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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 


