศึกษาต: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   เลือกไม8ตํ่ากว8า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได:จากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

กลุ2มวิชาโท ภาษาญ่ีปุeน          ๑๘  หน2วยกิต 
รายวิชาบังคับมี ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน8วยกิต 

จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญ่ีปุ̂นเบ้ืองต:น ๑      ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LAJP  161 Elementary Japanese 1  
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญ่ีปุ̂นเบ้ืองต:น ๒      ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LAJP  162 Elementary Japanese 2 
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญ่ีปุ̂นเบ้ืองต:น ๓      ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LAJP  163 Elementary Japanese 3 
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญ่ีปุ̂นเบ้ืองต:น ๔      ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LAJP  164 Elementary Japanese 4  
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๒๘ 

 

รายวิชาบังคับเลือก  นักศึกษาต:องเลือกเรียนไม8น:อยกว8า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต 
ศศภญ ๑๖๕ ญ่ีปุ̂นศึกษา        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAJP  165 Japanese Studies 
ศศภญ ๑๖๗ ภาษาญ่ีปุ̂นธุรกิจ        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAJP  167 Business Japanese 
ศศภญ ๑๖๘ การเขียนภาษาญ่ีปุ̂น        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAJP  168 Japanese Writing  
ศศภญ ๑๖๙ การอ8านภาษาญ่ีปุ̂น        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 ปริทัศน�ศิลปะการละครเวที  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:องเลือกไม8ตํ่ากว8า ๒-๓ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต นักศึกษา
สามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได:จากรายวิชาบังคับเลือกต8างๆ ดังต8อไปน้ี  

จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 
ศศศค ๒๒๐ การละครเอเชีย ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LADA 
  

220 
 

Asian Theatre 
   



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๒๙ 

 

   
ศศศค ๒๒๑ ประวัติศาสตร�ละครเวทีตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LADA  221 Western Theatre History   
ศศศค ๓๒๑ วรรณคดีการละครตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LADA 321 Western Dramatic Literatures   
ศศศค ๓๕๐ การกํากับการแสดง ๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต 
LADA 350 Directing   
ศศศค  ๔๗๐ โครงงานป?สุดท:ายด:านศิลปะการละครเวที ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LADA 470 Senior Project in Theatre   

 
กลุ2มวิชาโท ประวัติศาสตรA 
รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน8วยกิต 

จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 
ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตร�ไทยก8อนสมัยใหม8 ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAHT  211 Pre-Modern Thai History   
ศศปศ  ๒๑๒ ประวัติศาสตร�ไทยสมัยใหม8 ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAHT  212 Modern Thai History   
ศศปศ ๒๒๑ ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออกเฉียงใต:ข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAHT 221 Introduction to History of Southeast Asia   
ศศปศ ๓๓๑ ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออกข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAHT 331 Introduction to History of East Asia   

 
รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทประวัติศาสตร� นักศึกษาต:องเลือกไม8ตํ่ากว8า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต นักศึกษา
สามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได:จากรายวิชาบังคับเลือกต8างๆ ดังต8อไปน้ี  

จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 
ศศปศ ๒๔๑ ประวัติศาสตร�ยุโรปข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAHT  241 Introduction to History of Europe   
ศศปศ  ๒๖๑ ประวัติศาสตร�ท:องถ่ินไทย ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAHT  261 Thai Local History   
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๓๐ 

 

 
 
ศศปศ 

 
 
๓๑๑ 

 
 
ประวัติศาสตร�การทหารในประเทศไทย 

 
 

๓ 

 
 
(๓-๐-๖) หน8วยกิต 

LAHT 311 Thailand’s Military History   
ศศปศ ๓๑๒ บทบาทสําคัญของชาวต8างชาติในประวัติศาสตร�ไทยก8อนสมัยใหม8 ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAHT 312 Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History   
ศศปศ ๓๓๒ ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออกเฉียงใต:ในยุคการค:า  

ศตวรรษท่ี ๑๕-๑๘ 
๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 

LAHT  332 History of Southeast Asia in the Age of Commerce 
15th– 18th Century   

ศศปศ  ๓๕๑ ประวัติศาสตร�อเมริกา ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAHT  351 American History   
ศศปศ ๔๑๑ การอ8าน เชิงวิเคราะห� และการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร�ไทย ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAHT 411 

 
Reading, Analysis, and Writing Thai History Research 
Papers   

 
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   
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
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๓๑ 

 

 

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทปรัชญา นักศึกษาต:องเลือกไม8ตํ่ากว8า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต นักศึกษาสามารถ
เลือกรายวิชาบังคับเลือกได:จากรายวิชาบังคับเลือกต8างๆ ดังต8อไปน้ี  

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 
 นักศึกษาท่ีมีความประสงค�จะเรียนภาษาจีนเปKนวิชาโท ต:องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภจ ๑๗๑ 
ภาษาจีน ๑ และ ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒ ก8อน โดยต:องมีผลการศึกษาไม8ตํ่ากว8า B ท้ัง ๒ รายวิชา และนักศึกษา
จะต:องเรียนรายวิชาบังคับ และบังคับเลือกรวม ๑๘ หน8วยกิต ดังน้ี 
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 
ศศภจ ๒๐๒  การอ8านภาษาจีนเพื่อความเข:าใจ    ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LACH 202   Chinese Reading Comprehension 
ศศภจ ๓๐๑  การเขียนภาษาจีน ๑     ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LACH 301   Chinese Writing I  
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๓๒ 

 

 
 

รายวิชาบังคับเลือก ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเลือกเรียนรายวิชาต8อไปน้ี 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  ภาษาจีนในส่ือโสตทัศน�     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 จิตวิทยาท่ัวไป          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:องเลือกไม8ตํ่ากว8า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน8วยกิต นักศึกษาสามารถเลือก
รายวิชาบังคับเลือกได:จากรายวิชาบังคับเลือกต8างๆ ดังต8อไปน้ี 

จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 
ศศจว ๒๑๑ จิตวิทยาสังคมข้ันแนะนํา       ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต  
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๓๓ 

 

LAPS 211 General Psychology 
 
ศศจว ๒๑๒ จิตวิทยาการปรึกษาข้ันแนะนํา     ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต  
LAPS 212 Introduction to Counseling Psychology   
ศศจว ๓๑๑ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การเบ้ืองต:น     ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAPS 311  Introduction to Industrial and Organizational 
ศศจว ๓๑๒ จิตวิทยาพัฒนาการ      ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAPS 312  Developmental Psychology 
ศศจว ๓๑๓ จิตวิทยาเชิงบวก        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAPS 313 Positive Psychology 

 หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม2น-อยกว2า ๖ หน2วยกิต                                      
รายวิชาต8อไปน้ีเปKนวิชาเลือกเสรีของคณะศิลปศาสตร� นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร

ของคณะศิลปศาสตร�หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเปXดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
จํานวนหน8วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค:นคว:า) 

ศศภท ๑๐๖ อารมณ�ขันกับภาษาและวรรณกรรมไทย        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:องถ่ินในประเทศไทย      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 เทคนิคการส่ือสารภาษาไทยในอาชีพ       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 การพูดในท่ีชุมนุมชน         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 
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๓๔ 

 

ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร�        ๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต 
LATH 116 Thai Literary Works and Film 
ศศภท ๑๑๗ การ�ตูนศึกษา          ๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต 
LATH 117 Comics Studies 
ศศภท ๑๑๘ กีฬาและการละเล8นในฐานะคติชน        ๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต 
LATH 118 Sports and Recreations as Folklore 
ศศภท ๑๑๙ คติชนกับศิลปะพื้นถ่ินไทย         ๒ (๒-๐-๔) หน8วยกิต 
LATH 119 Folklore and Thai Folk Art 
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สําหรับชาวต8างชาติ)        ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LATH 120 Thai Level 1 
ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สําหรับชาวต8างชาติ)            ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LATH 121 Thai Level 2 
ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (สําหรับชาวต8างชาติ)        ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LATH 122 Thai Level 3 
ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต:น ๑         ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LAFR 141 Elementary French 1 
ศศภฝ ๑๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต:น ๒         ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LAFR 142 Elementary French 2 
ศศฝศ ๑๕๐ หน:าต8างสู8ฝรั่งเศส         ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAFR 150 Windows to France 
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญ่ีปุ̂นเบ้ืองต:น ๑         ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LAJP 161  Elementary Japanese 1 
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญ่ีปุ̂นเบ้ืองต:น ๒         ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LAJP 162  Elementary Japanese 2 
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญ่ีปุ̂นเบ้ืองต:น ๓         ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LAJP 163  Elementary Japanese 3 
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญ่ีปุ̂นเบ้ืองต:น ๔         ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LAJP 164  Elementary Japanese 4 
ศศภญ ๑๖๕ ญ่ีปุ̂นศึกษา          ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAJP 165  Japanese Studies 
ศศภญ ๑๖๖ ภาษาญ่ีปุ̂นเพื่อการส่ือสาร              ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
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๓๕ 

 

LAJP 166  Japanese for Communication 
 
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑          ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LACH 171 Chinese I 
ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒          ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LACH 172 Chinese II 
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓          ๓ (๒-๒-๕) หน8วยกิต 
LACH 173 Chinese III 
ศศภจ ๒๐๙ การเขียนภาษาจีนด:วยพู8กันจีน        ๒ (๑-๒-๓) หน8วยกิต 
LACH 209 Chinese Calligraphy 
ศศภจ  ๒๑๒ จีนศึกษา          ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LACH 212 Chinese Studies        
ศศภย  ๑๙๑ ภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน ๑        ๓ (๒-๒-๕)หน8วยกิต 
LAGM 191 Elementary German 1 
ศศภย  ๑๙๒ ภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน ๒        ๓ (๒-๒-๕)หน8วยกิต 
LAGM 192 Elementary German 2 
ศศพฐ ๑๑๑ มนุษย�กับความช่ืนชมศิลปะ        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAFE 111 Man and Arts Appreciation 
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห�อย8างใช:เหตุผล        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis 
ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรียนรู:ด:วยตนเอง         ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAFE 145 Self – Learning Techniques 
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ          ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAFE 146 Personality Development 
ศศพฐ ๑๔๙ การสร:างความสัมพันธ�ระหว8างบุคคล        ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAFE 149 Interpersonal Relationship Development 
ศศพฐ ๑๕๔ ศิลปะกับชีวิตไทย         ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
LAFE 154 Arts and Thai Life 
ศศพฐ ๑๕๕ ปรัชญาข้ันพื้นฐาน         ๓ (๓-๐-๖) หน8วยกิต 
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๓๖ 

 

LAFE 155 Fundamental Philosophy 
 

๓.๑.๔  แสดงแผนการศึกษา 
            ๓.๑.๔.๑  แผนการศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาเอกเด่ียว 

ชั้นป@ท่ี ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑ – ๒ – ๓)* 
MUGE 101 General Education for Human Development  
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๓ (๒ – ๒ – ๕)* 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑ – ๒ – ๓)** 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development  
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช:ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๓ (๒ – ๒ – ๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร:างภาษาอังกฤษ   ๓ (๓ – ๐ – ๖) 
LAEN 116 English Structure  
ศศบศ 
LASR 

๑๑๒
112 

ทักษะการรู:สารสนเทศ 
Information Literacy Skills 

๓ (๓ – ๐ – ๖) 
 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

วิชากลุ8มวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� (๑) 
 

๓ (๓ – ๐ – ๖) / ๓ (๒ – ๒ – ๕) 
 

xxxx 
xxxx 

xxx 
xxx 

วิชากลุ8มสุขภาพและนันทนาการ 
 

๒ (๑ – ๒ - ๓) 
 

รวมหน2วยกิต ๑๙  หน2วยกิต 
     
หมายเหตุ:  รายวิชา มมศท ๑๐๑-๑๐๓ เปEนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดป@การศึกษา  
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๓๗ 

 

  * เปKนรายวิชาเรียนต8อเน่ืองท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท8าน้ัน 
  ** เปKนรายวิชาเรียนต8อเน่ืองท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๒ เท8าน้ัน 

               ชั้นป@ท่ี ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑–๒–๓)* 
MUGE 101 General Education for Human Development  
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย� ๓ (๒–๒–๕)* 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑–๒–๓)** 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human development  
ศศภอ       ๒๑๖ การส่ือสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ   ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication  
ศศบศ 
LASR 
xxxx 

๑๑๓ 
113 
xxx 

อารยธรมตะวันตก 
Western Civilization 
วิชากลุ8มสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� (๑) 

๓ (๓-๐-๖) 
 
๓ (๓-๐-๖) 

xxxx xxx   
xxxx xxx วิชากลุ8มวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� (๒) ๓ (๓-๐-๖) 
xxxx xxx  

 
 

รวมหน2วยกิต ๑๔ หน2วยกิต 
     

หมายเหตุ:  รายวิชา มมศท ๑๐๑-๑๐๓ เปEนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดป@การศึกษา 
  * เปKนรายวิชาเรียนต8อเน่ืองท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท8าน้ัน 
  ** เปKนรายวิชาเรียนต8อเน่ืองท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๒ เท8าน้ัน 
 
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๓๘ 

 

 

ชั้นป@ท่ี ๒ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร�และภาษาอังกฤษเบ้ืองต:น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics  
ศศภอ ๒๐๔ การอ8านเชิงวิชาการเบ้ืองต:น 
LAEN 204 Fundamental Academic Reading 

๓ (๓–๐–๖) 

ศศภอ ๒๐๙    สัทศาสตร�ภาษาอังกฤษ   ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 209 English Phonetics  
ศศภอ ๒๑๑  การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต:น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 211  Fundamental Academic Writing  
 
วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA) 

 

ศศบศ 
LASR 
ศศบศ 
LASR    

๒๑๕ 
215 
๒๑๔ 
214 

อารยธรรมตะวันออก 
Eastern Civilization 
ปรัชญาเบ้ืองต:น 
Introduction to Philosophy 

๓ (๓–๐–๖) 
 
๓ (๓–๐–๖) 
 

     
วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ xxx  วิชาบังคับเลือก (๑) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   

 
 

รวมหน2วยกิต ๒๑  หน2วยกิต 
      

  



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๓๙ 

 

 

ชั้นป@ท่ี ๒ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๒๐๑ ระบบคําและวากยสัมพันธ�ภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 201 English Morphology and Syntax  
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 207 Principles of Translation  
ศศภอ 
LAEN      
ศศภอ 

๒๑๔ 
214 
๓๐๔ 

พ้ืนฐานทางวรรณคดีด:านเทพปกรณัมและพระคัมภีร�ไบเบิล        
Mythological and Biblical Background to Literature 
การอ8านเชิงวิเคราะห� 

๓ (๓–๐–๖) 
 
๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 304 Analytical Reading   
 
วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA) 
ศศบศ   ๒๑๖ อารยธรรมไทย 
LASR    216  Thai Civilization  

 
 
๓ (๓–๐–๖) 

    
วิชาศึกษาทั่วไป 
xxxx   xxx      วิชากลุ8มสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� (๒) 
xxxx   xxx 
 
วิชาเลือกเสรี 
xxxx    xxx        วิชาเลือกเสรี (๑)                      
xxxx    xxx 
 

 
๓ (๓–๐–๖) 
 
 
๓ (๓–๐–๖) 

รวมหน2วยกิต ๒๑ หน2วยกิต 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๔๐ 

 

 

ชั้นป@ท่ี ๓ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 208 Translation from English into Thai  
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบ้ืองต:น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 
ศศภอ 
LAEN 
ศศภอ 
LAEN 
        

217 
๓๐๗ 
307 
๓๔๓ 
343     

Introduction to Literature 
การสนทนาระดับสูง 
Advanced Conversation 
การเขียนเพ่ือจุดมุ8งหมายทางวิชาการ 
Writing for Academic Purposes 

 
๓ (๓–๐–๖) 
 
๓ (๓–๐–๖) 

วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA)  
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย�กับศิลปะ ๓ (๓–๐–๖) 
LASR    317 Man and Art 

 
 

วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๒) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ xxx  วิชาบังคับเลือก (๓) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
 
รวมหน2วยกิต 

 
๒๑  หน2วยกิต 

  
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๔๑ 

 

 
ชั้นป@ท่ี ๓ 

ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 
รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 301 Translation from Thai into English  
ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพ่ือเตรียมความพร:อมในการวิจัย  ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 308 Research Writing Preparation  
ศศภอ  ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 
ศศภอ 
LAEN 
  

345 
๔๓๘ 
438 

British Literature 
การพูดในท่ีสาธารณะ  
Public Speaking                                                       

 
๓ (๓–๐–๖) 

วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA)  
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ�โลกร8วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และส่ือต8างๆ ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economics and 

Society 
 

 

วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๔ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ   xxx         วิชาบังคับเลือก ๕                                                            ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN    xxx   

    รวมหน2วยกิต               ๒๑ หน2วยกิต 
            

 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๔๒ 

 

ชั้นป@ท่ี ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 346 American Literature  
 
วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ) 

 

ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก  ๖ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก  ๗ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก  ๘ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN Xxx   
ศศภอ   xxx       วิชาบังคับเลือก  ๙                                                     
LAEN   xxx 
 
วิชาเลือกเสรี 
ศศภอ  xxx        วิชาเลือกเสรี (๒)  
LAEN   xxx 
 

๓ (๓–๐–๖) 
  
 
๓ (๓–๐–๖) 

รวมหน2วยกิต ๑๘ หน2วยกิต 
  

 
 
 
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๔๓ 

 

ชั้นป@ท่ี ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก  ๑๐ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก  ๑๑ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก  ๑๒ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx  

 
 

รวมหน2วยกิต ๙  หน2วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๔๔ 

 

 
   วิชาเอก-วิชาโท 

ชั้นป@ท่ี ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป  
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑–๒–๓)* 
MUGE 101 General Education for Human Development  
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๓ (๒–๒–๕)* 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย� ๒ (๑–๒–๓)** 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development  
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช:ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ๓ (๓–๐–๖) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร:างภาษาอังกฤษ   ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 116 English Structure  
ศศบศ 
LASR 

๑๑๒
112 

ทักษะการรู:สารสนเทศ 
Information Literacy Skills 

๓ (๓–๐–๖) 
 

xxxx 
xxxx 

xxx 
xxx 

วิชากลุ8มวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� (๑) ๓ (๓–๐–๖) 
 

xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
      

xxx 
xxx 
xxx   
xxx           

วิชากลุ8มสุขภาพและนันทนาการ 
 
(สําหรับผู:ท่ีประสงค�เรียนวิชาโทภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ̂น หรือจิตวิทยา)       

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

รวมหน2วยกิต ๑๙-๒๒  หน2วยกิต 
หมายเหตุ:  รายวิชา มมศท ๑๐๑-๑๐๓ เปEนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดป@การศึกษา 
  * เปKนรายวิชาเรียนต8อเน่ืองท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท8าน้ัน 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๔๕ 

 

  ** เปKนรายวิชาเรียนต8อเน่ืองท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๒ เท8าน้ัน 

ชั้นป@ท่ี ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑–๒–๓)* 
MUGE 101 General Education for Human Development  
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย� ๓ (๒–๒–๕)* 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑–๒–๓)** 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human development  
ศศภอ       ๒๑๖ การส่ือสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ   ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication  
ศศบศ 
LASR 
xxxx 

๑๑๓  
113 
xxx 

อารยธรมตะวันตก 
Western Civilization 
กลุ8มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� (๑)  

๓ (๓-๐-๖) 
 
๓ (๓-๐-๖) 

xxxx xxx    
xxxx xxx วิชากลุ8มวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� (๒) ๓ (๓-๐-๖) 
xxxx xxx   
xxxx 
xxxx 

 xxx 
 xxx 

(สําหรับผู:ท่ีประสงค�เรียนวิชาโทภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ̂น หรือจิตวิทยา)   ๓ (๒-๒-๕)/๓ (๓-๐-๖)  
  

 
รวมหน2วยกิต 

 
๑๔-๑๗ หน2วยกิต 

      
 
หมายเหตุ: รายวิชา มมศท ๑๐๑-๑๐๓  เปEนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดป@การศึกษา 
  * เปKนรายวิชาเรียนต8อเน่ืองท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท8าน้ัน 
     ** เปKนรายวิชาเรียนต8อเน่ืองท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต8นับหน8วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๒ เท8าน้ัน 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๔๖ 

 

 

ชั้นป@ท่ี ๒ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร�และภาษาอังกฤษเบ้ืองต:น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics  
ศศภอ ๒๐๔ การอ8านเชิงวิชาการเบ้ืองต:น 
LAEN 204 Fundamental Academic Reading 

๓ (๓–๐–๖) 

ศศภอ ๒๐๙    สัทศาสตร�ภาษาอังกฤษ        ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 209 English Phonetics  
ศศภอ ๒๑๑  การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต:น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 211  Fundamental Academic Writing  
 
วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA) 

 

ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 
ศศบศ    
LASR 
 

215 
๒๑๔  
214       

Eastern Civilization 
ปรัชญาเบ้ืองต:น 
Introduction to Philosophy 
 

 
๓ (๓–๐–๖) 

วิชาโท  
xxxx xxx วิชาบังคับโท (๑) ๓ (๓–๐–๖) 
xxxx xxx   
 
รวมหน2วยกิต 

 
๒๑  หน2วยกิต 

 
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๔๗ 

 

 

ชั้นป@ท่ี ๒ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๒๐๑ ระบบคําและวากยสัมพันธ�ภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 201 English Morphology and Syntax  
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 207 Principles of Translation  
ศศภอ 
LAEN      
ศศภอ 

๒๑๔ 
214 
๓๐๔ 

พ้ืนฐานทางวรรณคดีด:านเทพปกรณัมและพระคัมภีร�ไบเบิล        
Mythological and Biblical Background to Literature 
การอ8านเชิงวิเคราะห� 

๓ (๓–๐–๖) 
 
๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 304 Analytical Reading   
 
วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA) 
ศศบศ   ๒๑๖ อารยธรรมไทย 
LASR    216 Thai Civilization  

 
 
๓ (๓–๐–๖) 

    
วิชาศึกษาทั่วไป  
xxxx xxx วิชากลุ8มสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� (๒) ๓ (๓–๐–๖) 
xxxx xxx   
 
วิชาโท 

 

xxxx xxx วิชาบังคับโท (๒) ๓ (๓–๐–๖) 
xxxx xxx   
 
รวมหน2วยกิต 

 
๒๑  หน2วยกิต 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๔๘ 

 

 

ช้ันป@ที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่  ๑ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 208 Translation from English into Thai  
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบ้ืองต:น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 
ศศภอ 
LAEN 
ศศภอ 
LAEN 
        

217 
๓๐๗ 
307 
๓๔๓ 
343         

Introduction to Literature 
การสนทนาระดับสูง 
Advanced Conversation 
การเขียนเพื่อจุดมุ8งหมายทางวิชาการ 
Writing for Academic Purposes 

 
๓ (๓–๐–๖) 
 
๓ (๓–๐–๖) 

วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA)  
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย�กับศิลปะ ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 317 Man and Art 

 
 

วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๑) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
 
วิชาโท 

  
 

 

xxxx xxx วิชาบังคับโท (๓)   ๓ (๓–๐–๖) 
 
รวมหน2วยกิต 

 
๒๑  หน2วยกิต 

      



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๔๙ 

 

 
ชั้นป@ท่ี ๓ 

ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 
รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 
ศศภอ 
LAEN  

301 
๓๐๘ 
308 

Translation from Thai into English 
การเขียนเพ่ือเตรียมความพร:อมในการวิจัย 
Research Writing Preparation 

 
๓ (๓–๐–๖) 
 

ศศภอ  ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 
ศศภอ 
LAEN  
 

345 
๔๓๘ 
438 

British Literature 
การพูดในท่ีสาธารณะ 
Public Speaking 

 
๓ (๓–๐–๖) 

วิชาบังคับ (ศิลปศาสตรA)  
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ�โลกร8วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และส่ือต8างๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economics and 

Society 
 

 

วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๒) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
 
วิชาโท 

  
 

 

xxxx 
xxxx 

xxx 
xxx 

วิชาบังคับโท (๔)   ๓ (๓–๐–๖) 

    
รวมหน2วยกิต                         ๒๑ หน2วยกิต 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๕๐ 

 

                      

ชั้นป@ท่ี ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาเฉพาะ  
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 346 American Literature  
 
วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ) 

 

ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๓) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๔) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๕) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 
 
วิชาโท 
xxxx   
xxxx 

xxx 
 
 
xxx 
xxx 

 
 
 
วิชาบังคับเลือกโท (๑) 

 
 
 
๓ (๓–๐–๖) 
 

 
วิชาเลือกเสรี 

 

xxxx 
xxxx     

xxx 
xxx     

วิชาเลือกเสรี ๑ ๓ (๓–๐–๖) 

 
       รวมหน2วยกิต                                                                              ๑๘  หน2วยกิต 

                                                                                                         
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๕๑ 

 

 

ชั้นป@ท่ี ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

รายวิชา จํานวนหน2วยกิต 
วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๖) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
 
วิชาโท 
ศศภอ 

 
 
xxx 

 
 
วิชาบังคับเลือกโท (๒) 

 
 
๓ (๓–๐–๖) 

LAEN xxx   
 
 
ศศภอ 

 
 
xxx 

 
 
วิชาเลือกเสรี (๒) 

 
 
๓ (๓–๐–๖) 

LAEN xxx   
 
รวมหน2วยกิต 

 
๙  หน2วยกิต 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๕๒ 

 

 

 
           ๓.๑.๕  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs)  
                       สู2รายวิชา (Curriculum Mapping):  
                     แสดงในภาคผนวก ๔ 
 
       ๓.๑.๖  คําอธิบายรายวิชา 
                      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                           
         จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค-นคว-า) 
มมศท ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษยA              ๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต 
MUGE 101  General Education for Human Development        2 (1 - 2 - 3) credits 
   ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ�ของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ  วิชาเฉพาะ ความ
เช่ือมโยงสัมพันธ�ระหว8างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห�สังเคราะห�อย8างมี
วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�  การวิเคราะห�เหตุป�จจัยและผลกระทบของเหตุการณ�  สถานการณ� 
ป�ญหา  และการสังเคราะห�แนวทางแก:ไข  ป�องกันป�ญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ�  สถานการณ� เพื่อ
คุณประโยชน�ต8อตนเอง ผู:อ่ืน และสังคม  การประยุกต�ความรู:เพ่ือเสนอแนวทางแก: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 สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษยA                               ๓ (๒ – ๒ – ๕)  หน2วยกิต   
MUGE 102 Social Studies for Human Development       3 (2 - 2 - 5)    credits 
   หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข:องกับสถานการณ�  เหตุการณ�  ป�ญหาท่ีสําคัญของสังคมไทย

และสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ�สําคัญในประวัติศาสตร� ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห�เหตุป�จจัยและผลกระทบของเหตุการณ�  สถานการณ�  ป�ญหา และ
การสังเคราะห�แนวทางแก:ไข ป�องกันป�ญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ�   สถานการณ�   เพื่ อ
คุณประโยชน�ต8อตนเอง ผู:อ่ืน และสังคม  การประยุกต�ความรู:เพ่ือเสนอแนวทางแก: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 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๕๓ 

 

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 ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษยA                  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�ญหาเก่ียวกับวิวัฒนาการท่ี
สําคัญทางด:านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห�เหตุป�จจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ�  สถานการณ�  ป�ญหา และการสังเคราะห�แนวทางแก:ไข  ป�องกันป�ญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ�  สถานการณ�  เพ่ือคุณประโยชน�ต8อตนเอง ผู:อ่ืน  และสังคม  การประยุกต�ความรู: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-ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   ๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2 - 2 - 5) credits 
    ศิลปะการใช:ภาษาไทย ทักษะการใช:ภาษาไทยในด:านการพูด การฟ�ง การอ8าน  การเขียน  และ
การคิด   เพ่ือการส่ือสารได:อย8างถูกต:อง  เหมาะสม  
   Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking 
skills for accurate and appropriate communication 
 
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร-างภาษาอังกฤษ             ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 116 English Structure              3 (3 – 0 - 6)   credits 
   หลักไวยากรณ�ภาษาอังกฤษท่ีสําคัญ ได:แก8 โครงสร:างประโยค ชนิดของประโยค กาล ประโยค
กรรตุวาจกและกรรมวาจก อนุประโยค กริยาไม8แท: ประโยครายงาน การเปรียบเทียบ กริยาช8วย ประโยคเง่ือนไข 
คําบอกปริมาณ และเครื่องหมายวรรคตอน รวมถึงการประยุกต�ใช:หลักภาษาเพื่อการส่ือสาร 
   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 
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๕๔ 

 

 
 
ศศภอ ๒๑๖ การส่ือสารด-วยวาจาเปEนภาษาอังกฤษ         ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต  
LAEN 216 English Oral Communication        3 (3 - 0 - 6)  credits 
         การฝ�กสนทนาในสถานการณ�ต8างๆในชีวิตประจําวันและเพ่ืองานอาชีพ  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 หลักการจัดการเพ่ือพัฒนาตนเอง             ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAFE 141 Principles of Management for Self Development           3 (3-0-6)  credits 
   หลักการบริหารจัดการท่ีจะช8วยให:ผู:ศึกษาสามารถดูแลบริหารจัดการชีวิตการทํางานเปKนทีมและ
เปKนกลุ8ม สมาชิกท่ีมีจรรยาบรรณและคุณธรรม 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 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต    ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAFE 147 Psychology for Better Life             3 (3-0-6)   credits 
   การเรียนรู:เก่ียวกับการพัฒนาการมนุษย� การปรับตัว การเข:าใจตนเอง  และผู:อ่ืน อิทธิพลทาง
สังคม และส่ิงแวดล:อมท่ีมีผลต8อการดําเนินชีวิต การมีสุขภาพจิตท่ีดี 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 ดนตรีวิจักษA        ๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต 
MSID 101 Music Appreciations          2 (2 - 0 - 4)   credits 
    การเข:าใจวิวัฒนาการ ภาพรวม ของวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกและของโลก ท้ังในด:านรูปแบบ 
สังคม เศรษฐกิจ อันจะนํามาสู8การเข:าใจวัฒนธรรมดนตรีอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน�ในการเปรียบเทียบ และเพ่ืออนาคตของ
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 
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๕๕ 

 

 
 
 
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตรAวิจักษA              ๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต 
MSMS 107 Film Appreciation         2 (2 - 0 - 4)    credits 
   คําจํากัดความ บทบาทและหน:าท่ีของภาพยนตร�  การสํารวจถึงประเภท  รูปแบบ  ประวัติ 
พัฒนาการของภาพยนตร�ในโลกภาพยนตร�ตะวันตก - ตะวันออก และภาพยนตร�ไทย องค�ประกอบการสร:างสรรค�
งานภาพยนตร� การสํารวจภาพยนตร� หลักการประเมินสุนทรีย�ของภาพยนตร� 
                    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  ศิลปะและชีวิตไทย       ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต             
LAFE 154 Arts and Thai Life          3 (3 - 0 - 6)    credits 
   แนวคิดของศิลปะ พัฒนาการของศิลปะไทย โดยการสํารวจจากยุคสมัยต8างๆ ของงานศิลปะไทย 
และการสร:างงานของศิลปXนท่ีสําคัญๆ ของไทย วิถีชีวิตชาวบ:าน ภูมิป�ญญาไทย การปรับเปล่ียนของศิลปะ 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  ปรัชญาข้ันแนะนํา      ๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต     
SHHU 101 Introduction to Philosophy         2 (2 - 0 - 4)    credits 
   ความหมายและขอบเขตของปรัชญา ศึกษาทฤษฎีเรื่องท่ีเปKนหลักหรือท่ีสําคัญ  ข:อสมมุติทาง
ปรัชญาท่ีมีอยู8ในชีวิตประจําวันและศาสตร�ต8างๆ เช8น วิทยาศาสตร�ธรรมชาติ คําถามพ้ืนฐานในปรัชญาสาขาหลัก 
ได:แก8 อภิปรัชญา ปรัชญาท่ีเก่ียวกับวิธีการ ความสมเหตุสมผล ขอบเขต และจริยศาสตร� เช8น อะไรคือส่ิงจริงแท:
อะไรคือพ้ืนฐานของความรู: 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?” 
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๕๖ 

 

 
 
 
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตรAในชีวิตประจําวัน    ๓ (๓ – ๐ – ๖)  หน2วยกิต           
ENGE 103 Economics in Everyday Life        3 (3 - 0 - 6)     credits 
   ผู:บริโภค อุปทาน  อุปสงค�  ผู:ผลิต  ต:นทุน  กลไกตลาด  ระบบเศรษฐกิจการแข8งขันต8าง ๆ 
ผลิตภัณฑ�มวลรวม   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 บูรณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย  ๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต 
SHSS 109 Integration of Thai Politics and law        2 (2 - 0 - 4)    credits 
   โครงสร:างการเมืองและบริหารของประเทศไทยท่ีใช:กฎหมายเปKนพ้ืนฐานใน  การปกครอง อาทิ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการเลือกต้ัง กฎหมายอาญา  และกฎหมายแพ8งและพาณิชย� เปKน
ต:น ธรรมชาติของการเมืองไทย การบังคับใช:กฎหมาย อํานาจ นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ การมี
ส8วนร8วมของสาธารณชนในกระบวนการการเมืองและใช:กฎหมายในการปกครอง กฎหมายท่ีเก่ียวกับประชาธิปไตย 
และจินตทัศน�ทางการรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ ท้ังน้ี 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 เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก    ๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต 
SHSS 105 Thai Economy and Politics and Global Society 2 (2 - 0 - 4)    credits 
   การนําประเทศต8างๆ ติดต8อกันด:วยโลกาภิวัตน� การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและการเมืองไทย 
ในแง8หน่ึงของโลก จะให:ผลกระทบต8อกัน ทางตรงหรือทางอ:อม ความเข:าใจถึงความสัมพันธ�กันเช8นน้ีช8วยทัศนะใน
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 หลักรัฐศาสตรAการเมืองและการปกครองไทย   ๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต 
SHSS 125 Principles of Political Science and Thai Politics 2 (2 - 0 - 4)   credits 
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๕๗ 

 

   หลักรัฐศาสตร�และการเมืองการปกครองไทย โดยในส8วนหลักรัฐศาสตร�เน:นสาระสําคัญๆ ท่ี
เก่ียวข:องกับรัฐ ปรัชญา และอุดมการณ�ทางการเมือง ลัทธิการเมือง รูปแบบการปกครอง การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย และสถาบันการเมืองและการปกครอง สําหรับการเมืองการปกครองไทยเน:นสาระสําคัญๆ ท่ีเก่ียวข:อง
กับรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวข:องกับการเมืองการปกครอง สิทธิหน:าท่ีและการมีส8วนร8วมทางการเมืองของ
ประชาชน จริยธรรมทางการเมือง ประวัติศาสตร�และเหตุการณ�สําคัญทางการเมืองไทย 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 การบริหารและการจัดการองคAกร      ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
KAGE 260 Administration and Organization Management  3 (3 - 0 - 6)    credits 
   หลักในการบริหาร หน:าท่ีของผู:บริหารในด:านท่ีเก่ียวกับการวางแผน การจัดองค�การ การนํา การ
อํานวยการ การจูงใจ การส่ือสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให:ดําเนินตามนโยบายท่ีได:วางไว:เพ่ือให:
บรรลุเป�าหมายของกิจการ วิชาเศรษฐศาสตร�ข้ันแนะนํา อุปสงค� อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุ8นและการจัด
ประเภทสินค:า ระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร� ต:นทุนการผลิต บัญชีรายได:ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความรู:เบ้ืองต:นทางด:านการเงิน การอ8านงบการเงิน อัตราส8วนท่ีสําคัญทางการเงิน 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 คณิตศาสตรAและสถิติศาสตรAพ้ืนฐานประยุกตAได-            ๒ (๒ – ๐ – ๔) หน2วยกิต 
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics            2 (2 - 0 - 4)   credits 

แนวคิด เชิงคณิตศาสตร�และสถิติศาสตร� ทักษะและเทคนิคท่ีประยุกต�ได:ในชีวิตประจําวัน  ระบบ
สมการเชิงเส:น  เมทริกซ�   กําหนดการเชิงเส:น  เซตและหลักการนับ  ความน8าจะเปKนและการตัดสินใจ 
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๕๘ 

 

   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 วิทยาศาสตรAเชิงบูรณาการ               ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
SCID 101 Integrated Science                     3 (3 - 0 - 6)   credits 
   วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร� และวิธีการทางวิทยาศาสตร� โลกและอวกาศ พลังงานในรูปแบบ
ต8างๆ แหล8งพลังงาน  การนําไปใช:และการอนุรักษ�  ส่ิงมีชีวิตและพัฒนาการของส่ิงมีชีวิต เคมีในโลกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง อาหารและเทคโนโลยีอาหาร ส่ิงแวดล:อมและมลพิษ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของการขนส8งและ
การส่ือสาร แนวโน:มการพัฒนาวิทยาศาสตร�ในอนาคต   
   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 โลกและธรรมชาติ                ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
ENGE 100 The Earth and Nature                        3 (3 - 0 - 6)   credits 
   หลักการส่ิงแวดล:อม ระบบนิเวศน� พลวัตทางระบบ สมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศน� การ
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนมนุษยสัมพันธ�กับส่ิงแวดล:อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษย�ท่ีส8งผลกระทบต8อส่ิงแวดล:อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด:วย ดิน 
แร8ธาตุ ป̂าไม: สัตว�ป̂า พลังงาน อากาศ เสียง มูลฝอย และกากของเสียอันตราย สถานการณ�ส่ิงแวดล:อมป�จจุบัน
และวิกฤติการณ�ส่ิงแวดล:อมในประเทศของเราและประเทศอ่ืน  แนวทางการจัดการส่ิงแวดล:อมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

  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 ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน             ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life               3 (3 - 0 - 6)  credits 
  อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากธรรมชาติในชีวิตประจําวันหรือจากมนุษย� หรือจากกิจกรรมในบ:าน 
สถานท่ีทํางาน การเล8นกีฬา กิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม วัตถุอันตราย สารกัมมันตรังสี ไฟฟ�า อัคคีภัย 
แผ8นดินไหว นํ้าท8วมฉับพลัน สารพิษ เช้ือโรค อาหาร ยา ส่ิงเสพติดให:โทษ อาชญากรรม การก8อวินาศกรรม อุบัติภัยจาก
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การจราจรขนส8ง มลพิษทางส่ิงแวดล:อม อันตรายจาก การแพร8 และรับข:อมูลข8าวสาร มาตรการความปลอดภัย การ
ประเมินและการจัดการตอบสนองต8อความเส่ียง และความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต8อบุคคล ทรัพย�สิน และส่ิงแวดล: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 บูรณาการสุขภาพและส่ิงแวดล-อม                     ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
ENGE 105 Integrating Health and Environment                       3 (3 - 0 - 6)  credits 
           แนวคิดสําหรับ “สุขภาพ” และ “ส่ิงแวดล:อม” มิติและระดับของสุขภาพ และป�จจัยท่ีกําหนด
สุขภาพและส่ิงแวดล:อม การปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร�สําหรับการเสริมสร:างสุขภาพและ
ส่ิงแวดล:อม นโยบายสาธารณเพ่ือสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและส่ิงแวดล:อม การวิจัยเชิงบูรณา
การเพ่ือสุขภาพและส่ิงแวดล:อม ตัวช้ีวัดความอยู8ดีมีสุข  ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร:างสุขภาพและส่ิงแวดล:อม 
นโยบายสุขภาพสาธารณะ กระบวนการเรียนรู:เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การดําเนินชีวิตเพ่ือสุขภาพและส่ิงแวดล:อม 
เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการ  บูรณาการสุขภาพและส่ิงแวดล:อม ความสัมพันธ�ระหว8างสุขภาพและส่ิงแวดล: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 แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ                ๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต   
SPGE 101 Aerobics for Health                     2 (1 - 2 - 3)   credits 
   ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน� หลักการพื้นฐานของฝ�กเต:นแอโรบิก  
ทักษะการเคล่ือนไหวในการเต:นแอโรบิก  ความปลอดภัย  และกิจกรรมแอโรบิกอ่ืน ๆ เช8น แอโรบิกในนํ้า 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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วกศท ๑๐๒ โยคะเพ่ือสุขภาพ              ๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต   
SPGE 102 Yoga for Health                       2 (1 - 2 - 3) credits 
   ประวัติ  ความหมายและประโยชน� ของการฝ�กโยคะ  การเตรียมพร:อมของร8างกาย  สถานท่ีและ
อุปกรณ�  เทคนิคการเกร็งและคลาย บริหารข:อต8อ การอบอุ8นร8างกายและการยืดกล:ามเน้ือ 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 เสริมสร-างสมรรถภาพทางกาย                ๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต   
SPGE 103 Body Conditioning                    2 (1 - 2 - 3)    credits 
    ความหมายและองค�ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมินผล  หลักการฝ�ก
และวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช:วิทยาศาสตร�การกีฬา เช8น การเสริมสร:างมวลกล:ามเน้ือ ความ
ทนทานระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ความอ8อนตัว เพ่ือนําไปใช: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  เทนนิส                     ๒ (๑- ๒ – ๓)  หน2วยกิต  
SPGE 104  Lawn Tennis                          2 (1 - 2 - 3)  credits 
   ประวัติ  ประโยชน�  อุปกรณ�  กฎ  และกติกา  สมรรถภาพทางกาย  ทักษะพ้ืนฐาน ได:แก8 การตี
ลูกหน:ามือ  การตีลูกหลังมือ  การตีลูกกลางอากาศ การเสิร�ฟลูก และกลยุทธ�การเล8นแบบต8าง ๆ ท้ังประเภทเด่ียว
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 ฟุตบอล                   ๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต    
SPGE 105 Soccer                        2 (1 - 2 - 3)   credits 
   ประวัติโดยย8อของฟุตบอล ประโยชน� อุปกรณ� กฎและระเบียบ สมรรถภาพทางกาย  ทักษะ
พื้นฐานของการเตะ  การส8ง  การโหม8ง การเล้ียงลูก การทุ8มบอล  และการเล8นเปKนทีม  การเก็บรักษาอุปกรณ�  
ความเส่ียง  การบาดเจ็บ  และความปลอดภัย  การเล8นฟุตบอลเพ่ือการออกกําลังกาย  สุขภาพ  และนันทนาการ 
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   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 ว2ายนํ้า               ๒ (๑ – ๒ – ๓)   หน2วยกิต 
SPGE 109 Swimming                     2 (1 - 2 - 3)   credits 
   ความสําคัญ  ประโยชน�  ความปลอดภัย  กฎและระเบียบ  มารยาท การแต8งกาย ทักษะเบ้ืองต:น
ในการว8ายนํ้า  เช8น  การหายใจ  การลอยตัว  การเคล่ือนไหวขา  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  บาสเกตบอล                 ๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต  
SPGE 110  Basketball                       2 (1 - 2 - 3)   credits 
   ประโยชน�  กติกา  การแต8งกายและ ความปลอดภัยในการเล8น ทักษะเบ้ืองต:นในการเคล่ือนท่ี 
และการรับบอลส8งบอล  การเล้ียงลูก  การยิงประตู  และเล้ียงบอล กลยุทธ� และ ยุทธศาสตร�การเล8นทีม 
        Benefits, rules and regulations, uniforms and safety; basic skills such as 
movement, ball handling, shooting and dribbling;  various team tactics and strategies 
 
วกศท ๑๑๑ วอลเลยAบอล                  ๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต   
SPGE 111 Volleyball                      2 (1 - 2 - 3)    credits 
    ประโยชน�  กฎและระเบียบ กติกา การแต8งกาย และความปลอดภัยในการเล8น ทักษะพื้นฐาน เช8น 
การเคล่ือนท่ี การเล8นลูกมือล8าง การเล8นลูกมือบน การเสิร�ฟ การสกัดก้ัน การตบ  เทคนิคการป�องกัน  กลยุทธ�และ
ยุทธศาสตร�สําหรับทีม 
    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 ลีลาศ                       ๒ (๑- ๒ –๓) หน2วยกิต  
SPGE 112 Social Dance                         2 (1 - 2 - 3) credits 
   ประโยชน� กติกา และกฎเกณฑ�ความปลอดภัยและการแต8งกาย  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, Cuban-
rumba and  cha cha cha 
 
วกศท ๑๑๓ เทเบิลเทนนิส                 ๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต 
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SPGE 113 Table Tennis                       2 (1 - 2 - 3)   credits 
   ประโยชน� กติกา  และกฎเกณฑ�  เคร่ืองแบบและความปลอดภัยในการเล8น ทักษะพ้ืนฐาน เช8น  
การเคล่ือนท่ีของเท:า การตีลูกหน:ามือและลูกหลังมือ การเสิร�ฟ 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 แบดมินตัน                 ๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต 
SPGE 114 Badminton                     2 (1 - 2 - 3)    credits 
       ประโยชน� กติกา  การแต8งกาย ความปลอดภัย ทักษะพ้ืนฐานในการเล8น เช8น      การเคล่ือนท่ี

ของเท:า  การตีลูกหน:ามือ  ลูกหลังมือ  การเสิร�ฟ  การตีลูกดาด  การตีลูกตัดหยอด การตบ  กลยุทธ� และยุทธวิธี
การเล8นเปKนทีมท้ังประเภทเด่ียวและคู8                         
   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  วงดนตรีสากลมูลฐาน                 ๒ (๑ – ๒ – ๓) หน2วยกิต 
MSID 103  Fundament of Western Music Ensemble                  2 (1 - 2 - 3)    credits 
    ฝ�กและแสดงเคร่ืองดนตรีหน่ึงช้ิน   และรวมวงดนตรี  ศึกษาดนตรีและแสดงในเพลงหลายช้ิน 
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
วิเคราะห�และกําหนดความต:องการสารสนเทศ การคัดเลือกแหล8งสารสนเทศ กลยุทธ�การรวบรวม สืบค:น 
และเข:าถึงสารสนเทศโดยใช:เทคโนโลยีสารสนเทศเปKนเคร่ืองมือ การประเมินคุณค8า วิเคราะห�และสังเคราะห�
สารสนเทศ การจัดเก็บ เรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสม 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 
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synthesizing information; managing, arranging, and presenting information in appropriate 
formats; using information according to ethical and legal standards; citation   
 
ศศบศ ๑๑๓  อารยธรรมตะวันตก      ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LASR 113   Western Civilization      3 (3-0-6) credits 

ขอบเขตของอารยธรรมตะวันตก ประวัติความเปKนมาของอารยธรรมต8างๆในซีกโลกตะวันตก 
การศึกษาและวิเคราะห�ป�จจัยท่ีนําไปสู8อารยธรรมสําคัญของโลกตะวันตก ได:แก8  อารยธรรมกรีก โรมัน อียิปต� 
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  ปรัชญาเบ้ืองต-น       ๓ (๓–๐–๖) หน2วยกิต 
LASR 214  Introduction to Philosophy      3 (3 - 0 - 6) credits 

 แนวคิดพื้นฐานของวิชาปรัชญา สาขาต8างๆและขอบเขตของวิชาปรัชญา แนวคิดเบ้ืองต:นของนัก
ปรัชญาท้ังตะวันตกและตะวันออก มนุษย�กับการแสวงหาความจริง การวิเคราะห�หาเหตุผล การประยุกต�ใช:แนวคิดทาง
ปรัชญาในการพัฒนาตนเองให:รู:จักคิดวิเคราะห�โดยใช:เหตุผล บนพ้ืนฐานท่ีม่ันคงทางจริยธรรม คุณธรรม เพ่ือมีส8วนร8วมใน
การพัฒนาสังคมอย8างย่ังยืน 

 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  อารยธรรมตะวันออก       ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LASR 215  Eastern Civilization     3 (3 - 0 - 6)    credits 

ประวัติ ความหมายและแนวคิดของอารยธรรมตะวันออก วิธีการศึกษาอารยธรรมตะวันออก 
กําเนิดของอารยธรรมต8างๆในซีกโลกตะวันออก การศึกษาและวิเคราะห�อารยธรรมอินเดีย จีน เปอร�เซีย 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  อารยธรรมไทย         ๓ (๓–๐–๖) หน2วยกิต 
LASR 216  Thai Civilization      3 (3 - 0 - 6) credits 
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            โครงสร:างและพัฒนาการของสังคมไทยในมิติต8างๆ ได:แก8 วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร� 
ศิลปกรรม สถาป�ตยกรรม การปกครอง ศาสนา วรรณคดีไทย ศิลปะ นาฏศิลป� ดุริยางคศิลป� หัตถศิลป� 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  มนุษยAกับศิลปะ       ๓ (๓–๐–๖) หน2วยกิต 
LASR 317   Man and Arts        3 (3 - 0 - 6) credits 

ความหมายของศิลปะ ความสัมพันธ�ระหว8างศิลปะกับมนุษย� วิธีการศึกษาศิลปะของมนุษย� 
ศิลปะของมนุษย�ในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต: เช8น ศิลปะอินเดีย ศิลปะจีน และศิลปะไทย ศิลปะของ
มนุษย�ในซีกโลกตะวันตก ได:แก8 ศิลปะกรีก ศิลปะโรมัน ศิลปXนท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก มนุษย�กับการช่ืนชมงานศิลปะ  
   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   สถานการณAโลกร2วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม          ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LASR 318    Contemporary World Affairs: Politics, Economy, and Society 3 (3 - 0 - 6)  credit 
   การศึกษาปรากฏการณ�ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกร8วมสมัย ต้ังแต8หลังการส้ินสุด
ของสงครามโลกครั้งท่ีสองถึงป�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) 

        จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค-นคว-า) 
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตรAและภาษาอังกฤษเบ้ืองต-น          ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics 3 (3 - 0 - 6)    credits 
     
    ประวัติศาสตร�ภาษาอังกฤษเบ้ืองต:นภาษาศาสตร�และภาษาศาสตร�ภาษาอังกฤษเบ้ืองต:น 
หลักการเบ้ืองต:นของสัทศาตร�สรวิทยา 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 
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ศศภอ ๒๐๑ ระบบคําและวากยสัมพันธAภาษาอังกฤษ              ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 201 English Morphology and Syntax                  3 (3 - 0 - 6) credits 

   โครงสร:างคําและประโยคในข้ันพื้นฐานและข้ันท่ีสูงข้ึนไป ความเก่ียวข:องของระบบคําและ
วากยสัมพันธ� กับทฤษฎีทางภาษาศาสตร� กระบวนการหลักของการจําแนกคํา การสร:างคํา วลีและประโยคของ
ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ และลักษณะทางไวยากรณ�ของภาษาอังกฤษ 
       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 การอ2านเชิงวิชาการเบ้ืองต-น             ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 204 Fundamental Academic Reading                        3 (3 - 0 - 6)  credits 
   ความรู:และทักษะจําเปKนสําหรับการอ8านเชิงวิชาการเบ้ืองต:น ได:แก8 คําศัพท� กลยุทธ�ในการเรียนรู:
คําศัพท� เช8น อุปสรรค ป�จจัย รากคํา วิธีการเดาความหมายจากบริบท การจับใจความสําคัญ รายละเอียด อนุเฉท
ชนิดต8างๆ จุดประสงค�และนํ้าเสียงของผู: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 หลักการแปล                 ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 207 Principles of Translation                               3 (3 - 0 - 6)   credits 
    ประวัติและความหมายของการแปล ทฤษฎีและกระบวนการแปล  กลวิธีและศิลปะในการ
แปล  การเลือกใช:ภาษาท่ีเหมาะสมสําหรับงานแปลแต8ละประเภท ฝ�กแปลจากบริบทหลากหลายท้ังภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย  วิเคราะห�และอภิปรายถึงป�ญหาท่ีพบในการแปลและวิธีการแก:ป�ญหา 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 Thai-
English 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 
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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 
   การประยุกต�ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล  การแปลต:นฉบับสารคดีและบันเทิงท่ัวไป
จากภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย การวิเคราะห�ป�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 สัทศาสตรAภาษาอังกฤษ                     ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 209 English Phonetics                      3 (3 - 0 - 6)    credits 
    แนวคิดและทฤษฎีทางด:านสัทศาสตร� กระบวนการผลิตเสียง สัทอักษรและการถอดเสียง เสียง
และหน8วยเสียงภาษาอังกฤษ องค�ประกอบของการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ อาทิ การเช่ือมเสียง 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 การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต-น             ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 211 Fundamental Academic Writing               3 (3 - 0 - 6)  credits 
   หลักการและวิธีการเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต:น องค�ประกอบของอนุเฉท 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 พ้ืนฐานวรรณคดีทางด-านเทพปกรณัม           ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 

และพระคัมภีรAไบเบิล          
LAEN 214 Mythological and Biblical Background               3 (3 - 0 - 6) credits 

to Literature   
         เรื่องต8างๆ จากเทวตํานานกรีกและพระคัมภีร�ไบเบิลตามลําดับเหตุการณ�ในฐานะท่ีเปKนพื้นฐาน
ของวรรณคดีและผลงานทางด:านศิลปะ 
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   The stories from classical Greek mythology and the Bible in chronological events 
as basis of literature and works of arts 
 
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบ้ืองต-น                ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 217 Introduction to Literature                      3 (3 - 0 - 6) credits 
   องค�ประกอบของวรรณกรรมร:อยแก:ว นวนิยาย กวีนิพนธ� และบทละคร การวิเคราะห�เรื่องส้ัน 
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 
    การประยุกต�ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลต:นฉบับสารคดีและบันเทิงท่ัวไป
จากภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห�ป�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 การอ2านเชิงวิเคราะหA              ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 304 Analytical Reading                 3 (3 - 0 - 6)   credits 
   การฝ�กฝนทักษะการอ8านแบบต8าง ๆ การอ8านจับใจความหลัก ใจความรอง การสรุปข:อมูลจาก
เอกสารท่ีหลากหลาย การนําเสนอความคิดเห็นและการอภิปรายกลุ8มจากงานท่ีอ8านประเภทต8างๆ 

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 การสนทนาระดับสูง                ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 307 Advanced Conversation                     3 (3 - 0 - 6)   credits 
   หลักทฤษฎีซ่ึงสามารถนํามาประยุกต�ใช:อย8างมีประสิทธิภาพ ในการสนทนาในชีวิตประจําวันและ
ในวัฒนธรรมนานาชาติโดยการอภิปรายอย8างสร:างสรรค�ถึงประเด็นต8างๆ ในป�จจุบันท่ีมาจากแหล8งข:อมูลต8างๆ 
อาทิ ข8าว บทความ ภาพยนตร�และนวนิยายขนาดส้ันท่ีให:ข:อคิดและประสบการณ�ส8วนบุคคล   
      Main theories that can be effectively implemented in everyday conversation and 
intercultural communication through a discussion of controversial issues, such as news, thought-
provoking films, articles, and fictions and personal experiences 
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ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพ่ือเตรียมความพร-อมในการวิจัย           ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 308 Research Writing Preparation                3 (3 - 0 - 6) credits 
   การเขียนเพื่อเตรียมความพร:อมในการค:นคว:าและการทําวิจัย องค�ประกอบสําคัญในการวิจัย 
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 การเขียนเพ่ือจุดมุ2งหมายทางวิชาการ                        ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAEN 343 Writing for Academic Purposes                    3 (3-0-6) credits 
    รูปแบบต8าง ๆ ของงานเขียนเชิงวิชาการ คําศัพท�ในการเขียนวิชาการ การใช:วลีในการเขียน การ
ถอดความและการสรุปความ การอ:างอิงและรูปแบบการอ:างอิง การวิเคราะห�และสังเคราะห�ข:อมูล การทํา
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 วรรณคดีอังกฤษ                         ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 345 British Literature                       3 (3 - 0 - 6) credits 
    เน้ือหาสาระ แก8นเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธ�กวีนิพนธ� ร:อยแก:ว เรื่องส้ัน และนวนิยาย
อังกฤษ ต้ังแต8ศตวรรษท่ี ๑๒ ถึงศตวรรษท่ี ๒๐ รวมถึงแนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมท่ีสะท:อนงานวรรณกรรมซ่ึง
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 วรรณคดีอเมริกัน                        ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 346 American Literature                        3 (3 - 0 - 6) credits 
    เน้ือหาสาระ แก8นเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธ�กวีนิพนธ� ร:อยแก:ว เรื่องส้ัน และนวนิยาย
อเมริกัน ต้ังแต8ยุคอาณานิคม ถึงศตวรรษท่ี ๒๐ รวมถึงแนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมท่ีสะท:อนผ8านงาน
วรรณกรรมซ่ึงได:รับการคัดสรร 
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   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 การพูดในท่ีสาธารณะ                ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 438 Public Speaking                     3 (3 - 0 - 6)   credits 
   องค�ประกอบ วิธีการ และเทคนิคการพูดในท่ีสาธารณะ  จริยธรรมในการพูดในท่ีสาธารณะ การ
รวบรวมข:อมูล การลําดับเน้ือหาและความคิด การใช:สํานวนภาษาท่ีเหมาะสม  การใช:ส่ือประกอบ การจูงใจผู:ฟ�ง 
การพูดในท่ีสาธารณะและการกล8าวสุนทรพจน�ในโอกาสต8างๆ  
    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 
   ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ ทฤษฎีและการวิเคราะห�ทางสัทวิทยา (สรวิทยา) ระบบเสียง
ภาษาอังกฤษท่ีใช:ในการพูดท่ัวโลก 
            English sound system, phonological theories and analysis; and systems of 
Englishes spoken around the globe 
 
ศศภอ ๓๓๗ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 ๓ (๓ – ๐- ๖) หน2วยกิต  
LAEN 337 Language, Society and Culture               3 (3 - 0 - 6)  credits 
   ความสัมพันธ�ระหว8างภาษา วัฒนธรรมและสังคม สากลลักษณ� และความหลากหลายทางภาษา
และวัฒนธรรมรวมท้ังป�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 วัจนปฏิบัติศาสตรA                ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 436 Pragmatics                      3 (3 - 0 - 6)    credits 
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    ภาษาและภาษาอังกฤษในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร� ทฤษฎีการส่ือสาร ตัวบ8งบอก ความหมายช้ีบ8ง
เปKนนัย ทฤษฎีวัจนกรรม ทฤษฎีความสุภาพ การวิเคราะห�บทสนทนา วัจนปฏิบัติศาสตร�กับการเรียนการสอน
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 ภาษาย2อยของภาษาอังกฤษ               ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 451 Varieties of English                        3 (3 - 0 - 6) credits 
   ภาษาย8อยของภาษาอังกฤษท่ีพบและใช:ท่ัวโลกโดยผู:ท่ีพูดและไม8พูดภาษาอังกฤษเปKนภาษาแม8 
บทบาทของภาษาย8อยของภาษาอังกฤษต8อพลเมืองโลกท่ีมาจากสังคม บริบท และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  
   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 
    การประยุกต�ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลจากภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ
และภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย โดยเน:นการแปลต:นฉบับสารคดีและบันเทิงท่ีมีโครงสร:างทางภาษาและคําศัพท�
ซับซ:อนข้ึน รวมท้ังการแปลเฉพาะทางต8างๆ การวิเคราะห�สาเหตุของป�ญหาในการแปล และการหาวิธีการ
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 non-
fictional texts with more complex structure and vocabulary, an analysis of problems in 
translation, and solutions to problems 
 
ศศภอ ๔๕๖ การแปลแบบล2าม              ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 456 Interpretation                   3 (3 - 0 - 6)    credits 
    หลักและทฤษฎีการล8าม การฝ�กปฏิบัติงานล8ามประเภทต8างๆ ตามวิธีการทํางาน ได:แก8 การล8าม
แบบพูดตาม การล8ามแบบพูดพร:อมและการล8ามแบบกระซิบ และการแปลปากเปล8าโดยการอ8านต:นฉบับ จาก
ภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย ตามบริบททางสังคมท่ีหลากหลาย เช8น การล8าม
ชุมชน การล8ามติดตามตัว การล8ามในศาล การล8ามการประชุม เปKนต:น ลีลาภาษาท่ีเหมาะสมกับการล8ามแต8ละ
ประเภท บทบาทของล8ามและธุรกิจการล8ามในสังคมไทยป�จจุบัน 
    Principles and theories of interpreting; practice of different working modes of 
interpreting including consecutive interpreting, simultaneous and whispered interpreting, and 
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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 การละครเบ้ืองต-น       ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 335 Introduction to Drama    (3 - 0 - 6)      credits 
    พัฒนาการของการละครตะวันตกต้ังแต8สมัยกรีกโบราณจนถึงป�จจุบันโดยเรียนรู:ละครท่ีคัดสรร
ประเภทต8างๆ ได:แก8 ละครยุคกลาง บทละครของเช็คสเป?ยร� บทละครยุค อลิซาบีธัน และเทคนิคการแสดงละคร
และการวิจารณ�ละคร 
    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 วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร          ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 416 Selected Topics in British Literature  3 (3 - 0 - 6)    credits 
    หัวข:อ เน้ือหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะห�งานกวีนิพนธ� ร:อยแก:ว เรื่องส้ัน นวนิยาย 
และบทละครอังกฤษท่ีสะท:อนผ8านงานวรรณกรรมท่ีได:รับการคัดสรร 
    Topics, concepts, and theories of literary criticism of British poetry, prose, short 
stories, novels, and drama through selected literary works 
 
ศศภอ  ๔๑๗ วรรณกรรมอเมริกันท่ีคัดสรร      ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 417 Selected Topics in American Literature  3 (3 - 0 - 6)    credits 
    หัวข:อ เน้ือหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะห�งานกวีนิพนธ� ร:อยแก:ว เรื่องส้ัน นวนิยาย 
และบทละครอเมริกันท่ีสะท:อนผ8านงานวรรณกรรมท่ีได: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 

   งานเขียนท่ีคัดสรรของนักเขียนไทยและประเทศในทวีปเอเชีย มุมมองของชาวเอเชีย ความ
เคล่ือนไหวทางวัฒนธรรมและภาษาผ8านวรรณกรรมในเอเชีย  
   Selected literary works of Thai writers and writers in Asian countries; perspectives 
of Asian people; culture and language movement through literature in Asia   
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ศศภอ ๔๓๕ เชคสเป@ยรAเบ้ืองต-น      ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 435 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 การเขียนเชิงสร-างสรรคA       ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 437 Creative Writing           3 (3 - 0 - 6) credits 
    องค�ประกอบของการเขียนเชิงสร:างสรรค� ฝ�กฝนกลวิธีการเขียนท่ีใช:จินตนาการ  การเขียนแบบ
พรรณนาและแบบบรรยายในหัวข:อต8างๆ ได:แก8การบรรยายความรู:สึก การเล8าเหตุการณ�ท่ีประทับใจ ชีวประวัติ 
การเขียนคําโฆษณา นิทานและเรื่องส้ัน 
        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 นักเขียนสตรี          ๓ (๓ – ๐- ๖) หน2วยกิต 
LAEN 440 Women Writers           3 (3 - 0 - 6)  credits 
    การศึกษาพัฒนาการทางความคิด วัฒนธรรม และทัศนคติทางสังคมผ8านงานเขียนของนักเขียน
สตรีจากยุคกลางถึงป�จจุบัน โดยงานเขียนท่ีเลือกมาศึกษาประกอบด:วยงานกวีนิพนธ�และวรรณกรรมเร่ืองส้ันของ
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 วรรณกรรมเอกของโลก       ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 460 Masterpieces of World Literature         3 (3 - 0 - 6)  credits 
    เน้ือหาสาระ แก8นเรื่อง รูปแบบและกลวิธีการประพันธ� วรรณกรรมเอกของโลก การวิเคราะห�และ
การวิจารณ�บทคัดวรรณกรรมเอกของโลกท่ีคัดสรร 
     Subject matter, themes, forms and techniques of masterpieces of world 
literature; analysis and criticism of selected excerpts of world masterpieces 
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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 

    กระบวนทัศน�และมโนทัศน�ในงานวิจัยสาขาภาษา ภาษาศาสตร�ภาษาอังกฤษ 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 การศึกษาค-นคว-าอิสระในเชิงศิลปศาสตรA     ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 462 Independent Study in Liberal Arts       3 (3 – 0 - 6)   credits 
        ความต:องการในการศึกษาอิสระโดยการอ8านงานต8างๆ การเรียนรู:องค�ประกอบงานวิจัยเพื่อ
นําไปสู8การผลิตรายงานการวิจัย  ผลงานตีพิมพ�รูปแบบผลงานอ่ืนๆในสาขาศิลปศาสตร� 
     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 
   การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ ท่ีมีเน้ือหาวิชาและภาษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนะนําการส่ือสารท่ีพบบ8อยในเอกสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท2องเที่ยว               ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 252  English for Tourism                        3 (3 - 0 - 6) credits 
         ศึกษาคําศัพท� สํานวนและข:อมูล เก่ียวกับประวัติศาสตร�แหล8งท8องเท่ียว วัฒนธรรม และประเพณี
ของประเทศไทยและต8างประเทศ และฝ�กส่ือสารด:วยการพูด การอ8าน การสรุป และนําเสนอผลงานในบริบทของ
การท8องเท่ียวรวมถึงการฝ�กภาคสนาม 
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    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 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม                   ๓ (๓ – ๐ -๖) หน2วยกิต 
LAEN 253 English for Hotel Business                       3 (3 - 0 -6)   credits 
    พื้นฐานการใช:ภาษาอังกฤษ วิธีการและการฝ�กปฏิบัติในธุรกิจการโรงแรม คําศัพท�และสํานวนท่ี
ใช:ท่ัวไปในการให:บริการแขกโรงแรม การทําบทบาทสมมุติและการอภิปรายเรื่องธุรกิจโรงแรม การเข:าดูงาน
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 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี                 ๓ (๓ – ๐ -๖) หน2วยกิต 
LAEN 256 English for Science and Technology              3 (3 - 0 -6)   credits 
    ศัพท� สํานวนและการใช:ประโยค และหัวข:อทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี การอ8านบทคัดย8อ 
และการเขียนบทสรุปรายงานทางวิทยาศาสตร�และเชิงวิชาการ 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 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ                   ๓ (๓ – ๐ -๖) หน2วยกิต 
LAEN 258 English for Services                  3 (3 - 0 -6)   credits 
   คําศัพท� สํานวน และ ทฤษฎี และเน้ือหาท่ีเก่ียวข:องกับงานบริการ วัฒนธรรมองค�กร รูปแบบ
จดหมาย การติดต8อทางโทรศัพท� จดหมาย จดหมายอิเลกทรอนิกส� องค�ประกอบเก่ียวกับงานบริการบนเครื่องบิน 
และธุรกิจการบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข: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 
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ศศภอ ๒๕๙ การเจรจาเชิงธุรกิจ                ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 259 Business Talk                  3 (3 - 0 - 6)   credits 
        การฝ�กปฏิบัติเสมือนจริงโดยให:ผู:เรียนเปKนพนักงานของบริษัทจําลองทางธุรกิจและตัวแทนธุรกิจ
การค:าการส่ือสารทางสังคมกับเพื่อนร8วมงาน การเข:าร8วมการประชุมและการเจรจาทางธุรกิจและการนําเสนอท่ี
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 การเขียนเชิงธุรกิจ                ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 260 Business Writing                       3 (3 - 0 - 6)   credits 
   ภาษา ลีลาและรูปแบบการเขียนข:อความทางธุรกิจ รวมถึงจดหมาย บันทึก จดหมายอิเล็กทรอนิกส� รายงาน
ข:อมูลและจูงใจ ประวัติบุคคล การรับและบันทึกข:อความทางโทรศัพท�ซึ่งผู: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 ภาษาอังกฤษสําหรับส่ือและส่ิงพิมพA              ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 269 English for Media and Journalism                       3 (3- 0- 6) credits           
    คําศัพท� สํานวนภาษาอังกฤษรูปแบบต8างๆ สําหรับงานหนังสือพิมพ� การเสนอข8าว  การเขียนข8าว
และเขียนคอลัมน�ต8างๆสําหรับหนังสือพิมพ�  การเขียนหัวเรื่อง  การเขียนบทวิจารณ�และบทบรรณาธิการ 
        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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริหารจัดการระบบขนส2งสินค-าและบริการ       ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAEN 278 English for Logistics                           3  (3 -0 -6 )  credits
             เน้ือหา และการฝ�กฝนทักษะการฟ�ง พูด อ8าน เขียน เพ่ือการส่ือสารเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ระบบขนส8งสินค:าและบริการในหัวข:อต8างๆ รวมท้ังการขนส8งสินค: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 
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ศศภอ ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรAช2วยในการเรียนรู-ภาษาขั้นแนะนํา               ๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต          
LAEN 334 Introduction to Computer Aided Language             3 (2-2-5)  credits 

Learning (CALL)   
 ประวัติความเปKนมาและความรู:พ้ืนฐานท่ีจําเปKนเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ช8วยในการเรียนรู:

ภาษา การสืบค:นและการจัดเก็บข:อมูล การวิเคราะห�ข:อมูล การตรวจแก:ไขงานเขียน การประเมินและการคัดเลือก
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อช8วยการเรียนรู:ภาษา การฝ�กหัดใช:โปรแกรมสําเร็จรูป การผลิตส่ือเพื่อช8วยการเรียนรู: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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสู2วิชาชีพ              ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 442 English for Career Preparation             3 (3 - 0 - 6)   credits 
   การใช:ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวสมัครเข:าทํางาน สมัครเข:าศึกษาต8อ การเขียนใบสมัครงาน 
ใบสมัครเข:าศึกษาต8อ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย8อ การเตรียมตัวสัมภาษณ�สมัครงานเปKนภาษาอังกฤษ 
     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 การสอนภาษาอังกฤษ                ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAEN 475 English Language Teaching                     3 (3 - 0 - 6)  credits 
   บทบาทของการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีประกอบด: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 
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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 

การเล8นทางภาษาในภาษาไทยต้ังแต8อดีตถึงป�จจุบัน การใช:ภาษาไทยเพ่ือสร:างความขบขันใน
ชีวิตประจําวัน งานส่ือสารมวลชน และวรรณกรรมไทย การนําการเล8นทางภาษาและอารมณ�ขันท่ีเกิดจากภาษาไป
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 ภาษากับภูมิปNญญาไทย                ๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต 
LATH 107 Language and Thai Wisdom                   2 (2-0-4)   credits 

คําศัพท� สํานวน และความเปรียบในภาษาไทยท่ีสัมพันธ�กับภูมิป�ญญาไทย การใช:ภาษาเพื่อสืบ
ทอดและเผยแพร8ภูมิป�ญญาไทยในส่ือต8างๆ  

Vocabulary, expressions, and metaphors in Thai relate to Thai wisdoms; language 
usage for inhertting and publicizing the Thai wisdoms 

 
ศศภท ๑๐๘ ภาษากับสังคมไทย                  ๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต 
LATH 108 Language and Thai Society                      2 (2-0-4) credits 
   ความสัมพันธ�ระหว8างภาษาไทยกับสังคม ประเด็นทางสังคมท่ีสัมพันธ�การ  ใช:ภาษา อาทิ ภาษา
กับการเมือง ภาษากับชนช้ันทางสังคม  
   Relationship between Thai language and society; social issues in language use 
such as politics and social class 
 
ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมท-องถ่ินในประเทศไทยกับ                   ๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต 

การพัฒนาประเทศ  
LATH 109 Local Language and Literature in Thailand                 2 (2-0-4)  credits 

and Country Development  
   ภาษาถ่ินและวรรณกรรมท:องถ่ินในประเทศไทย และการใช:ความรู:ทางภาษาและวรรณกรรม
ท:องถ่ินในการพัฒนาประเทศ 
   Local Language and Literature in Thailand; applying the knowledge of local language 
and literature to country development 
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ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง                         ๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต 
LATH 110 Thai Language in Songs                            2 (2-0-4)   credits 
   ความสัมพันธ�ระหว8างภาษาไทยกับเพลง การใช:ภาษาไทยในเพลงพ้ืนบ:าน เพลงลูกกรุง 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 ภาษากับการจัดการความขัดแย-ง               ๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต 
LATH 111 Language and Conflict Management                 2 (2-0-4)   credits 
   เทคนิคการใช:ภาษาเพ่ือจัดการความขัดแย:ง ฝ�กทักษะการใช:ภาษาเพ่ือจัดการความขัดแย:งใน
สถานการณ�ต8างๆ 
   Language techniques in conflict management; practice of using language for 
conflict resolution in different situations 

 
ศศภท ๑๑๒ เทคนิคการส่ือสารภาษาไทยในอาชีพ              ๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต 
LATH 112 Technique of Thai Communication in Career               2 (1-2-3)   credits 
   เทคนิคการใช:ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในอาชีพ ฝ�กทักษะการใช:ภาษาไทยรูปแบบต8างๆ ท่ีจําเปKน
สําหรับการประกอบอาชีพ  
   Technique for using Thai language for communication and practise using Thai 
language in various styles for career 
 
ศศภท ๑๑๓ ศิลปะการอ2านออกเสียงร-อยแก-วและร-อยกรอง             ๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต 
LATH 113 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 การพูดในท่ีชุมนุมชน               ๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต 
LATH 114 Public Speaking                    2 (1-2-3)  credits 
   ความรู:เก่ียวกับการพูดในท่ีชุมนุมชน ฝ�กทักษะการพูดในท่ีชุมนุมชนแบบต8างๆ 
   Knowledge of public speaking; practice of various types of public speaking 

 
ศศภท ๑๑๕ การฟNงและพูดนําเสนอทางวิชาการ              ๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต 
LATH 115 Academic Listening and Oral Presentation                  2 (1-2-3) credits 
   ความรู:เก่ียวกับการฟ�งและพูดนําเสนอทางวิชาการ ฝ�กทักษะการฟ�งและการพูดการนําเสนอทาง
วิชาการ การเตรียมส่ือและเอกสารประกอบการนําเสนอ การถามและตอบคําถาม 
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๗๙ 

 

   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 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตรA                        ๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต 
LATH 116 Thai Literary Works and Film                    2 (2-0-4) credits 
   ความสัมพันธ�ระหว8างวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร� 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 การAตูนศึกษา                 ๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต 
LATH 117 Comics Studies                      2 (2-0-4) credits 
   พัฒนาการของการ�ตูน ประเภท องค�ประกอบ และรูปแบบของการ�ตูน อิทธิพลของการ�ตูน
ต8างประเทศต8อการ�ตูนไทย อนุภาคและแบบเรื่องของการ�ตูน บทบาทหน:าท่ีและการดํารงอยู8ของการ�ตูนใน
สังคมไทย 
             Development of cartoons; categories, components and forms of cartoons; foreign 
influences in Thai cartoons 
 
ศศภท ๑๑๘ กีฬาและการละเล2นในฐานะคติชน              ๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต 
LATH 118 Sports and Recreations as Folklore                    2 (2-0-4) credits 
   แนวคิดเก่ียวกับกีฬา การเล8นและนันทนาการ พัฒนาการของกีฬาและการละเล8นในบริบทสังคม
และวัฒนธรรม บทบาทหน:าท่ีของกีฬาและการละเล8นในสังคมไทย การศึกษาวิเคราะห�กีฬาและการละเล8นไทยด: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 คติชนกับศิลปะพ้ืนถ่ินไทย               ๒ (๒-๐-๔) หน2วยกิต 
LATH 119 Folklore and Thai Folk Art                     2 (2-0-4) credits 
   ความหมายและความสําคัญของศิลปะพ้ืนถ่ิน การจําแนกศิลปะไทย ศิลปะพ้ืนถ่ินและหัตถศิลป� 
แบบต8างๆ ของงานศิลปะท:องถ่ินไทย ช8างฝ?มือ และการวิเคราะห�ศิลปะพ้ืนถ่ินด: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 
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๘๐ 

 

ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สําหรับชาวต2างชาติ)              ๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต 
LATH 120 Thai Level 1                     3 (2-2-5)  credits 
   ระบบเสียงภาษาไทย คําศัพท� วลี และประโยคพื้นฐาน เพื่อการส่ือสารภาษาไทยเบ้ืองต:นแบบ
ส้ันๆ ได: ควบคู8ไปกับการเรียนรู:ว8าอะไรควรทําหรือไม8ควรทําเมื่ออาศัยอยู8ในประเทศไทย การเขียนพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต� ฝ�กสะกดและอ8านคํารูปปกติ พร:อมท้ังผันวรรณยุกต�ให: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 ภาษาไทย ๒ (สําหรับชาวต2างชาติ)             ๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต 
LATH 121 Thai Level 2                      3 (2-2-5) credits 
   การสนทนาและการแสดงความคิดโดยใช:รูปประโยคท่ียาวข้ึนได: ควบคู8ไปกับการเรียนรู:เรื่อง
มารยาท  ความเช่ือ และวัฒนธรรมไทย ฝ�กสะกดและอ8านคํารูปไม8ปกติ คํายืมจากภาษาอ่ืนๆ 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 ภาษาไทย ๓ (สําหรับชาวต2างชาติ)             ๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต 
LATH 122 Thai Level 3                      3 (2-2-5) credits 
   การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นและความรู:สึกในประเด็นต8างๆ โดยใช:รูปประโยคท่ีถูกต:องได: 
ฟ�งและอ8านเรื่องส้ันๆ พร:อมกับจับประเด็นสําคัญจากเร่ืองท่ีได:ฟ�งและอ8านแล:วพูดหรือเขียนตอบคําถามเก่ียวกับ
เรื่องน้ันๆ โดยใช:คําศัพท�และประโยคท่ีถูกต: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 
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๘๑ 

 

กลุ2มวิชาเลือกเสรีคณะศิลปศาสตรA 
                                                                      จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า) 

ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต-น ๑              ๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต 
LAFR 141 Elementary French 1                     3 (2 – 2 – 5) credits 
    คําศัพท�และหลักไวยากรณ�เบ้ืองต:นภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใช:ภาษาฝร่ังเศสข้ันพ้ืนฐานในด: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 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต-น ๒              ๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต 
LAFR 142 Elementary French 2                      3 (2 – 2 – 5) credits 
        ทักษะการใช:ภาษาฝรั่งเศสในด:านการฟ�ง การพูด การอ8าน และการเขียนโดยใช:หลักไวยากรณ� 
และวงศัพท�ในระดับท่ีสูงข้ึนกว8าภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต: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 หน-าต2างสู2ฝร่ังเศส              ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน2วยกิต 
LAFR  150 Windows  to France                                                      3 (3 – 0 – 6) credits 

 ความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดของชาวฝรั่งเศสในแง8มุมต8าง ๆ  ระบบ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีของฝรั่งเศสป�จจุบัน มรดกวัฒนธรรม การอนุรักษ�และการ
สืบสาน รวมถึงบทบาทของประเทศฝร่ังเศสกับประชาคมโลก 
   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 ภาษาญ่ีปุeนเบ้ืองต-น ๑              ๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต 
LAJP 161 Elementary Japanese 1                3 (2 – 2 – 5) credits 
   การเรียนรู:ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ศึกษาไวยากรณ� โครงสร:างภาษาญ่ีปุ̂นข้ันพื้นฐาน
โดยเน:นทักษะการฟ�ง พูด อ8าน และเขียน ให:รู:จักใช:คําศัพท�และรูปประโยคท่ีใช: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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๘๒ 

 

ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญ่ีปุeนเบ้ืองต-น ๒                 ๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต 
LAJP 162 Elementary Japanese 2                3 (2 – 2 – 5) credits 

  การฟ�ง พูด อ8าน และเขียนคําศัพท�ท่ีมากข้ึน ไวยากรณ� และโครงสร:างภาษาญ่ีปุ̂นท่ีซับซ:อนมาก
ข้ึน คําลักษณะนาม คําวิเศษณ� คําสันธาน การกระจายคํากริยา รูปประโยคธรรมดาและรูปประโยคอ่ืนๆ 

  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  ภาษาญ่ีปุeนเบ้ืองต-น ๓                ๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต 
LAJP 163       Elementary Japanese 3                3 (2 – 2 – 5) credits 
            ไวยากรณ�ภาษาญ่ีปุ̂นระดับเบ้ืองต:นท่ีมีเน้ือหาต8อเน่ืองจากวิชาภาษาญ่ีปุ̂นเบ้ืองต:น ๒โดยเน:นรูป
ประโยคเง่ือนไข  รูปประโยคแสดงความต้ังใจ  รูปประโยคให:คําแนะนํา ส8วนขยายคํานาม การออกคําส่ัง  การ
ถ8ายทอดคําพูดท่ีได:ฟ�งมา  ตัวอักษรคันจิเบ้ืองต:นประมาณ  ๑๐๐ คํา   การอ8านและเขียนบทความส้ัน ๆ ท่ีมีการ
ปรับแต8งภาษาให:เข:าใจได:ง8ายข้ึนในหัวข:อท่ีเก่ียวข:องกับตนเองและส่ิงใกล:ตัว การพูดแสดงความคิดเห็นในรูป
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     ภาษาญ่ีปุeนเบ้ืองต-น ๔                   ๓ (๒ – ๒ -๕) หน2วยกิต 
LAJP  164       Elementary Japanese 4               3 (2 – 2 -5) credits 

 ไวยากรณ�ภาษาญ่ีปุ̂นระดับเบ้ืองต:นท่ีมีเน้ือหาต8อเน่ืองจากวิชาภาษาญ่ีปุ̂นเบ้ืองต:น ๓โดยเน:นรูป
ประโยคเง่ือนไขอ่ืน ๆ  การคาดคะเนจากข:อมูล การอ:างถึงข:อมูลท่ีได:รับมา  รูปประโยคถูกกระทํา  รูปประโยค
ขอร:อง  ขออนุญาตอย8างสุภาพ  การเปล่ียนคํากริยาเปKนคํานาม  การใช:คํากริยาผสม  การใช:คําสุภาพ  คํายกย8อง  
และคําถ8อมตนในภาษาญ่ีปุ̂น  ตัวอักษรคันจิเบ้ืองต:นเพ่ิมเติมประมาณ ๑๐๐ ตัว  การพูดแสดงความคิดเห็นในรูป
ประโยคท่ียากข้ึน 
                 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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ศศภญ ๑๖๕    ญ่ีปุeนศึกษา           ๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต 
LAJP  165        Japanese Studies              3 (3 – 0 – 6) credits 
              ประวัติศาสตร�ญ่ีปุ̂นโดยสังเขป  ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตของ
ชาวญ่ีปุ̂นท่ีเก่ียวกับศาสนา วรรณกรรม ระบบสังคม และอาหาร  เปKนต:น   ความสัมพันธ�ระหว8างญ่ีปุ̂นกับประเทศ
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    ภาษาญ่ีปุeนเพ่ือการส่ือสาร               ๓ (๒ – ๒ – ๕) หน2วยกิต 
LAJP   166 Japanese for Communication                3 (2 – 2 – 5) credits 

 การส่ือสารภาษาญ่ีปุ̂นอย8างเปKนธรรมชาติ  การฟ�งและพูดภาษาญ่ีปุ̂นในชีวิตประจําวัน  คําศัพท�
และสํานวน โครงสร:างพ้ืนฐานทางไวยากรณ� 
         Communication in Japanese; everyday listening and speaking; words and 
expressions; basic grammatical structures 
 
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑        ๓ (๒ – ๒– ๕) หน2วยกิต  
LACH 171 Chinese I               3 (2 – 2 – 5) credits 
    การออกเสียงพยัญชนะ สระ  และวรรณยุกต�ของภาษาจีน การใช:สัทอักษรท่ีใช:กํากับเสียงภาษาจีน
กลาง（汉语拼音）ทักษะการฟ�ง พูด อ8าน และเขียนภาษาจีนในวงศัพท�พ้ืนฐานท่ีใช: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 ภาษาจีน ๒       ๓ (๒ – ๒ – ๕)หน2วยกิต 
LACH 172 Chinese II               3 (2 – 2 – 5)credits 
    ทักษะการส่ือสารภาษาจีนของสถานการณ�ในชีวิตประจําวัน และไวยากรณ�พื้นฐานภาษาจีนโดย
เน:นทักษะการฟ�ง พูด อ8าน และเขียน รวมท้ังเรียนรู:คําศัพท�เพ่ิมเติม 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 ภาษาจีน ๓        ๓ (๒ – ๒ – ๕)หน2วยกิต 
LACH 173 Chinese III                3 (2 – 2 – 5) credits 

 ทักษะการฟ�ง การสนทนาโต:ตอบ การอ8านและการเขียนภาษาจีนท่ีใช:ในชีวิตประจําวันแบบง8ายๆ 
โดยเน:นการออกเสียง สํานวน และไวยากรณ�ท่ีถูกต:อง  



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๘๔ 

 

   Listening, conversation, reading, and writing skills used in the simple context of 
daily life. Emphasizing correct pronunciation, idiom, and grammar 
 
ศศภจ ๒๐๙ การเขียนภาษาจีนด-วยพู2กันจีน      ๒ (๑ – ๒ – ๓)หน2วยกิต 
LACH 209 Chinese  Calligraphy             2 (1 – 2 – 3) credits 
   ประวัติย8อของการเขียนพู8กันจีน  หลักและวิธีการเขียนอักษรจีนด:วยพู8กันจีน ความรู:พื้นฐาน
เก่ียวกับอักษรจีนตัวบรรจง หลักการใช:และวิธีในการเขียนอักษร รวมท้ังทักษะการเขียนท่ีส8งผลให:อักษรจีนมีท้ัง
ความงามและศิลปะ การเขียนจุดซ:ายและจุดขวา  การเขียนเส:นขนาน เส:นต้ัง 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 จีนศึกษา                ๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต 
LACH 212 Chinese Studies      3 (3 – 0 – 6) credits 

 ประวัติศาสตร�และภูมิศาสตร�จีนโดยสังเขป สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของจีน
ในป�จจุบัน ประเพณี ความเช่ือ และส่ิงประดิษฐ�ของจีน การวิเคราะห�แนวคิดหลักในปรัชญาของขงจ้ือและเล8าจ้ือท่ี
ส8งผลต8อการดําเนินชีวิตของชาวจีน รวมท้ังวรรณคดีท่ีมีช่ือเสียงของจีน  
   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 ภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน ๑      ๓ (๒ – ๒ – ๕)หน2วยกิต 
LAGM 191 Elementary German 1      3 (2 – 2 – 5) credits 

 ไวยากรณ�และโครงสร:างภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน โดยเน:นทักษะการฟ�ง การพูด การอ8านและ
การเขียน เพื่อให:สามารถนําไปใช:กับสถานการณ�ต8างๆในชีวิตประจําวันได: 
    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 ภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน ๒        ๓ (๒ – ๒ – ๕)หน2วยกิต 
LAGM 192 Elementary German 2       3 (2 – 2 – 5) credits 

 ไวยากรณ�และโครงสร:างภาษาเยอรมันในระดับท่ีสูงข้ึนต8อจากภาษาเยอรมันข้ันพื้นฐาน ๑ โดย
เน:นทักษะการฟ�ง การพูด การอ8านและการเขียน เพ่ือให:สามารถนําไปใช:กับสถานการณ�ต8างๆในชีวิตประจําวันได: 
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   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 มนุษยAกับความช่ืนชมศิลปะ       ๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต 
LAFE 111 Man and Arts Appreciation             3 (3 – 0 – 6) credits 
   พัฒนาการทางศิลปะรูปแบบต8างๆในสังคม ความสําคัญของศิลปะกับวิถีชีวิตของผู:คนในสังคม 
งานศิลปะท่ีสําคัญๆของโลก 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 การคิดและวิเคราะหAอย2างใช-เหตุผล       ๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis      3 (3 – 0 – 6) credits 
   หลักการและกฎเกณฑ�การใช:เหตุผลท่ีดี การนําหลักการและกฎเกณฑ�ต8างๆ มาใช:ในกระบวนการ
คิดและการวิเคราะห� การแสดงความคิดในรูปแบบต8างๆ เพ่ือหลีกเล่ียงข: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 เทคนิคการเรียนรู-ด-วยตนเอง        ๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต 
LAFE 145 Self – Learning Techniques             3 (3 – 0 – 6) credits 

 กลวิธีและข้ันตอนในการแสวงหาความรู:ด:วยตนเองอย8างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข:องกับการ
เรียนรู:ด:วยตนเอง  ป�จจัยท่ีมีผลต8อการเรียนรู: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 การพัฒนาบุคลิกภาพ         ๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต 
LAFE 146 Personality Development             3 (3 – 0 – 6) credits 

 ทักษะความรู:ความสามารถและแนวคิดท่ีถูกต:องในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การ
ปรับตัว  อารมณ� และจิตใจท่ีเหมาะสม การมีจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตตามแนวทางท่ีถูกต:อง การรู:คุณค8าของ
ความเปKนมนุษย�  การรู:จักช่ืนชมและแยกแยะความงามและความดีท่ีเปKนรากฐานของความเปKนมนุษย� 

 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 
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ศศพฐ ๑๔๙ การสร-างความสัมพันธAระหว2างบุคคล           ๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต 
LAFE 149 Interpersonal  Relationship Development                 3 (3 – 0 – 6) credits 
   การเรียนรู:เก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคล มนุษยสัมพันธ� การพัฒนาสร:างความสัมพันธ�ระหว8าง
บุคคลและกลุ8มบุคคล ความสัมพันธ�ของกลุ8มสังคมท่ีหลากหลายและความสัมพันธ�กับสังคมภายนอก 
   Learning of human behaviors; human relationship; development of individual 
and group relationship; relationship among diverse societies and the outside world 
 
ศศพฐ  ๑๕๔ ศิลปะกับชีวิตไทย         ๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต 
LAFE  154 Arts and Thai Life            3 (3 – 0 – 6) credits 
   แนวคิดของศิลปะ พัฒนาการของศิลปะไทย โดยการสํารวจจากยุคสมัยต8างๆ ของงานศิลปะไทย
และการสร:างงานของศิลปXนท่ีสําคัญๆ ของไทย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบ:าน ภูมิป�ญญาไทย การปรับเปล่ียนของ
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 ปรัชญาข้ันพ้ืนฐาน         ๓ (๓ – ๐ – ๖)หน2วยกิต 
LAFE 155 Fundamental Philosophy           3 (3 – 0 – 6) credits 
    ประเด็นสําคัญของปรัชญาท้ังฝ̂ายตะวันออกและตะวันตก ธรรมชาติของความจริง การแสวงหา
ความจริง ตรรกวิทยา  จริยศาสตร�ในปรัชญาตะวันออกและตะวันตก การประยุกต�ใช:แนวคิดทางปรัชญาเพ่ือให: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
วัตถุประสงค�เฉพาะ การพูดนําเสนอทางวิชาการ การพูดในท่ีชุมนุมชน 

Principles of listening and speaking; development of listening and speaking proficiency in 
everyday life and for specific purposes; academic presentation and public speaking 
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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 ภาษาไทยถ่ิน 
ภาษาต8างประเทศท่ีสัมพันธ�กับภาษาไทย ความสัมพันธ�ระหว8างภาษาไทยกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 

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 

วิวัฒนาการของวรรณคดีไทยต้ังแต8สมัยสุโขทัย อยุธยา ถึงรัตนโกสินทร�; วรรณคดีเอกแต8ละสมัย; การ
วิเคราะห�รูปแบบ เน้ือหา แนวคิด   และวรรณศิลป� 

The evolution of Thai literatures from Sukhothai, Ayutthaya, to Rattanakosin periods; 
masterpiece literatures of different periods; analysis of form, content, idea, and aesthetics 
 
รายวิชาโท ภาษาญ่ีปุeน     
 
กลุ2มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต:องเรียนทุกรายวิชา 

                                                 จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า)  
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญ่ีปุeนเบ้ืองต-น ๑           ๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต 
LAJP  161 Elementary Japanese 1              3 (2-2-5)  credits 
        การเรียนรู:ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ   ศึกษาไวยากรณ� โครงสร:างภาษาญ่ีปุ̂นข้ันพื้นฐาน
โดยเน:นทักษะการฟ�ง พูด อ8าน และเขียน ให:รู:จักใช:คําศัพท�และรูปประโยคท่ีใช: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 ภาษาญ่ีปุeนเบ้ืองต-น ๒                   ๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต 
LAJP  162 Elementary Japanese 2              3 (2-2-5)  credits 

  การฟ�ง พูด อ8าน และเขียนคําศัพท�ท่ีมากข้ึน ไวยากรณ� และโครงสร:างภาษาญ่ีปุ̂นท่ีซับซ:อนมาก
ข้ึน คําลักษณะนาม คําวิเศษณ� คําสันธาน การกระจายคํากริยา รูปประโยคธรรมดาและรูปประโยคอ่ืนๆ 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๘๘ 

 

  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 ภาษาญ่ีปุeนเบ้ืองต-น ๓          ๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต 
LAJP  163 Elementary Japanese 3              3 (2-2-5) credits 
   ไวยากรณ�ภาษาญ่ีปุ̂นระดับเบ้ืองต:นท่ีมีเน้ือหาต8อเน่ืองจากวิชาภาษาญ่ีปุ̂นเบ้ืองต:น ๒   โดยเน:น
รูปประโยคเง่ือนไข รูปประโยคแสดงความต้ังใจ  รูปประโยคให:คําแนะนํา  ส8วนขยายคํานาม การออกคําส่ัง  การ
ถ8ายทอดคําพูดท่ีได:ฟ�งมา ตัวอักษรคันจิเบ้ืองต:นประมาณ  ๑๐๐ คํา การอ8านและเขียนบทความส้ันๆ ท่ีมีการ
ปรับแต8งภาษาให:เข:าใจได:ง8ายข้ึนในหัวข:อท่ีเก่ียวข:องกับตนเองและส่ิงใกล:ตัว การพูดแสดงความคิดเห็นในรูป
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 ภาษาญ่ีปุeนเบ้ืองต-น ๔           ๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต 
LAJP 164 Elementary Japanese 4        3 (2-2-5) credits 

 ไวยากรณ�ภาษาญ่ีปุ̂นระดับเบ้ืองต:นท่ีมีเน้ือหาต8อเน่ืองจากวิชาภาษา  ญ่ีปุ̂นเบ้ืองต:น ๓ โดยเน:น
รูปประโยคเง่ือนไขอ่ืนๆ การคาดคะเนจากข:อมูล การอ:างถึงข:อมูลท่ีได:รับมา รูปประโยคถูกกระทํา รูปประโยค
ขอร:อง ขออนุญาตอย8างสุภาพ การเปล่ียนคํากริยาเปKนคํานาม การใช:คํากริยาผสม การใช:คําสุภาพ คํายกย8อง และ       
คําถ8อมตนในภาษาญ่ีปุ̂น  ตัวอักษรคันจิเบ้ืองต:นเพ่ิมเติมประมาณ ๑๐๐ ตัว การพูดแสดงความคิดเห็นในรูป
ประโยคท่ียากข้ึน 
             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 เลือกไม8ตํ่ากว8า ๒ รายวิชา 
 
ศศภญ ๑๖๕ ญ่ีปุeนศึกษา             ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAJP  165 Japanese Studies               3 (3-0-6) credits 
   ประวัติศาสตร�ญ่ีปุ̂นโดยสังเขป  ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตของ
ชาวญ่ีปุ̂นท่ีเก่ียวกับศาสนา วรรณกรรม ระบบสังคม และอาหาร  เปKนต:น   ความสัมพันธ�ระหว8างญ่ีปุ̂นกับประเทศ
เพื่อนบ:าน โดยเฉพาะกับไทย 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๘๙ 

 

  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 ภาษาญ่ีปุeนธุรกิจ                         ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAJP  167 Business Japanese               3 (3-0-6) credits 

 การศึกษาโครงสร:างองค�กรญ่ีปุ̂น  การใช:สํานวนและภาษาเชิงธุรกิจในสถานการณ�ต8าง ๆ  โดย
คํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต8อธุรกิจกับชาวญ่ีปุ̂น 
   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 การเขียนภาษาญ่ีปุeน             ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAJP  168 Japanese Writing               3 (3-0-6)  credits 
      การฝ�กเขียนในระดับประโยคโดยใช:หลักไวยากรณ�เก่ียวเน่ืองกับวิชาภาษาญ่ีปุ̂น ๑ -๔  เน:นความ
ถูกต:องในการใช:คําศัพท�  คําสันธานและรูปประโยค  ฝ�กเขียนเรียงความส้ันท่ีเก่ียวข:องกับชีวิตประจําวันและส่ิง
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 การอ2านภาษาญ่ีปุeน            ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAJP  169 Japanese Reading               3 (3-0-6) credits 

 การฝ�กอ8านเรื่องส้ันท่ีมีหลักไวยากรณ�เก่ียวเน่ืองกับวิชาภาษาญ่ีปุ̂น ๑ – ๔  โดยเน:นการจับ
ใจความสําคัญ  การใช:คําศัพท� สํานวนภาษา ไวยากรณ�และอักษรคันจิ การฝ�กฝนการใช:พจนานุกรม
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 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๙๐ 

 

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 

  ความหมายของศิลปะการละครเวทีท่ีมีรากฐานจากตะวันตกผ8านองค�ประกอบของละครเวที 
หน:าท่ีต8าง ๆ ในการสร:างสรรค�ละครเวที ท้ังหน:าท่ีของนักเขียนบท ผู:กํากับ นักแสดง นักออกแบบ และ
ผู:อํานวยการผลิตละครเวที รวมถึงประวัติศาสตร�และรูปแบบต8าง ๆ ของละครเวที การอ8านและวิเคราะห�บทละคร
เวที และการวิจารณ�ละครเวทีเบ้ืองต: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 ๒๓๐ ศิลปะการแสดง  ๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต 
LADA  230 Acting   2 (1-2-3) credits 

  ความสําคัญของและหน:าท่ีของวิธีการแสดงเบ้ืองต:นผ8านทักษะการแสดงเบ้ืองต:นเช8น การฝ�ก
ร8างกาย จิตใจ อารมณ� จินตนาการ เสียง การแสดงด:นสด การเล8าเรื่อง กระบวนการเรียนรู:ละครสร:างสรรค� และ
ความสัมพันธ�ระหว8างนักแสดงกับผู: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  ๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต 
LADA 240 Playwriting  2 (1-2-3) credits 

  หลักการเขียนบทละครเบ้ืองต:น การฝ�กปฏิบัติเขียนบทละครส้ัน 
  Basic principles of playwriting; writing short plays 
 

ศศศค ๒๖๐ ละครประยุกตA  ๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต 
LADA 260 Applied Theatre  2 (1-2-3) credits 

  รูปแบบ เครื่องมือและทฤษฎีของละครประยุกต�โดยการฝ�กปฏิบัติจริง การศึกษาประเด็นป�ญหา
ในชุมชนและสังคม การใคร8ครวญเรียนรู:จากตนเอง การสร:างสรรค�กระบวนการละครประยุกต�  

  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 

 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๙๑ 

 

 
ศศศค ๓๒๐ ศิลปะการละครเวทีไทยร2วมสมัย  ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LADA 320 Contemporary Thai Theatre  3 (3-0-6) credits 

 ศึกษาประเด็นทางสังคมท่ีปรากฏในบทละครไทยร8วมสมัย บริบทและปฏิสัมพันธ�ระหว8างนักการ
ละครและสังคมร8วมสมัย ศึกษารูปแบบการนําเสนอท่ีถูกเลือกมารองรับประเด็นทางการละคร รวมท้ังแนวทางการ
สร:างบทละครและรูปแบบทางการละครท่ีปรากฏในการละครเวทีร8วมสมัยของไทย 

 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 เลือกไม8ตํ่ากว8า 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 

 การศึกษาพิธีกรรมและรูปแบบการแสดงละครในเอเชียได:แก8 จีน ญ่ีปุ̂น และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต: รูปแบบการแสดงและตัวบทละครอาทิ อุปรากรจีน ละครโน ละครเคียวเก็น ละครคาบูกิ ละครหน:ากาก
และละครหุ8นของญ่ีปุ̂น 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 ประวัติศาสตรAละครเวทีตะวันตก     ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LADA  221 Western Theatre History   3 (3-0-6) credits 

 ประวัติศาสตร�การละครตะวันตกต้ังแต8จุดเริ่มต:นของการละครเวทีจนถึงละครสมัยใหม8 โดยศึกษา
ถึงสภาพสังคม  วัฒนธรรม  วรรณกรรมบทละคร  และองค�ประกอบของการแสดงละครเวทีในแต8ละยุค 

 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 

 บทละครของตะวันตกต้ังแต8ยุคกรีกจนถึงป�จจุบัน บทละครจากยุคท่ีสําคัญเพ่ือศึกษาเก่ียวกับ
สุนทรียะ สภาพสังคมและการเมือง นักการละครโซโฟคลีส เพลาตุส เชคสเป?ยร� ซามวล เบคเคท เทนเนซซี วิ
ลเลียมและซาราห� รูห�  



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
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๙๒ 

 

 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 การกํากับการแสดง     ๒ (๑-๒-๓) หน2วยกิต 
LADA  350 Directing   2 (1-2-3) credits 

 องค�ประกอบศิลปะการละครและละครประเภทต8างๆ ความสัมพันธ�ระหว8างนักแสดงกับผู:ชม 
รูปแบบการนําเสนอและการตีความบทละครจากการอ8านบทละครและการฝ�กปฏิบัติ บทบาทและหน:าท่ีของผู:
กํากับการแสดงรวมท้ังแนวทางการใช:เวทีและแนวทางการออกแบบเวทีเบ้ืองต:น การฝ�กการกํากับการแสดงและ
การนําเสนอโดยการเลือกฉากจากบทละครส้ันมากํากับการแสดง  

 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 โครงงานป@สุดท-ายด-านศิลปะการละครเวที     ๓ (๒-๒-๕) หน2วยกิต 
LADA 470 Senior Project in Theatre  3 (2-2-5) credits 
  โครงงานศึกษาด:วยตนเองด:านศิลปะการละคร อาทิ การสร:างสรรค�ผลงาน การวิจัยด:านละคร
เวทีตลอดจนการลงมือปฏิบัติฝ�กงานกับกลุ8มคณะละครเวทีท่ีคัดสรรหรือกลุ8มคณะละครเพ่ือการพัฒนาเพื่อ
ประยุกต�ใช:องค�ความรู:ทางศิลปะการละครท่ีได:เรียนมาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการลงมือปฏิบัติจริง  

 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 
   ประวัติศาสตร�ไทย บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ต้ังแต8สมัยก8อนสมัยประวัติศาสตร�
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล:าเจ:าอยู8หัว 

 Thai history in the context of politics, economy, and society since pre-history to 
King Rama III 

  



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๙๓ 

 

ศศปศ ๒๑๒ ประวัติศาสตรAไทยสมัยใหม2    ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAHT 212 Modern Thai History  3 (3-0-6) credits 
   การศึกษาประวัติศาสตร�ไทยในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ต้ังแต8หลังการทํา
สนธิสัญญาเบาริงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล:าเจ:าอยู8หัวจนถึงป�จจุบัน 

 Thai history in political, economic, and social context since Bowring Treaty up to the present 
 

   ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออกเฉียงใต:ต้ังแต8ยุคจารีตจนถึงป�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 ประวัติศาสตรAเอเชียตะวันออกขั้นแนะนํา   ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAHT 331 Introduction to History of East Asia  3 (3-0-6) credits 
   อารยธรรมของเอเชียตะวันออก ลัทธิและปรัชญาในเอเชียตะวันออก พัฒนาการทางการสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ของชาติในเอเชียตะวันออก ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกกับการปฏิรูปประเทศ 
สงครามโลกครั้งท่ี ๑ และ ๒ ในเอเชียตะวันออก เหตุการณ�สําคัญในเอเชียตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งท่ี 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 เลือกไม8ตํ่ากว8า 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 
   ประวัติศาสตร�ยุโรปต้ังแต8ยุคอาณาจักรกรีกและโรมันกระท่ังยุคป�จจุบัน โดยศึกษาผ8านพัฒนาการ
ทางด:านสังคม อารยธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเหตุการณ�สําคัญในประวัติศาสตร�ยุโรป 

 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 

 
 
 

ศศปศ  ๒๒๑ ประวัติศาสตรAเอเชียตะวันออกเฉียงใต-ขั้นแนะนํา     ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAHT  221 Introduction to History of Southeast Asia  3 (3-0-6)  credits 
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๙๔ 

 

ศศปศ  ๒๖๑ ประวัติศาสตรAท-องถ่ินไทย      ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAHT 261 Thai Local History  3 (3-0-6) credits 
   การศึกษาประวัติศาสตร�ท:องถ่ิน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
เศรษฐกิจท:องถ่ินท่ีมีความสัมพันธ�กับรัฐส8วนกลางในประเทศไทย  

 A study of local history, customs, culture, way of life, social change, and local 
economy related to central administration in Thailand 

 
 

ศศปศ  ๓๑๑ ประวัติศาสตรAการทหารในประเทศไทย     ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAHT 311 Thailand’s Military History  3 (3-0-6) credits 
   พัฒนาการและบทบาทการทหารไทย การป�องกันประเทศ การสงคราม การเมืองและการ
ปกครอง และความสัมพันธ�ระหว8างประเทศ 
   Development and role of the Thai military, national defense, war, political and 
public administration, international relationship 
 
ศศปศ  ๓๑๒ บทบาทสําคัญของชาวต2างชาติในประวัติศาสตรAไทยก2อนสมัยใหม2     ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAHT 312 Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History  3 (3-0-6) credits 
   ความสัมพันธ�ระหว8างประเทศ บทบาทของชาวต8างชาติในประวัติศาสตร�ไทยก8อนสมัยใหม8 
นโยบายการต8างประเทศ  

 International relations, role of foreigners in pre-modern history, international policy 
 

ศศปศ  ๓๓๒ ประวัติศาสตรAเอเชียตะวันออกเฉียงใต-ในยุคการค-า ศตวรรษท่ี ๑๕-๑๘   ๓ (๓-๐-๖)หน2วยกิต 
LAHT 332 History of Southeast Asia in the Age of Commerce 15th– 

18th Century 
3 (3-0-6) credits 

  ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออกเฉียงใต:ในบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ�
ระหว8างรัฐในศตวรรษท่ี 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 

  การต้ังถ่ินฐานของชาวพื้นเมืองเดิมและชาวอาณานิคม การสถาปนาประเทศสหรัฐอเมริกา 
สงครามกลางเมือง เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมหลังสงครามกลางเมือง นโยบายโดดเด่ียวตนเอง บทบาทของ
สหรัฐอเมริกา ท่ีมีต8อนานาประเทศระหว8างและหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ สหรัฐฯ ในยุคของการก8อการร:าย 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๙๕ 

 

  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 

  หลักการวิเคราะห�หลักฐานทางประวัติศาสตร�ไทยท่ีสําคัญต้ังแต8สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยใหม8 การ
ตีความและการใช:หลักฐานทางประวัติศาสตร�ประเภทต8าง ๆ เพ่ือเปKนข:อมูลอ:างอิงในการเขียนงานวิจัยทาง
ประวัติศาสตร�ไทย 

  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§าและปรัชญาขงจ๊ือ 

 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 ต้ังแต8สมัย โสคราตีส ถึงป�จจุบัน 

 Fundamental concepts in the Western philosophy from the Socratic to the 
contemporary period 
 
ศศปญ  ๓๗๕ จริยศาสตรA      ๓ (๓-๐-๖)หน2วยกิต 
LAPH 375 Ethics  3 (3-0-6) credits 
   การศึกษากฎเกณฑ�พ้ืนฐานของปรัชญาในด:านศีลธรรม จริยธรรม และแรงจูงใจต8อคําถามทาง
ศีลธรรม เน้ือหารวมถึง จริยธรรมความดี (Virtue Ethics) หลักกรณียธรรม (Deontology) ทฤษฎีผลการกระทํา
(Consequentialism) ทฤษฎีประโยชน�นิยม (Utilitarianism) และทฤษฎีอ่ืนๆท่ีเก่ียวข:องกับจริยธรรม  



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๙๖ 

 

 A study of normative approaches to ethical philosophy and their motivating 
moral questions; virtue ethics; deontology; consequentialism; utilitarianism; and other 
approaches 
 
ศศปญ  ๔๗๔ ปรัชญาการเมือง     ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAPH 474 Political Philosophy  3 (3-0-6) credits 
   แนวคิดเก่ียวกับการเมืองการปกครอง เพื่อให:เกิดความเข:าใจในแนวคิดเก่ียวกับหน:าท่ีของ
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 เลือกไม8ตํ่ากว8า ๒ รายวิชา 

จํานวนหน2วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค-นคว-า) 
 
ศศปญ  ๒๗๔ ปรัชญาสําหรับชีวิต      ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAPH 274 Philosophy for Life  3 (3-0-6) credits 

  แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาท่ีจําเปKนสําหรับชีวิตในโลกป�จจุบัน เจตจํานงเสรี อัตลักษณ�ของบุคคล 
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 

  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับปรัชญาในพุทธศาสนาฝ̂ายเถรวาทและฝ̂ายมหายาน โดยเฉพาะในฝ̂าย
เซ็น อนัตตา กรรม สังสาร นิพพาน พระโพธิสัตว� ตันตระ และจริยศาสตร�แบบพุทธ 

  Fundamental concepts in Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism 
especially Zen-Budddhism; basic questions concerning anatta, karma, samsara, nirvana, 
Bodhisattava, Tantra; Buddhist ethics 

 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๙๗ 

 

ศศปญ  ๔๗๒ ปรัชญาในวรรณกรรม      ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAPH 472 Philosophy in Literature  3 (3-0-6) credits 
   การศึกษาแนวคิดปรัชญา โดยเฉพาะจริยศาสตร�ในวรรณกรรม ได:แก8 ความดีกับความช่ัว ความ
จริงกับความเท็จ  โลกแห8งความเปKนจริงกับส่ิงลวงตา เจตจํานงเสรีกับนิยัตินิยม การเสียสละกับความเห็นแก8ตัว 
ความพึงพอใจกับความเจ็บปวด ป�จเจกชนกับประชาคม ความจงรักภักดีกับการทรยศ ความรักกับความเกลียด 
ความหวังกับความส้ินหวัง 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:ตอบ การอ8าน การเขียน และการแปลภาษาจีนตามสถานการณ�ต8างๆ ใน
ชีวิตประจําวันในวงคําศัพท� ๕๐๐ คํา โดยเน:นการออกเสียง สํานวน และไวยากรณ�ท่ีถูกต: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 การอ2านภาษาจีนเพ่ือความเข-าใจ    ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LACH 202 Chinese Reading Comprehension   3 (3-0-6) credits 

การอ8านและทําความเข:าใจเน้ือหาภาษาจีนจากบทคัดสรรท่ีเปKนความเรียง งานเขียนร:อยแก:ว และเรื่องส้ัน  
   A Chinese reading skills course that covers a wide range of reading materials in prose 
forms such as essay and short story 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๙๘ 

 

ศศภจ  ๓๐๑ การเขียนภาษาจีน ๑    ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LACH 301 Chinese Writing I   3 (3-0-6) credits 
 การเขียนข:อความและเอกสารภาษาจีน ได:แก8 การเขียนแนะนําตนเองและครอบครัว การเขียนบันทึก
ประจําวัน การเขียนเรื่องเล8าท่ัวไป การเขียนข:อความอวยพรบุคคลระดับต8างๆ การเขียนบรรยายภาพ  
การเขียนจดหมายสมัครเรียนและจดหมายสมัครงาน การเขียนเรียงความส้ันๆ 
   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 เลือกไม8ตํ่ากว8า 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
วิเคราะห�สถานการณ� 

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 
 
 
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
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๙๙ 

 

ศศภจ  ๓๑๓ ภาษาจีนในส่ือโสตทัศนA    ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LACH 313 Chinese in Media   3 (3-0-6) credits 
  การทําความเข:าใจสาระสําคัญจากการฟ�ง และการชมจากส่ือภาษาจีนต8างๆ ได:แก8 ภาพยนตร� โทรทัศน�
และส่ือออนไลน� 
  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 
 ความหมายของจิตวิทยา ความเปKนมาและความสําคัญของแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยา ป�จจัย
ทางด:านพันธุกรรมและส่ิงแวดล:อม พัฒนาการมนุษย� พ้ืนฐานสรีระวิทยาของมนุษย� การรับสัมผัส การรับรู: การ
เรียนรู:และกระบวนการคิด แรงจูงใจ อารมณ�และความฉลาดทางอารมณ� เชาว�ป�ญญา ความฉลาดทางจริยธรรม 
ความแตกต8างระหว8างบุคคล บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต การจัดการความเครียดและอารมณ� 
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 
 ทฤษฎีโครงสร:าง พลวัตและการได:มาซึ่งลักษณะบุคลิกภาพ ป�จจัยท่ีส8งผลต8อบุคลิกภาพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ  การปรับตัวทางบุคลิกภาพ วิธีการปรับตัวทางบุคลิกภาพแบบต8างๆ การพัฒนา
บุคลิกภาพแบบอปกติ การวิจัยท่ีเก่ียวข: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 
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๑๐๐ 

 

ศศจว ๒๐๑ จิตวิทยาการเรียนรู-ภาษา     ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAPS 201 Psychology of Language Learning   3 (3-0-6) credits 

 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข: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 

ความสําคัญวิจัย กระบวนทัศน� และประเภทของการวิจัย  การเลือกป�ญหาในการวิจัยทางจิตวิทยา 
สมมติฐานในการวิจัย การวัดและคุณภาพของการวัด การวิเคราะห�และอภิปรายผล 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 เลือกไม8ตํ่ากว8า 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 

ความหมายและความเปKนมาของทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม พฤติกรรมสังคมและอัตลักษณ�ทางสังคม 
การศึกษาเก่ียวกับตัวตน เพศ ความเช่ือในป�จจัยควบคุม อคติและการแบ8งแยก ความสมานฉันท�และความขัดแย:ง 
ความก:าวร:าวและพฤติกรรมเอ้ือสังคม ความดึงดูดใจและความสัมพันธ�ระหว8างบุคคล 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 หลักการเบ้ืองต:นและทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา 
ความแตกต8างระหว8างการแนะนําและการปรึกษา การปรึกษาและจิตบําบัด ประเภทของการปรึกษา จิตวิทยาการ
ปรึกษาและสาขาวิชาท่ีเก่ียวข:อง ความสําคัญและองค�ประกอบของสัมพันธภาพ เง่ือนไขท่ีเอ้ือต8อสัมพันธภาพใน
การปรึกษา เทคนิคในการปรึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
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๑๐๑ 

 

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 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคAการเบ้ืองต-น  ๓ (๓-๐-๖) หน2วยกิต 
LAPS 311 Introduction to Industrial and Organizational Psychology 3 (3-0-6)  credits 

ประวัติและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การ บุคคลกับองค�การ พฤติกรรมกลุ8ม พฤติกรรม
องค�การ แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน การติดต8อส่ือสารในท่ีทํางาน ความขัดแย:ง ความ
ร8วมมือและการแข8งขัน ผู:นําและภาวะผู:นํา มนุษยสัมพันธ�ในการทํางาน การสรรหาและคัดเลือกและการพัฒนา
บุคลากร การวิเคราะห�และประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดสภาพแวดล: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� ทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการมนุษย�ท้ังทางร8างกาย อารมณ� สังคม
และสติป�ญญาต้ังแต8ปฏิสนธิถึงวัยชรา ป�จจัยต8าง  ๆท่ีมีอิทธิพลต8อการเจริญเติบโต การส8งเสริมพัฒนาการมนุษย�ทุกช8วงวัย 
 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 แนวคิดเก่ียวกับ
ความรัก ความหวัง และความสุข อารมณ�ทางบวก คุณลักษณะทางบวกและผลกระทบต8อการมีสุขภาวะ อิทธิพล
ของอารมณ�ทางบวกและคุณลักษณะทางบวกต8อการเรียนรู:ของมนุษย� การเสริมสร:างสภาพแวดล:อมทางบวกเพื่อ
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 

 
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
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๑๐๒ 

 

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน2งและคุณวุฒิของคณาจารยA  

   ๓.๒.๑ อาจารยAผู-รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ตําแหน2ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ป@ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ล2าสุดในรอบ ๕ ป@ (๒) 

๑ นางสาวรุ8งภัทร เริงพิทยา 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๓-๑๐๑๒-๐๐๑๓x-xx-x 

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�หาวิทยาลัย  
   (๒๕๓๗) 

Roengpitya, R. (2017). An   
Interdisciplinary Study of the 
Scalar Verbs in English and 
Thai.Thoughts,  
(2), 37-70.  
 

๒ นายสมบูรณ� พจน�ประสาท 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน  
๓-๑๐๒๐-๐๒๙๔x-xx-x 

- - Ph.D. (English) The University of 

Bristol, UK (2558) 
- กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา (๒๕๔๕) 
- ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง (๒๕๖๐) 
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)    
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๒๕๕๐)   

สมบูรณ� พจน�ประสาท. 
(2560). A Re-Criticism of 
The Lottery. 
วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�, 25(49), 189-
213. 
 

๓ นางสาวธนาวรรณ  
สุทธิวาทนฤพุฒิ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๓-๑๒๐๑-๐๑๑๘x-xx-x 
 

- -  Ph.D. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษา
นานาชาติ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
(๒๕๕๕) 
-  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�ประยุกต�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๕๔๗) 
-  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๕๔๓) 

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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๑๐๓ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ตําแหน2ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ป@ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ล2าสุดในรอบ ๕ ป@ (๒) 

๔ นางสาววิภาพรรณ  
งามประมวญ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๓-๑๐๑๙-๐๐๔๓x-xx-x 

- -  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   
(ความสัมพันธ�ระหว8างประเทศ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� (๒๕๔๕)  

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

๕ นางสาวสุนันทา วิไลศิลป� 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๓-๑๐๒๐-๐๑๐๔x-xx-x 

- - อ.ม. (ภาษาศาสตร�) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย (๒๕๔๕) 
- ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� (๒๕๔๓) 
  

-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 

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

- -  ศศ.ม. (ภาษาและการส่ือสาร) สถาบ ัน   
   บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� (๒๕๔๒) 
-  อ.บ. (ภาษาญ่ีปุ̂น) จุฬาลงกรณ�    
   มหาวิทยาลัย (๒๕๒๙)  

Rattanakul. S. (2017). A 
Study of Problem-Solution 
Discourse: Examining TED 
Talks Through the Lens of 
Move Analysis. Langauge 
Education and Acquisition 
Research Network (LEARN) 
Journal, 10(2), 25-46. 
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๑๐๔ 

 

       
  ๓.๒.๒  อาจารยAประจํา 

 
ลําดับชื่อ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา เลขที่บัตรประชาชน 

๑ อาจารย�กรกช แพทย�สาสดี  ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ University of  
     Leeds, UK  
 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน 
      ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
 ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

๓-๗๓๙๙-๐๐๑๒x-xx-x 

๒ อาจารย� ดร. ญาณัชพิมพ�      
ภาสวรเวทย� 

 Ph.D. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ) 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาสเปน) 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

๓-๑๑๐๑-๐๒๓๕x-xx-x 

๓ อาจารย�ธนวัฒน� นุตยางกูล  ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
 ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  
 อ.วท. (วิทยาศาสตร�การแพทย�รังสีเทคนิค)       
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ/ส่ือสารมวลชน)  
      มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

๓-๖๑๐๔-๐๐๔๓x-xx-x 

๔ อาจารย�ธรรมภรณ� คัมภีร�ภัทร  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�ประยุกต�) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศศ.บ เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

๑-๑๐๒๐-๐๐๙๖x-xx-x 

๕ อาจารย�นิธินา ปรีชาทวีกิจ  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

๑-๑๐๑๒-๐๐๐๘x-xx-x 

๖ อาจารย� ดร.ธนาวรรณ            
สุทธิวาทนฤพุฒิ 

 Ph.D. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ) 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�ประยุกต�) มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร)  

๓-๑๒๐๑-๐๑๑๘x-xx-x 
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๑๐๕ 

 

ลําดับชื่อ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา เลขที่บัตรประชาชน 
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๗ ผู:ช8วยศาสตราจารย�ปณิชา  
นิติสกุลวุฒิ 

 M.Ed. (Applied Linguistics) University of 
 Leicester, UK  
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�ประยุกต�) มหาวิทยาลัยมหิดล  
 สส.บ. (สังคมสงเคราะห�ศาสตร�)  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

๓-๑๐๐๒-๐๐๖๕x-xx-x 

๘ ผู:ช8วยศาสตราจารย�ปองรัตน�  
รัตนภิญโญวงศ� 

 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)                         
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
 กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  

๓-๑๐๐๒-๐๐๔๓x-xx-x 

๙ อาจารย�พยุงศักด์ิ แก8นจันทร�  ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ Boston 
 University, USA  
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ) 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
 ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

๓-๑๐๐๕-๐๓๔๘x-xx-x 

๑๐ อาจารย�พิกุลกานต� รุจิราภา  อ.ม. (ภาษาศาสตร�) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
 ศศ.บ. (ภาษาศาสตร�) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

๓-๑๐๐๖-๐๒๙๘x-xx-x 

๑๑ ผู:ช8วยศาสตราจารย�  
ดร.รุ8งภัทร เริงพิทยา 

 Ph.D. (Linguistics) University of California at  
      Berkeley, USA  
 M.A. (Linguistics) University of California at  
      Berkeley, USA 
 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)  
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

๓-๑๐๑๒-๐๐๑๓x-xx-x 

๑๒ อาจารย� ดร.วิภาพรรณ  
งามประมวญ 

 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�

๓-๑๐๑๙-๐๐๔๓x-xx-x 
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๑๐๖ 

 

ลําดับชื่อ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา เลขที่บัตรประชาชน 
 ระหว8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

๑๓ อาจารย�ศฬิษา  วิทยาศรัย  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
 ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒  (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๓-๗๐๙๙-๐๐๒๐x-xx-x 

๑๔ อาจารย�ศุภชัย ชาญวรรณกุล  ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ สถาบัน
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
 M.A. (Applied Linguistics), University of 
 Adelaide, Australia 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

๓-๙๐๑๐-๐๐๔๙x-xx-x 

๑๕ อาจารย� ดร. สมบูรณ�   
พจน�ประสาท 

 Ph.D. (English) The University of Bristol, UK  
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒  (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา  

๓-๑๐๒๐-๐๒๙๔x-xx-x 

๑๖ อาจารย�สิรินิธ์ิ ชนะวงศ�  กําลังศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ  
     จุฬาลงกรณ� มหาวิทยาลัย  
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�ประยุกต�) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศศ.บ. (ภาษาศาสตร�) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

๓-๘๐๐๑-๐๐๐๖x-xx-x 

๑๗ อาจารย�สุชณิห�ยา วงศ�วิวัฒนา  ศศ.ม. (ภาษาและการส่ือสาร) สถาบันบัณฑิต 
      พัฒนบริหารศาสตร�  
 วส.บ. (ส่ิงพิมพ�) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

๓-๙๕๙๙-๐๐๒๘x-xx-x 

๑๘ อาจารย�สุนันทา  วิไลศิลป�  อ.ม. (ภาษาศาสตร�) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
 ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  

๓-๑๐๒๐-๐๑๐๔x-xx-x 

๑๙ อาจารย�สุรัสวดี  รัตนกุล  ศศ.ม. (ภาษาและการส่ือสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒน 
      บริหารศาสตร� 
 อ.บ. (ภาษาญ่ีปุ̂น) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  

๓-๑๐๐๕-๐๒๕๓x-xx-x 
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๑๐๗ 

 

ลําดับชื่อ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา เลขที่บัตรประชาชน 
 

๒๐ อาจารย�สิรารุจ กิตติวรเชฎฐ�  ศศ.ม (ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการส่ือสารและ 
      การพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศษ.บ เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๓-๑๒๐๑-๐๐๕๐x-xx-x 

๒๑ ผู:ช8วยศาสตราจารย�อยู8เย็น   

สายจําปา 

 M.A. (English), Central Missouri State 
 University, USA  
 M.A. (Education), University of Kansas, 
 Lawrence, USA  
 กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
      วิโรฒ (ประสานมิตร) 

๓-๑๐๐๑-๐๐๑๗x-xx-x 

๒๒ ผู:ช8วยศาสตราจารย�อรสิริ  

พลเดช 

 M.A. (English) Murray State University  
 อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  

๓-๑๐๒๓-๐๐๒๗x-xx-x 

๒๓ อาจารย�อรภาริน  อ8อนกอ  ศศ.บ. (การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

 ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

๓-๑๐๒๐-๐๑๗๑x-xx-x 

๒๔ อาจารย� ดร. ฐาปนีย� มุสิเกตุ  ปร.ด. (ภาษาและการส่ือสาร) สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร� 

 Master of Professional Communication 
(Professional Communication) University of 
Sydney, Australia  

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก8น 

๑-๔๐๙๙-๐๐๑๐x-xx-x 

๒๕ อาจารย�พีรยา  อุตสาห�จิต  ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอกท่ี University of 
Leeds, UK  

 ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

 ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 

๑-๑๐๑๔-๐๐๙๒x-xx-x 
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๑๐๘ 

 

ลําดับชื่อ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา เลขที่บัตรประชาชน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒๖ อาจารย�อนุชยาน�   

มนทการติวงศ� 

 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) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

๑-๑๐๐๘-๐๐๕๐x-xx-x 

๒๗ Mr.Adrian Neal Wellington  B.A. 3rd class Hons, (Engineering)  
      Bournemouth University, UK 

- 

๒๘ Ms. Wilhemina Hinolan 

Villarico  

 Diploma (Social Sciences) Stockholm 
 University, Sweden  
 M.A. (International Studies) University of      
      the Philippines 
 B.A. (Sociology) University of the 
 Philippines 

- 

๒๙ Mr. Richard John Kuzbyt  B.A. (Politics with Philosophy) Manchester 
Metropolitan 

- 

๓๐ Dr.Jan O’Day Davies  Doctor of Philosophy Medicine 
(Immunology) University of London 

- 
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๑๐๙ 

 

 
 
๓.๒.๓  อาจารยAพิเศษ 
ลําดับชื่อ ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษา เลขที่บัตรประชาชน 

๑ อาจารย� ดร.ใกล:รุ8ง 
อามระดิษ 

 Ph.D. (Khmer Language and Literature) 
 University of London  

 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ จุฬาลงกรณ�

 มหาวิทยาลัย 

- 

๒ รองศาสตราจารย�  
ดร.มนธิรา ราโท 
 

 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 

- 

๓ อาจารย�ยูเนียนสา
สมีต:า สาเมาะ 

 กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา
 ภาษาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล  

 M.A. (Malay Language) University Sains 
 Malaysia   

 ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี 

- 

๔ รองศาสตราจารย�  
ศิริลักษณ� สุวรรณวงศ� 

 M.S. (Applied Statistics) National 
 Institue of Development Administration 

- 

๕ ผู:ช8วยศาสตราจารย� 
ดร.สุชัย  
นพรัตน�แจ8มจํารัส 

 Ph.D. (Science and Technology 
 Education) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 M.Sc. (Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 B.Sc. (Electronics Physics) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

- 

 
๔.  องคAประกอบเก่ียวกับประสบการณAภาคสนาม (การฝ�กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ-ามี) 

ไม8มีข:อกําหนดในหลักสูตร 
 

     ๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู-ของประสบการณAภาคสนาม 
   ไม8มีข:อกําหนดในหลักสูตร 
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๑๑๐ 

 

 
 
๕.   ข-อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ-ามี)      
 ๕.๑ คําอธิบายโดยย2อ 
   นักศึกษาช้ันป?ท่ี ๔ สามารถเลือกทําวิจัยเปKนรายบุคคล จํานวน ๑ เร่ือง ในรายวิชา ศศภอ ๔๖๑ 
สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร� หรือ ศศภอ ๔๖๒ การศึกษาค:นคว:าอิสระในเชิงศิลปศาสตร�  ซึ่งเปKนวิชา
บังคับเลือกในหมวดทักษะ ท้ังน้ี หลักสูตรได:จัดการเรียนการสอน เพ่ือเตรียมพร:อมนักศึกษา ต้ังแต8ช้ันป?ท่ี ๓ ภาค
การศึกษาท่ี ๒ ก8อนการทําวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย โดยให:นักศึกษาค:นคว:าหาหัวข:อวิจัยท่ีสัมพันธ�กับหัวข:อ
ทางด:านภาษาต8างๆ ท่ีเก่ียวข:องกับภาษาอังกฤษตามความสนใจ เช8น ภาษาศาสตร� วรรณคดี การแปล หรือ
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  
 ๕.๒ มาตราฐานผลการเรียนรู: 
   นักศึกษาสร:างสรรค�งานวิจัยเปKนรายบุคคล และสามารถทําวิจัยในด:านต8างๆ ท่ีเก่ียวข:องกับ
ภาษาอังกฤษ เช8น ภาษาศาสตร� วรรณคดี การแปล หรือภาษาอังกฤษเฉพาะทาง โดยใช:มาตรฐานระเบียบวิธีวิจัย 
และเปKนไปตามจริยธรรมการทําวิจัย 
 ๕.๓ ช8วงเวลา ช้ันป?ท่ี ๔ 
 ๕.๔ จํานวนหน8วยกิตในรายวิชาท่ีเก่ียวข:อง  
   ๓ หน8วยกิต ในรายวิชา ศศภอ ๔๖๑ สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร� และ ๓ หน8วยกิต   
ในรายวิชา ศศภอ ๔๖๒ การศึกษาค:นคว:าอิสระในเชิงศิลปศาสตร�  
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๑๑๑ 

 

 
 

หมวดท่ี ๔ 
ผลลัพธAการเรียนรู-ของหลักสูตร กลยุทธAการสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธAการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
มีความสามารถในการใช:ภาษาอังกฤษ
อย8างมีประสิทธิภาพ  

 

 ผู:สอนแนะนําแหล8งค:นคว:าหาความรู:เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช:
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 จัดกิจกรรมแข8งขันภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพ
ในการใช:ภาษาอังกฤษ  

มีความเข:าใจในวัฒนธรรม ประเพณีของ
เจ:าของภาษา เพื่อการเรียนรู:ท่ีดีย่ิงข้ึน 

 ผู:สอนสอดแทรกความรู:ระหว8างสอน 
 ผู:สอนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี

ส8งเสริมคุณลักษณะพิเศษ อาทิ จัดนิทรรศการเปKนภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับ วัน คริสตมาส วันขอบคุณพระเจ: า การประกวด
เรียงความภาษาอังกฤษในหัวข:อท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี
ต8าง ๆ รวมไปถึงการแข8งขันตอบป�ญหาภาษาอังกฤษ การแข8งขัน
โต:วาทีเปKนภาษาอังกฤษ การแข8งขันปาฐกถาภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวข:องกับวัฒนธรรม ประเพณีของเจ:าของภาษา และ จัด
โครงการท่ีเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก 

 นักศึกษาเรียนรู:จากประสบการณ�ตรง โดยเข:าร8วมโครงการ
แลกเปล่ียนกับมหาวิทยาลัยในต8างประเทศ 

มีจิตสาธารณะในการใช:ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประโยชน�ของสังคมโดยรวม 

 บูรณาการเรื่องความรับผิดชอบ จริยธรรม คุณธรรมเข:ากับ
รายวิชาต8างๆ ผ8านตัวผู:สอน และกิจกรรมท่ีทําในรายวิชา และ
นอกรายวิชา 

 ผู:สอนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม หรือแนะนําแหล8ง
ให:นักศึกษาสามารถใช:ความรู:ภาษาอังกฤษท่ีมีเพ่ือประโยชน�
ส8วนรวมได: เช8น งานล8ามอาสา  

 ส8งเสริมให:นักศึกษาเข:าร8วมกิจกรรมจิตอาสาของชุมนุมจิตอาสา 
ของคณะศิลปศาสตร� ซึ่งจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�ต8อเน่ืองทุก
ป?การศึกษา  
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๑๑๒ 

 

 
๒. ความสัมพันธAระหว2างผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี            

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. ๑)   แสดงในภาคผนวก ๓ 
๓.  ผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธAการสอน และการประเมินผล 

ผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร กลยุทธAการสอน กลยุทธAการวัดและประเมินผล 
PLO1 ประยุกต�ใช:ภาษาอังกฤษ ท้ังส่ี
ทักษะ (ฟ�ง พูด อ8าน เขียน) ในงานด:าน
วิชาการ งานต8างประเทศ งานแปล  
งานบริการ และงานส่ือสารมวลชน ได:
อย8างมีประสิทธิภาพ 

 

 มีอาจารย�ชาวไทย และอาจารย�
 เจ:าของภาษาเปKนผู:สอน 
  ใช:ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 
  เหมาะสม และท่ีใช:ในชีวิตประจําวัน 
 มีกิจกรรมท่ีช8วยส8งเสริม 
 ทักษะของผู:เรียน เช8น โครงการ
 ทางด:านวิชาการ และกิจกรรมการ
 แข8งขันด:านทักษะภาษาอังกฤษ 
 ทัศนศึกษา/ดูงาน ณ องค�กรหรือ
 หน8วยงานช้ันนํา 

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

PLO2 ประยุกต�ใช:ภาษาอังกฤษเฉพาะ
ทางได:อย8างถูกต:องเหมาะสม เช8น 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษสําหรับ
ส่ิงพิมพ� ภาษาอังกฤษสําหรับการ
ท8องเท่ียว เปKนต:น  
  

 มีอาจารย�ชาวไทย และอาจารย�
 เจ:าของภาษาเปKนผู:สอน 
 มีกิจกรรมท่ีช8วยส8งเสริม 
 ทักษะของผู:เรียน เช8น โครงการ
 ทางด:านวิชาการ และกิจกรรมการ 
 แข8งขันด:านทักษะภาษาอังกฤษ 
 ทัศนศึกษา/ดูงาน ณ องค�กรหรือ
 หน8วยงานวิชาชีพช้ันนํา 

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

PLO3 ประยุกต�ทฤษฎีการแปลในการ
แปลเอกสารหรือบทพูดจากภาษาไทย
เปKนภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษ
เปKนภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห� และ
แก:ไขบทแปลได:อย8างถูกต:องตาม
หลักการแปล 

 มีกิจกรรมท่ีช8วยส8งเสริม
 ความสามารถในการทํางานแปล
 หรืองานล8ามของผู:เรียน 
 ผู:สอนแนะนําแหล8งความรู: และ
 ส8งเสริมให:ผู:เรียนศึกษาค:นคว:า
 เพ่ิมเติมด:วยตนเอง 

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



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๑๑๓ 

 

ผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร กลยุทธAการสอน กลยุทธAการวัดและประเมินผล 
     และกลุ8มย8อย 

PLO4 วิเคราะห� ตีความและวิพากษ�
วรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต8างๆ 
ได: 

 มีกิจกรรมท่ีช8วยส8งเสริม
 ความสามารถด:านการอ8าน 
 วิเคราะห� แปล และวิจารณ�
 วรรณกรรมของผู:เรียน 
 ผู:สอนแนะนําแหล8งความรู: และ
 ส8งเสริมให:ผู:เรียนศึกษาค:นคว:า
 เพ่ิมเติมด:วยตนเอง 
 มีการแข8งขันทางด:านวรรณกรรม
 ภาษาอังกฤษ เช8น การอ8านกลอน
 ภาษาอังกฤษ การแต8งกลอน
 ภาษาอังกฤษ และการแสดงละคร
 ภาษาอังกฤษ 

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

PLO5 ประยุกต�ความรู:ทางภาษาศาสตร�
ในการอธิบาย วิเคราะห� และแก:ไขความ
ผิดพลาดในการใช:ภาษาอังกฤษ และ
ปรากฏการณ�ของภาษาอังกฤษ ได:แก8 
สัทศาสตร� สรวิทยา วจีวิภาค 
วากยสัมพันธ� อรรถศาสตร� ภาษาศาสตร�
สังคม และวัจนปฏิบัติศาสตร� 

 มีอาจารย�ชาวไทย และอาจารย�
 เจ:าของภาษาเปKนผู:สอน 
 มีกิจกรรมท่ีช8วยส8งเสริม 
 ทักษะของผู:เรียน เช8น โครงการ
 ทางด:านวิชาการ และกิจกรรมการ
 แข8งขันด:านทักษะภาษาอังกฤษ 

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

PLO6 วิพากษ�สถานการณ�และ
ป�ญหาของตนเองและสังคมได:อย8าง
เปKนระบบ โดยประยุกต�ใช:ความรู:
ทางด:านศิลปศาสตร� 

 ใช:กิจกรรมท่ีช8วยส8งเสริมทักษะของ
 ผู:เรียน 
 ผู:สอนแนะนําแหล8งความรู: และ
 ส8งเสริมให:ผู:เรียนศึกษาค:นคว:า
 เพ่ิมเติมด:วยตนเอง 
 นําสถานการณ�จริงในป�จจุบัน ให:
 ผู:เรียนฝ�กวิเคราะห�  

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



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๑๑๔ 

 

ผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร กลยุทธAการสอน กลยุทธAการวัดและประเมินผล 
 

PLO7 ผลิตงานสร:างสรรค�ด:านภาษา
และวรรณกรรมอังกฤษท่ีมีคุณค8า โดย
บูรณาการความรู:กับศาสตร�อ่ืนๆท่ี
เก่ียวข:อง 

  มีการแข8งขันผลงานสร:างสรรค� 
 รวมถึงการจัดแสดงผลงานสร:างสรรค�
 ของผู:เรียน ท้ังในและนอกห:องเรียน 

 วัดผลผ8านการสอบกลางภาคและ
 ปลายภาค 
 การอภิปรายในห:องเรียนกลุ8มย8อย 
 กลุ8มใหญ8  
 การนําเสนอผลงานเปKน
 รายบุคคล และ/หรือ รายกลุ8ม 
 การทํางานส8งเปKนรายบุคคลและ
 กลุ8มย8อย 

PLO8 ประยุกต�ใช:ข:อมูลสารสนเทศใน
บริบทชีวิตประจําวัน การศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ได:อย8างมีประสิทธิภาพ 
และมีจริยธรรม 

 มีกิจกรรมท่ีช8วยส8งเสริม 
 ทักษะของผู:เรียน 

 วัดผลผ8านการสอบกลางภาคและ
 ปลายภาค 
 การอภิปรายในห:องเรียนกลุ8มย8อย 
 กลุ8มใหญ8  
 การนําเสนอผลงานเปKน
 รายบุคคล และ/หรือ รายกลุ8ม 
 การทํางานส8งเปKนรายบุคคลและ
 กลุ8มย8อย 

PLO9 ตระหนักถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีเหมาะสมในการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ ในกลุ8มวิชาการ งาน
ต8างประเทศ งานแปล งานบริการ และ
งานส่ือสารมวลชน 

 ผู:สอนเปKนตัวอย8างท่ีดี  
 วิพากษ� ความประพฤติ ความ
 คิดเห็นของคนในสังคม เปKนตัวอย8าง 
 ส8งเสริมกิจกรรมทางด:านคุณธรรม 
 จริยธรรม  
 มีการประกาศเกียรติคุณทางด:าน
 คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา 

 วัดผลจากความเห็นของผู:สอนและ
 ความเห็นจากเพ่ือนร8วมห:อง 
 วัดผลจากความเห็นของ
 หน8วยงานท่ีเก่ียวข:อง 
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๑๑๕ 

 

 
หมวดท่ี ๕ 

หลักเกณฑAในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑAในการให-ระดับคะแนน (เกรด) 

      การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปKนไปตามข:อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว8าด:วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ๗) และประกาศ คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
เกณฑ�การพิจารณาผลการศึกษารายวิชาของคณะศิลปศาสตร� พ.ศ.๒๕๕๘ (ภาคผนวก ๑๐)   

         มีการวัดและประเมินผลการศึกษา ๒ แบบหลัก คือ แบบอิงเกณฑ� และแบบอิงกลุ8ม ในแบบอิงเกณฑ� 
การประเมินผลการศึกษาเปKนสัญลักษณ�ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F โดยมีเกณฑ� ๓ รูปแบบ ดังน้ี 

  
สัญลักษณ� รูปแบบท่ี ๑ รูปแบบท่ี ๒ รูปแบบท่ี 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 การประเมินผลการศึกษาเปKนสัญลักษณ�ตัวอักษร A  B+ B C+ C D+ D และ F ให:เปKนไป

ตามวิธีสถิติท่ีใช: 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
๒.๑   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู-ขณะนักศึกษายังไม2สําเร็จการศึกษา 

กําหนดให:มีระบบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู:ของนักศึกษาเปKนส8วนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู:
แต8ละรายวิชาจะดําเนินการ ดังต8อไปน้ี 
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๑๑๖ 

 

 
(๑) อาจารย�ท่ีไม8ใช8ผู:สอนประจําวิชาประเมินความรู: ความสามารถของนักศึกษาด:วยวิธีการต8างๆ เช8น 
      การสัมภาษณ� การทดสอบ และการมอบหมายงาน 
(๒) อาจารย�ผู:รับผิดชอบหลักสูตรฯประเมินความรู: ความสามารถของนักศึกษาด:วยวิธีการต8างๆ เช8น 
      การสัมภาษณ� การทดสอบ และการมอบหมายงาน 
(๓) นักศึกษาประเมินความรู: ความสามารถ ทักษะ ด:วยตนเองด:วยแบบทดสอบมาตรฐานต8างๆ 
(๔) นักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษผ8านตามเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล   

๒.๒   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู-หลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
จัดให:มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู:ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เพ่ือนํา

ผลท่ีได:มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังน้ี 
(๑) สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
(๒) สํารวจความเห็นของผู:ใช:บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและเข:า

ทํางานในสถานประกอบการน้ันๆภายในป?แรกหลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษา 
(๓) สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาท่ีบัณฑิตเข:าศึกษาต8อ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด:าน

วิชาการ ความพร:อมในการศึกษาต8อ และคุณสมบัติด:านอ่ืนๆของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและ
เข:าศึกษาต8อในระดับปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษาน้ันๆ 

(๔) สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพเรื่องความพร:อมและความรู:จากสาขาวิชาท่ี
เรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และ
เปXดโอกาสให:บัณฑิตเสนอข:อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

๓. เกณฑAการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เปKนไปตามข:อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว8าด:วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๑) นักศึกษาต:องศึกษารายวิชาต8างๆ ตามโครงสร:างหลักสูตร โดยมีจํานวนหน8วยกิตรวมท่ีศึกษาตลอด
หลักสูตรไม8น:อยกว8า ๑๓๘ หน8วยกิต  ประกอบด:วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม8น:อยกว8า ๓๐ หน8วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะไม8น:อยกว8า ๑๐๒ หน8วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม8น:อยกว8า ๖ หน8วยกิต 

(๒) นักศึกษาต:องได:คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม8ตํ่ากว8า ๒.๐๐ 
(๓) นักศึกษาต:องเปKนผู:ท่ีมีความประพฤติดี เหมาะสมแก8ศักด์ิศรีแห8งปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

๔.  การอุทธรณAของนักศึกษา 
     ให:เปKนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะศิลปศาสตร� ท้ังน้ีนักศึกษาสามารถมากรอกใบคําร:อง
ได:ท่ีหน8วยบริการการศึกษาของคณะฯ คําร:องจะผ8านการพิจารณาเบ้ืองต:นจากประธานหลักสูตรฯ รองคณบดีท่ี
เก่ียวข:อง และคณบดี จากน้ันจะมีการตรวจสอบโดยผู:ท่ีเก่ียวข:องหรือคณะกรรมการท่ีคณะฯแต8งต้ัง และจะแจ:งผล
ให:นักศึกษาท่ีมาอุทธรณ�รับทราบต8อไป 
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๑๑๗ 

 

 
หมวดท่ี ๖  

การพัฒนาคณาจารยA 
 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยAใหม2 
๑.๑  มีการปฐมนิเทศอาจารย�ใหม8ให:มีความรู:ความเข:าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน:าท่ีของ    

 อาจารย� กฎระเบียบต8างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน�ของอาจารย� 
๑.๒  กําหนดให:อาจารย�จะต:องเพิ่มพูนความรู:โดยเข:าร8วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน การวัดและการ

ประเมินผล การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนาและการ
ประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานท้ังในและต8างประเทศ 

๑.๓  กําหนดให:อาจารย�ใหม8เข:าร8วมโครงการพัฒนาอาจารย�ใหม8ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑.๔  จํานวนอาจารย�ใหม8ของหลักสูตรท่ีได:รับ/เข:าร8วมการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยมีจํานวนไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐  
 

๒. การพัฒนาความรู-และทักษะให-แก2คณาจารยA  

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
๑)  ส8งเสริมให:มีการเพ่ิมพูนความรู: สร:างเสริมประสบการณ�เพ่ือส8งเสริมการสอนและการวิจัย โดย

ผ8านการทําวิจัย การสนับสนุนด:านการศึกษาต8อ ฝ�กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค�กรต8าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศหรือต8างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ�  

๒) ส8งเสริมให:มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให:ทันสมัย 
๓) จํานวนอาจารย�เข:าร8วม โครงการ การอบรม การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย8างน:อยป?ละ ๑ ครั้ง 

๔) จํานวน มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ ครบทุกรายวิชา 
 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด-านอ่ืนๆ 
๑)  ส8งเสริมให:อาจารย�สมัครเปKนสมาชิกของสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข:องกับสาขาวิชาและความสนใจ

ของอาจารย�  
๒)  จัดให:อาจารย�ได:เข:าร8วมกิจกรรมเพ่ือเครือข8ายทางวิชาการ 
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๑๑๘ 

 

หมวดท่ี ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การกํากับมาตรฐาน  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีกระบวนการจัดการหลักสูตรให:เปKนไปตาม

เกณฑ�มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐ (มคอ.๑) ดังต8อไปน้ี 

๑.๑ หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงประกอบไปด:วยอาจารย�ผู:รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย�ประจําหลักสูตร โดยมีหน:าท่ีดังต8อไปน้ี 

๑.๑.๑ วางนโยบายการบริหารหลักสูตรให:มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และ 
     เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

๑.๑.๒ จัดระบบการประเมินหลักสูตร การประเมินการบริหารหลักสูตร การ 
         ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา การ 
         ประเมินอาจารย�ผู:สอนโดยนักศึกษาในรายวิชา และการประเมินการตัด 

                                    เกรดของรายวิชาในหลักสูตรโดยอาจารย�ผู:รับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๑.๓ ควบคุมคุณภาพของหลักสูตร โดยจัดให:มีระบบการรายงาน การติดตาม  
         และการรวบรวมข:อมูลหลักสูตร การจัดการศึกษา และข:อมูลของอาจารย� 
         ผู:สอนทุกภาคการศึกษา เพ่ือนํามาประมวลผลและจัดทําแผนพัฒนา 
         หลักสูตรอย8างต8อเน่ือง 

๑.๒ อาจารย�ประจําหลักสูตรต:องมีคุณวุฒิการศึกษาต้ังแต8ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท8า หรือ
เปKนผู:เช่ียวชาญเฉพาะด:าน ท้ังน้ี หลักสูตรยังสนับสนุนให:อาจารย�มีตําแหน8งทางวิชาการและต:องมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม8ใช8ส8วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปKนผลงานทางวิชาการท่ีได:รับการเผยแพร8
ตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดไว:ในการพิจารณาแต8งต้ังให:บุคคลดํารงตําแหน8งทางวิชาการ 

๑.๓ อาจารย�ผู:สอนอาจเปKนอาจารย�ประจําหรืออาจารย�พิเศษท่ีหลักสูตรต:องการในสาขาวิชาน้ัน 
โดยต:องมีคุณวุฒิการศึกษาต้ังแต8ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท8า ในกรณีท่ีอาจารย�ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ตํ่ากว8าปริญญาโทและทําหน:าท่ีอาจารย�ผู:สอนก8อนท่ีเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ จะประกาศใช: ให:สามารถทําหน:าท่ีอาจารย�ผู:สอนต8อไปได: หากเปKนอาจารย�ผู:สอนท่ีได:รับการ
คัดเลือกเข:าบรรจุในหลักสูตรหลังมีการประกาศเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แล:ว ให:อาจารย�เหล8าน้ันบรรจุในตําแหน8งผู:ช8วยอาจารย�และให:ถือว8าเปKนบุคลากรสายสนับสนุน  
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๑๑๙ 

 

ตัวชี้วัด / ตัวบ2งชี้ 
 ใช:ตัวบ8งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

๒. บัณฑิต 
บัณฑิตของหลักสูตรจะมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติท้ัง ๕ ด:าน ดังน้ี 

๒.๑ ดEานคุณธรรม จริยธรรม 
บัณฑิตของหลักสูตรแสดงให:เห็นถึงพฤติกรรมความซื่อสัตย� มีวินัย ตรงต8อเวลา รับผิดชอบต8อ

สังคม เคารพและรับฟ�งความคิดเห็นของผู:อ่ืน เสียสละ มีจรรยาบรรณต8อวิชาการและวิชาชีพ 
๒.๒ ดEานความรูE 
บัณฑิตของหลักสูตรสามารถบอกแนวคิดสําคัญและทฤษฎีต8าง ๆ ท่ีเก่ียวข:องกับศาสตร�ทางภาษา

และภาษาอังกฤษได: รวมท้ังสามารถนําความรู:ท่ีไปใช:ในการทํางาน การศึกษาต8อ หรือการใช:ชีวิตประจําวันได: 
  ๒.๓ ดEานปLญญา 

บัณฑิตของหลักสูตรสามารถนําความรู:ท่ีได:ท้ังทางวิชาการและทักษะชีวิตไปประยุกต�ใช:ในการ
ทํางาน การศึกษาต8อ หรือการใช:ชีวิตประจําวัน รวมถึงใช:แก:ป�ญหาต8าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได: 

๒.๔ ดEานความสัมพันธ�ระหวQางบุคคลและความรับผิดชอบ 
บัณฑิตของหลักสูตรสามารถใช:ทักษะการปรับตัวในสถานการณ�ต8าง ๆ เช8น การทํางานหรือ

การศึกษาต8อ ได: มีภาวะผู:นําและมีความเข:าใจหลักการอยู8ร8วมกันในสังคมและปฏิบัติตามกฎเกณฑ� ต8าง ๆ 
ทางสังคมได: 

๒.๕ ดEานการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บัณฑิตของหลักสูตรสามารถใช:เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค:นข:อมูล วิเคราะห�ข:อมูลและ
ประมวลผลข:อมูลเชิงตัวเลขได: รวมท้ังมีทักษะในการส่ือสารกับผู:อ่ืนอย8างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวชี้วัด / ตัวบ2งชี้ 

  ๑) จํานวนบัณฑิตใหม8ท่ีได:งานทําและ/หรือศึกษาต8อไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐ ของจํานวนบัณฑิตใหม8
ท้ังหมดของหลักสูตรในแต8ละป?การศึกษา 
 ๒) ความพึงพอใจของผู:ใช:บัณฑิตท่ีมีต8อบัณฑิตใหม8ของหลักสูตรอยู8ในระดับไม8น:อยกว8า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
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                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๑๒๐ 

 

๓. นักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได:วางนโยบายการรับนักศึกษา การเตรียม

ความพร:อมให:กับนักศึกษาใหม8 และการดูแลนักศึกษาในแต8ละป?การศึกษาอย8างเปKนระบบ ดังน้ี 
๓.๑ มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาผ8านช8องทางต8าง ๆ อย8างท่ัวถึง เช8น เว็บไซต�ของ

มหาวิทยาลัย เว็บไซต�ของคณะฯ ส่ือสังคมออนไลน�ท่ีเก่ียวข:อง แผ8นป�ายประชาสัมพันธ� รวมถึงการจัด
ประชาสัมพันธ�ตามโรงเรียนต8าง ๆ ทําให:ผู:ท่ีสนใจสมัครเข:าศึกษาต8อท่ีหลักสูตรฯ มีข:อมูลประกอบการ
พิจารณา  

๓.๒ มีการแต8งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ�ผู:มีคุณสมบัติผ8านการคัดเลือกเปKนนักศึกษาของ
หลักสูตรในทุกรอบของการคัดเลือก โดยจัดการประชุมเพื่อหารือเก่ียวกับแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติ 
ระดับคะแนนในวิชาต8าง ๆ คําถามในการสอบสัมภาษณ� เปKนต:น 

๓.๓ มีการจัดโครงการเตรียมความพร:อมก8อนเปXดภาคการศึกษาให:กับนักศึกษาใหม8ของคณะฯ ทุก
ป?การศึกษา โดยหน8วยกิจการนักศึกษาของคณะฯ เปKนผู:รับผิดชอบโครงการ ท้ังน้ี นักศึกษาใหม8จะได:รับ
การอบรมท้ังทางด:านวิชาการและด:านทักษะชีวิตจากโครงการน้ี  

๓.๔ มีระบบการควบคุม ดูแลและให:คําปรึกษาแก8นักศึกษาในหลักสูตร โดยจัดให:นักศึกษาทุกคนมี
อาจารย�ท่ีปรึกษาคอยดูแลและติดตามผลการเรียนอย8างน:อย ๑ ครั้งต8อภาคการศึกษา รวมท้ังให:คําแนะนํา
เก่ียวกับการวางแผนการเรียน การใช: ชีวิตในมหาวิทยาลัย ป�ญหาด:านวิชาการหรือด:านทักษะชีวิต      
อย8างน:อย ๑ คร้ังต8อเดือน  

๓.๕ มีการสํารวจและติดตามจํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู8 ลาออก และสําเร็จการศึกษาในแต8ละป?
การศึกษาอย8างต8อเน่ือง เพื่อนําข:อมูลไปพัฒนาหลักสูตรต8อไป ท้ังน้ี จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู8ในหลักสูตร   
มีไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐ ต8อป? ส8วนจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในแต8ละป?การศึกษา   
มีจํานวนไม8น:อยกว8าร:อยละ ๙๐ ซึ่งนักศึกษาส8วนใหญ8ท่ีลาออกระหว8างศึกษาในหลักสูตรประสบป�ญหา
ส8วนตัวมากกว8าป�ญหาเรื่องความไม8พึงพอใจในหลักสูตร 

๓.๖ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตลอดทุกภาคการศึกษาเพ่ือนําเข:าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวางแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต8อไป 

๓.๗ มีระบบการจัดการข:อร:องเรียนของนักศึกษาตามประกาศข:อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าด:วย 
วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดท่ี ๓ การอุทธรณ� (รายละเอียดตามภาคผนวก ๗ แนบประกอบท:ายเล8ม) 

  
 
 
 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๑๒๑ 

 

ตัวชี้วัด / ตัวบ2งชี้ 

 ๑) จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู8ในหลักสูตรมีไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐ ต8อป?  
๒) จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในแต8ละป?การศึกษามีจํานวนไม8น:อยกว8า ร:อยละ ๙๐  

 ๓) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตรเฉล่ียไม8เกิน ๕ ป? 
 ๔) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต8อหลักสูตรไม8น:อยกว8าระดับ ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 
(เปKนหน่ึงในตัวบ8งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 

๔. อาจารยA 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีระบบในการคัดเลือกอาจารย�และการ

ปฏิบัติงานของอาจารย�ในหลักสูตรอย8างโปร8งใส ได:มาตรฐาน เปKนไปตามระเบียบท่ีคณะศิลปศาสตร�กําหนด
ไว: โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๔.๑ หลักสูตรเสนอขออนุมัติเปXดรับสมัครอาจารย�หรือผู:ช8วยอาจารย�ไปท่ีหน8วยทรัพยากรบุคคล
ของคณะฯ เพ่ือให:คณะฯ อนุมัติต8อไป เมื่อได:รับการอนุมัติจากคณะฯ แล:ว หน8วยทรัพยากรบุคคล        
ทําประกาศรับสมัครบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนดผ8านช8องทางต8าง ๆ เช8น ระบบ e-
recruitment ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต�ของคณะฯ ส่ือสังคมออนไลน�ท่ีเก่ียวข:อง หรือการส8งประกาศไป
ตามหน8วยงานหรือองค�กรต8าง ๆ ในกรณีท่ีต:องการผู:เช่ียวชาญในสาขาน้ัน ๆ เม่ือเข:าสู8กระบวนการคัดเลือก
แล:ว หลักสูตรปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ�ของมหาวิทยาลัยกําหนดและสอดคล:องกับเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  

๔.๒ หลักสูตรจัดให:คณาจารย�ในหลักสูตรมีส8วนร8วมในการวางแผนและทบทวนหลักสูตรร8วมกัน 
โดยอาจารย�ผู:รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย�ประจําหลักสูตร (จํานวนไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐) และอาจารย�
ผู:สอนจะต:องประชุมร8วมกันเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร รวมไปถึงการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลในแต8ละรายวิชาด:วย ท้ังน้ี เพ่ือเปKนการควบคุมดูและคุณภาพของหลักสูตร
และทําให:สามารถผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามเป�าหมายของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 

๔.๓ หลักสูตรสนับสนุนให:คณาจารย�เพิ่มพูนความรู:และทําวิจัยอยู8เสมอ โดยจัดการอบรม ศึกษาดู
งาน ทัศนศึกษา และกิจกรรมต8าง ๆ ท่ีเอ้ือต8อการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย� 

๔.๔ หลักสูตรจัดให:มีการเชิญอาจารย�พิเศษจากภายในคณะฯ หรือจากหน8วยงานอ่ืน ๆ ภายนอก
คณะท่ีเปKนผู:เช่ียวชาญในด:านน้ัน ๆ เพื่อเสริมสร:างประสบการณ�การเรียนรู:ให:แก8นักศึกษา โดยอาจารย�
ผู:รับผิดชอบรายวิชาจะเสนอรายช่ืออาจารย�หรือผู:เช่ียวชาญพิเศษมายังหลักสูตรเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะฯ และดําเนินการในส8วนท่ีเก่ียวข:องต8อไป   



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๑๒๒ 

 

๔.๕ หลักสูตรมีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เช8น ตําแหน8งผู:ช8วย
อาจารย�และผู:ช8วยสอน โดยจัดให:มีการสอบคัดเลือกและผ8านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีแต8งต้ังข้ึน
เพื่อคัดเลือกบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนต8อไป 

 

ตัวชี้วัด / ตัวบ2งชี้ 

 ๑) จํานวนอาจารย�ใหม8ของหลักสูตรท่ีได:รับ/เข:าร8วมการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยมีจํานวนไม8
น:อยกว8าร:อยละ ๘๐  

 ๒) จํานวนอาจารย�เข:าร8วม โครงการ การอบรม การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย8าง
น:อยป?ละ ๑ ครั้ง 

  
* ตัวช้ีวัดขEอ ๑ และขEอ ๒ เป̀นตัวบQงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู-เรียน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีระบบการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผู:เรียน ดังน้ี  
๕.๑ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๑ ท่ีสอดคล:องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
๕.๒ มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. ๓ ท่ีสอดคล:องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  ๕.๓ มีรายละเอียดของผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามแบบ มคอ. ๕ ท่ีสอดคล:องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ๕.๔ อาจารย�ผู:รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย�ประจําหลักสูตรจํานวนไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐ 
ต:องประชุมร8วมกันในการออกแบบหลักสูตร และควบคุมดูแลการจัดทํารายวิชา โดยให:มีวีธีการประเมิน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเอ้ือต8อการเรียนรู:ของนักศึกษา เพ่ือให:หลักสูตร
ดําเนินงานได:บรรลุตามเป�าหมายและสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ และสอดคล:องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๕ .๕ หลักสูตรจะดําเนินการวางระบบผู:สอนในแต8ละรายวิชาให: เหมาะสมกับความรู: 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญและคุณวุฒิของอาจารย�เปKนหลัก 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๑๒๓ 

 

  ๕.๖ การประเมินผลผู:เรียนสามารถดําเนินการได:หลายวิธี เช8น การสอบ การถาม-ตอบในช้ัน
เรียน การนําเสนอปากเปล8า การปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม โครงงาน และอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไว:ใน มคอ. 
๓ ของรายวิชา เปKนต:น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําหน:าท่ีติดตามและกํากับดูแลให:การ
ประเมินผลผู:เรียนเปKนไปอย8างเหมาะสมและยุติธรรมสําหรับนักศึกษาทุกคน ท้ังน้ี อาจารย�ผู:สอนต:องส8งผล
การประเมิน รวมท้ังเกณฑ�ในการให:คะแนนต8อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือนําเข:าท่ีประชุมอาจารย�
ผู:รับผิดชอบหลักสูตรให:ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา 

  

ตัวชี้วัด / ตัวบ2งชี้ 
 ใช:ตัวบ8งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู- 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการเตรียมความพร:อมท้ังทางกายภาพและ

อุปกรณ� เทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก และทรัพยากรท่ีเอ้ือต8อการเรียนรู:ต8าง ให:แก8นักศึกษา ดังน้ี 
๖.๑ มีวัสดุ อุปกรณ� ครุภัณฑ� สําหรับใช:ในการเรียนการสอนและการวิจัยอย8างเพียงพอ โดยใช:

งบประมาณท่ีได:รับจัดสรรให:เกิดประโยชน�สูงสุด 
๖.๒ มีห:องเรียนและห:องปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับลักษณะของวิชาในหลักสูตรฯ และความ

ต:องการของอาจารย�ผู:สอน เช8น รายวิชาท่ีต:องใช:การพิมพ�เอกสารทางคอมพิวเตอร�หรือต:องใช:คอมพิวเตอร�
ในการสืบค:นข:อมูลตลอดคาบเรียนสามารถใช:ห:องคอมพิวเตอร�ของคณะฯ เปKนห:องเรียนได:ตลอดรายวิชา  

๖.๓ มีผู:ดูแลรับผิดชอบและประสานงานการใช:บริการห:องต8าง ๆ และบํารุงรักษาส่ือการ
สอนและอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข:องอยู8เสมอ 

๖.๔ มีห:องสมุดท่ีมีตํารา หนังสืออ:างอิง วารสาร เอกสาร รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค:นข:อมูล หรืออุปกรณ�ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนอย8างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
  

๖.๕ มีการจัดระบบการเสนอรายช่ือหนังสือหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือต8อการเรียนรู:เข:าห:องสมุด
ของคณะฯ เพ่ือดําเนินการจัดซื้อตามป?งบประมาณต8อไป 

๖.๖ มีการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู:และทรัพยากรต8าง ๆ ของคณะฯ 
และประเมินความพึงพอใจของผู:ใช:บริการผ8านช8องทางต8าง ๆ อยู8เสมอ เช8น จดหมายแจ:ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส� แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ� เพ่ือนําไปพัฒนาหลักสูตรและคณะฯ ต8อไป 

 

ตัวชี้วัด / ตัวบ2งชี้ 
  ผลประเมินความพึงพอใจของผู:ใช:บริการท่ีมีต8อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู:ต8าง ๆ ต:องไม8น:อยกว8า
ระดับ ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๑๒๔ 

 

๗. ตัวบ2งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  ตัวบ8งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จํานวน ๑๒ ตัวบ8งช้ี   
 

ตัวบ2งช้ีผลการดําเนินงาน ป@การศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(๑) อาจารย�ผู:รับผิดชอบหลักสูตรอย8างน:อยร:อยละ ๘๐ มีส8วนร8วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคล: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
การดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม (ถ:ามี) ตามแบบ 
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา
ท่ีเปXดสอนให:ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดป?การศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู: ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ:ามี) อย8างน:อยร:อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปXดสอนในแต8ละป?การศึกษา 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู: จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ป?ท่ีแล:ว   

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

(๘) อาจารย�ใหม8 (ถ:ามี) ทุกคน ได:รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด:านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(๙) อาจารย�ประจําทุกคนได:รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย8างน:อยป?ละหน่ึงครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ:ามี) ได:รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม8น:อยกว8าร:อยละ ๕๐ ต8อป? 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป?สุดท:าย/บัณฑิตใหม8ท่ีมีต8อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม8น:อยกว8า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   ✓ ✓ 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู:ใช:บัณฑิตท่ีมีต8อบัณฑิตใหม8 เฉล่ียไม8
น:อยกว8า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    ✓ 
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๑๒๕ 

 

 ตัวบ2งช้ีผลการดําเนินการเพิ่มเติมตามหมวด ๗ ข-อ ๑ – ๖ 
 

ตัวบ2งชี้และเป�าหมาย ป@การศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ข:อ ๒.๑ จํานวนบัณฑิตใหม8ท่ีได:งานทําและ/หรือศึกษาต8อไม8น:อยกว8าร:อย
ละ ๘๐ ของจํานวนบัณฑิตใหม8ท้ังหมดของหลักสูตรในแต8ละป?การศึกษา 

    ✓ 

ข:อ ๓.๑ จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู8ในหลักสูตรมีไม8น:อยกว8าร:อยละ ๘๐ 
ต8อป? 

 ✓ ✓ ✓ 
 

 

ข:อ ๓.๒ จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในแต8ละป?
การศึกษามีจํานวนไม8น:อยกว8า ร:อยละ ๙๐  

   ✓ ✓ 

ข:อ ๓.๓ ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตรเฉล่ียไม8เกิน ๕ ป?    ✓ ✓ 
ข:อ ๓.๔ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต8อหลักสูตรไม8น:อยกว8า
ระดับ ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ข:อ ๔.๓ จํานวน มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ ครบทุกรายวิชา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ข:อ ๖. ผลประเมินความพึงพอใจของผู:ใช:บริการท่ีมีต8อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู:ต8าง ๆ ต:องไม8น:อยกว8าระดับ ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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๑๒๖ 

 

หมวดท่ี ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธAการสอน 
ประเมินจากการทดสอบย8อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต:ตอบจากนักศึกษา การตอบ

คําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน การนําเสนอผลงานท่ีมอบหมาย การจัดทําโครงงานท่ีกําหนด รวมท้ังการทดสอบ
กลางภาคและปลายภาค เพื่อประเมินผลการเรียนรู:ของนักศึกษาตามแผนท่ีวางไว: 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยAในการใช-แผนกลยุทธAการสอน 
  (๑)  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย�ทุกรายวิชาเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ8าน

  เครือข8ายอินเทอร�เน็ตตามแบบฟอร�มท่ีคณะกําหนด 
  (๒)  ผลการประเมินจะจัดส8งอาจารย�ผู:สอน และประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงต8อไป 

 (๓)  คณะรวบรวมผลการประเมินท่ีเปKนความต:องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือนํามา
  วางแผนพัฒนาให :สอดคล:องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ�การสอนให:เหมาะสมกับรายวิชาและ
  สถานการณ�ของคณะ 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 หลักสูตรกําหนดให:มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา และสรุป

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกป?การศึกษา และผ8านการวิพากษ�โดยผู:ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อนํามา
ปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป?ตามดัชนีบ8งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ข:อ ๗ โดย

คณะกรรมการประเมินอย8างน:อย ๓ คน ประกอบด:วยผู:ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย8างน:อย ๑ คน ท่ีได:รับการแต8งต้ัง
จากมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ�การประเมินดังน้ี 
เกณฑAการประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการดําเนินการครบ ๕ ข:อตามตัว
บ8งช้ีผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบ ๑๒ ข:อตาม
ตัวบ8งช้ีผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบทุกข:อ 
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๑๒๗ 

 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ๔.๑ การปรับปรุงรายวิชา 
  (๑) อาจารย�ผู:สอนประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินการสอนท่ีให:ข:อมูลนักศึกษา
   หลังจากการเรียนการสอนในวิชาน้ันส้ินสุด แล:วปรับปรุงกลยุทธ�การเรียนการสอนตามความ
   เหมาะสมให:แล:วเสร็จในภาคการศึกษาถัดไป 
  (๒)  กรณีท่ีพบป�ญหาของรายวิชา สามารถปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ได:ทันที ซึ่งถือเปKนการปรับปรุง
   หลักสูตรเล็กน:อยท่ีไม8มีผลกระทบโครงสร:างของหลักสูตร 

 
 ๔.๒  การปรับปรุงหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับซึ่งเปKนการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต8อโครงสร:างของหลักสูตรอย8างมากจะ
ทําทุก ๕ ป?เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช:หลักสูตรเพ่ือให:หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล:องกับความต:องการ
ของผู:ใช:บัณฑิต โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
  (๑)  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานประเมินผล และเสนอประเด็นท่ีจําเปKนใน

การปรับปรุง 
 (๒)  จัดประชุมสัมมนากรรมการหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตรฯเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
 (๓)  เชิญผู:ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให:ข:อเสนอแนะ 

  (๔)  หลักสูตรท่ีได:ปรับปรุงจะเสนอเพื่อพิจารณาตามกระบวนการกล่ันกรองหลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยากําหนด   
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๑๒๘ 

 

 
ภาคผนวก ๑ 

แบบรายงานข-อมูลหลักสูตร  (MU Degree Profile) 
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แบบรายงานข-อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 

หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 
๑. ช่ือหลักสูตร 
             (ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
             (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts Program in English 
๒. ช่ือปริญญา  
             (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 
และกําหนดการเปXดสอน 

๑) เปKนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)  
๒) เริ่มใช:ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ป?การศึกษา ๒๕๖๑ เปKนต:นไป 

การให:ปริญญา ให:ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบันผู:ประสาทปริญญา 
(ความร8วมมือกับสถาบันอ่ืน) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค�กรท่ีให:การรับรองมาตรฐาน   
ข-อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เป�าหมาย / วัตถุประสงค� 
Purpose / Goals / Objectives 

หลักสูตรมีเป�าหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตให:มคีวามรู: ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ใน
ระดับสูงเพื่อไปประกอบอาชีพ และสร:างสรรค�ประโยชน�ให:กับสังคม และผลิตองค�ความรู:
เพ่ือนําเสนอข:อมูล และแก:ป�ญหาด:านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให:กับประเทศ 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเพื่อสร:างให:บัณฑิตมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑) มีความรู: ความเข:าใจ และทักษะ ในวิชาแกนทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด  
๒) มีความรู:และทักษะในการประกอบอาชีพในกลุ8มงานด:านวิชาการ กลุ8มงานฝ̂าย
ต8างประเทศ กลุ8มงานแปล กลุ8มงานบริการ และกลุ8มงานส่ือสารมวลชน  
๓) มีวิจารณญาณและความคิดสร:างสรรค� บูรณาการความรู:ทางด:านภาษาอังกฤษ เพื่อ
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แก:ไขป�ญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตท้ังของตนเองและผู:อ่ืนได: 
๔) ทํางานร8วมกับผู:อ่ืนได:ท้ังในฐานะผู:นําและสมาชิกของกลุ8ม เคารพความแตกต8าง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
๕) มีทักษะการเรียนรู:และเท8าทันการเปล่ียนแปลงของโลก  
ใช:เทคโนโลยีได:เพื่อการส่ือสาร การวิจัย และการเรียนรู:ตลอดชีวิตอย8างเหมาะสม 
๖) มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ  

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

๑) เปKนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ท่ีเน:นเรื่องการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยมุ8งเน:น ๕ กลุ8ม
สาขาวิชาชีพ ได:แก8 กลุ8มงานด:านวิชาการ กลุ8มงานฝ̂ายต8างประเทศ กลุ8มงานแปล กลุ8ม
งานบริการ และกลุ8มงานส่ือสารมวลชน 
๒) มีรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปและเลือกเสรีในหมวดวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�ซึ่งใช:จุด
แข็งของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะท่ี เปKนมหาวิทยาลัยช้ันนําวิทยาศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�สุขภาพของประเทศ 
๓) หลักสูตรได:บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ซึ่งมุ8งเน:นพัฒนาทักษะในวิชาชีพ
ต8างๆ เช8น การบริการ การท8องเท่ียว และการส่ือสารมวลชน 

ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบช้ันเรียนในระบบหน8วยกิตทวิภาค 
เส-นทางความก-าวหน-าของผู-สําเร็จการศึกษา 
อาชีพสามารถประกอบได:  ๑.  กลุ8มงานวิชาการ เช8น นักวิชาการ นักภาษาศาสตร� นักพิสูจน�อักษร 

๒. กลุ8มงานฝ̂ายต8างประเทศ   
๓. กลุ8มงานแปล เช8น นักแปล ล8าม   
๔. กลุ8มงานบริการ เช8น มัคคุเทศก� พนักงานต:อนรับบนเครื่องบิน   
๕. กลุ8มงานส่ือสารมวลชน เช8น นักข8าว ผู:ประกาศ คอลัมน�นิสต� บรรณาธิการ   

การศึกษาต8อ ศึกษาต8อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต8างๆ ได: อาทิ สาขาภาษาอันกฤษ วรรณคดีอังกฤษ 
วรรณคดีเปรียบเทียบ ภาษาศาสตร�  นิเทศศาสตร� ครุศาสตร� หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข:อง 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 
ปรัชญาการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 

Constructivism โดยมุ8งเน:นผลลัพธ�การเรียนรู:ของผู:เรียน (Outcome-Baesd 
Education) เพื่อบัณฑิตให:มีคุณลักษณะสอดคล:องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีประสงค�ของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่ือสาร
และแสดงออกทางภาได:ดี มีความรู:ความสามารถและทักษะในการบูรณาการความรู:
ทางด:านภาษาอังกฤษกับศาสตร�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข:อง มีทักษะการเรียนรู:และเท8าทันการ
เปล่ียนแปลงของโลก มีวิจารณญาณและความคิดสร:างสรรค� มีคุณธรรมและจรยิธรรม   

กลยุทธ� / แนวปฏิบัติ   
ในการจัดการเรียนการสอน   

๑) ใช:การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� (Interactive lectures) และการอภิปราย/สัมมนา 
(Discussion/Seminar) เพื่อให:ผู:เรียนเกิดความรู:ความเข:าใจในเน้ือหาเชิงลึก  
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และพัฒนาการคิดวิเคราะห� และการคิดวิจารณญาณ 
๒) ใช:การสาธิต (Demonstration) และการฝ�กปฏิบัติ โดยมีผู:สอนให:คําแนะนําป�อนกลับ 
(feedback) เพื่อให:ผู:เรียนได:พัฒนาทักษะท่ีจําเปKน โดยเฉพาะทักษะด:านการส่ือสารใน
ระดับต8าง ๆ ท่ีหลักสูตรกําหนด 
๓) การเรียนรู:โดยใช:ป�ญหาเปKนฐาน (Problem based learning) และการเรียนรู:โดยใช:
กรณีศึกษา (Case-based learning) เพ่ือให:ผู:เรียนสามารถประยุกต�และบูรณาการความรู:
ในสถานการณ�ท่ีกําหนดได: 
๔) ใช:การมอบหมายงานกลุ8มและการสังเกตพฤติกรรมเพ่ือให:ผู:เรียนได:ฝ�กฝนทักษะการ
ทํางานร8วมกับกลุ8มท่ีหลากหลาย 
๕) ใช:การมอบหมายงานและการค:นคว:ารายบุคคล และการเรียนรู:แบบห:องเรียนผสมสาน 
(Blended classroom) เพื่อให:ผู:เรียนได:พัฒนาความรบัผิดชอบและทักษะการเรียนรู:ด:วยตนเอง 

กลยุทธ� / แนวปฏิบัติ   
ในการประเมินผลการเรียนรู:ของนักศึกษา   

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) ส่ือสารความรู:และความคิดได:อย8างมีประสิทธิภาพในทุก

สถานการณ� ท้ังการส่ือสารในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 
๒. ICT: เลือกใช:เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและสืบค:นได:อย8างเหมาะสม 
๓. Critical Thinking & Analysis ระบุป�ญหา รวบรวมข:อมูล ค:นหาข:อเท็จจริง ทํา

ความเข:าใจ และประเมินข:อมูล วิเคราะห� สังเคราะห� และใช:เหตุผลเพื่อหาคําตอบ
หรือแก:ไขป�ญหาในสถานการณ�ที่กําหนดได: 

๔. Creativity (1) : ใช:เทคนิคการคิดสร:างสรรค�แบบต8างๆ 
๕. Collaboration: ทํางานร8วมกับผู:อ่ืนได:อย8างเหมาะสม รู: เข:าใจ เคารพและ

ยอมรับในความแตกต8างหลากหลายระหว8างบุคคล โดยเฉพาะในด:านสังคม
วัฒนธรรม 

๖. Ethics: แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพและพฤติกรรมด:านคุณธรรมจรยิธรรมท่ี
สมาชิกท่ีมีคุณค8าของสังคมพึงมี 

๗. Global Awareness : รู:เท8าทันสถานการณ�สังคมโลก และปรับตัวให:เข:ากับ
สถานการณ�ป�จจุบัน    

Subject-specific Competences 
 

๑. อธิบายทฤษฎีและความรู:ศิลปศาสตร�ด:านหลักภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร�
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร วรรณกรรมอังกฤษ วิเคราะห� วิจารณ� 
และอภิปรายประเด็นป�ญหาท่ีเก่ียวข:อง ทําวิจัยพื้นฐาน และประยุกต�ใช:ความรู:เพ่ือ
ประกอบอาชีพได: 
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๒. การส่ือสาร (๒) เลือกใช:รูปแบบของการส่ือสารภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสําหรับ

กลุ8มบุคคลและส่ือท่ีแตกต8างกันได: 
๓. Creativity & Integration: ผลิตงานสร:างสรรค�ทางภาษาและวรรณกรรม บูรณา

การความรู:ทางภาษา วรรณกรรม กับศาสตร�อ่ืน ๆ เพื่อแก:ไขป�ญหา ตลอดจนพัฒนา
ตนเอง ชุมชน และสังคมได: 

๔. Ethics (2): ประยุกต�ใช:องค�ความรู:ทางด:านภาษาอังกฤษเพื่อวิเคราะห�เหตุการณ� 
ป�ญหาท่ัวไปและทางวิชาชีพท่ีเก่ียวข:องกับคุณธรรม จริยธรรม และสังเคราะห�แนว
ปฏิบัติที่เหมาะสม 

๕. Lifelong-Learning (2): ติดตามงานวิจัยและองค�ความรู:ใหม8ในด:านหลัก
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ภาษาศาสตร�ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม
อังกฤษ เพื่อสร:างความรู:ใหม8 

ผลลัพธAการเรียนรู-ของบัณฑิต: เมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ผู:เรียนจะสามารถ 
PLOs  PLO1 ประยุกต�ใช:ภาษาอังกฤษ ท้ังส่ีทักษะ (ฟ�ง พูด อ8าน เขียน) ในงานด:านวิชาการ งาน

ต8างประเทศ งานแปล งานบริการ และงานส่ือสารมวลชน ได:อย8างมีประสิทธิภาพ 
PLO2 ประยุกต�ใช:ภาษาอังกฤษเฉพาะทางได:อย8างถูกต:องเหมาะสม เช8น ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับส่ิงพิมพ� ภาษาอังกฤษสําหรับการท8องเท่ียว เปKนต:น  
PLO3 ประยุกต�ทฤษฎีการแปลในการแปลเอกสารหรือบทพูดจากภาษาไทยเปKน

ภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห� และแก:ไขบท

แปลได:อย8างถูกต:องตามหลักการแปล 

PLO4 วิเคราะห� ตีความและวิพากษ�วรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต8างๆ ได: 
PLO5 ประยุกต�ความรู:ทางภาษาศาสตร�ในการอธิบาย วิเคราะห� และแก:ไขความผิดพลาด
ในการใช:ภาษาอังกฤษ และปรากฏการณ�ของภาษาอังกฤษ ได:แก8 สัทศาสตร� สรวิทยา  
วจีวิภาค วากยสัมพันธ� อรรถศาสตร� ภาษาศาสตร�สังคม และวัจนปฏิบัติศาสตร� 
PLO6 วิพากษ�สถานการณ�และป�ญหาของตนเองและสังคมได:อย8างเปKนระบบ โดย
ประยุกต�ใช:ความรู:ทางด:านศิลปศาสตร� 
PLO7 ผลิตงานสร:างสรรค�ด:านภาษาและวรรณกรรมอังกฤษท่ีมีคุณค8า โดยบูรณาการ
ความรู:กับศาสตร�อ่ืนๆท่ีเก่ียวข:อง 
PLO8 ประยุกต�ใช:ข:อมูลสารสนเทศในบริบทชีวิตประจําวัน การศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ได:อย8างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม 
PLO9 ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมในการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
ในกลุ8มวิชาการ งานต8างประเทศ งานแปล งานบริการ และงานส่ือสารมวลชน 
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๑๓๓ 

 

 

 ภาคผนวก ๒ 

๒.๑ ผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตรและผลลัพธAการเรียนรู-ย2อย 
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
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๑๓๔ 

 

ตารางภาคผนวก ๒.๑   ผลลัพธ�การเรียนรู:ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ�การเรียนรู:ย8อย (SubPLOs) 

PLOs SubPLOs 

PLO1 ประยุกต�ใช:ภาษาอังกฤษ ท้ังส่ีทักษะ  
(ฟ�ง พูด อ8าน เขียน) ในงานด:านวิชาการ  
งานต8างประเทศ งานแปล งานบริการ  
และงานส่ือสารมวลชน ได:อย8างมีประสิทธิภาพ 

 

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

PLO2 ประยุกต�ใช:ภาษาอังกฤษเฉพาะทางได:
อย8างถูกต:องเหมาะสม เช8น ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษสําหรับส่ิงพิมพ� ภาษาอังกฤษ
สําหรับการท8องเท่ียว เปKนต:น  
  

๒.๑ อธิบายความหมายของคําศัพท�ท่ีเก่ียวข:องกับภาษาอังกฤษเฉพาะ
ทางได: 
๒.๒ วิเคราะห�โครงสร:างประโยคภาษาอังกฤษเฉพาะทางได: 
๒.๓ สร:างประโยค/ข:อความในบริบทของภาษาอังกฤษเฉพาะทางได:
อย8างถูกต:อง  

PLO3 ประยุกต�ทฤษฎีการแปลในการแปล
เอกสารหรือบทพูดจากภาษาไทยเปKน
ภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห� และแก:ไขบทแปล
ได:อย8างถูกต:องตามหลักการแปล 

๓.๑ ปฏิบัติการแปลข:อความ/เอกสาร/บทพูดจากภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษได:ถูกต:องตามทฤษฎี
การแปล สละสลวย และเปKนธรรมชาติ  
๓.๒ วิเคราะห�บทแปล เทคนิคการแปล ข:อบกพร8องในการแปลภาษา
อังกฤษเปKนภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษได:
ถูกต:องตามทฤษฎีการแปล 
๓.๓ แก:ไขบทแปลภาษาไทยท่ีแปลมาจากภาษาอังกฤษ และบท
แปลภาษาอังกฤษท่ีแปลมาจากภาษาไทยได:อย8างถูกต:องเหมาะสม 

PLO4 วิเคราะห� ตีความและวิพากษ�วรรณกรรม
ภาษาอังกฤษประเภทต8างๆ ได: 

๔.๑ อธิบายความสัมพันธ�ระหว8างองค�ประกอบของวรรณกรรมกับ
เน้ือหาของวรรณกรรมภาษาอังกฤษได: 
๔.๒ วิเคราะห�เช่ือมโยงวรรณกรรมภาษาอังกฤษกับวิถีชีวิต สังคม 
วิทยาศาสตร� ศิลปะ และศาสตร�อ่ืนๆได: 
๔.๓ ตีความวรรณกรรมภาษาอังกฤษได: 
๔.๔ วิพากษ�จุดเด8นและจุดบกพร8องของวรรณกรรมภาษาอังกฤษได:
อย8างกว:างขวางและสร:างสรรค� 
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๑๓๕ 

 

PLOs SubPLOs 

PLO5 ประยุกต�ความรู:ทางภาษาศาสตร�ในการ
อธิบาย วิเคราะห� และแก:ไขความผิดพลาดใน
การใช:ภาษาอังกฤษ และปรากฏการณ�ของ
ภาษาอังกฤษ ได:แก8 สัทศาสตร� สรวิทยา วจี
วิภาค วากยสัมพันธ� อรรถศาสตร� ภาษาศาสตร�
สังคม และวัจนปฏิบัติศาสตร� 

๕.๑ อธิบายลักษณะธรรมชาติ และปรากฏการณ�ของภาษาอังกฤษได:
อย8างถูกต:องตามหลักภาษาศาสตร�  
๕.๒ วิเคราะห�เช่ือมโยงปรากฏการณ�การใช:ภาษาอังกฤษกับหลัก
ภาษาศาสตร�ได:ถูกต:อง 
๕.๓ แก:ไขความผิดพลาดของการใช:ภาษาอังกฤษในบริบท
ชีวิตประจําวัน การศึกษา และวิชาชีพได:ถูกต:องเหมาะสมตามหลักภาษา 

PLO6 วิพากษ�สถานการณ�และป�ญหาของ
ตนเองและสังคมได:อย8างเปKนระบบ โดย
ประยุกต�ใช:ความรู:ทางด:านศิลปศาสตร� 

๖.๑ อธิบายสถานการณ�และสาเหตุของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและ
สังคมได: 
๖.๒ วิเคราะห�เช่ือมโยงความรู:ด:านศิลปศาสตร�กับสถานการณ�ต8างๆได: 
๖.๓ เสนอแนวทางแก:ป�ญหาของตนเองและสังคมอย8างเปKนระบบโดยใช:
ความรู:ด:านศิลปศาสตร�ได: 

PLO7 ผลิตงานสร:างสรรค�ด:านภาษาและ
วรรณกรรมอังกฤษท่ีมีคุณค8า โดยบูรณาการ
ความรู:กับศาสตร�อ่ืนๆท่ีเก่ียวข:อง 

๗.๑ ระบุองค�ประกอบและโครงสร:างของงานสร:างสรรค�ด:าน
ภาษาอังกฤษและวรรณกรรมภาษาอังกฤษได: 
๗.๒ เช่ือมโยงความรู:ด:านภาษาและวรรณกรรมภาษาอังกฤษกับศาสตร�
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข:องได: 
๗.๓ สร:างงานสร:างสรรค�ด:านภาษาและวรรณกรรมอังกฤษตามหัวข:อท่ี
กําหนดได: 

PLO8 ประยุกต�ใช:ข:อมูลสารสนเทศในบริบท
ชีวิตประจําวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ 
ได:อย8างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม 

๘.๑ วิเคราะห�ข:อมูลสารสนเทศในบริบทชีวิตประจําวัน การศึกษาและ
การประกอบอาชีพได:อย8างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒ เลือกใช:ข:อมูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจําวันและ
การศึกษา  
๘.๓ แสดงออกซึ่งจริยธรรมในการใช:ข:อมูลสารสนเทศ  

PLO9 ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
เหมาะสมในการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
ในกลุ8มวิชาการ งานต8างประเทศ งานแปล งาน
บริการ และงานส่ือสารมวลชน 

๙.๑ ระบุถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพท่ี
เก่ียวข:องกับการใช:ภาษาอังกฤษได: 
๙.๒ อธิบายความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข:องกับการใช:ภาษาอังกฤษได: 
๙.๓ แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ ตรงต8อเวลา และความมีระเบียบวินัย 
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๑๓๖ 

 

๒.๒  ความสัมพันธAระหว2างผลลัพธAการเรียนรู- 

ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคAของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๓๗ 

 

ตารางภาคผนวก ๒.๒  ความสัมพันธAระหว2างผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคA 
        ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 

  

Program Learning Outcome /  
4 Graduate Attributes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

 

PLO9 

 

T-shaped Breathe & Depth –  
รู:แจ:ง รู :จริง ท้ังด:านกว:างและด:านลึก 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Globally Talented –  
มีทักษะ ประสบการณ� สามารถแข8งขันได:ระดับโลก 

     
✓ ✓ ✓  

Socially Contributing –  
มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชน�ให:สังคม 

       ✓ ✓ 
Entrepreneurially Minded –  
กล:าคิด กล:าทํา กล:าตัดสินใจ สร:างสรรค�ส่ิงใหม8
ในทางท่ีถูกต:อง 

      ✓   
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๑๓๘ 

 

 
ภาคผนวก ๓ 

ตารางแสดงความสัมพันธAเปรียบเทียบระหว2างผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs) 
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ. ๒) 
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๑๓๙ 

 

 
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. สามารถทํางานท่ีได:รับมอบหมายได:อย8างถูกต:องและลุล8วงตามเวลา
ท่ีกําหนด 
๒. สามารถทํางานท่ีได:รับมอบหมายโดยไม8ละเมิดจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
๓. สามารถนําองค�ความรู:ทางด:านภาษาอังกฤษมาประยุกต�ใช:เพ่ือให:
เกิดประโยชน�แก8ตนเองและสังคม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

ด-านที่ ๒ ด-านความรู- PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

๑. สามารถฟ�งและพูดโต:ตอบด:วยภาษาอังกฤษในหัวข:อด:านวิชาการ 
สังคมและวิชาชีพได: สรุปใจความและประเด็นสําคัญจากส่ิงท่ีฟ�งได:
ถูกต:อง สามารถแยกแยะประเภทของข:อมูลท่ีอ8านในส่ือส่ิงพิมพ�และส่ือ
ออนไลน� และสามารถนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบปากเปล8า และการ
เขียนอย8างถูกต:องครบถ:วน ท้ังนี้เทียบเท8าระดับ C1 (Proficient User) 
ตามมาตรฐานสากล Common European Framework of 
Reference for Languages: learning, teaching, assessment 
(CEFR) 
๒. สามารถประยุกต�ใช:องค�ความรู:ภาษาศาสตร�ภาษาอังกฤษด:านต8างๆ 
เช8น การออกเสียงภาษาอังกฤษอย8างถูกต:องตามหลักสัทศาสตร�และสัท
วิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห�ความหมายและท่ีมาของคําตาม
หลักวิทยาหน8วยคําภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห�โครงสร:างและ
ความหมายของวลีและประโยค ตามหลักวากยสัมพันธ�ภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนสามารถวิเคราะห�วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes) 
๓. สามารถอ8าน ตีความ วิเคราะห�และวิจารณ�วรรณกรรมประเภทร:อย
แก:ว ร:อยกรอง และบทละครอังกฤษและอเมริกันและท่ีประพันธ�หรอื
แปลเปKนภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฎีวรรณกรรมท่ีเก่ียวข:อง เพ่ือ
เข:าใจความสําคัญของป�จเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะนําไปสู8การ
อยู8ร8วมกันอย8างสันติ 
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๑๔๐ 

 

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 (สุนทรพจน�และ
คําปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทท่ีใช:คําศัพท�เฉพาะสาขาวิชาให:
ถูกต:อง ครบถ:วนและสละสลวย อันเปKนผลมาจากความเข:าใจภาษาและ
โครงสร:างของท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

   

ด-านที่ ๓  ด-านทักษะทางปNญญา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

๑. สามารถใช:ภาษาอังกฤษท่ีได:จากการประมวลผลการเรียนรู:ท้ังหมด
เพื่อใช:งานได:อย8างมีประสิทธิภาพ 
๒. สามารถประยุกต�ใช:องค�ความรู:ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห�
วิจารณ�อย8างมีเหตุผลและสามารถแก:ป�ญหาอย8างเปKนระบบ 

       
 
 

 
 
 

 

ด-านที่ ๔ ด-านทักษะความสัมพันธAระหว2างบุคคลและความรับผิดชอบ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

๑. สามารถประยุกต�ใช:องค�ความรู:ด:านภาษาอังกฤษในการทํางาน
ร8วมกับผู:อ่ืนได:อย8างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู:นํา เข:าใจบทบาทของ
ตนเองและรับฟ�งความคิดเห็นของผู: อ่ืน ปรับตัวให: เข: ากับความ
หลากหลายในสถานท่ีทํางานและสังคม 
๒. สามารถประมวลทักษะและองค�ความรู:ด:านภาษาอังกฤษเพ่ือ
นํามาใช:ในการทํางานของตนเองอย8างมีประสิทธิภาพ 

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ด-านที่ ๕ ด-านทักษะการวิเคราะหAเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช-
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

๑. สามารถแยกแยะประเภทของข:อมูลภาษาอังกฤษท่ีใช:ในส่ือส่ิงพิมพ�
และส่ือออนไลน�สามารถนํ าเสนอรายงานใน ท่ีประชุมโดยใช: ส่ือ
เทคโนโลยี 
๒. สามารถใช:เทคโนโลยีดิจิ ทัลท่ี มีอยู8 ในป�จจุบันมาใช:เพ่ือพัฒนา
กระบวนการทํางานด:านภาษาอังกฤษเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน (Digital Literacy) 
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๑๔๑ 

 

        
       ภาคผนวก  ๔ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธAการเรียนรู-ระดับหลักสูตร (PLOs) 
                          สู2รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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๑๔๒ 

 

ระดับหลักสูตรสู2รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จํานวน 

หน2วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

รายวิชาชั้นป@ท่ี ๑           
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓)      I  I I 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย� ๓ (๒-๒-๕)      I  I I 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยากรเพื่อการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓)      I  I I 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช:ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ๓ (๒-๒-๕)   I   I  I I 
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร�และภาษาอังกฤษเบ้ืองต:น ๓ (๓-๐-๖) I I I I I  I I  
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร:างภาษาอังกฤษ  ๓ (๓-๐-๖) I I I I I  I   
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู:สารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) I I    I  I I 
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖)      I I I  
สมสค xxx วิชากลุ8มสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� (๑) ๓ (๓-๐-๖)      I I I I 
วทคณ xxx วิชากลุ8มวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� (๑)  ๓ (๓-๐-๖)      I  I I 
วทคณ xxx วิชากลุ8มวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� (๒) ๓ (๓-๐-๖)      I  I I 
วกศท xxx วิชากลุ8มสุขภาพและนันทนาการ ๒ (๑-๒-๓)      I   I 
รายวิชาชั้นป@ท่ี ๒           
ศศภอ ๒๐๑ ระบบคําและวากยสัมพันธ�ภาษาอังกฤษ               ๓ (๓-๐-๖) I I I  I  I I  
ศศภอ ๒๐๔ การอ8านข้ันพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) I I  I R  I I R 
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) I  R  R     
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) R  R  R  R  R 
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตร�ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) R I R I R  R   
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนระดับอุดมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) R    R R  I R 
ศศภอ ๒๑๔ พ้ืนฐานวรรณคดีทางด:านเทพปกรณัม 
                และพระคัมภีร�ไบเบิล 

๓ (๓-๐-๖)    R R  R I  

ศศภอ ๒๑๖ การส่ือสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ  ๓ (๓-๐-๖) R R   R  R  R 
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบ้ืองต:น ๓ (๓-๐-๖)    R R  R R  
ศศภอ ๒๓๓ ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                 ๓ (๓-๐-๖) R R   R R R R P 
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๑๔๓ 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จํานวน 

หน2วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ศศภอ ๒๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการท8องเท่ียว ๓ (๓-๐-๖) R R   R  R R P 

ศศภอ ๒๕๓ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม ๓ (๓-๐-๖) R R   R  R R P 

ศศภอ ๒๕๖ ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร�และ   
               เทคโนโลยี 

๓ (๓-๐-๖) R R   R  R R P 

ศศภอ ๒๕๘ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ๓ (๓-๐-๖) R R   R  R R P 

ศศภอ ๒๕๙ การเจรจาเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) R R   R R R R P 

ศศภอ ๒๖๐ การเขียนเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) R R   R  R R P 

ศศภอ ๒๖๙ ภาษาอังกฤษสําหรับส่ือและส่ิงพิมพ� ๓ (๓-๐-๖) R P   R R  R P 
ศศภอ ๒๗๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการ 
                ระบบขนส8งสินค:าและบริการ 

๓ (๓-๐-๖) R P   R  R R P 

ศศบศ ๒๑๔ ปรัชญาเบ้ืองต:น ๓ (๓-๐-๖)    R  R R  P 
ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓-๐-๖)      R R R  
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)      R R R  
สมสค xxx วิชากลุ8มสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� (๒) ๓ (๓-๐-๖)      R R R P 
รายวิชาชั้นป@ท่ี ๓           
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) P  P R P   P P 
ศศภอ ๓๐๔ การอ8านเชิงวิเคราะห� ๓ (๓-๐-๖) P  P R P P P P P 
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง ๓ (๓-๐-๖) P P   P   P P 
ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพ่ือการค:นคว:าและวิจัย ๓ (๓-๐-๖) P  P  P P  P P 
ศศภอ ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ช8วยในการ 
                เรียนรู:ภาษาข้ันแนะนํา 

๓ (๓-๐-๖) P P   P   P  

ศศภอ ๓๓๕ การละครเบ้ืองต:น ๓ (๓-๐-๖) P   P P P P P  
ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) P    P  P   
ศศภอ ๓๓๗ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) P  P P P P P P P 
ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพ่ือจุดมุ8งหมายทางวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) P P   P P  P M 
ศศภอ ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) P   P P  P P  



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๑๔๔ 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * 
จํานวน 

หน2วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓-๐-๖) P   P P  P P  
ศศบศ ๓๑๗ มนุยษ�กับศิลปะ ๓ (๓-๐-๖)      M P   
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ�โลกร8วมสมัย: การเมือง 
เศรษฐกิจ และส่ือต8างๆ  

๓ (๓-๐-๖)      M P   

รายวิชาชั้นป@ท่ี ๔ *           
ศศภอ ๔๑๖ วรรณกรรมอังกฤษท่ีคัดสรร ๓ (๓-๐-๖) M   M M M M M  
ศศภอ ๔๑๗ วรรณกรรมอเมริกันท่ีคัดสรร ๓ (๓-๐-๖) M   M M M M M  
ศศภอ ๔๓๔ วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย ๓ (๓-๐-๖) M   M M M M M  
ศศภอ ๔๓๕ เชคส�เป?ยร�เบ้ืองต:น ๓ (๓-๐-๖) M   M M  M M  
ศศภอ ๔๓๖ วัจนปฎิบัติศาสตร� ๓ (๓-๐-๖) M    M M    
ศศภอ ๔๓๗ การเขียนเชิงสร:างสรรค� ๓ (๓-๐-๖) M    M M M M  
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในท่ีสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) M M   M  M  M 
ศศภอ ๔๔๐ นักเขียนสตรี ๓ (๓-๐-๖) M   M M M M M  
ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู8วิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖) M M   M    M 
ศศภอ ๔๕๑ ภาษาย8อยของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) M    M     
ศศภอ ๔๕๕ การแปลระดับสูง ๓ (๓-๐-๖) M  M  M  M  M 
ศศภอ ๔๕๖ การแปลแบบล8าม ๓ (๓-๐-๖) M  M  M    M 
ศศภอ ๔๗๕ การสอนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) M M   M M M  M 
ศศภอ ๔๖๐ วรรณกรรมเอกของโลก ๓ (๓-๐-๖) M   M M M M M  
ศศภอ ๔๖๑ สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร� ๓ (๓-๐-๖) M M M M M M M M M 
ศศภอ ๔๖๒ การศึกษาค:นคว:าอิสระในเชิงศิลปศาสตร� ๓ (๓-๐-๖) M M M M M M M M M 

* รายวิชาบังคับเลือก ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามข:อกําหนดของหลักสูตร 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  

 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๑๔๕ 

 

ภาคผนวก ๕ 
สาระสําคัญในการปรับปรุงแก-ไข 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรฉบับป@ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                        

         

                                         ระดับปรญิญา  ตร ี ป.บัณฑติ   โท  ป.บัณฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๑             ภาควชิา –  

  

๑๔๖ 

 

การปรับปรุงแก-ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป@ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คณะศิลปศาสตรA มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๑.   หลักสูตรฉบับดังกล2าวน้ีได-รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เม่ือวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

๒.   สภามหาวิทยาลัยมหิดลได-อนุมัติการปรับปรุงแก-ไขคร้ังน้ีแล-ว  ในการประชุม ครั้งท่ี …….. เมื่อวันท่ี…………. 

๓.   หลักสูตรปรับปรุงแก-ไขน้ี เริ่มใช:กับนักศึกษา  ต้ังแต8ภาคการศึกษาท่ี ๑  ป?การศึกษา ๒๕๖๑  เปKนต:นไป 

๔.   เหตุผลในการปรับปรุงแก-ไข   

ด:วยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห8งชาติเสนอให:สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง 

และพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และได:มี

การออกมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๙ กอรปกับมีการตรวจสอบและการ

พัฒนาอย8างต8อเน่ืองของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดลแล:ว

น้ัน ทางหลักสูตรฯจึงใช:โอกาสน้ีปรับปรุงรายวิชาเดิม เพิ่มรายวิชาใหม8 และพัฒนารายละเอียดของรายวิชาให:

ครอบคลุมองค�ความรู:อย8างท่ัวถึงและลุ8มลึกเพ่ือให:บัณฑิตได:มีความรู: ความสามารถ ทักษะ รวมถึงการประยุกต�ใช:

ความรู:และทักษะเพื่อนําไปประกอบอาชีพ ศึกษาต8อ และ/หรือสร:างประโยชน�ให:กับตนเองและสังคมได:อย8าง

ถูกต:องตามหลักวิชาการ มีเหตุผล และย่ังยืน  

ในการน้ี สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรป�จจุบันเน:นการวางรากฐานอย8างมั่นคงด:าน

ความรู: ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมถึงความรู:และทักษะในด:านอ่ืนๆ เช8น การปฏิสัมพันธ�กับ

บุคคลอ่ืน การทํางานเปKนทีม และการเปKนผู:นํา ในลักษณะมุ8งเน:นผลลัพธ� (Outcome-Based Education) อันจะ

ก8อให:เกิดประโยชน�สูงสุดกับการประยุกต�แบบองค�รวมในภายภาคหน:า  

 

๕. สาระสําคัญในการปรับปรุงแก-ไข 
      ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรป@ ๒๕๕๖ และรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงป@ ๒๕๖๑ 
  



  

๑๔๗ 

 

๕.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หน2วยกิต 
 ๕.๑.๑ กลุ2มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ๑๖ หน2วยกิต 
          กลุ2มวิชามนุษยศาสตรA สังคมศาสตรA ๗ หน2วยกิต 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การ

เปลี่ยนแปลง 
รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนา
มนุษย� 
General Education for Human 
Development 

๒(๑-๒-๓) มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย� 
General Education for Human 
Development 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย� 
Social Studies for Human 
Development 

๓(๒-๒-๕) มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย� 
Social Studies for Human 
Development 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มนุษย� 
Arts and Sciences for Human 
Development 

๒(๑-๒-๓) มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย� 
Arts and Sciences for Human 
Development 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 

 



  

๑๔๘ 

 

กลุ2มวิชาภาษา ๙ หน2วยกิต   
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  

การ
เปลี่ยนแปลง 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Art of Using Thai Language in 
Communication 

๓(๒-๒-๕) ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช:ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Art of Using Thai Language in 
Communication 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๑๑๓ 
LAEN 113 

ภาษาอังกฤษ ๑ 
English I 

๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๑๖ 
LAEN 116 

โครงสร:างภาษาอังกฤษ  
English Structure  

๓(๒-๒-๕) เปลี่ยนรายวิชา 

ศศภอ ๑๑๔ 
LAEN 114 

ภาษาอังกฤษ ๒  
English II 

๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๒๑๖ 
LAEN 216 

การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ  
English Oral Communication 

๓(๒-๒-๕) เปลี่ยนรายวิชา 

 
๕.๑.๒ กลุ2มวิชาเลือกที่หลักสูตรกําหนด ๑๔ หน2วยกิต 
        กลุ2มวิชาสังคมศาสตรAและมนุษยศาสตรA ไม2ต่ํากว2า ๖ หน2วตกิต 

 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  

การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
ศศพฐ ๑๔๑ 
LAFE 141 

หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง  
Principles of Management for 
Self Development 

๓(๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๔๑ 
LAFE 141 

หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง  
Principles of Management for Self 
Development 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศพฐ ๑๔๗ 
LAFE 147 

จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น  
Psychology for Better Life 

๓(๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๔๗ 
LAFE 147 

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต  
Psychology for Better Life 

๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ภาษาไทย 
 



  

๑๔๙ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
ดศดน ๑๐๕ 
MSMS 105 

ดนตรีในชีวิตมนุษย� 
Music in Human Life 

๒(๒-๐-๔)    ยกเลิกรายวิชา 

   ดศสว ๑๐๑ 
MSID 101 

ดนตรีวิจักษ� 
Music Appreciation 

๒(๒-๐-๔) เพิ่มรายวิชา 

ดศดน ๑๐๗ 
MSMS 107 

ภาพยนตร�วิจักษ�   
Film Appreciation 

๒(๒-๐-๔) ดศดน ๑๐๗ 
MSMS 107 

ภาพยนตร�วิจักษ�   
Film Appreciation 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศพฐ ๑๑๑ 
LAFE  111 

มนุษย�กับความชื่นชมศิลปะ 
Man and Arts Appreciation 

๓(๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๑๑ 
LAFE  111 

มนุษย�กับความชื่นชมศิลปะ 
Man and Arts Appreciation 

๓(๓-๐-๖) ย:ายไปอยู8หมวด
วิชาเลือกเสรี 

ศศภท ๑๕๒ 
LATH 152 

ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมใน
ประเทศไทยLanguage and Society 
and Culture in Thailand 

๒(๒-๐-๔)    ยกเลิกรายวิชา 

ศศพฐ ๑๕๔ 
LAFE  154 

ศิลปะและชีวิตไทย 
Arts and Thai Life 

๓(๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๕๔ 
LAFE  154 

ศิลปะและชีวิตไทย 
Arts and Thai Life 

๓(๓-๐-๖) ย:ายไปหมวดวิชา
เลือกเสรี 

สมมน ๑๐๑ 
SHHU 101 

ปรัชญาขั้นแนะนํา 
Introduction to Philosophy 

๒(๒-๐-๔)    ยกเลิกรายวิชา 
เพราะมีรายวิชา 
ศศบศ ๑๑๑ 
ปรัชญาและมนุษย� 
ในรายวิชาบังคับ
ของคณะศิลป
ศาสตร�แล:ว 
 
 



  

๑๕๐ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
สวศท ๑๐๓ 
ENGE 103 

เศรษฐศาสตร�ในชีวิตประจําวัน  
Economics in Everyday Life 

๓(๓-๐-๖) สวศท ๑๐๓ 
ENGE 103 

เศรษฐศาสตร�ในชีวิตประจําวัน  
Economics in Everyday Life 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

สมสค  ๑๐๙ 
  
SHSS 109 

บูรณาการกฎหมายและการเมืองการ
ปกครองไทย 
Integration of Thai Politics and Law 

๒(๒-๐-๔) สมสค  ๑๐๙  
 
SHSS 109 

บูรณาการกฎหมายและการเมืองการ
ปกครองไทย 
Integration of Thai Politics and Law 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

สมสค ๑๔๐ 
SHSS 140 

จิตวิทยาทั่วไป  
General Psychology 

๒(๒-๐-๔) สมสค ๑๔๐ 
SHSS 140 

จิตวิทยาทั่วไป  
General Psychology 

๒(๒-๐-๔) ยกเลิกรายวิชา 

   สมสค ๑๐๕ 
SHSS 105 

เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก 
Thai Economy and Politics and 
Global Society 

๒(๒-๐-๔) เพิ่มรายวิชา 

   สมสค ๑๒๕ 
SHSS 125 

หลักรัฐศาสตร�การเมืองและการปกครองไทย 
Principles of Political Science and 
Thai Politics 

๒(๒-๐-๔) เพิ่มรายวิชา 

   กญศท ๒๖๐ 
KAGE 260 

การบริหารและการจัดการองค�กร 
Administration and Organization 
Management 

๓(๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

กจสว 101 
MGID 101 

การบริหารและการจัดการทั่วไป 
Administration and General 
Management 

๓(๓-๐-๖)    ยกเลิกรายวิชา 

 



  

๑๕๑ 

 

กลุ2มวิชาวิทยาศาสตรAและคณิตศาสตรA ไม2น-อยกว2า ๖ หน2วยกิต 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  

การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
วทคณ๑๗๐ 
 
SCMA 170 

คณิตศาสตร�และสถิติศาสตร�พื้นฐาน
ประยุกต�  
Applicable Basic Mathematics 
and Statistics 

๒(๒-๐-๔) วทคณ ๑๗๐ 
SCMA 170 

คณิตศาสตร�และสถิติศาสตร�พื้นฐาน
ประยุกต �Applicable Basic 
Mathematics and Statistics 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

วทคร ๑๐๑ 
SCID 101 

วิทยาศาสตร�เชิงบูรณาการ 
Integrated Science  

๓(๓-๐-๖) วทคร ๑๐๑ 
SCID 101 

วิทยาศาสตร�เชิงบูรณาการ 
Integrated Science  

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

สวศท ๑๐๐ 
ENGE 100 

โลกและธรรมชาติ 
The Earth and Nature 

๓(๓-๐-๖) สวศท ๑๐๐ 
ENGE 100 

โลกและธรรมชาติ 
The Earth and Nature 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

สวศท ๑๐๔ 
 
ENGE 104 

ภยันตรายและความปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน 
Danger and Safety in Daily Life 

๓(๓-๐-๖) สวศท ๑๐๔ 
 
ENGE 104 

ภยันตรายและความปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน 
Danger and Safety in Daily Life 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

สวศท ๑๐๕ 
ENGE 105 

บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล:อม 
Integrating Health and Environment 

๓(๓-๐-๖) สวศท ๑๐๕ 
ENGE 105 

บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล:อม 
Integrating Health and Environment 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 



  

๑๕๒ 

 

 
กลุ2มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ไม2น-อยกว2า ๒ หน2วยกิต  

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
วกศท ๑๐๑ 
SPGE 101 

แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
Aerobics for Health 

๒(๑-๒-๓) วกศท ๑๐๑ 
SPGE 101 

แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
Aerobics for Health 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

วกศท ๑๐๒ 
SPGE 102 

โยคะเพื่อสุขภาพ  
Yoga for Health 

๒(๑-๒-๓) วกศท ๑๐๒ 
SPGE 102 

โยคะเพื่อสุขภาพ  
Yoga for Health 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

วกศท ๑๐๓ 
SPGE 103 

เสริมสร:างสมรรถภาพทางกาย 
Body Conditioning 

๒(๑-๒-๓) วกศท ๑๐๓ 
SPGE 103 

เสริมสร:างสมรรถภาพทางกาย 
Body Conditioning 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

วกศท ๑๐๔ 
SPGE 104 

เทนนิส  
Lawn Tennis 

๒(๑-๒-๓) วกศท ๑๐๔ 
SPGE 104 

เทนนิส  
Lawn Tennis 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

วกศท ๑๐๕ 
SPGE 105 

ฟุตบอล 
Soccer 

๒(๑-๒-๓) วกศท ๑๐๕ 
SPGE 105 

ฟุตบอล 
Soccer 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

วกศท ๑๐๖ 
SPGE 106 

กรีฑา 
Athletics 

๒(๑-๒-๓)    ยกเลิกรายวิชา 

วกศท ๑๐๗ 
SPGE 107 

รักบี้ฟุตบอล 
Rugby Football  

๒(๑-๒-๓)    ยกเลิกรายวิชา 

วกศท ๑๐๘ 
SPGE 108 

เซป�กตะกร:อ  
Sepak Takraw 

๒(๑-๒-๓)    ยกเลิกรายวิชา 

วกศท ๑๐๙ 
SPGE 109 

ว8ายน้ํา 
Swimming 

๒(๑-๒-๓) วกศท ๑๐๙ 
SPGE 109 

ว8ายน้ํา 
Swimming 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 



  

๑๕๓ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
วกศท ๑๑๐  
SPGE 110 

บาสเกตบอล 
Basketball 

๒(๑-๒-๓) วกศท  ๑ ๑ ๐  
SPGE 110 

บาสเกตบอล 
Basketball 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

วกศท ๑๑๑ 
SPGE 111 

วอลเลย�บอล 
Volleyball  

๒(๑-๒-๓) วกศท ๑๑๑ 
SPGE 111 

วอลเลย�บอล 
Volleyball  

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

วกศท ๑๑๒ 
SPGE 112 

ลีลาศ 
Social Dance 

๒(๑-๒-๓) วกศท ๑๑๒ 
SPGE 112 

ลีลาศ 
Social Dance 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

วกศท ๑๑๓ 
SPGE 113 

เทเบิลเทนนิส 
Table Tennis  

๒(๑-๒-๓) วกศท ๑๑๓ 
SPGE 113 

เทเบิลเทนนิส 
Table Tennis  

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

วกศท ๑๑๔ 
SPGE 114 

แบดมินตัน  
Badminton 

๒(๑-๒-๓) วกศท ๑๑๔ 
SPGE 114 

แบดมินตัน  
Badminton 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

วศสว ๑๐๒ 
MSID 102 

ขับร:องประสานเสียง 
Chorus 

๒(๑-๒-๓)    ยกเลิกรายวิชา 

วศสว ๑๐๓ 
MSID 103 

วงดนตรีสากลมูลฐาน  
Fundament of Western Music 
Ensemble 

๒(๑-๒-๓)    ยกเลิกรายวิชา 

 
 
 
 
 



  

๑๕๔ 

 

 
 
๕.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  
      กลุ2มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตรA ๗ รายวิชา จํานวน ๒๑ หน2วยกิต 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
ศศบศ ๑๐๐ 
LASR 100 

มนุษย�กับอารยธรรม 
Man and Civilization 

๓(๓-๐-๖) ศศบศ ๑๐๐ 
LASR 100 

มนุษย�กับอารยธรรม 
Man and Civilization 

๓(๓-๐-๖) ยกเลิกรายวิชา 

ศศบศ ๑๐๔ 
LASR 104 

ประวัติศาสตร�ไทย 
History of Thailand 

๓(๓-๐-๖) ศศบศ ๑๐๔ 
LASR 104 

ประวัติศาสตร�ไทย 
History of Thailand 

๓(๓-๐-๖) ยกเลิกรายวิชา 

   ศศบศ ๑๑๒ 
LASR 112 

ทักษะการู:สารสนเทศ 
Information Literacy Skills 

๓(๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

 
 

  ศศบศ ๑๑๓ 
LASR 113 

อารยธรรมตะวันตก 
Western Civilization 

๓(๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

 
 

  ศศบศ ๒๑๕ 
LASR 215 

อารยธรรมตะวันออก 
Eastern Civilization 

๓(๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

 
 

  ศศบศ ๒๑๖ 
LASR 216 

อารยธรรมไทย 
Thai Civilization 

๓(๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

ศศบศ ๑๐๖ 
LASR 106 

การศึกษาสังคมโลก: สังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ และสื่อต8าง ๆ 

๓(๓-๐-๖) ศศบศ ๓๑๘ 
 

สถานการณ�โลกร8วมสมัย: การเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 

๓(๓-๐-๖) ปรับปรุงใหม8 



  

๑๕๕ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
Global Studies: Society, Politics, 
Economics and Media 

LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, 
Economics and Society 

ศศบศ ๑๐๗ 
LASR 107 

ประวัติศาสตร�โลก 
History of the World 

๓(๓-๐-๖) ศศบศ ๑๐๗ 
LASR 107 

ประวัติศาสตร�โลก 
History of the World 

๓(๓-๐-๖) ยกเลิกรายวิชา 

ศศบศ ๑๐๘  
LASR 108 

มนุษย�และศิลปะ 
Man and Art 

๓(๓-๐-๖) ศศบศ ๓๑๗  
LASR 318 

มนุษย�กับศิลปะ 
Man and Art 

๓(๓-๐-๖) ปรับปรุงใหม8 

ศศบศ ๑๐๙ 
LASR 109 

ปริทัศน�ภาษา   
Perspectives on Language 

๓(๓-๐-๖) ศศบศ ๑๐๙ 
LASR 109 

ปริทัศน�ภาษา   
Perspectives on Language 

๓(๓-๐-๖) ยกเลิกรายวิชา 

ศศบศ ๑๑๐ 
LASR 110 

ปริทัศน�วรรณคดี  
Perspectives on Literature 

๓(๓-๐-๖) ศศบศ ๑๑๐ 
LASR 110 

ปริทัศน�วรรณคดี  
Perspectives on Literature 

๓(๓-๐-๖) ยกเลิกรายวิชา 

ศศบศ ๑๑๑ 
LASR 111 

ปรัชญาและมนุษย� 
Philosophy and Man 

๓(๓-๐-๖) ศศบศ ๒๑๔ 
LASR 214 

ปรัชญาเบื้องต:น 
Introduction to Philosophy   

๓(๓-๐-๖) ปรับปรุงใหม8 

 
 
 
 
 
 
 



  

๑๕๖ 

 

 
 
 
กลุ2มวิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
ศศภอ ๑๐๙ 
LAEN 109 
 

ภาษาศาสตร�และภาษาอังกฤษเบื้องต:น 
Introduction to the English 
Language and Linguistics 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๑๐๙ 
LAEN 109 

 

ภาษาศาสตร�และภาษาอังกฤษเบื้องต:น 
Introduction to the English 
Language and Linguistics 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๐๑ 
LAEN 201 

ระบบคําและวากยสัมพันธ�ภาษาอังกฤษ 
English Morphology and Syntax 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๐๑ 
LAEN 201 

ระบบคําและวากยสัมพันธ�ภาษาอังกฤษ 
English Morphology and Syntax 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

   ศศภอ ๒๐๔ 
LAEN 204 

การอ8านเชิงวิชาการเบื้องต:น 
Fundamental Academic Reading 

๓(๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

ศศภอ ๒๐๗ 
LAEN 207 

หลักการแปล 
Principles of Translation 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๐๗ 
LAEN 207 

หลักการแปล 
Principles of Translation 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๐๘ 
LAEN 208 

การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย 
English Translation into Thai 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๐๘ 
LAEN 208 

การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย 
Translation from English into Thai 

๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

ศศภอ ๒๐๙ 
LAEN 209 

สัทศาสตร�ภาษาอังกฤษ 
English Phonetics 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๐๙ 
LAEN 209 

สัทศาสตร�ภาษาอังกฤษ 
English Phonetics 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๑๖ 
LAEN 216 

การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ 
English Oral Communication 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๑๖ 
LAEN 216 

การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ 
English Oral Communication 

๓(๓-๐-๖) ย:ายวิชานี้ไปอยู8
หมวดศึกษาทั่วไป 
กลุ8มวิชาภาษา 



  

๑๕๗ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
   ศศภอ ๒๑๑ 

LAEN 211 
การเขียนระดับอุดมศึกษา  
College Writing  
 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

ศศภอ ๒๑๒ 
LAEN 212 

การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑ 
College Writing 1 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๑๒ 
LAEN 212 

การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑ 
College Writing 1 

๓(๓-๐-๖) ยกเลิกรายวิชา 

ศศภอ ๒๑๓ 
LAEN 213 

การเขียนระดับอุดมศึกษา ๒ 
College Writing 2 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๑๓ 
LAEN 213 

การเขียนระดับอุดมศึกษา ๒ 
College Writing 2 

๓(๓-๐-๖) ยกเลิกรายวิชา 

ศศภอ ๒๑๔ 
 
LAEN 214 

พื้นฐานวรรณคดีทางด:านเทพปกรณัม
และพระคัมภีร�ไบเบิล 
Mythological and Biblical 
Background to Literature 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๑๔ 
 

LAEN 214 

พื้นฐานวรรณคดีทางด:านเทพปกรณัมและ 
พระคัมภีร�ไบเบิล 
Mythological band Biblical 
Background to Literature 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๑๗ 
LAEN 217 

วรรณคดีเบื้องต:น 
Introduction to Literature 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๑๗ 
LAEN 217 

วรรณคดีเบื้องต:น 
Introduction to Literature 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๓๐๑ 
LAEN 301 

การแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ 
Thai Translation into English 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๓๐๑ 
LAEN 301 

การแปลภาษาไทยเปKนภาษาอังกฤษ 
Translation from Thai into English 

๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ศศภอ ๓๐๔ 
LAEN 304 

การอ8านเชิงวิเคราะห� 
Analytical Reading 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๓๐๔ 
LAEN 304 

การอ8านเชิงวิเคราะห� 
Analytical Reading 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

   ศศภอ ๓๐๗ 
LAEN 307 

การสนทนาระดับสูง 
Advanced Conversation 

๓(๓-๐-๖) ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเลือกเปKน
วิชาบังคับ 



  

๑๕๘ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
   ศศภอ ๓๐๘ 

LAEN 308 
การเขียนเพื่อเตรียมความพร:อมในการวิจัย
Research Writing Preparation 
 
 

๓(๓-๐-๖) ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเลือกเปKน
วิชาบังคับ 

ศศภอ ๓๔๓ 
LAEN 343 

การเขียนเพื่อจุดมุ8งหมายทางวิชาการ 
Writing for Academic Purposes     

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๓๔๓ 
LAEN 343 

การเขียนเพื่อจุดมุ8งหมายทางวิชาการ 
Writing for Academic Purposes     

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๓๔๕ 
LAEN 345 

วรรณคดีอังกฤษ  
British Literature 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๓๔๕ 
LAEN 345 

วรรณคดีอังกฤษ  
British Literature 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๓๔๖ 
LAEN 346 

วรรณคดีอเมริกัน 
American Literature                             

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๓๔๖ 
LAEN 346 

วรรณคดีอเมริกัน 
American Literature                                

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๖๑ 
LAEN 461 

สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร� 
Seminar in Liberal Arts 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๖๑ 
LAEN 461 

สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร� 
Seminar in Liberal Arts 

๓(๓-๐-๖) ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเปKนวิชา
บังคับเลือก 

   ศศภอ ๔๓๘ 
LAEN 438 

การพูดในที่สาธารณะ 
Public Speaking 

๓(๓-๐-๖) ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเลือกเปKน
วิชาบังคับ 

 
 
 



  

๑๕๙ 

 

 
 
 
 
 
กลุ2มวิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ) 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
ศศภอ ๒๕๙ 
LAEN 259 

การเจรจาเชิงธุรกิจ 
Business Talk 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๕๙ 
LAEN 259 

การเจรจาเชิงธุรกิจ 
Business Talk 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๖๐ 
LAEN 260 

การเขียนเชิงธุรกิจ 
Business Writing 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๖๐ 
LAEN 260 

การเขียนเชิงธุรกิจ 
Business Writing 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๓๓ 
LAEN 233 

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
English for Information Technology 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๓๓ 
LAEN 233 

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
English for Information Technology 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๕๒ 
LAEN 252 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท8องเที่ยว 
English for Tourism 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๕๒ 
LAEN 252 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท8องเที่ยว 
English for Tourism 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๕๓ 
LAEN 253 

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม 
English for Hotel Business 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๕๓ 
LAEN 253 

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม 
English for Hotel Business 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๕๖ 
LAEN 256 

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๕๖ 
LAEN 256 

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 



  

๑๖๐ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
English for Science and Technology English for Science and Technology 

ศศภอ ๒๖๙ 
LAEN 269 

ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและสิ่งพิมพ� 
English for Media and Journalism 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๖๙ 
LAEN 269 

ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและสิ่งพิมพ� 
English for Media and Journalism 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๕๘ 
LAEN 258 

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ 
English for Services 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๕๘ 
LAEN 258 

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ 
English for Services 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๗๘ 
 
LAEN 278 

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบขนส8งสินค:าและบริการ 
English for Logistics 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๗๘ 
 
LAEN 278 

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการระบบ
ขนส8งสินค:าและบริการ 
English for Logistics 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๓๐๗ 
LAEN 307 

การสนทนาระดับสูง 
Advanced Conversation 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๓๐๗ 
LAEN 307 

การสนทนาระดับสูง 
Advanced Conversation 

๓(๓-๐-๖) ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเลือกเปKน
วิชาบังคับ 

ศศภอ ๓๐๘ 
LAEN 308 

การเขียนเพื่อการค:นคว:าและวิจัย 
Research Writing  

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๓๐๘ 
LAEN 308 

การเขียนเพื่อเตรียมความพร:อมในการวิจัย
Research Writing Preparation  

๓(๓-๐-๖) ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเลือกเปKน
วิชาบังคับ และ
เปลี่ยนชื่อวิชา 

ศศภอ ๓๓๔ 
 
LAEN 334 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ช8วยในการ
เรียนรู:ภาษาขั้นแนะนํา 
Introduction to Computer Aided 
Language Learning (CALL) 

๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๓๓๔ 
 
LAEN 334 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ช8วยในการเรียนรู:
ภาษาขั้นแนะนํา 
Introduction to Computer Aided 
Language Learning (CALL) 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๓๓๕ 
LAEN 335 

การละครเบื้องต:น 
Introduction to Drama 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๓๓๕ 
LAEN 335 

การละครเบื้องต:น 
Introduction to Drama 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 



  

๑๖๑ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
ศศภอ ๓๓๖ 
LAEN 336 

ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
Sound System of English 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๓๓๖ 
LAEN 336 

ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
Sound System of English 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๓๓๗ 
LAEN 337 

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
Language, Society and Culture 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๓๓๗ 
LAEN 337 

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
Language, Society and Culture 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๑๖ 
LAEN 416 

วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร  
Selected Topics in British Literature 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๑๖ 
LAEN 416 

วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร  
Selected Topics in British Literature 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๓๔ 
LAEN 434 

วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย 
Asian Literature 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๓๔ 
LAEN 434 

วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย 
Asian Literature 

๓(๓-๐-๖)  ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๓๕ 
LAEN 435 

เชคสเป?ยร�เบื้องต:น 
Introduction to Shakespeare 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๓๕ 
LAEN 435 

เชคสเป?ยร�เบื้องต:น 
Introduction to Shakespeare 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๓๖ 
LAEN 436 

วัจนปฏิบัติศาสตร� 
Pragmatics 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๓๖ 
LAEN 436 

วัจนปฏิบัติศาสตร� 
Pragmatics 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๓๗ 
LAEN 437 

การเขียนเชิงสร:างสรรค� 
Creative Writing 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๓๗ 
LAEN 437 

การเขียนเชิงสร:างสรรค� 
Creative Writing 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๓๘ 
LAEN 438 

การพูดในที่สาธารณะ 
Public Speaking 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๓๘ 
LAEN 438 

การพูดในที่สาธารณะ 
Public Speaking 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๔๐ 
LAEN 440 

นักเขียนสตรี 
Women Writers 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๔๐ 
LAEN 440 

นักเขียนสตรี 
Women Writers 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๑๗ 
LAEN 417 

วรรณกรรมอเมริกันที่คัดสรร 
Selected Topics in American 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๑๗ 
LAEN 417 

วรรณกรรมอเมริกันที่คัดสรร 
Selected Topics in American 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 



  

๑๖๒ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
Literature Literature 

ศศภอ ๔๔๒ 
LAEN 442 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู8วิชาชีพ 
English for Career Preparation 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๔๒ 
LAEN 442 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู8วิชาชีพ 
English for Career Preparation 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๕๑ 
LAEN 451 

ภาษาย8อยของภาษาอังกฤษ 
Varieties of English 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๕๑ 
LAEN 451 

ภาษาย8อยของภาษาอังกฤษ 
Varieties of English 
 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

   ศศภอ ๔๖๑ 
LAEN 461 

สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร� 
Seminar in Liberal Arts 

๓(๓-๐-๖) ย:ายจากกลุ8มวิชา
บังคับเปKนวิชา
บังคับเลือก 

ศศภอ ๔๖๒ 
LAEN 462 

การศึกษาค:นคว:าอิสระในเชิงศิลปศาสตร� 
Independent Study in Liberal Arts 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๖๒ 
LAEN 462 

การศึกษาค:นคว:าอิสระในเชิงศิลปศาสตร� 
Independent Study in Liberal Arts 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๕๕ 
LAEN 455 

การแปลระดับสูง 
Advanced Translation 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๕๕ 
LAEN 455 

การแปลระดับสูง 
Advanced Translation 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๕๖ 
LAEN 456 

การแปลแบบล8าม 
Interpretation 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๕๖ 
LAEN 456 

การแปลแบบล8าม 
Interpretation 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๖๐ 
LAEN 460 

วรรณกรรมเอกของโลก 
Masterpieces of World Literature 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๖๐ 
LAEN 460 

วรรณกรรมเอกของโลก 
Masterpieces of World Literature 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๔๗๕ 
LAEN 475 

การสอนภาษาอังกฤษ  
English Language Teaching 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๔๗๕ 
LAEN 475 

การสอนภาษาอังกฤษ  
English Language Teaching 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

 
 



  

๑๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
๕.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ไม2น-อยกว2า ๖ หน2วยกิต 
      กลุ2มวิชาเลือกเสรี ของหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย   

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
ศศภท ๑๐๖ 
LATH 106 

อารมณ�ขัน กับภาษาและวรรณกรรมไทย 
Humor in Thai language and 
Literature 

๒(๒-๐-๔) ศศภท ๑๐๖ 
LATH 106 

อารมณ�ขัน กับภาษาและวรรณกรรมไทย 
Humor in Thai language and 
Literature 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๐๗ 
LATH 107 

ภาษากับภูมิป�ญญาไทย 
Language and Thai Wisdom 

๒(๒-๐-๔) ศศภท ๑๐๗ 
LATH 107 

ภาษากับภูมิป�ญญาไทย 
Language and Thai Wisdom 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๐๘ 
LATH 108 

ภาษากับสังคมไทย 
Language and Thai Society 

๒(๒-๐-๔) ศศภท ๑๐๘ 
LATH 108 

ภาษากับสังคมไทย 
Language and Thai Society 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๐๙ 
 
LATH 109 

ภาษาและวรรณกรรมท:องถิ่นในประเทศ
ไทยกับการพัฒนาประเทศ 
Local Language and Literature in 
Thailand and Country 
Development  

๒(๒-๐-๔) ศศภท ๑๐๙ 
 
LATH 109 

ภาษาและวรรณกรรมท:องถิ่นในประเทศ
ไทยกับการพัฒนาประเทศ 
Local Language and Literature in 
Thailand and Country Development  

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง ๒(๑-๐-๒) ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง ๒(๑-๐-๒) ไม8เปลี่ยนแปลง 



  

๑๖๔ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
LATH 110 Thai Language in Songs LATH 110 Thai Language in Songs 
ศศภท ๑๑๑ 
LATH 111 

ภาษากับการจัดการความขัดแย:ง 
Language and Conflict Management 

๒(๒-๐-๔) ศศภท ๑๑๑ 
LATH 111 

ภาษากับการจัดการความขัดแย:ง 
Language and Conflict Management 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๑๒ 
LATH 112 

เทคนิคการสื่อสารภาษาไทยในอาชีพ 
Technique of Thai Communication 
in Career 

๒(๑-๒-๓) ศศภท ๑๑๒ 
LATH 112 

เทคนิคการสื่อสารภาษาไทยในอาชีพ 
Technique of Thai Communication 
in Career 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๑๓ 
LATH 113 

ศิลปะการอ8านออกเสียงร:อยแก:วและร:อยกรอง 
Art of Pronouncing Prose and Verse 

๒(๑-๒-๓) ศศภท ๑๑๓ 
LATH 113 

ศิลปะการอ8านออกเสียงร:อยแก:วและร:อยกรอง 
Art of Pronouncing Prose and Verse 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๑๔ 
LATH 114 

การพูดในที่ชุมนุมชน 
Public Speaking 

๒(๑-๒-๓) ศศภท ๑๑๔ 
LATH 114 

การพูดในที่ชุมนุมชน 
Public Speaking 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๑๕ 
LATH 115 

การฟ�งและพูดนําเสนอทางวิชาการ 
Academic Listening and Oral 
Presentation 

๒(๑-๒-๓) ศศภท ๑๑๕ 
LATH 115 

การฟ�งและพูดนําเสนอทางวิชาการ 
Academic Listening and Oral 
Presentation 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๑๖ 
LATH 116 

วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร� 
Thai Literary Works and Film 

๒(๒-๐-๔) ศศภท ๑๑๖ 
LATH 116 

วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร� 
Thai Literary Works and Film 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๑๗ 
LATH 117 

การ�ตูนศึกษา 
Comics Studies 

๒(๒-๐-๔) ศศภท ๑๑๗ 
LATH 117 

การ�ตูนศึกษา 
Comics Studies 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๑๘ 
LATH 118 

กีฬาและการละเล8นในฐานะคติชน 
Sports and Recreations as Folklore 

๒(๒-๐-๔) ศศภท ๑๑๘ 
LATH 118 

กีฬาและการละเล8นในฐานะคติชน 
Sports and Recreations as Folklore 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๑๙ คติชนกับศิลปะพื้นถิ่นไทย ๒ (๒-๐-๔) ศศภท ๑๑๙ คติชนกับศิลปะพื้นถิ่นไทย ๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 



  

๑๖๕ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
LATH 119 Folklore and Thai Folk Art LATH 119 Folklore and Thai Folk Art 
ศศภท ๑๒๐ 
LATH 120 

ภาษาไทย ๑ (สําหรับชาวต8างชาติ) 
Thai Level 1 

๓(๒-๒-๕) ศศภท ๑๒๐ 
LATH 120 

ภาษาไทย ๑ (สําหรับชาวต8างชาติ) 
Thai Level 1 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๒๑ 
LATH 121 

ภาษาไทย ๒ (สําหรับชาวต8างชาติ) 
Thai Level 2 

๓(๒-๒-๕) ศศภท ๑๒๑ 
LATH 121 

ภาษาไทย ๒ (สําหรับชาวต8างชาติ) 
Thai Level 2 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภท ๑๒๒ 
LATH 122 

ภาษาไทย ๓ (สําหรับชาวต8างชาติ) 
Thai Level 3 

๓(๒-๒-๕) ศศภท ๑๒๒ 
LATH 122 

ภาษาไทย ๓ (สําหรับชาวต8างชาติ) 
Thai Level 3 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

กลุ2มวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย  
  

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง 

 
รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
ศศภฝ ๑๔๑ 
LAFR 141 

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต:น ๑ 
Elementary French 1 

๓(๒-๒-๕) ศศภฝ ๑๔๑ 
LAFR 141 

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต:น ๑ 
Elementary French 1 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภฝ ๑๔๒ 
LAFR 142 

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต:น ๒ 
Elementary French 2 

๓(๒-๒-๕) ศศภฝ ๑๔๒ 
LAFR 142 

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต:น ๒ 
Elementary French 2 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศฝศ ๑๕๐ 
LAFR 150 

หน:าต8างสู8ฝรั่งเศส 
Windows to France 

๓(๓-๐-๖) ศศฝศ ๑๕๐ 
LAFR 150 

หน:าต8างสู8ฝรั่งเศส 
Windows to France 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภญ ๑๖๑ 
LAJP 161 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๑ 
Elementary Japanese 1 

๓(๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๑ 
LAJP 161 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๑ 
Elementary Japanese 1 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 



  

๑๖๖ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง 

 
รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
ศศภญ ๑๖๒ 
LAJP 162 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๒ 
Elementary Japanese 2 

๓(๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๒ 
LAJP 162 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๒ 
Elementary Japanese 2 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภญ ๑๖๓ 
LAJP 163 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๓ 
Elementary Japanese 3 

๓(๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๓ 
LAJP 163 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๓ 
Elementary Japanese 3 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภญ ๑๖๔ 
LAJP 164 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๔ 
Elementary Japanese 4 

๓(๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๔ 
LAJP 164 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๔ 
Elementary Japanese 4 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภญ ๑๖๕ 
LAJP 165 

ญี่ปุ̂นศึกษา 
Japanese Studies 

๓(๓-๐-๖) ศศภญ ๑๖๕ 
LAJP 165 

ญี่ปุ̂นศึกษา 
Japanese Studies 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภญ ๑๖๖ 
LAJP 166 

ภาษาญี่ปุ̂นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

๓(๒-๓-๕) ศศภญ ๑๖๖ 
LAJP 166 

ภาษาญี่ปุ̂นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

๓(๒-๓-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภจ ๑๗๑ 
LACH 171 

ภาษาจีน ๑ 
Chinese 1 

๓(๒-๒-๕) ศศภจ ๑๗๑ 
LACH 171 

ภาษาจีน ๑ 
Chinese 1 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภจ ๑๗๒ 
LACH 172 

ภาษาจีน ๒ 
Chinese 2 

๓(๒-๒-๕) ศศภจ ๑๗๒ 
LACH 172 

ภาษาจีน ๒ 
Chinese 2 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภจ ๑๗๓ 
LACH 173 

ภาษาจีน ๓ 
Chinese 3 

๓(๒-๒-๕) ศศภจ ๑๗๓ 
LACH 173 

ภาษาจีน ๓ 
Chinese 3 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภจ ๒๐๙ 
LACH 209 

การเขียนภาษาจีนด:วยพู8กันจีน 
Chinese  Calligraphy 

๒(๑-๒-๓) ศศภจ ๒๐๙ 
LACH 209 

การเขียนภาษาจีนด:วยพู8กันจีน 
Chinese  Calligraphy 

๒(๑-๒-๓) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภจ ๒๑๒ 
LACH 212 

จีนศึกษา 
Chinese Studies 

๓(๓-๐-๖) ศศภจ ๒๑๒ 
LACH 212 

จีนศึกษา 
Chinese Studies 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๑ ๓(๒-๒-๕) ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๑ ๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 



  

๑๖๗ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง 

 
รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
LAGM 191 Elementary German 1 LAGM 191 Elementary German 1 
ศศภย ๑๙๒ 
LAGM 192 

ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๒ 
Elementary German 2 

๓(๒-๒-๕) ศศภย ๑๙๒ 
LAGM 192 

ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๒ 
Elementary German 2 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศพฐ ๑๑๑ 
LAFE 111 

มนุษย�กับความชื่นชมศิลปะ 
Man and Arts Appreciation 

๓(๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๑๑ 
LAFE 111 

มนุษย�กับความชื่นชมศิลปะ 
Man and Arts Appreciation 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศพฐ ๑๔๔ 
LAFE 144 

การคิดและวิเคราะห�อย8างใช:เหตุผล  
Critical  Thinking   and   Analysis 

๓(๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๔๔ 
LAFE 144 

การคิดและวิเคราะห�อย8างใช:เหตุผล  
Critical Thinking and Analysis 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศพฐ ๑๔๕ 
LAFE 145 

เทคนิคการเรียนรู:ด:วยตนเอง 
Self – Learning  Techniques 

๓(๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๔๕ 
LAFE 145 

เทคนิคการเรียนรู:ด:วยตนเอง 
Self – Learning  Techniques 
 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศพฐ ๑๔๖ 
LAFE 146 

การพัฒนาบุคลิกภาพ  
Personality Development 

๓(๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๔๖ 
LAFE 146 

การพัฒนาบุคลิกภาพ  
Personality Development 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศพฐ ๑๔๙ 
LAFE 149 

การสร:างความสัมพันธ�ระหว8างบุคคล  
Interpersonal  Relationship 
Development 

๓(๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๔๙ 
LAFE 149 

การสร:างความสัมพันธ�ระหว8างบุคคล  
Interpersonal  Relationship 
Development 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศพฐ ๑๕๔ 
LAFE 154 

ศิลปะกับชีวิตไทย 
Arts and Thai Life 

๓(๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๕๔ 
LAFE 154 

ศิลปะกับชีวิตไทย 
Arts and Thai Life 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

 
 



  

๑๖๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ2มวิชาโท   

      นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ประสงคAจะเรียนกลุ2มวิชาโท สามารถเลือกเรียนสาขากลุ2มวิชาโทใดก็ได-  
ที่คณะศิลปศาสตรA หรือคณะ/หน2วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปGดสอน (เดิมกําหนดให-เรียนวิชาโทของคณะศิลปศาสตรAเท2านั้น) 
 กลุ2มวิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น)  กลุ2มวิชาบังคับโท รวม ๑๒ หน2วยกิต 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-

ค-นคว-า) 
   ศศภอ ๒๐๔ 

LAEN 204 
การอ8านเชิงวิชาการเบื้องต:น 
Fundamental Academic 
Reading 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชาโดยนํามาจากวิชาบังคับ
ภาษาอังกฤษ 

   ศศภอ ๒๐๗ 
LAEN 207 

หลักการแปล 
Principles of Translation 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชาโดยนํามาจากวิชาบังคับ
ภาษาอังกฤษ 



  

๑๖๙ 

 

 กลุ2มวิชาโทสาขาวิชาภาษาไทย  รายวิชาบังคับโท รวม ๑๒ หน2วยกิต 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง 
 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

ศศภท  ๒๒๒ 
LATH  222      

หลักและศิลปะการฟ�งและการอ8าน 
Principles and Arts of Listening and 
Reading 

๒(๑-๒-๓) ศศภท  ๒๐๑ 
LATH  201     

หลักและศิลปะการฟ�งและการพูด 
Principles and Art of Listening and 
Speaking 

๓(๓-๐-๖) เพิ่มหน8วยกิต 
ปรับชื่อวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท  ๒๒๓  
LATH  223          

หลักและศิลปะการเขียน  
Principles and Arts of Writing 

๒(๑-๒-๓) ศศภท  ๒๐๒  
LATH  202          

หลักและศิลปะการอ8านและการเขียน
Principles and Art  of Reading and 

๓(๓-๐-๖) เพิ่มหน8วยกิต 
รวมรายวิชา 

   ศศภอ ๒๑๑ 
LAEN 211 

การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต:น 
Fundamental Academic 
Writing 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชาโดยนํามาจากวิชาบังคับ
ภาษาอังกฤษ 

ศศภอ ๒๑๒ 
LAEN 212 

การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑ 
College Writing 1 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๑๒ 
LAEN 212 

การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑ 
College Writing 1 

๓(๓-๐-๖) ยกเลิกรายวิชา 

ศศภอ ๒๑๖ 
 
LAEN 216 

การสื่อสารด:วยวาจาเปKน
ภาษาอังกฤษ 
English Oral Communication 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๑๖ 
 
LAEN 216 

การสื่อสารด:วยวาจาเปKน
ภาษาอังกฤษ 
English Oral Communication 

๓(๓-๐-๖) ย:ายไปอยู8หมวดศึกษาทั่วไป กลุ8ม
วิชาภาษา 

ศศภอ ๒๗๓ 
 
LAEN 273 

การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและ
การทํางาน 
English Translation for Life 
and Work 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภอ ๒๗๓ 
 
LAEN 273 

การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต
และการทํางาน 
English Translation for Life 
and Work 

๓(๓-๐-๖) ยกเลิกรายวิชา 

   ศศภอ ๔๓๘ 
LAEN 438 

การพูดในที่สาธารณะ 
Public Speaking 

๓(๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชาโดยนํามาจากวิชาบังคับ
ภาษาอังกฤษ 



  

๑๗๐ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง 
 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 
(ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-
ค-นคว-า) 

ศศภท  ๒๒๔ 
LATH  224           

หลักและศิลปะการพูด 
Principles and Arts of Speaking 

๒(๑-๒-๓) Writing เน:นบูรณาการ 
ทักษะมากขึ้น 

ศศภท  ๒๒๕ 
LATH  225 

ลักษณะภาษาไทย 
Characteristics of the Thai Language 

๓(๓-๐-๖) ศศภท  ๒๐๓ 
LATH  203 

ลักษณะภาษาไทย 
Characteristics of the Thai Language 

๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบาย
รายวิชาเพิ่ม
เนื้อหาภาษา 
บาลี สันสกฤต 
เขมรในภาษาไทย 

ศศภท  ๓๒๑  
LATH  321        

วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 
Evolution of Thai Literature 

๓(๓-๐-๖) ศศภท  ๒๐๘  
LATH 208        

วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 
Evolution of Thai Literature 

๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

           
 

 กลุ2มวิชาโทภาษาญี่ปุeน รายวิชาบังคับโท  รวม ๑๒ หน2วยกิต 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-

ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 
รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-

ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 
ศศภญ ๑๖๑ 
LAJP 161 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๑ 
Elementary Japanese 1 

๓(๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๑ 
LAJP 161 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๑ 
Elementary Japanese 1 

๓(๒-๒-๕) ในหลักสูตรเดิมรายวิชา ศศภญ 
๑๖๑ ศศภญ ๑๖๒ ศศภญ ๑๖๓ 
และศศภญ ๑๖๔ อยู8ในกลุ8มวิชา
เลือกเสรี ยังไม8เคยนํามาเปKน



  

๑๗๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 กลุ2มวิชาโท จิตวิทยา รายวิชาบังคับโท รวม ๑๒ หน2วยกิต 
 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 

 

   ศศจว ๑๐๑
LAPS  101 

จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศจว ๑๐๒ จิตวิทยาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

รายวิชาบังคับของกลุ8มวิชาโท
ภาษาญี่ปุ^น 

ศศภญ ๑๖๒ 
LAJP 162 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๒ 
Elementary Japanese 2 

๓(๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๒ 
LAJP 162 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๒ 
Elementary Japanese 2 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภญ ๑๖๓ 
LAJP 163 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๓ 
Elementary Japanese 3 

๓(๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๓ 
LAJP 163 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๓ 
Elementary Japanese 3 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภญ ๑๖๔ 
LAJP 164 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๓ 
Elementary Japanese 4 

๓(๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๔ 
LAJP 164 

ภาษาญี่ปุ̂นเบื้องต:น ๔ 
Elementary Japanese 4 

๓(๒-๒-๕) ไม8เปลี่ยนแปลง 



  

๑๗๒ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 

 

LAPS 102 Personality Psychology 
   ศศจว ๒๐๑ 

LAPS 201 
จิตวิทยาการเรียนภาษา 
Psychology of Language Learning 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศจว ๓๐๑ 
LAPS  301 

วิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
Research Methods in Psychology 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศจว ๒๑๑ 
LAPS 211 

จิตวิทยาสังคมขั้นแนะนํา  General 
Psychology 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศจว ๒๑๒ 
LAPS 212 

จิตวิทยาการปรึกษาขั้นแนะนํา 
Introduction to Counseling Psychology   

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศจว ๓๑๑ 
 
LAPS 311 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การเบื้องต:น   
Introduction to Industrial and 
Organizational 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศจว ๓๑๒ 
LAPS 312 

จิตวิทยาพัฒนาการ 
Developmental Psychology 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศจว ๓๑๓ 
LAPS 313 

จิตวิทยาเชิงบวก  
Positive Psychology 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

 กลุ2มวิชาโทภาษาจีน รายวิชาบังคับโท รวม ๑๒ หน2วยกิต 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  

การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 



  

๑๗๓ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-

ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 
รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-

ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 
   ศศภจ ๑๗๓   

LACH 173   
ภาษาจีน ๓ 
Chinese III 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศภจ ๒๐๑ 
LACH 201   

การฟ�งและการพูดภาษาจีน ๑ 
Chinese Listening and Speaking I 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศภจ ๒๐๒   
 
LACH 202 

การอ8านภาษาจีนเพื่อความเข:าใจ 
ภาษาอังกฤษ 
Chinese Reading Comprehension 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศภจ ๒๑๑   
LACH 211 

การฟ�งและการพูดภาษาจีน ๒     
Chinese Listening and Speaking II 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศภจ ๓๐๑ 
LACH 301    

การเขียนภาษาจีน ๑ 
Chinese Writing I 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศภจ ๓๑๑ 
LACH 311 

การเขียนภาษาจีน ๒ 
Chinese Writing II 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศภจ ๓๑๒ 
LACH 312   

การแปลภาษาจีน 
Chinese Translation 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

   ศศภจ ๓๑๓   
LACH 313 

ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน� 
Chinese in Media 

๓ (๓-๐-๖) เพิ่มรายวิชา 

 

 กลุ2มวิชาบังคับเลือก  ๖ หน2วยกิต  เลือกไม2น-อยกว2า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน2วยกิต 



  

๑๗๔ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  
การเปลี่ยนแปลง รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-

ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 
รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 
ศศภญ ๑๖๕ 
LAJP  165 

ญี่ปุ̂นศึกษา 
Japanese Studies 

๓(๓-๐-๖) ศศภญ ๑๖๕ 
LAJP  165 

ญี่ปุ̂นศึกษา 
Japanese Studies 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภญ ๑๖๗ 
LAJP  167 

ภาษาญี่ปุ̂นธุรกิจ  
Business Japanese 

๓(๓-๐-๖) ศศภญ ๑๖๗ 
LAJP  167 

ภาษาญี่ปุ̂นธุรกิจ  
Business Japanese 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภญ ๑๖๘ 
LAJP  168 

การเขียนภาษาญี่ปุ̂น 
Japanese Writing 

๓(๓-๐-๖) ศศภญ ๑๖๘ 
LAJP  168 

การเขียนภาษาญี่ปุ̂น 
Japanese Writing 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภญ ๑๖๙ 
LAJP  169 

การอ8านภาษาญี่ปุ̂น 
Japanese Reading 

๓(๓-๐-๖) ศศภญ ๑๖๙ 
LAJP  169 

การอ8านภาษาญี่ปุ̂น 
Japanese Reading 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

 

 กลุ2มวิชาศึกษาทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ  (ซึ่งเปGดให-นักศึกษาทุกคณะป@ ๒-๔ มาลงเรียนได-)  
รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 

รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-
ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 

 

ศศภอ ๒๖๑ 
 
LAEN  261 

คติชนวิทยาและเรื่องเล8าของโลก
ตะวันตก 
Folklore and Tales of the 
Western World 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๖๑ 
LAEN  261 

คติชนวิทยาและเรื่องเล8าของโลกตะวันตก 
Folklore and Tales of the Western 
World 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๖๒ 
LAEN  262 

การฟ�งและการพูดเพื่อการสื่อสาร 
Listening and Speaking for 
Communication 

๒(๒-๐-๔) ศศภอ ๒๖๒ 
LAEN  262 

การฟ�งและการพูดเพื่อการสื่อสาร 
Listening and Speaking for 
Communication 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๖๓ 
 

การอ8านและการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร 

๒(๒-๐-๔) ศศภอ ๒๖๓ 
LAEN 263 

การอ8านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
Reading and Writing for 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 



  

๑๗๕ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง 
รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-

ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 
รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-

ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 
 

LAEN 263 Reading and Writing for 
Communication 

Communication 

ศศภอ ๒๖๔ 
 
LAEN  264 

ตํานานเทพในภาษา วรรณคดี และ
ภาพยนตร� 
Classical Mythology in 
Language, Literature, and Films 

๒(๒-๐-๔) ศศภอ ๒๖๔ 
 
LAEN  264 

ตํานานเทพในภาษา วรรณคดี และ
ภาพยนตร� 
Classical Mythology in Language, 
Literature, and Films 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๖๕ 
 
LAEN 265 

ทักษะและเทคนิคการอ8านเชิง
วิจารณ� 
Critical Reading Skills and 
Strategies 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๖๕ 
LAEN 265 

ทักษะและเทคนิคการอ8านเชิงวิจารณ� 
Critical Reading Skills and Strategies 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๖๖ 
LAEN  266 

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร�
สุขภาพ 
English for Health Science 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๖๖ 
LAEN  266 

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
English for Health Science 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๖๗ 
LAEN  267 

ละครสร:างสรรค� 
Creative Drama 

๒(๑-๒-๔) ศศภอ ๒๖๗ 
LAEN  267 

ละครสร:างสรรค� 
Creative Drama 

๒(๑-๒-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๒๗๑ 
LAEN  271 

การเขียนเพื่อการทํางานและ
การศึกษา 
Writing for Work and Study 

๓(๓-๐-๖) ศศภอ ๒๗๑ 
LAEN  271 

การเขียนเพื่อการทํางานและการศึกษา 
Writing for Work and Study 

๓(๓-๐-๖) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๓๓๘ 
 
LAEN  338 

การนําเสนอผลงานเปKน
ภาษาอังกฤษอย8างได:ผล 
Effective Presentation in 
English 

๒(๒-๐-๔) ศศภอ ๓๓๘ 
 
LAEN  338 

การนําเสนอผลงานเปKนภาษาอังกฤษอย8าง
ได:ผล 
Effective Presentation in English 
 
 
 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 

ศศภอ ๓๔๑ 
 

การสื่อสารด:วยภาษาอังกฤษตาม
สถานการณ� 

๒(๒-๐-๔) ศศภอ ๓๔๑ 
 

การสื่อสารด:วยภาษาอังกฤษตาม
สถานการณ� 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 



  

๑๗๖ 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง 
รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-

ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 
รหัส ชื่อวิชา หน2วยกิต (ทฤษฎี-

ปฎิบัติ-ค-นคว-า) 
 

LAEN  341 Situation-based 
Communication English 

LAEN  341 Situation-based Communication 
English 

ศศภอ ๔๖๓ 
 
LAEN 463 

สัทศาสตร�ด:านการทดลองเชิง
วิทยาศาสตร� 
Scientific Experimental 
Phonetics 

๒(๒-๐-๔) ศศภอ ๔๖๓ 
 
LAEN 463 

สัทศาสตร�ด:านการทดลองเชิง
วิทยาศาสตร� 
Scientific Experimental Phonetics 

๒(๒-๐-๔) ไม8เปลี่ยนแปลง 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๗๗ 

 

๕.๔ โครงสร-างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก-ไข โครงสร:างหลักสูตรเดิมป? ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับโครงสร:าง

หลักสูตรปรับปรุงป? ๒๕๖๑ ดังนี้ 

(แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยว) 

หมวดวิชา 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา

ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จํานวนหน2วยกิต 

โครงสร-างหลักสูตร 
ป@ ๒๕๕๖ 

โครงสร-างหลักสูตร 
ป@ ๒๕๖๑ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม8น:อยกว8า  ๓๐ ไม8น:อยกว8า  ๓๐ ไม8น:อยกว8า  ๓๐ 

 กลุ8มวิชาท่ีมหาวิทยาลัย
 กําหนด 

 ๑๖ ๑๖ 

- กลุ8มวิชามนุษยศาสตร� 
สังคมศาสตร� 

 ๗ ๗ 

- กลุ8มวิชาภาษา  ๙ ๙ 

 กลุ8มวิชาเลือกท่ีหลักสูตร
 กําหนด 

 ๑๔ ๑๔ 

- กลุ8มวิชาสังคมศาสตร� 
มนุษยศาสตร� 

 ๖ ๖ 

- กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร� 
คณิตศาสตร� 

 ๖ ๖ 

- กลุ8มวิชาสุขภาพและ
นันทนาการ 

 ๒ ๒ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม8น:อยกว8า ๗๒ ไม8น:อยกว8า  ๑๐๒ ไม8น:อยกว8า  ๑๐๘ 

- กลุ8มวิชาบังคับเฉพาะ
ของคณะศิลปศาสตร� 

 ๒๔ ๒๑ 

- วิชาบังคับ  ๔๘ ๕๑ 

- วิชาบังคับเลือก  ๓๐ ๓๖ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม8น:อยกว8า  ๖ ไม8น:อยกว8า  ๖ ไม8น:อยกว8า  ๖ 
จํานวนหน8วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

ไม8น:อยกว8า  ๑๒๐ ไม8น:อยกว8า  ๑๓๘ ไม8น:อยกว8า  ๑๔๔ 

 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๗๘ 

 

(แผนการศึกษาวิชาเอก-วิชาโท) 

หมวดวิชา 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา

ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จํานวนหน2วยกิต 

โครงสร-างหลักสูตรป@ 
๒๕๕๖ 

โครงสร-างหลักสูตรป@ 
๒๕๖๑ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม8น:อยกว8า  ๓๐ ไม8น:อยกว8า  ๓๐ ไม8น:อยกว8า  ๓๐ 

 กลุ8มวิชาท่ีมหาวิทยาลัย
 กําหนด 

 ๑๖ ๑๖ 

- กลุ8มวิชามนุษยศาสตร� 
สังคมศาสตร� 

 ๗ ๗ 

- กลุ8มวิชาภาษา  ๙ ๙ 

 กลุ8มวิชาเลือกท่ีหลักสูตร
 กําหนด 

 ๑๔ ๑๔ 

- กลุ8มวิชาสังคมศาสตร� 
มนุษยศาสตร� 

 ๖ ๖ 

- กลุ8มวิชาวิทยาศาสตร� 
คณิตศาสตร� 

 ๖ ๖ 

- กลุ8มวิชาสุขภาพและ
นันทนาการ 
 

 ๒ ๒ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม8น:อยกว8า ๗๒ ไม8น:อยกว8า  ๑๐๒ ไม8น:อยกว8า  ๑๐๘ 

- กลุ8มวิชาบังคับเฉพาะ
ของคณะศิลปศาสตร� 

 ๒๔ ๒๑ 

- วิชาเอกบังคับ  ๔๘ ๕๑ 

- วิชาเอกบังคับเลือก  ๑๒ ๑๘ 

- วิชาโทบังคับ  ๑๒ ๑๒ 

- วิชาโทบังคับเลือก  ๖ ๖ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม8น:อยกว8า  ๖ ไม8น:อยกว8า  ๖ ไม8น:อยกว8า  ๖ 
จํานวนหน8วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

ไม8น:อยกว8า  ๑๒๐ ไม8น:อยกว8า  ๑๓๘ ไม8น:อยกว8า  ๑๔๔ 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๗๙ 

 

ภาคผนวก ๖ 
รายละเอียดอาจารยAผู-รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยAประจําหลักสูตรและอาจารยAพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๘๐ 

 

ก. อาจารยAผู-รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยAประจําหลักสูตร  
๑.  ช่ือ-นามสกุล  นาย สมบูรณ� พจน�ประสาท 

  ยศ. / ตําแหน8งทางวิชาการ  อาจารย� ดร. 
  สังกัด คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานท่ีทํางาน คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

๒.  ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและป?ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)   
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. English The University of Bristol, UK ๒๕๕๘ 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๕๐ 
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๖๐ 

กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๔๕ 
 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  การออกเสียงและไวยากรณ�อังกฤษ 
๒)  กวีนิพนธ�และเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน 
๓)  การทดสอบ  
๔)  วัจนปฏิบัติศาสตร�และภาษาศาสตร�สังคม  

๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานวิจัย 
        สมบูรณ� พจน�ประสาท. (2560). A Re-Criticism of The Lottery. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร�, 25(49), 189-213. 

 บทความทางวิชาการ 
        สมบูรณ� พจน�ประสาท. (2560). ถกป�ญหาการเรียนการสอนวรรณคดีอังกฤษในระดับอุดมศึกษาไทย. มนุษยศาสตร�

และสังคมศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 6(2), 301-320. 
๕.  ภาระงานสอน 

๕.๑  ภาระงานสอนในปNจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง) 

 ๑ ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบ้ืองต:น ๓ (๓-๐-๖) 
 ๒ ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓ ศศภอ ๔๓๖ วัจนปฏิบัติศาสตร� ๓ (๓-๐-๖) 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๘๑ 

 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม2 / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด-วย 
 

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง) 

 ๑   ศศภอ ๑๑๖ โครงสร:างภาษาอังกฤษ            ๓ (๓-๐-๖) 
 ๒ ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบ้ืองต:น ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓ ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔ ศศภอ ๔๓๖ วัจนปฏิบัติศาสตร� ๓ (๓-๐-๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๘๒ 

 

๑. ช่ือ-นามสกุล นางสาว รุ8งภัทร เริงพิทยา 
  ยศ. / ตําแหน8งทางวิชาการ  ผู:ช8วยศาสตราจารย� ดร. 
  สังกัด คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
  สถานท่ีทํางาน คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๒.  ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและป?ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Linguistics University of California 

at Berkeley, USA 
๒๕๔๔ 

M.A. Linguistics University of California 
at Berkeley, USA 

๒๕๔๐ 

อ.บ. (เกียรตินิยม) ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๓๗ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  Linguistics 
๒)  Teaching English 
๓)  Language and Culture 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 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.  
 
 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๘๓ 

 

 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  

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด-วยตนเอง) 
๑ ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร�และภาษาอังกฤษเบ้ืองต:น ๓ (๓-๐-๖) 
๓ ศศภอ ๒๐๑ ระบบคําและวากยสัมพันธ�ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
๔ ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
๕ ศศภอ ๓๓๗ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม2 / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด-วย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด-วยตนเอง) 
๑ ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร�และภาษาอังกฤษเบ้ืองต:น ๓ (๓-๐-๖) 
๓ ศศภอ ๒๐๑ ระบบคําและวากยสัมพันธ�ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
๔ ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
๕ ศศภอ ๓๓๗ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๘๔ 

 

๑. ช่ือ-นามสกุล ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ 
  ยศ. / ตําแหน8งทางวิชาการ  อาจารย� ดร. 
  สังกัด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  สถานท่ีทํางาน คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

 
๒.  ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและป?ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๕๕ 
ศศ.ม. ภาษาศาสตร�ประยุกต� มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๔๓ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  Contrastive Analysis 
๒)  Skills-Based Teaching Approach 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 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.)  



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๘๕ 

 

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.)  

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 งานวิจัยท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
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 low- 
intermediate 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  

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง) 

 ๑ ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
 ๒ ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร�สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓ ศศภอ ๒๖๒ การฟ�งและการพูดเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 

 
 
 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๘๖ 

 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม2 / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด-วย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง) 

 ๑ ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
 ๒ ศศภอ ๒๖๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร�สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓ ศศภอ ๒๖๒ การฟ�งและการพูดเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๘๗ 

 

๑. ช่ือ-นามสกุล  วิภาพรรณ งามประมวญ 
  ยศ. / ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย� ดร. 
  สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร�  
  สถานท่ีทํางาน คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๒.  ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและป?ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. English language and Applied 

Linguistics 
University of Nottingham, UK ๒๕๕๙ 

Master of search Education The Open University, UK ๒๕๕๒ 
M.A. Teaching English as a Foreign/ 

Second Language (Merits) 
The University of Birmingham, UK ๒๕๔๙ 

M.A. International Political Economy The University of Warwick, UK ๒๕๔๖ 
ร.บ. การระหว8างประเทศ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ๒๕๔๕ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  English as a lingua franca/ World Englishes 
๒)  Linguistic Landscape 
๓)  Sociolinguistics 
๔) English used by Thai people (Thai English) 
 

๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 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. 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๘๘ 

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (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  

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง) 

 ๑ ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๒ ศศภอ ๒๕๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ ๓ (๓-๐-๖) 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม2 / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด-วย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง) 

 ๑ ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔  ๓ (๓-๐-๖) 
 ๒ ศศภอ ๒๕๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓ ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด:วยวาจาเปKนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

 
 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๘๙ 

 

๑. ช่ือ-นามสกุล  อาจารย� สุนันทา วิไลศิลป� 
  ยศ. / ตําแหน8งทางวิชาการ  อาจารย� 
  สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร�  
  สถานท่ีทํางาน คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๒.  ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและป?ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Candidate Linguistics College of Humanities,  

Seoul National University, 
Republic of Korea  

๒๕๕๓-ป�จจุบัน 

อ.ม. ภาษาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
ศศ.บ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) การแปล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  ๒๕๔๓ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  การแปล 
๒)  สัทศาสตร�ภาษาอังกฤษ 
๓)  ไวยากรณ�อังกฤษ 

๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานวิจัย 
Wilasilp, S. “A Study of the Thai Speakers’ Stress Patterns of English Words” ตีพิมพ�ในวารสาร 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) ตีพิมพ�ใน 
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. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
Wilaisilp, S. (2014, March). A phonetic study of the Thai speakers’ pronunciation of English codas. 

Paper presented at Joint Summit on English Phonetics (JSEP). 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๙๐ 

 

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:รับการสัมภาษณ�จากสถานีโทรทัศน� Arirang ของสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องในวันประดิษฐ�ตัวอักษรฮันกึล (9 ตุลาคม) 
ออกอากาศเม่ือวันท่ี 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   

 

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง) 

 ๑ ศศภอ   ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
 ๒ ศศบศ   ๑๐๙ ปริทัศน�ภาษา ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓ ศศภอ   ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔ ศศภอ ๔๓๖ วัจนปฏิบัติศาสตร� ๓ (๓-๐-๖) 

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม2 / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด-วย 
 

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด-วยตนเอง) 

 ๑ ศศภก ๑๑๖ โครงสร:างภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
 ๒ ศศภอ   ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปKนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓ ศศภอ ๔๓๖ วัจนปฏิบัติศาสตร� ๓ (๓-๐-๖) 

 
 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๙๑ 

 

๑. ช่ือ-นามสกุล สุรัสวดี รัตนกุล  
  ยศ. / ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย� 
  สังกัด    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  สถานท่ีทํางาน   คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๒.  ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและป?ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ๒๕๔๒ 
อ.บ. ภาษาญ่ีปุ^น จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๒๙ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  อัตภาควิเคราะห�  (move analysis) 
๒)  อภิวาทกรรม  (metadiscourse) 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 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  

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด-วยตนเอง) 
๑ ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
๒ ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
๓ ศศภอ ๒๖๒ การฟ�งและการพูดเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
๔ ศศภอ ๒๖๓ การอ8านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 

 
 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๙๒ 

 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม2 / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด-วย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหน2วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด-วยตนเอง) 
๑ ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
๒ ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
๓ ศศภอ ๒๖๒ การฟ�งและการพูดเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
๔ ศศภอ ๒๖๓ การอ8านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๙๓ 

 

ข. อาจารยAประจําหลักสูตร  
ลําดับช่ือ ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษา เลขท่ีบัตรประชาชน 

๑ อาจารย�กรกช แพทย�สาสดี  ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ University of  
     Leeds, UK  
 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน 
      ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
 ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

๓-๗๓๙๙-๐๐๑๒x-xx-x 

๒ อาจารย� ดร. ญาณัชพิมพ�      
ภาสวรเวทย� 

 Ph.D. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ) 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาสเปน) 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

๓-๑๑๐๑-๐๒๓๕x-xx-x 

๓ อาจารย�ธนวัฒน� นุตยางกูล  ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
 ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  
 อ.วท. (วิทยาศาสตร�การแพทย�รังสีเทคนิค)       
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ/สื่อสารมวลชน)  
      มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

๓-๖๑๐๔-๐๐๔๓x-xx-x 

๔ อาจารย�ธรรมภรณ� คัมภีร�ภัทร  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�ประยุกต�) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศศ.บ เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

๑-๑๐๒๐-๐๐๙๖x-xx-x 

๕ อาจารย�นิธินา ปรีชาทวีกิจ  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

๑-๑๐๑๒-๐๐๐๘x-xx-x 

๖ อาจารย� ดร.ธนาวรรณ            
สุทธิวาทนฤพุฒิ 

 Ph.D. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ) 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�ประยุกต�) มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)  
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๓-๑๒๐๑-๐๑๑๘x-xx-x 
 

๗ ผู:ช8วยศาสตราจารย�ปณิชา  
นิติสกุลวุฒิ 

 M.Ed. (Applied Linguistics) University of 
 Leicester, UK  
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�ประยุกต�) มหาวิทยาลัยมหิดล  

๓-๑๐๐๒-๐๐๖๕x-xx-x 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๙๔ 

 

ลําดับช่ือ ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษา เลขท่ีบัตรประชาชน 
 สส.บ. (สังคมสงเคราะห�ศาสตร�)  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

๘ ผู:ช8วยศาสตราจารย�ปองรัตน�  
รัตนภิญโญวงศ� 

 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)                         
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
 กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  

๓-๑๐๐๒-๐๐๔๓x-xx-x 

๙ อาจารย�พยุงศักด์ิ แก8นจันทร�  ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ Boston 
 University, USA  
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปKนภาษานานาชาติ) 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
 ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

๓-๑๐๐๕-๐๓๔๘x-xx-x 

๑๐ อาจารย�พิกุลกานต� รุจิราภา  อ.ม. (ภาษาศาสตร�) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
 ศศ.บ. (ภาษาศาสตร�) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

๓-๑๐๐๖-๐๒๙๘x-xx-x 

๑๑ ผู:ช8วยศาสตราจารย�  
ดร.รุ8งภัทร เริงพิทยา 

 Ph.D. (Linguistics) University of California at  
      Berkeley, USA  
 M.A. (Linguistics) University of California at  
      Berkeley, USA 
 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)  
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

๓-๑๐๑๒-๐๐๑๓x-xx-x 

๑๒ อาจารย� ดร.วิภาพรรณ  
งามประมวญ 

 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�  

๓-๑๐๑๙-๐๐๔๓x-xx-x 

๑๓ อาจารย�ศฬิษา  วิทยาศรัย  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
 ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒  (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๓-๗๐๙๙-๐๐๒๐x-xx-x 

๑๔ อาจารย�ศุภชัย ชาญวรรณกุล  ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ สถาบัน
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  

๓-๙๐๑๐-๐๐๔๙x-xx-x 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๙๕ 

 

ลําดับช่ือ ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษา เลขท่ีบัตรประชาชน 
 M.A. (Applied Linguistics), University of 
 Adelaide, Australia 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

๑๕ อาจารย� ดร. สมบูรณ�   
พจน�ประสาท 

 Ph.D. (English) The University of Bristol, UK  
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒  (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา  

๓-๑๐๒๐-๐๒๙๔x-xx-x 

๑๖ อาจารย�สิรินิธิ์ ชนะวงศ�  กําลังศึกษาต8อระดับปริญญาเอก ณ  
     จุฬาลงกรณ� มหาวิทยาลัย  
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�ประยุกต�) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศศ.บ. (ภาษาศาสตร�) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

๓-๘๐๐๑-๐๐๐๖x-xx-x 

๑๗ อาจารย�สุชณิห�ยา วงศ�วิวัฒนา  ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิต 
      พัฒนบริหารศาสตร�  
 วส.บ. (สิ่งพิมพ�) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  

๓-๙๕๙๙-๐๐๒๘x-xx-x 

๑๘ อาจารย�สุนันทา  วิไลศิลป�  อ.ม. (ภาษาศาสตร�) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
 ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  

๓-๑๐๒๐-๐๑๐๔x-xx-x 

๑๙ อาจารย�สุรัสวดี  รัตนกุล  ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒน 
      บริหารศาสตร� 
 อ.บ. (ภาษาญ่ีปุ^น) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  

๓-๑๐๐๕-๐๒๕๓x-xx-x 

๒๐ อาจารย�สิรารุจ กิตติวรเชฎฐ�  ศศ.ม (ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารและ 
      การพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศษ.บ เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๓-๑๒๐๑-๐๐๕๐x-xx-x 

๒๑ ผู:ช8วยศาสตราจารย�อยู8เย็น   

สายจําปา 

 M.A. (English), Central Missouri State 
 University, USA  
 M.A. (Education), University of Kansas, 
 Lawrence, USA  
 กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
      วิโรฒ (ประสานมิตร) 

๓-๑๐๐๑-๐๐๑๗x-xx-x 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๙๖ 

 

ลําดับช่ือ ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษา เลขท่ีบัตรประชาชน 
๒๒ ผู:ช8วยศาสตราจารย�อรสิริ  

พลเดช 
 M.A. (English) Murray State University  
 อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  

๓-๑๐๒๓-๐๐๒๗x-xx-x 

๒๓ อาจารย�อรภาริน  อ8อนกอ  ศศ.บ. (การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

 ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

๓-๑๐๒๐-๐๑๗๑x-xx-x 

๒๔ อาจารย� ดร. ฐาปนีย� มุสิเกตุ  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) 
สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร� 

 Master of Professional Communication 
(Professional Communication) University of 
Sydney, Australia  

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก8น 

๑-๔๐๙๙-๐๐๑๐x-xx-x 

๒๕ อาจารย�พีรยา  อุตสาห�จิต  ลาศึกษาต8อระดับปริญญาเอกท่ี University of 
Leeds, UK  

 ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษเปKน
ภาษาต8างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

 ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑-๑๐๑๔-๐๐๙๒x-xx-x 

๒๖ อาจารย�อนุชยาน�   
มนทการติวงศ� 

 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) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

๑-๑๐๐๘-๐๐๕๐x-xx-x 

๒๗ Mr.Adrian Neal Wellington  B.A. 3rd class Hons, (Engineering)  
      Bournemouth University, UK 

- 

๒๘ Ms. Wilhemina Hinolan 
Villarico  

 Diploma (Social Sciences) Stockholm 
 University, Sweden  
 M.A. (International Studies) University of      
      the Philippines 
 B.A. (Sociology) University of the 
 Philippines 

- 

๒๙ Mr. Richard John Kuzbyt  B.A. (Politics with Philosophy) Manchester 
Metropolitan 

- 

๓๐ Dr.Jan O’Day Davies  Doctor of Philosophy Medicine 
(Immunology) University of London 

- 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๙๗ 

 

ค. อาจารยAพิเศษ 
ลําดับช่ือ ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษา สังกัดหน2วยงาน 

๑ อาจารย� ดร.ใกล:รุ8ง  
อามระดิษ 

 Ph.D. (Khmer Language and Literature) 
 University of London  

 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑  จุฬาลงกรณ�

 มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 

๒ รองศาสตราจารย�  
ดร.มนธิรา ราโท 
 

 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 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 

๓ อาจารย�ยูเนียนสาสมีต:า 
สาเมาะ 

 กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา
 ภาษาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล  

 M.A. (Malay Language) University Sains 
 Malaysia   

 ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขต   
  ป�ตตานี  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔ รองศาสตราจารย�  
ศิริลักษณ� สุวรรณวงศ� 

 M.S. (Applied Statistics) National 
 Institue of Development 
Administration 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๕ ผู:ช8วยศาสตราจารย�  
ดร.สุชัย นพรัตน�แจ8มจํารัส 

 Ph.D. (Science and Technology 
 Education) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 M.Sc. (Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 B.Sc. (Electronics Physics) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๑๙๘ 

 

ภาคผนวก ๗ 
ข-อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล 

ว2าด-วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของมหาวิทยาลัย  และประกาศ/ข-อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส2วนงาน 
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๑๙๙ 
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๒๐๐ 
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๒๐๑ 
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๒๐๒ 
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๒๐๓ 
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๒๐๔ 
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๒๐๕ 
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๒๐๖ 
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๒๐๗ 
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๒๐๘ 
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๒๐๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  

         

                                         ระดบัปรญิญา  ตร ี ป.บณัฑติ   โท  ป.บณัฑติขั �นสงู  เอก                                    คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

                               มคอ.๒ หลกัสตูรศลิปศาสบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ พ.ศ.๒๕๖๑                         ภาควชิา –  

 

๒๑๐ 
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๒๑๑ 
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ภาคผนวก ๘ 
คําสั่งแต2งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ภาคผนวก ๙ 

เอกสารเกี่ยวกับความร2วมมือ 
กับหน2วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) 
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ความร2วมมือกับหน2วยงานภายนอกประเทศ (MOU) มีดังนี้ 
ช่ือมหาวิทยาลัย/ หน2วยงาน ความร2วมมือ 

International College of Arts and Sciences, 
Fukuoka Women's University ประเทศญ่ีปุ^น 

- แลกเปลี่ยนนักศึกษา และพัฒนาความร8วมมือเชิงวิชาการ    
  และเสริมสร:างความเข:าใจร8วมกัน 
- แลกเปลี่ยนเจ:าหน:าท่ี 
- ทําวิจัยร8วมกัน 
- แลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการ และ ผลงานตีพิมพ�เชิง
วิชาการ 
- การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการอ่ืน ๆ ตามท่ีสองฝ^ายตกลงกัน 

Aoyama Gakuin University ประเทศญ่ีปุ^น 
(สิ้นสุด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

- แลกเปลี่ยนนักศึกษา เอกสาร และข:อมูลข8าวสาร 
- นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร�ท่ีร8วมโครงการแลกเปลี่ยน

จะต:องมีเกรดเฉลี่ยรวมไม8ตํ่ากว8า ๒.๕ คะแนน IELTS 
ต้ังแต8 ๕.๕ ข้ึนไป และมีระดับภาษาญ่ีปุ^น N5 

- นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin ท่ีเข:าร8วม
โครงการแลกเปลี่ยน จะต:องมีเกรดเฉลี่ยไม8ต่ํากว8า ๓.๐ 
และมีผลคะแนน IELTS ไม8ต่ํากว8า ๕.๕ ข้ึนไป 

- 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 และจัดทําผลงานตีพิมพ�ร8วมกัน 
The School of International Exchange, Yunnan 
Open University ประเทศจีน 

- แลกเปลี่ยนระดับเจ:าหน:าท่ี และนักศึกษา 
- แลกเปลี่ยนเอกสารการวิจัย การตีพิมพ� การทํารายงาน 

และข:อมูลด:านวิชาการอ่ืน ๆ 
- ทําโครงการวิจัยร8วมกัน 
- ผู:ช8วยสอนในรายวิชาต8าง ๆ ทางด:านภาษาและวัฒนธรรม 

College of Policy Science, Ritsumeikan, ประเทศญ่ีปุ^น - แลกเปลี่ยนนักศึกษาสถาบันละไม8เกิน ๓ คน สําหรับการ
แลกเปลี่ยนแบบ ๑ ป? หรือ ไม8เกิน ๖ คน สําหรับการ
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๒๒๘ 

 

ช่ือมหาวิทยาลัย/ หน2วยงาน ความร2วมมือ 
แลกเปลี่ยนแบบ ๑ ภาคการศึกษา 

- นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร�ท่ีร8วมโครงการแลกเปลี่ยน
จะต:องมีเกรดเฉลี่ยรวมไม8ตํ่ากว8า ๓.๐ คะแนน TOEFL 
PBT ต้ังแต8 ๕๓๐ คะแนนข้ึนไป (หรือ TOEFL iBT ต้ังแต8 
๗๑ คะแนนข้ึนไป) และมีระดับภาษาญ่ีปุ^น N1 สําหรับวิชา
ท่ีเรียนเปKนภาษาอังกฤษ และ ระดับภาษาญ่ีปุ^น N2 
สําหรับวิชาท่ีเรียนเปKนภาษาญ่ีปุ^น 

- นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Ritsumeikan ท่ีเข:าร8วม
โครงการแลกเปลี่ยน จะต:องมีเกรดเฉลี่ยไม8ต่ํากว8า ๓.๐ 
และมีผลคะแนน TOEFL PBT ต้ังแต8 ๕๓๐ คะแนนข้ึนไป 
(หรือ TOEFL iBT ต้ังแต8 ๗๑ คะแนนข้ึนไป) 

- นักศึกษาแลกเปลี่ยนของท้ังสองฝ^าย จะจ8ายค8าบํารุง
การศึกษาในอัตราปกติให:กับมหาวิทยาลัยต:นสังกัดของ
ตนเอง 

College of Education, De La Salle University 
ประเทศฟXลิปปXนส� 

- แลกเปลี่ยนนักศึกษา 
- แลกเปลี่ยนนักวิจัย อาจารย� และเอกสารการตีพิมพ� รวมถึง

เอกสารอ่ืน ๆ ตามความสนใจ 
- ทําวิจัยร8วมกัน 
- จัดกิจกรรมร8วมกันเชิงวิชาการและวิทยาศาสตร� 

The University of The Philippines ประเทศฟXลิปปXนส� - แลกเปลี่ยนนักศึกษา 
- แลกเปลี่ยนนักวิจัย อาจารย� และเอกสารการตีพิมพ� รวมถึง

เอกสารอ่ืน ๆ ตามความสนใจ 
- ทําวิจัยร8วมกัน 
- จัดกิจกรรมเชิงวิชาการร8วมกัน 
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ภาคผนวก ๑๐ 
ประกาศคณะศิลปศาสตรA 
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