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ค ำน ำ 
 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นสาขาที่มีความส าคัญและมีผู้สนใจศึกษาเป็นจ านวนมาก คณะกรรมการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรได้ส ารวจและศึกษาหลักสูตรที่ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต  พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมี
ความต้องการของแรงงานที่หลากหลายและความยืดหยุ่นด้านองค์ความรู้ แต่ก็ยังคงให้ความส าคัญด้าน
ภาษาอังกฤษเป็นล าดับต้นๆ ก่อน เช่นกัน ดังน้ันคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร จึงพัฒนาหลักสูตรขึ้นมา
พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต พบว่าการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายโดยใช้มาตรฐานสากล
ของภาษาอังกฤษเป็นฐานส า คัญของความ รู้ น้ันเป็นตัว ต่อยอดและเป็นกุญแจส า คัญ   จึงไ ด้ รูปแบบ             
โครงสร้างหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความรู้ที่ทันสมัย   
ผันไปตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก ตามแนวการข้ามผ่านทางวัฒนธรรมนานาชาติ อย่างเป็นสากล              
จึงไ ด้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ นักศึกษาได้ศึกษาศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ                
ทั้งในเชิงวิชาการ ศิลปและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรได้พิจารณาโครงสร้าง              
ที่สอดคล้องกับร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. 1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรในคร้ังน้ีด้วย 
 
          

                                                                             คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

                                                                                          มีนาคม 2560 
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สำรบัญ 
    หน้ำ   
ค ำน ำ   ก 
สำรบัญ   ข 
หมวด  
หมวด 1    ข้อมูลท่ัวไป 
  1. ชื่อหลักสูตร   1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   1 
 3. วิชาเอก   1 
 4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร   1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   2  
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   2  
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   2 
 9. ชื่อ–นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง    3 

    และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน    3 

 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร   4 
 12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ   6  
      ของมหาวิทยาลัย    
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย   7  
 
หมวด 2   ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 

 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   8  
 2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร   9 
  

หมวด 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร 
 1. ระบบการจัดการศึกษา  10  
 2. การด าเนินการหลักสูตร  10 
               3. หลักสูตรและอาจารย์  13 
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สำรบัญ (ต่อ) 
 

หมวด    หน้ำ  
หมวด 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  60  
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดศึกษาทั่วไป  61 
 3. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ  67 
 4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก  72 
     หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  87  
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  87 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  88  
 
หมวด 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
  1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  89  
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  89 
 
หมวด 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 1. การก ากับมาตรฐาน  90  

2. บัณฑิต  90  
3. นักศึกษา  90  
4. อาจารย์  92  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  93  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   95 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  97 
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สำรบัญ (ต่อ) 
หมวด    หน้ำ  
หมวด 8  กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  99 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  99 

 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  100  
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  100 
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สำรบัญ (ต่อ) 
ภำคผนวก  หน้ำ 
 ผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
101 

 ผนวก ข   ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 107 
 ผนวก ค   รายงานการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 121 
 ผนวก ง   ผลงานทางวิชาการ  130 
 ผนวก จ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

134 

            ผนวก ฉ     รายงานผลส ารวจ     171   
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รายละเอียดหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
............................................. 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
รหัสหลักสูตร   : 25501651103812 
1. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in English 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
   ชื่อย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (English) 
   ชื่อย่อ :  B.A. (English) 
3.  วิชาเอก   

ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
      141 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    
 5.3 ภาษาท่ีใช้ 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2554 

6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 12     

เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 
6.4 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 1(1)/2560 

เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 6(12)/2560  

เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 และในการประชุมคร้ังที่ 3(23)/2561  
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 

6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 5(11)/2560  
เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 และอนุมัติการแก้ไขหลักสูตร 
ในการประชุมคร้ังที่ 13(19)/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
และในการประชุมคร้ังที่ 3(23)/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 

6.7 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร 
ไม่ม ี
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562  
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
(1) ล่าม 
(2) นักแปลเอกสาร 
(3) เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
(4) พนักงานประชาสัมพันธ์ 
(5) เลขานุการ 
(6) เจ้าหน้าที่บริษัทหรือองค์กรระหว่างประเทศ  
(7) พนักงานในธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน  
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9. ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์    
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
ช่ือ – นามสกุล 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  

  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสโลกาภิวัฒน์ก่อให้เกิดการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปทั่ว
โลกไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและ
เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบอุตสาหกรรมไปสู่ระบบเศรษฐกิจ 
และสังคมแบบดิจิทัล ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัว และการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คน สินค้า บริการ         
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ด้วยเหตุน้ี ประเทศไทยจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงน้ีในทุก
มิติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงน้ีได้ ด้วยเหตุน้ี จึงมีการก าหนดแผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12          
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งจัดท าบนพื้นฐานของแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติฯ เป็นการก าหนดแผนการเชิงยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของประเทศไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนา และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาน้ี 

แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบการ
บริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในระยะยาว และเพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมาย ในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นเอกภาพร่วมกันทั้งระบบ ซึ่งหน่ึงในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติ 20 ปี คือ “ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน” ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศไปสู่เป้าประสงค์ที่ ต้องการ ด้วยเหตุน้ีจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพ         
ของคนไทยในทุกมิติอย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ ร่างกาย ความรู้ และทักษะความสามารถ นอกจากน้ีใน
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปียังให้ความส าคัญด้านการพัฒนา และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล และการที่
ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน และการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี พ .ศ. 
2558  

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนหลังการเปิดประชาคมอาเซียนคือการที่ประชาชนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนสามารถเดินทางเข้าออกประเทศสมาชิกเพื่อท่องเที่ยว และประกอบอาชีพได้อย่างเสรีมากขึ้น 
การเคลื่อนย้ายของแรงงานอย่างเสรีน้ีเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้สถานศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในประเทศไทยต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
แรงงานไทยให้มีทักษะ และความสามารถทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ เน่ืองจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ
แรงงานหมายถึงการแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูงขึ้น ทั้งน้ี ทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานในยุคโลกาภิวัตน์ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กร และหน่วยงาน
ระหว่างประเทศคงหนีไม่พ้น “ทักษะทางภาษาอังกฤษ” เน่ืองจากภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากล และเป็น
ภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารในเวทีนานาชาติ จนท าให้ในปัจจุบันจ านวนของผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่
สองมีมากกว่าผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่    
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ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้เปรียบประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆอยู่บ้างในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และตลาดการค้าการลงทุนจึงท าให้
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยสูงกว่าหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม หากทักษะ
ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยยังด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แรงงานไทยก็จะไม่สามารถยกระดับตนเองให้มี
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้ เน่ืองจากในปัจจุบัน บริษัท และสถาน
ประกอบการต่างๆมักใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก  หรือมีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร ที่ส าคัญความรู้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ส าคัญในการ
ยกระดับฝีมือแรงงานมักใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังน้ันความรู้และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษจึงถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยให้
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  

ด้วยเหตุน้ี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน และระบบเศรษฐกิจโลกในยุคดิจิทัล ตลอดจนสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(2560-2564) โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตของหลักสูตรเป็นผู้ที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก มี
ทักษะภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมการใช้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
คล่องแคล่วและถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วรรณกรรม
นานาชาติ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างดีรวมถึงเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณ และ
คุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

 
11.2 สถานการณ์ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

  การเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่ยังท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยที่ส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างรวดเร็ว จนกล่าวได้ว่า สังคมโลกในปัจจุบัน
ได้เข้าสู่รูปแบบของ “สังคมความรู้” (Knowledge-Based Society) ซึ่งหมายถึงสังคมที่พัฒนาประเทศด้วย
การสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในสังคมรูปแบบน้ีจะมีการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆออกมาอย่างสม่ าเสมอ และเน้นไปที่การส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนน า
ความรู้ที่มีมาใช้ขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศต่อไป  
  ส าหรับประเทศไทยก็มีการวางแผน และเป้าหมายที่จะผลักดันให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ 
“สังคมความรู้” โดยจะเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ต่างมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา และการวิจัยเพื่อให้
แรงงานไทยสามารถพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมใหม่ๆได้เอง ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
  ในด้านวัฒนธรรม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และโดดเด่น และมีวัฒนธรรมที่เป็นรากฐาน
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย ด้วยเหตุน้ี แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จึงให้
ความส าคัญกับการบ่มเพาะและวางรากฐานการพัฒนาจิตใจของประชาชนให้สอดคล้องกับ “ค่านิยมหลักของ
ไทย” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และจิตส านึกสาธารณะ        



   
  มคอ. 2 
 

 

                                                     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   6 

 

 

อย่างไรก็ตามด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่โลกอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าเป็น “โลกไร้พรมแดน” ท าให้มีการรับเอา
ทัศนคติ ความเชื่อ และวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาท าให้ค่านิยมหลายอย่างที่เยาชนไทยรับมาปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของไทย ดังน้ัน ในกระบวนการเรียนการสอนควรเน้นพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้สามารถคัดกรอง และแยกแยะข้อมูล 
ข่าวสารที่ได้รับมาก่อนน ามาปฏิบัติ  
  นอกจากน้ี สืบเน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เยาวชนในยุคใหม่น้ี ถือว่าเป็นคนที่ เกิด           
ในยุคดิจิทัล (Digital Native) ท าให้มีความคุ้นเคย และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ดังน้ัน ความรู้ที่คนยุคใหม่น้ีได้รับจะไม่จ ากัดอยู่ภายในห้องเรียนอีกต่อไป และ
ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องรอให้ครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แต่เพียงผู้เดียวเท่าน้ัน และการเรียนรู้ในยุคน้ีสามารถ
ด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตของผู้ เ รียน จากบริบททางสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปน้ี           
ถือเป็นความท้าทายส าหรับสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการพัฒนาทักษะให้
เยาวชนรุ่นใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอมรวมกัน
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัตน์น้ี   
  ด้วยเหตุน้ี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่
นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ และได้รับสาระความรู้หลักที่ควร
ได้รับตามสาขาวิชาแล้วไม่ว่าจะเป็นทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ 
วรรณกรรม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการแปลแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีทักษะที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรมของประเทศไทย และของโลก ด้วยการบูรณาการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skills) ซึ่งประกอบด้วย  
  (1) ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อื่น  
  (2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (3) ทักษะด้านชีวิตและการท างาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับตัว ความยืดหยุ่น ทักษะทางสังคม การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการรับผิดชอบตนเอง  
  การบูรณาการทักษะที่จ าเป็นเหล่าน้ีเข้ากับสาระการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้ เรียนมี
ศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะ
การคิด และการสื่อสารขั้นสูง ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะที่ช่วยให้
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และความช านาญ
การด้านการใช้ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคเอเชีย และยึดมาตรฐานสากล โดยการส่งเสริมความรู้และความ
เข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาวรรณกรรมที่แตกต่างกันในสังคมอาเซียนและนานาชาติ            
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การเ รียนรู้โดยเน้นทักษะด้านการแปลที่สามารถข้ามผ่านอุปสรรคทางภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร             
และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ อีกทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร 
เจรจาต่อรองในด้านการลงทุน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ  และการเรียนรู้
ด้านภาษาศาสตร์มาส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพได้ถูกต้อง  ตามการพัฒนาหลักสูตรที่
ครอบคลุมในทุกด้านข้างต้น  เพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้มีความทันสมัย 
และสามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดแรงงานสากล 
  
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  โดยแนวทางการบริหารวิชาการตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะที่ 2                   
(พ.ศ. 2561-2563) ได้แบ่งกลุ่มหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์   
กลุ่มหลักสูตรที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่มหลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง กลุ่มหลักสูตรที่มีการพัฒนาเฉพาะทาง        
กลุ่มหลักสูตรที่ต้องพัฒนาให้ทันสมัย ทั้งน้ีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ถูกจัด          
อยู่ในกลุ่มที่ ต้องพัฒนาให้ทันสมัย โดยที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ก าหนดไว้ในพันธกิจของมหาวิทยาลัย                
ที่มุ่ ง เ น้นการพัฒนาคุณภาพบัณ ฑิต เพื่ อให้ มี คว ามสามารถแข่ งขั นไ ด้ในระดับภู มิภ าคอา เซี ยน                  
ดังน้ัน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมบัณฑิตให้ใช้ทักษะความรู้ 
และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษานานาชาติในการสื่อสารระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งภายใน 
และนอกประชาคมอาเซียน โดยจัดให้มีกลุ่มวิชาต่างๆ ในศาสตร์ภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในสภาพสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ ในโลก เพื่อให้บัณฑิตสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   2) หมวดวิชาเลือกเสรี  

 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
       วิชาทักษะทางภาษา ได้แก่ การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการอาชีพ และวิชาภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ  
     13.3  การบริหารจัดการ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประสานงานวิชาการกับคณะ 
และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในสอนรายวิชาต่างๆ จัดเตรียมเน้ือหาของรายวิชา เอกสารประกอบการสอน รวมกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและหรืออาจารย์ผู้สอนร่วมกันจัดตารางเวลาเรียนและสอน ประสานงานเร่ืองสถานที่
การจัดการเรียนการสอนกับกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการวัดและประเมินผล        
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้พ ร้อมรวบรวมเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งการด าเนินงานด้านวิชาการดังกล่าวอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย
ประสานงานกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการบริหารจัดการหลักสูตร 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา  
   มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ          
ด้วยองค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  มีการน าทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ส าคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ภายใต้รากฐานของคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

1.2 ความส าคัญ 
   สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ต่างๆ ของโลกทั้งทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม รวมถึงเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องพยายามปรับตัวเพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความรวดเร็วและสลับซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
มนุษย์ เมื่อกล่าวถึงการใช้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้ภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญทั้งเพื่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพในระดับประเทศและนานาชาติ 
   ภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นเคร่ืองมือที่สามารถใช้แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน อีกทั้งเป็น
หน่ึงในภาษานานาชาติที่ถูกน ามาใช้สื่อสารในฐานะภาษากลางทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกได้ ฉะน้ัน การ
รู้ภาษาอังกฤษจึงช่วยให้เกิดการเปิดโลกกว้างทางความคิดได้เป็นอย่างดี การท างานในหลายสาขาอาชีพ
ต้องการผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเชี่ยวชาญ  ด้วยเหตุน้ี การมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษจึงช่วยสร้างโอกาสและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 
 1.3 วัตถุประสงค์  
           เพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 

 1.3.1  มีความรู้และความเชี่ยวชาญในทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
 1.3.2  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษา อังกฤษ       

การแปลภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เพื่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ 
 1.3.3  มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการภาษาอังกฤษกับการใช้เทคโนโลยี ในการคิดเป็น 

แก้ปัญหาเป็น เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่ 21 
 1.3.4  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกต่อสังคม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีโลกทัศน์กว้าง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
    คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. แผนการบริหารจัดการการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอั งกฤษให้มีมาตรฐานอย่ าง
ต่อเน่ือง   

1.1 ก าหนดแผนการปฏิบัติงานใน    
แต่ละภาคการศึกษาของหลักสูตรโดย
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 
แนวทางการด าเนินงานของคณะและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.1.1 รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3)  
1.1.2 ราย ละ เ อี ย ดของการ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ. 4)  
1.1.3 รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ. 5)  
1.1.4 การรายงานผลการด าเนินการ
ของฝึ กป ระสบ การ ณ์ภ าคสนาม   
(มคอ. 6)  
1.1.5 รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7)  
1.1.6 รายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) 
1.1.7 แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและ
แผนพัฒนาบุคลากร  

2. แผนพัฒนาวิธีการสอนของอาจารย์  
 

2.1 พัฒนาวิธีการสอนของอาจารย์ใน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นใน
แบบ Active Learning โดยมีการ
เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม โดย
ให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม 
WBSC - LMS โดยให้มีการปรับเปลี่ยน
ไปตามลักษณะของรายวิชา 

2.1.1 รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) 
และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา   (มคอ. 5) ของรายวิชาของ
หลักสูตร 
2.1.2 จ านวนรายวิชาที่ มีการ จัด
กิจก ร รม การ เรี ย นรู้ แ บ บ  Active 
Learning 

3. แผนการสร้างความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ ยนการ เรียนรู้ กับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน 

3.1 การบริการวิชาการโดยการอบรม
ให้ความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือ
การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
3.2 การท าบันทึกความเข้าใจระหว่าง
หน่วยงาน (MOU) เพ่ิมอีก 1 แห่ง จาก
เดิมที่มีการลงนามความร่วมมือกับ 
The University College of 
Teacher Education Styria, Austria  

3.1.1 รายงานผลโครงการบริการ
วิชาการสู่หน่วยงานภายนอก ภายในปี
การศึกษาที่ด าเนินการงานโครงการ 
3.1.2 เอกสารลงนามบันทึกความ
เข้าใจระหว่างหน่วยงาน (MOU)  
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
      การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)  
 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ส าหรับนักศึกษาที่จ าเป็นต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)  
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  วัน – เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

ภาคการศึกษาที่หน่ึง  เดือนสิงหาคม  -  เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่สอง  เดือนมกราคม  -  เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน  -  เดือนสิงหาคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2.2.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติ

ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
2.2.4 ในกรณีนักศึกษาต่างชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาไทย ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
        การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1. สอบข้อเขียน หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ/หรือ 

2. ผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาจากการ 
สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้พื้นฐาน และความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (เกณฑ์
น้ีใช้ประกอบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติอ่ืนๆ)  
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 2.3 ข้อแนะน าของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 นักศึกษามีระดับความรู้พื้นฐานทางไวยากรณ์ และการสื่อสารภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันอาจ

ส่งผลต่อการเรียนในรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียน 
2.3.2 นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาค

การศึกษา  
2.4.2 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมปฐมนิเทศที่จัดโดยมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร น าระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาไปใช้ภายใต้การบริหารจัดการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 90 90 90 90 90 
ช้ันปีท่ี 2 - 90 90 90 90 
ช้ันปีท่ี 3 - -  90 90 90 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - 90 90 

  
   2.6 งบประมาณตามแผน หลักสูตร 

2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

  รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษา 2,902,500 5,805,000 8,707,500 11,610,000 11,610,000 
ค่าลงทะเบียน 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 72,000 144,000 216,000 288,000 288,000 

รวมรายรับ 3,604,500 6,579,000 9,553,500 12,528,000 12,528,000 
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2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,120,400 3,477,200 4,565,900 7,088,000 9,300,700 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,378,000 1,461,500 1,548,500 1,630,800 1,740,000 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 580,500 1,161,000 1,741,500 2,322,000 2,322,000 

รวม (ก) 4,078,900 6,099,000 7,855,900 11,040,800 13,362,700 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 2,000,000 1,40,0000 980,000 686,000 480,200 

รวม (ข) 2,000,000 1,40,0000 980,000 686,000 480,200 
รวม (ก)+(ข) 6,078,900 7,499,700 8,835,900 11,726,800 13,842,900 

จ านวนนักศึกษา 90 180 270 360 360 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 67,543 41,665 32,726 32,574 38,453 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

(ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตร  

    3.1 โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  33 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ   99 หน่วยกิต  

      2.1 วิชาพื้นฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ 42 หน่วยกิต 
      2.2 วิชาเฉพาะด้าน 39 หน่วยกิต 
 วิชาทักษะทางภาษา  9 หน่วยกิต 
 วิชาภาษาศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 วิชาวรรณคดี  9 หน่วยกิต 
 วิชาการแปล  6 หน่วยกิต 
 วิชาภาษาและการสื่อสาร   6 หน่วยกิต 
 วิชาอังกฤษศึกษา  3 หน่วยกิต 
      2.3 วิชาเลือก (ให้เลือกเพียง 1 กลุ่มวิชา) 18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส 18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี 18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาจีน 18  หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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รายวิชา  

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  33 หน่วยกิต  

  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจ านวน 8 รายวิชา มีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการข้ามศาสตร์  4 
กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ โดยก าหนดให้เรียน จ านวน 33 หน่วยกิต ดังน้ี    

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1500201 ความเป็นสวนดุสิต  
Suan Dusit Spirit 

4(2-4-6) 

1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้  
Thai for Being Scholars    

6(6-0-12) 

1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน  
English for Self-direction 

4(4-0-8) 

1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 
English for Reflective Thinking 

4(4-0-8) 

 2500116 สังคมอารยชน  
Civilized People Societies   

4(2-4-6) 

 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
Smart Thai and Global Citizens 

4(2-4-6) 

4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
Science and Mathematics in Daily Life 

4(2-4-6) 

4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
Digital Literacy 

3 (2-2-5) 
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หมวดวิชาเฉพาะ  99 หน่วยกิต  

 วิชาพ้ืนฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ 42 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1551141   ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  

 English Grammatical System  
3(3-0-6)  

1552130   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท  
 English Grammar in Context  

3(3-0-6)  

1551142  การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  

 English Listening and Speaking for Social Interactions  
3(3-0-6)  

1551143  การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  

 English Listening and Speaking for Professional Purposes  
3(2-2-5)  

1551144  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป  
 English Reading and Writing for General Purposes  

3(3-0-6)  

1551145  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  

 English Reading and Writing for Professional Purposes  
3(2-2-5)  

1551146  ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   
 Introduction to English Linguistics  

3(3-0-6)  

1553124  วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  
 English Syntax  

3(3-0-6)  

1552131  สัทศาสตร์เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ  
 Phonetics for English Pronunciation  

3(3-0-6)  

1552306  วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
 Basic Concepts of English Literature  

3(3-0-6)  

1553315  ปกรณัมปรัมปรา 

 Legend of Mythology  
3(3-0-6)  

1552307  สุนทรียภาพทางวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์  
 Literature Appreciation and Criticism  

3(3-0-6)  

1552206  หลักการและการปฏิบัติการแปล  
 Principles and Practice of Translation  

3(3-0-6) 

1554907  การศึกษาด้วยตนเอง  

 Independent Study  
3(2-2-5) 

  



   
  มคอ. 2 
 

 

                                                     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   16 

 

 

 วิชาเฉพาะด้าน   39 หน่วยกิต  

ให้นักศึกษาเรียนทั้งหมด 39 หน่วยกิต จากกลุ่มรายวิชาต่อไปน้ี 

  วิชาทักษะทางภาษา  9 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1552132  การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
 English Listening and Speaking for Academic Purposes  

3(2-2-5)  

1552133  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
 English Reading and Writing for Academic Purposes  

3(2-2-5)  

1553133  การปราศรัยในที่ชุมชน  
 Public Speaking  

3(3-0-6)  

 วิชาภาษาศาสตร์  6 หน่วยกิต   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1552134  อรรถศาสตร์  
 Semantics  

3(3-0-6)  

1553134  วัจนปฏิบัติศาสตร์  
 Pragmatics   

3(3-0-6)  

 วิชาวรรณคดี                      9 หน่วยกิต   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1552308  จิตวิเคราะห์วรรณกรรม  
 Psychoanalysis Literature   

3(3-0-6)  

1553316  นวนิยายหรรษาและแฟนตาซี       
 Comical and Fantasy Novel   

3(3-0-6)  

1554306  มิติแห่งศัพท์และสถานที่ในนวนิยาย   
 Dimension of Vocabulary and Places in Novel  

3(3-0-6)  
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 วิชาการแปล  6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1553228  การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  
 English to Thai Translation  

3(3-0-6)  

1553229  การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
 Thai to English Translation  

3(3-0-6)  

 วิชาภาษาและการสื่อสาร  6 หน่วยกิต   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1552656  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ  
 English for Hospitality Industry  

3(3-0-6)  

1554606  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการน าเสนอ  

  English for Presentation Skills  
3(2-2-5)  

 วิชาอังกฤษศึกษา  3 หน่วยกิต   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1553135  ภาษาอังกฤษโลกร่วมสมัย  
 Contemporary World Englishes  

3(3-0-6)  

 กลุ่มวิชาเลือก                         18 หน่วยกิต  

ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต จากกลุ่มรายวิชาต่อไปน้ี 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1552657  ภาษาอังกฤษในการโต้วาทีและอภิปราย  
 English in Debate and Discussion  

3(2-2-5)  

1552658  ภาษาในสื่อดิจิทัล  

  Language in Digital Media   
3(3-0-6)  

1552659  ระบบหน่วยค าภาษาอังกฤษ  
 English Morphology   

3(3-0-6)  
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1552660  ภาษาศาสตร์เชิงสังคม  
 Sociolinguistics  

3(3-0-6)  

1552661  การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง  
 Learning English via Drama 

3(2-2-5) 

1552662  การสื่อสารวรรณกรรมและประยุกต์ใช้              
  Literature Communication and Application  

3(3-0-6)  

1552663  การแปลแบบล่าม  

  Interpretation  
3(3-0-6)  

1553635  การแปลเอกสารเฉพาะทาง  

 Translation of Specialized Texts  
3(3-0-6)  

1553636  การประเมินงานแปล เชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์  

  Reflective Assessment of Translation  
3(3-0-6)  

1553637  ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

  English for Cultural Tourism  
3(3-0-6)  

1553638  ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
  English for Eco Tourism  

3(3-0-6)  

1553630  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน  
 English for Work  

3(3-0-6)  

1553631  ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางและการศึกษา  
 English for Travel and Study  

3(3-0-6)  

1553632  ต้นก าเนิดและการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

  English Origins and Development  
3(3-0-6)  

1553633  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  
  Cross - cultural Communication  

3(3-0-6)  

1553634  ภาษาอังกฤษในบริบทของทวีปเอเชีย  

  English in an Asian Context  
3(3-0-6)  

กลุ่มวิชาภาษาไทย  18 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1552901  คติชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
 Folklore for Creation of Value-added Economy  

3(3-0-6)  

1552902  การย่อและการสรุปความ  
 Summary and Conclusion  

3(3-0-6)  
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1552903  หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  
 Thai Grammar and Language Usage  

3(3-0-6)  

1553907  ศิลปะและลีลาของการอ่าน 
 Arts and Style of Reading  

3(3-0-6)  

1553908  ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด  
 Arts and Style of Listening and Speaking  

3(3-0-6)  

1553909  ศิลปะและลีลาของการเขียน  
 Arts and Style of Writing  

3(3-0-6)  

1553910  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  
 Intercultural Communication  

3(3-0-6)  

1553911  วัฒนธรรมอาเซียน  
 ASEAN Culture  

3(3-0-6)  

1553912  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
 Teaching Thai as a Foreign Language  

3(3-0-6)  

1553913  นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
 Communication Innovation in the Digital Age  

3(3-0-6)  

กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส 18 หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ช่ือวิชา  หน่วยกิต  
1552904  ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เริ่มเรียน 

 French for Beginners 
3(3-0-6)  

1552905  ภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวัน 
 French for Daily Usage  

3(3-0-6)  

1552906  การสื่อสารภาษาฝร่ังเศสในบริบท 
 Communicative French in Contexts  

3(3-0-6)  

1552907  ความเข้าใจในเอกสารภาษาฝร่ังเศส 
 Comprehension in French Documents 

3(3-0-6)  

1552908  ฝร่ังเศสศึกษา 
 French Studies  

3(3-0-6)  

1553914  วัฒนธรรมการรับประทานอาหารฝร่ังเศส 
 French Dining Culture  

3(3-0-6)  

1553915  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเที่ยว 
 Communicative French for Tourism 

3(3-0-6)  
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รหัสวิชา  ช่ือวิชา  หน่วยกิต  
1553916  ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 Communicative French for Food and Beverage Service 
3(3-0-6)  

1553917  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรม 
 Communicative French for Hotel  

3(3-0-6)  

1553918  ภาษาฝรังเศสเพื่องานส านักงาน 
 Communicative French for Office Work 

3(3-0-6)  

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น  18 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1552909  อักษรญี่ปุ่น  
 Japanese Alphabet  

3(3-0-6)  

1552910  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  
 Fundamental Japanese  

3(3-0-6)  

1552911  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
 Japanese to Daily Communication  

3(3-0-6)  

1552912  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์  
 Japanese to Situational Communication  

3(3-0-6)  

1552913  ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น  
 Japanese Grammar  

3(3-0-6)  

1553919  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น  
 Japanese Listening and Speaking  

3(3-0-6)  

1553920  การเขียนภาษาญี่ปุ่น  
 Japanese Writing  

3(3-0-6)  

1553921  การอ่านภาษาญี่ปุ่น  
 Japanese Reading  

3(3-0-6)  

1553922  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิชาชีพ  
 Japanese for Careers  

3(3-0-6)  

1553923  วัฒนธรรมญี่ปุ่น  
 Japanese Culture  

3(3-0-6)  
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กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี  18 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1552914  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  
 Introduction to Korean  

3(3-0-6)  

1552915  การอ่านเขียนภาษาเกาหลี  
 Korean Reading and Writing  

3(3-0-6)  

1552916  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
 Korean in Daily Communication  

3(3-0-6)  

1552917  ภาษาเกาหลีในสถานการณ์ที่หลากหลาย  
 Korean in Various Situations 

3(3-0-6)  

1552918  วัฒนธรรมเกาหลี  
 Korea Culture 

3(3-0-6)  

1553924  ภาษาเกาหลีเพื่อการเข้าสังคม  
 Korean for Socializing  

3(3-0-6)  

1553925  ภาษาเกาหลีเพื่องานส านักงาน  
 Korean for Office Work 

3(3-0-6)  

1553926  การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจโรงแรม  
 Korean Communication in Hotel Business 

3(3-0-6)  

1553927  การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจร้านอาหาร  
 Korean Conversation at Restaurant Business 

3(3-0-6)  

1553928  ภาษาเกาหลีผ่านละครทีวี  
 Korean through TV Drama  

3(3-0-6)  

กลุ่มวิชาภาษาจีน                           18 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1552919  ไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น  
 Basic Chinese Grammar  

3(3-0-6)  

1552920  การฟังและพูดภาษาจีนเบื้องต้น  
 Basic Chinese Listening and Speaking   

3(3-0-6)  

1552921  การอ่านภาษาจีนทั่วไป  
 Chinese Reading for General Purposes  

3(3-0-6)  

1552922  การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น  
 Introduction to Chinese Writing  

3(3-0-6)  
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1552923  ไวยากรณ์ภาษาจีนเชิงสื่อสาร  
 Communicative Chinese Grammar  

3(3-0-6)  

1553929  การฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์เฉพาะ  
 Chinese Listening and Speaking in Specific Situations  

3(3-0-6)  

1553930  การเขียนโต้ตอบภาษาจีน  
 Chinese Correspondence  

3(3-0-6)  

1553931  ภาษาจีนเพื่อการพูดในที่ชุมชุน  
Chinese for Public Speaking  

3(3-0-6)  

1553932  สังคมและวัฒนธรรมจีน  
 Society and Culture of China  

3(3-0-6)  

1553933  ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน  
 China-Thailand Relations  

3(3-0-6)  

3. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1554807  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 Practicum 

3(270)  

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  

 เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว ทั้งน้ี จะต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร หรือ
รายวิชาอื่นๆ 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต  ทฤษฎี  ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 8 หน่วยกิต  
1500201  ความเป็นสวนดุสิต  4  2  4  6  
1500120  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน  4  4  0  8  
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพ้ืนฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต  
1551141 ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  3  3  0  6  
1551142 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  3  3  0  6  
1551144 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป  3  3  0  6  
หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 3 หน่วยกิต  
155xxxx เลือกเสรี  3     

รวม  20     

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วย
กิต  

ทฤษฎี  ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 8 หน่วยกิต  
1500121  ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด  4  4  0  8  
2500116  สังคมอารยชน  4  2  4  6  

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพ้ืนฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต  
1551143 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  3  2 2 5 

1551145 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  3  2 2 5 

1551146 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3  3  0  6  
หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 3 หน่วยกิต  

155xxxx  เลือกเสรี   3     

รวม  20     



   
  มคอ. 2 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต  ทฤษฎี  ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 6 หน่วยกิต  

1500119  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้  6  6  0  12  

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพ้ืนฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต  

1552130 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท  3  3  0  6  

1552131 สัทศาสตร์เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ  3  3  0  6  

1552306 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3  3  0  6  

วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาทักษะภาษา จ านวน 3 หน่วยกิต  

1552132 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3  2  2  5  

วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 3 หน่วยกิต  

1552656 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3  3  0  6  

รวม  21      

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต  ทฤษฎี  ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 4 หน่วยกิต  
4000112  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  4  2  4  6  
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพ้ืนฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต  
1553315 ปกรณัมปรัมปรา 3  3  0  6  
1552206 หลักการและการปฏิบัติการแปล  3  3  0  6    
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาวรรณคดี จ านวน 3 หน่วยกิต   
1553316 นวนิยายหรรษาและแฟนตาซี 3  3  0  6    
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต  
1552134 อรรถศาสตร์ 3  3  0  6  
วิชาเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต 
155xxxx กลุ่มวิชาเลือก (1)  3       

รวม  19      



   
  มคอ. 2 
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ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต  ทฤษฎี  ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 4 หน่วยกิต  
2500117  พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี  4  2  4  6  
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพ้ืนฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต  
1553124 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  3  3  0  6  
1552307 สุนทรียภาพทางวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ 3  3  0  6  
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาการแปล จ านวน 3 หน่วยกิต 
1553228 การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 3  3  0  6  
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาอังกฤษศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต 
1553135 ภาษาอังกฤษโลกร่วมสมัย 3  3  0  6  
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา จ านวน 3 หน่วยกิต 
1553133  การปราศรัยในที่ชุมชน 3 3 0 6 
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต  
155xxxx กลุ่มวิชาเลือก (2)  3     

รวม  22     

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต  ทฤษฎี  ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 3 หน่วยกิต 
 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล          3     2     2       5  
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา จ านวน 3 หน่วยกิต  

1552133 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3  2  2  5  
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต  
 1553134 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3  3  0  6  
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาการแปล จ านวน 3 หน่วยกิต  
1553229 การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 3  3  0  6  

วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาวรรณคดี จ านวน 3 หน่วยกิต  
1554306 มิติแห่งศัพท์และสถานที่ในนวนิยาย 3  3  0  6  

วิชาเลือก 6 หน่วยกิต  
155xxxx กลุ่มวิชาเลือก (3)  3     

155xxxx กลุ่มวิชาเลือก (4)  3     

รวม  21    



   
  มคอ. 2 
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ปีท่ี 4/ ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต  ทฤษฎี  ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง  
หมวดวิชาพ้ืนฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

1554907  การศึกษาด้วยตนเอง  3  2 2 5 
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาวรรณคดี จ านวน 3 หน่วยกิต  
1552308 จิตวิเคราะห์วรรณกรรม 3  3  0  6  

วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 3 หน่วยกิต  
1554606 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการน าเสนอ 3  2 2  5 

วิชาเลือก  จ านวน 6 หน่วยกิต  
155xxxx  กลุ่มวิชาเลือก (5)  3     

155xxxx  กลุ่มวิชาเลือก (6)  3     

รวม  15     

ปีท่ี4/ ภาคการศึกษาท่ี2  หน่วยกิต  ทฤษฎี  ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง  
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต  
1554807 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3   270  

รวม  3   270  



   
  มคอ. 2 
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ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  33 หน่วยกิต 
 

1500201  ความเป็นสวนดุสิต       4(2-4-6) 
Suan Dusit Spirit 

 พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์ แห่ง
วัฒนธรรมสวนดุสิต  มารยาทอย่างไทยและการน าไปสู่ความเป็นผู้ ดีที่ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  
พัฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ด้านการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ 
การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม อัน
แสดงออกถึงความเป็นไทยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น บุคลิกภาพตามรูปแบบความเป็นสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการ
ท างานด้วยความประณีต และรู้จริงในสิ่งที่ท า 

Development of Suan Dusit University from the past to the present,  
SDU’s cultural identity, Thai social manners and development with civility into ladies and 
gentlemen, development of SDU’s academic distinction in culinary arts, teaching profession, 
kindergarten education at La-or Utis Demonstration School, special education, food and 
services, nursing services, and elegant art and culture, as identification of being Thai and 
aligned with global changes in all dimensions, self-study, understanding of oneself and 
others, particular personality according to Suan Dusit Spirit, love, belief, determination and 
devotion for work with great care and particular expertise 
 
1500119  ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้    6(6-0-12) 
  Thai for Being Scholars     
 ใช้ภาษาเพื่อความถูกต้อง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาทั้งทักษะการฟัง การพูด 
การออกเสียง การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจับประเด็นส าคัญจากเร่ืองที่อ่านและฟัง 
ต้ังค าถาม วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่า แสดงถึงบุคลิกภาพและความเป็นผู้รอบรู้ในการใช้ภาษาในฐานะ
เคร่ืองมือของการประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสารในแต่ละสังคม  

   Use of language with accuracy, elegance and aesthetics, in terms of listening, 
speaking, pronunciation, reading and writing, use of Thai for communication, by getting main 
ideas from what is read and listened to, making inquiries, analyses, interpretations and 
evaluations, to indicate one’s personality and scholars for the use of Thai as a tool for 
professional work and communication in each society 
 
 
 
 
 
 



   
  มคอ. 2 
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1500120  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตน     4(4-0-8) 
  English for Self-direction 

อ่านและท าความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศหรือเร่ืองราวต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สรุปใจความ
ส าคัญจากเร่ืองที่ฟังและอ่าน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นที่เป็นข้อดีและข้อด้อยในศาสตร์สาขาวิชาชีพ
เฉพาะทางของตนเอง เขียนจดหมาย รวมถึงค าร้องขอที่ไม่เป็นทางการ จดบันทึกเร่ืองใกล้ตัวและใจความส าคัญ
ของเรื่องระหว่างการพูดคุย 
   Reading and understanding of data and information and matters in everyday 
situations,  demonstration of main ideas from what is heard and read, discussion, 
presentation of ideas related to strengths and weaknesses in one’s particular field of study, 
writing of letters and informal requests, and note-taking of familiar matters and key concepts 
during discussions 
 
1500121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะท้อนคิด     4(4-0-8)  
  English for Reflective Thinking 
  ใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการให้รายละเอียดค าชี้แจงและค าแนะน าเร่ืองที่ 
ตนเองรู้แก่ผู้อื่น เข้าใจเน้ือหาบทความและประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของ
ภาษา  สนทนาโต้ตอบและพูดให้ข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ 
   Practice of English listening and speaking skills in providing others with 
detailed instructions and advice in one’s area of expertise, understanding of articles and 
public announcements, analysis of basic information, and expression of ideas on abstract and 
concrete matters, as well as ones related to Thai and native-speaking culture, interaction 
with and provision of information for others with fluency and spontaneity 
 
2500116 สังคมอารยชน       4(2-4-6)  
  Civilized People Societies  
   ความหมาย ความส าคัญ ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาอารยธรรมโลก อารยธรรมตะวันตก 
อารยธรรมตะวันออก  และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิ ง
เปรียบเทียบกับอารยธรรมไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสัมพันธ์กับระบบ
การเมือง การปกครอง กฎหมาย และรูปแบบของรัฐตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา 
ผ่านผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
    Identification, significance, knowledge, and ideology gained from studies of 
global civilization, western civilization, eastern civilization and South East Asian civilization, 
emphasizing comparative analyses with Thai civilization, social development with civility in 
21st century, which is related to political systems, laws and forms of government, economic 
systems, beliefs and religions, through various areas of arts from the past to the present 
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2500117  พลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี     4(2-4-6) 
  Smart Thai and Global Citizens 
   ประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน มรดกทางภูมิปัญญาในสาขา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการปรับตัวให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอ ร์รัปชัน รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกชนในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมถึงการเคารพในสิทธิม นุษยชนและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

   History of Thai and global societies from the past up to the present, wisdom 
heritage in various fields related to identity of being Thai and philosophy of sufficiency 
economy, to adapt oneself to changes in the global society,  building up skills of analytical 
thinking and problem solution, collaboration and peaceful coexistence with others, 
responsibility for the society, anti-corruption attitude, awareness of one’s duty and one’s 
individual identification as Thai and global citizens, as well as respect to human rights and 
cultural diversity 
 
4000112  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   4(2-4-6) 
 Science and Mathematics in Daily Life 
 การคิดและการให้เหตุผล การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการด ารงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างคุ้มค่า   สื่อสังคมออนไลน์กับการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และการบูรณการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการท างาน 
 Thinking and reasoning, personal finance, data analysis and decision-making, scientific 
skills and procedures, science and living factors, application of science for health, life quality and 
environment, information technology advancement, analysis and worthwhile use of information 
technology, online social media and ways of living in the digital age, and integration of science, 
mathematics and information technology, to solve everyday problems for benefits of living and 
working   
 
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Digital Literacy 

แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล  
การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมี
สุขภาพดีในยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 
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Digital literacy concept, rights and responsibilities, digital media access, digital 
communication, digital security, digital media understanding, digital society practices, digital 
health and wellness, digital commerce, digital law and future digital technology 
                     
หมวดวิชาเฉพาะ         99 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ 42 หน่วยกิต 
 
1551141  ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

English Grammatical Systems 
ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชนิดของค า ค าน าหน้านาม ค ากริยาช่วย กริยาวิเศษน์วลี    

บุพบทวลี การใช้รูปกาลที่เป็นปัจจุบันในประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคค าถาม  
            English grammatical systems: parts of speech, determiners, modal verbs, 

adverbial phrases, prepositional phrases; present form: statements, negatives, and questions  
 
1552130  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท     3(3-0-6) 

English Grammar in Context 
          โครงสร้างประโยคโดยมุ่งเน้นที่ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รูปอดีตกาล รูปอนาคตกาล 

ประโยคเงื่อนไข ประโยคทางตรงและทางอ้อม กรรตุวาจก และกรรมวาจก อนุประโยค กริยาวลี จากสื่อที่เป็น
ของจริงทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทอื่นๆ  
           Rhetoric and sentence structure in English grammar from authentic materials 
including both printed and non-printed media: past forms, future forms, conditional 
sentences, direct and indirect speech, active and passive voices, clauses, phrasal verbs  
 
1551142 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  3(3-0-6) 
  English Listening and Speaking for Social Interactions   

          ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสาร บทสนทนาสั้นๆ และบทสนทนาเชิงลึกเพื่อ
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การพูดคุยเรื่องทั่วไป
อย่างเป็นทางการ การบอกทิศทาง การให้ความช่วยเหลือ การขอร้อง การวางแผนท่องเที่ยวร่วมกัน  และการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

 English listening and speaking for social interactions: short dialogues and 
extended conversations for a variety of every day social exchanges: greetings, small talk, 
directions, offers, requests, travel plans and shared experiences 
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1551143 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ    3(2-2-5) 
English Listening and Speaking for Professional Purposes   

          ทักษะการฟังและพูดเชิงธุรกิจในหลากหลายสถานการณ์ การน าเสนอทางธุริจ และการ
จัดการประชุมเชิงธุรกิจ มารยาททางธุรกิจในหลากหลายวัฒนธรรม มารยาทในการสนทนาทางโทรศัพท์ และ
การพูดร้องเรียน 

          Listening and speaking skills in a variety of business situations: business 
presentations, business meetings, cross-cultural business etiquette, telephone enquiries and 
verbal complaints  

 
1551144 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป    3(3-0-6) 

English Reading and Writing for General Purposes   
          ทักษะการอ่านและการเขียนขั้นพื้นฐานเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป เช่น การหาค าส าคัญ ส านวน 

วลี การอ่านแบบเร็ว และการอ่านเพื่อหาข้อมูลจากสื่อที่เป็นของจริงในระดับย่อหน้า การเขียนข้อความ บันทึก
ทั่วไป ประกาศที่ใช้ภายในหน่วยงาน ประกาศทั่วไป ตารางเวลา และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เป็นทางการ 

           Basic reading and writing skills for general purposes: keyword identification, 
idioms, phrases and skim and scan strategies in authentic paragraphs; written messages, 
simple notes, notices, announcements, schedules and informal emails 

 
1551145 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ   3(2-2-5) 

English Reading and Writing for Professional Purposes   
  ทักษะการอ่านและเขียนเชิงธุรกิจในหลากหลายสถานการณ์ การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญ ส่วนสนับสนุนใจความส าคัญ และโครงสร้างเร่ืองในรูปแบบต่างๆจากบทอ่านที่ ในรูปแบบความ
เรียง การวิเคราะห์ ชาร์ต กราฟ ตาราง บทความสั้นๆ และวารสารทางวิชาการที่พบในชีวิตประจ าวัน การ
วิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน และการน าเสนอความคิดเห็นจากบทอ่านออกมาในรูปแบบการเขียน 

       Reading and writing skills in a variety of business situations: identification of 
topics, main ideas, supporting details, text patterns of organization from expository text; 
analysis of announcements, charts, graphs, tables and short articles, academic journals in 
daily life; identification of author’s writing purposes and the presentation of the ideas 
regarding the texts in a written form 
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1551146 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น    3(3-0-6)   
  Introduction to English Linguistics 

หลักการทางภาษาศาสตร์ ที่มาของแนวคิดทางภาษาศาสตร์โดยย่อ โครงสร้างของระบบ  
เสียง การสร้างค า โครงสร้างประโยค การเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมถึงความหลากหลายของภาษา         
ตามชนชั้น วัจนลีลา และเพศสภาวะ 

Linguistic principles, a brief history of linguistic thought, the structure of the 
English sound system, word formation, sentence structure, language changes including 
variation by class, style and gender 
 
1553124  วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)   

English Syntax  
         แนวคิดทางวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษตามหลัก

วากยสัมพันธ์ แบบลักษณ์และหน้าที่ โครงสร้างลึกและโครงสร้างผิว ประเภทของค า วลีและประโยค ประเภท
ของประโยค  
            Concepts of English syntax: English sentence structures and syntax rules, 
forms and functions, deep and surface structure, word categories, phrase structure rules, 
types of sentences 
 
1552131 สัทศาสตร์เพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
  Phonetics for English Pronunciation 
  สัทอักษรในระดับค าและระดับประโยค หน่วยเสียงและรูปย่อยหน่วยเสียง โครงสร้าง  พยางค์ 
การลงเสียงหนักในระดับค าและระดับประโยค ลักษณะทางเสียงในการพูดต่อเน่ือง รวมถึง  ความหลากหลาย
ของส าเนียงในภาษาอังกฤษ 
  Phonetic alphabet in transcription at word and sentence levels, phonemes 
and allophones, syllable structure, stress at word and sentence levels, sounds in connected 
speech together with variation in English accents 
 
1552306 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6)   

Basic Concepts of English Literature 
          ความหมาย ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ องค์ประกอบของวรรณคดี ประเภทของวรรณคดี ทั้ง

ร้อยแก้วและร้อยกรอง วิธีการวิเคราะห์และตีความวรรณคดีโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงความงาม ภาษา 
ภาพพจน์ ฉันทลักษณ์ รูปแบบการประพันธ์  

    Meaning, importance, roles and functions of literature, literature components, 
literature genres, especially prose and poetry; critical and interpretive methods of 
knowledge exchange related to beauty, figurative language, prosody and fashion 
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1553315 ปกรณัมปรัมปรา                  3(3-0-6)   
Legend of Mythology         

          ประวัติความเป็นมาของเทพเจ้ากรีกและโรมัน เทพบุตร เทพธิดา วีรบุรุษ วีรสตรีซึ่งเป็นต้น
ก าเนิดและมีอิทธิพลด้านความเชื่อและแนวคิดทางวรรณกรรมต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ศิลปะและ
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ด้วยวิธีการคัดสรร วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และการตีความ 

          History and the origins of the Greek and Roman gods, angels, heroes, and 
heroines with the origin and influence of the literatures’ beliefs and concepts on the art, 
way of life and culture of the modern era via selection, analysis, comparison and 
interpretation 
 
1552307         สุนทรียภาพทางวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์                          3(3-0-6)   

Literature Appreciation and Criticism  
          ความหมายของสุนทรียภาพทางวรรณคดี คุณค่า ความงามของวรรณคดีในเชิงความหมาย

ตรงและนัยประวัติ การใช้ภาษาเชิงเปรียบเทียบ โวหารภาพพจน์ ส านวน จินตภาพ สัญลักษณ์ ที่ส่งผ่านใน
รูปแบบการประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ด้วยวิธีการคัดสรร วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และการตีความเพื่อ
สุนทรียภาพ 

          Meaning of literature appreciation, the value and beauty of the literature in 
both of its connotative and implicative meaning, the comparative language, figurative 
language, idioms, imagery, and symbolism in literary works, both of prose and poetry via 
selection, analysis, comparison and interpretation methods for appreciation 
 
1552206 หลักการและการปฏิบัติการแปล       3(3-0-6)   

Principles and Practice of Translation  
แนวคิด หลักการและทฤษฎีการแปล องค์ประกอบการแปล คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ

นักแปล ความสัมพันธ์ระหว่างการแปลกับการสื่อสารตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ กระบวนการและกลวิธีการแปล 
ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย ปัญหาที่เกิดในการแปลและแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ไข
ปัญหา การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาในการแปล 
   Concepts, principles, and theories of translation; elements of translation; 
translators’ competence and ethics; the relationship between translation and 
communication in regards to linguistic theories; the processes and strategies of translation; 
differences between English and Thai; problems in translation and possible solutions; 
application of information and communication technology and its tools, in solving 
translation problems 
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1554907 การศึกษาด้วยตนเอง      3(2-2-5)   
Independent Study  
การศึกษาหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยการประมวลความรู้ ความสามารถ 

ทางภาษาอังกฤษและความรู้ที่สั่งสมมาผ่านรูปแบบการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
A study of a topic of special interests related to the English language; 

knowledge, abilities and English skills synthesis from previous study and their application via 
reports and presentations  
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน         39 หน่วยกิต 
 
วิชาทักษะทางภาษา         9 หน่วยกิต 
 
1552132 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 

English Listening and Speaking for Academic Purposes    
          ทักษะการฟังเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ เน้นการฟังเพื่อหาค าเชื่อมข้อความ การจับ

ใจความส าคัญ และข้อมูลส าคัญเพื่อน าไปใช้ในการจดบันทึกผ่านการฟังการบรรยายเชิงวิชาการโดยใช้บทพูด
ระดับสูง และการน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ  

          Listening and speaking skills for academic purposes: discourse markers, main 
ideas and key information for the purpose of note taking with advanced listening texts and 
academic lectures; a presentation on an academic topic 

 
1552133 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 
  English Reading and Writing for Academic Purposes      

          ทักษะการอ่านและการเขียนในบริบททางวิชาการ การอ่านวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อความ
ที่น ามาจาก วารสารวิชาการ และรายงานต่างๆ กลวิธีการเขียนความเรียงในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย การ
เรียบเรียงความคิดก่อนลงมือเขียน การวางโครงเรื่อง การร่างงานเขียน การปรับแก้ และการตรวจทาน 

           Academic reading and writing skills: analysis and synthesis of academic 
journals and reports; writing strategies for different types of essays: idea generation, outlines, 
drafts, edits and proofs 
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1553133 การปราศรัยในท่ีชุมชน      3(3-0-6) 
  Public Speaking           

        หลักการและวิธีการในการพูดในที่ชุมชนการพูดสุนทรพจน์แบบต่างๆซึ่งมีหน้าที่และ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย การพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลันโดยไม่มีการเตรียมตัวล่างหน้า การพูด
เพื่อโน้มน้าวใจ การพูดเพื่อให้ข้อมูล และการพูดสุนทรพจน์เน่ืองในโอกาสที่เป็นทางการ การใช้ค า ประโยค 
และส านวนต่างๆภายใต้หัวข้อที่ก าหนดในการเตรียมการพูด บทบาททางจริยธรรม  และการเรียงล าดับ
ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการเขียนร่างสุนทรพจน์  

       Principles and methods of public speaking and different kinds of speeches 
with different functions: impromptu, persuasive, informative, and official speeches; words, 
sentences and expressions according to speech topics; the role of ethics and the logical 
arrangement of ideas in written speeches 
 
วิชาภาษาศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 
1552134 อรรถศาสตร์       3(3-0-6)   

Semantics 
  ธรรมชาติของความหมาย ในเร่ืองความหมายที่เกิดจากค า ความหมายที่ เกิดจากกลุ่มค า   
และความหมายที่เกิดจากบริบทของการใช้ แนวคิดของความสัมพันธ์ทางอรรถศาสตร์และความ สัมพันธ์ทาง
ความหมาย ประพจน์ ค่าความจริงและเงื่อนไขของความจริง รวมถึงอรรถลักษณ์  
  The nature of meaning: lexical semantics, compositional semantics and 
pragmatics; concepts of semantic relativity and sense relations; propositions, truth-values 
and truth-conditions; semantic features 
 
1553134 วัจนปฏิบัติศาสตร์      3(3-0-6)   
  Pragmatics  
  มโนทัศน์พื้นฐานด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ หลักการให้ความร่วมมือในการสนทนา ทฤษฎี       
วัจนกรรม ทฤษฎีความสุภาพ รวมถึงการวิเคราะห์บทสนทนา และปริจเฉทวิเคราะห์เชิง วิพากษ์   
  Basic concepts in pragmatics, co-operative principles, speech acts, politeness 
theory including conversational and critical discourse analysis 
 
 
 
 
 
 
 



   
  มคอ. 2 
 

 

                                                     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   36 

 

 

กลุ่มวิชาวรรณคดี  9 หน่วยกิต 
 
1552308 จิตวิเคราะห์วรรณกรรม      3(3-0-6)  

Psychoanalysis Literature 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีบุคลิกภาพ จิตวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละครในเชิงบวก 
และลบ ด้วยวิธีการสังเคราะห์ แยกแยะ เปรียบเทียบ เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วรรณกรรม
และการด าเนินชีวิตในสถานการณ์จริงผ่านกรณีศึกษา  
  Principles, concepts and theories of personalities and psychoanalysises 
affecting the behavior of the characters both in positive and negative regression via the 
analysis, classification and comparative methods leading to the application of literature 
analysis and real life situations in the form of case studies 
 
1553316 นวนิยายหรรษาและแฟนตาซี               3(3-0-6)  

Comical and Fantasy Novel  
  นวนิยายหรรษาแฟนตาซี องค์ประกอบ โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก แง่คิดต่างๆ ภาษา ส านวนที่
ใช้ในการประพันธ์ การล้อเลียน เสียดสี และการสร้างจินตนาการเกินจริงที่ส่งผลต่อมุมมองของมนุษย์  
  The characteristics and features of comical and fantasy novels; components, 
plots, characters, settings, aspects, language usage, idioms, parody, satire and imaginative 
power and its influence over human perspectives 
 
1554306 มิติแห่งศัพท์และสถานท่ีในนวนิยาย     3(3-0-6)  

Dimension of Vocabulary and Places in Novel 
   การวิเคราะห์ค าศัพท์ในนวนิยาย ความหมายของค า วิธีการใช้ การสื่อความหมายตรงและนัย
ประหวัดที่ เกี่ยวเน่ืองกับสถานที่ เวลา และสถานการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในนวนิยายที่มีปัจจัยมาจาก 
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบประเพณี เพื่อการประยุกต์ไปสู่การน าเสนอเพื่อการท่องเที่ยว 

Analysis of vocabularies in novels: meanings, usage, conveyance of the  
meaning in connotation and innotation with relevance to places, time and various situations 
happening within the novel through many factors such as history, geography, culture and 
tradition; applications for presentation in tourism 
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กลุ่มวิชาการแปล  6 หน่วยกิต 
 
1553228 การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย    3(3-0-6)   

English to Thai Translation 
การฝึกแปลโดยน าแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการแปลมาประยุกต์ใช้ในการแปลต้นฉบับ

ประเภทต่างๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การวิเคราะห์และตีความต้นฉบับอังกฤษโดยการคัดสรรค าศัพท์
และส านวนมาใช้ในการแปลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การแก้ไขปัญหาในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย การใช้กลวิธีการแปลตลอดจนเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

Translation practice via the application of concepts and theories of 
translation, as well as translation processes for texts in different genres from English to Thai; 
analysis and interpretation of source texts in English with accurate and appropriate 
terminology and expressions for translation; translation problem solutions; appropriate 
strategies, information, and communication technology and English to Thai texts translation 
tools  

 
1553229 การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)   

Thai to English Translation 
การฝึกแปลโดยน าแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการแปลมาประยุกต์ใช้ในการแปลต้นฉบับ

ประเภทต่างๆจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์และตีความต้นฉบับภาษาไทยโดยการคัดสรร
ค าศัพท์และส านวนมาใช้ในการแปลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การแก้ไขปัญหาในการแปลจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ การใช้กลวิธีการแปลตลอดจนเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 Translation practice via the application of concepts and theories of 
translation, as well as translation processes for texts in different genres from Thai to English; 
analysis and interpretation of source texts in Thai with accurate and appropriate terminology 
and expressions for translation; translation problem solutions; appropriate strategies, 
information, and communication technology and Thai to English texts translation tools  
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                                                     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   38 

 

 

วิชาภาษาและการสื่อสาร        6 หน่วยกิต 

1552656  ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ    3(3-0-6) 
 English for Hospitality Industry 

ค าศัพท์ วลี และส านวนในการสนทนาเพื่อการบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมบริการใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การทักทาย และการต้อนรับลูกค้า การปฏิบั ติตามค าร้องขอ การให้ความช่วยเหลือ 
และการให้ค าแนะน ากับลูกค้า แนวความคิดพื้นฐานเพื่อการท างานบริการในแผนกต่างๆ และในหลายต าแหน่ง
งานโดยมีการเชื่อมโยงการใช้ภาษาและเทคนิคการสื่อสารเข้ากับความเข้าใจในอาชีพด้านการบริการ  

Vocabulary, phrases and expressions in conversations for guest service 
situations in the hospitality industry; greeting and receiving guests, dealing with guest 
requests, offering help and advice; the fundamental concepts of hospitality in different 
service departments and various job positions in the service industry; the combination of 
language used with communicative techniques for understanding in hospitality careers 
 
1554606  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการน าเสนอ    3(2-2-5)   

English for Presentation Skills 
          พัฒนาการสื่อสารและทักษะภาษาในการน าเสนอด้วยวาจาอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ การ

วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การเลือกหัวข้อน าเสนอ การก าหนดวัตถุประสงค์การน าเสนอให้ชัดเจน การจัดล าดับเน้ือหา
การน าเสนอ การฝึกการน าเสนอ และการรับมือกับค าถามต่างๆ  

Development of communication and language skills for the delivery of 
effective oral presentations; analysis of an audience; selection of topics; clear objectives of 
presentations; presentation content organization; presentation practice and question 
responses 
 
วิชาอังกฤษศึกษา  3 หน่วยกิต 
 
1553135  ภาษาอังกฤษโลกร่วมสมัย     3(3-0-6)   

Contemporary World Englishes       
          ภาษาอังกฤษในส่วนต่างๆ ทั่วโลกและทฤษฎีการพัฒนาและโครงสร้างของภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาของโลก การส ารวจความหลากหลายของภาษาอังกฤษในด้านองค์ประกอบของภาษาและบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมและการศึกษาในเร่ืองบทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลางในการ
สื่อสารและการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ 

          English language across the world and the theories on the development and 
structure of world Englishes; the varieties of Englishes in terms of linguistic features; the 
sociocultural contexts and the role of English as a lingua franca in ASEAN and its implications 
for English language teaching and learning 
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กลุ่มวิชาเลือก           18 หน่วยกิต 
(ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชา จ านวน 18 หน่วยกิต)  
 
วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 18 หน่วยกิต 
 
1552657 ภาษาอังกฤษในการโต้วาทีและอภิปราย     3(3-0-6) 
  English Debate and Discussion         

          แนวความคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การ
แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง การโต้วาที และการอภิปราย การหาข้อสรุปที่สอดคล้องกับหลักเหตุผลด้วยการ
ประเมินข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์ประเด็นที่สนับสนุน และขัดแย้งกับหัวข้อ 
ตลอดจน การฝึกฝนการโต้วาทีและการอภิปรายหัวข้อต่างๆจากหลากหลายสาขา ได้แก่ การศึกษา  วัฒนธรรม 
จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

          Concepts in critical and logical thinking: argument, debate, discussion, drawing 
logical conclusions from the critical evaluation of facts and ideas, analysis of both affirmative 
and negative sides of an issue, practices of debate and discussion in different areas including 
education, culture, ethics, science and technology, economics, and the environment 
 
1552658  ภาษาในสื่อดิจิทัล      3(3-0-6)   

Language in Digital Media 
          พัฒนาการของภาษาที่ ใช้ ในสื่อดิ จิทัลและข้อควรปฏิบั ติในการสื่อสารผ่านสื่อดิ จิทัล 

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของภาษาที่ใช้ในสื่อดิจิทัลกับภาษาที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ เขียนค า
วิจารณ์โต้ตอบเน้ือหาที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ 

Development of language in digital media and the etiquette in digital media 
communication; comparison and contrast between the language of digital media and the 
language of printed media; written argumentative comments in response to posted content 
in digital media 
 

1552659  ระบบหน่วยค าภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)   
English Morphology   

           การศึกษาหน่วยของค า ได้แก่ หน่วยค าอิสระ หน่วยค าไม่อิสระ อุปสรรค รากศัพท์ ปัจจัย 
ประเภทของปัจจัย ค าเด่ียว ค าประสม ค าซ้อน หน่วยศัพท์ การสร้างค า ชนิดของค า     

           A study of word units: free morphemes, bound morphemes, prefixes, roots, 
suffixes: derivational and inflectional morphemes, simple words, compound words, complex 
words, lexemes, word formations and word classes 
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1552660  ภาษาศาสตร์เชิงสังคม      3(3-0-6)            
Sociolinguistics  

  หลักการและมโนทัศน์พื้นฐานทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม เครือข่ายทางสังคม ความสัมพันธ์
ของภาษากับภูมิศาสตร์ ส าเนียงและภาษาถิ่น ความหลากหลายทางภาษา ภาษากับเพศ ภาษากับอาชีพ การ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางภาษา   

Principles and basic concepts of sociolinguistics, social networks, the 
relationship of language to geography, accents and dialects, language varieties, language and 
gender,  language and occupation, change in language styles 
 
1552661 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง    3(2-2-5) 
  Learning English via Drama 
  การฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านการแสดงแบบสนทนาเด่ียว การแสดงแบบกลุ่ม 
การแสดงลักษณะท่าทาง การใช้สายตา การแสดงออกทางสีหน้าและการพูด การออกเสียงตามแบบการแสดง
ละคร 
  English skill practice via monologue and group performance, gesture, eye 
movement, facial and speech movement, pronunciation for drama 
 
1552662 การสื่อสารวรรณกรรมและประยุกต์ใช้    3(3-0-6)   

Literature Communication and Application 
  หลักการ แนวคิด รูปแบบและทฤษฎีการสื่อสาร อันได้แก่ การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การ
วิเคราะห์ผู้รับสาร การจัดระเบียบวาระสารของผู้ประพันธ์เพื่อสร้างอิทธิพลเหนือผู้อ่าน การประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ สถานการณ์ เหตุการณ์ บริบททางสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ที่
ปรากฏในงานวรรณกรรมแต่ละยุคสมัย ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างบทละครสมัยใหม่  
  Principles, concepts, form and communication theories; persuasive 
communication, audience analysis, agenda setting of author constructs and their creation of 
influences on readers; the application of communication concepts and theories for the 
study and analysis of situations, events, social contexts, culture, and politics of any given 
era; application for writing a modern dramatic script 
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1552663  การแปลแบบล่าม      3(3-0-6) 
 Interpretation 

 มโนทัศน์และหลักการของการแปลแบบล่าม กระบวนการแปลแบบล่าม เทคนิคการแปล
แบบล่ามและประเภทของการแปลแบบล่าม ล่ามฉับพลันหรือล่ามพูดพร้อม ล่ามต่อเน่ืองหรือล่ามพูดตาม ล่าม
กระซิบ ล่ามถ่ายทอดหรือล่ามส่งผ่าน ล่ามทางโทรศัพท์ ล่ามโรงงาน ล่ามในศาล ล่ามทางการแพทย์ ล่าม
ติดตามตัว ปัญหาและวิธีการแก้ไขการแปลแบบล่าม  การฟังเพื่อสรุปและถอดความ การจดบันทึก อุปกรณ์
การแปลล่ามฉับพลัน คุณสมบัติและจรรยาบรรณล่าม ฝึกปฏิบัติการแปลแบบล่ามไทย -อังกฤษ และ อังกฤษ - 
ไทย 

          Concepts and principles of interpretation; interpretation processes; techniques 
and types of interpretation: simultaneous interpretation, consecutive interpretation, 
whispering interpretation, relayed interpretation, telephone interpretation, courtroom 
interpretation, medical interpretation and escort interpretation;  problems and solutions in 
interpretation; summaries and paraphrases from listening; note -taking; instruments for 
simultaneous interpretation; interpreters’ qualifications and code of conduct as well as 
interpretation in practice from Thai to English and English to Thai  
 
1553635  การแปลเอกสารเฉพาะทาง     3(3-0-6)  

Translation of Specialized Texts                                                
   การฝึกแปลต้นฉบับประเภทต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะทางภาษา ได้แก่ ข่าว งานวรรณกรรม 
ภาพยนตร์ สูตรอาหาร ค าอวยพร และสุนทรพจน์ บทคัดย่อ สัญญา โดยน าความรู้ที่ได้จากแนวคิด หลักการ 
และทฤษฎีการแปลมาประยุกต์ใช้ในการแปลต้นฉบับที่มีองค์ประกอบและรูปแบบเฉพาะทางภาษา 

   Translation practice of various source texts with particular protocols including 
news, literature, films, cooking recipes, greetings, speeches, abstracts, and contracts; 
application of concepts, principles and theories of translation for the translation of source 
texts with specific elements and language features 
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1553636  การประเมินงานแปลเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์   3(3-0-6) 
 Reflective Assessment of Translation 

 การวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ ตามแนวคิด หลักการ ทฤษฏีและองค์ประกอบของการแปล 
โดยใช้ตัวอย่างจากงานแปลที่ได้รับการยอมรับและงานแปลที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งแบ่งตามประเภทของงานแปล 
ได้แก่ งานแปลที่เป็นภาษาเขียนและภาษาพูด งานแปลที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และงานแปลเฉพาะ
ด้าน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิพากษ์วิจารณ์งานแปลของผู้อื่นด้วยเหตุผลที่เหมาะสม และน ามาประยุกต์ใช้กับ
งานแปลของตนเอง 

Reflective assessment of translation according to the relevant concepts, 
principles, theories and elements of translation; examples of translated texts of high and 
low quality with varying classifications such as written and spoken translations, formal and 
informal translations, and translations with particular protocols; appropriate and reasonable 
reflection of others’ target texts leading to application within their own translated texts 

 
1553637  ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
 English for Cultural Tourism 
 ค า ศัพท์ เฉพาะด้านประวั ติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น วัด วัง และโบราณสถาน แหล่งจับจ่ายซื้อของและสถานที่พัก ในรูปแบบ
ของการฝึกปฏิบัติการจริง 
 Technical terms and history of cultural attractions in Bangkok and suburban 
areas: temples, palaces and archaeological sites, ethical and legal shopping products, 
accommodations, tour agency booking, authentic situational practice  
 
1553638  ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ   3(3-0-6) 
 English for Eco Tourism 
 ค าศัพท์เฉพาะด้านประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย แหล่งจับจ่ายซื้อของและสถานที่พัก ในรูปแบบของการฝึก
ปฏิบัติการจริง 
 Technical terms in eco-tourism relevant to natural parks and maritime parks in 
all regions of Thailand, ecological and ethical products, accommodations, tour agency 
booking, authentic situational practice  
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1553630  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน     3(3-0-6)   
English for Work 

  การพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสารในที่ท างานทั่วไป ได้แก่ การสัมภาษณ์งาน การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การบอกก าหนดการ และการนัดหมาย การต้อนรับแขก การบอกทิศทาง การบอกวิธีการหรือให้
ค าแนะน า การประชุม และการอภิปรายในที่ประชุม แนวความคิด ค าศัพท์ และส านวนภาษาต่างๆที่เป็น
ประโยชน์และเกี่ยวข้องกับหัวข้อเหล่าน้ี 

   Oral and written communication for common work interactions: job 
interviews, telephone conversations, scheduled appointments, reception of visitors, 
directions, instructions, meetings and discussions; useful concepts, vocabularies and 
expressions related to the topics 
 
1553631 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทางและการศึกษา   3(3-0-6)   

English for Travel and Study  
          ความ รู้และทักษะทางภาษาอังกฤษที่จ า เป็นเพื่อการเ ดินทางและศึกษาต่อ ไ ด้แก่ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ  การถามเส้นทาง การจองห้องพักในโรงแรม  
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทักษะการจดบันทึกส าหรับการอ่านและการฟัง การน าเสนอเอกสารวิชาการ 

          English knowledge and skills for travel and study; survival English in various 
situations: directions, hotel room reservation; academic English: note taking strategies for 
reading and listening, academic paper presentations 
 
1553632  ต้นก าเนิดและการพัฒนาภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)   
  English Origins and Development   
           ต้นก าเนิดและพัฒนาการของภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ ตลอดจนพัฒนาการของ
ภาษาอังกฤษต้ังแต่อดีต ยุคกลาง จนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านการศึกษาอิทธิพลที่เกิดจากบุกรุกของชาติอื่น ศาสนา  
และสภาพสังคม ตระหนักถึงอิทธิพลอื่นๆที่มีต่อภาษาอังกฤษในยุคสมัยของการล่าอาณานิคม และการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการแลกเปลี่ยนทางสังคม และวัฒนธรรม ศึกษาแหล่งที่มาของ
ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ และภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน  

          Origins and development of the English language in England from Old to 
Middle to Modern English, via invasions and religious and social influences ; the further 
influences upon English in the colonization era and the subsequent development of the 
language via cultural and social exchanges; the origins of the differences between British and 
American English 
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1553633  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     3(3-0-6)   
Cross-cultural Communication       

          ค าจ ากัดความและความส าคัญของการสื่อสารแบบข้ามวัฒนธรรมโดยให้ความส าคัญในเร่ือง
คุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการใช้ภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคในการสื่อสาร การ
เปรียบเทียบกลุ่มต่างๆที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันในเร่ืองของช่องทางของการสื่อสาร การสื่อสารโดยใช้อวัจน
ภาษา รูปแบบของการออกเสียง รูปแบบของการเรียกขาน การทักทายและการขอร้อง  ฝึกการใช้ทักษะในการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมในสถานการณ์ต่างๆ 
          Definition and importance of cross-cultural communication with focus on 
cultural values embedded in language use and hidden assumptions and barriers to effective 
communication; comparison of preferred modes of communication, nonverbal 
communication, intonation patterns, address terms, greetings and requests across cultural 
groups; application of cross-cultural communication skills for various situations 
 
1553634  ภาษาอังกฤษในบริบทของทวีปเอเชีย    3(3-0-6)   

English in an Asian Context        
          ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของภาษาอังกฤษในประเทศต่างๆในเอเชีย การศึกษาในเร่ือง

บทบาทและหน้าที่ของภาษาอังกฤษในบริบทที่มีวัฒนธรรมและภาษาพูดที่แตกต่างกัน  การเปรียบเทียบความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียและการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการสื่อสารที่สร้างความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน 

           History and development of the English language in Asian countries; the roles 
and functions of the English language in multicultural and multilingual contexts; 
comparisons between different cultures in Asian countries and the implications of these 
differences for a better understanding in communication 
 
กลุ่มวิชาภาษาไทย  18 หน่วยกิต 
 
1552901 คติชนเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   3 (3-0-6) 

Folklore for Creation of Value-added Economy    
ความรู้พื้นฐานทางคติชนวิทยา ทฤษฎีคติชนวิทยา การเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ประโยชน์

ข้อมูลทางคติชนวิทยา ความเชื่อ พิธีกรรม ต านาน เพลงพื้นบ้าน งานศิลปะ ศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้
ข้อมูลทางคติชนในภาพยนตร์ บทโทรทัศน์และสารคดี การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางคติ
ชน 

Basic knowledge of folklore; theories of folklore; collection and utilization of 
folk data; beliefs, rituals, legends, folk tale, folk song, folk arts, folk performing arts; folklore 
data application in films, TV scripts and documentary, folklore for creation of value-added 
economy  
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1552902  การย่อและการสรุปความ       3(3-0-6) 
  Summary and Conclusion  
  หลักการ รูปแบบ เทคนิคการย่อความ การสรุปความ และการขยายความ ความรู้ทั่วไปของ
การเขียนค า ประโยค ย่อหน้า ฝึกการจับใจความส าคัญจากการฟังสื่อและการอ่านสารประเภทต่าง ๆ 
ตลอดจนเขียนสาระสังเขปและบทตัดตอน การสรุปเน้ือหา ข่าว รายงาน และโครงการ  
  Principles, patterns, techniques of summary, conclusion, and explanation, 
general knowledge of words, sentences, paragraphs writing, practice getting main idea from 
listening to different media and reading various types of documents as well as practice 
writing abstracts and extracts, and concluding contents, news, reports, and projects  
 
1552903  หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 

Thai Grammar and Language Usage 
การใช้ภาษาไทยด้านเสียง พยางค์ ค า วลี ประโยค และภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับ

ภาษาไทย ส านวนไทย ภาษาสุภาพ ราชาศัพท์ หลักเกณฑ์การอ่านการเขียนค าไทย ตลอดจนการใช้ภาษาตาม
ระเบียบวิธีใช้ และตามความนิยม 
  Thai use in sounds, syllables, words, phrases, sentences, and foreign 
languages related to Thai, expressions, polite languages, royal words, rules of reading and 
writing Thai, as well as language use according to methodology and trend  
 
1553907  ศิลปะและลีลาของการอ่าน       3(3-0-6) 

Art and Style of Reading  
หลักการและกระบวนการอ่าน การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ การอ่านวิเคราะห์สาร การอ่าน

ตีความ การอ่านวินิจสาร การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และประเมินคุณค่าจากสิ่งที่อ่าน โดยคัดสรรจาก
บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการอ่าน 
  Principles and processes of reading, reading for getting main idea, analytical 
reading, interpretative reading, reading diagnosis, critical reading, and evaluating value from 
what to read by selecting from appropriated Thai and English article for learners and 
providing activities to promote reading development 
 
1553908 ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด     3(3-0-6) 
  Art and Style of Listening and Speaking 

หลักการและเทคนิคการฟังอย่างมีวิจารณญาณและการพูดในชีวิตประจ าวัน การฟังเพื่อจับ
ใจความส าคัญ การฟังวิเคราะห์สาร การฟังตีความ และการฟังประเมินค่า การใช้น้ าเสียง จังหวะ ลีลาการพูด 
กิริยาท่าทางและบุคลิกภาพ เพื่อการบรรยาย การอภิปราย สัมมนา ปาฐกถา ตลอดจนฝึกการฟังและการพูด
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ 
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  Principles and techniques of critical listening and speaking in daily life, 
listening for getting main idea, analytical listening, interpretative listening, listening for 
evaluation, use of tones, rhythms, speaking styles, motions and personalities for narration, 
discussion, seminar, and speech, as well as practice listening and speaking Thai and English 
in various opportunities and situations  
 
1553909 ศิลปะและลีลาของการเขียน       3(3-0-6) 

Art and Style of Writing  
หลักการและเทคนิคการเขียน การเปรียบเทียบระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน การใช้ค า 

โวหาร ส านวน สุภาษิต และค าพังเพย ระบบการอ้างอิง ฝึกการเขียนเร่ืองภาษาไทยและภาษาอังกฤษจาก
ประสบการณ์ อนุทิน ชีวประวัติ แนะน าหนังสือหรือแหลงท่องเที่ยว เรื่องสั้น บทความแสดงความคิดเห็นและ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล      

Principles and techniques of writing, comparison of spoken and written 
language, use of words, locutions, expressions, proverbs, and aphorisms, reference systems, 
practice writing Thai and English stories from experiences, diaries, biographies, introducing 
book or tourist attraction, short stories, articles to express opinion and rationally criticize 
 
1553910  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
  Intercultural Communication 

ความเป็นมา อิทธิพล และองค์ประกอบของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความแตกต่างและ
การปรับตัวทางภาษาและวัฒนธรรม การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ  กระบวนการ
เสริมศักยภาพเพื่อการท างานข้ามวัฒนธรรมอาเซียน แนวโน้นและประเด็นของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
กับภาษาไทย 
  Background, influences, and compositions of intercultural communication, 
differences and adaptation in language and culture, verbal and non-verbal languages uses, 
personality developments, scaffolding processes for work across ASEAN cultures, trends and 
issues of intercultural communication and Thai language 
 
1553911  วัฒนธรรมอาเซียน       3(3-0-6) 
  ASEAN Culture 

ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา และก าเนิดของวัฒนธรรม ลักษณะและความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมไทยและอาเซียน การวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างทางสังคม ภาษา วรรณกรรม 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน ประเพณี ต านาน พิธีกรรม ความเชื่อ ระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิต และข้อควรปฏิบัติ
ของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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Definitions, importance, background, and origin of culture, characteristics and 
relationships between Thai and ASEAN cultures, analysis of similarities and differences in 
societies, languages, literary works, cultures, customs, traditions, mythologies rituals, beliefs, 
economic systems, ways of life, and regulations of each ASEAN country 
 
1553912  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ            3(3-0-6) 

Teaching Thai as a Foreign Language 
ความเป็นมาของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ แนวคิดของการสอน

ภาษาต่างประเทศ การรับและการเรียนรู้ภาษาที่หน่ึงและภาษาต่างประเทศ ปัจจัยของผู้เรียนในด้านภาษา 
สังคม และวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย วิธีการสอน การจัดกิจกรรม การผลิตสื่อ การวัดและประเมินผล 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศใน
สถานการณ์จริงหรือจ าลอง 
  Background of teaching Thai as a foreign language, foreign language teaching 
approaches, first and foreign language acquisition and learning, factors of learners in 
languages, socials, and cultures for learning Thai, teaching methods, activity managements, 
media productions, evaluations and assessments, lesson plan writing, and Thai language 
teaching skills development approaches for foreigners in the real or simulation situations  
 
1553913 นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
  Communication Innovation in the Digital Age 
   นวัตกรรมด้านแนวคิด รูปแบบ เคร่ืองมือส าหรับการสื่อสารในที่ท างานในยุคดิจิทัล          
การสื่อสารแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา การน าเครือข่ายสังคม บล็อก ไมโครบล็อก ชุ มชนเน้ือหา            
วิกิ พอดแคสต์ กระดานอภิปราย โลกเสมือน การประชุมออนไลน์ และที่ค่ันหน้าทางสังคม ไปใช้เพื่อ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริบทการสื่อสาร 
  Innovations in concepts, models, tools for communication at work in the 
digital age, synchronous and asynchronous communication, implement of social network, 
blog, microblog, content community, wiki, podcast, forum, virtual world, online conference, 
and social bookmarking for the benefits of communication contexts 
 
กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส         18 หน่วยกิต 
 
1552904  ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน     3(3-0-6) 

 French for Beginners 
          ฝึกทักษะภาษาฝร่ังเศส ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นความเข้าใจและ

สื่อสารในชีวิตประจ าวันด้วยค าศัพท์ ไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน และเรียนรู้วัฒนธรรมฝร่ังเศส 
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           Practice of listening, speaking, reading and writing French at elementary level.  
With the emphasis on communicative skill used in everyday French culture, basic vocabulary 
and sentence structure are embedded in 
 
1552905  ภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

French in Daily Usage  
          พัฒนาทักษะภาษาฝร่ังเศส ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นความเข้าใจ

และสื่อสารในชีวิตประจ าวันด้วยค าศัพท์ ไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น และเรียนรู้วัฒนธรรม สังคมฝร่ังเศส  
          Improve advanced French listening, speaking, reading and writing skills and 

focusing on communicative skill used in everyday French culture, and gaining cultural and 
society knowledge 
 
1552906  การสื่อสารภาษาฝร่ังเศสในบริบท     3(3-0-6) 

 Communicative French in Contexts 
          ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศสในบริบทต่างๆในระดับสูงขึ้น  เรียนรู้ค าศัพท์        

ไวยกรณ์และส านวนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัฒนธรรมการสื่อสารกับชาวฝร่ังเศส 
          Practice of listening and speaking French in situations, vocabularies, grammar, 

expressions and includeing cultural French knowledge and communicative skill 
 

1552907  ความเข้าใจในเอกสารภาษาฝร่ังเศส    3(3-0-6) 
  Comprehension in French Documents  

          ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน เพื่อความเข้าใจในเอกสารจริงภาษาฝร่ังเศส อาทิ ป้ายประกาศ 
แผ่นพับ โมษณา แบบฟอร์มต่างๆ ค าศัพท์ ไวยากรณ์ และส านวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

          Practice of reading and writing authentic materials; notice, leaflet, 
advertisement and various types of forms, vocabulary, grammar and expressions related 
fields 
 
1552908  ฝร่ังเศสศึกษา       3(3-0-6) 

 French Studies 
          สภาพภูมิศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวฝร่ังเศสใน

ปัจจุบัน  
          Geography, society and politics, economics, arts and culture of the French in 

21st centuries 
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1553914   วัฒนธรรมการรับประทานอาหารฝร่ังเศส    3(3-0-6) 
   French Dining Culture  

          ประวัติความเป็นมา  ธรรมเนียมและมารยาทการรับประทานอาหารฝร่ังเศส   ประเภท
อาหาร เคร่ืองด่ืมและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
          Concepts and French dining etiquette which includes table manner, foods 
and drinks 
 
1553915  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเท่ียว     3(3-0-6) 

 Communicative French for Tourism 
           ฝึกการใช้ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารเพื่อกทาท่องเที่ยว ในสถานการณ์ต่างๆ ของลักษณะ

การจัดการอุสตสาหกรรมบริการ เรียนรู้ค าศัพท์และส านวนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศฝร่ังเศส 
และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญต่างๆ 
                     Practice of using essential French in communicatin for travelling in situations 
of prospects for hospitality management industry and improve its skills, study vocabularies, 
expressions, about France and its significant tourism attractions  
 
1553916  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม   3(3-0-6) 
  Communicative French for Food and Beverage Service 

           ฝึกภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารส าหรับบุคลากรที่ให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
สถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้ค าศัพท์และส านวนที่เกี่ยวข้อง 

           Practice of using essential communicative French for Food and Beverage 
Personnel in situations and improve its skills and study vocabularies and expressions in 
related field 
 
1553917  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการโรงแรม     3(3-0-6) 

Communicative French for Hotel  
          ฝึกภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารส าหรับบุคลากรที่ให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมใน   

สถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้ค าศัพท์และส านวนที่เกี่ยวข้อง 
          Practice of using communicative French for Hotel situations and study 

vocabularies and expressions in related field 
 

1553918  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานส านักงาน     3(3-0-6) 
 Communicative French for Office Work 
 ฝึกการสื่อสารส าหรับบุคลากรในส านักงานในสถานการณ์ต่างๆ และเรียนรู้ค าศัพท์และ

ส านวนที่เกี่ยวข้อง 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv6KKlvaTOAhVLMo8KHWWVAg8QFggxMAY&url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2F8dgppopyvx72%2Ffood-and-beverage-personnel%2F&usg=AFQjCNHlwiRfEQKctCNUfc1jNfps8i5aFg&bvm=bv.128987424,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv6KKlvaTOAhVLMo8KHWWVAg8QFggxMAY&url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2F8dgppopyvx72%2Ffood-and-beverage-personnel%2F&usg=AFQjCNHlwiRfEQKctCNUfc1jNfps8i5aFg&bvm=bv.128987424,d.c2I
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           Practice of using essential communicative French for office worker in 
situations and study vocabularies and expressions in related field 
 
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น  18 หน่วยกิต 
 
1552909 อักษรญี่ปุ่น        3(3-0-6) 
  Japanese Alphabet  

          อักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ อักษรคันจิ ค าศัพท์และส านวนค าทักทายในชีวิตประจ าวัน 
และเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

          Japanese alphabet including Hiragana, Katakana and Kanji as well as 
vocabulary and greeting expressions in daily life, study of Japanese society and culture  
 
1552910   ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 

Fundamental Japanese 
โครงสร้างประโยคพื้นฐานและฝึกสนทนาสั้นๆ ได้แก่ การแนะน าตนเอง การนับเลข การบอก

อายุ การบอกหมายเลขโทรศัพท์ การการบอกวันเดือนปี การบอกเวลา การบอกราคา และเรียนรู้ สังคม
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

          Basic sentence structures and short conversations practice including 
introducing yourself, numbers counting, telling age, telling telephone number, telling date 
and  time and telling price, a study of Japanese society and culture  
 
1552911 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
  Japanese to Daily Communication 

          ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่ าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  

Pratice of listening, speaking, reading and writing Japanese in daily-life  
communication 
 
1552912  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์    3(3-0-6) 
  Japanese to Situational Communication  

ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนด 
Pratices of listening and speaking Japanese in provided various situations 
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1552913  ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น      3(3-0-6) 
  Japanese Grammar  

          ค าศัพท์ ตัวอักษรคันจิ ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อนขึ้น 
  Vocabulary, Kanji, grammar and advanced Japanese sentence structures  
 
1553919 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น     3(3-0-6) 
  Japanese Listening and speaking  

           ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนด และฝึกสรุปใจความ
ส าคัญ 

Pratice of listening and speaking in provided various situations, summarizing  
the main idea  

 
1553920 การเขียนภาษาญี่ปุ่น      3(3-0-6) 
  Japanese Writing  

           ฝึกทักษะการเขียนประโยคและข้อความภาษาญี่ปุ่นที่ก าหนดให้ และฝึกสรุปใจความส าคัญ 
Pratice of writing Japanese sentences and messages in provided topics,  

summarizing the main ideas 
 

1553921 การอ่านภาษาญี่ปุ่น      3(3-0-6) 
  Japanese for Reading  

ฝึกทักษะการอ่านประโยคและข้อความภาษาญี่ปุ่นที่ก าหนดให้ และฝึกสรุปใจความส าคัญ 
          Pratice of reading Japanese sentences and messages in provided topics, 

summarizing the main ideas 
 
1553922 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือวิชาชีพ      3(3-0-6) 
  Japanese for Careers  
           ค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจญี่ปุ่น และวัฒนธรรมการท างานใน
องค์กรญี่ปุ่น 
  Vocabulary and expression study in Japanese business, working, culture for 
Japanese organizations 
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1553923 วัฒนธรรมญี่ปุ่น       3(3-0-6) 
  Japanese Culture  

          ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้แก่ ศิลปะการชงชา ศิลปะการจัดดอกไม้       
ศิลปะกิโมโน ละครคาบูกิ  

History and culture of Japan in terms of the art of Japanese tea ceremony,  
flower arrangement, Kimono and Kabuki 
 
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี 18 หน่วยกิต 
  
1552914  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น       3(3-0-6) 

 Introduction to Korean 
          ตัวอักษรฮันกึล รูปแบบประโยคพื้นฐาน การกล่าวทักทาย ตัวเลข การบอกเวลา และวันที่ 

มารยาท และวัฒนธรรมเกาหลี  
  Hangul (Korean Alphabet), basic sentences: greetings, numbers, telling time 
and date, Korean manners and culture  
 

1552915  การอ่านเขียนภาษาเกาหลี      3(3-0-6) 
  Korean Reading and Writing  

 การอ่านและเขียนข้อความภาษาเกาหลีเบื้องต้น การระบุและสรุปใจความส าคัญของเน้ือเรื่อง 

 Basic Reading and writing in Korean language, identifying topic and main idea, 
textual summarizing  
 
1552916  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
  Korean in Daily Communication  

          การสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้นทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์ และไวยากรณ์
เบื้องต้น  

          Basic Korean communication in listening, speaking, reading and writing skills, 
basic vocabulary and grammar  

 
1552917  ภาษาเกาหลีในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย    3(3-0-6) 
  Korean in Various Situations  

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม 
และวัฒนธรรมเกาหลี   

          Listening, speaking, reading, and writing communication skills in Korean for 
social coxtext and cultural context studies 
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1552918  วัฒนธรรมเกาหลี      3(3-0-6) 
  Korea Culture 

           ประวัติศาสตร์ และปรัชญาของเกาหลี สภาพทางภูมิศาสตร์ โครงสร้างทางสังคม ความเชื่อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประเพณี ศาสนา ศิลปะและงานวรรณกรรม วิถีชีวิต 

           Korean history and philosophy, geography, social structure, beliefs, 
interpersonal relationships, traditions, religion, arts and literature, ways of life 
 
1553924  ภาษาเกาหลีเพ่ือการเข้าสังคม     3(3-0-6) 

 Korean for Socializing  
 รูปแบบประโยคและส านวนเกาหลีขั้นสูงเพื่อการสนทนาที่เหมาะสมภายใต้บริบททางสังคม 
และวัฒนธรรมของเกาหลี 
  Advanced Korean sentence patterns and expressions for appropriate 
communication in terms of social context and Korean culture     
 
1553925  ภาษาเกาหลีเพ่ืองานส านักงาน     3(3-0-6) 
  Korean for Office Work 
  ค าศัพท์และส านวนเพื่อการสื่อสารในบริบทการท างานของสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี 
วัฒนธรรมการประพฤติตนในที่ท างาน การตอบรับโทรศัพท์ การศึกษาการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ
ด้วยภาษาเกาหลี 
  Vocabulary and expression study for work contextual communication 
including social and cultural Korean studies, appropriate behaviours and manners in 
workplace, telephoning, Microsoft Office study in Korean  
 
1553926  การสื่อสารภาษาเกาหลีเพ่ือธุรกิจโรงแรม    3(3-0-6) 
  Korean Conversation in Hotel Business  

ค าศัพท์และส านวนเพื่อการสื่อสารในบริบทการท างานในธุรกิจโรงแรมเพื่อการต้อนรับและ 
ติดต่อกับลูกค้าชาวเกาหลี  

Vocabulary and expression study for work contextual communication in hotel 
business in order to welcome and contact with Korean customers  
 
1553927  การสนทนาภาษาเกาหลีเพ่ือธุรกิจร้านอาหาร   3(3-0-6) 
  Korean Conversation for Restaurant Business 

ค าศัพท์และส านวนเพื่อการสื่อสารในบริบทการท างานในธุรกิจร้านอาหารเพื่อการต้อนรับ 
และติดต่อกับลูกค้าชาวเกาหลี  

Vocabulary and expression study for work contextual communication in  
restaurant industry in order to welcome and contact with Korean customers  
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1553928  ภาษาเกาหลีผ่านละครทีวี     3(3-0-6) 
  Korean through TV Drama  

          การออกเสียงในการแสดง การสื่อสารโดยใช้ภาษาท่าทาง ได้แก่ การแสดงท่าทาง การใช้
สายตา และการแสดงออกทางสีหน้า มารยาทและวัฒนธรรมเกาหลีที่สะท้อนออกมาจากละคร 
                    Pronunciation for dramatic effect, non-verbal communication including 
gestures, eye movements and facial expressions, Korean manner and culture reflected from 
the dramas 
 
กลุ่มวิชาภาษาจีน         18  หน่วยกิต 
 
1552919   ไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 Basic Chinese Grammar  
 ไวยากรณ์ภาษาจีนด้านรูปแบบและหน้าที่ โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ชนิดของค า การสร้าง
ค า ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม ประโยคค าสั่ง และประโยคอุทาน ฝึกการใช้กริยาให้สอดคล้องกับ
ประธาน การใช้กาลและกรรมวาจก โดยบูรณาการกับทักษะการสื่อสาร 
 Forms and functions, sentence structures, word classes, word formation, 
affirmatives, interrogatives, directives and exclamations, subject-verb agreement, active and 
passive, communication skill integration 
 
1552920     การฟังและพูดภาษาจีนเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 Basic Chinese Listening and Speaking 
 ฝึกทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ และสัมพันธ์ สาร
ต่างๆ จากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ฝึกภาษาพูดที่เกี่ยวกับการออกเสียง
และท่วงท านองเสียง 
 Practice of communicating in various situations and extended discourse from 
everyday situations to social situations, practice speaking Chinese associated with 
pronunciation and intonation 
 
155221      การอ่านภาษาจีนท่ัวไป      3(3-0-6) 
 Chinese Reading for General Purposes 
 การอ่านในระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้าโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การอ่านแบบกวาด
สายตา การแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านโดยสังเกตจากค าส าคัญ การอ่านแบบตีความ และวิเคราะห์
โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 Words, phrases, sentences and paragraph reading basic reading strategies, 
skimming, scanning, looking for keywords, interpreting, and analyzing text organization 
through authentic materials used in everyday life 
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1552922     การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 Introduction to Chinese Writing 
 วิธีการสร้างประโยคโดยเริ่มจากการใช้ค าสร้างวลี การใช้วลีในการสร้างประโยคและการเขียน
ประโยคเป็นข้อความ ฝึกการเขียนภาษาจีนตามรูปแบบต่าง ๆ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนบันทึกช่วยจ า 
การจดบันทึก การเขียนแสดงความยินดี การเขียนบัตรเชิญ การเขียนแสดงความเสียใจและการขอโทษ 
 Sentence writing from words to phrases, phrases for sentences and sentences 
for paragraphs, Chinese writing practice in different patterns, forms filling, memorandum, 
note-taking, congratulation and invitation cards, condolences and apologies 
 
1552923      ไวยากรณ์ภาษาจีนเชิงสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Communicative Chinese Grammar 
 ไวยากรณ์ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ วิเคราะห์ระบบ
ไวยากรณ์ภาษาจีนที่ใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยศึกษาทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ และไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์ ฝึกการ
เขียนตามหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง 
 Chinese grammar to communicate both formal and informal language, 
Chinese grammar system analyze in listening, speaking, reading and writing through printed 
and non-printed materials,  grammatical writing practice  
 
1553929     การฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์เฉพาะ   3(3-0-6) 
 Chinese Listening and Speaking in Specific Situations 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในลักษณะต่างๆ ตามสถานการณ์เฉพาะทั้งในบริบททาง
วิชาการและงานอาชีพ การท างาน การประชุมสัมมนา การพูดน าเสนอ การประชุมและการสัมภาษณ์ 
 Practice of listening and speaking skills with various situations both in 
academic and professional contexts, at work places, seminars, oral presentations, meetings 
and interviews 
 
1553930     การเขียนโต้ตอบภาษาจีน      3(3-0-6) 
 Chinese Correspondence 
 ฝึกการเขียนโต้ตอบรูปแบบต่างๆ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและสังคม การเขียนจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ ศึกษาการใช้ภาษาในการเขียนค าขึ้นต้น เน้ือความจดหมายและค าลงท้ายตามวัตถุประสงค์ของ
จดหมาย 
 Writing business correspondence practice including e-mails, language studies 
in salutation, body and closing for the purpose of business correspondence writing 
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1553931      ภาษาจีนเพ่ือการพูดในท่ีชุมชน     3(2-2-5) 
 Chinese for Public Speaking 
 หลักการและวิธีการพูดในที่ชุมชน ฝึกการใช้ค าศัพท์ ประโยคและถ้อยค า ส านวนในการพูด
ต่อหน้าชุมชนตามลักษณะหัวข้อเร่ืองในการพูดศึกษาบทบาทและจริยธรรมในการพูดต่อหน้าชุมชน วิธีการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนการพูด การสร้างความมั่นใจในการพูด และฝึกการพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 
การพูดอย่างทันที การพูดเพื่อให้ข้อมูล และการพูดเชิญชวน 
 Principles and public speaking methods, vocabulary, sentences and 
expressions practice according to topics, roles and ethics for public speaking, problem 
solving, speech planning, confidence creating for public speaking, impromptu speeches, 
informative and persuasive speeches 
 
1553932     สังคมและวัฒนธรรมจีน      3(3-0-6) 
 Society and Culture of China 
 การศึกษาเกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้าน  ภูมิศาสตร์  ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ 
ประชากร ชนชาติ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา ปรัชญา วรรณกรรม  
ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 Study of geography, climate, history, population, races, politics, administration, 
economy, science and technology, education, philosophy, literature, arts, culture, customs 
and international relations of the People’s Republic of China 
 
1553933    ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน     3(3-0-6) 
 China-Thailand Relation 
 ประวัติความเป็นมาของความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการค้าระหว่าง
ประเทศจีนและประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
 The history of political, economic and trade relationship between Thailand 
and China from the past to present time  
 
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต 
1554807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     3(270) 
  Practicum  
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 
  Job training in English in either the public or the private sector in Thailand or 
abroad  
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3.2 ช่ือ – สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ช่ือ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงาน 
วิชาการ 
(วิจัย) 

ภาระการสอน 
ชม./สัปดาห์ 

1. นายชยาพล ชมชัยยา 

4 1206 0000x xxx 

 

 

 

Ph.D. (Education) 
Curtin University , Australia 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ค.ศ. 2014 
 

พ.ศ. 2549 
 
 

พ.ศ. 2545 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ภาคผนวก ง 9 

2. นายวรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย ์
3 1008 0035x xxx 

Ph.D. (Language and 
Communication)   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ศศ. ม. (ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการ
พัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2549 
 

พ.ศ. 2545 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ภาคผนวก ง 9 

3. นางสาวสุทธาสินี เกสร์ประทุม 

3 1016 0065x xxx 

 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ค.บ. (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

พ.ศ. 2549 
 

พ.ศ. 2545 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

  ภาคผนวก ง 9 

4. นางสาวชนินันท์ สิทธิคุณ 

    3 1017 0142x xxx 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
อ.บ. (สารนิเทศศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2544 
 

พ.ศ. 2542 

อาจารย์ ภาคผนวก ง 9 

5. นางสาวณัชชณิช  ฝั่งสระ 

    3 1014 059x xxx 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

พ.ศ. 2541 
 

พ.ศ.2531 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ภาคผนวก ง 9 
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ช่ือ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน 
 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงาน 
วิชาการ 
(วิจัย) 

ภาระการสอน 
ชม./สัปดาห์ 

6. นางฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 

   3 1002 0066x xxx 

Ph.D. (TEFL) 
The University of Birmingham, The 
United Kingdom 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 
ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Post Graduate Cert. (Research 
Method) 
The University of Birmingham, The 
United Kingdom  
Cert. in Teaching English as a 
Foreign Lanuage – TEFL 
Education First Institute, Boston, 
The United States of America 
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค.ศ. 2005 
 
 
พ.ศ. 2533 
 
 
พ.ศ. 2535 
 
ค.ศ. 2003 
 
 
 
ค.ศ. 2009 
 
 
 
พ.ศ. 2525 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ภาคผนวก ง 

 

9 

7. นายสมโภชน์  พนาวาส 

    3 1402 0023x xxx 

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 

พ.ศ. 2549 
 
 

พ.ศ. 2537 
 

พ.ศ. 2527 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ภาคผนวก ง 9 

8. นายธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ 
   3 1004 0031x xxx 

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

พ.ศ. 2549 
 
 

พ.ศ. 2537 
 

พ.ศ. 2532 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ภาคผนวก ง 9 

 
    3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
            ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
         ก าหนดให้นักศึกษาฝึกงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพทางภาษาอังกฤษ โดย
ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 270 
ชั่วโมง ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์นิเทศ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากมติ         
ที่ ป ระชุ มของหลั กสู ตร  การประ เมิ น ผลงานฝึ ก ง าน ก ระท า โดย หลั กสู ต ร ศิลปศาสตรบัณ ฑิ ต                
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
           ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี  
           นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการเรียนและการท างานที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจความหลากหลายของสังคมและ
วัฒนธรรม มีการแก้ปัญหาโดยใช้ดุลยพินิจที่ เป็นไปตามความถูกต้องของกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางสังคม      
รวมถึงวัฒนธรรมไทย นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองให้เกิดเป็น
การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ สามารถน าความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้จริง  และ
สามารถบูรณาการความรู้ทางภาษาเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 นักศึกษามีศักยภาพพร้อมเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความสามารถประมวลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา แก้ไขปัญหาด้วยการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์  มี
ความสามารถในการบูรณาการทักษะและสาระทางวิชาการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพได้  และมีการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการท างานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้ นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อการแก้ปัญหาและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยการใช้องค์ความรู้
ทางภาษา รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ มีการแสดงความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อการ
พัฒนาตนและการช่วยเหลือผู้อื่น นักศึกษาเป็นผู้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการคิดค านวณเชิง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น สามารถคัดเลือกสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทางภาษากับผู้อื่นได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม และสามารถตรวจสอบและแก้ไขการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมี
ประโยชน์แก่การสื่อสารทางภาษาและให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
      4.2  ช่วงเวลา  
             ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
      4.3   การจัดเวลาและตารางสอน 
             จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย  
     ไมม่ ี
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ตลอดจนมี
จิตสาธารณะและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษอบรมนักศึกษา 
360 องศา คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริมภาวะผู้น า ความรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ของค่ายภาษาอังกฤษและ
ประยุกต์ใช้ PDCA เพื่อการวางแผนงานอย่าง
เป็นระบบ 

2) นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ  สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
2. จัดอบรมเตรียมความรู้ และทดสอบความรู้
ทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา ภายใต้โครงการ 
 “ ติ ว เ ข้ ม พิ ชิ ต  TOEFL แ ล ะ ข้ อ ส อ บ
มาตรฐานสากล”  
3. จัดโครงการ “เอกอังกฤษ กล้าแสดงออก” 
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
การแสดงละครภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษา
กล้าคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ด้วยการบูร
ณาการการใช้ภาษา ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน 

3) นักศึกษาสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ  เพื่ อ
การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 

รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก ส่งเสริมและ
สอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษ มุ่งกระตุ้นให้
นั ก ศึ ก ษ า ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้าข้อมูล  มีการ
จัดกิจกรรมเสริมในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามี
โอกาสประยุ กต์ความ รู้ภาษาอังกฤษหรือ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา 

4) นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ดี เป็นผู้มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
ได้ 

ก าหนดกิจกรรม หลักสูตรที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลาและเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กร  สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 
 2.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมก ากับความรู้ ต้ังมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม และ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีส านึกต่อสังคมส่ วนรวมซึ่ง
เป็นพื้นฐานส าคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะส าคัญ ดังน้ี     
   1) มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู 
มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
   2) รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเอื้ออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อื่นให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ 
   4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
   5) ทัศนคติปฏิเสธคอร์รัปชัน ที่แสดงออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม 
   6) มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ด ารงตนอย่างมีศักด์ิศรี 
มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหน่ึงเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงในสิ่งที่ท า มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม แสดงความเป็นผู้น าและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จนเป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณะ 

 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
  2) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการน าตัวอย่างกรณีศึกษา
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 
  3) จัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามที่
ก าหนดในรายวิชาอย่างต่อเน่ือง 
  4) มอบหมายให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานหรือโครงงานที่สะท้อนคุณลักษณะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
  5) ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี 
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 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) สร้างเคร่ืองมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring  
Rubric) 
 2) ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของนักศึกษาตามก าหนดเวลา 
 3) ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การท างานร่วมกัน  
 4) สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหว่างเรียน  
 5) ประเมินความรับผิดชอบ ความรักในความเป็นไทย การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  
 6) วัดเจตคติของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนใน 
แต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละภาคเรียน 
 
   2.2 ด้านความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่จะ
ท าให้เข้าใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม มีความรอบรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และด ารงตนอยู่ในสังคมได้ โดยเน้ือหา
ความรู้พหุศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ครอบคลุมในเน้ือหาส าคัญ ดังน้ี 
   1) มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
   2) มีโลกทัศน์กว้างไกล 
   3) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
   4) มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
   5) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
  
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
  2) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ
น าเสนอเน้ือหาความรู้หน้าชั้นเรียน 
  3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การศึกษาจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมเน้ือหาสาระตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือโครงงานกลุ่ม 
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  5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
  2) ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
  3) การตอบค าถามท้ายบทเรียน 
  4) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  5) การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ชิ้นงาน 
  6) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชา 
 
2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์แนวคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อน ามาใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่ 

1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล 
3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
4) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
5) มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
6) ความสามารถในการรักษาสุขภาพ 

 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญาให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชาการ 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เช่นการวางแผนงาน การ
ตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดในการท า
รายงาน โครงงาน โครงการ  ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
  3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ  
การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ 
  4) การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจากต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้ 
  5) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
  2) การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงาน โครงงาน หรือชิ้นงานที่ เป็น   
สิ่งประดิษฐ์ 
  3) การจัดประกวดโครงงาน 
  4) การถาม-ตอบในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
  5) การทดสอบย่อย 
  6) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
 
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นความสามารถในการแสดงบทบาท
ของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่ออยู่ร่วมในสังคม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบร่ืน และมีความสุข โดย
ครอบคลุมความรู้และทักษะต่อไปน้ี 
   1) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่าและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น 
   2) ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทย และสังคมโลก 
   3) มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคมได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา การเรียงล าดับ
ความส าคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 
   4) มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
   2) จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษาการอภิปราย การ
สอนโดยการต้ังโจทย์ปัญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ 
   3) จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการท างานเป็นทีมและให้ใช้กระบวนการกลุ่มท างานด้วย
ความเสียสละ 
   4) ส่งเสริมการท ากิจกรรมที่เป็นโครงงานกลุ่ม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
   2) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
   3) ประเมินผลความส าเร็จของโครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนด แบ่งบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 
2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการใช้
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลความรู้ อีกทั้งความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมคุณลักษณะดังน้ี 
   1) มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
   2) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) มีทักษะในการคิดค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ 
   4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานและการสื่อสาร 
 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
   2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะบน
พื้นฐานของความเป็นเหตุและผล  
   3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ การจ าลองเหตุการณ์ และ หรือบทบาท
สมมติเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   4) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การสร้าง
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ TV on demand การใช้ e-Learning
ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน ศึกษาค้นคว้าได้ด้วย
ตนเองทั้งก่อนและหลังบทเรียนที่ต้องเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอน 
   5) ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะ   ความสมเหตุผล
ตามข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพื่อรายงานเน้ือหาสาระต่าง ๆ ตามข้อก าหนด
ในรายวิชา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดท ารายงานหรือโครงงานที่ศึกษาค้นคว้า 
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   6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ใช้วิธีการถาม-ตอบความรู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
   2) ทดสอบย่อยหลังจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
   3) ประเมินจากโครงงานหรือชิ้นงานรวบยอดที่มอบหมายให้ใช้ความรู้และทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างงาน 
 
3. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
   3.1 คุณธรรม จริยธรรม  
 3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
              นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหา โดยมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการเรียนและการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
2) มีการแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
3) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตสาธารณะและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4) มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม 
5) มีการแก้ปัญหาโดยใช้ดุลยพินิจที่เป็นไปตามความถูกต้องของกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางสังคม 

รวมถึงวัฒนธรรมไทย  
 3.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบวินัย 

ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  วิชาชีพและสังคม อยูเป็นประจ า สม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
3) ผู้สอนปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงต่อเวลา การแต่ง

กายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4) ผู้สอนมอบหมายหรือฝึกการใช้ภาษาแบบงานกลุ่มและงานคู่ 
5) ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติตามในพฤติกรรมที่ดีจนเป็น

นิสัย และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการยกย่องชมเชย 
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         3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย 
2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประจ า

หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
3) วัดและปริมาณจากปริมาณการกระท าความผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล  
5) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
   3.2 ความรู้ 
         3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                 นักศึกษาต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ทางภาษาของตนด้วยภาษาอื่น ๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

1) มีความ รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และเ น้ือหาสาระส า คัญ  
ในองค์ความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี 

2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองให้เกิดเป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้ 

3) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้จริง 
4) สามารถบูรณาการความรู้ทางภาษาเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

          3.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Project-based Learning) 
   2) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking-based 
Learning) 
   3) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-based Learning) 
   4) จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
   5) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
 

3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) ประเมินผลการเรียนการสอนจากแบบทดสอบท้ายบทและงานที่มอบหมาย 
     2) สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการเรียนและการท ากิจกรรม 
     3) สังเกตจากการอภิปรายเด่ียวและกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการท างานกลุ่ม  
  
 
 



   
  มคอ. 2 
 

 

                                                     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   68 

 

 

3.3 ทักษะทางปัญญา 
       3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้  โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว ดังน้ันนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ าเน้นการสอนที่
ฝึกการใช้ภาษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา  ดังน้ี 
 1) มีความสามารถประมวลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหาด้วยการเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 2) มีความสามารถในการบูรณาการทักษะและสาระทางวิชาการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
ได้ 
 3) มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการท างานเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้ 
 4) มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางภาษาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 

     3.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1)  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
    2)  การอภิปรายกลุ่ม 
    3)  การวิเคราะห์ข้อมูล ยกตัวอย่างประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหาทางแก้ไข 
 
     3.3.3 กลยุทธ์การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ละด้าน ดังน้ี 

1)  วัดและประเมินผลการน าเสนอ การแสดงความคิดเห็นกรณีนักศึกษา 
2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม หรือการน าเสนอผลงานของ 

ผู้เรียน 
3) วัดและประเมินจากผลการรายงานผลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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  3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ  

              นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน 
คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังน้ันอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธี การที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติต่างๆ ต่อไปน้ีให้นักศึกษาระหว่างที่สอน 

    1) มีการให้ความช่วยเหลือเพื่อการแก้ปัญหาและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
     2) มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยการใช้องค์ความรู้ทางภาษา 
รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันได้  
     3) มีการแสดงความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อการพัฒนาตนและการช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
     4) มีการแสดงออกทางภาวะผู้น าและสามารถเป็นผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

 3.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

         ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่มการท างานที่ ต้อง
ประสานงานผู้อื่น ต่างหลักสูตร สาขาวิชา หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น ผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้มีประสบการณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามเป็นตัวกลางในการสื่อสาร โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 
                         1) มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและผู้ตามได้      
  2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ 
  3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
  4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
                         5) มอบหมายงานการค้นคว้าที่ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่างๆ  

 
          3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในด้าน

ต่างๆ ดังน้ี 
1) วัดและประเมินผลการเรียนแบบร่วมมือ 
2) วัดและประเมินผลการศึกษาค้นคว้า การหาแนวทางแก้ปัญหาในกรณีศึกษาต่างๆ 
3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายตอบข้อ 
    ซักถาม 
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 
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  3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                       นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
                       1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการคิดค านวณเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
             2) สามารถคัดเลือกสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
               3) สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลใน
การพัฒนาตนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้      
    4) สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทางภาษากับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

            5) สามารถตรวจสอบและแก้ไขการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมและมี
ประโยชน์แก่การสื่อสารทางภาษาและให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
  3.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ก าหนดให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอ
แนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน โดยการวิจารณ์ในเชิงวิชาการ
ระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา ดังน้ี  

1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านระบบ 
สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2) การสืบค้นและการน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
          3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วัดและประเมินผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ 

ด้านระบบสารสนเทศ จากสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  
  2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างอย่างเหมาะสม  
  3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัดเหตุผลในการเลือกใช้
เคร่ืองมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน ทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอนรายวิช า
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1500201 ความเป็นสวนดุสิต                          
1500119 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้รอบรู ้                          
1500120 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตน                          
1500121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะท้อนคิด                          
2500116 สังคมอารยชน                          
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี                          
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                           
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล                          
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ผลการเรียนรู้ส าหรับรายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไปในตารางมีความหมายดังนี้ 
 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
        1) มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มี
สัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
         2) รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         3) มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเอื้ออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อื่นให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ 
         4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
         5) ทัศนคติปฏิเสธคอร์รัปชัน ที่แสดงออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม 
         6) มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ด ารงตนอย่างมีศักด์ิศรี มุ่งมั่น 
ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหน่ึงเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงในสิ่งที่ท า มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม แสดงความเป็นผู้น าและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จนเป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณะ 
 
 2. ความรู้  
          1) มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
   2) มีโลกทัศน์กว้างไกล 
   3) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
   4) มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
   5) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
 3. ทักษะทางปัญญา 

1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล 
3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
4) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
5) มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
6) ความสามารถในการรักษาสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 73 

 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่าและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น 
   2) ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทย และสังคมโลก 
   3) มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคมได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา การเรียงล าดับ
ความส าคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 
   4) มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
          2) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) มีทักษะในการคิดค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ 
   4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานและการสื่ อสาร
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หมวดวิชาพ้ืนฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1551141 ระบบไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ     

 
 
 

          
 
 

 

 
 

 

 
     

1552130 ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษในบริบท 

    
 

           
 
 

 

 
 

 

 
     

1551142 การฟังพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม 

    

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1551143 การฟังพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

1551144 การอ่านและเขยีน
ภาษาอังกฤษทั่วไป 

 
 
 
 

  
 
 
 

            
 
 

 
    

1551145 การอ่านและเขยีน
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 

 
 
   

 
 
 

    
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
   

 
 

 

1551146 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น  

    
 
 
 

          
 
 

 
 

 
   

 
 

 

1553124 วากยสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ 
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รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1552131 สัทศาสตร์เพื่อการออก
เสียงภาษาอังกฤษ 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 

1552306 วรรณคดีภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1553315 ปกรณัมปรัมปรา 
 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1552307 สุนทรียภาพทางวรรณคดี
และวรรณคดีวิจารณ์  

         
 
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1552206 หลักการและการ
ปฏิบัติการแปล 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1554907 การศึกษาด้วยตนเอง 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

วิชาทักษะทางภาษา                       

1552132 การฟังและพูด   
ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

1552133 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

1553133 การปราศรัยในที่ชุมชน      
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

วิชาภาษาศาสตร์                       

1552134 อรรถศาสตร์                       

1553134 วัจนปฏิบัติศาสตร์                       

วิชาวรรณคดี                       

1552308 จิตวิเคราะห์วรรณกรรม          
 
 
 

       
  

 
 
 

 
  

1553316 นวนิยายหรรษาและแฟนตา
ซี 
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รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1554306 มิติแห่งศัพท์และสถานที่
ในนวนิยาย  

     
 
 

              
 

  
 

 

วิชาการแปล                       

1553228 การแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1553229 การแปลจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

วิชาภาษาและการสื่อสาร                       

1552656 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
บริการ 

 
 
   

 
 
 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

 
 
 

1554606 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ
น าเสนอ 

                      

วิชาอังกฤษศึกษา                       

1553135 ภาษาอังกฤษโลกร่วมสมัย 
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หมวดวิชาเลือก 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง                       

1552657 ภาษาอังกฤษในการโต้วาที
และอภิปราย 

                      

1552658 ภาษาในสื่อดิจิทัล                       

1552659 ระบบหน่วยค าภาษาอังกฤษ                   
 
 

 
 

  
 

 

1552660 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม                       

1552661 การเรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยการแสดง 

   
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

1552662 การสื่อสารวรรณกรรมและ
ประยุกต์ใช ้

                      

1552663 การแปลแบบล่าม                   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1553635 การแปลเอกสารเฉพาะทาง                       

1553636 การประเมินงานแปลเชิง
วิเคราะห์ และวิจารณ ์
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รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1553637 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

                      

1553638 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

                      

1553630 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
  

 
   

 
 

     
 

 
 

 
 

   
 

  
 

     

1553631 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง
และการศึกษา 

     
 

     
 

            

1553632 ต้นก าเนิดภาษาอังกฤษและ
การพัฒนา 

                      

1553633 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม           
 

     
 

       

1553634 ภาษาอังกฤษในบริบทของทวีป
เอเชีย 

          
 

     
 

       

กลุ่มวิชาภาษาไทย                       

1552901 คติชนเพื่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

    
 
             

 
     

1552902 การย่อและการสรุปความ 
    

 
             

 
    

 
 
 

1552903 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 
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รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1553907 ศิลปะและลีลาของการ
อ่าน   

 
 

 
 
 

             

 
 

   

 
 
 
 

1553908 ศิลปะและลีลาของการฟัง
และการพูด    

 
 
 

 
 

            

 

   

 
 
 

 

1553909 ศิลปะและลีลาของการ
เขียน 

   
 
 
 

 
             

 
    

 
 

 

1553910 การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

1553911 วัฒนธรรมอาเซียน 
    

 
 

 
         

 
   

 
    

 
 

1553912 การสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

1553913 นวัตกรรมการสื่อสารในยุค
ดิจิทัล 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

กลุม่วิชาภาษาญีปุ่่น                       

1552909 อักษรญี่ปุ่น 
  

 
                    

1552910 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน        
                    

1552911 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน 
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รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1552912 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณ ์

  
 
 

 
 
 

     
 
             

1552913 ไวยากรณภ์าษาญี่ปุ่น     
 

                   

1553919 การฟังและการพูดภาษา  
ญี่ปุ่น 

    
 
             

 
    

1553920 การเขียนภาษาญี่ปุ่น     
 
             

 
    

 
 
 

1553921 การอ่านภาษาญี่ปุ่น   
 
                    

1553922 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิชาชพี 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

         
 
      

  
 

1553923 วัฒนธรรมญี่ปุ่น     
 
 

 
         

 
   

 
    

 
 

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส     
 

            
 

    

1552904 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับผู้เริ่ม
เรียน 

    
 
             

 
    

 
 
 

1552905 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน    
 
 
 

             
  

 
 

  
 
 
 

1552906 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสใน
บริบท 
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รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1552907 ความเข้าใจในเอกสารฝรั่งเศส     
 
 
 

    
 
     

 
 
 

  
 
 
 

   
 
 

1552908 ฝรั่งเศสศึกษา          
 
        

 
    

1553914 วัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารฝรั่งเศส 

    
 
 
 

            
 
     

1553915 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

    
 
 
 

    
 
        

 
     

1553916 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 

    
 
 
 

    
 
        

 
    

1553917 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม    
 
 
 

 
     

 
        

 
     

1553918 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องาน
ส านักงาน 

    
 
 
 

            
 
    

 
 

กลุ่มวิชาภาษาเกาหล ี                       

1552914 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น     
 
 

            
 
    

 
 
 

1552915 การอ่านเขียนภาษาเกาหล ี                       

1552916 ภาษาเกาหลี 
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
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รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1552917 ภาษาเกาหลีในสถานการณ ์
ที่หลากหลาย 

    
 
 
 

    
 
        

 
    

 
 
 

1552918 วัฒนธรรมเกาหล ี     
 
 
 

    
 
     

 
 
 

  
 
     

1553924 ภาษาเกาหลีเพื่อการเข้า
สังคม 

    
 
 
 

 
    

 
     

 
 
 

       

1553925 ภาษาเกาหลีเพื่องาน
ส านักงาน 

    
 
 

 
            

 
    

 
 

1553926 การสนทนาภาษาเกาหลี
เพื่อธุรกิจโรงแรม 

    
 
             

 
     

1553927 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อ
ธุรกิจร้านอาหาร 

    
 
 
 

            
 

    

1553928 ภาษาเกาหลีผ่านละครทีวี                       

กลุ่มวิชาภาษาจีน                       

1552919 ไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น                  
 
    

 
 

 

1552920 การฟังและพูดภาษาจีน
เบื้องต้น 

   
 
 
 

             

 

   

 
 
 

 

1552921 การอ่านภาษาจีนทั่วไป                       



มคอ.2 
 

                               หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 84 

 

รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1552922 การเขียนภาษาจีน
เบื้องต้น 

                     
 
 
 

1552923 ไวยากรณ์ภาษาจีนเชิง
สื่อสาร 

     
 

                 

1553929 การฟังและพูดภาษาจีนใน
สถานการณเ์ฉพาะ 

    
 
 

 

                 

1553930 การเขียนโต้ตอบภาษาจีน     
 
 

         
 
 
 

       

1553931 ภาษาจีนเพื่อการพูดในที่
ชุมชน 

 
 

 
 

 
 
 

    
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1553932 สังคมและวัฒนธรรมจีน 

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

1553933 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
จีน 

 
 

 
  

 
 
 

    
 
     

 
 
 

       

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
                    

1554807 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการเรียนและการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
2) มีการแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
3) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตสาธารณะและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4) มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม 
5) มีการแก้ปัญหาโดยใช้ดุลยพินิจที่เป็นไปตามความถูกต้องของกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางสังคม 

รวมถึงวัฒนธรรมไทย  
 

2. ด้านความรู้ 
1) มีความ รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และเ น้ือหาสาระส า คัญ  

ในองค์ความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี 
2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองให้เกิดเป็นการเรียนรู้

ตลอดชีวิตได้ 
3) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้จริง 
4) สามารถบูรณาการความรู้ทางภาษาเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) มีความสามารถประมวลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหาด้วยการเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 2) มีความสามารถในการบูรณาการทักษะและสาระทางวิชาการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
ได้ 
 3) มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการท างานเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้ 
 4) มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางภาษาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
   

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) มีการให้ความช่วยเหลือเพื่อการแก้ปัญหาและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
     2) มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยการใช้องค์ความรู้ทางภาษา 
รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันได้  
     3) มีการแสดงความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อการพัฒนาตนและการช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
     4) มีการแสดงออกทางภาวะผู้น าและสามารถเป็นผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการคิดค านวณเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
     2) สามารถคัดเลือกสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ      
        3) สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลในการ
พัฒนาตนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้      
     4) สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทางภาษากับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

    5) สามารถตรวจสอบและแก้ไขการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประโยชน์แก่
การสื่อสารทางภาษาและให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการก าหนดระบบการทวนสอบผมสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ 
ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามคู่มือของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งต้ังค าสั่งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ เพื่อ
ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝ่ายวิชาการแจ้งอาจารย์ผู้สอนก าหนดการการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ เลือกเคร่ืองมือที่
จะใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับรายละเอียดของ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4)  
   4) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการการสังเกตหรือการประเมินผล ในระหว่างสัปดาห์ที่ 10 – 15 ของการเรียนการสอน
โดยใช้เคร่ืองมือ อาทิ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบส ารวจ แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ 
   5) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ประมวลผลและรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
   6) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ น าเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมแนวทางการปรับปรุง และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) หรือรายงานการด าเนินงานของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6) 
   7) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ศึกษารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เคร่ืองมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน 
แต่ละด้าน 
   8) คณะกรรมการทวนสอบสัมฤทธิ์ฯ ท าการประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงานพร้อมเสนอ
แนวทางการปรับปรุงเพื่อเสนอต่อคณะฯ และแจ้งผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและแนวทางการ
ปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียนในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา การก าหนดกลวิธีการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าส ารวจการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยท าอย่าง
ต่อเน่ืองและน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังน้ี 
   1) การทวนสอบจากการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตของหลักสูตรที่ส าเร็จ
การศึกษา 
   2) การทวนสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้
ความสามารถและความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ     
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิต ของหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

3.1.2 นักศึกษาผ่านกิจกรรมนักศึกษาภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย 
ก าหนด 

3.1.3 นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.1.4 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.1 3.1.2 และ 3.1.3 ยื่นค าร้อง 

แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้  
ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย  การจัดการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  (ภาคผนวก ก)  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจนหลักสูตร
ที่ท าการสอนรวมทั้งประเด็น ดังต่อไปน้ี  

(1) แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning  
(2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการผลิตสื่อการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐและ 

มหาวิทยาลัย 
(3) แนวทางการท าวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ  
(4) ระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ  
(5) การเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร  
  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
          2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติในแนวทางการจัดการเรียนการสอน      
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การใช้ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาในการดูแลผู้เรียน ที่จัดโดยส านักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน คณะ หรือหน่วยงานภายนอก 
 2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือ
ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าความรู้ทีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหลักสูตรและตนเอง 
 2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้เกิด
ถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร 
 2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน อาทิ ข้อสอบ 
TOEFL, IELTS หรือ TOEIC เป็นประจ าทุกๆ 2 ป ี
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
   2.2.1 สนับสนุนการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ

ต่างประเทศ 
   2.2.2 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยเพื่อการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.2 

 

          หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 90 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีกระบวนการจัดการหลักสูตร
และการก ากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตร ดังน้ี  
 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่หลักในการวางแผน ก ากับ และติดตาม   
การด าเนินงานต่างๆ ของหลักสูตร 
 1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็นส าคัญ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ 
 1.3 มีกระบวนการจัดท าหลักสูตร โดยด าเนินการตามคู่มือการจัดท าหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร 
และเน้ือหาสาระรายวิชา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน 
 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 1.6 มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการตลาดแรงงาน โดยการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
ประเมินผลการมีงานท า ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการ
ประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามี คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ      สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้   
  
3. นักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา โดย
กระบวนการรับนักศึกษา และข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย  การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 3.1  การรับนักศึกษา 
  3.1.1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสอบถามแผนการรับนักศึกษาในระบบรับตรง และ
ระบบแอดมิชชั่นกลางมายังคณะ และคณะได้ด าเนินการประสานงานสอบถามไปยังหลักสูตร 
  3.1.2 หลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อก าหนดแผนการรับนักศึกษา แล้วแจ้งข้อมูลจ านวน
นักศึกษา ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ ในมคอ.2 กลับไปยังคณะ เพื่อให้คณะ
น าส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 



มคอ.2 

 

          หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 91 

 

 3.2  ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา โดย
การก าหนดจ านวนรับนักศึกษาและการก าหนดขั้นตอนในการรับนักศึกษาซึ่งเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
โดยทางหลักสูตรก าหนดเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา คือ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรได้น้ัน
จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผ่านการทดสอบความรู้และผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรและทาง
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้  
 3.3  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับและก าหนดการต่างๆ โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของทางมหาวิทยาลัย 
 3.4  การรับสมัครนักศึกษา  
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการรับสมัครนักศึกษาโดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัย  
 3.5  ด าเนินการจัดสอบและประกาศผลสอบ  
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ
จัดสอบโดยให้อาจารย์ในหลักสูตรท าหน้าที่ในการตรวจสอบคะแนน รับรองรายชื่อนักศึกษา และควบคุมการ
สอบสัมภาษณ์  ซึ่ งทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเป็นผู้ ด าเนินการรวบรวมคะแนน                  
และประกาศผลสอบ    
  3.6  นักศึกษารายงานตัว 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในการรับรายงาน
ตัวจากนักศึกษาโดยนักศึกษาจะต้องตรวจสอบรายชื่อ พร้อมน าหลักฐานมารายงานตัว ตามวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
   3.7  ปฐมนิเทศนักศึกษา 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษา 
  3.8  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา    
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่
โดยการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด อาทิ การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม
จริยธรรม รวมถึงให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมที่ทางหลักสูตรก าหนดให้โดยเป็นการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ 
  3.9  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในทุกชั้นปีติดตามการคงอยู่และรายงานผลต่อคณะและทางมหาวิทยาลัย 
   3.10 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการด าเนินการให้นักศึกษาได้ท าการ
ประเมินผลการเรียนการสอน และมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อผู้สอนของหลักสูตร พร้อมหา
สาเหตุที่เป็นปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อร้องเรียนของนักศึกษาระหว่างเรียนและน าข้อมูลที่ได้รับเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาแนวทางจัดการ แก้ไข และปรับปรุง  
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 4. อาจารย์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์มี
ศักยภาพทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาตาม
พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการพัฒนาคณาจารย์ให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ ดังน้ี 

  4.1 การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะพิจารณาจากวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีต าแหน่งวิชาการเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
   4.2  การบริหารอาจารย์  
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมติคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้มีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารหน้าที่ออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายนโยบาย
และแผน ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายประกันคุณภาพ โดยอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตรด้วยการแสดงความคิดเห็นด้านการบริหาร การจัดการ
เรียนการสอนและอื่นๆ มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ทั้งก่อนและหลังเปิดภาค
การศึกษา  
    4.3  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนและเพิ่มพูนความรู้ โดยหลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา การใช้ระบบบริหารการศึกษา นอกจากน้ันยังสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การ
ร่วมงานกับองค์กรภายนอกเพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาหลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการท าผลงานวิชาการ ซึ่งท าให้อาจารย์มีผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย หรือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการพัฒนาขึ้นตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี  
 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  33 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ   99 หน่วยกิต  

      2.1 วิชาพื้นฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ 42 หน่วยกิต 
      2.2 วิชาเฉพาะด้าน 39 หน่วยกิต 
 วิชาทักษะทางภาษา  9 หน่วยกิต 
 วิชาภาษาศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 วิขาวรรณคดี  9 หน่วยกิต 
 วิชาการแปล  6 หน่วยกิต 
 วิชาภาษาและการสื่อสาร   6 หน่วยกิต 
 วิชาอังกฤษศึกษา  3 หน่วยกิต 
      2.3 วิชาเลือก (ให้เลือกเพียง 1 กลุ่มวิชา) 18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส 18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาเกาหล ี 18  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาจีน 18  หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 
    5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีระบบและกลไกในการพิจารณาก าหนด
ผู้ สอนอ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  ใ นก า ร ด า เ นิ นก า ร พิ จ า ร ณ า ก า ห นดผู้ ส อ น ใ นแ ต่ ล ะ ภ า คก า ร ศึ ก ษ า  
โดยที่คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจะมีประชุม เพื่อพิจารณาการเปิดรายวิชาและวิชาเลือก  
ตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ทั้งน้ีในการพิจารณาการจัดผู้สอน 
ในแต่ละรายวิชาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาถึงความพร้อมและความสามารถ ความรู้  
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในรายวิชาที่มอบหมายในแต่ละภาคการศึกษา  
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 5.3 การประเมินผู้เรียนและการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการก าหนดใน มคอ.2 ถึงหลักเกณฑ์ใน
การประเมินผู้เรียน ที่ส าคัญ ดังน้ี  
  5.3.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก) 

 5.3.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
         5.3.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรมีการก าหนดระบบของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับรายวิชา ดังน้ี 

1) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ แจ้งอาจารย์ผู้สอนก าหนดให้การทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 

2) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ศึกษาคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เลือก 
เคร่ืองมือที่จะใช้มาในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4)  

3) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้โดยกระบวนการ การสังเกต หรือการประเมินผล ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
โดยใช้เคร่ืองมือ อาทิ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบส ารวจ แบบประเมิน  และแบบสัมภาษณ์  

4) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ประมวลผลและรายงานการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) 
    5) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ น าเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ 
ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมแนวทางการปรับปรุง รายงานในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) หรือ รายงานการด าเนินงานของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6) 
    6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ศึกษา
รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมโดยใช้เคร่ืองมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและภาพรวม 
    7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบสัมฤทธิ์ฯ ท าการ
ประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงานพร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงเสนอคณะ 
    8) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและ
เขียนในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 
          5.3.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
    - ติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทั้ ง ในส่วนที่ ไ ด้ปฏิบั ติงาน 
ตรงตามสาขาวิชาชีพหรือใกล้เคียงหรืออาชีพอื่นๆ รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้และความสามารถ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประกอบการงานอาชีพ  
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    - ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น  
การสัมภาษณ์  หรือการส่งแบบสอบถาม  เพื่อประเมินบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างาน 
ในสถานประกอบการต่าง ๆ  ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
           5.3.3 เกณฑ์การส า เร็จการศึกษาตามหลักสูตร  การส า เร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  (ภาคผนวก ก) 
           5.3.4 ภายหลังจากที่อาจารย์ผู้สอนได้ส่งผลการเรียนเข้าสู่ระบบบริหารการศึกษาแล้ว 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะด าเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาและรับรองผลการเรียนของอาจารย์
ผู้สอนก่อนที่จะด าเนินการส่งผลการเรียนไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนตามล าดับ เพื่อประกาศผลคะแนนให้แก่นักศึกษาทราบต่อไป 
 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใช้กลไกในการจัดการทรัพยากรจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี    

    6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

    6.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาในเรื่องการจัดการทรัพยากรของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ
ของนักศึกษาและผู้สอน 
     6.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการน าประเด็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
มาร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม  
     โดยจากนโยบายด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มี
รายละเอียดการด าเนินงาน ดังน้ี 
 
        1. การบริหารงบประมาณ 
         หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์  วัส ดุ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสมกับ  
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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    2. ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
         2.1 สถานที่เรียน: ใช้อาคารเรียนทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
         2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน: ใช้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
         2.3 ห้องสมุด: ใช้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ใน
การเรียน การค้นคว้า หาความรู้และการวิจัย ห้องสมุดมีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา
ด้านวิ ช าการที่ หลากหลาย  มีทั้ ง เ อกสารสื่ อสิ่ งพิ มพ์และสื่ ออิ เล็ กทรอ นิกส์  นัก ศึกษาสามารถ  
ใช้บริการได้ที่ห้องสมุด เว็บไซต์ห้องสมุด ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา รวมถึงข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อให้บริการ 
ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการวารสารสิ่งพิมพ์ หนังสือ บริการผลงาน  
ทางวิชาการ และบริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของห้องสมุดเสมือน 
(Virtual Library) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการด้าน ระดับสืบค้นอัตโนมัติ การบริการยืม -คืนอัตโนมัติ 
ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) และอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งได้จัดเตรียมไว้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
Database, E-Research, E-Book, Media, Video on Demand เป็นต้น  

2.4 ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และอินเทอร์เน็ต (Internet) : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ได้จัดให้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบไวไฟ (WIFI) เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา 
ด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนสื่อสารกับผู้สอนผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (SDU Mail) การถ่ายทอด
รายการทางอินเทอร์เน็ต (SDIB) บริการการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ระบบการแบ่งปันความรู้ 
(SDU Sharing) และระบบการจัดการเรียนการสอน (WBSC_LMS) 
 2.5 วิดีทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on Demand) : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้จัดสร้างระบบการรับชมวิดีทัศน์ ส าหรับให้บริการวิดีทัศน์แก่นักศึกษาหลาย ๆ คนในเวลาเดียวกัน ใน
รู ป แ บ บ ที่ ส า ม า ร ถ โ ต้ ต อ บ กั บ สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ไ ด้  (Interactive) โ ด ย ใ ช้ สื่ อ เ พี ย ง ชุ ด เ ดี ย ว เ ท่ า น้ั น  
เป็นรูปแบบการแปลงข้อมูลเทปวิดิทัศน์ให้อยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์แบบดิจิทัล (Digital Video 
Files) ทีมีความโดดเด่นสามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบคอมพิวเตอร์  
 2.6 ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้  
              ฐานข้อมูลภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) เป็นการ
เชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุด ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัด/ก ากับของส านักงานคณะกรรมการ        การ
อุดมศึกษา เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการสืบค้นกับนิสิตนักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร และ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย 
 2.7 ทรัพยากรการเรียนรู้ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
     ทรัพยากรการเรียนรู้ภายใต้การควบคุมดูแลของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เช่น ผลการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา สรุปรายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แหล่งข้อมูล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิต เอกสารและต าราทางด้านจิตวิทยา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งช้ี : กระบวนการ   เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ    

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินการงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้ น สุ ด ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ ห้ ค ร บ 
ทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6 .  มี ก า ร ท ว นส อ บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์ ก ารสอน ห รือการประ เมิ นผลการ เ รียน รู้  
จากผลการประเมินการด า เ นินงานที่ รายงานใน  
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

  
 

 
 

 
 

 
 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ไ ด้ รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย มากกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5 

    
 

 
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่บัณฑิต เฉลี่ยมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 
(หลังจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ป)ี 

     
 

 
 ทั้งน้ี เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การด าเนินงาน และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
   กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินประสิทธิผลการสอนในภาพรวม โดยประเมินจากการทดสอบย่อย  
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 
นอกจากน้ีการประเมินประสิทธิผลกลยุทธ์การสอนมีการด าเนินการดังน้ี 
  1.1.1 ผู้สอนประเมินตนเองตามกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดรายวิชา  
(มคอ. 3) 
  1.1.2 ผู้เรียนประเมินแผนการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนที่ได้ก าหนดไว้ตามรายละเอียด     
ของรายวิชา (มคอ. 3) 
  1.1.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินกลยุทธ์การสอนรายวิชาประจ าหลักสูตรโดยเทียบกับผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นักศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะการใช้     
กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินรายวิชา 
การใช้สื่อการสอนโดยการประเมินผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การสอน 

 1.2.2 คณะกรรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประเมินการใช้กลยุทธ์
และทักษะการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยการส ารวจความคิดเห็นหรือพูดคุยกับนักศึกษาถึงการใช้กลยุทธ์การ
สอน 
   1.2.3 อาจารย์พี่เลี้ยงประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่ตามกลยุทธ์การสอนที่
ได้ก าหนดไว้ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) เพื่อการปรับปรุงแผนการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ถัดไป 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
     2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

  2.1.1 นักศึกษาประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาประจ าทุกภาคการศึกษา   

 2.1.2 บัณฑิตประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือการประชุมกลุ่ม
ย่อยระหว่างตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนบัณฑิต  
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
              2.2.1 การประเมินจากการเยี่ยมชมของผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน  
  2.2.2 จากการวิพากย์หลักสูตร การแสดงความคิดเห็นในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
หรือจากรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
              2.3.1 การประเมินความพึงพอใจคุณภาพของบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียๆ 
โดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ และ/หรือการวิพากย์หลักสูตร 

   2.3.2 การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ดังน้ี  
3.1 การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี (มคอ. 7) 
3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาอย่างน้อย 1 ท่าน 

3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัดเตรียมแผนงานส าหรับการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนตามข้อก าหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินแผนกลยุทธ์การสอนจากนักศึกษาเพื่อน ามาวางแผนและ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

4.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา และเสนอ
ประเด็นที่จ าเป็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรใช้ผลการประเมินหลักสูตรเป็นแนวทางในการวางแผนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

4.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดการประชุมสัมมนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วา่ด้วย การจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 
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ความคืบหน้าการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

1. ไม่ควรจัดแยกตามกลุ่มวิชาตามหลักสูตรเดิม คือ 
1.1 กลุ่มวิชาการแปล 
1.2 กลุ่มวิชาวรรณคดี 
1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาภาษาที่ 3 (ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น) 

ควรยกเลิกอย่างยิ่ง เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ อาทิเช่น 
บางสาขาวิชาที่น่าจะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ กลับไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน เช่น 
สาขาภาษาศาสตร์  

2. เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ รับทราบจากผู้ประกอบการที่ นักศึกษาเข้ารับการ          
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่า นักศึกษามีปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่มีคุณสมบัติและความรู้ 
รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษครบถ้วนตามมาตรฐานของหลักสูตร ควรเพิ่มรายวิชาที่เน้นทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

3. ในบางรายวิชาที่มีเน้ือหาใกล้เคียงกัน อาจารย์ผู้สอนควรพิจารณาสาระของรายวิชามิให้เน้ือหาสาระ
ซ้ าซ้อนกัน เช่น รายวิชากลุ่มไวยากรณ์และรายวิชากลุ่มการอ่าน 

4. บางรายวิชาควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง ในส่วนของเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับการน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง 

5. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอว่า ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในช่วงปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถกลับมาทบทวนความต้องการที่แท้จริง
ของตนเองในการน าความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษไปใช้หลังจบการศึกษา  

6. ควรเปลี่ยนจากการสอบ TOEFL IELTS หรือ SDU Test ให้เป็นข้อสอบประมวลความรู้ตามเน้ือหา 
รายละเอียด และโครงสร้างตามหลักสูตร ซึ่งจัดท าขึ้นเองโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ  

7. การนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการเสนอให้มีการนิเทศก์ ต้ังแต่ต้นเทอม
และควรมีการนิเทศก์มากกว่า 1 คร้ัง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันหากเกิดปัญหา 

8. สืบเน่ืองจากข้อ 6 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
ให้อาจารย์นิเทศก์ในช่วงต้นเทอม 
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9. ตามโครงสร้างหลักสูตรเดิม จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร คือ 130 หน่วยกิต โดยจะเพิ่มเติม
เป็น 136 หน่วยกิต และหมวดวิชาเฉพาะด้าน จากเดิม 65 หน่วยกิต เพิ่มเติมเป็น 74 หน่วยกิต 
ส าหรับกลุ่มวิชาเลือก ลดจาก 24 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต และควรน ามาบูรณาการก่อนแบ่งเป็น 
2 กลุ่มวิชาคือ กลุ่ม Professional English Skills และวิชาภาษาที่ 3 แต่ยังคงเดิมหมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายละเอียดโครงสร้างดังน้ี 

 

 

 

 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  33 หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาเฉพาะ   99 หน่วยกิต  

     2.1 วิชาพื้นฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ 42 หน่วยกิต 
     2.2 วิชาเฉพาะด้าน 39 หน่วยกิต 
วิชาทักษะทางภาษา  9 หน่วยกิต 
วิชาภาษาศาสตร์  6 หน่วยกิต 
วิชาวรรณคดี  9 หน่วยกิต 
วิชาการแปล  6 หน่วยกิต 
วิชาภาษาและการสื่อสาร   6 หน่วยกิต 
วิชาอังกฤษศึกษา  3 หน่วยกิต 
     2.3 วิชาเลือก (ให้เลือกเพียง 1 กลุ่มวิชา) 18  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 18  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาไทย 18  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 18  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส 18  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี 18  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาจีน 18  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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สรุปการประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คร้ังท่ี 2/2559 

วันศุกร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

............................................................................................................................. ....................................... 

 ตามที่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมการพัฒนา /ปรับปรุง
หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้เรียน
เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                   
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรฯ สรุปได้ดังน้ี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กล่าวถึงภาพรวมของรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มวิชาทางด้านภาษา ซึ่งมหาวิทยาลัยบังคับให้นักศึกษาทุกคนเรียน
ให้ครบ 12 หน่วยกิต และรายวิชาบังคับในหลักสูตรต่างๆ เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม เป็นต้น ควรแยกกลุ่มระหว่างวิชาพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษกับรายวิชาใน
หลักสูตรต่างๆ ให้ได้ ทั้งน้ี ทางด้านภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาษาอังกฤษ กับ ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ และมีอีกส่วนหน่ึงที่ไปอยู่ในศึกษาศาสตร์ คือ การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา รอ ง
ศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน       ได้เสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร โดยต้องค านึงถึง สิ่งต่างๆ ดังน้ี 

1. ปรัชญาของสาขาวิชา คือ ท าความเข้าใจพื้นฐานการศึกษาของปรัชญา ของประเทศที่ไม่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสาร ว่ามีปรัชญาอะไร และนักศึกษาต้องเรียนอะไร 

2. ภาษาอังกฤษประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านภาษาศาสตร์ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน และภาษาด้าน
วรรณคดี คือ การอ่านวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง และการใช้ศัพท์รูปแบบต่างๆ ซี่งควรแยก 2 กลุ่ม น้ีให้ได้ 

3. การออกแบบรายวิชาส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรการสอน จะเน้นในเร่ืองของ
ภาษาศาสตร์ มากกว่าวรรณคดี  

4. จัดกลุ่มทางด้านภาษา เพื่อสะดวกในการบวกภาษาอังกฤษเข้ากับวิชาชีพอื่นๆเช่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
โดยการรวม 2 สาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ กับภาษาอังกฤษ โดยยึดวิชาใดเป็นแกน 1 สาขาวิชา และ
ดูว่าสายภาษาอังกฤษธุรกิจ มีตัวแยกอะไรบ้าง เช่นภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ แยกออกมาเป็น 
การท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน โดยเป็นภาษาอังกฤษอีกกลุ่มหน่ึง  

5. หลักสูตรภาษาอังกฤษ คือ ต้องเรียนเน้นด้านภาษาศาสตร์ เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนโดยส่วนใหญ่จบ
ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ หากต้องการเพิ่มความรู้มางด้านภาษาอื่นให้กับนักศึกษา ควรต้อง
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จัดเป็น เอก โท เพื่อให้วิชาโท เรียนถึง 21 หน่วยกิต โดยจัดเป็นวิชาภาษาอื่น เช่น ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นตัวเลือก หรือสามารถเลือกรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆที่ เปิดมน
มหาวิทยาลัย โดยไม่จ าป็ต้องเลือกรายวิชาทางด้านภาษาเพียงอย่างเดียว  

6. ตัวอย่างหลักสูตรอัษรศาสตรบัณฑิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการแยกรายวิชา เอก โท ให้
เลือกอย่างชัดเจน   

7. รายวิชาด้านการแปล หรือวิชา เกี่ยวข้องกับวิธีการแปล ควรระบุเจาะจง ไม่ใช่หลักการแปล ควรจะ
เป็น แปลไทย - อังกฤษ หรือ แปลอังกฤษ – ไทย และ ควรแยก เป็น แปลไทย – อังกฤษ 1, แปลไทย 
– อังกฤษ 2 หรือ   แปลอังกฤษ – ไทย 1 , แปลอังกฤษ – ไทย 2 ท าความเข้าใจว่า แยกกันอย่างไร  

8. ควรพัฒนารายวิชา ก่อนที่จะพัฒนาเป็นหลักสูตร และเมื่อรายวิชาลงในกลุ่มต่างๆแล้ว ค่อยจับกลุ่มมา
เป็นหลักสูตร เพราะรู้ว่าในกลุ่มควรจะเป็นกลุ่มของอะไร เป็นอย่างไร 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน สุทองหล่อ เสนอที่ประชุมว่า หากหลักสูตรฯ เพิ่มรายวิชาในลักษณะที่
เน้นการใช้ภาษา โดยที่เน้นโครงสร้าง สามารถกลับไปเป็นปริญญาทางด้านอักษรศาสตร์ ได้หรือไม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เสนอว่า เขียนในลักษณะของอักษรศาสตรบัณฑิต หรือ
ภาษาศาสตร์ ได้ โดยได้ยกตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรอักษรศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดังเอกสารแนบ) ว่ามีการแยกแขนงเป็นแขนงไรบ้าง และพัฒนารายวิชา
อย่างไร 

10. รายวิชา เอก โท นักศึกษาสามารถเลือกเรียนนอกคณะได้ โดยเลือกเรียนวิชาโท 21 หน่วยกิต โดยไม่
จ าเป็นต้องจ ากัดรายวิชาโท เช่น สาขารัฐศาสตร์  

11. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีได้ทุกวิชาที่เปิดมนมหาวิทยาลัยในภาคเรียนน้ันๆ และ
เป็นการแก้ปัญหาของจ านวนอาจารย์ผู้สอนไม่พอ 

12. การเขียน มคอ.3 ตามที่รายวิชาที่ถูกพัฒนาไปแล้ว โดยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถน า มคอ.3 ที่พัฒนา
แล้ว ไปสอน โดยมีหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด 

 

เลิกประชุม  เวลา 16.30 น. 

  

 นางสาวณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ ดร.ขวัญหทัย เชิดชู 

ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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สรุปการประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คร้ังท่ี 1/2560 

วันอังคารท่ี 3มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมKM 1208/1 อาคาร 1 ช้ัน 1 

............................................................................................................................. ...................................... 

สืบเน่ืองจากการประชุมสรุปการประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30 – 
16.30 น.     ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยค าแนะน าการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.
ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน น้ัน ดร.ขวัญหทัย เชิดชู ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สรุปข้อเสนอแนะดังกล่าวที่ประชุม จ านวน 12 
ข้อ ดังน้ี 

13. ปรัชญาของสาขาวิชา คือ ท าความเข้าใจพื้นฐานการศึก ษาของปรัชญา ของประเทศที่ไม่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสาร ว่ามีปรัชญาอะไร และนักศึกษาต้องเรียนอะไร 

14. ภาษาอังกฤษประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านภาษาศาสตร์ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน และภาษาด้าน
วรรณคดี คือ การอ่านวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง และการใช้ศัพท์รูปแบบต่างๆ ซี่งควรแยก 2 กลุ่ม น้ีให้ได้ 

15. การออกแบบรายวิชาส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรการสอน จะเน้นในเร่ืองของ
ภาษาศาสตร์ มากกว่าวรรณคดี  

16. จัดกลุ่มทางด้านภาษา เพื่อสะดวกในการบวกภาษาอังกฤษเข้ากับวิชาชีพอื่นๆเช่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
โดยการรวม 2 สาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ กับภาษาอังกฤษ โดยยึดวิชาใดเป็นแกน 1 สาขาวิชา และ
ดูว่าสายภาษาอังกฤษธุรกิจ มีตัวแยกอะไรบ้าง เช่นภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ แยกออกมาเป็น 
การท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน โดยเป็นภาษาอังกฤษอีกกลุ่มหน่ึง  

17. หลักสูตรภาษาอังกฤษ คือ ต้องเรียนเน้นด้านภาษาศาสตร์ เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนโดยส่วนใหญ่จบ
ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ หากต้องการเพิ่มความรู้มางด้านภาษาอื่นให้กับนักศึกษา ควรต้อง
จัดเป็นท เอก โท เพื่อให้วิชาโท เรียนถึง 21 หน่วยกิต โดยจัดเป็นวิชาภาษาอื่น เช่น ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นตัวเลือก หรือสามารถเลือกรายวิชาใ นหลักสูตรอื่นๆที่ เปิดมน
มหาวิทยาลัย โดยไม่จ าเป็นต้องเลือกรายวิชาทางด้านภาษาเพียงอย่างเดียว  

18. ตัวอย่างหลักสูตรอัษรศาสตรบัณฑิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการแยกรายวิชา เอก โท ให้
เลือกอย่างชัดเจน   
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19. รายวิชาด้านการแปล หรือวิชา เกี่ยวข้องกับวิธีการแปล ควรระบุเจาะจง ไม่ใช่หลักการแปล ควรจะ
เป็น แปลไทย - อังกฤษ หรือ แปลอังกฤษ – ไทย และ ควรแยก เป็น แปลไทย – อังกฤษ 1, แปลไทย 
– อังกฤษ 2 หรือ แปลอังกฤษ – ไทย 1 , แปลอังกฤษ – ไทย 2 ท าความเข้าใจว่า แยกกันอย่างไร  

20. ควรพัฒนารายวิชา ก่อนที่จะพัฒนาเป็นหลักสูตร และเมื่อรายวิชาลงในกลุ่มต่างๆแล้ว ค่อยจับกลุ่มมา
เป็นหลักสูตร เพราะรู้ว่าในกลุ่มควรจะเป็นกลุ่มของอะไร เป็นอย่างไร 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน สุทองหล่อ เสนอที่ประชุมว่า หากหลักสูตรฯ เพิ่มรายวิชาในลักษณะที่
เน้นการใช้ภาษา โดยที่เน้นโครงสร้าง สามารถกลับไปเป็นปริญญาทางด้านอักษรศาสตร์ ได้หรือไม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เสนอว่า เขียนในลักษณะของอักษรศาสตรบัณฑิต หรือ
ภาษาศาสตร์ได้ โดยได้ยกตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรอักษรศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยศิลปากร   (ดังเอกสารแนบ) ว่ามีการแยกแขนงเป็นแขนงไรบ้าง และพัฒนารายวิชา
อย่างไร 

22. รายวิชา เอก โท นักศึกษาสามารถเลือกเรียนนอกคณะได้ โดยเลือกเรียนวิชาโท 21 หน่วยกิต โดยไม่
จ าเป็นต้องจ ากัดรายวิชาโท เช่น สาขารัฐศาสตร์  

23. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีได้ทุกวิชาที่เปิดมนมหาวิทยาลัยในภาคเรียนน้ันๆ และ
เป็นการแก้ปัญหาของจ านวนอาจารย์ผู้สอนไม่พอ  

24. การเขียน มคอ.3 ตามที่รายวิชาที่ถูกพัฒนาไปแล้ว โดยที่อาจารย์ผู้สอนสามารถน า มคอ.3 ที่พัฒนา
แล้ว ไปสอน โดยมีหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด 
ทั้งน้ี ได้เสนอตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรอังษรศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี) หลักสูตรปรับปรุง  2552 

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในที่ประชุม เพื่อก าหนดโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสรุปโครงส ร้าง
หลักสูตรฯ ได้ดังน้ี 

 
หน่วยกิตรวม     146  หน่วยกิต 
1. รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป   30  หน่วยกิต 

วิชาหมวดการศึกษาทั่วไป   24  หน่วยกิต 
หมวดการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาการจัดดการ 6  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    111  หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  84  หน่วยกิต 
วิชาโท (เลือกรูปแบบใด รูปแบบหน่ึง)  21  หน่วยกิต 
 
 รายวิชาโท ในคณะ 
- วิชาภาษาไทย 
- วิชาภาษาจีน  
- วิชาภาษาฝร่ังเศส 
- วิชาภาษาญี่ปุ่น 
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รายวิชาโท นอกคณะ 
- วิชาการท่องเที่ยว  
- หมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
- วิชาการโรงแรม  
- หมวดวิชาการบิน   
- วิชาการประกอบอาหาร     

 
รายวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต 
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5  หน่วยกิต 

 
ผู้ประสานงานรายวิชาโท ตามรายละเอียด ดังน้ี  
1. รายวิชาโท ในคณะ 

- หมวดวิชาภาษาไทย 
- หมวดวิชาภาษาจีน        กรรมการชุดใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานรายวิชา 
- หมวดวิชาภาษาฝร่ังเศส 
- หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่น        อาจารย์นที เพชรสุทธิธนสาร  เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน

รายวิชา 
2. รายวิชาโท นอกคณะ 

- หมวดวิชาการท่องเที่ยว        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์  เป็น
ผู้รับผิดชอบ                                                          ประสานงานรายวิชา 

- หมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
- หมวดวิชาการโรงแรม         ดร.ขวัญหทัย เชิดชู เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานรายวิชา 
- หมวดวิชาการบิน          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นีรู  ชูสัตย์สกุล เป็นผู้ รับผิดชอบ

ประสานงานรายวิชา 
- หมวดวิชาการประกอบอาหาร    อาจารย์วันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน

รายวิชา 
 
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 5 หน่วยกิต  

- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ มี 2 รูปแบบ  
นักศึกษาสามารถเลือก 1 รูปแบบ 

1. Language and communication field trip 
(Oversea US, UK, Singapore, Australia,  
New Zealand)  

5(450) 

2. Internship in language and 
communication (In Thailand) 

5(450) 
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในข้อท่ี 2 แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ (โดยให้นักศึกษาเลือกรูปแบบใด 
รูปแบบหนึ่ง) 

ฝึกประสบการณ์ 1 ฝึกช่วง ปี 2 เทอม 2   จ านวน 2 หน่วยกิต 
ฝึกประสบการณ์ 2 ฝึกช่วง ปี 4 เทอม 2   จ านวน 3 หน่วยกิต  

*** เว้น 5 วัน หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษากลับมา เพื่อทบทวน
หลังจากฝึกประสบการณ์แล้วเสร็จ 

หมายเหตุ*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ รับผิดชอบ ติดต่อ ประสานงานการฝึก
ประสบการณ์ แบบ field trip 
 

เลิกประชุม  เวลา 16.30 น. 

  

 นางสาวณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ ดร.ขวัญหทัย เชิดชู 

ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก  ง 

ผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาพล ชมชัยยา 
บทความ 

 ชยาพล ชมชัยยา. (2559). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิต               
     ประจ าวันของผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีท างานใน 
     กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 12(2), 167-184. 

 
2. อาจารย์ชนินนัท์ สิทธคิุณ 

ต ารา 
ชนินันท์ สิทธิคุณ. (2559). การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์  

กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 205 หน้า      
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ 

บทความ 

Kitjaroenpaiboon, W. & Getkham, K. (2015). An Analysis of Interactional Metadiscourse 
Markers in Communication Arts Research Articles .International Journal of 
Management and Applied Sciences, 1(9), 125-131. 

Kitjaroenpaiboon, W. & Getkham, K (2016). Patterns of Linguistic Features and Their 
Communicative Functions in Nursing Research Articles .International Journal 
of Management and Applied Sciences, 3(3), 98-103. 

Kitjaroenpaiboon, W. & Getkham, K (2016). Stylistic Patterns in Language Teaching 
Articles : A Multidimensional Analysis. PASAA, 52, 169-208. 

Kitjaroenpaiboon, W. (2017). A Study of Meaning Transferring of Exclamatory Words 
Well and Oh from the Thai Translated Children Literature : Harry 
Potter. Journal of Language and Communication, pasaa 52(2), Nida 22(32), 
35-53.  

งานวิจัย 

Kitjaroenpaiboon, W. & Getkham, K. (2015). An Analysis of Interactional 
Metadiscourse Markers in Communication Arts Research Articles .National 
Institute of Development Administration . Bangkok. 
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Kitjaroenpaiboon, W. (2014). A Study of Meaning Transferring of Exclamatory 
Words Well and Oh from the Thai Translated Children Literature : Harry 
Potter. Suan Dusit University. Bangkok. 

Kitjaroenpaiboon, W. (2013). A Study of the Thai Translation of Jim Thompson 
the Unsolved Mystery by Suradech Krainawabhan. Suan Dusit University. 
Bangkok. 

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธาสินี เกสร์ประทุม 
ต ารา 
สุทธาสินี เกสร์ประทุม. (2558). สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ 

กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 201 หน้า 
 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชชณิช ฝั่งสระ 
ต ารา 

ณัชชณิช ฝั่งสระ. (2560). English for Academic Purposes: EAP. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อ 
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 286 หน้า 
 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
หนังสือ 
ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ. (2557). การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง (IS). กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด, 220 หน้า  
 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมโภชน์ พนาวาส 

บทความ 

สมโภชน์ พนาวาส. (2558). การสอนสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ.  
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 11(177-186). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช ชื่นประชานุสรณ ์
ต ารา 

ธีรเดช ชื่นประชานุสรณ์. (2555). การติดต่อสื่อสารและการประสานงานเพ่ือการเช่ือมโยงการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 133 หน้า 

ธีรเดช ชื่นประชานุสรณ์. (2559). Literature Appreciation. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและ 
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 250 หน้า 
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ธีรเดช ชื่นประชานุสรณ์. (2560). Introduction to Literature. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและ 
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 266 หน้า 

ธีรเดช ชื่นประชานุสรณ์. (2560). English for Tourism. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ ์
กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 252 หน้า 
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ภาคผนวก  จ 

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2554  

กับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2554  

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 

1. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1. ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างทักษะใน
การประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แก้ปัญหา และปรับตัวเข้ากับสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติในการสื่อสารระหว่างประเทศ 

1. ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ ด้วย
องค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
วรรณคดีภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  มีการน าทักษะความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ส าคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ภายใต้รากฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปน้ี 

2.1 มีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

2.2 มีความรู้ ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการประกอบวิชาชีพ และ
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง 

2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลายในประชาคมสังคมวัฒนธรรมนานาชาติ 
2.4 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมต่อ
การประกอบอาชีพ และมีความเป็นประชาธิปไตย 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 

2.1 มีความรู้และความเชี่ยวชาญในทักษะทาง
ภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

2.2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ การแปลภาษา
อังกฤษ และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เพื่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ 

2.3 มีความ รู้ความสามารถในการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกต่อสังคม มี
บุคลิกภาพที่ดีและมีโลกทัศน์กว้าง  

 



                  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 136 

 

2. โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภายหลังการปรับปรุง 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตที่แตกต่าง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2560) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 33 หน่วยกิต เพ่ิมขึ้น 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 99 หน่วยกิต เพ่ิมขึ้น 5 หน่วยกิต 

    2.1วิชาบังคับ / วิชาแกน วิชาบังคับ 

65 หน่วยกิต 

วิชาพ้ืนฐานทางภาษาและ
มนุษยศาสตร์ 

42 หน่วยกิต 

น้อยลง 23 หน่วยกิต 

    2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่ม ี 39 หน่วยกิต เพ่ิมเติม 

    2.3 วิชาเลือก 24 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต น้อยลง 6 หน่วยกิต 

3. การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

5 3 น้อยลง 2 หน่วยกิต 

4. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่แตกต่าง 

5. จ านวนหน่วยกิต รวม 130 หน่วยกิต 141 หน่วยกิต เพ่ิมขึ้น 8 หน่วยกิต 

 

 

 

3. รายช่ือวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภายหลังปรับปรุง  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
ปริญญาตรี ปรับปรุง พ.ศ. 2554 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 130 หน่วยกิต มีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิต แต่ละ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
ปริญญาตรี ปรับปรุง พ.ศ. 2560 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 141 หน่วยกิต มีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิต แต่ละ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมวดวิชาและกลุม่วิชา ดังน้ี 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30 หน่วยกิต 

     1.1 กลุ่มสังคมศาสตร6์หน่วยกิต    

     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   9      หน่วยกิต 

     1.3 กลุ่มวิชาภาษา             9      หน่วยกิต 

     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์6 หน่วยกิต 

 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2500114สังคมไทยร่วมสมยั 3 (3-0-6) 

2500115เหตุการณ์โลกร่วมสมยั 3 (3-0-6) 

2500107มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับเรียนวิชาจริยศาสตร์ และ
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

บังคับเรียน                                  3  หน่วยกิต      

   1500116จริยศาสตร ์  3 (3-0-6) 

เ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2500113 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน    3 (3-0-6) 

2000105 สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 

2200106 ศิลปะการด ารงชีวิต             3(3-0-6) 

 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
และเลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

บังคับเรียน                                  3 หน่วยกิต 

1500117ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3 (3-0-6) 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาและกลุม่วิชา ดังน้ี 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       33 หน่วยกิต 

2500116   สังคมอารยชน    4(2-4-6)                     

2500117   พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6) 

1500201   ความเป็นสวนดุสิต   4(2-4-6) 

150119    ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12) 

1500120  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตน 4(4-0-8) 

1500121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะท้อนคิด 4(4-0-8) 

4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

                                                    4(2-4-6) 

4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล   3(2-2-5) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1500110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6) 

1500113ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3 (3-0-6) 

1500114ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์    3 (3-0-6) 

1500115ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         3 (3-0-6) 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บังคับเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย
กิต 

บังคับเรียน 

4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

4000110 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 4000109 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 102หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชา
แกน 36 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 33 หน่วยกิตกลุ่ม
วิชาเลือก 30 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วย
กิต ดังน้ี 

วิชาเฉพาะด้าน    94   หน่วยกิต  

วิชาบังคับ  65 หน่วยกิต 

1551125 รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์       3(3-0-6) 

             ภาษาอังกฤษ      

1552117 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร 3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์ 42 หน่วยกิต กลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน 39 หน่วยกิตกลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ดังน้ี 

2.1 กลุ่มวิชาแกน42 หน่วยกิต ได้แก่ รายวิชาดังต่อไปน้ี 

1551141 ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

1552130 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท 3(3-0-6) 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1552118 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิง         3(3-0-6) 

             บูรณาการ 

1551126 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป  3(3-0-6) 

1552119 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
1552124 การอ่านภาษาอังกฤษ               3(3-0-6) 

             เชิงวิเคราะห์  

1551127 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น    3(3-0-6) 

1552120 การเขียนอนุเฉทและความเรยีง    3(3-0-6) 

             ภาษาอังกฤษ  

1552121 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

1551128 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ           3(3-0-6) 

             ในสถานการณ์ทั่วไป     

1551129 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ           3(3-0-6) 

             ในสถานการณ์เฉพาะ     

1553113 ภาษาอังกฤษเพ่ือ                     3(3-0-6) 

             การพูดในที่ชุมชน   

1551124 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

1552122 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

1551131 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 

1552305 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น   3(3-0-6) 

1553403 สังคมวัฒนธรรมเจ้าของภาษา    3(3-0-6) 

1553404 สังคมวัฒนธรรมของ              3(3-0-6) 

             กลุ่มประเทศอาเซียน    

1552203 หลักการแปล      3(3-0-6) 

1551142 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือปฏิสัมพันธ์ทาง        

          สังคม 3(3-0-6) 

1551143 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ  

           3(2-2-5) 

1551144 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป 3(3-0-6) 

1551145 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ 

          3(2-2-5) 

1551146 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 

1553124 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

1552131 สัทศาสตร์เพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ  

           3(3-0-6) 

1552306 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 

1553315 ปกรณัมปรมัปรา 3(3-0-6) 

1552307 สุนทรียภาพทางวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ 

          3(3-0-6) 

1552206 หลักการและการปฏิบัติการแปล 3(3-0-6)  

1554907 การศึกษาด้วยตนเอง 3(2-2-5)  

 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 39 หน่วยกิต ได้แก่  

กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา 9 หน่วยกิต 

1552132 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

1552133 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

             3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต 



                  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 140 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1552123 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ            3(3-0-6) 

1553309 การเรียนภาษาอังกฤษ             3(2-2-5) 

            ด้วยการแสดง     

1554906 สัมมนาภาษาอังกฤษ               2(1-2-5) 

วิชาเลือก  

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ข้อก าหนด 

1. บังคับเลือก :  เลือกเรียน 1 กลุ่มวิชา จาก 4 กลุ่มที่ 

ระบุไว้ โดยต้องเลือกอย่างน้อย 4 รายวิชา  

จ านวน 12 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาที่เลือก 

2. เลือกตามความสนใจ : เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีก  4 
รายวิชา จ านวน 12 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาซ้ าได้) 

กลุ่มที่ 1 วิชาการแปล 

1553217 การแปลข่าว   3(2-2-5) 

1553218 การแปลภาพยนตร์             3(2-2-5)           

1553219 การแปลวรรณคดี             3(2-2-5) 

1553220 การแปลทางด้านอาหาร       3(2-2-5) 

1553222 การแปลเชิงวิชาการ            3(2-2-5) 

1553223 การแปลเพ่ือการ                3(2-2-5)                                                 

            ประชาสัมพันธ์                           

1553224  การแปลเชิงธุรกิจ              3(2-2-5) 

1553225 การแปลแบบล่าม   3(2-2-5) 

กลุ่มที่2 วิชาวรรณคดี 

1553306 วรรณคดีเอเชีย  3(3-0-6) 

1553307 วรรณคดีอังกฤษ     3(3-0-6) 

1552134 อรรถศาสตร์ 3(3-0-6) 

1553134 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาวรรณคดี 9 หน่วยกิต 

1552308 จิตวิเคราะห์วรรณกรรม 3(3-0-6) 

1553316 นวนิยายหรรษาและแฟนตาซี 3(3-0-6) 

1554306 มิติแห่งศัพท์และสถานที่ในนวนิยาย 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาการแปล 9 หน่วยกิต 

1553228 การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 3(3-0-6) 

1553229 การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 

1552656 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

1554606 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาอังกฤษศึกษา 3 หน่วยกิต 

1553135 ภาษาอังกฤษโลกร่วมสมยั                 3(3-0-6) 

3. หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต 

3.1 วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 18 หน่วยกิต 

1552657 ภาษาอังกฤษในการโต้วาทีและอภิปราย 3(3-0-6) 

1552658 ภาษาในสื่อดิจิทัล                           3(3-0-6) 

1552659 ระบบหน่วยค าภาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 

1552660 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม                     3(3-0-6) 

1552661 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง     3(3-0-6) 

1552662 การสื่อสารวรรณกรรมและประยุกต์ใช้   3(3-0-6) 

1552663 การแปลแบบล่าม                          3(2-2-5) 

1553635 การแปลเอกสารเฉพาะทาง               3(3-0-6) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1553308 วรรณคดีอเมริกัน    3(3-0-6) 

1553310 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรม           

                                                3(3-0-6) 

1553311 วรรณคดีภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก 3(3-0-6)  

1553312 ต านานเทพนิยาย  3(3-0-6) 

1553313 วรรณคดีภาษาอังกฤษสมัยใหม่    3(3-0-6) 

              

1553314 สุนทรียภาพทางวรรณคดี 3(3-0-6) 

กลุ่มที่ 3 วิชาภาษาศาสตร์ 

1553114 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม 3(3-0-6) 

1553115 อรรถศาสตร์   3(3-0-6) 

1553116 สรวิทยา    3(3-0-6) 

1553117 วัจนปฏิบัติศาสตร์   3(3-0-6) 

1553118 การศึกษาระบบหน่วยค า 3(3-0-6) 

1553119 มิติแห่งศัพท์                     3(3-0-6) 

1553120 จิตวิทยาภาษาศาสตร์          3(3-0-6) 

1553121 การวิเคราะห์ระบบข้อความ 3(3-0-6) 

กลุ่มที่ 4 วิชาภาษาที่ 3 

4.1 ภาษาจีน 

1573101 ภาษาจีนเบื้องต้น                    3(3-0-6) 

1573201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร            3(3-0-6) 

            ในชีวิตประจ าวัน 

1573701 ภาษาจีนเพ่ือการ                    3(3-0-6) 

            สื่อสารเชิงวิชาชีพ  

1553636 การประเมินงานแปลเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์              

                                                         3(3-0-6) 

1553637 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

                                                      3(3-0-6) 

1553638 ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  

                                                        3(3-0-6) 

1553630 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน            3(3-0-6) 

1553631 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทางและการศึกษา                

                                                        3(3-0-6) 

1553632 ต้นก าเนิดและการพัฒนาภาษาอังกฤษ                

                                                        3(3-0-6) 

1553633 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม               3(3-0-6) 

1553634 ภาษาอังกฤษในบริบทของทวีปเอเชยี  3(3-0-6) 

3.2 วิชาภาษาฝรั่งเศส 18 หน่วยกิต 

1552904 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับผู้เริม่เรยีน          3(3-0-6) 

1552905ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 

1552906 การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในบริบท       3(3-0-6) 

1552907 ความเข้าใจในเอกสารภาษาฝรั่งเศส     3(3-0-6) 

1552908 ฝรั่งเศสศึกษา                               3(3-0-6) 

 

1553914 วัฒนธรรมการรับประทานอาหารฝรั่งเศส  

            3(3-0-6) 

1553915 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการท่องเที่ยว          3(3-0-6) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1573702 การสนทนาภาษาจีน                3(3-0-6) 

             เพ่ือการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม 

1573703 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือ           3(3-0-6) 

             การสื่อสารในธุรกิจการบิน   

1573704 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือ           3(3-0-6) 

             การสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว     

1573705 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือ           3(3-0-6) 

             การสื่อสารในธุรกิจภัตตาคาร     

1573501 วัฒนธรรมจีน  3(3-0-6) 

4.2  ภาษาญ่ีปุ่น 

1563101 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น                3(3-0-6) 

1563303 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

             ส าหรับวิชาชีพ    

1563701 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

             ในชีวิตประจ าวัน    

1563702 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือ      3(3-0-6) 

             การสื่อสารในธุรกิจโรงแรม  

1563703 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น           3(3-0-6) 

       เพ่ือการสื่อสารในธุรกิจการบิน 

1563704 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น           3(3-0-6) 

       เพ่ือการสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว 

1563705 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น                3(3-0-6) 

             เพ่ือการสื่อสารในธุรกิจภัตตาคาร  

1563506 วัฒนธรรมญ่ีปุ่น                     3(3-0-6) 

1553916 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ืองานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

             3(3-0-6) 

1553917 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการโรงแรม             3(3-0-6) 

1553918 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ืองานส านักงาน          3(3-0-6) 

3.3 วิชาภาษาไทย 18 หน่วยกิต 

1552901 คติชนเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ                                

                                                        3(3-0-6) 

1552902 การย่อและการสรุปความ                3(3-0-6) 

1552903 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย         3(3-0-6) 

1553907 ศิลปะและลีลาของการอ่าน              3(3-0-6) 

1553908 ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด  3(3-0-6) 

1553909 ศิลปะและลีลาของการเขียน             3(3-0-6) 

1553910 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม            3(3-0-6) 

1553911 วัฒนธรรมอาเซียน                         3(3-0-6) 

1553912 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

                                                         3(3-0-6) 

1553913 นวัตกรรมการสื่อสารยุคดิจิทัล           3(3-0-6) 

3.4 วิชาภาษาญี่ปุ่น 18 หน่วยกิต 

1552909 อักษรญ่ีปุ่น                                 3(3-0-6) 

1552910 ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน                        3(3-0-6) 

1552911 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

                                                   3(3-0-6) 

1552912 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์   

                                                        3(3-0-6)  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต 

1554805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ  

                                                        5(0-30-0)  

1552913 ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น                     3(3-0-6) 

1553919 การฟังและการพูดภาษาญ่ีปุ่น           3(3-0-6)  

1553920 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น                      3(3-0-6) 

1553921 การอ่านภาษาญ่ีปุ่น                       3(3-0-6) 

1553922 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือวิชาชีพ                   3(3-0-6) 

1553923 วัฒนธรรมญ่ีปุ่น                           3(3-0-6) 

3.5 วิชาภาษาเกาหลี 18 หน่วยกิต 

1552914 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น                3(3-0-6) 

1552915 การอ่านเขียนภาษาเกาหลี          3(3-0-6) 

1552916 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

                                                  3(3-0-6) 

1553924 ภาษาเกาหลีเพ่ือการเข้าสังคม     3(3-0-6) 

1552917 ภาษาเกาหลีในสถานการณ์ที่หลากหลาย            
3(3-0-6) 

1553928 ภาษาเกาหลีผ่านละครทีวี          3(3-0-6) 

1552918 วัฒนธรรมเกาหล ี                   3(3-0-6) 

1553925 ภาษาเกาหลีเพ่ืองานส านักงาน    3(3-0-6) 

1553926 การสื่อสารภาษาเกาหลีเพ่ือธุรกิจโรงแรม  

3(3-0-6) 

 

1553927 การสนทนาภาษาเกาหลีเพ่ือธุรกิจร้านอาหาร    

                                                         3(3-0-6) 

3.6 วิชาภาษาจีน 18 หน่วยกิต 

1552919 ไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น       3(3-0-6) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1552923 ไวยากรณ์ภาษาจีนเชิงสื่อสาร    3(3-0-6) 

1552920 การฟังและพูดภาษาจีนเบื้องต้น     3(3-0-6) 

1553929 การฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์เฉพาะ                                                  

                                                    3(3-0-6) 

1552922 การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น       3(3-0-6) 

1552921 การอ่านภาษาจีนทั่วไป           3(3-0-6) 

1553932 สังคมและวัฒนธรรมจีน          3(3-0-6) 

1553931 ภาษาจีนเพ่ือการพูดในที่ชุมชุน  3(3-0-6) 

1553930 การเขียนโต้ตอบภาษาจีน        3(3-0-6) 

1553933 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน    3(3-0-6) 

4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
3 หน่วยกิต 

1554807 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           3(270) 

5. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อน
หน้าแล้ว ทั้งน้ี ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรหรือรายวิชาอื่น ๆ 

 

 

 

4. การเปรียบเทียบรายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรปี 2554 หลักสูตรปี 2560 หมายเหตุ 

1551125 รูปและหน้าท่ีของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

(Forms and Functions of English Grammar) 

1551141 ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

(English Grammatical System) 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
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หลักสูตรปี 2554 หลักสูตรปี 2560 หมายเหตุ 

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้านรูปแบบและหน้าที่ โครงสร้าง
ประโยคพ้ืนฐาน ชนิดของค า การสร้างค า ประโยคบอกเล่า 
ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถาม ประโยคค าสั่ง และชนิดของ
ประโยค ฝึกการใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน การใช้กาล 
และกรรมวาจก โดยบูรณาการกับทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน 

Study English grammar in terms of forms and 
functions, sentence structure, word classes, word 
formation, affirmative, negative, interrogative, 
imperative, and sentence types. Practice using subject-
verb agreement, verb tenses, and the passive voice 
integrating with listening, speaking, reading and writing 
skills 

ค านาม ค าคุณศัพท์  ค าน าหน้านาม ค ากริยา ค ากริยา
วิเศษณ์ ค ากริยาช่วย บุพบทวลี ประโยคค าถาม การใช้รูป 
participles และ present  

Nouns, adjectives, determiners, verbs, adverbs, 
modal verbs, prepositional phrases, questions, 
participles and present forms 

รายวิชา 

1552118 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)  

(Integrated English Grammar) 

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือบูรณาการทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนในบริบทที่แตกต่างกัน ศึกษาความหมาย
ของค าศัพท์ ส านวนในการพูดและการเขียนในบริบทเชิงวิชาการ  
ประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านไวยากรณ์ และค าศัพท์เ พ่ือสื่อสารใน
สถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อต่างประเทศ การฟัง
บรรยาย การอภิปรายในห้องเรียน การน าเสนองานและการเข้า
ร่วมสัมมนา โดยศึกษาจากสื่อจริงที่พบในข้อสอบมาตรฐาน 
รวมทั้งฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องในสถานการณ์ต่าง ๆ  

Study English grammaris integrated in listening, 
speaking, reading and writing skills in different 
contexts.  Study word meanings and idioms used in 
speaking and writing in academic settings. Apply the 
knowledge of grammar and vocabulary to 
communicate in various situations relating to studying 
aboard, class lectures and discussions, presentations, 
and seminars by using authentic media from 
standardized tests. Practice using accurate English in 
various contexts is required 

1552130 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท 3(3-0-6) 

(English Grammar in Context) 

โครงสร้างประโยคโดยมุ่งเน้นที่ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
รูปอดีตกาล รูปอนาคตกาล ประโยคเง่ือนไข ประโยค
ทางอ้อม กรรตุวาจก และกรรมวาจก อนุประโยค กริยาวลี 
และค าเชื่อมต่างๆ รูปแบบไวยากรณ์ที่หลากหลาย จากสื่อที่
เป็นของจริงทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทอื่นๆ 

Rhetoric and sentence structure in English 
grammar – past forms, future forms; conditional 
sentences; indirect speech; active and passive 
voices; relative clauses; phrasal verbs; 
conjunctions, and various grammatical forms from 
authentic materials, including both printed and 
non-printed media 

 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

1551128 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป  

3(3-0-6) (English Listening –Speaking in General 

1551142 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม 3(3-0-6) (English Listening and Speaking 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
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Situations) 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้บทสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และ สัมพันธสารต่างๆ จากสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ฝึกภาษาพูดที่
เกี่ยวกับการออกเสียงและท่วงท านองเสียง 

Practice communicative English using dialogues in 
various situations and extended discourse from 
everyday situations to social interactions. Practice 
spoken English with regards to pronunciation and 
intonation 

for Social Interaction)  

บทสนทนาสั้นๆและบทสนทนาเชิงลึกเพ่ือการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 
การต้อนรับแขก การพูดคุยเรื่องทั่วไปอย่างเป็นทางการ การ
วางแผนท่องเที่ ยวร่วมกัน และการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  

Short dialogues and extended conversations for a 
variety of every day social interactions: welcoming 
visitors, engaging in small talk, planning travel, and 
sharing experiences 

รายวิชา 

1551129 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์เฉพาะ  

3(3-0-6) (English Listening-Speaking in Specific 
Situations) 

ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษา อังกฤษในลักษณะต่างๆ ตาม
สถานการณ์เฉพาะทั้งในบริบททางวิชาการและงานอาชีพ การ
ท างาน การประชุมสัมมนา การพูดน าเสนอ การประชุมและการ
สัมภาษณ์ 

Practice English listening-speakingwith various aspects 
in specific situations both in academic and profession 
contexts, at work place, seminar, oral presentations, 
meeting and interviews 

1551143 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ  

3 (3-0-6) (Listening and Speaking for 
Professional Purposes)  

ทักษะการฟังและพูดเชิงธุรกิจในหลากหลายสถานการณ์ 
การน าเสนอทางธุริจ และการจัดการประชุมเชิงธุรกิจ 
มารยาททางธุรกิจในหลากหลายวัฒนธรรม มารยาทในการ
สนทนาทางโทรศัพท์ และการพูดร้องเรียนอย่างเป็นมือ
อาชีพ 

Listening and speaking skills in a variety of 
business situations:  business presentations, 
business meetings, cross-cultural business 
etiquette, handling telephone enquiries, and 
dealing with verbal complaints in a professional 
manner 

 

 

 

 

 

 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 1551144 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป 

3(3-0-6) (English Reading and Writing for 

รายวิชาเปิด
ใหม่ 
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General Purposes)  

ทักษะการอ่านและการเขียนขั้นพ้ืนฐานเพ่ือจุดประสงค์ทั่วไป 
เช่น การหาค าส าคัญ ส านวน วลี การอ่านแบบเร็ว และการ
อ่านเพ่ือหาข้อมูลจากสื่อที่เป็นของจริงในระดับย่อหน้า การ
เขียนข้อความ บันทึกทั่วไป ประกาศที่ใช้ภายในหน่วยงาน 
ประกาศทั่วไป ตารางเวลา และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่
เป็นทางการ 

Basic reading and writing skills used for general 
purposes: key word identification, idioms, phrases 
and skimming and scanning strategies in a 
paragraph taken from authentic materials; writing 
messages, simple notes, notices, announcements, 
schedules, and informal emails 

 1551145 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพ
3(3-0-6) (English Reading and Writing for 
Professional Purposes)  

การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ ส่วนสนับสนุน
ใจความส าคัญ และโครงสร้างเรื่องในรูปแบบต่างๆจากบท
อ่านที่มีรูปแบบเป็บแบบความเรียง การวิเคราะห์  ชาร์ต 
กราฟ ตาราง บทความสั้นๆ และวารสารทางวิชาการที่พบ
ในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน และ
การน าเสนอความคิดเห็นจากบทอ่านออกมาในรูปแบบการ
เขียน 

Identification of topics, main ideas, supporting 
details, text patterns of organization 
fromexpository text; analysis of announcements, 
charts, graphs, tables and short articles, academic 
journals in daily life; identification of author’s 
writing purposes and the presentation of the ideas 
regarding the texts in a written form 

 

 

รายวิชาเปิด
ใหม่ 

1553113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในที่ชุมชน   1553133 การปราศรัยในที่ชุมชน  3(3-0-6)   ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
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3(3-0-6)(English for Public Speaking)    

ศึกษาหลักการและวิธีการพูดในที่ชุมชน ฝึกการใช้ค าศัพท์ 
ประโยคและถ้อยค าส านวนในการพูดต่อหน้าชุมชนตามลักษณะ
หัวข้อเรื่องในการพูด ศึกษาบทบาทและจริยธรรมในการพูดต่อ
หน้าชุมชน วิธีการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า การวางแผนการ
พูด การสร้างความมั่นใจในการพูด และฝึกการพูดภาษาอังกฤษ
ในที่ชุมชน การพูดอย่างทันที การพูดเพ่ือให้ข้อมูล และการพูด
เชิญชวน 

Study principles and methods for public speaking. 
Practice using words, sentences and expressions for 
publicspeakingaccording to speaking topics. Study role 
and ethics for speaking in public, problem solving on 
offhand situations, speech planning, confidence 
creation in speaking and practice English speaking in 
public, impromptu speeches, informative and 
persuasive speeches 

(Public Speaking) 

หลักการและวิธีการในการพูดในที่ชุมชนการพูดสุนทรพจน์
แบบต่างๆซึ่ งมีห น้าที่ และวัตถุประสงค์ที่ แตกต่างกัน 
ประกอบด้วย การพูดสุนทรพจน์แบบฉับพลันโดยไม่มีการ
เตรียมตัวล่างหน้า การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ การพูดเพ่ือให้
ข้อมูล และการพูดสุนทรพจน์เน่ืองในโอกาสที่เป็นทางการ 
การใช้ค า ประโยค และส านวนต่างๆภายใต้หัวข้อที่ก าหนด
ในการเตรียมการพูด บทบาททางจริยธรรม และการ
เรียงล าดับความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการเขียนร่าง
สุนทรพจน์  

Principles and methods of public speaking and 
different kinds of speeches that have different 
functions-impromptu, persuasive, informative, and 
official speeches; using words, sentences and 
expressions according to topics for speech 
planning; the role of ethics and the logical 
arrangement of ideas in writing speeches 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

1551124 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)  

(English Linguistics)  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา การรับภาษา องค์ประกอบของ
การเรียนรู้ภาษาสาขาวิชาหลักของภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์  สรวิทยา  
สัณฐานวิทยาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ 

Study concept of human language learning, language 
acquisition, components of language learning, the core areas 
of linguistics; phonetics, phonology, morphology, syntax, and 
semantics 

1551146 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to English Linguistics) 

หลักการทางภาษาศาสตร์ ที่มาของแนวคิดทางภาษาศาสตร์
โดย ย่ อ  โคร งส ร้ า งข อ งร ะบ บ  เ สี ย ง  ก าร ส ร้ า งค า 
วากยสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมถึงความ
หลากหลายของภาษา ตามชนชั้น วัจนลีลา และเพศสภาวะ 

Linguistic principles; a brief history of linguistic 
thought; the structure of sound system, word 
formation, syntax; and language change including 
variation by class, style and gender 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

1551131 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

(English Syntax) 

ศึกษาแนวคิดและฝึกวิเคราะห์โครงสร้างภายในของค าตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหลักไวยากรณ์ภาษาในการสร้างค า ชนิดของ
ค า ประโยค  วลี อนุพากย์  ศึกษากฎโครงสร้างวลี  อนุพากย์
ซ้อนและการย้ายกลุ่มค าในประโยค ฝึกการวิเคราะห์ประโยคตาม
ทฤษฎี และกฎเกณฑ์ทางภาษา 

1553124 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ3(3-0-6) 

(English Syntax)  

แนวคิดทางวากยสัม พันธ์ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์
โครงสร้างภาษาอังกฤษตามหลักวากยสัมพันธ์ แบบลักษณ์
และหน้าที่ โครงสร้างลึกและโครงสร้างผิว ประเภทของค า 
การประกอบค า วลีและประโยค กฎของวลี นามวลี 
คุณศัพท์วลี กริยาวลี วิเศษณ์วลี บุรพบทวลี ประเภทของ

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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Study concepts and analytic practices on the internal 
structure of words according English grammatical rules 
by which word formation, word categories, sentences, 
phrases and clauses  Study phrase structure rules and 
embedded clauses, movement operations in 
sentences. Practice parsing sentences based on 
language theories and rules 

 

ประโยค โครงสร้างประโยคตามทฤษฎีวากยสัมพันธ์ร่วมสมัย 

Concepts of English syntax, parsing of English 
sentence structure using syntax rules, forms and 
functions, deep and surface structure, word 
categories, construction of words, phrases and 
sentences, phrases structure rules, noun phrase, 
adjective phrase, verb phrase, adverb phrase and 
prepositional phrase, types of sentences, sentence 
structure in contemporary English syntactic theory 

1553310 วรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6) (British Literature)  
ศึกษาวรรณคดีอังกฤษจากยุคต้นจนถึงปัจจุบัน ประวัติและ
ผลงาน ดีเ ด่ นของ นักเ ขีย นส า คัญ  ตลอดจนภูมิห ลั งทา ง
ประวั ติศาสตร์ ศาสนาปรัชญา และสั งคมแต่ละยุคสมัย 
Study British literature from the beginning to the 
present, the lives and distinguished works of major 
authors as well as historical, religious, philosophical 
and social background of each period 

 

 

 

 

1552306 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 3(3-0-6)  

(Basic Concepts of English Literature) 

ความหมาย ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ องค์ประกอบของ
วรรณคดี ประเภทของวรรณคดี ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
วิธีการวิเคราะห์และตีความวรรณคดีในเชิงความงาม ภาษา 
ฉันทลักษณ์ รูปแบบการป ระพันธ์  เ น้ือหา โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

The meaning, importance, roles or functions, 
literature components, literature genres, especially 
the prose and poetry, critical and interpretation 
methods in terms of beauty, figurative languages, 
prosody, form of fashion and contents by critical 
methods and knowledge exchange 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

1553307 ต านานเทพนิยาย 3(3-0-6)  

(Legends of Mythology) 

ศึกษาภาพรวมของเทพเจ้า เทพบุตร เทพธิดา กรีก และโรมัน
และเปรียบเทียบกับเทพนิยายของไทย วิเคราะห์อิทธิพลของ
ต านานเทพนิยายที่มีต่องานศิลปะ วรรณกรรม และวัฒนธรรม
ของโลกสมัยใหม่ 

Study an overview of gods, goddesses, heroes and 
heroines of Greek and Roman in comparison to Thai 
myths. Analyze the influence of these myths on the 
art, literature and culture of the modern world 

1553315 ปกรณัมปรัมปรา 3(3-0-6) (Legend of 
Mythology) 

ประวัติความเป็นมาของเทพเจ้ากรีกและโรมัน เทพบุตร 
เทพธิดา วีรบุรุษ วีรสตรีที่ เป็นต้นก าเนิดของความเชื่อ 
แนวคิด อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์และการก่อเกิด
วรรณกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ด้วย
วิธีการคัดสรร วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และการตีความ 

The history and the origin of the Greek and Roman 
gods, angels, heroes, and heroines; with the origin 
of the belief, concept, influence for human living 
and the origin of the literature, art and the culture 
of the new era by selection, analysis, comparison 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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and interpretation 

1554805  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ  

5 (0-30-0) (Practicum) 

ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนในสถานที่จริง
ซึ่งมีการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ    

Practice using English in government offices and/or in 
private sectors where English is used in various 
situations 

1554807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(270) 
(Practicum) 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ในประเทศหรือต่างประเทศ 

Job training in English ineither the public or the 
private sector in Thailand or abroad  

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

1551129 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์เฉพาะ  
3(3-0-6) (English Listening-Speaking in Specific 
Situations) 

ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในลักษณะต่างๆ ตาม
สถานการณ์เฉพาะทั้งในบริบททางวิชาการและงานอาชีพ การ
ท างาน การประชุมสัมมนา การพูดน าเสนอ การประชุมและการ
สัมภาษณ์ 

Practice English listening-speakingwith various aspects 
in specific situations both in academic and profession 
contexts, at work place, seminar, oral presentations, 
meeting and interviews 

1552132 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

3(3-0-6) (Listening and Speaking for Academic 
Purposes) 

ทักษะการฟังเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ เน้นการฟังเพ่ือ
หาค าเชื่อมข้อความ การจับใจความส าคัญ และข้อมูลส าคัญ
เพ่ือน าไปใช้ในการจดบันทึกผ่านการฟังการบรรยายเชิง
วิชาการโดยใช้บทพูดระดับสูง และการน าเสนอข้อมูลเชิง
วิชาการ  

Listening and speaking skills for academic 
purposes: discourse markers, main ideas and key 
information for the purpose of taking notes using 
advanced listening texts and academic lectures 
and a presentation on academic topic 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 1552133 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
3(3-0-6) (English Reading and Writing for 
Academic Purposes)  

ทักษะการอ่านและการเขียนในบริบททางวิชาการ การอ่าน
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ สั ง เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ ค ว า ม ที่ น า ม า จ า ก 
วารสารวิชาการ และรายงานต่างๆ กลวิธีการเขียนความ
เรียงในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย การเรียบเรียงความคิด
ก่อนลงมือเขียน การวางโครงเรื่อง การร่างงานเขียน การ
ปรับแก้ และการตรวจทาน 

 

Academic reading and writing skills: analysis and 
synthesis of academic journals and reports; writing 

รายวิชาเปิด
ใหม่ 
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strategiesfor different types of essay: generating 
ideas, outlining, drafting, editing and proofreading 

1552122 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6)  

(English Phonetics) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการทางสัทศาสตร์ต าแหน่งและลักษณะ
ของการเปล่งหน่วยเสียงภาษาอังกฤษ  สัทอักษร จังหวะและ
ท านองเสียงตามลักษณะของภาษาอังกฤษ ฝึกการออกเสียง การ
อ่านและการเขียนสัทอักษร  

Study concepts and principles of phonology, 
articulation of English phonemes, phonetic 
transcription, rhythm and intonation as features of 
English.Practice pronouncing, reading and writing 
phonetic transcription 

1552131 สัทศาสตร์เพ่ือการออกเสียงภาษาอังกฤษ  

3(3-0-6) (Phonetics for English Pronunciation) 

สัทอักษรในระดับค าและระดับประโยค หน่วยเสียงและรูป
ย่อยหน่วยเสียง โครงสร้าง พยางค์ การลงเสียงหนักในระดับ
ค าและระดับประโยค ลักษณะทางเสียงในการพูดต่อเน่ือง 
รวมถึง ความหลากหลายของส าเนียงในภาษาอังกฤษ 

Phonetic alphabet in transcription at word and 
sentence levels; phonemes and allophones; 
syllable structure, stress at word and sentence 
levels; sounds in connected speech together with 
variation in English accents 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

1553118 วิทยาหน่วยค า 3(3-0-6) (Morphology) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางสัณฐานวิทยา วิเคราะห์หาหน่วยค า 
โดยพิจารณาจากส่วนย่อยแสดงหน่วยค าและพิจารณาความต่าง 
ความคล้ายคลึง และความสอดคล้องค า 

Study morphology concepts and theories. Analyze 
classical morpheme by considering morph, contrast, 
similarity, and congruity in words 

 ยกเลิก
รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1552308 จิตวิเคราะห์วรรณกรรม 3(3-0-6)  

(Psychoanalysis Literature) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีบุคลิกภาพ จิตวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของตัวละครในเชิงบวก และลบ ด้วยวิธีการ
สังเคราะห์  แยกแยะ เปรียบ เทียบ เ พ่ือน าไปสู่ การ
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วรรณกรรมและการด าเนินชีวิต
ในรูปแบบกรณีศึกษา  

Principles, concepts, theories of personalities and 
psychoanalytic that effect through the behavior of 
the characters both in positive and negative 
regression by the analysis methods, classifications, 
comparative methods for applying on the 
literature analysis pieces and their real life 

รายวิชาเปิด
ใหม่ 
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 situation adaptation in the case study 

1553306  สุนทรียภาพทางวรรณคดี 3(3-0-6) 

(Literature Appreciation) 

ศึกษาวรรณกรรมหลากหลายประเภท ทั้ง บทกลอน บทละคร 
นวนิยาย เรื่องสั้น และงานประพันธ์ต่างๆ ในแง่มุมมองความงาม 
และการใช้ภาษา , อุปมา , อุปไมย , โวหารภาพพจน์ต่างๆ , 
รูปแบบการประพันธ์ ด้วยวิธีการคัดสรร วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และตีความเพ่ือความสุนทรียภาพ 

Study the variety of literary texts, including the major 
genres of poetry , drama , novel , short story and 
various composition in the aspect of language beauty 
and usage , simile , metaphor , figurative language , 
form of literary by selection , analysis , comparison 
and interpretation methods for appreciation 

1552307    สุนทรียภาพทางวรรณคดีและวรรณคดี
วิจารณ์   3(3-0-6)   (Literature Appreciation and 
Criticism)  

ความหมายของสุนทรียภาพทางวรรณคดี คุณค่า ความงาม
ของวรรณคดีในเชิงความหมายตรงและนัยประวัติ การใช้
ภาษาเชิงเปรียบเทียบ อุปมา อุปไมย โวหารภาพพจน์ จินต
ภาพ สัญลักษณ์ ที่ส่งผ่านในรูปแบบการประพันธ์ทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรอง ด้วยวิธีการคัดสรร วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และการตีความเพ่ือสุนทรียภาพ 

The meaning of literature appreciation, the value 
and beauty of the literature in both of its 
connotative and implicative meaning, the 
comparative language, figurative language, idioms, 
imagery, and symbolism in literary works, both of 
prose and poetry through selection, analysis, 
comparison and interpretation methods for 
appreciation 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

1552203  หลักการแปล  3(3-0-6)  (Principles of 
Translation) 

ศึกษาประวั ติ  แนวคิดและทฤษฎีการแปล ขั้ นตอนและ
กระบวนการแปล การปรับบทแปล การสื่อสารกับการแปล 
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมกับการแปล วัจนปฎิบัติศาสตร์กับการแปล 
โครงสร้างประโยคทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคุณสมบัติ
ของนักแปลที่ดี ฝึกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  

Study history, concepts and theories of translation, 
procession, adaptation, communication, 
sociolinguistics and pragmatics in translation, structure 
of Thai and English sentences as well as qualifications 
of being a good translator. Practice translation from 
Thai into English and vice versa 

1552204 หลักการและการปฏิบัติการแปล 

3(3-0-6) (Principles and Practice of Translation) 

แนวคิด หลักการและทฤษฎีการแปล องค์ประกอบการแปล 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณ ของนักแปล ความสัมพันธ์
ระหว่างการแปลกับการสื่อสารตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
กระบวนการและกลวิธีการแปล ความแตกต่างที่เด่นชัดของ
ภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล เช่น ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย ปัญหาที่เกิดในการแปล
และแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา การประยุกต์ใช้
เครื่ องมือ  และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่ วย ในการ
แก้ปัญหาในการแปล 

 

 

Concepts, principles, and theories of translation; 
elements of translation; translators’ 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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competenceand ethics; the relationship between 
translation and communication in relation to 
linguistic theories; the process and strategies of 
translation; distinguishing differences between the 
source and target texts, like differences between 
English and Thai; problems in translation and 
possible solutions; application of information and 
communicationtechnology and its tools, in solving 
translation problems 

 1553228 การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  

3(3-0-6)  (English to Thai Translation) 

น าแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการแปลมาประยุกต์ใช้ใน
การแปลต้นฉบับประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย ฝึกวิเคราะห์และตีความต้นฉบับอังกฤษโดยการ
คัดสรรค าศัพท์และส านวนมาใช้ในการแปลได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ฝึกแก้ไขปัญหาในการแปลจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยด้วยการใช้กลวิธีการแปล ตลอดจนเครื่องมือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

Applying concepts and theories of translation, as 
well astranslation process in translating source 
texts in different genres from English to Thai; 
analyzing and interpreting source texts in English 
with accurate and appropriate terminology and 
expressions selectedfor translation; solving 
translation problems; using appropriate strategies, 
information, and communicationtechnology and 
its tools in translating texts from English to Thai 

รายวิชาเปิด
ใหม่ 

 1553229 การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ       
3(3-0-6) (Thai to English Translation) 

ฝึกการแปลโดยการน าแนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการแปล
มาประยุกต์ใช้ในการแปลต้นฉบับ ประเภทต่างๆจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกวิเคราะห์และตีความต้นฉบับ
ภาษาไทย โดยการคัดสรรค าศัพท์และส านวนมาใช้ในการ
แปลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ฝึกการแก้ไขปัญหาในการ

รายวิชาเปิด
ใหม่ 



                  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 154 

 

หลักสูตรปี 2554 หลักสูตรปี 2560 หมายเหตุ 

แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยการใช้กลวิธีการ
แปล ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 

Translation practice by applying concepts, 
theories,and the process of translation with 
translation of source texts in different genresfrom 
Thai into English; analyzing and interpreting source 
texts in Thai with accurate and appropriate 
terminology and expressions selectedfor 
translation; solving translation problems; using 
appropriate strategies, information and 
communicationtechnology and its tools, in 
translating texts from Thaito English 

 1553135 ภาษาอังกฤษโลกร่วมสมัย 3(3-0-6) 

(Contemporary World Englishes) 

ภาษาอังกฤษในส่วนต่างๆทั่วโลกและทฤษฎีการพัฒนาและ
โครงสร้างของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก การ
ส า รวจคว าม ห ลากห ลาย ของภาษาอั งกฤษ ในด้ าน
องค์ประกอบของภาษาและบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
และการศึกษาในเรื่องบทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษากลางในการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ ความรู้
ดังกล่าวในการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ  

English language across the world and the theories 
on the development and structure of world 
Englishes, the varieties of Englishes in terms of 
linguistic features and the socio-cultural contexts 
and study the role of English as a lingua franca in 
ASEAN and the implications for English language 
teaching and learning 

 

 

รายวิชาเปิด
ใหม่ 

15531115  อรรถศาสตร์  3(3-0-6) (Semantics) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอรรถศาสตร์  ความสัมพันธ์ทาง

1552134 อรรถศาสตร์  3(3-0-6) (Semantics) 

ธรรมชาติของความหมาย ในเรื่องความหมายที่เกิดจากค า 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
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ความหมายในระดับค า ระดับประโยคและระดับข้อความฝึก
วิเคราะห์ความหมายของค า ประโยค ข้อความในบริบท 

Study concepts and semantic theories, the relation of 
word meanings and sentence.Practice analyzing 
meanings of words, sentences and texts in various 
contexts. 

ความหมายที่ เกิดจากกลุ่มค า และความหมายที่ เกิดจาก
บริบทของการใช้ แนวคิดของความสัมพันธ์ทางอรรถศาสตร์
และความสัมพันธ์ทางความหมาย ประพจน์ ค่าความจริง
และเง่ือนไขของความจริง รวมถึงอรรถลักษณ์  

Nature of meaning:  lexical semantics, 
compositional semantics and pragmatics; concepts 
of semantic relativity and sense relations; 
propositions, truth-values and truth-conditions; 
semantic features 

รายวิชา 

15531117 วัจนปฏิบัติศาสตร์  3(3-0-6) (Pragmatics) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความหมาย
ตามบริบทความหมายอ้างถึง ภาษาก ากวม เจตนาการพูดและ
ความส าคัญของถ้อยค า 

Study pragmatic concepts and theories, contextual 
meaning, references, ambiguity, intentionality and the 
importance of utterance 

1553134 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0-6)  (Pragmatics)  

มโนทัศน์พ้ืนฐานด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ หลักการให้ความ
ร่วมมือในการสนทนา ทฤษฎี      วัจนกรรม ทฤษฎีความ
สุภาพ รวมถึ งการวิ เคราะห์บทสนทนา และปริจเฉท
วิเคราะห์เชิง วิพากษ์ 

Basic concepts in pragmatics; co-operative 
principles; speech acts; politeness theory including 
conversational and critical discourse analysis 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

1553222 การแปลเชิงวิชาการ 3 (2-2-5) 

(Academic Translation) 

ศึกษาค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการแปลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ บทคัดย่อบทความทางวิชาการ รวมถึงศึกษาวิธีการใช้
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์  Translation Memory เพ่ือ เป็น
ฐานข้อมูลในการสืบค้นค าศัพท์และวลีที่ได้แปลไปแล้ว ฝึกทักษะ
การแปล วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ เกิดจากการแปลงาน
วิชาการ  

Study terminology used in various academic texts 
from English into Thai and vice versa including 
abstracts and articles. Study how to use Translation 
Memory software as a database to search for words 
and phrases that have been translated.  Practice 
translating academic texts, analyze and solve 
problems arising from academic translation 

1553635  การแปลเอกสารเฉพาะทาง 3(3-0-6) 

(Translation ofSpecialized Texts) 

ฝึกการแปลต้นฉบับประเภทต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะทาง
ภาษา ได้แก่ ข่าว งาน วรรณกรรม ภาพยนตร์ สูตรอาหาร 
ค าอวยพร และสุนทรพจน์ บทคัดย่อ สัญญา โดยน าความรู้ที่
ได้จากแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการแปลมาประยุกต์ใช้
ในการแปลต้นฉบับที่มีองค์ประกอบและรูปแบบเฉพาะทาง
ภาษา  

Translation practice by translating various source 
texts with particular protocols including news, 
literature, films, cooking recipes, greetings, 
speeches, abstracts, and contracts; application of 
concepts, principles and theories of translation 
with translation of source texts with specific 
elements and language features 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 1553636 การประเมินงานแปลเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์   รายวิชาเปิด
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3(3-0-6) (Reflective Assessment of Translation) 

ฝึกประเมินงานแปลด้วยการวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ 
ตามแนวคิด หลักการ ทฤษฏีและองค์ประกอบของการแปล 
โดยใช้ตัวอย่างจากงานแปลที่ได้รับการยอมรับและงานแปล
ที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งแบ่งตามประเภทของงานแปล ได้แก่ งาน
แปลที่เป็นภาษาเขียนและภาษาพูด งานแปลที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และงานแปลเฉพาะด้าน  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถวิพากษ์วิจารณ์งานแปลของผู้อื่นด้วยเหตุผลที่
เหมาะสม และน ามาประยุกต์ใช้กับงานแปลของตนเอง 

Translation practice through reflective assessment 
of translation according to the relevant concepts, 
principles, theories and elements of translation; 
examples of the translated texts selected from 
high- and low-quality ones, varying along 
classifications of translation such as written and 
spoken translation, formal and informal 
translation, and translation with particular 
protocols;reflecting on others’  target texts 
appropriately and reasonably for adjustment of 
their own translation later 

ใหม่ 

1553225 การแปลแบบล่าม 3(2-2-5) (Interpretation) 

ศึกษาเทคนิคการแปลแบบล่ามในบริบทต่าง ๆจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นล่ามพูด
ตาม และล่ามพูดพร้อมบางส่วน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการ
แปลแบบล่าม และเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ การย่อความ การ
ถอดความ และการจดบันทึก  

Study interpreting techniques in various contexts from 
English into Thai and vice versa focusing on 
consecutive interpreting with some attention to 
simultaneous interpreting.  Analyze and solve 
problems involved in interpreting.  Also, learn 
analyzing, summarizing, paraphrasing, and note-taking 
skills. 

 

1552663    การแปลแบบล่าม          3( 3 -0 -6 ) 
(Interpretation) 

มโนทัศน์และหลักการของการแปลแบบล่าม กระบวนการ
แปลแบบล่าม เทคนิคการแปลแบบล่ามและประเภทของ
การแปลแบบล่าม ล่ามฉับพลันหรือล่ามพูดพร้อม ล่าม
ต่อเน่ืองหรือล่ามพูดตาม ล่ามกระซิบ ล่ามถ่ายทอดหรือล่าม
ส่งผ่าน ล่ามทางโทรศัพท์ ล่ามโรงงาน ล่ามในศาล ล่ามทาง
การแพทย์ ล่ามติดตามตัว ปัญหาและวิธีการแก้ไขการแปล
แบบล่าม  การฟังเพ่ือสรุปและถอดความ การจดบันทึก 
อุปกรณ์การแปลล่ามฉับพลัน คุณสมบัติและจรรยาบรรณ
ล่าม ฝึกปฏิบัติการแปลแบบล่ามไทย-อังกฤษ และอังกฤษ – 
ไทย 

 

Concepts and principles of interpretation, 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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interpretation process, techniques and types of 
interpretation:  simultaneous interpretation, 
consecutive interpretation, whispering 
interpretation, relayed interpretation, telephone 
interpretation, factory interpretation, court 
interpretation, medical interpretation and escort 
interpretation;  problems and solutions in 
interpretation; listening for summary and 
paraphrasing; note-taking; instruments for 
simultaneous interpretation; interpreters’ 
qualifications and code of conduct as well as 
interpretation in practicefrom Thai to English and 
English to Tha 

 1553316 นวนิยายหรรษาและแฟนตาซี    3(3 (3-0-  

(Comical and Fantasy Novel) 

นวนิยายหรรษาแฟนตาซี องค์ประกอบ โครงเรื่อง ตัวละคร 
ฉาก แง่คิดต่างๆ ภาษา ส านวนที่ใช้ในการประพันธ์ การ
ล้อเลียน เสียดสี และการสร้างจินตนาการเกินจริงที่ส่งผลต่อ
มุมมองของมนุษย์The characteristic and feature of 
the comical and fantasy novel; components, 
plots, characters, settings, aspects, language usage, 
idioms, parody, satire and imaginative power to 
create the influences over the human’s aspect 

รายวิชาเปิด
ใหม่ 

 1552662 การสื่อสารวรรณกรรมและประยุกต์ใช้  

3(3-0-6) 

(Literature Communication and Application) 

หลักการ แนวคิด รูปแบบและทฤษฎีการสื่อสาร อันได้แก่ 
การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ การวิเคราะห์ผู้รับสาร การจัด
ระเบียบวาระสารของผู้ประพันธ์เ พ่ือสร้างอิทธิพลเหนือ
ผู้อ่าน การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ 
สถานการณ์ เห ตุการณ์ บริบททางสั งคม  วัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง ที่ปรากฏในงานวรรณกรรมแต่ละยุค
สมัย ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการสร้างบทละคร
สมัยใหม่ 

รายวิชาเปิด
ใหม่ 
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Principles, concepts, form and communication 
theories; persuasivecommunication, audience 
analysis, agenda setting of the author constructs 
the influences beyond the reader. The application 
of communication concept and theories for study 
and analysis the situations, events, social contexts, 
culture, politic that was appeared in any era. 
Furthermore, apply for writing the modern drama 
script 

1553312 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรม  

3(3-0-6) (English for Cultural Communication) 

   ศึกษาค าศัพท์เฉพาะด้าน ส านวนภาษา ตลอดจนการใช้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการบรรยายสถานที่ ต่างๆทางวัฒนธรรม 
ประวัติความเป็นมาสถานที่ต่างๆ สถาปัตยกรรมทางวัฒนธรรม
โบราณสถาน วัด วัง 

Study the special vocabulary, idioms, English Language 
usage for presenting the historical background of 
places, cultural architectures, historical places; 
temples and palaces. 

1553633 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

(Cross-Cultural Communication)   

ค าจ ากัดความและความส าคัญของการสื่อสารแบบข้าม
วัฒนธรรมโดยให้ความส าคัญในเรื่องคุณค่าทางวัฒนธรรมที่
มีผลต่อการใช้ภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เป็น
อุปสรรคในการสื่อสาร การเปรียบเทียบกลุ่มต่างๆที่มี
วัฒนธรรมแตกต่างกันในเรื่องของช่องทางของการสื่อสาร 
การสื่อสารโดยใช้อวัจนภาษา รูปแบบของการออกเสียง 
รูปแบบของการเรียกขาน การทักทายและการขอร้อง  ฝึก
การใช้ทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในสถานการณ์
ต่างๆ 

The definition and importance of cross-cultural 
communication with the focus on how cultural 
values are embedded in language use and how 
these hidden assumptions can create barriers to 
effective communication.  Compare preferred 
modes of communication, nonverbal 
communication, intonation patterns, address 
terms, greetings and requests across cultural 
groups. Practice how to apply cross-cultural 
communication skills to various situations 

 

 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 1554606 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการน าเสนอ 3(3-0-6) 
(English for Presentation Skills) 

พัฒนาการสื่อสารและทักษะภาษาในการน าเสนอด้วยวาจา

รายวิชาเปิด
ใหม่ 
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อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การเลือก
หัวข้อน าเสนอ การก าหนดวัตถุประสงค์การน าเสนอให้
ชัดเจน การจัดล าดับเน้ือหาการน าเสนอ การฝึกการน าเสนอ 
และการรับมื อกับค าถาม ต่ างๆ  Development of 
communication and language skills; delivering an 
effective oral presentation, analyzing an audience, 
selecting a topic, defining the objective of the 
presentation, organizing the content of the 
presentation, practicing delivering 

1553119 มิ ติแห่งศัพท์  3(3-0-6)  ( Dimensions of 
Vocabulary) 

ศึกษาศัพท์กับการเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์ ตัวสะกดกับการ
ออกเสียง ความหมายของศัพท์ ประวัติค าศัพท์ วิธีใช้ค า การ
บัญญัติศัพท์ ทักษะการใช้พจนานุกรม การศึกษาเปรียบเทียบ
ศัพท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

Study vocabulary and language learning, internal 
structure of words, spelling and pronunciation, 
etymology, usage, coinage, dictionary skills, 
comparative study of Thai and English vocabulary.  

 

1554306 มิติแห่งศัพท์และสถานที่ในนวนิยาย 3(3-0-6)  

(Dimension of Vocabulary and Places in Novel) 

วิเคราะห์ค าศัพท์ในนวนิยาย ความหมายของค า วิธีการใช้ 
การสื่อความหมายตรงและนัยประหวัดที่ เกี่ยวเน่ืองกับ
สถานที่ เวลา และสถานการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในนวนิยาย
ที่มีปัจจัยมาจาก ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม 
ขนบประเพณี เพ่ือการประยุกต์ไปสู่การน าเสนอเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

Analysis vocabularies used in the novels; meaning, 
usage, convey the meaning in connotation and in-
notation that relevance with places, time and 
various situations that was happening in the novel 
by many factors such history, geography, culture, 
tradition and apply for presentation in tourism 

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 155  การสื่อสารภาษาอังกฤษในด้านภาษาศาสตร์เชิง
สังคม (English Communication to 
Sociolinguistics)  3(3-0-6) 

หลักการและมโนทัศน์พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ เชิงสังคม
เครือข่ายทางสังคม ความสัมพันธ์ของภาษากับภูมิศาสตร์ 
ส าเนียงและภาษาถิ่น ความหลากหลายทางภาษา ภาษากับ
เพศ ภาษากับอาชีพ การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางภาษา  

The principles and basic concepts of 
sociolinguistics, social networks, the relationship of 
language to geography, accents and dialects, 
language varieties, language and gender, language 
and occupation, change in language styles 

รายวิชาเปิด
ใหม่ 
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1552117 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร  3 (3-0-6) 

(Communicative English Grammar) 

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ วิเคราะห์ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยศึกษาทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ และไม่ใช่
สิ่งพิมพ์ ฝึกการเขียนตามหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง 

Study English grammarfor communication used in both 
formal andinformal language. Analyze English grammar 
system used in listening, speaking, reading, and writing 
through printed-matters and non-printed matters. 
Practice accurate writing is required 

 

 

ยกเลิกรายวชิา  

1551126 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 3(3-0-6) 

(English Reading for General Purposes)     

ศึกษาการอ่านในระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้าโดยใช้กลวิธี
การอ่านเบื้องต้น การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านแบบหา
ข้อมูลเฉพาะ การอ่านโดยสังเกตจากค าส าคัญ การอ่านแบบ
ตีความ และวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริง
ในชีวิตประจ าวัน  

Study readingat word, phrase, sentence, and paragraph 
levels by using basic reading strategies; skimming, 
scanning, looking for keywords, reading between the 
lines, and analyzing text organization through 
authentic materials used in everyday life 

ยกเลิกรายวชิา  

1552119 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       

3(3-0-6) (English Reading for Academic Purposes)     

ฝึกทักษะการอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านที่หลากหลายผ่านบทอ่าน
ที่มีความยาวมากขึ้นที่บูรณาการอยู่ในบทอ่านเชิงวิชาการ   ฝึก
อ่านเพ่ือส ารวจ ท านาย การหาความเชื่อมโยงของความคิดจาก
ค าเชื่อม การตีความประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน และการหา
ใจความส าคัญของบทอ่านประเภทต่างๆ 

ยกเลิกรายวชิา  
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Practice reading skills and various reading strategies 
through longer texts integrated in academic texts. 
Practicereading for previewing, predicting, recognizing 
related concepts by using discourse markers, 
interpreting complicated sentences and finding out 
themes of various texts 

1551127 การเขียนภาษาอังกฤษข้ันต้น  

3(3-0-6) (Introduction to English Writing) 

ศึกษาวิธีการสร้างประโยคโดยเริ่มจากการใช้ค าสร้างวลี การใช้วลี
ในการสร้างประโยคและการเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ  
ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบต่าง ๆ คือ การกรอก
แบบฟอร์ม การเขียนบันทึกช่วยจ า การจดบันทึกสั้น ๆ อย่างไม่
เป็นทางการ การเขียนแสดงความยินดี การเขียนบัตรเชิญ การ
เขียนแสดงความเสียใจและการขอโทษ 

Study how to build sentences starting from words to 
phrases, phrases to sentences and sentences to short 
messages. Practice English writing in different patterns 
of writing, formsfilling, memorandum, informal note-
taking, congratulations, invitation cards, condolence 
and apology writing 

ยกเลิกรายวชิา  

1552124การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์                         
3(3-0-6) (Analytical English Reading)  

ฝึกทักษะการอ่าน การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การ
แยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ความเป็นเหตุเป็นผล 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักตรรกวิทยาผ่านบทความต่างๆ 
จากหลากหลายแหล่งข้อมูล   

Practice reading, discussing, giving opinions, identifying 
facts and opinions, causes and effects, critical thinking 
process using logical skills through various articles from 
different resources 

 

ยกเลิกรายวชิา 

 

 

1552120 การเขียนอนุเฉทและความเรียง 

3(3-0-6) (Paragraph and Composition Writing) 

ยกเลิกรายวชิา  
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ศึกษากลวิธีการเขียนอนุเฉทและความเรียง ฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากระดับวลีและการเชื่อมประโยคตาม
ระเบียบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศึกษาวิธีการใช้ค าอ้างอิงและ
ค าเชื่อมในการเขียนอนุเฉทและความเรียง ฝึกการเขียนย่อหน้า
สั้น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการเขียน และพัฒนาสู่การเขียน
ความเรียง 

Study paragraph and composition writing strategies 
and practice English writing skills starting from phrases 
and sentence combination regarding English grammar 
rules. Study how to use references and connections in 
writing a paragraph and practice writing a short 
paragraph for various purposes of writing and extend 
to composition writing 

 

 

1552121 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

(English Correspondence)  

ฝึกการเขียนโต้ตอบรูปแบบต่าง ๆ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและ
สังคม การเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ ศึกษาการใช้ภาษาในการ
เขียนค าขึ้ นต้น ในเ น้ือความจดหมายและค าลงท้ ายตาม
วัตถุประสงค์ของจดหมาย 

Practice corresponding through various forms of writing 
regarding social and business correspondences as well 
as e-mails. Study language used in salutation, body 
and closing for different purposes of correspondences 

 

 

 

 

ยกเลิกรายวชิา  

1553404 สังคมวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 3(3-0-6) 

(Socio-Culture of ASEAN Countries) 

ศึกษาภูมิหลั งของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้าน

ยกเลิกรายวชิา  
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วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ภาษา การศึกษา ศาสนา วิถีชีวิต 
ศิลปะและวรรณคดี ผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียน 

Study backgrounds of ASEAN community in terms of 
cultural, political, economics, languages, education, 
religions, lifestyles, arts and literature by using English 
listening, speaking, reading and writing skills 

1552123 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการสอน 3(3-0-6) 

(Applied Linguisticsfor Teaching) 

ศึกษาการน าทฤษฎีภาษาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนและการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ในด้านปัจจัยทางสังคม
วัฒนธรรมและจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อการเรียนภาษา การ
ออกแบบหลักสูตรภาษา และวิธีการในการสอนภาษา 

Study application of linguistic theories in teaching and 
learning English as a foreign language; socio-cultural 
and psychological factors affecting language learning; 
language curriculum design; approaches in language 
teaching 

ยกเลิกรายวชิา  

1554906 สัมมนาภาษาอังกฤษ 2(1-2-5)  

(English Seminar)  

ศึกษาวิธีการจัดสัมมนา และจัดสัมมนาวิชาการและวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษในสาขาต่างๆ ได้แก่ วรรณคดี การแปล การสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์ เพ่ือพัฒนา และบูรณาการ
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพ และ
ความรับผิดชอบรวมในการท างานตามบทบาทหน้าที่ ภาวะผู้น า 
ทั้งการท างานเป็นทีม Study seminar organization and 
arrange English academic and professional seminars  in 
different fields i.e.  literature, translation, teaching 
English, and linguistics in order to develop and 
integrate the knowledge and English skills as well as 
improve personality, responsibilities regarding the role 
of leadership and teamwork 

ยกเลิกรายวชิา  

1553217 การแปลข่าว 3 (2-2-5) ยกเลิกรายวชิา  
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(News Translation) 

ศึกษาหลักการและกลวิธีการแปลข่าวประเภทต่างๆ เรียนรู้
ค าศัพท์และส านวนที่ เกี่ยวข้องกับข่าวทั้งในและต่างประเทศ 
รวมถึงศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวม
รวมค าศัพท์ และ ส านวนข่าว ฝึกการแปลข่าวจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ รวมถึงการ
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการแปล 

Study principles and strategies of translation in various 
types of news. Learn new terminology and idioms 
relating to local and global news and explore a 
computer assisted translation tool in collecting 
terminology and idioms. Practice translating news from 
Thai into English and vice versa as well as analyzing 
and solving translation problems 

  

1553224  การแปลเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

(Business Translation) 

ศึกษาหลักการและกลวิธีการแปลเชิงธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจในการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยเลือกใช้ภาษาแปลที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ลูกค้าที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ฝึกการแปลโต้ตอบทาง
ธุรกิจ รายงาน บันทึกข้อความ บันทึกการประชุม และบทความ
ทางธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการแปล 

Study principles and strategies of translation in the 
business area from English into Thai and vice versa. 
Gain understanding of cross-cultural communication to 
be able to select translated language appropriate with 
clients with different cultural backgrounds. Practice 
translating business correspondence, reports, 
memorandums, minutes and business articles as well 
as analyze and solve translation problems 

 

ยกเลิกรายวชิา  

1553218 การแปลภาพยนตร์  3(2-2-5) 

(Film Translation)                                                        

ศึกษาหลักเกณฑ์ และกลวิธีในการแปลภาพยนตร์ เพ่ือใช้เป็นบท

ยกเลิกรายวิชา  
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บรรยายใต้ภาพ และบทพากย์ โดยวิเคราะห์จากตัวอย่างบทแปล
ภาพยนตร์หลากหลายประเภท ฝึกการแปลภาพยนตร์ทั้งจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
ตลอดจนวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการแปล 

Study principles and strategies of film translation in 
order to make subtitles, and dubbing by analyzing 
subtitles from excerpts of different types of films. 
Practice translating films from Thai into English and 
vice versa as well as analyze and solve translation 
problems 

  

1553220 การแปลทางด้านอาหาร 3(2-2-5) 

(Culinary Translation) 

ศึกษาหลักการและกลวิธีการแปลเพ่ือประยุกต์ใช้โครงการ
ปฏิบัติงานทางด้านอาหาร การจัดท าเมนู ส่วนผสม และวิธีการ
ประกอบอาหาร แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  

Study principles and translation strategies in order to 
apply and generate menu including cooking process, 
ingredient terminologies and structure used in culinary 
from Thai to English language and English to Thai 
language 

ยกเลิกรายวชิา  

1553219 ก า ร แ ป ล ว ร ร ณ ค ดี  3( 2-2-5)  ( Literary 
Translation) 

ศึกษาหลักการและกลวิธีการแปลวรรณกรรมประเภทนวนิยาย
และเรื่องสั้นจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาอั งกฤษ ตลอดจนขั้นตอนการขออนุญาตแปลงาน
วรรณกรรมจากส านักพิมพ์ ศึกษา และวิเคราะห์ความหมายตรง
และความหมายแฝง การเลือกใช้ค า และภาษาภาพพจน์ การใช้
ส านวนโวหาร ฝึกการแปลนวนิยายและเรื่องสั้น ตลอดจน
วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการแปลวรรณกรรม 

Study principles and translation strategies for literary 
works including novels and short stories from English 
into Thai and vice versa as well as the process of 
getting permission to translate literary works from 

ยกเลิกรายวชิา  
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publishers. Study and analyze literal and hidden 
meanings, word choice, and figurative language and 
idioms. Practice translating novels and short stories as 
well as analyze and solve translation problems arising 
from literary translation 

1553223 การแปลเพ่ือการประชาสัมพันธ์  

3(2-2-5)  (Public Relation Translation) 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน และรูปแบบภาษาที่ใช้ในงานโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์จากสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ ป้ายโฆษณา ป้าย
ประกาศ จดหมายข่าว แมกกาซีน และแผ่นพับ และฝึกแปล
เอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ในการแปล 

Study vocabulary, idioms and language styles of 
documents used in public relations areas; 
advertisements, announcements, press releases, 
magazines and brochures. Practice translating this type 
of document from English into Thai and vice versa as 
well as analyze and solve translation problems 

ยกเลิกรายวชิา  

1553308 วรรณคดีเอเชีย 3 (3-0-6)  (Asian Literature) 

ศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบงานวรรณคดีประเภทต่างๆ 
นวนิยาย เรื่องสั้น บทร้อยกรอง และบทละครของนักประพันธ์
ชาวเอเชียที่ไ ด้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นงาน
วรรณคดีของนักเขียนในภูมิภาคอาเซียนผ่านการอภิปราย และ
การวิเคราะห์งานวรรณคดี 

Study and compare different types of English 
translation literature such as novels, short stories, 
poetry, and plays written by Asian authors especially 
those from ASEAN region through discussion and 
analysis of the literary works 

 

ยกเลิกรายวชิา  



                  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 167 

 

หลักสูตรปี 2554 หลักสูตรปี 2560 หมายเหตุ 

1553311 ว ร รณ คดีอ เมริ กั น  3( 3-0-6)  ( American 
Literature) 

ศึกษาวรรณคดีอเมริกันจากยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ประวัติและ
ผลงานที่ ดี เด่นของนักเขียนส า คัญ ตลอดจนภูมิหลั งทาง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญาและสังคมในแต่ละยุคสมัย 

Study American literature from the beginning to the 
present, the lives and important works of leading 
authors as well as the historical, religious, 
philosophical and social background of each period 

ยกเลิกรายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1553309 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง              

3(2-2-5) (Learning English through Drama) 

ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านการแสดงบทบาทสมมติ ด้วย
วิธีการแสดงแบบสนทนาเด่ียว การแสดงแบบกลุ่ม การแสดง
ลักษณะท่าทางต่างๆ  การใช้สายตาดวงหน้า การฝึกออกเสียง
ตามแบบการแสดงละคร 

Practice English Skills through Role Play Performance 
by using monologue, group –role play, various gesture, 
eye movement, speech and face, pronounce in 
dramatic potential 

1552661 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง  

3(2-2-5) (Learning English via Drama) 

การฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านการแสดง
แบบสนทนาเด่ียว การแสดงแบบกลุ่ม การแสดง
ลักษณะท่าทาง การใช้สายตา การแสดงออกทางสี
หน้าและการพูด การออกเสียงตามแบบการแสดง
ละคร 

English skill practice via monologue and 
group performance, gesture, eye 
movement, facial and speech movement, 
pronunciation for drama 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

1553313 วรรณคดีภาษาอังกฤษส าหรับเ ด็ก 3(3-0-6) 
(English Literature for Children) 

ศึกษาและเลื อก วรร ณคดีที่ เ หมาะสม เ พ่ือพัฒนาทั กษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กผ่านการอ่าน การอภิปราย และการ
ประเมินงานวรรณคดีส าหรับเด็กประเภทต่างๆ ที่ได้รับการคัด
สรร รวมถึงสร้างผลงานวรรณคดีส าหรับเด็กของตนเองด้วยการ
ฝึกปฏิบัติการเขียน  

Study and select appropriate literature to develop 
English skills for children through selective examples 
of children’s literature by reading, discussing, and 

ยกเลิกรายวชิา  
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evaluating a wide range of outstanding children’s 
literature, and also creating original works of literature 
by participating in a writing workshop 

1553314 วรรณคดีภาษาอังกฤษสมัยใหม่   3(3-0-6)  

(Modern English Literature) 

ศึกษาวรรณคดีที่ ไ ด้รับการ คัดสรรซึ่ ง เขียนขึ้น ต้ังแ ต่หลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ เรื่องสั้น นวนิยาย และ
บทละคร อ่าน และวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ บริบททางสังคม ตัวละคร 
แนวความคิด และคุณค่าซึ่งเกิดขึ้นจากงานวรรณคดี 

Study and understand selected literature written after 
World War II until the present; short stories, novels 
and plays. Read and analyze language used, social 
contexts, characterization, ideas and values emerging 
from the literary works 

ยกเลิกรายวชิา  

1553114 ภาษาศาสตร์ เ ชิ งสั งคม    3( 3-0-6) 
(Sociolinguistics) 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งรูปแบบภาษาที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่ มที่มีความแตกต่างทาง
ภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์และทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งในสถานการณ์
ทางสังคมที่แตกต่างกัน ที่มีผลกระทบต่อการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

Study relationship between language and society, 
especially language variation associated with different 
geographic, ethnic, and socioeconomic groups as well 
as different social situations affecting to English 
teaching as a foreign language 

1552660 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม 3(3-0-6)           
(Sociolinguistics)  

หลักการและมโนทัศน์พื้นฐานทางภาษาศาสตร์เชิง
สังคม เครือข่ายทางสังคม ความสัมพันธ์ของภาษา
กับภู มิ ศาส ต ร์  ส า เ นีย งแ ละภ าษา ถิ่ น  ควา ม
หลากหลายทางภาษา ภาษากับเพศ ภาษากับอาชีพ 
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางภาษา   

The principles and basic concepts of 
sociolinguistics, social networks, the 
relationship of language to geography, 
accents and dialects, language varieties, 
language and gender, language and 
occupation, change in language styles 

 

 

 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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15531116 สรวิทยา 3(3-0-6) (Phonology) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสรวิทยา สัทสัมพันธ์ ทฤษฎีสัทวิทยา
อัตภาพ และระบบเสียงในภาษาอังกฤษ  

Study concepts and phoneme theory, prosodic 
phonology, autosegmental phonology, and English 
phonology 

ยกเลิกรายวชิา  

15531120 จิตวิทยาภาษาศาสตร์ 3(3-0-6) 

(Psycholinguistics) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์จิตวิทยา วัจน 
และอวัจนสื่อสาร การรับรู้ภาษา กระบวนการของสมองต่อการ
รับรู้ภาษาและความบกพร่องทางภาษา 

Study concepts and theories on psycholinguistics, 
verbal and non-verbal communication; language 
acquisition; brain process affecting language acquisition 
and language disorders 

ยกเลิกรายวชิา  

1553121 การวิเคราะห์ระบบข้อความ  

3(3-0-6)(Discourse Analysis) 

ศึกษาองค์ประกอบของการวิเคราะห์ระบบข้อความซึ่งรวมถึง
บริบท, ลีลา, บันทึก,  สุนทรพจน์, ความสุภาพ, เพศ, ข้อคิดที่ไม่
เป็นตัวของตัวเอง, รูปแบบของระบบข้อความ การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม ความรู้ทางสังคมวัฒนธรรม และความหมายโดยนัยใน
การสนทนา 

Study elements of discourse analysis which include 
context, style, register, speech functions, politeness, 
gender, stereotypes, discourse patterns, cross-cultural 
communication, socio-cultural knowledge and 
conversational implication 

 

 

 

ยกเลิกรายวชิา  

 1552656 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ3(3-0-6) รายวิชาเปิด
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(English for Hospitality Industry) 

ค าศัพท์ วลี และส านวนในการสนทนาเพ่ือการบริการลูกค้า
ในอุตสาหกรรมบริการในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การ
ทักทาย และการต้อนรับลูกค้า การปฏิบัติตามค าร้องขอ 
การให้ความช่วยเหลือ และการให้ค าแนะน ากับลูกค้า 
แนวความคิดพ้ืนฐานเพ่ือการท างานบริการในแผนกต่างๆ 
และในหลายต าแหน่งงานโดยมีเชื่อมโยงการใช้ภาษาและ
เทคนิคการสื่อสารเข้ากับความเข้าใจในงานบริการ  

Vocabulary, phrases and expressions used in 
conversations that deal with guest service 
situations in the hospitality industry; greeting and 
receiving guests, dealing with guest requests, 
offering help and advice; the fundamental 
concepts of hospitality in different service 
departments and various job positions in the 
service industry; Combining the language used and 
communication techniques with the understanding 
of hospitality careers 

ใหม่ 
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ภาคผนวก  ฉ 

รายงานผลการส ารวจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มตี่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์                                  
ต่อการฝึกงานของนักศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

 
ส่วนที่  1   ข้อมูลผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง 61 คน  จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 20 32.79 

 หญิง  41 67.21 

ต าแหน่ง หัวหน้าแผนก/ฝ่าย 24 39.34 

 เจ้าหน้าท่ี 27 44.26 

 อ่ืนๆ 10 16.39 
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ส่วนที่  2   แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์                                     

ต่อการฝึกงานของนักศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

รายการประเมิน 

 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

ภาพรวม 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 66.80 30.33 2.46 - - 93.00 

1.1 ความมีระเบียบวินัย/ ตรงต่อเวลา  62.30 32.79 4.92 - - 91.40 

1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 80.33 18.03 1.64 - - 95.80 

1.3 ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  75.41 22.95 1.64 - - 94.80 

1.4 ความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  49.18 47.54 1.64 - - 89.60 

2) ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 48.36 43.03 8.61 - - 88.00 

2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เรียน
และเข้าใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน  

47.54 42.62 9.84 - - 87.60 

2.2 ความสามารถด้านความรู้วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์  

57.38 34.43 8.20 - - 89.80 

2.3 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่
ความรู้ ภาษาอังกฤษ 

45.90 45.90 8.20 - - 87.60 

2.4 ความรอบรู้ การเพิ่มพูนหรือต่อยอดองค์ความรู้ 
ด้านวิชาการภาษาอังกฤษ 

42.62 49.18 8.20 - - 86.80 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 43.03 43.44 10.66 2.46 - 85.60 

3.1 ความสามารถในการวางแผน การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

44.26 45.90 6.56 3.28 - 86.20 

3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและ
การตัดสินใจ  

34.43 44.26 18.03 3.28 - 82.00 

3.3 ความคิดสร้างสรรค์/กล้าแสดงออกในการท างาน  47.54 39.34 8.20 3.28 - 86.60 

3.4 ความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะความเป็นผู้น า มี
วิสัยทัศน์ 

45.90 44.26 9.84 - - 87.20 
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4) ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

70.08 27.46 1.23 0.41 - 93.80 

4.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  72.13 26.23 1.64 - - 94.00 

4.2 ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน
และผู้อื่น  

85.25 14.75 - - - 97.00 

4.3 ความยืดหยุ่นในการปรับตัว การท างานเป็นทีม 
รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  

68.85 29.51 - - - 94.00 

4.4 การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ด้านวิชา
ภาษาอังกฤษที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

54.10 39.34 3.28 1.64 - 89.60 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

41.80 49.18 7.79 0.82 0.41 86.20 

5.1 ความรู้และทักษะในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน  

50.82 44.26 3.28 1.64 - 88.80 

5.2 ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

59.02 36.07 4.92 - - 90.80 

5.3 ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ 
ประมวลผล ข้อมูลสารสนเทศ  

31.15 59.02 9.84 - - 84.20 

5.4 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการท างาน 

26.23 57.38 13.11 1.64 1.64 81.00 

6) การปฏิบัติงานท่ีสะท้อนคุณลักษณะเด่นตามอัต
ลักษณ์และบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ หลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษ 

49.65 44.26 4.45 0.94 - 88.80 

6.1 การใช้ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

52.46 44.26 1.64 1.64 - 89.60 

6.2 การบูรณาการการใช้เทคโนโลยี กับ การส่งเสริม
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง และเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

45.90 47.54 6.56 - - 87.80 

6.3 การปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลายในประชาคมสังคมวัฒนธรรมนานาชาติ 

54.10 37.70 8.20 - - 89.20 

6.4 ความรู้เกี่ยวกับทักษะการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษ 

55.74 37.70 4.92 1.64 - 89.60 
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ส่วนท่ี 3 ค าถามปลายเปิด 

3.1 หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษควรปรับปรุงเพิ่มเติมสิ่งใดในด้านวิชาการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
หลักสูตรต่อไป  

(N = 47 ค าตอบ)  

1 เน้นเร่ืองการสื่อสาร / ควรเพิ่มเติมหลักสูตร conversation ให้มากกว่าเดิม โดยเน้นการฝึกคิด                  
ฟัง พูด การออกเสียง รวมทั้งมีภาคปฏิบัติการพูด เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญสามารถ
สื่อสารได้จริงในการท างาน   

15 

2 เน้นการฝึกงานด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มทักษะในการฟัง / ฝึกงานอย่างน้อย 6 เดือน                    
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษา 

6 

3 เพิ่มเติมด้านความรู้รอบตัว เช่น การเข้าใจในคนแต่ละประเทศ , ความรู้เบื้องต้นในการเดินทาง
ต่างประเทศ, การสื่อสารในท่าอากาศยาน 

4 

4 ควรมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาออกไปหาประสบการณ์นอกสถานที่ เช่น จัดให้นักศึกษาได้ออกไป
พบปะและพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติตามสถานที่ต่างๆ แล้วกลับมาน าเสนอผลงานหน้าชั้น
เป็นภาษาอังกฤษ 

4 

5 เพิ่มเติมหลักสูตรเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน เช่น Microsoft Office /                             
การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมต่างๆ   

3 

6 เพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษเพื่อน ามาใช้กับงาน หรือวิชาชีพที่นักศึกษาท าอยู่ 3 

7 เพิ่มเติมทักษะที่เกี่ยวกับค าศัพท์ เช่น ศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ, ศัพท์เทคนิคในสายงาน รวมทั้งส านวน
ในหนังสือพิมพ์ ในบทความต่างๆ 

3 

รายการประเมิน 

 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

ภาพรวม 

6.5 ความรู้เกี่ยวกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 63.93 32.46 2.62 0.33 - 89.40 

6.6 ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 43.33 53.33 1.67 1.67 - 87.60 

6.7 มีทักษะสากล (รอบรู้เทคโนโลยี ภาษาดี                          
มีความสามารถ ) 

45.00 50.00 5.00 - - 88.00 

ภาพรวมท้ังหมด 52.88 40.13 5.71 0.79 0.06 89.20 
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8 หลักสูตรที่สอนเหมาะสมดีแล้ว 3 

9 ควรเพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษกับการท างานในสาขาอาชีพอื่นๆด้วย เพื่อให้นักศึกษาน าไปต่อยอด
ความรู้ในการฝึกงานหรือการท างานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 

10 มีการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงแรม (Hotel Visit) เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้ตัดสินใจก่อน           
เข้าฝึกงานในหน่วยงานที่ตนสนใจ 

1 

11 การร่างจดหมาย (Email) ในรูปแบบของการติดต่อทางธุรกิจ 1 

12 ปรับปรุงเน้ือหาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 1 

13 มีการบูรณาการระหว่างการแปลภาษาอังกฤษกับการเรียบเรียงเป็นภาษาไทยเชิงบทความวิชาการ 1 

 

3.2 จุดเด่น-จุดด้อย ของนักศึกษาของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 จุดเด่น   (N = 75 ค าตอบ) 

 
1 เด่นด้านการสื่อสาร มีความรู้ มีทักษะ มีความมั่นใจ และมีความคล่องตัวในการพูด การใช้ภาษาอยู่

ในเกณฑ์ดี 
21 

2 มีความต้ังใจ ขยัน กระตือรือร้น ขวนขวายในงานดี  8 

3 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 7 

4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และสามารถท างานได้ตรงตามระยะเวลา 6 

5 มีความกล้าแสดงออก กล้าที่จะพูดและถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ 6 

6 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน  5 

7 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ / มีจิตบริการ 4 

8 มีระเบียบวินัย มีความตรงต่อเวลาดี 4 

9 มีความพยายามในการพัฒนาตนเอง  และพร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 4 

10 มีอัธยาศัยดี / มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี 3 

11 มีความประพฤติเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนดีมาก 3 

12 การท างานมีความยืดหยุ่นดี สามารถปรับตัวเข้ากับการท างานของบริษัทได้ดี   2 

13 มีทักษะในการท างานเป็นทีม 2 

 
 



                  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 177 

 

 จุดด้อย   (N = 14 ค าตอบ) 
1 ความรู้รอบตัวในการท างานยังมีน้อยอยู่  นักศึกษาควรมีความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ เช่น                       

เกี่ยวกับโรงแรมโดยตรงมากกว่าน้ี 
3 

2 ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในการโต้ตอบกับเจ้าของภาษายังไม่เพียงพอส าหรับ                        
การท างาน ยังจ ากัดอยู่ภายในเน้ือหาที่เรียน 

2 

3 ทักษะในการอ่านเอกสาร การออกเสียง ค าศัพท์ต้องดีกว่าน้ี  2 

4 ยังขาดความมั่นใจในบางคร้ัง นักศึกษาต้องมีความกล้าแสดงออกในการพูดสื่อสารมากกว่าน้ี 2 

5 นักศึกษาควรน าภาษาอังกฤษมาพัฒนาความรู้และความเข้าใจในระบบงาน / การพัฒนาการ
ประยุกต์ใช้ในการท างานยังไม่ค่อยเก่ง ยังไม่คล่องมากนัก 

2 

6 ปรับปรุงเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองให้มากขึ้น 1 

7 ทักษะการฟังส าเนียงลูกค้าในประเทศต่างๆเช่น อินเดีย, รัสเซีย, จีน ยังไม่คล่องตัวมากนัก 1 

8 นักศึกษาไม่ค่อยมีความช านาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office, Excel 1 

 

3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

(N = 30 ค าตอบ) 

1 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์การได้ใช้ภาษาอย่างต่อเน่ือง สม่ าเสมอโดย                      
การให้ออกไปพบปะกับชาวต่างชาติในช่วงที่เรียน หรือเป็นอาสาสมัครในค่ายของต่างประเทศหรือ
ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ / มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมด้านการพูด การสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น ให้นักศึกษา
ฝีกการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 

10 

2 มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกมาฝึกงาน เช่น ฝึกงานการ
โรงแรม ก็ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการโรงแรม / นักศึกษาควรมีความรู้เกี่ยวกับงานที่จะไปฝึก 

3 

3 ดีแล้ว ทางหลักสูตรได้ส่งบุคลากรที่มีคุณภาพมาฝึกงาน เป็นที่น่าพอใจแล้ว 3 

4 ขอให้รักษามาตรฐานน้ีไว้และพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วยเช่น ด้านบุคลิกภาพ  

ด้านการแต่งหน้า 

2 

5 ควรมีหลักสูตรฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือดูงานต่างประเทศ 2 

6 ให้นักศึกษาเรียนหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น Microsoft office, Excel 2 

7 อยากให้มีการจัดหลักสูตรด้านการสร้างความคิด การวิเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งปรับ 2 
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ทัศนคตินักศึกษาด้านภาษาก่อน และมีการฝึกการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ตามมา  

8 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีความสามารถสอบผ่าน TOEIC ให้ได้คะแนน                             
ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนนในระดับป.ตรี จึงจะสามารถสมัครงาน กฟผ.ได้ 

1 

9 จัดการเรียนการสอนให้หลากหลายและฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย  1 

10 การฝึกงานของนักศึกษา อยากให้มีการฝึกงานในแผนกใดแผนกหน่ึงเต็มระยะเวลา เพื่อนักศึกษา                  
จะได้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 

1 

11 ขอให้น าภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทยให้ความหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ                        
ในวิชาภาษาอังกฤษต่อไป 

1 

12 ควรเพิ่มเติมศักยภาพด้านการบิน 1 

13 อยากให้มีการฝึกนักศึกษาฟังส าเนียงภาษาอังกฤษของประเทศต่างๆ  1 

 



1 

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ช่ือหลักสูตร   
(ภาษาไทย)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

            (ภาษาอังกฤษ)    Bachelor of Arts Program in English 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    
   (ภาษาไทย)    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
           (ภาษาอังกฤษ)    Bachelor of Arts (English) 
    อักษรย่อปริญญา  (ภาษาไทย)    ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
         (ภาษาอังกฤษ)   B.A. (English) 
    หลักเกณฑ์ในการเรียกช่ือปริญญา 
  เป็นไปตามราชกฤษฎีกา……………………………………………. 
  เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญาน้ีจาก กกอ. เมื่อ............. 
    *ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
 
3.  สถานสภาพของหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่        ก าหนดเปิดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 
 หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 
  ปรับปรุงคร้ังสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2554 
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4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ ในการประชุมคร้ังที่ 12 

                          เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่         

1(1)/2560 เมื่อวันที่ 7  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2560 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 6(12)/2560 

                          เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 และในการประชุมคร้ังที่ 3(23)/2561  
 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 5(11)/2560 
                          เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 และอนุมัติการแก้ไขหลักสูตร 
 ในการประชุมคร้ังที่ 13(19)/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
 และในการประชุมคร้ังที่ 3(23)/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561  
 
5.   แนวทางท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ............. 
 
6.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

        เฉพาะในสถาบัน 
     วิทยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 
     นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) .............................................................................. 
 
7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ี
   หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ี  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป ี
   อื่นๆ (ระบุ) .......................................................... 
 7.2 ภาษาที่ใช้ 
                      หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ       
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
                      รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

 รับนักศึกษาไทยและชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน...................................................................................... 
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน............................................................. 
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   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
 ชื่อสถาบัน ....................................... ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
 7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อื่นๆ (ระบุ)............................................... 
 
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ล่าม 
8.2 นักแปลเอกสาร 
8.3 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
8.4 พนักงานประชาสัมพันธ์ 
8.5 เลขานุการ 
8.6 เจ้าหน้าที่บริษัทหรือองค์กรระหว่างประเทศ  
8.7 พนักงานในธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

  สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
  สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
  สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
  สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
   เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

 1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
2.  ประยุกต์ใช้องค์ความ รู้ทางด้านภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ               
การแปลภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เพื่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพใน
อนาคตได้ 

 3. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและท างานร่วมกับผู้อื่นในวัฒนธรรมที่หลากหลาย  
 4. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกต่อสังคม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีโลกทัศน์กว้าง  

 
 อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................... 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
  มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
  มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
  มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ    15 สัปดาห์ 
 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ .............. สัปดาห์ 
 ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ ............. สัปดาห์ 
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 .............ไม่มี................................................................................................................     
 1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน  ภาคละ  9 สัปดาห์ มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ส าหรับนักศึกษาที่จ าเป็นต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

 มีภาคฤดูร้อน 
 

2  .การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
 วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ 

   2.2  การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
  เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

 เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
 ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา  

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)........................................... 

2.2.1 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

2.2.3 ในกรณีนักศึกษาต่างชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาไทย ตามที่
หลักสูตรก าหนด 
 

 2.4 จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 90 คน  
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 2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
    แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อื่นๆ (ระบุ)  …………………….. 
 
  2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
 มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    141    หน่วยกิต 

 แบบศึกษาเต็มเวลา        ให้ศึกษาได้ไม่เกิน      8    ปีการศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน      6    ภาคการศึกษา 

 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................................ปีการศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน....................ภาคการศึกษา 
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     33  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ      99  หน่วยกิต 
  วิชาพื้นฐานทางภาษาและมนุษยศาสตร์  42   หน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะด้าน    39  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก (ให้เลือกเพียง 1 กลุ่มวิชา)   18    หน่วยกิต 

 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    3  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี             6      หน่วยกิต 
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3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
 

ปี พ.ศ. 
 

1 4 1206 00009 523 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายชยาพล ชมชัยยา Ph.D . 
 
ศษ.ม.  
 
 
ศศ.บ.  
 

Education 
 
การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษา 
ต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 
 

Curtin University, Australia 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

ค .ศ . 2014 
 
พ.ศ. 2549 
 
 
พ.ศ. 2545 

2 3 1008 00356 806 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายวรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย ์
 

Ph.D . 
 
ศศ. ม. 
 
ศศ.บ. 
 

Language and 
Communication 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
และการพัฒนา 
ภาษาอังกฤษ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

พ.ศ. 2560 
 
พ.ศ. 2549 
 
พ.ศ. 2545 

3 3 1016 00658 109 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวสุทธาสินี เกสร์ประทมุ ศศ.ม. 
 
ค.บ. 

ภาษาศาสตร์เพ่ือการ
สื่อสาร 
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2549 
พ.ศ. 2546 
 

4 3 1017 01423 239 อาจารย์ นางสาวชนินันท์ สิทธิคุณ ศศ.ม. 
 
อ.บ. 

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 
สารนิเทศศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

พ.ศ. 2544 
 
พ.ศ. 2542 
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เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
 

ปี พ.ศ. 
 

5 3 1014 00597 815 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวณัชชณิช ฝั่งสระ ศศ.ม. 
 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

พ.ศ. 2541 
 
พ.ศ. 2531 

    หมายเหตุ:  1. ให้แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
         2. แนบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
      มี การฝึกงาน ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ไม่มี 
 

5. การท าโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................  
  ไม่มี 
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หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
1) นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นตลอดจน มีจิตสาธารณะและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
2) นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ  สามารถ

ประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) นักศึกษาสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศสามารถภาษาอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศเพื่อการค้นคว้า ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
4) นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นผู้มีระเบียบวินัย ตรง

เวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  มมีาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
  มมีาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติม ............ ด้าน (ระบุ) ……………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

3.  การแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
  ม ี
 ไม่ม ี
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หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศกึษา 
 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
   เกณฑ์การวัดผล (ระบุ)  
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย   

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
   เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ)............................................................................ 

   เกณฑ์อื่นๆ (ถ้ามี – (ระบุ)......................................................................................... 
 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
   มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ)  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการก าหนดระบบการทวนสอบผมสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ด าเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามคู่มือของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งต้ังค าสั่งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ เพื่อ
ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝ่ายวิชาการแจ้งอาจารย์ผู้สอนก าหนดการการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ เลือกเคร่ืองมือที่
จะใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับรายละเอียดของ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4)  
   4) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการการสังเกตหรือการประเมินผล ในระหว่างสัปดาห์ที่ 10 – 15 ของการเรียนการสอน
โดยใช้เคร่ืองมือ อาทิ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบส ารวจ แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ 
   5) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ประมวลผลและรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
   6) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ น าเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมแนวทางการปรับปรุง และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) หรือรายงานการด าเนินงานของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6) 
   7) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ศึกษารายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เคร่ืองมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน 
แต่ละด้าน 
   8) คณะกรรมการทวนสอบสัมฤทธิ์ฯ ท าการประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงานพร้อมเสนอ
แนวทางการปรับปรุงเพื่อเสนอต่อคณะฯ และแจ้งผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและแนวทางการ
ปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียนในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา การก าหนดกลวิธีกา รทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าส ารวจการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยท าอย่าง
ต่อเน่ืองและน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังน้ี 
   1) การทวนสอบจากการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตของหลักสูตรที่ส าเร็จ
การศึกษา 
   2) การทวนสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้
ความสามารถและความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ     
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 การส าเร็จการศึกษา 

  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิต ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

  นักศึกษาผ่านกิจกรรมนักศึกษาภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
         นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 3.2 อนุปริญญา  - มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรีน้ีหรือไม่ 

 

 มี       เงื่อนไข (ระบุ)......................................................................................... 
 ไม่ม ี
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
   มี (ระบุ)   

มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนหลักสูตรที่ท าการสอนรวมทั้งประเด็น ดังต่อไปน้ี  

(1) แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
(2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน 
(3) แนวทางการท าวิจัย และพัฒนาผลงานทางวิชาการ  
(4) ระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ  
(5) การเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์การ   

  ไม่ม ี
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  มีการพัฒนาด้านวิชาการ 
  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
  มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสตูร 
 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
 

*1.  การก ากับหลักสูตร 
  มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

  อื่นๆ (ระบุ)  
                 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีกระบวนการจัดการ
หลักสูตรและการก ากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ  ที่ เกี่ยวข้อง โดยมี
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังน้ี  

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่หลักในการวางแผน ก ากับ และติดตาม   
การด าเนินงานต่างๆ ของหลักสูตร 

1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็นส าคัญ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ 

1.3  มีกระบวนการจัดท าหลักสูตร โดยด าเนินการตามคู่มือการจัดท าหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
และเน้ือหาสาระรายวิชา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.4  มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน 
1.5  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.6  มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.7  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 
*2.  บัณฑิต เช่น 
  คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  อื่นๆ (ระบุ)  
                 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนอง
ความต้องการตลาดแรงงาน โดยการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และประเมินผลการมีงานท า ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพื่อ
ติดตามการประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยง



 15 

ชีพตนเองได้  โดยมีรายละเอียดของผลการเรียนรู้แต่ละด้านดังน้ี ได้แก่  ด้านคุณธรรม จริยธรรม   ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางปัญญา   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
*3.  นักศึกษา  เช่น 
  การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
  มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
  มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 
  อื่นๆ  
                 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา โดย
กระบวนการรับนักศึกษา และข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
  3.1 การรับนักศึกษา 
  3.1.1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสอบถามแผนการรับนักศึกษาในระบบรับตรง และ
ระบบแอดมิชชั่นกลางมายังคณะ และคณะได้ด าเนินการประสานงานสอบถามไปยังหลักสูตร 
  3.1.2 หลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อก าหนดแผนการรับนักศึกษา แล้วแจ้งข้อมูลจ านวน
นักศึกษา ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ ในมคอ.  2 กลับไปยังคณะ เพื่อให้คณะ
น าส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

3.2   เกณฑ์การรับนักศึกษา ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา โดย

การก าหนดจ านวนรับนักศึกษาและการก าหนดขั้นตอนในการรับนักศึกษาซึ่งเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
โดยทางหลักสูตรก าหนดเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา คือ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรได้น้ัน
จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผ่านการทดสอบความรู้และผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรและทาง
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้  
 3.3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับและก าหนดการต่างๆ โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของทางมหาวิทยาลัย 
 3.4 การรับสมัครนักศึกษา  
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการรับสมัครนักศึกษาโดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัย  
 3.5 ด าเนินการจัดสอบและประกาศผลสอบ  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในการด าเนินการจัด
สอบโดยให้อาจารย์ในหลักสูตรท าหน้าที่ในการตรวจสอบคะแนน รับรองรายชื่อนักศึกษา และควบคุมการสอบ
สมัภาษณ์ ซึ่งทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมคะแนนและประกาศผลสอบ 
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  3.6 นักศึกษารายงานตัว 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในการรับรายงานตัว
จากนักศึกษาโดยนักศึกษาจะต้องตรวจสอบรายชื่อ พร้อมน าหลักฐานมารายงานตัว ตามวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
   3.7 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษา 
  3.8 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา    
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่
โดยการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด อาทิ การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม
จริยธรรม รวมถึงให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมที่ทางหลักสูตรก าหนดให้โดยเป็นการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ 
  3.9 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในทุกชั้นปีติดตามการคงอยู่และรายงานผลต่อคณะและทางมหาวิทยาลัย 
   3.10 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการด าเนินการให้นักศึกษาได้ท าการ
ประเมินผลการเรียนการสอน และมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อผู้สอนของหลักสูตร พร้อมหา
สาเหตุที่เป็นปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อร้องเรียนของนักศึกษาระหว่างเรียนและน าข้อมูลที่ได้รับเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาแนวทางจัดการ แก้ไข และปรับปรุง  
 
*4.  อาจารย์  เช่น 
  มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

    มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา

และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
                 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์มี
ศักยภาพทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาตาม
พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการพัฒนาคณาจารย์ให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ ดังน้ี 
                    4.1 การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้ ซึ่งการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะ
พิจารณาจากวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มี
ต าแหน่งวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 
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   4.2 การบริหารอาจารย์  
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมติคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้มีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารหน้าที่ออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายนโยบาย
และแผน ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายประกันคุณภาพ โดยอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตรด้วยการแสดงความคิดเห็นด้านการบริหาร การจัดการ
เรียนการสอนและอื่นๆ มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ทั้งก่อนและหลังเปิดภาค
การศึกษา  
    4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนและเพิ่มพูนความรู้ โดยหลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา การใช้ระบบบริหารการศึกษา นอกจากน้ันยังสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การ
ร่วมงานกับองค์กรภายนอกเพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการท าผลงานวิชาการ ซึ่งท าให้อาจารย์มีผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย หรือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
*5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อย่างต่อเน่ือง เช่น 
  มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย 
  มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
  มีการประเมินผลผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................... 
 
*6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น 
  มีระบบการด าเนินงานหลักสูตร คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่ดี
ต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ       
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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*7.  การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
ดังน้ี (ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

  7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งชี้ 
  7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา ……………………. 
     จ านวน  ................................. ตัวบ่งชี้ 
  7.3 มีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก - ตัวบ่งชี้ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสตูร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
 การประชุมคณาจารย์ในหลักสูตร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
 การสอบถามจากนักศึกษา 
 อื่นๆ (ระบุ)   
 1) การประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2) การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้สอน 
 3) การประเมินจากคณาจารย์ผู้สอนภายในหลักสูตร 
 4) การประเมินจากแผนการสอน หรือ มคอ. 3 
 5) การประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและ 
  ประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 

 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน 
  อื่นๆ (ระบุ)  
  1) การพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  2) การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  3) การสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  4) การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ในภาพรวม เช่น 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

 ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร 
โดย 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
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4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอคณบดี 
 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

(ลงชื่อ) 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน) 
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันที่........เดือน.................พ.ศ. 2560 
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1. ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาระงานสอน   

1 นายชยาพล ชมชัยยา 1552124 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
1553119 มิติแห่งศัพท์ 
1552117 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร 
1552119 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

2 นายวรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ 1553219 การแปลวรรณคดี 
1553218 การแปลภาพยนตร์ 
1553225 การแปลล่าม 
1552203 หลักการแปล 
1553224 การแปลเชิงธุรกิจ 

3 นางสาวสุทธาสินี เกสร์ประทุม 1552122 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์ 
1551124 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 

4 นางสาวชนินันท์ สิทธิคุณ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 
1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์ 
1551128 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
1551124 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 

5 นางสาวณัชชณิช  ฝั่งสระ 1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
1552124 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
1551126 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 

 
2. ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาพล ชมชัยยา 
บทความ 

 ชยาพล ชมชัยยา. (2559). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิต               
     ประจ าวันของผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีท างานใน 
     กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 12(2), 167-184. 

2. อาจารย์ชนินันท์ สิทธิคุณ 
ต ารา 
ชนินันท์ สิทธิคุณ. (2559). การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์  

กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 205 หน้า  
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ 

บทความ 

Kitjaroenpaiboon, W. & Getkham, K. (2015). An Analysis of Interactional Metadiscourse 
Markers in Communication Arts Research Articles .International Journal of 
Management and Applied Sciences, 1(9), 125-131. 

Kitjaroenpaiboon, W. & Getkham, K (2016). Patterns of Linguistic Features and Their 
Communicative Functions in Nursing Research Articles .International Journal 
of Management and Applied Sciences, 3(3), 98-103. 

Kitjaroenpaiboon, W. & Getkham, K (2016). Stylistic Patterns in Language Teaching 
Articles : A Multidimensional Analysis. PASAA, 52, 169-208. 

Kitjaroenpaiboon, W. (2017). A Study of Meaning Transferring of Exclamatory Words 
Well and Oh from the Thai Translated Children Literature : Harry 
Potter. Journal of Language and Communication, pasaa 52(2), Nida 22(32), 
35-53.  

งานวิจัย 

Kitjaroenpaiboon, W. & Getkham, K. (2015). An Analysis of Interactional 
Metadiscourse Markers in Communication Arts Research Articles .National 
Institute of Development Administration. Bangkok. 

Kitjaroenpaiboon, W. (2014). A Study of Meaning Transferring of Exclamatory 
Words Well and Oh from the Thai Translated Children Literature : Harry 
Potter. Suan Dusit University. Bangkok. 

Kitjaroenpaiboon, W. (2013). A Study of the Thai Translation of Jim Thompson 
the Unsolved Mystery by Suradech Krainawabhan. Suan Dusit University. 
Bangkok. 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธาสินี เกสร์ประทุม 
ต ารา 
สุทธาสินี เกสร์ประทุม. (2558). สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ 

กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 201 หน้า 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชชณิช ฝ่ังสระ 

ต ารา 
ณัชชณิช ฝั่งสระ. (2560). English for Academic Purposes: EAP. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อ 

และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 286 หน้า 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
หนังสือ 
ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ. (2557). การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง (IS). กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด, 220 หน้า  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมโภชน์ พนาวาส 

บทความ 

สมโภชน์ พนาวาส. (2558). การสอนสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ.  
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 11(177-186). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช ช่ืนประชานุสรณ์ 
ต ารา 
ธีรเดช ชื่นประชานุสรณ์. (2555). การติดต่อสื่อสารและการประสานงานเพ่ือการเช่ือมโยงการ 

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 133 หน้า 
ธีรเดช ชื่นประชานุสรณ์. (2559). Literature Appreciation. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและ 

สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 250 หน้า 
ธีรเดช ชื่นประชานุสรณ์. (2560). Introduction to Literature. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและ 

สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 266 หน้า 
ธีรเดช ชื่นประชานุสรณ์. (2560). English for Tourism. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ ์

กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 252 หน้า 
 
 


	01 หน้าปก
	02 คำนำสารบัญ ฉบับเพิ่มเติม 23.04.61
	03 หลักสูตรอังกฤษ ฉบับเพิ่มเติม 24.04.61
	04 ภาคผนวก หลักสูตร ฉบับเพิ่มเติม 23.04.61
	มคอ 02 หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ฉบับเพิ่มเติม 23.04.61

