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คำนำ 

คูมือนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนคูมือที่ใชสำหรับ

ใหนักศึกษาไดทราบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคณะศิลปศาสตร และรายละเอียดของหลักสูตรที่กำลังศึกษา ชวยให

นักศึกษาวางแผนการเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด นอกจากรายวิชาแลวยังมีระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

รวมถึงขอมูลดานสวัสดิการ กิจกรรม และชุมนุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และแบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชสำหรับติดตอกับทาง

คณะ ในระหวางที่กำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาสามารถศึกษาและสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดตาม

ชองทางตาง ๆ  

ปจจุบัน สถานการณโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพรระบาดอยางตอเนื่อง  สงผลใหทาง

คณะศิลปศาสตรมีความจำเปนจะตองจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรูปแบบออนไลน แตขอใหนักศึกษาเชื่อมั่น

วาคณะศิลปศาสตรจะดำเนินการในทุก ๆ อยางเต็มความสามารถ  และยินดีตอนรับกับทุกคนที่ไดเขามาศึกษาในคณะ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล แหงนี้ 
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        สารจากคณบดีคณะศิลปศาสตร 
 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความ

ยื ด ห ยุ น ท ั น สม ั ย  ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ ค ว า ม ต  อ ง ก า รข อ งน ั ก ศ ึ ก ษ า  แ ล ะ 

การเปลี ่ยนแปลงทางสังคมทั ้งในระดับจุลภาคและมหภาค นอกจากนี ้คณะ 

ศิลปศาสตรยังไดสรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และ

องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสของนักศึกษาในการ

ตอยอดความรูและประสบการณชีวิตใหกับนักศึกษา ภายใตวิสัยทัศนของคณะศิลป

ศาสตรท ี ่จะเป น “สถาบันการศึกษาดานศิลปศาสตรช ั ้นนำของประเทศ” 

ขณะเดียวกัน คณะศิลปศาสตร มุงมั่นที่จะสงเสริมใหนักศึกษามีความรูรอบทั้ง

ศาสตรและศิลป มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความสามารถในการคิดวิเคราะห แกไขปญหาดวยปญญาและคุณธรรม 

ตลอดจนมีความเปนพลเมืองโลกที่มีตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยกันของพลเมืองในระดับโลก     

กาวขามความแตกตางทั้งในเชิงภาษา วัฒนธรรมและเชื้อชาติ 

คณะศิลปศาสตรขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนและขออวยพรใหนักศึกษาทุกคนมีความสุขกับการเรียน  

การใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยมหิดล ขอใหชวงเวลานี้มีคุณคา เพื่อแสวงหาความรูและเติบโตในทุกดาน เปดมุมมองใหม  

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อเติบโตเปนศิลปศาสตรบัณฑิตที่พึงประสงค และเปน “ปญญาของแผนดิน” ตอไป 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐพงศ จันทรอยู 

คณบดีคณะศิลปศาสตร 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๕ 

แนะนำคณะศิลปศาสตร 

ปณิธาน (Determination) 

สรางคนด ีมีคุณธรรม นาํความรู สูสากล 

ปรัชญา (Philosophy) 

True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind.  

วิสัยทัศน (Vision) 

สถาบนัการศึกษาดานศิลปศาสตรชั้นนาํของประเทศ 

พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมใหบัณฑิตมีความเปนพลเมืองโลก 

๒. สงเสริมการทําวิจัยดานศิลปศาสตรบูรณาการ 

๓. บริการวิชาการทีไ่ดรับการยอมรับและสรางคุณคาแกสังคม 

๔. เสริมสรางพลังองคการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตนเองอยางยั่งยนื 

คานิยม (Values) 

L: Leadership   

A: Altruism 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนามนุษยและสังคม  

วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture)  

Respect for Diversity เคารพความหลากหลาย 

สีประจำคณะศิลปศาสตร:  สีขาวนวล (Ivory) หมายถึง ความสวางและความอบอุน เปรียบไดกับ“ความรู” (แสง

สวางทางปญญา) ที่เปนไปเพื่อประโยชนสุขของผูอ่ืน 

ดอกไมประจำคณะศิลปศาสตร: ดอกโมก มาจากคำวา “โมกฺษ” คือความหลุดพน (Freedom, Liberty) หมายถึง 

การใชความรูศิลปศาสตรเพื่อความเปนอิสระจากอวิชชา  
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ประวัติความเปนมา 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการบุคลากรที่มี

ศักยภาพดานภาษาและดานศิลปศาสตรแบบบูรณาการไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตาง ๆ อันจะชวยพัฒนาประเทศ

ใหมีความเจริญครบทุกดาน และเพื ่อใหสอดคลองกับภารกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะให

ครอบคลุมทั้งดานวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีโครงการผลิตบัณฑิตในสาขาศิลปศาสตร

เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งนอกเหนือไปจากสาขาวิทยาศาสตรและการแพทยที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและรูจักกันดีอยูแลว 

การจัดตั้งคณะศิลปศาสตรทำใหมหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ และเปนการดำเนินตามพระราช

ดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงมีในวาระพระราชทานนาม “มหิดล” และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๒ เลมที่ ๘๖ ตอนที่ ๑๗ ความวา 

“โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรใหเปนมหาวิทยาลัยที่

สมบูรณจึงใหจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยขึ้นใหมเพ่ือใหมีขอบเขตดำเนินงานกวางขวางย่ิงขึ้น 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ๒๕๑๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม 

“มหิดล” อันเปนพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม 

ราชชนก ใหเปนชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร” 

และตามพระราชดำริของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถึงหนาที่ของ

มหาวิทยาลัยในขอ ๓ ที่วา “มหาวิทยาลัยมีกิจสอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร เพื่อทำใหผู มาเรียนมีความรู

กวางขวางเห็นเหตุใกลไกลและใชความคิดที่ไดบังเกิดขึ้นดวยการเรียนเปนผลประโยชนแกคณะนอกจากน้ัน

มหาวิทยาลัยอาจจะตั้งโรงเรียนฝกฝนวิชชาชีพยบางชนิดที่ตองมีพ้ืนศิลปวิทยาศาสตร” 

ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้นไดเปนผูริเร่ิมใหมีคณะ

ศิลปศาสตร โดยมีจุดมุงหมายใหมีการเรียนการสอนแนวศิลปศาสตร (Liberal Arts) ดังเชนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่

สอนใหคนมีความรอบรูในหลายสาขาวิชาครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน ไดแก ดานมนุษยศาสตร ดานสังคมศาสตร และดาน

วิทยาศาสตรจึงไดมอบหมายใหศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล รองอธิการบดีฝายเสริมสรางเครือขายภายใน

และระหวางประเทศในขณะนั้นเปนผูดำเนินการรับผิดชอบโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตรจนสำเร็จ โครงการดังกลาว

ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง

เปนสองหลักสูตรแรกของคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู

ความสามารถดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใชในการดำเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม สรางความ

ใฝรูและการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งนำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพและในการทำวิจัยในระดับสูงตอไป 

 
 ปจจุบันคณะศิลปศาสตรจึงไดกำหนดใหวันที่ ๑๗ ธันวาคม ของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนาคณะฯ และจัดใหมีพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อ

ความเปนสิริมงคลเปนประจำทุกป 
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ในระยะแรกของการดำเนินงาน ไดมีการโอนยายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจากภาควิชา

ภาษาตางประเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มาสังกัดคณะศิลปศาสตร และไดเปดรับคณาจารยสาขาวชิา

ตางๆ มาเพื่อปฏิบัติงานในพันธกิจหลักของคณะศิลปศาสตร 

คณะศิลปศาสตร ไดเปดรับสมัครนักศึกษารุนแรกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษในปการศึกษา ๒๕๔๗ และเร่ิมการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๔๗ ในวันจันทรที่ ๗ 

มิถุนายน ๒๕๔๗ เปนตนมา โดยมีศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล ผูกอตั้งคณะศิลปศาสตร ดำรงตำแหนง

รักษาราชการคณบดีคณะศิลปศาสตร  

ตั ้งแตกอตั้งคณะศิลปศาสตรในป พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบัน คณะศิลปศาสตรดำเนินการภายใตการ

บริหารงานของผูบริหารระดับคณบดี ดังรายนามตอไปนี้ 

ศ.ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล รักษาราชการคณบดี ๑๒ ม.ค. ๒๕๔๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ   รักษาการแทนคณบด ี ๑ ต.ค. ๒๕๔๘ – ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๐ 

ผศ.ศศพินทุ ภูมิรัตน คณบด ี ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๐ – ๓๑ มี.ค.๒๕๕๔ 

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รักษาการคณบดี ๑ เม.ย. ๒๕๕๔ – ๘ ธ.ค. ๒๕๕๔  

รศ.พญ.เยาวลักษณ สุขธนะ รักษาการคณบดี ๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ – ๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

รศ.พญ.ปรียานุช แยมวงษ รักษาการคณบดี ๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ – ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ เกษมผลกูล คณบด ี ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙ 

รศ.ดร.ธนายสุ ธนธิติ คณบด ี ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ -  ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๓ 

ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ  จันทรอยู  คณบด ี ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๓  -   ถึงปจจุบัน 

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมหิดลไดอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ ของคณะศิลปศาสตร 

จาก Faculty of Arts เปน Faculty of Liberal Arts เพื่อใหสอดคลองกับชื่อภาษาไทยและแนวทางการจัดการศึกษา

แบบศิลปศาสตร (Liberal Arts Education) 

คณะศิลปศาสตรไดเปดการเรียนการสอนมาเปนระยะเวลากวา ๑๗ ป ผลิตศิลปศาสตรบัณฑิตแลวทั้งสิ้น 

๑,๔๘๖ คน ปจจุบันมีนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งหมดรวม ๕๖๙ คน 
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รายนามผูบริหารคณะศิลปศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐพงศ  จันทรอยู คณบดีคณะศิลปศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ปณิชา  นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ 

รองศาสตราจารย ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี รองคณบดีฝายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม 

อาจารย ดร.อัญชลี  ภูผะกา รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 และนวัตกรรมการศึกษา 

อาจารย ดร.พิมพนิต  คอนดี ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

อาจารย ดร.ศิธรา จุฑารัตน ผูชวยคณบดีฝายนวัตกรรมการศึกษา 

อาจารย ดร.ฐาปนีย  มุสิเกตุ ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและศูนยทดสอบภาษา 

อาจารย ดร.วรรณพร  พงษเพ็ง ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิชาการ 

อาจารย ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ ผูชวยคณบดีฝายเครือขายความรวมมือ 

นายสุพจน  ศุภศรี ผูชวยคณบดีฝายกายภาพและสิ่งแวดลอม 
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รายนามคณาจารยประจำคณะศิลปศาสตร 

รายนามคณาจารยในหลักสูตรปร ัชญาดุษฎีบ ัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต ิ) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(หลักสูตรนานาชาติ)   

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐพงศ จันทรอยู ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Ph.D. (Instruction and Learning-English  

Education and Applied Linguistics), University of 

Pittsburgh, USA 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศ วัฒนโภคากุล Diploma (Event Management), TAFE NSW, 

Northern Sydney, Australia  

Advanced Diploma (Event Management), TAFE 

NSW, Sydney, Australia 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

Postdoctoral Research Fellow (Endeavour Award 

Scholorship) University of Technology, Sydney, 

Australia 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาทิพย ถิรคุณโกวิท ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

M.A. (Applied Linguistics), Southern Illinois 

University of Carbondale, USA 

Ph.D. (English), Purdue University, USA 

อาจารย ดร.กรศิริ บุญประกอบ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร  

Diploma Teaching English as a Second Language, 

Victoria University of Wellington, New Zealand 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลยัมหิดล 

Ph.D. (Curriculum and Instruction), 

North Carolina State University, USA 

 



๑๐  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

อาจารย ดร.ฉันฐรัช หงษบุญไตร ศศ.บ. (การบริหารอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลยัมหิดล 

Ph.D. (Applied Linguistics), University of 

Queensland, Australia 

อาจารย ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์   อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาญี่ปุน) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

M.A. (Japanese Language and Culture in 

Japanese Studies), Osaka University, Japan 

Ph.D. (Japanese Language and Culture in 

Japanese Studies), Osaka University, Japan 

อาจารย ดร.วิชญา บวรววิรรธน ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

M.A. (Language and International Trade), Eastern 

Michigan University, USA 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร) มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

รายนามคณาจารยในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณมน  ปุษปาพันธุ อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลัยศิลปากร 

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ด. (วรรณคดไีทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิลักษณ เกษมผลกูล กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยับูรพา 

อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อ.ด. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวี บุนนาค ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

อ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย ดร.เขมฤทัย  บุญวรรณ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลยับูรพา 



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๑ 

อาจารย ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาฝร่ังเศส) มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

อ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย ดร.ณัฐกาญจน นาคนวล ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อ.ด. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อาจารย ดร.พิชณี โสตถิโยธนิ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร) มหาวทิยาลัยมหิดล 

อาจารย ดร.ยิ่งยศ กันจินะ อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร) มหาวทิยาลัยมหิดล 

อาจารย ดร.วรรณพร พงษเพ็ง   อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อ.ด. (ไทยศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

อาจารย ดร.อัญชลี ภูผะกา ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

อาจารย ดร.ศิธรา จุฑารัตน ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (มัธยมศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ด. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

อาจารย ดร.ธีระยุทธ สุริยะ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 

 



๑๒  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

อาจารย ดร.พงษกรณ วีรพิพรรธน ศษ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาจารยเก แดงสกุล ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ลาศึกษาตอระดบัปริญญาเอก มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อาจารยณรงศักดิ์ สอนใจ ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารยพรเทพ โตชยางกูร ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (วรรณคดีไทย)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ลาศึกษาตอระดบัปริญญาเอก มหาวิทยาลยับูรพา 

อาจารยภัทรพันธุ ไชยาคำ ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัมหิดล 

นศ.ม. (นิเทศศาสตร) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ลาศึกษาตอระดบัปริญญาเอก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

อาจารยวศวรรษ สบายวนั อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ลาศึกษาตอระดบัปริญญาเอก มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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รายนามคณาจารยในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาวรรณ สุทธวิาทนฤพฒุ ิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสือ่สาร)  

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลยัมหิดล 

Ph.D. (English as an International Language), 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงภัทร เริงพิทยา อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

M.A. (Linguistics), University of California at 

Berkeley, USA 

Ph.D. (Linguistics), University of California at 

Berkeley, USA 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ พจนประสาท กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยับูรพา 

ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

Ph.D. (English), The University of Bristol, UK 

ผูชวยศาสตราจารยปณชิา นิติสกุลวุฒ ิ สส.บ. (สงัคมสงเคราะหศาสตร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลยัมหิดล 

M.Ed. (Applied Linguistics), University of Leicester, UK  

ลาศึกษาตอระดบัปริญญาเอก มหาวิทยาลยัมหิดล  

ผูชวยศาสตราจารยปองรัตน รัตนภิญโญวงศ กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ผูชวยศาสตราจารยสุรัสวดี รัตนกุล อ.บ. (ภาษาญีปุ่น) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยอยูเย็น สายจำปา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ประสานมิตร 

MA. (English) Central Missouri State University, USA 

MA. (Education), University of Kansas, USA 
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ผูชวยศาสตราจารยอรสิริ พลเดช อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

M.A. (English), Murray State University, USA 

อาจารย ดร.ญาณัชพิมพ ภาสวรเวทย อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาสเปน)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Ph.D. (English as an International Language), 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

อาจารย ดร.ฐาปนีย มุสิเกต ุ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัขอนแก 

M.P.C (Professional Communication),  

The University of Sydney, Australia  

Ph.D (Language and Communication),  

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

อาจารย ดร.พยุงศักดิ์ แกนจันทร ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

M.Sc. (Teaching English Language in  

University Settings) University of Oxford 

Ed.D. (Curriculum and Teaching), Boston 

University, USA.  

อาจารย ดร.พัชรสิตา เจริญรักษหิรัญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร) มหาวทิยาลัยมหิดล 

อาจารย ดร.รังสิมา นิลรัต ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

อ.ม. (การแปล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Ph.D. (Translation Studies) University of Surrey, 

UK 

อาจารย ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ ร.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การระหวางประเทศ)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

M.A. (merits) in Teaching English as a Foreign/ 

Second Language (TESL/TEFL), The University of 

Birmingham, UK 

Ph.D. in English, University of Nottingham, UK 
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อาจารย ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

M.A. (Applied Linguistics), University of Adelaide, 

Australia 

ปร.ด. (การจัดการการทองเที่ยว) สถาบนับัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

อาจารย ดร.กรกช แพทยสาสด ี ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

M.A. (English Literature) University of Leeds, UK 

Ph.D. (English), The University of Lancaster, UK 

อาจารย ดร.อนุชยาน มนทการติวงศ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

M.Ed. (Teaching English as a Second Lanuage), 

Boston University, USA 

D.Phil. in Education (Applied Linguistics), 

University of Oxford, United Kingdom 

อาจารยธนวฒัน นุตยางกูล อ.วท. (วิทยาศาสตรการแพทยรังสีเทคนิค)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

อาจารยธรรมภรณ คัมภีรภัทร ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารยนิธนิา ปรีชาทวีกิจ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ลาศึกษาตอระดบัปริญญาเอก University of Bristol, UK 

อาจารยพิกุลกานต รุจิราภา ศศ.บ. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อ.ม. (ภาษาศาสตร) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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อาจารยพีรยา อุตสาหจิต ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ลาศึกษาตอระดบัปริญญาเอก University of Leeds, UK  

อาจารยศิษา วิทยาศรัย อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อาจารยสิรารุจ กิตติวรเชฏฐ ศษ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.ม. (ภาษาและวฒันธรรมเพือ่การสื่อสารและ 

การพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล  

อาจารยสิรินิธิ์ ชนะวงศ ศศ.บ. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารยสุชณิหยา วงศวิวฒันา วส.บ. (สิ่งพิมพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

อาจารยสุนนัทา วิไลศิลป ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

อ.ม. (ภาษาศาสตร) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ลาศึกษาตอระดบัปริญญาเอก Seoul National 

University, Republic of Korea 

อาจารยอรภาริน ออนกอ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.ม. (การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

Mr. Adrian Neal Wellington   B.A. Third Class Honours (Engineering),  

Bournemouth  University, UK 

Dr. Jan O’ Day Davies B.Sc. (Honours) “Immunology, King’s College,  

Imperial, University of London, UK 

Ph.D. (Medicine: Immunology), Royal 

Postgraduate Medical Federation, Imperial  
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Mr.Richard John Kuzbyt B.A. Second Class Honours (Politics with 

Philosophy), The Manchester Metropolitan 

University 

 

รายนามคณาจารยประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาฝร่ังเศส) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

อ.ม. (ฝร่ังเศสศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Ph.D. (History), Porto University, Portugal 

รองศาสตราจารย ดร.ธนายุส ธนธิติ  ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศษ.ม. (ประชากรศึกษา) มหาวทิยาลัยมหิดล 

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนวัช บุนนาค         ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

M.A. (Liberal Studies), New York University, USA 

M.B.A. (Business), University of Victoria, Canada 

Ph.D. (Philosophy) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

อาจารย ดร.เกรียงไกร ฮองเฮงเส็ง            ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปร.ด. (การบริหารศิลปะและวฒันธรรม)  

มหาวิทยาลยับูรพา 

อาจารย ดร.ณัฐนี อมรประดบักุล        ศศ.บ เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ประวัติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.ม (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

M.A. (History) SOAS, University of London, UK 

Ph.D. (History) SOAS, University of London, UK 

อาจารย ดร.นิภาวรรณ เจริญลกัษณ        ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปร.ด. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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อาจารย ดร.เบญจมาภรณ รุงสาง    พย.บ. (พยาบาลศาสตร) วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีกรุงเทพสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 

จุฬาลงกรณ มหาวทิยาลัย 

Ph.D.(Nursing)  มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย ดร.พิมพนิต คอนด ี ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

Pg.D. (Applied Psychology) Birkbeck, University of 

London, UK 

ศศ.ด. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

อาจารย ดร.ไพศาล สุขใจรุงวัฒนา ศศ.บ. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ศศ.ม. (ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics), Beijing 

Language and Culture University, PRC 

อาจารย ดร.ยุวดี ถิรธราดล ศศ.บ. (ภาษาจนี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

อ.ม. (ภาษาจีน) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

อาจารย ดร.สุดปรารถนา ดวงแกว ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาญี่ปุน) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ศศ.ม. (ญี่ปุนศึกษา) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

Ph.D. (Comparative Culture and Area Studies),  

University of the Ryukyus, Japan 

อาจารย ดร.เทพ บุญตานนท ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ประวัติศาสตร)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

อ.ม. (ประวัติศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Ph.D. (International Studies), Waseda University, 

Japan 

อาจารยชนิดา โสภี อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศศ.ม. (การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
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อาจารยวิภา งามฉันทกร ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาญี่ปุน) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

M.A. (Japanese Linguistics), Tokyo University  

Foreign Studies, Japan 

อาจารยศศิพินทุ ดษิฐานนท อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาจีน) จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

M.A. (Linguistics and Applied Linguistics),  

Yunnan Normal University, PRC 

ลาศึกษาตอระดบัปริญญาเอก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

อาจารยอุไรพร เวทสรณสุธ ี ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาญี่ปุน) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

M.A. (Japanese), Tokai University, Japan  
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahidol Core Values 
คานิยมมหิดล 

M     Mastery           รูแจง รูจริง สมเหตุ สมผล 

A     Altruism           มุงผลเพื่อผูอื่น 

H     Harmony          กลมกลืนกบัสรรพส่ิง 

I      Integrity            มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

D     Determination   แนวแนทำ กลาตัดสินใจ 

O     Originality         สรางสรรคส่ิงใหม 

L     Leadership        ใฝใจเปนผูนำ 

21st Century Skills 

1. Critical Thinking & Problem Solving 

2. Creativity & Innovation 

3. Communication & Collaboration 

4. Information, Media & Technology Skills 

5. Flexibility & Adaptability 

6. Initiative & Self-Direction 

7. Social & Cross-Cultural Skills 

8. Productivity & Accountability 

9. Leadership & Responsibility 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี (TQF) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรู 

3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลย ี

MU GRADUATES 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

Socially Contributing 

มีจิตสาธารณะ  

สามารถทำประโยชน 

ใหกับสังคม 

T-Shaped 
breadth & depth 

รูแจง รูจริง  
ทั้งดานกวางและลึก 

Globally Talented 

มีทักษะ ประสบการณ  

สามารถแขงขันได 

ในระดับโลก 

Entrepreneurially 
Minded 

 กลาคิด กลาทำ กลาตัดสินใจ  

สรางสรรคสิ่งใหม 

ในทางที่ถูกตอง 

Cognitive Domains 
(5 Competencies) 

Interpersonal Domains 
(5 Competencies) 

Intrapersonal 
Domains 

  

1. Core Knowledge 

5. Creativity & 
innovation 

4. Process 
management skills 

3. Information, media 
& technology skills 

2. Critical thinking & 
Problem solving skills 

5. Social & cross 
cultural skills 

4. Empathy for 
people in diverse 
circumstances 

3. Responsibility 

2. Leadership, 
Integrity & Ethics 

1. Communication 
& Collaboration 

1. Intrinsic motivation 

3. Acting autonomously 
within context of self 
value, relationships to 
others, law, rules, 
codes, etc. 

2. Learning how to 
learn 

MU Graduates Core Competencies 

สมรรถนะหลักของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

คณะศิลปศาสตรเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศิลปศาสตร  

ไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวเพื่อใหหลักสูตรฯ มีความทันสมัย เหมาะสมกับผูเรียน และนำไปสูปฏิบัติไดจริง

สมดังปณิธานของคณะฯ ที่ตองการจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรูความสามารถที่สอดคลองกับ

ความตองการของสังคม หลักสูตรที่ปรากฏในคูมือนักศึกษาฉบับนี้ประกอบดวย 

 

๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

นักศึกษาควรศึกษาหลักสูตรอยางละเอียด เพื่อใหทราบขอมูลที่จำเปน ทั้งวัตถุประสงคของหลักสูตร 

โครงสรางของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา เกณฑการสำเร็จการศึกษา เปนตน ขอมูลตางๆ เหลานี้มีความสำคัญอยาง

ยิ่งในการวางแผนการศึกษาตอไป 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา วิทยาเขตศาลายา คณะศิลปศาสตร สาขาวชิาภาษาไทย 

 

๑  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in Thai 

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

Bachelor of Arts (Thai) 

ชื่อยอ  ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

B.A. (Thai) 

๓. รูปแบบของหลักสตูร  

๓.๑ รูปแบบ 

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ป) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓.๒ ภาษาที่ใชในการจดัการเรียนการสอน 

ภาษาไทย 

๓.๓ การรับเขาศึกษา 

นักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติทีม่ีผลการประเมินวาสามารถอาน เขียนและพูดภาษาไทยไดใน

ระดับดีมาก 

๓.๔ การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๔. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๗ หนวยกิต 

๕. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๖. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสตูร 

๖.๑ ปรัชญา 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism 

โดยมุ งเนนผลลัพธการเรียนรู ของผู เรียน (Outcome-Based Education) เพื ่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ

สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ

มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อสารและแสดงออกทางภาษาไดดี  มีความรูความสามารถและทักษะในการบูรณาการความรู

ทางดานภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยกับศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ มีทักษะการเรียนรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

โลก มีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม 

๖.๒ ความสำคัญ 

 สาขาวิชาภาษาไทยเปนสาขาวชิาดานมนุษยศาสตรที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปนศาสตรที่ทําใหผูเรียนมี

ความรูภาษาไทยอยางถองแท มีความรูรักษภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เปนคนมีเหตุมีผล และมีโลก

ทัศนเชิงบวก ขอบเขตขององคความรูของสาขาวิชานี้ครอบคลุม หลักภาษาไทย ภาษาศาสตร การใชภาษา วรรณคดี 

ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม บัณฑิตในสาขาวิชานี้สามารถปฏิบัติงานที่เนนการใชทักษะ

การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๖.๓ วัตถุประสงคของหลักสตูร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการเรียนการสอนเพื่อสรางใหบัณฑิตมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 

๑) มีความรู  ความเขาใจ และทักษะในวิชาแกนทางภาษาไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  

๒) มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพในกลุมงานดานวิชาการ ดานการสื่อสาร และดานสื่อสารมวลชนและ

การสรางสรรคเนื้อหา รวมถึงอาชีพอ่ืน ๆ ที่ใชความรูข้ันสูงทางดานภาษาไทยไดเปนอยางด ี

๓) มีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค บูรณาการความรูทางดานภาษาไทยเพื่อแกไขปญหาและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตทั้งของตนเองและผูอ่ืนได 

๔) ทำงานรวมกับผูอื ่นไดทั้งในฐานะผูนำและสมาชิกของกลุม เคารพความแตกตางหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรม 

๕) มีทักษะการเรียนรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การวิจัย และการเรียนรู

ตลอดชีวิตไดอยางเหมาะสม 

๖) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๖.๔  ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) 

๑)   PLO1  สื่อสารภาษาไทยในงานอาชพีกลุมวิชาการ กลุมสื่อสาร กลุมสื่อสารมวลชนและสรางสรรคเนื้อหาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

๒)   PLO2  วิเคราะหและสังเคราะหความรูภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาได 

๓)   PLO3  ผลิตงานสรางสรรคและงานวิจัย โดยบูรณาการความรูทางภาษาไทย วรรณกรรม คติชนวิทยา และ

ศาสตรอ่ืน ๆ ในสถานการณที่กำหนดได 

๔)   PLO4  บูรณาการความรู ทางดานภาษาไทยกับความรู ทางดานศิลปศาสตรในการวิเคราะหและวิพากษ

สถานการณและปญหาของตนเองและสังคมในระดับพื้นฐานไดอยางเปนระบบ 
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๕)   PLO5 ใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๖)   PLO6 แสดงออกซึ่งความใฝรูและทักษะในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม 

๗)   PLO7 ทำงานรวมกับผูอื่นที่มีความแตกตางหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ และแสดงออกซึ่งภาวะผูนำใน

สถานการณที่กำหนดไดอยางเหมาะสม 

๘)   PLO8 แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาโทภาษาตางประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน เมื่อสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะตองสามารถ 

๙)  PLO9 ใชภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามเพื่อการศึกษา การสื่อสารในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาโทที่ไมใชภาษาตางประเทศ อาทิ ประวัติศาสตร ปรัชญา ศิลปะการละคร จิตวิทยา 

เมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองสามารถ 

๑๐) PLO10 ประยุกตใชความรูทางดานศิลปศาสตรในการวิเคราะหและวิพากษสถานการณและปญหาของตนเอง

และสังคมที่ยากและซับซอนไดอยางเปนระบบ 

๗. ระบบการจดัการศึกษา 

๗.๑ ระบบ 

 ใชระบบการจัดการศึกษาแบบหนวยกิตระบบทวิภาค ซึง่เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยมหิดลวา

ดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 รายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนไดทั้งในภาคปกติและภาคฤดูรอน ทั้งนี้ให

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลยัมหิดลวาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๗.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมมี 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลงัสำเร็จการศึกษา 

บัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษาสาขาภาษาไทยสามารถประกอบอาชพีได ดังตอไปนี ้

 ๘.๑  กลุมนักวิชาการและการสอน อาทิ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห อาจารย ผูสอนภาษาไทย

ใหชาวตางประเทศ 

๘.๒  กลุมผูปฏิบัติงานดานการสื่อสารและอาชีพอิสระ อาทิ เลขานุการ นักประชาสัมพันธ นักสื่อสาร

การตลาด  

๘.๓  กลุมสื่อและนักสรางสรรคเนื้อหา อาทิ นักเขียน นักพูด ผูประกาศ นักขาว บรรณาธิการ นัก

สรางสรรคเนื้อหา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาตางๆ ได อาทิ สาขาภาษาไทย 

วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร คติชนวิทยา วรรณคดีเปรียบเทียบ นิเทศศาสตร  ครุศาสตร หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ 
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๙. หลักสูตร 

๙.๑ จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๗ หนวยกิต 

๙.๒ โครงสรางหลักสตูร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

   กลุมวิชาแกน (สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) ๗ หนวยกิต 

   กลุมวิชาภาษา ๑๕ หนวยกิต 

   กลุมวิชาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๖ หนวยกิต 

   กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๖ หนวยกิต 

   กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หนวยกิต 

 (ข)  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๑๐๕ หนวยกิต 

    กลุมวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร ๒๑ หนวยกิต 

    กลุมวิชาเอก ๖๖ หนวยกิต 

    รายวิชาบังคับ ๔๕ หนวยกิต 

    รายวิชาบังคับเลือก ๒๑ หนวยกิต 

   กลุมวิชาโท ๑๘ หนวยกิต 

  รายวิชาบังคับ              ๑๒ หนวยกิต 

  รายวิชาบังคับเลือก          ๖ หนวยกิต 

 (ค)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

๙.๓ รายวิชาในหลักสูตร รายวิชาตอไปนี้เรียงลำดับตามหมวดวิชา กลาวคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวด

วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียงลำดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข 

   หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี เรียงลำดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข 

รหัสตัวเลขหลักสิบแสดงถึงกลุมวิชา 

หมายเหตุ : ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร 

รหัสรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบดวยสัญลักษณ ๗ ตัว ๔ ตัวแรกเปน

ตัวอักษร และ ๓ ตัวหลังเปนตัวเลข 

ก. ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี้ 

   ตัวอักษร ๒ หลักแรก เปนอักษรชื่อมหาวิทยาลัย / คณะ / สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียน  

การสอน เชน 

  มม และ MU หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mahidol University ตามลำดับ 

  ศศ และ LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร และ Faculty of Liberals Arts ตามลำดับ 
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   ตัวอักษร ๒ หลักหลัง เปนชื ่อรายวิชา / ภาควิชา / สาขาวิชา / โครงการที ่รับผิดชอบจัด 

การเรียนการสอน เชน 

อักษรยอ ชื่อเต็มสาขาวิชา / โครงการ 

ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 

บศ SR บังคับศิลปศาสตร - Specific Requirement 

ภท TH ภาษาไทย - Thai 

ภอ EN ภาษาอังกฤษ - English 

จว PS จิตวิทยา - Psychology 

ภจ CH ภาษาจนี - Chinese 

ภญ JP ภาษาญีปุ่น - Japanese 

ศค DA ศิลปะการละคร - Dramatic Arts 

ปศ HT ประวัติศาสตร - History 

ปญ PH ปรัชญา - Philosophy 

ภก KO ภาษาเกาหลี - Korean 

ภฝ FR ภาษาฝร่ังเศส - French 

ภย GM ภาษาเยอรมัน - German 

พฐ FE พื้นฐาน - Foundation Education 

ศศ LA ศิลปศาสตร - Liberal Arts 

ข. ตัวเลข ๓ หลัก มีความหมายดังนี้ 

   ตัวเลขหลักแรก (ใชเลข ๑-๒-๓-๔) แสดงระดับชั้นปที่กำหนดใหศึกษารายวิชานั้น ๆ 

  ตัวเลขหลักที่สองและสาม (ใชเลข ๐๐-๙๕) แสดงกลุมรายวิชาและลำดับรายวิชา  
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การคิดหนวยกิต 

ในแตละรายวชิากำหนดเกณฑในการคำนวณหนวยกิตจากจำนวนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัต ิและชั่วโมงที่

นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียนตอ ๑ สัปดาห ดังนี้ 

รายวิชาบรรยาย     ๑ หนวยกิต เทากับ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห 

รายวิชาฝกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ  ๑ หนวยกิต เทากับ ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห 

การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตางๆ ประกอบดวยเลข ๔ ตัว โดยระบตุัวเลขหนวยกิตรวมไวหนาวงเล็บ สวน

ตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาคนควาดวย

ตนเองตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษา เรียงกันตามลำดับ เชน 

๓ (๒-๒-๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หนวยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ภาคปฏิบัติ 

๒ ชั่วโมง/สัปดาห และศึกษาคนควาดวยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห 

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๖ หนวยกิต 

 

กลุมวิชาแกน (สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) ๗ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ๓ (๓-๐-๖) 

MUGE 100 General Education for Human Development   

ศศศศ  ๑๖๗ ภาษาไทยเพ่ือการจัดการความขัดแยงและภาวะวิกฤต ิ ๓ (๓-๐-๖) 

LALA  167 Thai Language Used for Conflict and Crisis Management   

ศศศศ ๑๖๙ ภาษาไทยเพ่ือการนำเท่ียว ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 169 Thai Language for Tourist Guides 

 

  

 
กลุมวิชาภาษา ๑๕ หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาที่กำหนด ๓ รายวิชา ไดแก วิชาภาษาไทย ๑ รายวิชา และวิชาภาษาอังกฤษ  ๒ 

รายวิชา รวม ๙ หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศเพิ่มเติมอีกอยางนอย ๖ หนวยกิต ดังนี้ 

รายวิชาที่กำหนดใหนักศึกษาเรียน 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication   

ศศภอ ๑๑๖ โครงสรางภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 116 English Structure   

ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารดวยวาจาเปนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 216 English Oral Communication   
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รายวิชาที่เลือกเรียนเพ่ิมเติม  

 นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ อยางนอย ๖ หนวยกิต โดยรายวิชาที่เลือกจะตองไมซ้ำซอนกับวิชาโท 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๑๓๕ การฟงและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 135 Listening and Speaking English for Communication   

ศศภอ ๑๓๖ การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 136 Reading and Writing English for Communication   

ศศภอ ๒๒๒ การนำเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษอยางไดผล ๒ (๒ -๐-๔) 

LAEN 222 Effective Presentations in English   

ศศภอ ๒๒๓ การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษตามสถานการณ ๒ (๒ -๐-๔) 

LAEN 223 Situational-based Communicative English   

ศศภอ ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 265 Critical English Reading Skills and Strategies   

ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพื่อการทำงานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 271 Writing for Work and Study   

ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 180 English for Academic Purposes 1   

ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 

LAEN 181 English for Academic Purposes 2   

ศศภฝ ๑๐๑ ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน  ๓ (๓-๐-๖) 

LAFR 101 Elementary French    

ศศภฝ ๑๐๒ ภาษาฝร่ังเศสในสถานการณชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) 

LAFR 102 French for Everyday Situation   

ศศภญ ๑๐๑ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน  ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 101 Elementary Japanese    

ศศภญ ๑๐๒ ภาษาญี่ปุนในสถานการณชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 102 Japanese for Everyday Situation   

ศศศศ ๒๓๐ ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสารข้ันพื้นฐาน ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 230 Basic Japanese for Communication   

ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีนเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 101 Elementary Chinese   

ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 102 Chinese for Everyday Situation   

วภภษ ๑๐๒ ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 

LCLG 102 Lao  language for communication   
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จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

วภภษ ๑๐๓ ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 

LCLG 103 Malay Language for Communication   

วภภษ ๑๐๔ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  ๓ (๓-๐-๖) 

LCLG 104 Vietnamese Language for Communication   

วภภษ ๑๐๕ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 

LCLG 105 Khmer Language for Communication   

วภภษ ๑๐๖ ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 

LCLG 106 Burmese Language for Communicative   

รสศท ๒๑๐ ภาษามือไทยข้ันแนะนำ ๓ (๑-๔-๔) 

RSGE 210 Introduction to The Thai Sign Language   

 

 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๖ หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ใหมี

หนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต (๒ - ๓ รายวิชา) 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองคการ ๓ (๓-๐-๖) 

KAGE 260 Administration and Organization Management   

ดคศท  ๑๐๑ ออกแบบชีวิต ๒ (๒-๐-๔) 

CFGE  101 Life Design   

ดศศท ๑๐๓ ศิลปะและวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ๒ (๒-๐-๔) 

MSGE 103 Arts and Sciences for Human Development   

สมมน  ๑๖๖ มนุษยและสังคมในโลกดิจิทัล ๒ (๒ -๐-๔) 

SHHU  166 Human and Society in the Digital World   

สมศษ  ๑๓๓ นักการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ๒ (๒-๐-๔) 

SHED  133 Marketeer for a Small Business   

สมสค  ๑๘๗ วิธีการใชชีวิตสมัยใหม ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS  187 Modern Living Instruction   
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    ๖ หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ใหมี

หนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต (๒ - ๓ รายวิชา) 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ทสคพ ๑๕๕ การประยุกตงานคอมพิวเตอร ๓ (๒-๒-๕) 

ITCS  155 Computer Applications   

วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 101 Integrated Science   

วทศท  ๑๐๔ ทองฟาและดวงดาว ๒ (๒-๐-๔) 

SCGE  104 Sky and Stars   

วทศท  ๑๘๐ รูทันวิทยาศาสตรสุขภาพในสื่อ ๒ (๒-๐-๔) 

SCGE  180 Outsmart Health Science in the Media   

สวศท  ๑๐๘ หลักการปองกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) 

ENGE  108 Principles of Pollution Prevention and Control in the Daily 

Life 

  

สวศท  ๑๑๐ การจัดการขยะอยางยั่งยืนในชีวิตประจำวัน  ๓ (๓-๐-๖) 

ENGE  110 Sustainable Waste Management in the Daily Life   

     

 

กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ใหมี

หนวยกิตรวมไมนอยกวา ๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

วกศท  ๑๖๑ ลีลาศเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 161 Social Dance for Health   

วกศท  ๑๖๒ โยคะเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 162 Yoga for Health   

วกศท  ๑๖๓ วายน้ำเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 163 Swimming for Health   

วกศท  ๑๖๔ ศิลปะการตอสูปองกันตัวเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 164 The Arts of Self-defense for health   

วกศท  ๑๖๕ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 165 Aerobic for Health   

วกศท  ๑๖๖ เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 166 Table Tennis for Health 
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จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

วกศท  ๑๖๗ ระบำใตน้ำเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 167 Artistic Swimming for Health   

วกศท  ๑๖๘ เทนนิสเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 168 Tennis for Health   

วกศท  ๑๖๙ บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 169 Basketball for Health   

วกศท  ๑๗๐ จักรยานเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 170 Bike for Health   

วกศท  ๑๗๑ ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 171 Football for Health   

วกศท  ๑๗๒ เปตองเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 172 Petanque for Health for Health   

วกศท  ๑๗๓ กายและจิตเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 173 Body and Mind for Health   

วกศท  ๑๗๔ กีฬากับการทองเที่ยว ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 174 Sport and Travel   

วกศท  ๑๗๕ สุขภาพกระบวนทัศนใหม ๒ (๒ -๐-๔) 

SPGE 175 New Paradigm Health   

 

 

    

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ๙๖ หนวยกิต 

 

กลุมวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร ๒๑ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรูสาระสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 112 Information Literacy Skills    

ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 113 Western Civilization    

ศศบศ  ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 214 Introduction to Philosophy   

ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 215 Eastern Civilization    

ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 216 Thai Civilization   
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ศศบศ ๓๑๗ มนุษยกับศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 317 Man and Art   

ศศบศ ๓๑๘ สถานการณโลกรวมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economy, and Society   
 

กลุมวิชาเอก ๖๑ หนวยกิต 

 ๑.๑ รายวิชาบังคับ มี ๑๕ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวชิา รวม ๔๕ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๑๐๑ การใชภาษากับการคิด ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 101 Language Use and Thinking   

ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟงและการพูด ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 201 Principles and Art of Listening and Speaking   

ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอานและการเขียน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 202 Principles and Art of Reading and Writing   

ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 203 Characteristics of the Thai Language   

ศศภท ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย  ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 204 Principles of the Study of Thai Literary Works   

ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาข้ันแนะนำ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 205 Introduction to Folklore    

ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 206 Principles of the Study of Language and Linguistics   

ศศภท ๒๐๗ ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 207 Thai Language in Mass Media   

ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 208 Evolution of Thai Literature     

ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยรวมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 301 Contemporary Thai Literary Works   

ศศภท ๓๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 302 Thai Language for Business Communication    

ศศภท ๓๐๓ การเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 303 Academic Writing   

ศศภท ๓๐๔ วรรณกรรมวิจารณ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 304 Literary Criticism   
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จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 401 Seminar on Thai Language and Literature   

ศศภท ๔๐๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 402 Integrated Thai Language and Literature for Development   

 

 

 ๑.๒  รายวิชาบังคับเลือก มี ๔๒ รายวิชา นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ใหมีหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 

๒๑ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๓๖๑ การเขียนขาว ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 361 News Writing   

ศศภท ๓๖๒ การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 362 Writing for Print Media   

ศศภท ๓๖๓ การเขียนสารคดี ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 363 Non-Fiction Writing   

ศศภท ๓๖๔ การเขียนบท ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 364 Script Writing   

ศศภท ๓๖๕ การพูดแบบพิธีกรและผูประกาศ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 365 Master of Ceremony and Broadcasting Speaking   

ศศภท ๓๖๖ การพูดเพื่อการฝกอบรม ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 366 Speaking for Training   

ศศภท ๓๖๗ การพูดแบบสาระบันเทิง ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 367 Docu-entertainment Speaking   

ศศภท ๓๖๘ วาทศิลปและวาทนิพนธ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 368 Rhetoric and Speech Composition   

ศศภท ๓๖๙ ภาษาไทยสมัยตาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 369 Thai Language in Different Periods   

ศศภท ๓๗๐ วิทยาภาษาไทยถ่ิน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 370 Thai Dialectology   

ศศภท ๓๗๑ แบบเรียนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 371 Thai Textbooks   

ศศภท ๓๗๒ ภาษากับการสื่อสารขามวฒันธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 372 Language and Cross-cultural Communication   
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ศศภท ๓๗๓ ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 373 Thai Language for Tourism   

ศศภท ๓๗๔ ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพนัธ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 374 Language in Public Relation   

ศศภท ๓๗๕ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสื่อใหม ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 375 Thai Language for New Media Communication   

ศศภท ๓๗๖ สัทศาสตรและสรวิทยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 376 Thai Phonetics and Phonology   

ศศภท ๓๗๗ วากยสัมพันธภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 377 Thai Syntax   

ศศภท ๓๗๘ ภาษาศาสตรสังคม ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 378 Sociolinguistics   

ศศภท ๓๗๙ อรรถศาสตรภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 379 Thai Semantics   

ศศภท ๓๘๐ สัมพันธสารภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 380 Thai Discourse Analysis   

ศศภท ๓๘๑ วัจนปฏิบัติศาสตรภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 381 Thai Pragmatics   

ศศภท ๓๘๒ แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยาเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 382 Fundamental Principles and Theories of Folklore   

ศศภท ๓๘๓ คติชนกับความเชื่อและศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 383 Folklore, Beliefs and Religions   

ศศภท ๓๘๔ การศึกษาเร่ืองเลาทางคติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 384 Folk Narratives Study   

ศศภท ๓๘๕ ศิลปะพื้นถ่ินและหัตถกรรมพื้นถ่ิน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 385 Folk Art and Craft   

ศศภท ๓๘๖ คติชนวิทยากับสื่อตาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 386 Folklore and Media   

ศศภท ๓๘๗ คติชนวิทยากับศาสตรตาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 387 Folklore and Sciences   

ศศภท ๓๘๘ คติชนวิทยากับการจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 388 Folklore and Sustainable Tourism Management   

ศศภท ๓๘๙ การศึกษาภาคสนามทางคติชนวทิยา ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 389 Field Method in Folklore Study   
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ศศภท ๓๙๐ กวีนิพนธไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 390 Thai Poetry   

ศศภท ๓๙๑ เร่ืองสั้นและนวนิยายไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 391 Thai Short Stories and Novels   

ศศภท ๓๙๒ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 392 Literary Works for Children and Juvenile   

ศศภท ๓๙๓ ลีลาในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 393 Styles in Thai Literary Works   

ศศภท ๓๙๔ อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 394 The Influence of Foreign Literary Works on Thai Literary 

Works 

  

ศศภท ๓๙๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 395 Specific Genres of Thai Literary Works   

ศศภท ๓๙๖ วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 396 Thai Literary Works and Performing Arts   

ศศภท ๓๙๗ วรรณกรรมไทยกับสื่อตาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 397 Thai Literary Works and Media   

ศศภท ๓๙๘ การฝกงาน ๓ (๐-๓๕-๑๐) 

LATH 398 Internship   

ศศภท ๔๖๑ การสอนภาษาไทยใหชาวตางประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 461 Teaching Thai for Foreigners   

ศศภท ๔๖๒ วรรณกรรมไทยกับเพศสภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 462 Thai Literary Works and Gender   

ศศภท ๔๖๓ วรรณกรรมไทยกับสังคม ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 463 Thai Literary Works and Society   

ศศภท ๔๖๔ การศึกษาอิสระ ๓ (๐-๖-๓) 

LATH 464 Independent Study    
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กลุมวิชาโท ๑๘ หนวยกิต 

 ใหน ักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ ่งที ่เป ดสอนในคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามขอกำหนดของแตละหลักสูตร อาทิ กลุมวิชาโทภาษาอังกฤษ กลุมวิชาโทภาษาไทย กลุมวิชาโท

ภาษาญี่ปุน กลุมวิชาโทภาษาจีน กลุมวิชาโทจิตวิทยา กลุมวิชาโทศิลปะการละคร กลุมวิชาโทประวัติศาสตร กลุมวิชาโท

ปรัชญา หรือวิชาอื่น ๆ ที่จะเปดเปนวิชาโทในอนาคต โดยกลุมวิชาโทตองมีจำนวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต 

(ดูรายละเอียด หนา ๗๕ - ๘๑ ) 

 ถานักศึกษาสนใจจะศึกษากลุมวิชาโทภาษาตางประเทศ เชน กลุมวิชาโทภาษาญี่ปุ น นักศึกษาควร

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับของกลุมวิชาโทภาษาน้ัน ๆ ตั้งแตชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต 

 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาใด ๆ ที่เปดสอนในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รายวิชาใน

หมวดศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาที่เปดสอนในคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หลักสูตร ฯ โดยใหเลือกเรียนอยางนอย ๖ หนวยกิต ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลป

ศาสตรไดเปดวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานใหนักศึกษาไดเลือกเปนวิชาเลือกเสรีดวย (ดูรายละเอียดรายชื่อวิชา หนา๘๒ - ๘๕) 
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๑๐.  แผนการศึกษา วิชาเอก (ภาษาไทย) วิชาโท 

ชั้นปที่ ๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

รายวิชา 
 

จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ๓ (๓-๐-๖)* 

MUGE 100 General Education for Human Development  

ศศศศ ๑๖๙ ภาษาไทยเพ่ือการนำเท่ียว ๒ (๒-๐-๔)** 

LALA 169 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life  

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒–๕) 

LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  

ศศภอ ๑๑๖ โครงสรางภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 116 English Structure  

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒–๓ 

xxxx xxx แนะนำ: กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (๑)    

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๒ ๒ 

xxxx xxx แนะนำ: กลุมวิชาสุขภาพและนนัทนาการ   

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร  

ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 113 Western Civilization  

    

หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี ๑*** ๓ 

xxxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๑๘ - ๒๐ หนวยกิต 

หมายเหตุ : รายวิชา มมศท ๑๐๐ เปนรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา 

 * เปนรายวชิาตอเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตนับหนวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เทานั้น 

 ** ผลการศึกษาเปน O  S และ U 

 *** เฉพาะนักศึกษาทีป่ระสงคจะเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีน ใหลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา   

ของวิชาโทภาษาจีน  



๓๘  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นปที่ ๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ๓ (๓-๐-๖)* 

MUGE 100 General Education for Human Development  

ศศศศ  ๑๖๗ ภาษาไทยเพ่ือการจัดการความขัดแยงและภาวะวิกฤติ ๓ (๓-๐-๖)** 

LALA 167 Thai Language Used for Conflict and Crisis Management  

ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารดวยวาจาเปนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 216 English Oral Communication  

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๓ ๒–๓ 

xxxx xxx แนะนำ : กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (๒)   

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๔ ๒-๓ 

xxxx xxx แนะนำ : กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (๑)  
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร  

ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรูสารสนเทศ ๓ (๓–๐–๖) 

LASR 112 Information Literacy Skills   

    

 วิชาบังคับ (ภาษาไทย) 

ศศภท ๑๐๑ การใชภาษากับการคิด ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 101 Language Use and Thinking  

    

หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี ๒*** ๓ 

xxxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๑๙ - ๒๒ หนวยกิต 

หมายเหตุ : รายวิชา มมศท ๑๐๐ เปนรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา 

 * เปนรายวชิาตอเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตนับหนวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เทานั้น 

 ** ผลการศึกษาเปน O  S และ U    

                 *** เฉพาะนักศึกษาที่ประสงคจะเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีน ให ลงทะเบียนเรียนตามแผนการ  ศึกษา    

                       ของวิชาโทภาษาจีน  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๓๙ 

ชั้นปที่ ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร 

ศศบศ  ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องตน ๓ (๓–๐–๖) 

LASR 214 Introduction to Philosophy  

ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓–๐–๖) 

LASR 215 Eastern Civilization   

    

 วิชาบังคับ (ภาษาไทย) 

ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟงและการพูด ๓ (๓–๐–๖) 

LATH 201 Principles and Art of Listening and Speaking  

ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอานและการเขียน ๓ (๓–๐–๖) 

LATH 202 Principles and Art of Reading and Writing  

ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓–๐–๖) 

LATH 203 Characteristics of the Thai Language  

ศศภท ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย  ๓ (๓–๐–๖) 

LATH 204 Principles of the Study of Thai Literary Works  

 

 วิชาโท  

xxxx xxx วิชาบังคับโท ๑ ๓ 

xxxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๒๑ หนวยกิต 

 

หมายเหตุ: (xxxx เปนรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกไดตามความสนใจ โดยเลือกจากกลุมวิชาที่กำหนดใหของ

แตละกลุม ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวด

วิชาเลือกเสรี) 

  



๔๐  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นปที่ ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๕ ๒-๓ 

xxxx xxx แนะนำ : กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (๒)  

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร  

ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓–๐–๖) 

LASR 216 Thai Civilization  

    

 วิชาบังคับ (ภาษาไทย) 

ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาข้ันแนะนำ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 205 Introduction to Folklore   

ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 206 Principles of the Study of Language and Linguistics  

ศศภท ๒๐๗ ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 207 Thai Language in Mass Media  

ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 208 Evolution of Thai Literature    

    

 วิชาโท  

xxxx xxx วิชาบังคับโท ๒ ๓ 

xxxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๒๐ – ๒๑ หนวยกิต 

 

หมายเหตุ: (xxxx เปนรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกไดตามความสนใจ โดยเลือกจากกลุมวิชาที่กำหนดใหของ

แตละกลุม ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวด

วิชาเลือกเสรี) 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๔๑ 

ชั้นปที่ ๓ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  

 วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร  

ศศบศ ๓๑๗ มนุษยกับศิลปะ ๓ (๓–๐–๖) 

LASR 317 Man and Art  

    

 วิชาบังคับ (ภาษาไทย) 

ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยรวมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 301 Contemporary Thai Literary Works  

ศศภท ๓๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 302 Thai Language for Business Communication   

    

 วิชาบังคับเลือก (ภาษาไทย)  

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๑ ๓  

LATH xxx   

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๒ ๓  

LATH xxx   

    

 วิชาโท 

xxxx xxx วิชาบังคับโท ๓ ๓ 

xxxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๑๘  หนวยกิต 

 

หมายเหตุ: (xxxx เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาสามารถเลือกไดตามความสนใจ โดยเลือกจากกลุมวิชาท่ีกำหนดใหของแตละกลุม 

ท้ังในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวดวิชาเลือกเสรี) 

  



๔๒  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นปที่ ๓ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป  ๒-๓  

xxxx xxx แนะนำ : กลุมภาษาตางประเทศ (๑)  

    

 วิชาบังคับ (ภาษาไทย) 

ศศภท ๓๐๓ การเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 303 Academic Writing  

ศศภท ๓๐๔ วรรณกรรมวิจารณ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 304 Literary Criticism  

    

 วิชาบังคับเลือก (ภาษาไทย)  

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๓ ๓ 

LATH xxx   

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๔ ๓ 

LATH xxx   

    

 วิชาโท 

xxxx xxx วิชาบังคับโท ๔ ๓ 

xxxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๒๐ – ๒๑  หนวยกิต 

 

หมายเหตุ: (xxxx เปนรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกไดตามความสนใจ โดยเลือกจากกลุมวิชาที่กำหนดใหของ

แตละกลุม ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวด

วิชาเลือกเสรี) 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๔๓ 

ชั้นปที่ ๔ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป  ๒-๓  

xxxx xxx แนะนำ : กลุมภาษาตางประเทศ (๒)  

    

 วิชาบังคับ (ภาษาไทย) 

ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 401 Seminar on Thai Language and Literature  

    

 วิชาบังคับเลือก (ภาษาไทย) 

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๕ ๓ 

LATH xxx   

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๖ ๓ 

LATH xxx   

 

 วิชาโท  

xxxx xxx วิชาบังคับเลือกโท ๑ ๓ 

xxxx xxx   

    

หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๑)* ๓ 

xxxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๑๗-๑๘ หนวยกิต 

 

* ถาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามเงื่อนไขของรายวิชาโทแลวในชั้นปที่ ๑ ไมตองเรียนวิชาเลือกเสรีเพิ่ม 

หมายเหตุ:  (xxxx เปนรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกไดตามความสนใจ โดยเลือกจากกลุมวิชาที่กำหนดใหของ

แตละกลุม ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวด

วิชาเลือกเสรี) 

  



๔๔  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นปที่ ๔ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับ (ภาษาไทย) 

ศศภท ๔๐๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 402 Integrated Thai Language and Literature for Development  

    

 วิชาบังคับเลือก (ภาษาไทย) 

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๗ ๓ 

LATH xxx   

    

 วิชาโท 

xxxx xxx วิชาบังคับเลือกโท ๒ ๓ 

xxxx xxx   

    

หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๒) ๓ 

xxxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๙ หนวยกิต 

 

* ถาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามเงื่อนไขของรายวิชาโทแลวในชั้นปที่ ๑ ไมตองเรียนวิชาเลือกเสรีเพิ่ม 

หมายเหตุ:  (xxxx เปนรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกไดตามความสนใจ โดยเลือกจากกลุมวิชาที่กำหนดใหของ

แตละกลุม ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวด

วิชาเลือกเสรี) 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๔๕ 

 

 

 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา วิทยาเขตศาลายา คณะศิลปศาสตร สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

 

๑. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in English 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

   Bachelor of Arts (English) 

 ชื่อยอ  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

   B.A. (English) 

๓. รูปแบบของหลักสตูร  

 ๓.๑ รูปแบบ 

  เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ป) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๓.๒ ภาษาที่ใช 

  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 

 ๓.๓ การรับเขาศึกษา 

  รับเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติตามที่ สกอ. กำหนด 

 ๓.๔ การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๔. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกิต 

๕. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 



๔๖  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสตูร 

 ๖.๑ ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร 

  หลักส ูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเร ียนการสอนตามแนวคิด Social 

Constructivism โดยมุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (Outcome-Based Education) เพื่อบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ

สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะบัณฑิตที ่ประสงคของ

มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อสารและแสดงออกทางภาษาไดดี มีความรูความสามารถและทักษะในการบูรณาการความรูทางดาน

ภาษาอังกฤษกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีทักษะการเรียนรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิจารณญาณและ

ความคิดสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๖.๒ วัตถุประสงคของหลักสตูร 

  หลักสูตรมีเปาหมายที่จะผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อไป

ประกอบอาชีพ สรางสรรคประโยชนใหกับสงัคม ผลิตองคความรูเพื่อนำเสนอขอมูล และแกปญหาดานการเรียน การ

สอนภาษาอังกฤษใหกับประเทศ หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนเพื่อสรางใหบัณฑิตมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑)  มีความรู ความเขาใจ และทักษะ ในวิชาแกนทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  

๒)  มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพในกลุมงานดานวิชาการ กลุมงานฝายตางประเทศ กลุมงานแปล กลุม

งานบริการ และกลุมงานสื่อสารมวลชน  

๓)  มีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค บูรณาการความรูทางดานภาษาอังกฤษ เพื่อแกไขปญหาและยกระดับ

คุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและผูอ่ืน 

๔)  ทำงานรวมกับผูอื ่นไดทั้งในฐานะผูนำและสมาชิกของกลุม เคารพความแตกตางหลากหลายทางสังคมและ 

วัฒนธรรม 

๕)  มีทักษะการเรียนรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใชเทคโนโลยีไดเพื่อการสื่อสาร การวิจัย และการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางเหมาะสม 

๖)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 ๖.๓ ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program–Level Learning Outcomes: PLOs)  หลังสำเร็จ

การศึกษา บัณฑิตจะมีผลลัพธการเรียนรูดังตอไปน้ี 

๑) PLO1 ประยุกตใชภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (ฟง พูด อาน เขียน) ในงานดานวิชาการ งานตางประเทศ งานแปล 

งานบริการ และงานสื่อสารมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) PLO2 ประยุกตใชภาษาอังกฤษเฉพาะทางไดอยางถูกตองเหมาะสม เชน ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

สำหรับสิ่งพิมพ ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเที่ยว เปนตน  

๓) PLO3 ประยุกตทฤษฎีการแปลในการแปลเอกสารหรือบทพูดจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ และจาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะหและแกไขบทแปลไดอยางถูกตองตามหลักการแปล 

๔) PLO4 วิเคราะห ตีความและวิพากษวรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทตางๆ  
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๕) PLO5 ประยุกตความรูทางภาษาศาสตรในการอธิบาย วิเคราะห และแกไขความผิดพลาดในการใชภาษาอังกฤษ 

และปรากฏการณของภาษาอังกฤษ ไดแก สัทศาสตร สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ อรรถศาสตร วัจนปฏบิัติ

ศาสตร และภาษาศาสตรสังคม 

๖) PLO6 วิพากษสถานการณและปญหาของตนเองและสังคมไดอยางเปนระบบ โดยประยุกตใชความรูทางดาน

ศิลปศาสตร 

๗) PLO7 ผลิตงานสรางสรรคดานภาษาและวรรณกรรมอังกฤษที่มีคุณคาโดยบูรณาการความรูกับศาสตรอื่นๆ ที่

เก่ียวของ 

๘) PLO8 ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศในบริบทชีวิตประจำวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 

๙) PLO9 ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมในการศึกษาและการประกอบอาชีพในกลุมงานวิชาการ 

งานตางประเทศ งานแปล งานบริการ และงานสื่อสารมวลชน 

๗. ระบบการจดัการศึกษา 

๗.๑ ระบบ 

 จัดการศึกษาแบบทวิภาคของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบดวยภาคตนและภาคปลาย  

๗.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 หลักสูตรฯ สามารถจัดการเรียนการสอนไดทั้งในภาคปกตแิละภาคฤดูรอน 

๗.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมมี 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

 นักศึกษาที่จบหลักสูตรจะเปนผู มีความรูความเชี ่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การแปล 

ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และมีความรอบรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีทักษะการ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม สามารถประยุกตและบูรณาการ

ความรูไปใชในการปฏิบัติงานที่เนนการใชทักษะการสื่อสารและการถายทอดองคความรูในหนวยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรนี้แลวสามารถประกอบอาชีพตางๆ ได เชน 

๑)  นักวิชาการ นักภาษาศาสตร นักพิสูจนอักษร 

๒)  เจาหนาที่ฝายตางประเทศ งานฝายบุคคล ฝายประชาสัมพันธ หรือฝายการตลาดในกระทรวง บริษัท 

หนวยงานหรือองคกรภาครัฐ และเอกชน 

๓)  นักแปลหนังสือหรอืเอกสาร วิทยากร ลาม ครีเอทีฟ (นักสรางสรรคผลงาน) ออรแกไนเซอร (นักจัดงาน

มืออาชีพ) 

๔)  พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน เจาหนาที่สายการบิน การทองเที่ยว และการโรงแรม มัคคุเทศก งานใน

บริษัทตางชาติ และในแวดวงอุตสาหกรรมการบริการ 

๕)  นักสื ่อสารมวลชน ไดแก นักขาว นักเขียนอิสระและสื ่ออื ่นๆ ผู ประกาศ นักจัดรายการ พิธีกร 

บรรณาธิการ บล็อกเกอร 

๖)  อาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับภาษาอังกฤษ 
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๙. หลักสูตร 

 ๙.๑ จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๔ หนวยกิต 

 ๙.๒ โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาที่สอดคลองกับขอกำหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยว 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  ๙๐  หนวยกิต 

  -  วิชาแกน   ๑๕  หนวยกิต 

  -  วิชาเฉพาะดาน (บงัคับ)   ๕๔ หนวยกิต 

     ทักษะภาษา ๒๑ หนวยกิต 

     ภาษาศาสตร   ๑๒ หนวยกิต 

     วรรณคดี   ๑๒ หนวยกิต 

     การแปล   ๙  หนวยกิต 

  -  วิชาเลือก  ๒๑ หนวยกิต 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต 

 ง.  หมวดวิชาบงัคับศิลปศาสตร ๑๘ หนวยกิต 

แผนการศึกษาวิชาเอก-วิชาโท 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  ๙๐  หนวยกิต 

  -  วิชาแกน   ๑๕  หนวยกิต 

  -  วิชาเฉพาะดาน (บงัคับ)   ๕๔ หนวยกิต 

     ทักษะภาษา ๒๑ หนวยกิต 

     ภาษาศาสตร  ๑๒ หนวยกิต 

     วรรณคดี   ๑๒ หนวยกิต 

     การแปล     ๙  หนวยกิต 

  -  วิชาเลือก   ๒๑ หนวยกิต 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต 

 ง.  หมวดวิชาโท   ๑๘ หนวยกิต 

     วิชาบงัคับโท   ๑๒ หนวยกิต 

     วิชาเลือกโท ๖ หนวยกิต 

หมายเหต:ุ หากนักศึกษาเลือกเรียนแผนการศึกษาวิชาเอก-วิชาโท นักศึกษาจะตองเรียนรายวิชาในกลุมวิชาโทไมนอยกวา 

๑๘ หนวยกิต หรือตามเงื่อนไขของกลุมวิชาโทนั้น   
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๙.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

รหัสรายวิชาในหลักสูตรนี้เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑการกำหนดรหัสประจำ

วิชา พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะประกอบดวยสัญลักษณ ๗ หลัก   

โดย ๔ หลักแรกเปนตัวอักษร ซึ่งเปนอักษรยอประจำหนวยงานที่รับผิดชอบรายวิชา หรือสถานภาพของรายวิชานั้นๆ 

และ ๓ หลักหลังเปนตัวเลข ดังนี้ 

ก.  ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี้ 

   ตัวอักษร ๒ หลักแรก เปนอักษรชื่อมหาวิทยาลัย / คณะ / สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียน 

การสอน เชน 

  มม และ MU หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mahidol University  

  ศศ และ LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร และ Faculty of Liberal Arts  

  ตัวอักษร ๒ หลักหลัง เปนชื่อรายวิชา / ภาควิชา / สาขาวิชา / โครงการที่รับผิดชอบจัดการเรียน

การสอน เชน  

อักษรยอ ชื่อเต็มสาขาวิชา / โครงการ 

ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 

บศ SR บังคับศิลปศาสตร - Specific Requirement 

ภท TH ภาษาไทย - Thai 

ภอ EN ภาษาอังกฤษ - English 

จว PS จิตวิทยา - Psychology 

ภจ CH ภาษาจนี - Chinese 

ภญ JP ภาษาญีปุ่น - Japanese 

ศค DA ศิลปะการละคร - Dramatic Arts 

ปศ HT ประวัติศาสตร - History 

ปญ PH ปรัชญา - Philosophy  

ภก KO ภาษาเกาหลี - Korean  

ภฝ FR ภาษาฝร่ังเศส - French 

ภย GM ภาษาเยอรมัน - German 

พฐ FE พื้นฐาน - Foundation Education 

ศศ LA ศิลปศาสตร - Liberal Arts 

 

ข. ตัวเลข ๓ หลัก มีความหมายดังนี้ 

  ตัวเลขหลักแรก (ใชเลข ๑-๒-๓-๔) แสดงชั้นปที่ควรศึกษาในรายวิชานั้นๆ 

  ตัวเลขหลักที่สองและสาม (ใชเลข ๐๐-๙๕) แสดงกลุมรายวิชาและลำดับรายวิชา 
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การคิดหนวยกิต 

ในแตละรายวิชากำหนดเกณฑในการคำนวณหนวยกิตจากจำนวนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงที่

นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียนตอ ๑ สัปดาห ดังนี้ 

รายวิชาบรรยาย     ๑ หนวยกิต เทากับ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห 

รายวิชาฝกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ  ๑ หนวยกิต เทากับ ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห 

การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตางๆ ประกอบดวยเลข ๔ ตัว โดยระบุตัวเลขหนวยกิตรวมไวหนา

วงเล็บ สวนตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษา

คนควาดวยตนเองตอสปัดาหตลอดภาคการศึกษา เรียงกันตามลำดับ เชน 

๓ (๒-๒-๕) หมายถึง  รายวิชา ๓ หนวยกิต มีการเร ียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ช ั ่วโมง/สัปดาห 

ภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห และศึกษาคนควาดวยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห 

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หนวยกิต 

 

กลุมวิชาแกน (สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) ไมนอยกวา ๗ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ๓ (๓-๐-๖) 

MUGE 100 General Education for Human Development   

ศศพฐ ๑๔๑ หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 141 Principles of Management for Self Development   

ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life   

 

 

กลุมวิชาภาษา ๙ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication   

ศศภอ ๑๑๖ โครงสรางภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 116 English Structure   

ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารดวยวาจาเปนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 216 English Oral Communication   
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กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๖ หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรใหมี

หนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศพฐ ๑๔๙ การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 149 Interpersonal Relationship Development   

ศศศศ ๑๗๙ อาหารกับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 179 Food and Culture   

กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองคกร ๓ (๓-๐-๖) 

KAGE 260 Administration and Organization Management   

สมมน ๑๕๒ งานกับชีวิต ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU 152 Work and Life   

สมมน  ๑๕๔ จริยธรรมวิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖) 

SHHU 154 Professional Ethics   

สมมน  ๑๕๖ ทองเที่ยวพิพิธภัณฑ ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU  156 Museum Tourism   

สมมน  ๑๕๗ วัฒนธรรมและอาหาร ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU  157 Cultures and Food   

สมมน ๑๖๑ พลวัตของกลุมและการทำงานเปนทีม ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU 161 Group Dynamics and Teamwork   

สมศษ ๑๓๐ ความสุข  ๒ (๒-๐-๔) 

SHED 130 Happiness   

สมศษ ๑๓๑ แนวทางการใชชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ (๒-๐-๔) 

SHED 131 Fifth Generation Life Style Sufficiency Economy   

สมศษ  ๑๓๓ นักการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก  ๒ (๒-๐-๔) 

SHED  133 Marketeer for a Small Business   

สมสค  ๑๘๙ อาเซียน ในชีวิต ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS  189 ASEAN for Daily Life   

สมสค ๑๙๐ การเมือง เศรษฐกิจ และอนาคตประเทศไทย ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 190 Politics Economics and Future of Thailand   

สมสค ๑๙๑ รูเทาทันอาชญากรและอาชญากรรม ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 191 Comprehensive criminals and crimes   

สมสค ๑๙๒ กระบวนการยุติธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 192 Thai Criminal Justice   

หมายเหต ุ: อาจเลือกจากรายวิชาอ่ืนๆ ที่อยูในหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๖ หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ใหมี

หนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ทสคพ ๑๕๕ การประยุกตงานคอมพิวเตอร ๓ (๓-๐-๖) 

ITCS 155 Computer Applications   

วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 101 Integrated Science   

วทศท ๑๐๔ ทองฟาและดวงดาว ๒ (๒-๐-๔) 

SCGE 104 Sky and Stars   

วทศท ๑๘๐ รูทันวิทยาศาสตรสุขภาพในสื่อ ๒ (๒-๐-๔) 

SCGE 180 Outsmart Health Science in the Media   

วทศท ๒๘๐ สนุกกับการขยายพันธุพืช ๒ (๒-๐-๔) 

SCGE 280 Enjoyable Plant Propagation   

ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชวีิต ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 147 Psychology for Quality of life   

สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดลอม ๓ (๓-๐-๖) 

ENGE 105 Integrating Health and the Environment   

สวศท ๑๐๘ หลักการปองกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) 

ENGE 108 
Principles of Pollution Prevention and Control in the Daily 

Life 
  

สวศท ๑๑๒ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมสำหรับชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) 

ENGE 112 Energy and the Environmental Management in the Daily Life   

     

หมายเหตุ :  อาจเลือกจากรายวิชาอื่นๆ ที่อยู ในหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรของ   

มหาวิทยาลัย 
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กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรใหมีหนวย

กิตรวมไมนอยกวา ๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

วกศท ๑๓๗ แบดมินตันเพื่อสุขภาพ  ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 137 Badminton for Health   

วกศท ๑๖๑ ลีลาศเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 161 Social Dance for Health   

วกศท ๑๖๒ โยคะเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 162 Yoga for Health   

วกศท ๑๖๓ วายน้ำเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 163 Swimming for Health   

วกศท ๑๖๔ ศิลปะการตอสูปองกันตัวเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 164 The Arts of Self-defense for health   

วกศท ๑๖๕ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 165 Aerobic for Health   

วกศท ๑๖๖ เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 166 Table Tennis for Health   

วกศท ๑๖๗ ระบำใตน้ำเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 167 Artistic Swimming for Health   

วกศท ๑๖๘ เทนนิสเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 168 Tennis for Health   

วกศท ๑๖๙ บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 169 Basketball for Health   

วกศท ๑๗๐ จักรยานเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 170 Bike for Health   

วกศท ๑๗๑ ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 171 Football for Health   

วกศท ๑๗๒ เปตองเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 172 Petanque for Health for Health   

วกศท ๑๗๓ กายและจิตเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 173 Body and Mind for Health   

วกศท ๑๗๔ กีฬากับการทองเที่ยว ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 174 Sport and Travel   

วกศท ๑๗๕ สุขภาพกระบวนทัศนใหม ๒ (๒-๐-๔) 

SPGE 175 New Paradigm Health   

หมายเหตุ : *อาจเลือกจากรายวิชาอ่ืนๆที่อยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการของมหาวิทยาลัย 
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๙๐ หนวยกิต  

วิชาแกน ๑๕ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics   

ศศภอ ๒๐๔ การอานเชิงวิชาการเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 204 Fundamental Academic Reading   

ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบือ้งตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 211 Fundamental Academic Writing    

ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 217 Introduction to Literature   

ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 307 Advanced Conversation   

 

วิชาเฉพาะดาน (บังคับ)  ๕๔ หนวยกิต 

หมวดทักษะภาษา (Skills)   จำนวน ๒๑ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๒๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 252 English for Tourism   

ศศภอ ๒๕๙ การเจรจาเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 259 Business Talk   

ศศภอ ๓๐๔ การอานเชิงวิเคราะห ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 304 Analytical Reading   

ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อเตรียมความพรอมในการวิจัย ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 308 Research Writing Preparation   

ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพื่อจุดมุงหมายทางวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 343 Writing for Academic Purposes   

ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 438 Public Speaking   

ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสูวิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 442 English for Career Preparation   
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หมวดภาษาศาสตร (Linguistics)  จำนวน ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๒๐๑ ระบบคำและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 201 English Morphology and Syntax   

ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 209 English Phonetics   

ศศภอ ๔๓๙ อรรถศาสตรภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 439 English Semantics     

ศศภอ ๔๕๑ ภาษายอยของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 451 Varieties of English   

  
 

 
  

หมวดวรรณคดี (Literature) จำนวน ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานวรรณคดีทางดานเทพปกรณัมและพระคัมภีรไบเบิล    ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature   

ศศภอ ๓๓๕ การละครเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 335 Introduction to Drama   

ศศภอ ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 345 British Literature   

ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 346 American Literature    

  
 

 
  

หมวดการแปล  (Translation) จำนวน ๙ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 207 Principles of Translation   

ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 208 Translation from English into Thai   

ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 301 Translation from Thai into English   
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วิชาเลือก   ไมนอยกวา ๒๑ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๒๓๓ ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 233 English for Information Technology   

ศศภอ ๒๕๓ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 253 English for Hotel Business   

ศศภอ ๒๕๖ ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 256 English for Science and Technology   

ศศภอ ๒๕๘ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 258 English for Services   

ศศภอ ๒๖๐ การเขียนเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 260 Business Writing   

ศศภอ ๒๖๙ ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและสิ่งพิมพ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 269 English for Media and Journalism   

ศศภอ ๒๗๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการระบบขนสงสินคาและบริการ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 278 English for Logistics   

ศศภอ ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการเรียนรูภาษาข้ันแนะนำ     ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 334 Introduction to Computer Aided Language Learning (CALL)   

ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 336 Sound System of English   

ศศภอ ๓๓๗ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 337 Language, Society and Culture   

ศศภอ ๔๑๖ วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 416 Selected Topics in British Literature    

ศศภอ ๔๑๗ วรรณกรรมอเมริกันที่คัดสรร ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 417 Selected Topics in American Literature   

ศศภอ ๔๓๔ วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 434 Asian Literature   

ศศภอ ๔๓๕ เชคสเปยรเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 435 Introduction to Shakespeare   

ศศภอ ๔๓๖ วัจนปฏิบัติศาสตร ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 436 Pragmatics   

ศศภอ ๔๓๗ การเขียนเชิงสรางสรรค ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 437 Creative Writing   
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จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๔๔๐ นักเขียนสตรี ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 440 Women Writers   

ศศภอ ๔๕๕ การแปลระดับสูง ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 455 Advanced Translation   

ศศภอ ๔๕๖ การแปลแบบลาม ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 456 Interpretation   

ศศภอ ๔๖๐ วรรณกรรมเอกของโลก ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 460 Masterpieces of World Literature   

ศศภอ ๔๖๑ สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร   ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 461 Seminar in Liberal Arts   

ศศภอ ๔๖๒ การศึกษาคนควาอิสระในเชิงศิลปศาสตร ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 462 Independent Study in Liberal Arts   

ศศภอ ๔๗๕ การสอนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 475 English Language Teaching   

     

หมายเหตุ :  รายวิชาเล ือก มี ๒๓ รายวิชา น ักศึกษาตองเล ือกเร ียนวิชาตอไปนี ้  ไม น อยกวา ๗ รายวิชา  

(๒๑ หนวยกิต) 

 

 

หมวดวิชาบังคับศิลปศาสตร  (เฉพาะเอกเดี่ยว)  ๑๘ หนวยกิต 

 กลุมวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตร จำนวน ๗ รายวิชา โดยนักศึกษาเลือกเรียน ๖ รายวิชา  

รวม ๑๘ หนวยกิต 

 รายวิชาบังคับศิลปศาสตรทีบ่รรจุไวในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐาน (TQF) 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศบศ  ๑๑๒ ทักษะการรูสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 

LASR  112 Information Literacy Skills   

ศศบศ  ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 

LASR  113 Western Civilization   

ศศบศ  ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LASR  214 Introduction to Philosophy    

ศศบศ  ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 

LASR  215 Eastern Civilization   

 

 



๕๘  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศบศ  ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LASR  216 Thai Civilization   

ศศบศ  ๓๑๗ มนุษยกับศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 

LASR  317 Man and Art   

ศศบศ  ๓๑๘ สถานการณโลกรวมสมัย: การเมือง เศรษฐิจ และสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 

LASR  318 Contempory World Affairs: Politics, Economy, and Society   

 

 

กลุมวิชาโท ๑๘ หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทใดก็ไดที่เปดสอนในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตามขอกำหนด

ของวิชาโทนั้นๆ ไดแก วิชาโทภาษาญี่ปุน วิชาโทภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร วิชาโทปรัชญา หรือวิชาโทอื่นๆ ที่จะ

เปดเปนวิชาโทในอนาคต โดยวิชาโทตองมีจำนวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต หรือตามขอบังคับของรายวิชาโท

นั้นๆ (ดูรายละเอียดหนา ๗๕ - ๘๑)  

 ถานักศึกษาสนใจจะศึกษากลุมวิชาโทภาษาตางประเทศ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับของ

กลุมวิชาโทภาษาน้ันๆ ตั้งแตชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี        ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรของคณะศิลปศาสตรวิชาใดก็ได หรือรายวิชาอื่นที่เปดสอน

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใหเลือกเรียน ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา ๘๒ - ๘๕) 
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๑๐. แผนการศึกษา  

วิชาเอกเดี่ยว 

ชั้นปที่ ๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ๓ (๓-๐-๖)* 

MUGE 100 General Education for Human Development  

ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ๓ (๓-๐-๖)** 

LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life  

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒–๕) 

LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  

ศศภอ ๑๑๖ โครงสรางภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 116 English Structure  

xxxx xxx แนะนำ: กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (๑)   ๒ – ๓ 

xxxx xxx   

xxxx xxx แนะนำ: วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (๑) ๒ – ๓ 

xxxx xxx   

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร  

ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรูสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 112 Information Literacy Skills  

    

รวมหนวยกิต ๑๙ – ๒๑ หนวยกิต 

 

หมายเหตุ :   รายวิชา มมศท ๑๐๐ เปนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา  

 * เปนรายวิชาเรียนตอเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตนับหนวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เทานั้น 
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ชั้นปที่ ๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ๓ (๓-๐-๖)* 

MUGE 100 General Education for Human Development  

ศศพฐ ๑๔๑ หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 141 Principles of Management for Self Development  

ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารดวยวาจาเปนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 216 English Oral Communication  

xxxx xxxx แนะนำ: วิชากลุมสุขภาพและนนัทนาการ ๒ 

xxxx xxxx   

xxxx xxxx แนะนำ: วิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (๒)  ๒-๓ 

xxxx xxxx   

 

วิชาบังคับศิลปศาสตร 

ศศบศ ๑๑๓ อารยธรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 113 Western Civilization  

    

รวมหนวยกิต ๑๓ – ๑๔ หนวยกิต 

 

หมายเหตุ :  รายวิชา มมศท ๑๐๐ เปนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา  

 * เปนรายวิชาเรียนตอเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตนับหนวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เทานั้น 
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ชั้นปที่ ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

วิชาเฉพาะ 

 วิชาแกน 

ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics  

ศศภอ ๒๐๔ การอานเชิงวชิาการเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 204 Fundamental Academic Reading  

ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบือ้งตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 211 Fundamental Academic Writing   

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 209 English Phonetics  

    

 วิชาบังคับ (ศิลปศาสตร) 

ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 215 Eastern Civilization  

ศศบศ ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 214  Introduction to Philosophy  

    

วิชาเลือกเสรี 

xxxx xxxx วิชาเลือกเสรี (๑) ๓ (๓-๐-๖) 

xxxx xxxx   

    

รวมหนวยกิต ๒๑ หนวยกิต 
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ชั้นปที่ ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ ๒๐๑ ระบบคำและวากยสัมพนัธภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 201 English Morphology and Syntax  

ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 207 Principles of Translation  

ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานทางวรรณคดีดานเทพปกรณัมและพระคัมภีรไบเบิล ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature  

ศศภอ ๓๐๔ การอานเชิงวิเคราะห ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 304 Analytical Reading  

 

วิชาบังคับ (ศิลปศาสตร) 

ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 216 Thai Civilization  

    

วิชาศึกษาทั่วไป 

xxxx xxxx แนะนำ: วิชากลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตร (๒) ๓ (๓-๐-๖) 

xxxx xxxx   

    

วิชาเลือก (ภาษาอังกฤษ) 

ศศภอ xxxx วิชาเลือก (๑) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxxx   

    

รวมหนวยกิต ๒๑ หนวยกิต 
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ชั้นปที่ ๓ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

วิชาเฉพาะ 

 วิชาแกน 

ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 217 Introduction to Literature  

ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดบัสูง ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 307 Advanced Conversation  

 

วิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 208 Translation from English into Thai  

ศศภอ ๒๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 252 English for Tourism  

ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพื่อจุดมุงหมายทางวชิาการ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 343 Writing for Academic Purposes  

    

 วิชาบังคับ (ศิลปศาสตร) 

ศศบศ ๓๑๗ มนุษยกับศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 317 Man and Art  

    

วิชาเลือก (ภาษาอังกฤษ) 

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๒) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

    

รวมหนวยกิต ๒๑ หนวยกิต 

 

 

  



๖๔  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นปที่ ๓ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

วิชาเฉพาะ  

 วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 301 Translation from Thai into English  

ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อเตรียมความพรอมในการวิจัย ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 308 Research Writing Preparation  

ศศภอ ๓๓๕ การละครเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 335 Introduction to Drama  

ศศภอ ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 345 British Literature  

ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 438 Public Speaking  

ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสูวิชาชพี ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 442 English for Career Preparation  

 

วิชาเลือก (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๓) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

    

รวมหนวยกิต ๒๑ หนวยกิต 
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ชั้นปที่ ๔ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

วิชาเฉพาะ  

 วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ ๒๕๙ การเจรจาเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 259 Business Talk  

ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 346 American Literature   

ศศภอ ๔๓๙ อรรถศาสตรภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 439 English Semantics    

ศศภอ ๔๕๑ ภาษายอยของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 451 Varieties of English  

 

วิชาเลือก (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๔) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๕) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

    

รวมหนวยกิต ๑๘ หนวยกิต 
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ชั้นปที่ ๔ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

วิชาเลือก (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๖) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๗) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

 

วิชาเลือกเสรี 

xxx xxx วิชาเลือกเสรี (๒) ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๙ หนวยกิต 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๖๗ 

วิชาเอก-วิชาโท 

ชั้นปที่ ๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ๓ (๓-๐-๖)* 

MUGE 100 General Education for Human Development  

ศศศศ  ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ๓ (๓-๐-๖) 

LALA  131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life  

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  

ศศภอ ๑๑๖ โครงสรางภาษาอังกฤษ   ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 116 English Structure  

xxxx  xxx แนะนำ: วิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (๑) ๒ - ๓ 

xxxx xxx   

xxxx  xxx แนะนำ: วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (๑) ๓ (๓-๐-๖) 

xxxx xxx   

xxxx xxx  (สำหรับผูที่ประสงคเรียนวิชาโทภาษาจนี หรือภาษาญี่ปุน) ๓(๒-๒-๕)/๓ (๓-๐-๖) 

xxxx xxx   

 

รวมหนวยกิต ๒๐ – ๒๑ หนวยกิต 

 

หมายเหตุ : รายวิชา มมศท ๑๐๐ เปนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา  

 * เปนรายวิชาเรียนตอเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตนับหนวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เทานั้น 

 

  



๖๘  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นปที่ ๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ๓ (๓-๐-๖)* 

MUGE 100 General Education for Human Development  

ศศพฐ ๑๔๑ หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 141 Principles of Management for Self Development  

ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารดวยวาจาเปนภาษาอังกฤษ   ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 216 English Oral Communication  

xxxx xxx แนะนำ: วิชากลุมสุขภาพและนนัทนาการ ๒ 

xxxx xxx   

xxxx xxx แนะนำ: วิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (๒) ๓ (๓-๐-๖) 

xxxx xxx   

xxxx xxx (สำหรับผูที่ประสงคเรียนวิชาโทภาษาจนี ภาษาญี่ปุนหรือจิตวิทยา  ๓(๒-๒-๕)/๓ (๓-๐-๖) 

xxxx xxx   

 

รวมหนวยกิต ๑๓-๑๕  หนวยกิต 

 

หมายเหตุ : รายวิชา มมศท ๑๐๑ - ๑๐๓ เปนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา  

 * เปนรายวิชาเรียนตอเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตนับหนวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เทานั้น 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๖๙ 

ชั้นปที่ ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

วิชาเฉพาะ  

 วิชาแกน  

ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics  

ศศภอ ๒๐๔ การอานเชิงวชิาการเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 204 Fundamental Academic Reading  

ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบือ้งตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 211 Fundamental Academic Writing  

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 209 English Phonetics  

    

วิชาเลือก (ภาษาอังกฤษ) 

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๑) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๒) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

    

วิชาโท 

xxxx xxx วิชาบังคับโท (๑)  ๓ (๓-๐-๖) 

xxxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๒๑  หนวยกิต 

 

  



๗๐  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นปที่ ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

วิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ ๒๐๑ ระบบคำและวากยสัมพนัธภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 201 English Morphology and Syntax  

ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 207 Principles of Translation  

ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานทางวรรณคดีดานเทพปกรณัมและพระคัมภีรไบเบิล  ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature  

ศศภอ ๓๐๔ การอานเชิงวิเคราะห ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 304 Analytical Reading  

    

วิชาเลือก (ภาษาอังกฤษ) 

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๓) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

 

วิชาศึกษาทั่วไป 

xxx xxx แนะนำ: วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (๒) ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx   

    

วิชาโท 

xxx xxx วิชาบังคับโท (๒) ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๒๑ หนวยกิต 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๗๑ 

ชั้นปที่ ๓ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

วิชาเฉพาะ 

 วิชาแกน  

ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN    217 Introduction to Literature  

ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดบัสูง ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 307 Advanced Conversation  

    

วิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 208 Translation from English into Thai  

ศศภอ ๒๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 252 English for Tourism  

ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพื่อจุดมุงหมายทางวชิาการ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 343 Writing for Academic Purposes  

 

วิชาเลือก (ภาษาอังกฤษ) 

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๔) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

 

วิชาโท 

xxx xxx วิชาบังคับโท (๓) ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๒๑  หนวยกิต 

 

  



๗๒  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นปที่ ๓ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

วิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 301 Translation from Thai into English  

ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อเตรียมความพรอมในการวิจัย ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 308 Research Writing Preparation  

ศศภอ ๓๓๕ การละครเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 335 Introduction to Drama  

ศศภอ ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 345 British Literature  

ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ  ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 438 Public Speaking    

ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสูวิชาชพี ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN  442 English for Career Preparation   

 

วิชาโท 

xxx xxx วิชาบังคับโท (๔) ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๒๑  หนวยกิต 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๗๓ 

ชั้นปที่ ๔ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

วิชาเฉพาะ 

 วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ ๒๕๙ การเจรจาเชิงธุรกิจ  ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 259 Business Talk  

ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 346 American Literature  

ศศภอ ๔๓๙ อรรถศาสตรภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 439 English Semantics    

ศศภอ ๔๕๑ ภาษายอยของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 451 Varieties of English  

    

วิชาเลือก (ภาษาอังกฤษ) 

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๕) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

    

วิชาโท 

xxx xxx วิชาเลือกโท (๑) ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx   

    

วิชาเลือกเสรี 

xxx xxx วิชาเลือกเสรี (๑) ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๒๑  หนวยกิต 

 

 

  



๗๔  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชั้นปที่ ๔ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  

รายวิชา จำนวนหนวยกิต 

วิชาเลือก (ภาษาอังกฤษ)  

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๖) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

ศศภอ xxx วิชาเลือก (๗) ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN xxx   

    

วิชาโท 

xxx xxx วิชาเลือกโท (๒) ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx   

    

วิชาเลือกเสรี 

xxx xxx วิชาเลือกเสรี (๒) ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx   

    

รวมหนวยกิต ๑๒  หนวยกิต 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๗๕ 

กลุมวิชาโท ๑๘ หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทใดก็ไดที่เปดสอนในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตามขอกำหนดของ

วิชาโทนั้นๆ ไดแก วิชาโทภาษาญี่ปุน วิชาโทภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร วิชาโทปรัชญา หรือวิชาโทอ่ืนๆ ที่จะเปดเปน

วิชาโทในอนาคต โดยวิชาโทตองมีจำนวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต หรือตามขอบังคับของรายวิชาโทนั้นๆ  

 ถานักศึกษาสนใจจะศึกษากลุมวิชาโทภาษาตางประเทศ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับของ

กลุมวิชาโทภาษาน้ันๆ ตั้งแตชัน้ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 

โครงสรางของกลุมวิชาโทที่เปดสอนในคณะศิลปศาสตร มีดังน้ี 

กลุมวิชาโทภาษาไทย 

รายวิชาบังคับ   ๔  รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวชิา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟงและการพูด ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 201 Principles and Art of Listening and Speaking   

ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอานและการเขียน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 202 Principles and Art of Reading and Writing   

ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 203 Characteristics of the Thai Language   

ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 208 Evolution of Thai Literature   

 รายวิชาบังคับเลือก สาขาวิชาโทภาษาไทย นักศึกษาตองเลือกไมต่ำกวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกไดจากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(ดูรายละเอียดหนา ๓๓ – ๓๕ ) 

     

กลุมวิชาโทภาษาอังกฤษ 

รายวิชาบังคับ   ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวชิา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๒๐๔ การอานเชิงวิชาการเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 204 Fundamental Academic Reading   

ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 207 Principles of Translation   

ศศภอ ๒๑๑ การเขียนระดับอุดมศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 211 College Writing   

 



๗๖  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 438 Public Speaking    

 รายวิชาบังคับเลือก สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษ นักศึกษาตองเลือกไมต่ำกวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกไดจากวิชาบังคับอื่นๆ หรือวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดหนา ๕๖ - ๕๗) 

 

กลุมวิชาโทจิตวิทยา 

รายวิชาบังคับ   ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวชิา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศจว ๑๐๑ จิตวิทยาทั่วไป   ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 101 General Psychology    

ศศจว ๑๐๒ จิตวิทยาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 102 Personality Psychology   

ศศจว ๒๐๑ จิตวิทยาการเรียนภาษา  ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 201 Psychology of Language Learning   

ศศจว ๓๐๑ วิธีวิจัยทางจิตวิทยา  ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 301 Research Methods in Psychology   

 รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองเลือกไมต่ำกวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชา

บังคับเลือกไดจากรายวิชาบังคับเลือกตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศจว ๒๑๑ จิตวิทยาสังคมข้ันแนะนำ   ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 211 Introduction to Social Psychology   

ศศจว ๒๑๒ จิตวิทยาการปรึกษาข้ันแนะนำ ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 212 Introduction to Counseling Psychology     

ศศจว ๓๑๑ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน   ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 311 Introduction to Industrial and Organizational   

ศศจว ๓๑๒ จิตวิทยาพัฒนาการ ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 312 Developmental Psychology   

ศศจว ๓๑๓ จิตวิทยาเชิงบวก  ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 313 Positive Psychology   
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กลุมวิชาโทภาษาจีน 

 นักศึกษาที่มีความประสงคจะเรียนภาษาจีนเปนวิชาโท ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีน

เบื้องตน และ ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณชีวิตประจำวัน กอน โดยตองมีผลการศึกษาไมต่ำกวา B ๗๐% ทั้ง ๒ 

รายวิชา และนักศึกษาจะตองเรียนรายวิชาบังคับ และบังคับเลือกรวม ๑๘ หนวยกิต ดังนี้ 

รายวิชาบังคับ   ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวชิา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓ ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 173 Chinese III   

ศศภจ ๒๐๑ การฟงและการพูดภาษาจีน ๑  ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 201 Chinese Listening and Speaking I   

ศศภจ ๒๐๒ การอานภาษาจีนเพื่อความเขาใจ  ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 202 Chinese Reading Comprehension   

ศศภจ ๓๐๑ การเขียนภาษาจีน ๑  ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 301 Chinese Writing I   

     

รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ รวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภจ ๒๑๑ การฟงและการพูดภาษาจีน ๒ ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 211    Chinese Listening and Speaking II   

ศศภจ ๓๑๑ การเขียนภาษาจีน ๒ ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 311   Chinese Writing II   

ศศภจ ๓๑๒ การแปลภาษาจีน ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 312   Chinese Translation   

ศศภจ ๓๑๓   ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน  ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 313    Chinese in Media   

     

หมายเหต ุ:  หากนักศึกษาสนใจเรียนวิชาโทภาษาจีน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีน

เบื ้องตน ตั ้งแตช ั ้นปที ่ ๑ ภาคการศึกษาที ่ ๑ และรายวิชา ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณ

ชีวิตประจำวัน ตั้งแตชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
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กลุมวิชาโทภาษาญีปุ่น 

 นักศึกษาที่มีความประสงคจะเรียนภาษาญี่ปุนเปนวิชาโท ตองมีผลการศึกษารายวิชา ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญีปุ่น

เบื้องตน ๑ และ ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน ๒ ไมต่ำกวา B ทั้ง ๒ รายวิชา 

รายวิชาบังคับ   ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวชิา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

LAJP 161 Elementary Japanese 1   

ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

LAJP 162 Elementary Japanese 2   

ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน ๓ ๓ (๒-๒-๕) 

LAJP 163 Elementary Japanese 3   

ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน ๔ ๓ (๒-๒-๕) 

LAJP 164 Elementary Japanese 4   

 รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทภาษาญี่ปุน  นักศึกษาตองเลือกไมต่ำกวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต นักศึกษา

สามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกไดจากรายวิชาบังคับเลือกตางๆ ดังตอไปนี ้

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภญ ๑๖๕ ญี่ปุนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 165 Japanese Studies   

ศศภญ ๑๖๗ ภาษาญี่ปุนธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 167 Business Japanese   

ศศภญ ๑๖๘ การเขียนภาษาญี่ปุน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 168 Japanese Writing 1   

ศศภญ ๑๖๙ การอานภาษาญี่ปุน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 169 Japanese Reading 1   

     

หมายเหต ุ:  หากนักศึกษาสนใจเรียนวิชาโทภาษาญี่ปุ น นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภญ ๑๖๑ 

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน ๑ ตั้งแตชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
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กลุมวิชาโทศิลปะการละคร 

รายวิชาบังคับ   ๕ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวชิา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศศค ๑๐๐ ปริทัศนศิลปะการละครเวที  ๓ (๓-๐-๖) 

LADA  100 Introduction to Theatre   

ศศศค  ๒๓๐ ศิลปะการแสดง ๒ (๑-๒-๓) 

LADA  230 Acting   

ศศศค  ๒๔๐ การเขียนบทละคร ๒ (๑-๒-๓) 

LADA 240 Playwriting   

ศศศค ๒๖๐ ละครประยุกต ๒ (๑-๒-๓) 

LADA 260 Applied Theatre   

ศศศค  ๓๒๐ ศิลปะการละครเวทีไทยรวมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 

LADA 320 Contemporary Thai Theatre   

 รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทศิลปะการละคร นักศึกษาตองเลือกไมต่ำกวา ๒-๓ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกไดจากรายวิชาบังคับเลือกตางๆ ดังตอไปนี ้

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศศค ๒๒๐ การละครเอเชีย ๓ (๓-๐-๖) 

LADA  220 Asian Theatre   

ศศศค  ๒๒๑ ประวัติศาสตรละครเวทตีะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 

LADA  221 Western Theatre History   

ศศศค ๓๒๑ วรรณคดกีารละครตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 

LADA 321 Western Dramatic Literatures   

ศศศค ๓๕๐ การกำกับการแสดง ๒ (๑-๒-๓) 

LADA 350 Directing   

ศศศค  ๔๗๐ โครงงานปสุดทายดานศิลปะการละครเวท ี ๓ (๒-๒-๕) 

LADA 470 Senior Project in Theatre   
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กลุมวิชาโทประวัติศาสตร 

รายวิชาบังคับ   ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวชิา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT  211 Pre-Modern Thai History   

ศศปศ  ๒๑๒ ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT  212 Modern Thai History   

ศศปศ ๒๒๑ ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้ันแนะนำ ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 221 Introduction to History of Southeast Asia   

ศศปศ ๓๓๑ ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกข้ันแนะนำ ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 331 Introduction to History of East Asia   

 รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทประวัติศาสตร นักศึกษาตองเลือกไมต่ำกวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกไดจากรายวิชาบังคับเลือกตางๆ ดังตอไปนี ้

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศปศ ๒๔๑ ประวัติศาสตรยุโรปข้ันแนะนำ ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT  241 Introduction to History of Europe   

ศศปศ  ๒๖๑ ประวัติศาสตรทองถ่ินไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT  261 Thai Local History   

ศศปศ ๓๑๑ ประวัติศาสตรการทหารในประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 311 Thailand’s Military History   

ศศปศ ๓๑๒ บทบาทสำคัญของชาวตางชาตใินประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 312 Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History   

ศศปศ ๓๓๒ ประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉียงใตในยุคการคา ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ๓ (๓-๐-๖) 

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

Century   

ศศปศ  ๓๕๑ ประวัติศาสตรอเมริกา ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT  351 American History   

ศศปศ ๔๑๑ การอาน เชิงวิเคราะห และการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตรไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 411 Reading, Analysis, and Writing Thai History Research Papers   
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กลุมวิชาโทปรัชญา 

รายวิชาบังคับ   ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวชิา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศปญ ๒๗๒ ปรัชญาตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 272 Eastern Philosophy   

ศศปญ ๒๗๓ ปรัชญาตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 273 Western Philosophy   

ศศปญ ๓๗๕ จริยศาสตร ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 375 Ethics   

ศศปญ ๔๗๔ ปรัชญาการเมือง ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 474 Political Philosophy   

 รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทปรัชญา นักศึกษาตองเลือกไมต่ำกวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต นักศึกษา

สามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกไดจากรายวิชาบังคับเลือกตางๆ ดังตอไปนี ้

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศปญ ๒๗๔ ปรัชญาสำหรับชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 274 Philosophy for Life   

ศศปญ ๓๗๐ อภิปรัชญาและญาณวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 370 Metaphysic & Epistemology   

ศศปญ ๓๗๑ ปรัชญาในพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 371 Philosophy in Buddhism   

ศศปญ ๔๗๒ ปรัชญาในวรรณกรรม ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 472 Philosophy in Literature   
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กลุมวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๑๐๖ อารมณขันกับภาษาและวรรณกรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 106 Humor in Thai Language and Literature   

ศศภท ๑๐๗ ภาษากับภูมิปญญาไทย ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 107 Language and Thai Wisdom   

ศศภท ๑๐๘ ภาษากับสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 108 Language and Thai Society   

ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมทองถ่ินในประเทศไทยกับการพัฒนาประเทศ ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 109 Local Language and Local Literature in Thailand and Country 

Development 
  

ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 110 Thai Language in Songs   

ศศภท ๑๑๕ การฟงและพูดนำเสนอทางวิชาการ ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 115 Academic Listening and Oral Presentation   

ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 116 Thai Literary Works and Films   

ศศภท ๑๑๙ คติชนกับศิลปะพื้นถ่ินไทย ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 119 Folklore and Thai Folk Art   

ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สำหรับชาวตางชาติ) ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 120 Thai Level 1   

ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สำหรับชาวตางชาติ) ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 121 Thai Level 2   

ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (สำหรับชาวตางชาติ) ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 122 Thai Level 3   

ศศภท ๑๒๓ ภาษากับการจัดการความขัดแยง ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 123 Language and Conflict Management   

ศศภท ๑๒๔ เทคนิคการสื่อสารภาษาไทยในอาชีพ ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 124 Technique for Thai Communication in Careers   

ศศภท ๑๒๕ ศิลปะการอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 125 Art of Pronouncing Prose and Verse   

ศศภท ๑๒๖ การพูดในที่ชุมนุมชน ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 126 Public Speaking   

ศศพฐ ๑๑๑ มนุษยกับความชื่นชมศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 111 Man and Arts Appreciation 
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ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะหอยางใชเหตุผล ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 144 Critical Thinking and Analysis   

ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 145 Self–Learning Techniques   

ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 146 Personality Development   

ศศพฐ ๑๔๙ การพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 149 Interpersonal Relationship Development   

ศศพฐ ๑๕๔ ศิลปะกับชีวิตไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 154 Arts and Thai Life   

ศศพฐ ๑๕๕ ปรัชญาข้ันพื้นฐาน  ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 155 Fundamental Philosophy   

ศศภก ๑๐๑ ภาษาเกาหลีเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAKO 101 Elementary Korean   

ศศภฝ ๑๐๑ ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LAFR 101 Elementary French   

ศศภฝ ๑๐๒ ภาษาฝร่ังเศสในสถานการณชีวิตประจำวัน  ๓ (๓-๐-๖) 

LAFR 102 French for Everyday Situation   

ศศฝศ ๑๕๐ หนาตางสูฝร่ังเศส ๓ (๓-๐-๖) 

LAFR 150 Windows to France   

ศศภญ ๑๐๑ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน  ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 101 Elementary Japanese    

ศศภญ ๑๐๒ ภาษาญี่ปุนในสถานการณชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 102 Japanese for Everyday Situation   

ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีนเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 101 Elementary Chinese   

ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณชีวิตประจำวัน  ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 102 Chinese for Everyday Situation   

ศศภจ ๒๐๙ การเขียนภาษาจีนดวยพูกันจีน ๒ (๑-๒-๓) 

LACH 209 Chinese Calligraphy   

ศศภจ ๒๑๒ จีนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 212 Chinese Studies   

ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมันข้ันพื้นฐาน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

LAGM 191 Elementary German 1   
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ศศภย ๑๙๒ ภาษาเยอรมันข้ันพื้นฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

LAGM 192 Elementary German 2   

ศศศศ ๑๕๑ ธนบุรีศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 151 Thonburi Studies   

ศศศศ ๑๕๒ ประวัติศาสตรกับภาพยนตร ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 152 History and Film   

ศศศศ ๑๕๓ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

๒ (๒-๐-๔) 

LALA 153 His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla and Her Royal 

Highness the Princess Mother 

  

ศศศศ ๑๕๔ วิวัฒนาการการแพทยและการสาธารณสุขในประเทศไทย ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 154 Evolution of Medicine and Public Health in Thailand   

ศศศศ ๑๕๕ สยามกับสงครามโลกคร้ังที่ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 155 Siam and the First World War    

ศศศศ ๑๕๗ ภาพลักษณสตรีในประวัติศาสตรไทย ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 157 The Image of Women in Thai History   

ศศศศ  ๑๖๔ การทองเที่ยวในยุคดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 164 Tourism in the Digital Age   

ศศศศ ๑๖๕ ศิลปะและวัฒนธรรมการกิน ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 165 Arts and Culture of Eating   

ศศศศ ๑๖๖ การเขียนและการสื่อสารเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 166 Writing and Academic Communication   

ศศศศ ๑๖๗ ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแยงและภาวะวิกฤติ ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 167 Thai Language Used for Conflict and Crisis Management   

ศศศศ ๑๖๘ การสื่อสารอยางมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ ๒๑ ๓ (๓-๐-๖) 

LALA  168 Insightful Communication in the 21st Century   

ศศศศ ๑๖๙ ภาษาไทยเพื่อการนำเที่ยว ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 169 Thai Language for Tourist Guides   

ศศศศ ๑๗๐ ภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 170 Introduction to English for TOEIC Preparation   

ศศศศ ๑๗๑ ภาษาอังกฤษข้ันสูงเพื่อเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 171 Advanced English for TOEIC Preparation   

ศศศศ ๑๗๒ ภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 172 Introduction to English for TOEFL-iBT Preparation   
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ศศศศ ๑๗๓ ภาษาอังกฤษข้ันสูงเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 173 Advanced English for TOEFL-iBT Preparation   

ศศศศ ๑๗๔ ภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อเตรียมสอบไอเอลส ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 174 Introduction to English for IELTS Preparation   

ศศศศ ๑๗๕ ภาษาอังกฤษข้ันสูงเพื่อเตรียมสอบไอเอลส ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 175 Advanced English for the IELTS Preparation   

ศศศศ ๑๗๖ การตูนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 176 Comics Studies   

ศศศศ ๑๗๗ กีฬาและการละเลนในฐานะวฒันธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 177 Sports and games as a culture   

ศศศศ ๑๗๘ พุทธมณฑลศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 178 Phutthamonthon Studies   

ศศศศ ๑๗๙ อาหารกับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 179 Food and Culture   

ศศศศ ๑๘๐ ลาตินอเมริกันศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 180 Latin American Studies   

ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 274 Philosophy of Love   
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มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย ๓ (๓-๐-๖) 

MUGE 100 General Education for Human Development 3 (3-0-6) 

 การเปนบัณฑิตที่เปนมนุษยที่สมบูรณ ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในบริบทของ

ตนเอง บูรณาการความรูศาสตรตาง ๆ อยางเปนองครวมเพื่อหาเหตุปจจัยของประเด็นสำคัญ พูดและเขียนเพื่อสื่อสาร

กับกลุมเปาหมายไดตามวัตถุประสงค รับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นที่หลากหลายและมุมมองที่แตกตาง เปนผูนำ

หรือสมาชิกของกลุมและทำงานรวมกันเปนทีมในการเสนอวิธีแกปญหาหรือแนวทางการจัดการประเด็นสำคัญอยาง

เปนระบบตามหลักการวิจัยเบื้องตน ประเมินผลกระทบของประเด็นสำคัญทั้งเชิงบวกและลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

โดยใชสติและปญญาเพื่อใหอยูกับสังคมและธรรมชาติไดอยางมีความสุข 

 Well- rounded graduates, key issues affecting society and the environment with respect to 

one’  particular context; holistically integrated knowledge to identify the key factors; speaking and 

writing to target audiences with respect to objectives; being accountable, respecting different 

opinions, a leader or a member of a team and work as a team to come up with a systematic basic 

research-based solution or guidelines to manage the key issues; mindful and intellectual assessment 

of both positive and negative impacts of the key issues in order to happily live with society and 

nature 

 

ศศพฐ ๑๔๑ หลักการจัดการเพ่ือพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 141 Principle of Management for Self Development 3 (3-0-6) 

 หลักการบริหารจัดการที่จะชวยใหผูศึกษาสามารถดูแลบริหารจัดการชีวิต การทำงานเปนทีม และเปนกลุม 

การเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 

 Principles of management to help students in organizing their lives; team and group working; 

qualified members with ethic and moral quality of the society 

 

 

 

กลุมวิชาแกน (สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร)  ๗  หนวยกิต 
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ศศศศ ๑๖๗ ภาษาไทยเพ่ือการจัดการความขัดแยงและภาวะวิกฤติ                ๓ (๓-๐-๖)  

LALA 167 Thai Language Used for Conflict and Crisis Management                      3 (3-0-6) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแยงและภาวะวิกฤติ กลวิธีการใชภาษาเพื่อการจัดการความขัดแยง
ระหวางบุคคลและภาวะวิกฤติองคกร ภาษาเพื่อการสื่อสารภาพลักษณเพื่อการจัดการความขัดแยงระหวาง
บุคคลและภาวะวิกฤติองคกร กลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในกรณีความขัดแยงระหวางบุคคลและภาวะ
วิกฤติขององคกรผานสื่อตาง ๆ ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลตอการใชภาษาเพื่อการจัดการความขัดแยง
และภาวะวิกฤติ 

  The concepts of conflict and crisis management, the strategies using of linguistic 
devices to solve conflict in daily life and organization contexts and to present image, the 
linguistic strategies using in conflict situations through medium in relation to the Thai socio-
cultural setting 
 

ศศศศ ๑๖๙ ภาษาไทยเพ่ือการนำเท่ียว                                ๒ (๒-๐-๔)  

LALA 169 Thai Language for Tourist Guides                                                       2 (2-0-4) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทองเท่ียวและการนำเท่ียว ศิลปะการใชภาษาไทยเพ่ือการนำเท่ียวเบื้องตน

และเพ่ือการนำเสนอภาพลักษณของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการนำเท่ียว ไดแก มัคคุเทศก (tour guide) และผูนำ

เท่ียว (tour leader) และการใชภาษาไทยเพ่ือจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของกับการนำเท่ียวกับ

นักทองเท่ียวท่ีสัมพันธกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย  

    Basic knowledge of tourism and tour guide, art of using Thai language and 

presenting image for tour guide and tour leader, using Thai language for crisis management 

between tour guide and tour leader and tourist in Thai social and culture context 
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ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life 3 (3-0-6) 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรัชญาในการดำรงชีวิต 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง การมีความรูและคุณธรรม การปรับตัวตามสถานการณ 

แนวคิดและองคประกอบของคุณภาพชีวิต ตวับงชี้คุณภาพชวีิต แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 

และสังคม 

 King Bhumibol Adulyadej’s Sufficiency Economy with emphasis on philosophy for better life, 

moderation, reasoning, self- immunity, knowledge, morality, self- adaptation, concepts and 

components of life quality, indicators of life quality, and guidelines for development of oneself, 

family, and society 

 

 

 จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-คนควา) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5) 

 ศิลปะการใชภาษาไทย ทักษะการใชภาษาไทยในดานการพูด การฟง การอาน การเขียนและการคิด เพื่อการ

สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for 

accurate and appropriate communication 

 

ศศภอ  ๑๑๖ โครงสรางภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN  116 English Structure  3 (3–0-6) 

 หลักไวยากรณภาษาอังกฤษที่สำคัญ ไดแก โครงสรางประโยค ชนิดของประโยค กาล ประโยคกรรตุวาจก

และกรรมวาจก อนุประโยค กริยาไมแท ประโยครายงาน การเปรียบเทียบ กริยาชวย ประโยคเงื่อนไข คำบอกปริมาณ 

และเคร่ืองหมายวรรคตอน รวมถึงการประยุกตใชหลักภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 A study of essential English grammatical topics and mechanisms, such as basic sentence 

structures, types of sentences, tenses, active and passive voices, subordinate clauses, non- finite 

verbs, reported speech, comparative structures, modals, conditionals, quantifiers, and punctuation 

marks; application of grammatical knowledge for communication 

  

กลุมวิชาภาษา   ๙  หนวยกิต 
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ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารดวยวาจาเปนภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 216 English Oral Communication 3 (3-0-6) 

 การฝกสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจำวันและเพื่องานอาชีพ การพูดและฟงในบริบทตางๆ การ

สัมภาษณและการรายงานปากเปลา 

 Practicing conversation in everyday life situations and for work; listening and speaking in 

various contexts; interview and oral report 

 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศพฐ ๑๔๙ การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ๓ (๓-๐-๖) 

LAEE 149 Interpersonal Relationship Development 3 (3-0-6) 

 การเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล มนุษยสัมพันธ การพัฒนาสรางความสัมพันธระหวางบุคคล และ

กลุมบุคคล ความสัมพันธของกลุมสังคมที่หลากหลาย และความสัมพันธกับสังคมภายนอก  

 Learning human behaviors; human relationship; the development of individual and group 

relationship; relationship among diverse societies and the outside world 

 

ศศศศ ๑๗๙ อาหารกับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 179 Food and Culture 3 (3-0-6) 

 อาหารและการกินดื่มกับบริบททางประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทาน ตำนาน

และพิธีกรรม อาหารและการกินดื่มในฐานะเปนขอมูลทางวัฒนธรรมและแสดงอัตลักษณของกลุมชน 

 Food and drinks and the historical, geographical, social and cultural contexts as appeared in 

tales, myths, legends and rituals ; foods and drinks as cultural resources expressing ethnic identities 

 

  

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ๖  หนวยกิต 



๙๐  |  คูมือนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองคการ ๓ (๓-๐-๖) 

KAGE 260 Administration and Organization Management 3 (3-0-6) 

 หลักในการบริหาร หนาที่ของผูบริหารในดานที่เก่ียวกับการวางแผน การจัดองคการ การนำ การอำนวยการ 

การจูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานใหดำเนินตามนโยบายที่ไดวางไวเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

กิจการ วิชาเศรษฐศาสตรขั้นแนะนำ อุปสงค-อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุนและการจัดประเภทสินคา ระบบตลาด

ในทางเศรษฐศาสตร ตนทนุการผลิต บัญชีรายไดประชาชาติ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรูเบื้องตนทางดาน

การเงิน การอานงบการเงิน อัตราสวนที่สำคัญทางการเงิน การวางแผนการเงิน การลงทุน การกระจายการลงทุน 

 Principles of management, the roles of managers in planning, organizing, leading, directing, 

motivating, communicating, coordinating and controlling in order to achieve the organization goals. 

Introduction to economics, demand- supply, equilibrium, elasticity and category of goods, market 

system in economics, production cost, national income account, economic growth, elementary 

finance, how to read financial statements, the important financial ratios, financial planning, 

investment, investment diversification 
 

ดคศท ๑๐๑ ออกแบบชีวิต ๒ (๒-๐-๔) 

CFGE 101 Life Design 2 (2-0-4) 

 ปรัชญาและความหมายของชีวิต เปาหมายและการวางแผนชีวิต บทบาทของครอบครัว ความปลอดภัยใน

ชีวิต เสวนาชีวิต การออกแบบชีวิตมิติโลกกายภาพ ภูมิคุมกันและนวตกรรมชีวิต การออกแบบชีวิตมิติโลกเสมือนจริง 

สถาปตยกรรมสมอง ผูประกอบการชีวิต วิพากษชีวิต พลังความคิดบวก การนำเสนอโครงงานของนักศึกษา 

 Philosophy and meaning of life; goal and life planning; roles of family; safety in life; seminar 

on life; life design in physical world; life vaccination and innovation; life design in virtuality World; 

brain architecture; life entrepreneurs; life critiques; power of positive mindset; presentations of 

student’s projects 
 

ดศศท  ๑๐๓ ศิลปะและวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย ๒ (๒–๐–๔) 

MSGE  103 Arts and Sciences for Human Development 2 (2-0-4) 

 มุมมองทางประวัติศาสตร เหตุการณปจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติ สถานการณและปญหาที่เกี่ยวของกับ

วิวัฒนาการดานศิลปะและวิทยาการของสังคมไทยและสังคมโลก แนวคิดทางเศรษฐศาสตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สาเหตุและผลลัพธจากสถานการณและปญหาตางๆ แนวทางการแกไข ขอควรระวังและการพัฒนาปรับปรุงในสถานการณ

หรือปญหานั้นๆ เพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม องคความรูเพื่อแกไขปญหาโดยวิเคราะหจากกรณีศึกษา 

 Historical perspectives, current events and the future of humanity; events /situations/problems in 

relation to the evolution of arts and sciences in the Thai and global societies economic concepts such as 

the sufficiency economy; causes and consequences of events/ situations/problems; an assessment of 

possible solutions, precautions, or improvements concerning those events/situations/problems to benefit 

individuals and communities; and the knowledge to solve problems presented by selected case studies 
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สมมน ๑๕๒ งานกับชีวิต ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU 152 Work and Life 2 (2-0-4) 

 แนวคิดเรื่องงานและการสันทนาการ งานกับเปาหมายในชีวิต คุณภาพชีวิตการทำงาน ทักษะการวางแผน 

และจัดการ ความสัมพันธกับผูรวมงาน การสรางคุณคาใหกับงาน การรับมือความโกรธ ความเครียดและความลมเหลว 

การสรางความสมดุลระหวางงานกับชีวิต การสันทนาการและคุณภาพชีวิต 

 Concepts of work and leisure; work and goal of life; quality of work life; planning and 

organizing skills; the relationship with colleagues; creating values for work; coping with anger, stress 

and failures; Work-life Balance; Leisure and the quality of life 
 

สมมน ๑๕๔ จริยธรรมวิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖) 

SHHU 154 Professional Ethics 3 (3-0-6) 

 ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตรวิชาชีพ ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ความหมายและ

องคประกอบของวิชาชีพ ความรับผิดชอบของสมาคมวิชาชีพ มโนทัศนและทฤษฎีจริยปรัชญาในจริยธรรมวิชาชีพ 

กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูเรียน และคำสอนทางศาสนาที่เกี่ยวของกับการทำงานในวิชาชีพ

ประเด็นจริยธรรมวิชาชีพ และหลักการทำงานรวมกันเพื่อธำรงความเปนวิชาชีพ 

 Meanings and scope of professional ethics; meanings of ethics and code of ethics; meanings 

and components of the concept of profession; responsibilities of professional association; moral 

philosophical concepts and theories in professional ethics; laws, ethics and code of ethics related 

to students; and religious doctrines related to working in professional contexts 
 

สมมน ๑๕๖ ทองเที่ยวพิพิธภัณฑ ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU 156 Museum Tourism 2 (2-0-4) 

 ความหมายและประเภทตางๆ ของพิพิธภัณฑ ความสำคัญทางสังคมวัฒนธรรมและผลทางเศรษฐกิจของ

พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสำคัญของไทยและตางประเทศ ประโยชนของการทองเที่ยวพิพิธภัณฑตอชีวิต 

 Meanings and types of museums; socio cultural importance and economic impacts of 

museums; important Thai and foreign museums; benefits of museum tour for life 
 

สมมน  ๑๕๗ วัฒนธรรมและอาหาร ๒ (๒–๐–๔)  

SHHU  157 Cultures and Food 2 (2-0-4)  

 เขาใจวัฒนธรรมและอาหาร ความสัมพันธระหวางเอกลักษณและอาหาร สัญลักษณและความหมายทาง

วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่เกี่ยวกับอาหาร ปรัชญาที่เกี่ยวกับอาหาร วิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม

และอาหาร อาหารในศาสนา 

 Understanding in cultures and foods, relationship between identity and foods, symbol and 

cultural meaning, traditional belief in food, food philosophy, analysis relationship between cultures 

and food, foods in religions 
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สมมน  ๑๖๑ พลวัตของกลุมและการทำงานเปนทีม ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU  161 Group Dynamics and Teamwork 2 (2-0-4) 

 ความหมายของพลวัตกลุม ธรรมชาติ ประเภทของกลุม และพฤติกรรมกลุม การพัฒนาทีม การทำงานเปน

ทีม ภาวะผูนำกลุม การสื่อสารของกลุม การจัดการความขัดแยงของกลุม จริยธรรมและมารยาทของกลุม 

 Meaning of group dynamics; nature, types of group and group behavior; team development; 

teamwork; group leadership; group communication; management of group conflict; group ethics and 

manners 

 

สมมน  ๑๖๖ มนุษยและสังคมในโลกดจิิทัล ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU  166 Human and Society in the Digital World 2 (2-0-4) 

 ความหมายของเทคโนโลยี ประวัติศาสตรเทคโนโลยี ปรัชญาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวตน อัตลักษณและความเสี่ยงในโลกดิจิทัล จริยศาสตรเทคโนโลยีและปญญาประดิษฐ 

ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลตอวัฒนธรรมและศาสนา 

 Meaning of technology; history of technology; philosophy of technology and information; 

the relationship between human and digital technology; self, identity and risks in the digital world; 

ethics of technology and artificial intelligence; impacts of digital technology on culture and religion 

 

สมศษ  ๑๓๐ ความสุข ๒ (๒-๐-๔) 

SHED  130 Happiness 2 (2-0-4) 

 แนวคิดความสุข ความสำคัญของการดำเนินชีวิตอยางมีความสุข มิติของความสุข ทักษะชีวิตที่ความจำเปน

ในการดำเนินชีวิตอยางมีความสุข ความสมดุลในการดำเนินชีวิตอยางมีความสุขในมิติสังคม สุขภาพจิต สุขภาพกาย 

และสิ่งแวดลอม 

 Concepts of happiness; the importance of happy living; dimensions of happiness; skills for 

happy living; the balance of happy living among social wellbeings, mental health, health care and 

environment. 

 

สมศษ  ๑๓๑ แนวทางการใชชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ (๒-๐-๔) 

SHED  131 Fifth Generation Life Style Sufficiency Economy 2 (2-0-4) 

 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมการครองตน การ

ดำเนินชีวิตอยางเปนปกติสุข ความพอประมาณ ความมีเหตุผลความระมัดระวัง การสรางภูมิคุมกัน การมีคุณธรรม 

ความรอบรู ความรอบคอบ 

 Sufficiency Economy Philosophy, Understanding of sufficiency economy philosophy, Moral 

ethics, Normal living happiness, Moderateness, Reasonableness, Carefulness, Immunity, Morality, 

Knowledge, Discreetness 
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สมศษ ๑๓๓ นักการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ๒ (๒-๐-๔) 

SHED 133 Marketeer for a Small Business 2 (2-0-4) 

 ความรูพื้นฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการตลาด การเปนเจาของธุรกิจขนาดเล็ก หลักการวางแผนธุรกิจ 

การใชนวัตกรรมการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูดวยเทคนิคการสืบคน วิเคราะหสารสนเทศเพื่อใชสื ่อออนไลน 

เทคนิคการออกแบบนวัตกรรมสินคาและบริการ เทคนิคการออกแบบการตลาดและประชาสัมพันธ การสรางตนแบบ

ธุรกิจขนาดเล็ก องคประกอบในการเปนเจาของธุรกิจขนาดเล็ก คุณคาของการเปนผูนำ ความฉลาดทางอารมณ 

พฤติกรรมการคิดบวกที่เหมาะสม และการทำการตลาดแบบกองโจร 

 Basic knowledge and principles of marketing and small business founders; concepts of 

business plan and self- learning with innovations; information retrieval and analysis for the social 

media; techniques for innovation design of products and services; Techniques for marketing and 

advertising; development of small business prototype; elements of being ownership; value of 

leadership; Emotional Intelligence; positive thinking behaviors and wellness; forms of Guerrilla 

Marketing 

 

สมสค ๑๘๗ วิธีการใชชีวิตสมัยใหม ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 187 Modern Living Instruction 2 (2-0-4) 

 วิถีชีวิตในสังคมยุคใหม ผลกระทบของชีวิตยุคใหมตอสุขภาพทางชีวิตทางกาย ทางสังคม และสุขภาพทางจิต 

ปญหา(ทุกข) จากการใชชีวิตของคนในยุคใหม (การบริโภค สิ่งแวดลอม ความเครียด ความวาเหว โดดเดียว การพึ่งพิง

วัตถุภายนอก ความกาวราว ความสับสน ความฟุงซานของจิตใจ การขาดเปาหมายในชีวิต) มูลเหตุ (สมุทัย) ของวิกฤติ

ชีวิตในสังคมยุคใหม หลักของการดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหมอยางสงบและสุข (นิโรธ) ทักษะและเทคนิคการใชชีวิตที่มี

ดุลยภาพและเปนสุขทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม (มรรค) เชน การสมาธิ ภาวนา การเจริญสติ 

การออกกำลังกายอยางระวัง การสรางสังคมกัลยาณมิตร ทักษะการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีสมานฉันทและสามารถยอม

ทนตอความแตกตางได ความสามารถในการแสวงหาและเลือกบริโภคขอมูลและการเปนสมาชิกที่รับผิดชอบและมี

จิตสำนึกในสังคมสาธารณะ 

 

 Living in the modern age; Impacts of modern life on physical, social and mental health; 

sufferings (Dukkha) of people of the modern age (consumerism, environmental threats, stress, 

loneliness, alienation, material dependency, aggressiveness, confusion, bewilderment, lack of life 

goal); causes (Samudaya) of life crisis in the modern age; principles (Nirodha) of how to have a 

peaceful and happy living in the modern society; Skills and techniques (Magga) for pursuing a 

balanced and happy life amid rapid societal changes such as meditation, mindful exercise techniques 

(Yoga, Ta-chi), building a goodwill society; skills of how to live with other people with harmony and 

tolerance of differences; ability to choose and consume information; being responsible and engaged 

members of society with public mind  
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สมสค  ๑๘๙ อาเซียนในชีวิต ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS  189 ASEAN for Daily Life 2 (2-0-4) 

 ความรูเบื้องตนในการศึกษาระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 

10 ประเทศ รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รูปแบบการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธที่ดีทาง

สังคมและวัฒนธรรมระหวางประชาชนอาเซียน ความแตกตางทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสมาขิก 

แนวโนมในการพัฒนาความสัมพันธของประเทศสมาชิกอาเซียนในทุกมิติภายใตกรอบอาเซียน ความแตกตางของ

อาเซียน กับองคกรระหวางประเทศอ่ืน 

 Fundamental Knowledge in studying political, economic and social systems in ten ASEAN 

member states; Pattern of economic development; Developmental pattern in economic 

cooperation, close social and cultural relationships among ASEAN citizens; Political, economic and 

social diversity of ASEAN member states; Trend in developing relationships among ASEAN member 

states in all perspectives under ASEAN framework, the differences between ASEAN and other 

international organizations 

 

สมสค ๑๙๐ การเมือง เศรษฐกิจ และอนาคตประเทศไทย  ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 190 Politics Economics and Future of Thailand 2 (2-0-4) 

 ความรูพื้นฐานการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย เปรียบเทียบการเมือง การปกครองและ เศรษฐกิจ

ไทยในแตละยุคสมัย แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ การพัฒนาอันยั่งยืนของประเทศ 

 Fundamental knowledge of Thai politics, government and economics; comparative studies 

of Thai politics, government and economics in each era; development of Thai politics, government 

and economics; sustainable development of the Thailand 

 

สมสค ๑๙๑ รูเทาทันอาชญากรและอาชญากรรม ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 191 Comprehensive criminals and crimes 2 (2-0-4) 

 ความหมายของอาชญากรรม และผูกระทำผิด, องคประกอบของอาชญากรรม โทษทางอาญา รูปแบบ

อาชญากรรม ปญหาและผลกระทบของอาชญากรรมในสังคม การปองกันอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการ

ควบคุมทางสังคมที่เก่ียวของ 

 Meaning of crime and criminal, Component of crime, Criminal penalty, Type of crime, Crime 

problems and social impact, Crime prevention model, and Relevance of social control 
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สมสค ๑๙๒ กระบวนการยุติธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔)  

SHSS 192  Thai Criminal Justice  2 (2-0-4) 

 แนวคิด หลักการ และความหมายของการบริหารงานยุติธรรม ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการ

ยุติธรรมสากล หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปญหาและอุปสรรคที่

เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม บทบาทและหนาที่ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เชน ตำรวจ อัยการ ศาล 

และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 Concepts, principles, definitions of Thai justice administration, history and development of 

the international justice administration, the rule of law, constitutional justice alternative justice 

system, problems and barriers arisen in the justice administration . Status and role of Thai Agencies 

in justice Administration such as police Public prosecutor Court and relevance agencies 

 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ทสคพ ๑๕๕ การประยุกตงานคอมพิวเตอร ๓ (๒-๒-๕) 

ITCS  155 Computer Applications 3 (2-2-5) 

 วิว ัฒนาการและประวัติของเครื ่องคอมพิวเตอร พื ้นฐานการทำงานของระบบเครื ่องคอมพิวเตอร 

สวนประกอบสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการและการใชงาน ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการ

เชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร เครือขายอินเตอรเน็ตและกติกาในการเชื่อมตอ โครงสรางของเว็บและภาษาที่ใชในการ

ติดตอที่เรียกวาเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือคนหาขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต การทำงานของอีเมลและการใชงาน 

ความปลอดภัยบนเครือขายอินเตอรเน็ต ซอฟตแวรดานการประมวลผลคำ ซอฟตแวรประเภทกระดานอิเล็กทรอนิกส 

ซอฟตแวรสำหรับการนำเสนอ  

 Evolution and history of computers; fundamental concepts of computer systems; computer 

main components; operating systems and the usage.  Computer networks and interconnection. 

Internet and its connecting protocols; structure of web and its language called html; search engines 

for Internet; e-mail mechanism and its usage; Internet security; word processing software; electronic 

spreadsheet software; presentation software 

  

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                  ๖  หนวยกิต 
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วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 101 Integrated Science 3 (3-0-6) 

 วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร และวิธีการทางวิทยาศาสตร โลกและอวกาศ พลังงานในรูปแบบตางๆ แหลง

พลังงาน การนำไปใชและการอนุรักษ สิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เคมีในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง อาหาร

และเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดลอมและมลพิษ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของการขนสงและการสื่อสาร แนวโนมการ

พัฒนาวิทยาศาสตรในอนาคต  

 Science evolution and scientific methods, earth and space, energy in various forms, Energy 

sources, usage and conservation, living organism  and evolution, chemistry in the changing world, 

food and food technology, environment and pollution, science and technology of transportation 

and communication, trend in future of science development 

 

วทศท ๑๐๔ ทองฟาและดวงดาว ๒ (๒-๐-๔) 

SCGE 104  Sky and Stars 2 (2-0-4) 

 การบอกตำแหนงบนทองฟา วัตถุที่สำคัญบนทองฟา หลักการดูดาวและอุปกรณที่เกี่ยวของ ปรากฏการณ

ธรรมชาติดานดาราศาสตรและการอธิบายโดยใชความรูทางฟสิกส ผลกระทบของดาราศาสตรตอการดำรงชีวิตของ

มนุษย 

 Location in the sky, objects in the sky, stargazing and related equipment; astronomical 

phenomena and physics explanation; impact of astronomy on the human lives 

 

วทศท ๑๘๐ รูทันวิทยาศาสตรสุขภาพในสื่อ ๒ (๒-๐-๔) 

SCGE 180  Outsmart Health Science in the Media 2 (2-0-4) 

 ขาวที่แชรอยางแพรหลายในสื่อสังคมออนไลน โฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ โฆษณายาสมุนไพร สารตาน

อนุมูลอิสระ ในสินคาอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑบำรุงผิว ศัลยกรรมตบแตง สเต็มเซลลในสินคาอุปโภคบริโภค การออก

กำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก ยาลดน้ำหนัก การฝกทักษะการคิดเชิงวิพากษ การฝกทักษะการสืบคนขอมูลและทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำงานกลุมและนำเสนอในหองเรียน กฎหมายที่เก่ียวกับการแชรสื่อสังคมออนไลน 

 Viral content in the online social media; health food supplement advertisements; herbal 

medicine advertisements; antioxidants in cosmetics and consumer goods; skin care; plastic surgery; 

stem cells in consumer goods; exercise for weight management diet pills; practice of critical thinking 

skill; practice of information searching skills and information technology; skills for working on group 

assignments and conducting classroom presentations; copyright law 
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วทศท ๒๘๐ สนุกกับการขยายพันธุพืช  ๒ (๒-๐-๔) 

SCGE 280 Enjoyable Plant Propagation 2 (2-0-4) 

 ประโยชนของการขยายพันธุพืช ทฤษฎีและกระบวนการขยายพันธุพืช ความเหมาะสมของการขยายพันธุกับ

พืชแตละชนิด การวิเคราะหปญหาเปนกลุม การดูแลรักษาพืชหลังการขยายพันธุ การประยุกตใช 

 Benefits of plant propagation; theories and procedures, suitable propagation methods; group 

problem solving, nursery for newly propagated plants, applications 

 

ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต     ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 147 Psychologyfor Quality of life  3 (3-0-6) 

 การเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาการของมนุษย การปรับตัว การเขาใจตนเอง และผูอ่ืน อิทธิพลทางสังคม และ

สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดำเนินชีวิต การมีสุขภาพจิตที่ดี การวางแผนชีวิต ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

 Learning of human development; self- adjustment; understanding of individual and others; 

social and environmental influence on human life healthy mind; life planning; creativity and 

responsibility for self, family and society 

 

สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดลอม  ๓ (๓-๐-๖) 

ENGE  105 Integrating Health and the Environment 3 (3-0-6) 

 แนวคิดสำหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดลอม” มิติและระดับของสุขภาพ และปจจัยที่กำหนดสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม การปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตรสำหรับการเสริมสรางสุขภาพและสิ่งแวดลอม นโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสรางสุขภาพและสิ่งแวดลอม นโยบายสุขภาพสาธารณะ 

กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิค

การบูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสุขภาพและสิ่งแวดลอมกับอาชีพ 

 Concepts of “ health”  and “ environment” , dimensions and levels of health and factors 

determining health and environment; the health system reform, strategic development of health 

and the environment promotion, the public policy for health, health and the environmental impact 

assessment; integrative research for health and environment; indicators of well- beings; information 

system for promoting health and environment; communication for health and environment; learning 

process for developing the quality of life, living for health and environment; self- sufficiency 

economy; techniques for integrating health and environment; relation between health; environment 

and occupations 
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สวศท ๑๐๘ หลักการปองกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) 

ENGE 108 Principles of Pollution Prevention and Control in the Daily Life 3 (3-0-6) 

 ความสัมพันธเชิงระบบนิเวศ กิจกรรมมนุษยและสาเหตุการเกิดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษตอมนุษยและ

ระบบนิเวศ หลักการปองกันและควบคุมมลพิษ เคร่ืองมือในการปองกันและควบคุมมลพิษ การประยุกตใชการปองกัน

และควบคุมลพิษในชีวิตประจำวัน 

 The ecosystem relationship; human activities and the causes of pollution; the effect of 

pollution on human and the ecosystem; principles of pollution prevention and control; pollution 

prevention and control tools; an application of pollution prevention and control to the daily life 

 

สวศท ๑๑๐ การจัดการขยะอยางย่ังยืนในชวิีตประจำวัน   ๓ (๓-๐-๖) 

ENGE 110 Sustainable Waste Management in the Daily Life 3 (3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน แหลงกำเนิด ประเภทขยะ เทคนิคการเก็บรวบรวมขยะ หลักการ

คัดแยกขยะ แนวคิดเร่ืองการจัดการขยะใหเหลือศูนย การออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การนำกลับมา

ใชใหม การแปรรูปของใช แนวคิดธุรกิจการลดขยะใหเหลือศูนย การจัดการขยะใหเหลือศูนยจากภาครัฐบาล การ

บริโภคใหเหลือขยะเทากับศูนย การจัดการขยะใหเหลือศูนยที่ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน การสื่อสารดานการ

จัดการขยะใหเหลือศูนย การออกแบบโครงงานการจัดการขยะใหเหลือศูนย 

 Knowledge about the circular economy, the waste source, types of waste; waste collecting 

techniques; principles of waste separation; the concept of zero waste management; product design for 

environment friendly; reuse; recycle; zero waste business principles; government policy on zero waste 

management; zero food waste consumption; zero waste in the context of sustainable development 

goals; communication on zero waste management; zero waste management project design 

 

สวศท ๑๑๒ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมสำหรับชีวิตประจำวัน  ๓ (๓-๐-๖) 

ENGE 112 Energy and the Environmental Management in the Daily Life 3 (3-0-6) 

 สถานการณดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ความรูพื้นฐานเก่ียวกับพลังงาน ประเภทแหลงกำเนิดของพลังงาน 

รูปแบบการใชพลังงานกับการดำเนินชีวิตในสังคม โลก ความสัมพันธของพลังงานและสิ่งแวดลอมกับการดำรงชีวิต

อยางมีคุณภาพ การอนุรักษพลังงานในชีวิตประจำวัน แนวทางการใชพลังงานในอนาคต การวางแผนจัดการพลังงาน

และสิ ่งแวดลอมอยางยั ่งยืน การศึกษาดูงานนอกสถานที ่ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัด

การพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 Energy and environmental situations; fundamentals of energy; energy resources and 

categories; lifestyle and energy consumption; relationship between energy, environment, and the 

quality of life; energy conservation in the daily life; future energy consumption; sustainable energy 

planning and management; field trip; an application of information technology to the energy and 

environmental management. 
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วกศท ๑๓๗ แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 137 Badminton for Health 2 (1-2-3) 

 ประโยชน กติกา มารยาท การแตงกาย ความปลอดภัย ทักษะพื้นฐานในการเลน เชน การเคลื่อนที่ การจับ

ไมการตีลูกหนามือ หลังมือ การสงลูก ลูกเซฟ ลูกหยอด 

 Usefulness; rules and regulations; uniforms and safety; basic skills: foot-work, body position, 

control, forehand, backhand, service. 

 

วกศท ๑๖๑ ลีลาศเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 161 Social Dance for Health 2 (1-2-3) 

 ลีลาศเพื่อสุขภาพ เจตคติในการเรียน การฝกซอม ทักษะพื้นฐานลีลาศจังหวะบีกิน วอลซ คิวบัน-รุมบา ชา 

ชา ชา กฎกติกามารยาท และความปลอดภัย 

 Social Dance for health; Attitude in training practice basic skills; Beguine, Waltz, Cuban-

Rumba, Cha Cha Cha, rules and regulations safety 

 

วกศท ๑๖๒ โยคะเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 162 Yoga for Health 2 (1-2-3) 

 ความหมาย ความสำคัญและประโยชนของการฝกโยคะ หลักการและขั้นตอนการฝก ขอควรปฏิบัติในการ

และมารยาทในการฝก การเตรียมความพรอมของรางกายและจิตใจ การฝกอาสนะขั้นพื้นฐาน ปราณายามะข้ัน

พื้นฐาน และการผอนคลายอยางลึก โยคะเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน โยคะบำบัด การออกแบบทาชุดการฝกโยคะ

เพื่อสุขภาพ 

 Definition Importance and benefit of yoga; principle and procedure of yoga practice, rule 

and regulation, body and mind preparations; basic asana; basic pranayama; deep relaxation; Yoga 

for health in dairy life; yoga therapy; design yoga class for health 

 

วกศท ๑๖๓ วายน้ำเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 163 Swimming for Health 2 (1-2-3) 

 การวายน้ำเพื่อสุขภาพ พื้นฐานการเคลื่อไหวตามหลัก ชีวกลศาสตร ทักษะพื้นฐานในการวายน้ำ คือ การ

หายใจในน้ำ การลอยตัว การเลี้ยงตัว การวายทาฟรีสไตล ทากรรเชียง ทากบ ความปลอดภัยและกฎระเบียบ กติกา

มารยาท ในสระวายนำ้  

 Swimming for health; basic movement of principles of biomechanics, basic swimming skills: 

breathing, floating, swimming stroke; freestyle, back stroke, breast stroke; safety and manners in the 

swimming pool 

 

 

กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ            ๒  หนวยกิต 



๑๐๐  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

วกศท ๑๖๔ ศิลปะการตอสูปองกันตัวเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 164 The Arts of Self-defense for health 2 (1-2-3) 

 กฎ ระเบียบ กติกา มารยาท ความปลอดภัย และเจตคติในการเรียน การฝกซอมทักษะพื้นฐานของศิลปะ

ตอสูปองกันตัว คือการลม มวนตัวดานหนา-หลัง การหลบหลีก การทุม การกด การบิด การล็อค และการแกไขใหพน

จากการถูกควบคุมตัวและสามารถนำไปใชเพื่อสงเสริมสุขภาพและนนัทนาการ  

 Rules, rules, etiquette, safety and attitudes Practicing basic skills of art Self-defense is to roll 

the front- back, avoidance, throwing, pressing, twisting, locking, and fixing from being detained and 

can be used to promote health and recreation 

 

วกศท ๑๖๕ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 165 Aerobic for Health 2 (1-2-3) 

 การเตนแอโรบิกแบบมาตรฐาน บุคลิกภาพ การบาดเจ็บและความปลอดภัย  

 Standard aerobic dancing; personality; injuries and safety 

 

วกศท ๑๖๖ เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพ  ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 166 Table Tennis for Health 2 (1-2-3) 

 ทักษะการเลนเทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ เทคนิคการแขงขันประเภทเดี่ยวและคู กฎกติกามารยาท การ

บาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ  

 Table tennis for health; basic skills; individual and team techniques; rules and regulations; 

injuries and safety; equipment maintenance 

 

วกศท ๑๖๗ ระบำใตน้ำเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 167 Artistic Swimming for Health 2 (1-2-3) 

 ระบำใตน้ำเพื่อสุขภาพ การเตรียมความพรอมทางรางกายและจิตใจของผูเลนระบำใตน้ำ ความปลอดภัย 

มารยาท การแตงกาย ทักษะพื้นฐาน ในกีฬาระบำใตน้ำ เชน การลอยตัว การดำน้ำ การฝกการเคลื่อนที่ในทิศทาง

ตางๆ การฝกบัลเลตเลค, ฟลามิงโก การฝกเอกบีทเตอร ทาชุดประกอบจังหวะขั้นพื้นฐาน การเลนประกอบดนตรี

ประเภททีม 

 Artistic Swimming for health; physical and mental fitness preparation for artistic swimmers; 

safety; manner; dressing; basic skills; artistic swimming floating, diving, sculling movements, ballet 

leg, flamingo and eggbeater. Basic routine; team routine 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๐๑ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

วกศท ๑๖๘ เทนนิสเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 168 Tennis for Health 2 (1-2-3) 

 ทักษะพื้นฐานในการเลนเทนนิสเพื่อสุขภาพ เทคนิคการแขงขันประเภทเดี่ยวและคู กฎกติกามารยาท การ

บาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ 

 Basic Lawn tennis skill playing for health; basic skills; individual and team techniques; rules 

and regulations; injuries and safety; equipment maintenance 

 

วกศท ๑๖๙ บาสเกตบอลเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 169 Basketball for Health 2 (1-2-3) 

 กฎกติกา ในการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลสากล ประวัติความเปนมา ประโยชน ทักษะพื้นฐานในการเลน

บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ ไดแก การรับ-สงลูกบาสเกตบอล การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล การยิงประตูทำคะแนนในกีฬา

บาสเกตบอล การเลนทีมตามกฎกติกาและมารยาท สามารถเลนกีฬาบาสเกตบอลรวมกับผูอื ่นไดอยางปลอดภัย 

สามารถใชกีฬาบาสเกตบอลเปนสื่อในการออกกำลังกายและสรางสรรคกิจกรรมนันทนาการสงเสริมสุขภาพได 

 Rules and regulations in the international basketball competition; Benefit; History; Basic 

Basketball skills for health including passing basketball, dribbling, team play according to rules and 

manners; Play basketball with others safely; Apply basketball for exercising and creating recreational 

activities to promote health 

 

วกศท ๑๗๐ จักรยานเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 170 Bike for Health 2 (1-2-3) 

 วิธีการปนจักรยานที่ถูกตอง การเตรียมความพรอมทางรางกายและจิตใจของนักปนจักรยาน การดูแลรักษา

จักรยานและอุปกรณ ประโยชน หลักการพื้นฐาน ทักษะการขี่จักรยาน ความปลอดภัย กฎ กติกา มารยาทในการปน

จักรยาน ระเบียบปฏิบัติในการใชเสนทางจักรยานเพื่อการทองเที่ยวและนันทนาการรอบมหาวทิยาลัย 

 How to do bike ridings; physical and mental fitness preparations for bike riders; bicycle and 

accessories maintenance; benefits; basic principles; bike skills; safety; rules, regulations, and manners; 

manners in the bike ridings for touring and recreation travelling around the university 

  



๑๐๒  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

วกศท ๑๗๑ ฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 171 Football for Health 2 (1-2-3) 

 ทักษะการเลนฟุตบอลที่ทันสมัย ไดแก การควบคุมลูกบอล การรับสงบอล การยิงประตู รูปแบบการเลนเปน

ทีมและผูเลนตำแหนงตาง ๆ มารยาท กฎกติกาเบื้องตน และการเปนผูมีน้ำใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัยมีมารยาทใน

การชมฟุตบอล รวมทั้งการออกแบบและประโยชนของการเลนฟุตบอลเพื่อสุขภาพ การปองกันบาดเจ็บและความ

ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ 

 Update of football compose of ball controlling, dribbling, passing, finishing, team pattern 

and positions. Rules, regulations, ethics and sportsmanship. Design football for health. Injuries and 

safety; equipment maintenance 

 

วกศท ๑๗๒ เปตองเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 172 Petanque for Health for Health 2 (1-2-3) 

 ทักษะการเลนเปตองเพื่อสุขภาพ การแขงเดี ่ยว การแขงทีม กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ

ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ  

 Petanque for health; skills for individual and team; rules, regulations, and manners; injuries 

and safety; equipment maintenance 

 

วกศท ๑๗๓ กายและจิตเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 173 Body and Mind for Health 2 (1-2-3) 

 กายและจิตเพื่อสุขภาพ ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายในรูปแบบสงเสริมพัฒนารางกาย

และจิตใจ ดวยทากายบริหาร โยคะ รำมวยจีน ฟลาเต และ การควบคุมการหายใจ  

 Body and mind for health; basic movement skills; exercises for physical and mental 

enhancement: yoga, tei-chi, pilates; and breathing control 

 

วกศท ๑๗๔ กีฬากับการทองเที่ยว ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 174 Sport and Travel 2 (1-2-3) 

 การทองเที่ยวเชิงกีฬา รูปแบบกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพและพักผอนหยอนใจ 

ในสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาต ิ  

 Sport tourism; sport activities and exercises for health and recreation in the natural 

environment 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๐๓ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

วกศท ๑๗๕ สุขภาพกระบวนทัศนใหม ๒ (๒ -๐-๔) 

SPGE 175 New Paradigm Health 2 (1-2-3) 

 แนวคิด หลักการ คุณคา ความสัมพันธเชื่อมโยง และการประยุกตสุขภาพกระบวนทัศนใหม ไดแก มิติดาน

กายและสิ่งแวดลอม มิติดานจิตใจ มิติดานสังคมและความสัมพันธ และมิติดานปญญาและการตื่นรูกับสถานการณใน

ชีวิตประจำวันและสังคมที่แตกตางหลากหลาย เรียนรูผานประสบการณตรงกระบวนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง 

และหรือการเรียนรูภาคสนาม  

 Concepts, principles, values, associationsand applications of a new paradigm related to 

health; physical and environmental perspectives health, social health between mental health, and 

spiritual health; awakenings in everyday living and various social situations via experiential, 

transformative, and/or field trip learnings 

 

 

  



๑๐๔  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

หมวดวิชาเฉพาะ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศบศ  ๑๑๒  ทักษะการรูสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)  

LASR  112   Information Literacy Skills 3 (3-0-6)  

 ความสำคัญของการรูสารสนเทศ ทักษะการรูสารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิเคราะหและกำหนด

ความตองการสารสนเทศ การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ กลยุทธการรวบรวม สืบคน และเขาถึงสารสนเทศโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือ การประเมินคุณคา วิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การจัดเก็บ เรียบเรียงและ

นำเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม การใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและอางอิงแหลงสารสนเทศประเภทตางๆ 

 Importance of information literacy; information literacy skills for higher education; analyzing 

and determining information; selecting information resources; collecting, searching, and retrieving 

information by using IT tools; evaluating, analyzing, and synthesizing information; managing, arranging, 

and presenting information in appropriate formats; using information according to ethical and legal 

standards; citation   

 

ศศบศ  ๑๑๓  อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖)  

LASR  113  Western Civilization 3 (3-0-6)  

 ขอบเขตของอารยธรรมตะวันตก ประวัติความเปนมาของอารยธรรมตางๆในซีกโลกตะวันตก การศึกษาและ

วิเคราะหปจจัยที่นำไปสูอารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตก ไดแก อารยธรรมกรีก โรมัน อียิปต เมโสโปเตเมีย มายา และอินคา 

 Scope of western civilization, western civilization history; study and analysis of the factors that 

cause major civilizations of the western world: Greek, Roman, Egypt, Mesopotamia, Maya, and Inca  

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศบศ  ๒๑๔  ปรัชญาเบื้องตน ๓ (๓–๐–๖)  

LASR  214  Introduction to Philosophy   3 (3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานของวิชาปรัชญา สาขาตางๆและขอบเขตของวิชาปรัชญา แนวคิดเบื้องตนของนักปรัชญาทั้ง

ตะวันตกและตะวันออก มนุษยกับการแสวงหาความจริง การวิเคราะหหาเหตุผล การประยุกตใชแนวคิดทางปรัชญา

ในการพัฒนาตนเองใหรูจักคิดวิเคราะหโดยใชเหตุผล บนพื้นฐานที่มั่นคงทางจริยธรรม คุณธรรม เพื่อมีสวนรวมในการ

พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

 Basic concepts of  philosophy, boundaries of different branches of philosophy; fundamental 

concepts of western and eastern philosophy; man and truth finding; reason analysis; application of 

philosophical concepts with strong foundation in ethical and moral values for sustainable social 

development 

 

 

 

กลุมวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร   ๒๔  หนวยกิต 



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๐๕ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศบศ  ๒๑๕  อารยธรรมตะวันออก   ๓ (๓–๐–๖) 

LASR  215  Eastern Civilization 3 (3-0-6) 

 ประวัติ ความหมายและแนวคิดของอารยธรรมตะวันออก วิธีการศึกษาอารยธรรมตะวันออก กำเนิดของ

อารยธรรมตางๆในซีกโลกตะวันออก การศึกษาและวิเคราะหอารยธรรมอินเดีย จีน เปอรเซีย เอเชียตะวันออก และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต   

 History, meaning, and concepts of Eastern civilization; methods of studying Eastern 

civilization; the birth of civilizations around the Eastern world, and analysis of China, India, Persia, 

East Asia and Southeast Asia 

 

ศศบศ  ๒๑๖  อารยธรรมไทย   ๓ (๓–๐–๖) 

LASR  216  Thai Civilization 3 (3-0-6) 

 โครงสรางและพัฒนาการของสังคมไทยในมิติตางๆ ไดแก วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร ศิลปกรรม 

สถาปตยกรรม การปกครอง ศาสนา วรรณคดีไทย ศิลปะ นาฏศิลป ดุริยางคศิลป หัตถศิลป อาหารและขนมไทย ภูมิ

ปญญาไทย ประเพณีและเทศกาลของไทย   

 Structure and evolution of Thai society  in several dimensions; ways of life, history, fine arts, 

architecture, political science, religions, Thai literature, arts, dramatic arts, music, Thai handcrafts, 

Thai foods and desserts, Thai wisdom, Thai traditions and festivals 

 

ศศบศ  ๓๑๗  มนุษยกับศิลปะ ๓ (๓–๐–๖)  

LASR  317   Man and Arts   3 (3-0-6) 

 ความหมายของศิลปะ ความสัมพันธระหวางศิลปะกับมนุษย วิธีการศึกษาศิลปะของมนุษย ศิลปะของมนุษย

ในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ศิลปะอินเดีย ศิลปะจีน และศิลปะไทย ศิลปะของมนุษยในซีกโลกตะวันตก 

ไดแก ศิลปะกรีก ศิลปะโรมัน ศิลปนที่มีชื่อเสียงระดับโลก มนุษยกับการชื่นชมงานศิลปะ  

 Definitions of arts; relations between human and arts; methods of human for studying Arts; 

Asian and Southeast Asian Arts: Indian, Chinese, and Thai;  Western Arts: Greek and Roman;  world 

class artists; human and arts appreciation 

 

ศศบศ ๓๑๘ สถานการณโลกรวมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economy, and Society 3 (3-0-6) 

 การศึกษาปรากฏการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกรวมสมัย ตั ้งแตหลังการสิ้นสุดของ

สงครามโลกคร้ังที่สองถึงปจจุบัน 

 A study of political, economic, and social phenomena in the contemporary world from the 

end of the Second World War to the present 

  



๑๐๖  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รายวิชาบังคับ 

 รายวิชาบังคับในกลุมวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย มีจำนวน ๑๕ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวิชา  

รวม ๔๕ หนวยกิต ดังนี้ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๑๐๑ การใชภาษากับการคิด ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 101 Language Use and Thinking 3 (-3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางการใชภาษากับการคิดแบบตาง ๆ อาทิ คิดแบบมีเหตุผล คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

คิดสรางสรรค และคิดแบบบูรณาการ และการถายทอดความคิดโดยใชภาษาเปนสื่อ 

 Relationship between language use and several thinking styles including rational, analytical, 

synthetical, creative and integrative thinking, using language as a tool for expressing thoughts 

 

ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟงและการพูด  ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 201 Principles and Art of Listening and Speaking     3 (3-0-6) 

 หลักการฟงและการพูด การพัฒนาความสามารถดานการฟงและพูดในชีวิตประจำวัน การฟงและพูดเพื่อ

วัตถุประสงคเฉพาะ การพดูนำเสนอทางวิชาการ การพูดในที่ชุมนุมชน 

 Principles of listening and speaking; development of listening and speaking proficiency in 

everyday life and for specific purposes; academic presentation and public speaking 

 

ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอานและการเขียน   ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 202 Principles and Art of Reading and Writing     3 (3-0-6) 

 หลักการอานและการเขียน การพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนแบบตาง ๆ 

 Principles of reading and writing; development of proficiency in various types of reading and 

writing 

 

ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย   ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 203 Characteristics of the Thai Language     3 (3-0-6) 

 ความหมายและธรรมชาต ิของภาษาไทย ล ักษณะของหน วยภาษาระด ับต าง ๆ ภาษาไทยถ่ิน 

ภาษาตางประเทศที่สัมพันธกับภาษาไทย ความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 Meaning and nature of Thai language; characteristics of language units at different levels; 

Thai dialects; foreign languages related to Thai language; relationship between Thai language and 

Thai society and cultures 

  

กลุมวิชาเอก สาขาวิชาภาษาไทย     ๖๑  หนวยกิต 



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๐๗ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย    ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 204 Principles for the Study of Thai Literary Works     3 (3-0-6) 

 หลักการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย องคประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ความรูดาน

สุนทรียศาสตรเพื่อการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ความสัมพันธระหวางวรรณคดีและวรรณกรรมกับชีวิตและ

สังคม 

 Principles for the study of traditional and contemporary Thai literary works, components of 

traditional and contemporary Thai literary works, knowledge of aesthetics for literary studies, 

relationship between literature and life 

 

ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 205 Introduction to Folklore    3 (3-0-6) 

 ความหมาย ความเปนมา ประเภทขอมูลคติชน ขอมูลคติชนในสังคมไทยปจจุบัน ความสัมพันธระหวางขอมูล

คติชนกับศาสตรและอาชีพตาง ๆ 

 Meaning, origin, and types of folklore; folklore information in modern Thai society; 

relationship between folklore and other disciplines or careers 

 

ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร  ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 206 Principles for the Study of Language and Linguistics   3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดเบื ้องตนทางภาษาศาสตรที ่ส ัมพันธกับการศึกษาภาษาไทย อาทิ เสียง ระบบเสียง 

ความหมาย วากยสัมพันธ ภาษาศาสตรเชิงสังคม  

 Theory and basic linguistic concepts related to the study of Thai language including 

phonetics, phonology, semantics, syntax, and sociolinguistics, etc. 

 

ศศภท ๒๐๗ ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 207 Thai Language in Mass Media   3 (3-0-6) 

 ความรูเกี ่ยวกับสื่อสารมวลชน การวิเคราะหสื ่อ การรู เทาทันสื่อ การพัฒนาความสามารถดานการใช

ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชนประเภทตาง ๆ ประเด็นทางจริยธรรมของสื่อมวลชนที่เก่ียวของกับการใชภาษาไทย 

 Knowledge of mass communication; media content analysis; media awareness; proficiency 

development of the use of Thai language in various mass media, ethical issues in mass media related 

to the use of Thai language 

 

  



๑๐๘  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 208 Evolution of Thai Literature     3 (3-0-6) 

 วิว ัฒนาการของวรรณคดีไทยตั ้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ถึงรัตนโกสินทร; วรรณคดีเอกแตละสมัย;  

การวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด   และวรรณศิลป 

 The evolution of Thai literatures from Sukhothai, Ayutthaya, to Rattanakosin periods; 

masterpiece literatures of different periods; analysis of form, content, idea, and aesthetics 

 

ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยรวมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 301 Contemporary Thai Literary Works   3 (3-0-6) 

 พัฒนาการวรรณกรรมไทยรวมสมัย การวิเคราะหรูปแบบ เนื ้อหา แนวคิด และวรรณศิลป; ทิศทาง

วรรณกรรมไทยในปจจุบัน 

 Development of contemporary Thai literary works; analysis of form, content, idea and 

aesthetics; trends in comtemporary Thai literary works 

 

ศศภท ๓๐๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงธรุกิจ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 302 Thai Language for Business Communication    3 (3-0-6) 

 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ สมรรถนะการใชภาษาไทยรูปแบบตาง ๆ ที่จำเปนสำหรับการ

สื่อสารเชิงธุรกิจที่สัมพันธกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

 Use of Thai language for business communication; developing essential Thai language 

competence for business communication relevant to social and culture contexts 

 

ศศภท ๓๐๓ การเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 303 Academic Writing   3 (3-0-6) 

 ความหมาย ประเภท องคประกอบ ข้ันตอนตาง ๆ ในการเขียนเชิงวิชาการ ภาษาที่ใชในงานเขียนเชิงวชิาการ 

การคนควาและอางอิงอยางเปนระบบ การสรุป วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และการเขียนบทความวิชาการได  

 Meaning, types, components, and process of academic writing; language in academic writing; 

systematic research and citations; summarizing, analyzing, synthesizing data, and writing academic articles 

 

ศศภท ๓๐๔ วรรณกรรมวิจารณ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 304 Literary Criticism   3 (3-0-6) 

 แนวคิดและพัฒนาการการวิจารณวรรณกรรมไทย ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ การวิเคราะหและวิจารณ 

วรรณกรรมไทยประเภทตาง ๆ 

 Concepts and development of Thai literary criticism; theories of literary criticism; analysis 

and criticism of various types of Thai literary works 

 

 



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๐๙ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 401 Seminar on Thai Language and Literature   3 (3-0-6) 

 การสัมมนาและวิจัยในประเดน็เฉพาะทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยา 

 Seminar and research on selected issues of Thai language, literature, and folklore 

 

ศศภท ๔๐๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพ่ือการพัฒนา ๒ (๒-๒-๕) 

LATH 402 Integration of Thai Language and Literature for Development   2 (2-2-5) 

 ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาในฐานะทุนวัฒนธรรม และกรณีศึกษา การบูรณาการความรูทาง

ภาษา วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยา ในการผลิตงานสรางสรรคเพื่อแกไขปญหาระดับบุคคล ชุมชน และสังคม  

 Thai language, Thai literary works, and folklore as cultural capital and case studies; integration 

of knowledge of Thai language, Thai literary works, and folklore for producing creative work in order 

to solve problems of individuals, communities, and society 

  



๑๑๐  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รายวิชาบังคับเลือก 

 รายวิชาบังคับเลือกในกลุมวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย มีจำนวน ๔๒ รายวิชา นักศึกษาตองเลือกเรียนใหมี

จำนวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๒๑ หนวยกิต ดังนี้ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๓๖๑ การเขียนขาว ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 361 News Writing 3 (3-0-6) 

 หลักการรายงานขาวและการเขียนขาว พัฒนาความสามารถในการเขียนขาวประเภทตาง ๆ เพื่อเผยแพรใน

สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อใหม ลักษณะเฉพาะของภาษาในการเขียนขาว จรรยาบรรณและกฎหมายที่เก่ียวของ 

 News reporting and writing; proficiency development of writing news for newspapers, radio, 

television, and new media; characteristics of language for news in different types of media; ethics 

and related laws 

 

ศศภท ๓๖๒ การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 362 Writing for Print Media 3 (3-0-6) 

 แนวคิดการทำนิตยสารและหนังสือ พัฒนาความสามารถในการสรางเนื้อหาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ อาทิ บทความ

ใหความรู บทวิเคราะห บทวิจารณ และบทบรรณาธิการ การพิสูจนอักษรและการบรรณาธิกร จรรยาบรรณและ

กฎหมายที่เก่ียวของ 

 Concepts of making magazines and books; proficiency development of content creating for 

printed materials including advice, opinion, critique, and editorial; proof reading and editing; ethics 

and related laws 

 

ศศภท ๓๖๓ การเขียนสารคดี ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 363 Non-Fiction Writing 3 (3-0-6) 

 หลักการเขียนสารคดี พัฒนาความสามารถในการเขียนงานสารคดีประเภทตาง ๆ อาทิ สารคดีทองเที่ยว สาร

คดีชีวประวัติบุคคล 

 Principles of writing non- fiction; proficiency development of writing various types of 

documentaries such as travelogue, documentary, and biography 

 

ศศภท ๓๖๔ การเขียนบท ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 364 Script Writing 3 (3-0-6) 

 หลักการเขียนบท พัฒนาความสามารถในการเขียนบทประเภทตาง ๆ อาทิ บทวิทยุกระจายเสียง บทวิทยุ

โทรทัศน และบทภาพยนตร 

 Principles of script writing; proficiency development of writing different kinds of script such 

as radio script, television script, and screenplay 

 



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๑๑ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๓๖๕ การพูดแบบพิธีกรและผูประกาศ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 365 Master of Ceremony and Broadcasting Speaking 3 (3-0-6) 

 หลักการพูดแบบพิธีกร หลักการพูดสำหรับงานผูประกาศในสื่อประเภทตาง ๆ พัฒนาความสามารถในการ

พูดแบบพิธีกรและผูประกาศ มาตรฐานการใชภาษา จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

 Principle of speaking for the master of ceremony and broadcasting, proficiency development 

of speaking and announcing; language standards for speaker and broadcaster; moral and ethics in 

speaking and broadcasting 

 

ศศภท ๓๖๖ การพูดเพ่ือการฝกอบรม ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 366 Speaking for Training 3 (3-0-6) 

 หลักการพูดเพื่อฝกอบรม เทคนิคการเปนวิทยากรและกระบวนกร การออกแบบการฝกอบรม การพัฒนา

คุณลักษณะ เจตคติและความสามารถในการพูดฝกอบรมรูปแบบตาง ๆ 

 Principles of speaking in training; techniques and processes of training; training course design; 

developing characteristics, attitude, and proficiency in speaking for various types of training 

 

ศศภท ๓๖๗ การพูดแบบสาระบันเทงิ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 367 Docu-entertainment Speaking 3 (3-0-6) 

 หลักการพูดเพื่อใหเกิดสาระความรูและความบันเทิง เทคนิคการพูดแบบสาระบันเทิงในที่ชุมนุมชนและในสื่อ

ตาง ๆ พัฒนาความสามารถในการพูดแบบสาระบันเทิง อาทิ การนำเสนอ โตวาที ทอลกโชว 

 Principles of speaking for entertainment and knowledge dissemination; practice of docu-

entertainment speaking in public and media; proficiency development of various types of speaking 

such as talk and debate 

 

ศศภท ๓๖๘ วาทศิลปและวาทนิพนธ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 368 Rhetoric and Speech Composition 3 (3-0-6) 

 ความรูเกี่ยวกับวาทศิลป หลักการเขียนและพูดอยางมีวาทศิลป วิเคราะหวาทศิลปในสารเพื่อโนมนาวใจ 

พัฒนาความสามารถในการเขียนสารเพื่อโนมนาวใจแบบตาง ๆ อาทิ สาร คำกลาว ปาฐกถา สุนทรพจน 

 Knowledge of rhetoric; principles of rhetorical writing and speaking; analyzing rhetorical 

strategies in persuasion; proficiency development of writing for persuasion such as message, address, 

lecture, and speech 

 

  



๑๑๒  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๓๖๙ ภาษาไทยสมัยตาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 369 Thai Language in Different Periods 3 (3-0-6) 

 ลักษณะของภาษาไทยสมัยตาง ๆ เปรียบเทียบลักษณะภาษาตางสมัยในดานตาง ๆ อาทิ ตัวอักษร อักขรวิธี 

เสียง คำ ประโยค สำนวนโวหาร และการใชภาษาในระดับตาง ๆ ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปจจุบัน  

 Characteristics of the Thai language of different periods; comparison of different aspects of 

the language including alphabet, writing system, sound, expression, sentence, idiom and language 

use; from the Sukhothai period to the present time 

 

ศศภท ๓๗๐ วิทยาภาษาไทยถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 370 Thai Dialectology 3 (3-0-6) 

 ภาษาไทยถ่ิน การเก็บขอมูลภาคสนามภาษาถ่ิน การศึกษาวิเคราะหหนวยภาษาระดับตาง ๆ ของภาษาไทยถ่ิน 

 Thai dialects; fieldwork in dialectology; analysis of different language units of Thai dialects  

 

ศศภท ๓๗๑ แบบเรียนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 371 Thai Textbooks 3 (3-0-6) 

 พัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยทั้งดานเนื้อหา แนวคิด และการนำไปใช การศึกษาวิเคราะหแบบเรียน

ภาษาไทยสมัยตาง ๆ ความสัมพันธระหวางแบบเรียนภาษาไทยกับบริบททางสังคมและปจจัยที่เก่ียวของ 

 Evolution of Thai textbooks in terms of history, content, concept, and usage; analysis and 

comparison of Thai textbooks of different periods; relations between Thai Textbook and society and 

other aspects 

 

ศศภท ๓๗๒ ภาษากับการสื่อสารขามวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 372 Language and Cross-Cultural Communication 3 (3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม การใชภาษาในการสื ่อสารและปฏิสัมพันธระหวางคนตาง

วัฒนธรรม ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

 Relationship between language and culture; language use in communication and cross-

cultural interaction, problem and obstacle in communication caused by social and cultural factors 

 

ศศภท ๓๗๓ ภาษาไทยเพ่ือการทองเที่ยว ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 373 Thai Language for Tourism 3 (3-0-6) 

 หลักการใชภาษาไทยในงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว อาทิ มัคคุเทศก ภัณฑารักษ ผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยวแบบตาง ๆ การพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารในงานดานการทองเที่ยว จรรยาบรรณและกฎหมายที่เก่ียวของ 

 Principles of using Thai language in relation to tourism industry, such as tourist guide, curator, 

tourism entrepreneur; proficiency development of communication for tourism; ethics and related laws 
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ศศภท ๓๗๔ ภาษาไทยเพ่ือการประชาสัมพันธ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 374 Thai Language in Public Relations 3 (3-0-6) 

 หลักการประชาสัมพันธ เทคนิคการใชภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ การพัฒนาความสามารถดาน 

การสื่อสารในงานประชาสัมพันธ จรรยาบรรณและกฎหมายที่เก่ียวของ 

 Principles of public relations; techniques of using Thai language in public relations; proficiency 

development of communication for public relations-related career; ethics and related laws 

 

ศศภท ๓๗๕ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสื่อใหม ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 375 Thai Language for New Media Communication 3 (3-0-6) 

 ความรู เกี ่ยวกับการสื ่อสารในสื ่อใหม การพัฒนาความสามารถดานการคนควา การวิเคราะหขอมูล  

การสรางสรรคเนื ้อหา และการนำเสนอในสื่อใหม การรู เทาทันสื่อใหม การใชภาษาไทยในสื่อใหม ความรูเรื ่อง

ทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายที่เก่ียวของ 

 Knowledge of communication in new media; proficiency development of communication 

for new media;  new media literacy; use of Thai language in new media; awareness of copyright, 

intellectual property and internet laws 

 

ศศภท ๓๗๖ สัทศาสตรและสรวิทยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 376 Thai Phonetics and Phonology 3 (3-0-6) 

 เสียง หนวยเสียง ระบบเสียง วิเคราะหเสียงและระบบเสียงในภาษาไทย 

 Sounds, phonemes, sound system of Thai language; analysis of sound and sound system of 

Thai language 

 

ศศภท ๓๗๗ วากยสัมพันธภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 377 Thai Syntax 3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ วิเคราะหระบบวากยสัมพันธในภาษาไทย อาทิ หนวยคำ คำ วลี ประโยค 

 Theories of syntax, analysis of syntax in Thai language including morphemes, words, phrases 

and sentences 

 

ศศภท ๓๗๘ ภาษาศาสตรสังคม ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 378 Sociolinguistics 3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีทางภาษาศาสตรสังคม ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม วิเคราะหภาษาไทยในเชิงภาษาศาสตร

สังคม 

 Theories of sociolinguistics; relationship between language and society; analysis of the Thai 

language using sociolinguistic approaches 
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ศศภท ๓๗๙ อรรถศาสตรภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 379 Thai Semantics 3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีทางอรรถศาสตร วิเคราะหความหมายระดับคำ วิเคราะหวากยสัมพันธกับความหมายในภาษาไทย 

 Theories of semantics; lexical semantic analysis; syntactic and semantic analysis in Thai 

language 

 

ศศภท ๓๘๐ สัมพันธสารภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 380 Thai Discourse Analysis 3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีทางสัมพันธสาร วิเคราะหสัมพันธสารในภาษาไทย 

 Theories of discourse analysis and discourse analysis of Thai language 

 

ศศภท ๓๘๑ วัจนปฏิบัติศาสตรภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 381 Thai Pragmatics 3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีทางวัจนปฏิบัติศาสตร วิเคราะหภาษาไทยในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร 

 Theories of pragmatics; analysis of Thai language using pragmatic approaches 

 

ศศภท ๓๘๒ แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยาเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 382 Fundamental Principles and Theories of Folklore 3 (3-0-6) 

 พัฒนาการของการศึกษาขอมูลคติชน แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีทางคติชนวิทยาที่ใชวิเคราะหขอมูลทาง

คติชนประเภทตาง ๆ 

 Development of folklore studies; concepts, theories, and methodology in analysis of 

different types of folklore information  

 

ศศภท ๓๘๓ คติชนกับความเชื่อและศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 383 Folklore, Beliefs and Religions 3 (3-0-6) 

 ความสัมพันธของศาสนาและความเชื่อกับขอมูลคติชน บทบาทของศาสนาและความเชื่อตอกลุมชน 

 Relations between religions and beliefs relevant to different types of folklore information;  

roles of religions and beliefs of different groups of people and society 

 

ศศภท ๓๘๔ การศึกษาเร่ืองเลาทางคติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 384 Folk Narratives Study 3 (3-0-6) 

 ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสำคัญของเร่ืองเลาทางคติชนวิทยา และวิธีการศึกษาวิเคราะหขอมูล 

 Meaning, charateristics, types, and significance of folk narratives; methodology in analyzing 

folk narratives 
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ศศภท ๓๘๕ ศิลปะพ้ืนถิ่นและหัตถกรรมพ้ืนถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 385 Folk Art and Craft 3 (3-0-6) 

 ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสำคัญของศิลปะพื้นถ่ินและหัตถกรรมพื้นถ่ิน วิธีการศึกษาวิเคราะหขอมูล 

 Meaning, charateristics, types, and significance of folk arts and craft; methodology in 

analyzing folk arts and craft 
 

ศศภท ๓๘๖ คติชนวิทยากับสื่อตาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 386 Folklore and Media 3 (3-0-6) 

 สำรวจขอมูลคติชนที่ปรากฏอยูในสื่อประเภทตาง ๆ ทั้งที่พัฒนาขึ้นในอดีตและที่เปนสื่อรวมสมัย ประเภท

ของขอมูลที่ปรากฏในสื่อตาง ๆ และวิธีการศึกษาวิเคราะหขอมูล 

 A survey of folklore information in different types of media developed in the past to the presence 

time; types of folklore information in media and methodology in analyzing folklore information 
 

ศศภท ๓๘๗ คติชนวิทยากับศาสตรตาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 387 Folklore and Other Disciplines 3 (3-0-6) 

 ความเปนมาและความสัมพันธระหวางคติชนวิทยากับศาสตรแขนงตางๆ อาทิ การแพทย วรรณกรรม กีฬา 

ทัศนศิลป 

 History and relations between folklore and various sciences e.g. medicine, literature, sports, 

visual arts 
 

ศศภท ๓๘๘ คติชนวิทยากับการจัดการทองเที่ยวแบบย่ังยืน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 388 Folklore and Sustainable Tourism Management 3 (3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางคติชนวิทยากับการจัดการทองเที่ยวแบบยัง่ยืน ขอมูลคติชนประเภทตาง ๆ ที่นำมาใช

เพื่อจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

 Relationship between folklore and sustainable tourism management; types of folklore 

information necessary for managing sustainable tourism 
 

ศศภท ๓๘๙ การศึกษาภาคสนามทางคติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 389 Field Methods in Folklore Study 3 (3-0-6) 

 กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบวิธีการทำวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา เครื่องมือในการทำวิจัยภาคสนาม 

การเก็บขอมูลภาคสนามทางคติชนวิทยา การจดบันทึกขอมูลภาคสนาม การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ

การตรวจสอบขอมูล 

 Process, steps and methodology in doing folklore fieldwork; field research instruments; 

methods in collecting field data; writing field notebook, managing field data; analyzing data and data 

checking and rechecking 

 



๑๑๖  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๓๙๐ กวีนิพนธไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 390 Thai Poetry 3 (3-0-6) 

 ความรูเก่ียวกับกวีนิพนธไทย ทิศทางของกวีนิพนธไทยในปจจุบัน หลักและศิลปะการแตงกวีนิพนธประเภทตาง ๆ 

 Knowledge of Thai poetry; trends in contemporary Thai poetry; principles and arts of poetry 

composing 

 

ศศภท ๓๙๑ เร่ืองสั้นและนวนิยายไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 391 Thai Short Stories and Novels 3 (3-0-6) 

 ความรูเก่ียวกับเร่ืองสั้นและนวนิยายไทย ทิศทางของเร่ืองสั้นและนวนิยายไทยในปจจุบัน หลักและศิลปะการ

แตงเร่ืองสั้นและนวนิยาย 

 Knowledge of Thai short stories and novels; trends in contemporary Thai short stories and 

novels; principles and arts of short story and novel writing 

 

ศศภท ๓๙๒ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 392 Literary Work for Children and Juveniles 3 (3-0-6) 

 ความรูเกี ่ยวกับวรรณกรรมเด็กและเยาวชน ทิศทางของวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การพัฒนา

ความสามารถในการเขียนและถายทอดวรรณกรรมเดก็และเยาวชนประเภทตาง ๆ 

 Knowledge of literary works for children and juveniles; trends in contemporary Thai literary 

works for children and juveniles; proficiency development of writing prose and poetry for children 

and juveniles 

 

ศศภท ๓๙๓ ลีลาในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 393 Styles in Thai Literary Works 3 (3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางรูปแบบ เนื้อหา และลีลาภาษาของนักประพันธ ปจจัยที่สงผลตอการสรางสรรคลีลา

ภาษาในวรรณกรรมคัดสรร 

 Relations between form, content, and literary styles of the authors; factors contributing to 

the creation of styles in selected literary works 

 

ศศภท ๓๙๔ อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 394 The Influence of Foreign Literary Works on Thai Literary Works 3 (3-0-6) 

 อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศที่มีตอวรรณกรรมไทยดานรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และภาษา ปจจัยที่

เก่ียวของและความสัมพันธระหวางวรรณกรรมตางประเทศกับวรรณกรรมไทยสมัยตาง ๆ 

 Influence of Eastern and Western literary works on Thai literary works in terms of form, 

content, concept and language; relation between foreign literary works and Thai literary works 
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ศศภท ๓๙๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 395 Specific Genres of Thai Literary Works 3 (3-0-6) 

 รูปแบบคำประพันธ เนื้อหา ลักษณะเฉพาะ บทบาทหนาที่ของวรรณกรรมประเภทตาง ๆ การวิเคราะห

วรรณกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง 

 Genres of Thai literary works; content, characteristics, and specific roles of Thai literary 

genres; analysis of selected genres of Thai literary works 

 

ศศภท ๓๙๖ วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง   ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 396 Thai Literary Works and Performing Arts 3 (3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ความสำคัญของวรรณกรรมการแสดงในบริบท

สังคมและวัฒนธรรมไทย การตีความและการดัดแปลงบทจากวรรณกรรมไทยเพื่อใชแสดงในรูปแบบตาง ๆ 

 Relationship between Thai literary works and performing arts; significance of literary works 

and performing arts in Thai social and cultural contexts; interpretation and script adaptation of Thai 

literary works for different types of performing arts 

 

ศศภท ๓๙๗ วรรณกรรมไทยกับสื่อตาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 397 Thai Literary Works and Media 3 (3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมไทยกับสื่อตาง ๆ กระบวนการแตง การดัดแปลง และนำเสนอวรรณกรรม

ไทยในสื่อปจจุบัน อาทิ หนังสือการตูน อนิเมชัน 

 Relationship between Thai literary works and media; compossing process, adaptation and 

presentation of Thai literary works in various forms of modern media including comic books and 

animation 

 

ศศภท ๓๙๘ การฝกงาน ๓ (๐-๓๕-๑๐) 

LATH 398 Internship 3 (0-35-10) 

 การฝกงานที่เกี่ยวของกับการใชความรูและสามารถทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย คติชนวิทยา และการ

สื่อสาร ในหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐและเอกชน (ตามที่หลักสูตรเห็นชอบโดยมีกำหนดระยะเวลาการฝกงานไมนอย

กวา ๒๔๐ ชั่วโมง และนักศึกษาตองสงรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝกงานดังกลาว)  

 Internship related to the use of knowledge and proficiency in Thai language, Thai literature, 

folklore and communication in the government or private sector ( approved by the Thai program 

committee with the components of at least 240 work hours and an internship report and a 

presentation)  

 

 

 



๑๑๘  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๔๖๑ การสอนภาษาไทยใหชาวตางประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 461 Teaching Thai for Foreigners 3 (3-0-6) 

 หลักการสอนภาษาไทยใหชาวตางประเทศ วิธ ีพัฒนาสมรรถนะดานการฟง การพูด การอาน และ 

การเขียนภาษาไทยของชาวตางประเทศในระดับพื้นฐาน แนวทางการสรางหลักสูตร ผลิตเอกสารประกอบการสอน 

พัฒนาความสามารถดานการสอน 

 Principles of teaching Thai for foreigners; methods of developing foreigners’  listening, 

speaking, reading and writing skills at basic level; guidelines for designing courses and producing 

learning materials; developing proficiency in teaching 

 

ศศภท ๔๖๒ วรรณกรรมไทยกับเพศสภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 462 Thai Literary Works and Gender 3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับเพศสภาวะ เพศสภาวะในวรรณกรรมไทย วิเคราะหและวิจารณวรรณกรรมและเรื่องเลา

ประเภทตาง ๆ เก่ียวกับเพศสภาวะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 Gender theories; gender in Thai literary works; analysis and criticism of various types of 

literary works and narratives related to gender in Thai social and cultural contexts  

 

ศศภท ๔๖๓ วรรณกรรมไทยกับสังคม ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 463 Thai Literary Works and Society 3 (3-0-6) 

 วิเคราะหและวิจารณวรรณกรรมโดยเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย ทิศทางของวรรณกรรม

ไทยรวมสมัยที่สัมพันธกับสังคมโลก 

 Analysis and criticism of Thai literary works related to Thai social and cultural contexts; trends 

in contemporary Thai literary works in relation to the global society 

 

ศศภท ๔๖๔ การศึกษาอิสระ ๓ (๐-๖-๓) 

LATH 464 Independent Study  3 (0-6-3) 

 การศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรูหรือฝกประสบการณเปนรายบุคคล ตามหัวขอที่สนใจในประเด็นเฉพาะทาง

ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยา 

 An individual research or practice in Thai language, Thai literature, and folklore according to 

one’s interest 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๑๙ 

รายวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา ๙๐ หนวยกิต 

 วิชาแกน   ๑๕ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๑๐๙ ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องตน ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  109 Introduction to the English Language and Linguistics  3 (3 - 0 - 6)  

 ประวัติศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตนภาษาศาสตรและภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน หลักการเบื้องตน

ของสัทศาตรสรวิทยา ระบบคำ วายกสัมพันธ วาทกรรม วัจนปฏิบัติศาสตร และภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 

 An introduction to the history of the English language; an introduction to linguistics and 

English linguistics; fundamental concepts in phonetics and phonology, morphology, syntax, 

discourse, semantics, pragmatics, and cosmopolitan 

 

ศศภอ  ๒๐๔ การอานเชิงวิชาการเบื้องตน ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  204 Fundamental Academic Reading 3 (3 - 0 - 6) 

 ความรูและทักษะจำเปนสำหรับการอานเชิงวิชาการเบื้องตน ไดแก คำศัพท กลยุทธในการเรียนรูคำศัพท 

เชน อุปสรรค ปจจัย รากคำ วิธีการเดาความหมายจากบริบท การจับใจความสำคัญ รายละเอียด อนุเฉทชนิดตางๆ 

จุดประสงคและน้ำเสียงของผูเขียน การอนุมาน และรูปแบบงานวิชาการตางๆ 

 Fundamental academic reading skills including vocabulary and vocabulary strategies such as 

prefixes, suffixes, roots, and guessing meaning from contexts;  identification of main ideas, details, 

types of paragraphs, the author’ s purposes and tones, inferences and various types of academic 

texts 

 

ศศภอ  ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  211 Fundamental Academic Writing 3 (3 - 0 - 6)  

 หลักการและวิธีการเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน องคประกอบของอนุเฉท อนุเฉทชนิดตางๆ การเขียนอนุเฉท

ชนิดตาง เชน อนุเฉทเชิงบรรยาย อนุเฉทเชิงพรรณนา อนุเฉทเชิงเปรียบเทียบ การเขียนความเรียงและการอางอิง 

  Principles and techniques for writing; components of paragraph, types of paragraph, paragraph 

writing such as descriptive, narrative, and comparison-contrast paragraphs; essay; citation and references 

 

กลุมวิชาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  



๑๒๐  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องตน ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  217 Introduction to Literature 3 (3 - 0 - 6)  

 องคประกอบของวรรณกรรมรอยแกว นวนิยาย กวีนิพนธ และบทละคร การวิเคราะหเรื่องสั้น นวนิยาย บท

กวีนิพนธ และบทละครซึ่งไดรับการคัดสรร 

 Components of prose, fiction, poetry, and drama; analysis of selected short stories, novels, 

poems, and plays Principles and techniques for writing; components of paragraph, types of 

paragraph, paragraph writing such as descriptive, narrative, and comparison- contrast paragraphs; 

essay; citation and references 

 

ศศภอ  ๓๐๗ การสนทนาระดับสงู ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  307 Advanced Conversation 3 (3 - 0 - 6)  

 หลักทฤษฎีซึ ่งสามารถนำมาประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ ในการสนทนาในชีวิตประจำวันและใน

วัฒนธรรมนานาชาติโดยการอภิปรายอยางสรางสรรคถึงประเด็นตางๆ ในปจจุบันที่มาจากแหลงขอมูลตางๆ อาทิ ขาว 

บทความ ภาพยนตรและนวนิยายขนาดสั้นที่ใหขอคิดและประสบการณสวนบุคคล   

 Main theories that can be effectively implemented in everyday conversation and provoking 

films, articles, and fictions and personal experiences 

 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๒๑ 

วิชาเฉพาะดาน (บังคับ)   ๕๔ หนวยกิต  

   ทักษะภาษา   ๒๑ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - คนควา) 

ศศภอ  ๒๕๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว๓  (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  252 English for Tourism 3  (3 - 0 - 6)  

 ศึกษาคำศัพท สำนวนและขอมูล เกี ่ยวกับประวัติศาสตรแหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม และประเพณีของ

ประเทศไทยและตางประเทศ และฝกสื่อสารดวยการพูด การอาน การสรุป และนำเสนอผลงานในบริบทของการ

ทองเที่ยวรวมถึงการฝกภาคสนาม 

 Vocabulary, expressions and information about history, tourist attractions, culture and 

customs of Thailand; communicative practice in speaking, reading, summarizing, and making 

presentations in the tourism context; field trips 

 

ศศภอ  ๒๕๙ การเจรจาเชิงธุรกิจ ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  259 Business Talk 3 (3 - 0 - 6) 

 การฝกปฏิบัติเสมือนจริงโดยใหผูเรียนเปนพนักงานของบริษัทจำลองทางธุรกิจและตัวแทนธุรกิจการคาการ

สื่อสารทางสังคมกับเพื่อนรวมงาน การเขารวมการประชุมและการเจรจาทางธุรกิจและการนำเสนอที่สามารถจูงใจ

และใหขอมูลทางธุรกิจ   

 An extended simulation as learners will assume roles as employees of the XYZ Corporation 

and as representatives of a number of industrial estates around Thailand;  socializing  with 

colleagues, attending  and participating in business meetings, conducting  business negotiations and 

making informative and persuasive business presentations 

 

ศศภอ  ๓๐๔ การอานเชิงวิเคราะห ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  304 Analytical Reading 3 (3 - 0 - 6) 

 การฝกฝนทักษะการอานแบบตาง ๆ การอานจับใจความหลัก ใจความรอง การสรุปขอมูลจากเอกสารที่

หลากหลาย การนำเสนอความคิดเห็นและการอภิปรายกลุมจากงานที่อานประเภทตางๆ 

 Practicing reading skill in various types, reading for main idea, supporting details, and drawing 

conclusions from the reading  materials; presenting ideas and discussing in groups based on various 

types of the readings 

 

  



๑๒๒  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๓๐๘ การเขียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการวิจัย ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  308 Research Writing Preparation 3 (3 - 0 - 6) 

 การเขียนเพื่อเตรียมความพรอมในการคนควาและการทำวิจัย องคประกอบสำคัญในการวิจัย ไดแก หลัก

จริยธรรมการวิจัย การสืบคนขอมูล และแหลงคนควาในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การอางอิงประเภทตางๆ 

กลวิธีการเขียนงานวิจยั  

 A writing course for research preparation; research components including research ethics, data 

resources and collections, literature reviews, citations and references, and research writing strategies  

 

ศศภอ  ๓๔๓ การเขียนเพ่ือจุดมุงหมายทางวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN  343 Writing for Academic Purposes 3 (3-0-6) 

 รูปแบบตาง ๆ ของงานเขียนเชิงวิชาการ คำศัพทในการเขียนวิชาการ การใชวลีในการเขียน การถอดความ

และการสรุปความ การอางอิงและรูปแบบการอางอิง การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การทำบรรณานุกรม  

การสรางสัมพันธภาพในงานเขียน การแสดงความคิดเห็นและโตแยงเชิงวิชาการ  

 Genres of academic writing; academic word list; phrases in academic writing; paraphrasing and 

summarizing; writing with citation and citation formats; analyzing and synthesizing information; writing 

bibliography; developing coherence; thoughtful exposition and argument in an academic manner 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  438 Public Speaking 3 (3 - 0 - 6) 

 องคประกอบ วิธีการ และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ  จริยธรรมในการพูดในที่สาธารณะ การรวบรวม

ขอมูล การลำดับเนื้อหาและความคิด การใชสำนวนภาษาที่เหมาะสม  การใชสื่อประกอบ การจูงใจผูฟง การพูดในที่

สาธารณะและการกลาวสุนทรพจนในโอกาสตางๆ  

 Components, methods, and techniques of public speaking, ethics, gathering data from 

appropriate sources, organizing subject matters and ideas, using appropriate language expressions, 

visual aids, convincing audience, public speaking and speeches in various occasions 

 

ศศภอ  ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสูวิชาชีพ ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  442 English for Career Preparation 3 (3 - 0 - 6) 

 การใชภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวสมัครเขาทำงาน สมัครเขาศึกษาตอ การเขียนใบสมัครงาน ใบสมัครเขา

ศึกษาตอ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การเตรียมตัวสัมภาษณสมัครงานเปนภาษาอังกฤษ 

 Preparing students for their chosen career by writing application letters and curriculum vitae; 

training them in the proper use of English in the workplace; preparing students for their job 

interviews; giving advice about their future career and tips on proper conduct of applicants during 

the job application process  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๒๓ 

   ภาษาศาสตร    ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - คนควา) 

ศศภอ  ๒๐๑ ระบบคำและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ  ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  201 English Morphology and Syntax 3 (3 - 0 - 6)  

 โครงสรางคำและประโยคในขั้นพื้นฐานและขั้นที่สูงขึ้นไป ความเกี่ยวของของระบบคำและวากยสัมพันธ กับ

ทฤษฎีทางภาษาศาสตร กระบวนการหลักของการจำแนกคำ การสรางคำ วลีและประโยคของภาษาอังกฤษและภาษา

อ่ืนๆ และลักษณะทางไวยากรณของภาษาอังกฤษ 

 Basic and higher typological structures in morphology and syntax, and their relevance to 

general linguistic theory; major inflectional, word formation, phrasal and causal processes described 

for English and various languages of the world;  grammatical aspects of English 
 

ศศภอ  ๒๐๙ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  209 English Phonetics 3 (3 - 0 - 6) 

 แนวคิดและทฤษฎีทางดานสัทศาสตร กระบวนการผลิตเสียง สัทอักษรและการถอดเสียง เสียงและหนวย

เสียงภาษาอังกฤษ องคประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ อาทิ การเชื่อมเสียง การลงเสียงหนักเบา ทำนอง

เสียง  และการฝกออกเสียงภาษาอังกฤษ 

 Fundamentals and theories of phonetics; production of speech sounds; phonetic 

transcription and the IPA; English sounds and phonemes; components of spoken English including  

linking and blending, stress and intonation; and pronunciation practice 
 

ศศภอ  ๔๓๙ อรรถศาสตรภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  439  English Semantics 3 (3 - 0 - 6) 

 แนวคิดและทฤษฎีดานอรรถศาสตรภาษาอังกฤษในระดับคำ วลี และประโยค รวมถึงบริบท อรรถลักษณ วง

ความหมาย แวดวงความหมาย บทบาททางความหมาย ความสัมพันธทางความหมายและคำ เครือขายความหมาย  

อรรถศาสตรเชิงประวัติ การตีความและการอนุมาน และคลังคำเบื้องตน  

 Concepts and theories of the English semantics at the levels of words, phrases, and 

sentences; contexts, semantic features, semantic fields, semantic domains, semantic (theta) roles, 

semantic and lexical relations, semantic networks, historical semantics, the implication and 

inferences, and the introductory corpus   
 

ศศภอ  ๔๕๑ ภาษายอยของภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  451 Varieties of English 3 (3 - 0 - 6)  

 ภาษายอยของภาษาอังกฤษที่พบและใชทัว่โลกโดยผูที่พูดและไมพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม บทบาทของ

ภาษายอยของภาษาอังกฤษตอพลเมืองโลกที่มาจากสังคม บริบท และวัฒนธรรมที่หลากหลาย  

 Varieties of English found and used around the World by native and non- native English 

speakers.  The role of varieties of English as the global language on global citizens from diverse 

contexts, cultures, and societies  



๑๒๔  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

  วรรณคดี    ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - คนควา) 

ศศภอ  ๒๑๔ พ้ืนฐานวรรณคดีทางดานเทพปกรณัมและพระคัมภีรไบเบิล ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  214 Mythological and Biblical Background to Literature 3 (3 - 0 - 6) 

 เร่ืองตางๆ จากเทวตำนานกรีกและพระคัมภีรไบเบิลตามลำดับเหตุการณในฐานะที่เปนพื้นฐานของวรรณคดี

และผลงานทางดานศิลปะ 

 The stories from classical Greek mythology and the Bible in chronological events as basis of 

literature and works of arts 

 

ศศภอ  ๓๓๕ การละครเบื้องตน ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  335 Introduction to Drama  (3 - 0 - 6)  

 พัฒนาการของการละครตะวันตกตั้งแตสมัยกรีกโบราณจนถึงปจจุบันโดยเรียนรูละครที่คัดสรรประเภทตางๆ 

ไดแก ละครยุคกลาง บทละครของเช็คสเปยร บทละครยุค อลิซาบีธัน และเทคนิคการแสดงละครและการวิจารณ

ละคร 

 Development of Western drama from the ancient Greeks to the present through a collection 

of selected plays from different periods, i.e.  Medieval Drama, Shakespeare, Elizabethan Drama and 

Technique of acting and critics 

 

ศศภอ  ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  345 British Literature 3 (3 - 0 - 6) 

 เนื้อหาสาระ แกนเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธกวีนิพนธ รอยแกว เรื่องสั้น และนวนิยายอังกฤษ 

ตั้งแตศตวรรษที่ ๑๒ ถึงศตวรรษที่ ๒๐ รวมถึงแนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมที่สะทอนงานวรรณกรรมซึ่งไดรับการ

คัดสรร 

 Subject matters, theme, form, and technique of British poetry, prose, short stories, and 

novels from the 12th century to the 20th century; concepts, philosophy, and culture reflected through 

selected literary works   

 

ศศภอ  ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  346 American Literature 3 (3 - 0 - 6)  

 เนื้อหาสาระ แกนเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธกวีนิพนธ รอยแกว เรื่องสั้น และนวนิยายอเมริกัน 

ตั้งแตยุคอาณานิคม ถึงศตวรรษที่ ๒๐ รวมถึงแนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมที่สะทอนผานงานวรรณกรรมซึ่งไดรับ

การคัดสรร 

 Subject matter, themes, forms, and techniques of American poetry, prose, short stories, and 

novels from the Colonial Period to the 20th century; concepts, philosophy, and culture reflected 

through selected literary works  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๒๕ 

  การแปล    ๙ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - คนควา) 

ศศภอ  ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  207 Principles of Translation 3 (3 - 0 - 6) 

 ประวัติและความหมายของการแปล ทฤษฎีและกระบวนการแปล  กลวิธีและศิลปะในการแปล  การเลือกใช

ภาษาท ี ่ เหมาะสมสำหร ับงานแปลแตละประเภท ฝ กแปลจากบร ิบทหลากหลายท ั ้ งภาษาอ ังกฤษและ

ภาษาไทย  วิเคราะหและอภิปรายถึงปญหาที่พบในการแปลและวิธีการแกปญหา การตรวจแกงานแปล  บทบาทของ

นักแปล  ความรูเร่ืองลิขสิทธ 

 History of translation; theories and procedure; methods and art of translation; language 

variety appropriate to each particular type of translation tasks; English- Thai and Thai- English 

translation practices in a variety of simple contexts; problems in translation and solutions to the 

problems; translation editing; roles of translators; and fundamental knowledge about copyright 

 

ศศภอ  ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  208 Translation from English into Thai 3 (3 - 0 - 6)  

วิชาที่ตองเรียนมากอน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล 

 การประยุกตทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล  การแปลตนฉบับสารคดีและบันเทิงทั่วไปจาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย การวิเคราะหปญหาในการแปล และการหาวิธีการแกปญหาดังกลาว 

 An application of translation theories to actual work, translation from fiction and non-fiction 

English originals of general context into Thai texts, an analysis of problems in translation, and 

solutions to problems 

 

ศศภอ  ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  301 Translation from Thai into English 3 (3 - 0 - 6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล 

 การประยุกตทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลตนฉบับสารคดีและบันเทิงทั ่วไปจาก

ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ การวิเคราะหปญหาในการแปล และการหาวธิีการแกปญหาดังกลาว 

 An application of translation theories to actual work, translation from fiction and non-fiction 

Thai originals of general context into English texts, an analysis of problems in translation, and 

solutions to problems 

 

  



๑๒๖  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 วิชาเลือก     ๒๑ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๒๓๓ ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  233 English for Information Technology 3 (3 - 0 - 6) 

 การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาวิชาและภาษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการสื่อสาร

ที่พบบอยในเอกสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนคูมือผูใช คำเตือน และคำแนะนำ 

 An integrated language based on the subject and linguistic contents from the field of 

information technology; introducing communicative functions frequently found in IT 

documentations, e.g. user manual, warnings, and advice 
 

ศศภอ  ๒๕๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม ๓ (๓ – ๐ -๖) 

LAEN  253 English for Hotel Business 3 (3 - 0 -6) 

 พื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ วิธีการและการฝกปฏิบัติในธุรกิจการโรงแรม คำศัพทและสำนวนที่ใชทั่วไปใน

การใหบริการแขกโรงแรม การทำบทบาทสมมุติและการอภิปรายเร่ืองธุรกิจโรงแรม การเขาดูงานโรงแรม 

 An introduction to English language, procedures, and practices used in the hotel industry; 

vocabulary terms and expressions commonly used when providing service to hotel guests; role plays 

and discussions related to hotel business, and hotel visit 
 

ศศภอ ๒๕๖ ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓ (๓ – ๐ -๖) 

LAEN  256 English for Science and Technology 3 (3 - 0 -6) 

 ศัพท สำนวนและการใชประโยค และหัวขอทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอานบทคัดยอ และการเขียน

บทสรุปรายงานทางวิทยาศาสตรและเชิงวิชาการ และการฝกฟงและการพูดโดยใชเหตุและผล การจำแนกประเภท 

การเปรียบเทียบ การใหนิยามและขอมูลตัวเลข ตาราง กราฟ 

 Vocabulary, expressions and subject matters related to science and technology; reading 

abstracts and writing summaries and scientific and academic reports, practice of speaking and 

listening using cause and effect, classification, comparison, definition, and data in forms of number, 

table, and graph 
 

ศศภอ  ๒๕๘ ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ ๓ (๓ – ๐ -๖) 

LAEN  258 English for Services 3 (3 - 0 -6) 

 คำศัพท สำนวน และ ทฤษฎี และเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานบริการ วัฒนธรรมองคกร รูปแบบจดหมาย การ

ติดตอทางโทรศัพท จดหมาย จดหมายอิเลกทรอนิกส องคประกอบเกี่ยวกับงานบริการบนเครื่องบิน และธุรกิจการ

บริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 Vocabulary, idioms, theories and other relevant skilss needed in service industries,  

organizational culture, telephoning, forms and layouts of letter and email correspondence, aviation 

industry and other related service industries 

 



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๒๗ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๒๖๐ การเขียนเชิงธุรกิจ ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  260 Business Writing  3 (3 - 0 - 6) 

 ภาษา ลีลาและรูปแบบการเขียนขอความทางธุรกิจ รวมถึงจดหมาย บันทึก จดหมายอิเล็กทรอนิกส รายงาน

ขอมูลและจูงใจ ประวัติบุคคล การรับและบันทึกขอความทางโทรศัพทซึ่งผูเรียนมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติเสมือนจริง  

 Language, style and format of written business messages: letters, memos, emails, informative 

and persuasive reports, resumes, telephone messages and telephone message slips by participating 

in an extended business English simulation 

 

ศศภอ  ๒๖๙ ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและสิ่งพิมพ ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  269 English for Media and Journalism 3 (3- 0- 6)  

 คำศัพท สำนวนภาษาอังกฤษรูปแบบตางๆ สำหรับงานหนังสือพิมพ การเสนอขาว  การเขียนขาวและเขียน

คอลัมนตางๆสำหรับหนังสือพิมพ  การเขียนหัวเร่ือง  การเขียนบทวิจารณและบทบรรณาธิการ 

 English Vocabulary, expressions and subject matters related to journalism; news 

presentation; news writing; writing of various sections in a newspaper including heading, editorial, 

and critique 

 

ศศภอ  ๒๗๘ ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริหารจดัการระบบขนสงสินคาและบริการ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN  278 English for Logistics 3 (3-0-6) 

 เนื้อหา และการฝกฝนทักษะการฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบขนสง

สินคาและบริการในหัวขอตางๆ รวมทั้งการขนสงสินคา การจัดการคลังสินคา การจัดการเอกสารและการบัญชี และ

งานแขนงตางๆของระบบขนสงสินคาและบริการ  

 Subject matters; practicing skills of listening, speaking, reading, and  writing  for 

communications on logistic industry including transporting and shipping, warehousing and 

administration, and documentation and finance;  and  various sections of  logistic system and its 

service 

 

ศศภอ  ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการเรียนรูภาษาขั้นแนะนำ ๓ (๒-๒-๕)  

LAEN  334 Introduction to Computer Aided Language Learning (CALL) 3 (2-2-5) 

 ประวัติความเปนมาและความรูพื้นฐานที่จำเปนเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการเรียนรูภาษา การ

สืบคนและการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตรวจแกไขงานเขียน การประเมินและการคัดเลือกโปรแกรม

สำเร็จรูปเพื่อชวยการเรียนรูภาษา การฝกหัดใชโปรแกรมสำเร็จรูป การผลิตสื่อเพื่อชวยการเรียนรูภาษา 

 Necessary basic knowledge concerning computer assisted language learning; data search and 

collection; data analysis; writing correction, evaluation and selection of various types of CALL 

software; various application, and CALL production   

 



๑๒๘  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  336 Sound System of English 3 (3 - 0 - 6) 

 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ ทฤษฎีและการวิเคราะหทางสัทวิทยา (สรวิทยา) ระบบเสียงภาษาอังกฤษที่ใชใน

การพูดทั่วโลก 

 English sound system, phonological theories and analysis; and systems of Englishes 

spoken around the globe 

 

ศศภอ  ๓๓๗ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ๓ (๓ – ๐- ๖)  

LAEN  337 Language, Society and Culture 3 (3 - 0 - 6)  

 ความสัมพันธระหวางภาษา วัฒนธรรมและสังคม สากลลักษณ และความหลากหลายทางภาษาและ

วัฒนธรรมรวมทั้งปจจัยตางๆ ทางสังคม การเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม ภาษา และวัฒนธรรมในบริบทตางๆ ทาง

สังคม บทบาทและอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมตอชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

 The relationships between language, culture, and society; language and cultural 

universalities and diversities, including social factors; language and cultural literacy; language and 

culture in various  social contexts; the roles and influences of language and culture on communities, 

societies, and the world 

 

ศศภอ  ๔๑๖ วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  416 Selected Topics in British Literature 3 (3 - 0 - 6) 

 หัวขอ เนื้อหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะหงานกวีนิพนธ รอยแกว เร่ืองสั้น นวนิยาย และบทละคร

อังกฤษที่สะทอนผานงานวรรณกรรมที่ไดรับการคัดสรร 

 Topics, concepts, and theories of literary criticism of British poetry, prose, short stories, 

novels, and drama through selected literary works 

 

ศศภอ  ๔๑๗ วรรณกรรมอเมริกันที่คัดสรร ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  417 Selected Topics in American Literature 3 (3 - 0 - 6) 

 หัวขอ เนื้อหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะหงานกวีนิพนธ รอยแกว เร่ืองสั้น นวนิยาย และบทละคร

อเมริกันที่สะทอนผานงานวรรณกรรมที่ไดรับการคัดสรร 

 Topics, concepts, and theories of literary criticism of American poetry, prose, short stories, 

novels, and drama through selected literary works 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๒๙ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๔๓๔ วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย ๓ (๓ – ๐- ๖) 

LAEN  434 Asian Literature  3 (3 - 0 - 6) 

 งานเขียนที่คัดสรรของนักเขียนไทยและประเทศในทวีปเอเชีย มุมมองของชาวเอเชีย ความเคลื่อนไหวทาง

วัฒนธรรมและภาษาผานวรรณกรรมในเอเชีย  

 Selected literary works of Thai writers and writers in Asian countries; perspectives of Asian 

people; culture and language movement through literature in Asia   
 

ศศภอ  ๔๓๕ เชคสเปยรเบื้องตน ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  435 Introduction to Shakespeare 3 (3 - 0 - 6) 

 ชีวประวัติของเชคสเปยร ภูมิหลังของยุคสมัย งานเขียนสำคัญประเภทบทละครและบทกวีของเชคสเปยร 

 Shakespeare’s biography and background of the period, Shakespeare’s major plays and poems 
 

ศศภอ  ๔๓๖ วัจนปฏิบัติศาสตร ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  436 Pragmatics 3 (3 - 0 - 6) 

 ภาษาและภาษาอังกฤษในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร ทฤษฎีการสื่อสาร ตัวบงบอก ความหมายชี้บงเปนนัย 

ทฤษฎีวัจนกรรม ทฤษฎีความสุภาพ การวิเคราะหบทสนทนา วัจนปฏิบัติศาสตรกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 Language and the English language from a pragmatic perspective, theories of communication, 

deixis, implicature, speech act theory, politeness theories, conversation analysis pragmatics and 

English language teaching and learning.  
 

ศศภอ  ๔๓๗ การเขียนเชิงสรางสรรค ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  437 Creative Writing 3 (3 - 0 - 6)  

 องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค ฝกฝนกลวิธีการเขียนที่ใชจินตนาการ  การเขียนแบบพรรณนาและ

แบบบรรยายในหัวขอตางๆ ไดแกการบรรยายความรูสึก การเลาเหตุการณที่ประทับใจ ชีวประวัติ การเขียนคำโฆษณา 

นิทานและเร่ืองสั้น 

 Elements of creative writing; practice of the techniques of creative writing; description and 

narration of various topics including feelings, memorable events and a biography; writing 

advertisements, fables and short stories 
 

ศศภอ  ๔๔๐ นักเขียนสตรี ๓ (๓ – ๐- ๖)  

LAEN  440 Women Writers 3 (3 - 0 - 6)   

 การศึกษาพัฒนาการทางความคิด วัฒนธรรม และทัศนคติทางสังคมผานงานเขียนของนักเขียนสตรีจากยุค

กลางถึงปจจุบัน โดยงานเขียนที่เลือกมาศึกษาประกอบดวยงานกวีนิพนธและวรรณกรรมเร่ืองสั้นของนักเขียนสตรี  

 A study of the development of female thoughts, cultures, and social perspectives through 

literary works of women writers from the Middle Age to the present, selected poems and short 

stories by women writers  

 



๑๓๐  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๔๕๕ การแปลระดับสงู ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  455 Advanced Translation 3 (3 - 0 - 6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล 

 การประยุกตทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและ

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยเนนการแปลตนฉบับสารคดีและบันเทิงที่มีโครงสรางทางภาษาและคำศัพทซับซอนข้ึน 

รวมทั้งการแปลเฉพาะทางตางๆ การวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการแปล และการหาวิธีการแกปญหาดังกลาว 

 An application of translation theories to actual work, translation from Thai into English and 

vice versa with an emphasis on specialized texts as well as fictional and non- fictional texts with 

more complex structure and vocabulary, an analysis of problems in translation, and solutions to 

problems 

 

ศศภอ  ๔๕๖ การแปลแบบลาม ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  456 Interpretation 3 (3 - 0 - 6) 

 หลักและทฤษฎีการลาม การฝกปฏิบัติงานลามประเภทตางๆ ตามวิธีการทำงาน ไดแก การลามแบบพูดตาม 

การลามแบบพูดพรอมและการลามแบบกระซิบ และการแปลปากเปลาโดยการอานตนฉบับ จากภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย เชน การลามชุมชน การลาม

ติดตามตัว การลามในศาล การลามการประชุม เปนตน ลีลาภาษาที่เหมาะสมกับการลามแตละประเภท บทบาทของ

ลามและธุรกิจการลามในสังคมไทยปจจุบัน 

 Principles and theories of interpreting; practice of different working modes of interpreting 

including consecutive interpreting, simultaneous and whispered interpreting, and sight translation; 

translating from English to Thai and vice versa in a variety of social contexts such as community 

interpreting, liaison interpreting, court interpreting, conference interpreting, etc. ; language style 

appropriate for each type of interpreting; roles of interpreters; and interpreting business in Thailand 

at present 

 

ศศภอ  ๔๖๐ วรรณกรรมเอกของโลก ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  460 Masterpieces of World Literature 3 (3 - 0 - 6)  

 เนื้อหาสาระ แกนเร่ือง รูปแบบและกลวิธีการประพันธ วรรณกรรมเอกของโลก การวิเคราะหและการวิจารณ

บทคัดวรรณกรรมเอกของโลกที่คัดสรร 

 Subject matter, themes, forms and techniques of masterpieces of world literature; analysis 

and criticism of selected excerpts of world masterpieces 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๓๑ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๔๖๑ สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  461 Seminar in Liberal Arts 3 (3 - 0 - 6) 

 กระบวนทัศนและมโนทัศนในงานวิจัยสาขาภาษา ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ วรรณคดี และการเรียนการ

สอนภาษา ประเด็นวิจัยและแนวทางการศึกษาคนควาในสาขาดังกลาว การเตรียมตัวและการฝกปฏิบัติในการเขา

รวมงานสัมมนา 

 Research paradigms and concepts in language, English linguistics, literature, language 

teaching and learning; issues and research agendas in the disciplines; preparation and practice in an 

academic seminar  

 

ศศภอ  ๔๖๒ การศึกษาคนควาอิสระในเชิงศิลปศาสตร ๓ (๓ – ๐ – ๖) 

LAEN  462 Independent Study in Liberal Arts 3 (3 – 0 - 6) 

 ความตองการในการศึกษาอิสระโดยการอานงานตางๆ การเรียนรูองคประกอบงานวิจัยเพื่อนำไปสูการผลิต

รายงานการวิจัย  ผลงานตพีิมพรูปแบบผลงานอ่ืนๆในสาขาศิลปศาสตร 

 An independent study inquiry conducted through extensive reading; components of research 

enhancing academic presentations, research articles, types of publications or other outcomes in the 

field of liberal arts 

 

ศศภอ  ๔๗๕ การสอนภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖)  

LAEN  475 English Language Teaching 3 (3 - 0 - 6) 

 บทบาทของการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ที่ประกอบดวยวิธีการสอน รูปแบบและแนวการ

สอน การสรางหลักสูตรและแผนการสอน เปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูในระดับโรงเรียนและอุดมศึกษา และการ

สาธิตการสอน 

 The role of ELT; ELT methods, approach, design, procedure; language syllabus design and 

lesson planning; goals and standards at school and tertiary levels; and teaching demonstration 

  



๑๓๒  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 รายวิชาโท ภาษาอังกฤษ       

กลุมวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๒๐๔ การอานเชิงวิชาการเบื้องตน ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN  204 Fundamental Academic Reading 3 (3-0-6) 

 ความรูและทักษะจำเปนสำหรับการอานเชิงวิชาการเบื้องตน ไดแก คำศัพท กลยุทธในการเรียนรูคำศัพท 

เชน อุปสรรค ปจจัย รากคำ วิธีการเดาความหมายจากบริบท การจับใจความสำคัญ รายละเอียด อนุเฉทชนิดตางๆ 

จุดประสงคและน้ำเสียงของผูเขียน การอนุมาน และรูปแบบงานวิชาการตางๆ 

 Fundamental academic reading skills including vocabulary and vocabulary strategies such as 

prefixes, suffixes, roots, and guessing meaning from contexts;  identification of main ideas, details, 

types of paragraphs, the author’ s purposes and tones, inferences and various types of academic 

texts 

 

ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 207 Principles of Translation 3 (3-0-6) 

 ประวัติและความหมายของการแปล ทฤษฎีและกระบวนการแปล กลวิธีและศิลปะในการแปล การเลือกใช

ภาษาที่เหมาะสมสำหรับงานแปลแตละประเภท ฝกแปลจากบริบทหลากหลายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

วิเคราะหและอภิปรายถึงปญหาที่พบในการแปลและวิธีการแกปญหา การตรวจแกงานแปล บทบาทของนักแปล 

ความรูเร่ืองลิขสิทธ 

 History and definition of translation; theories and procedure; methods and art of translation; 

language variety appropriate to each particular type of translation tasks; English-Thai and Thai-English 

translation practices in a variety of simple contexts; problems in translation and solutions to the 

problems; translation editing; roles of translators; and fundamental knowledge about copyright 

 

ศศภอ  ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน ๓ (๓–๐–๖)   

LAEN 211 Fundamental Academic Writing 3 (3-0-6)    

 หลักการและวิธีการเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน องคประกอบของอนุเฉท อนุเฉทชนิดตางๆ การเขียนอนุเฉท

ชนิดตาง เชนอนุเฉทเชิงบรรยาย อนุเฉทเชิงพรรณนา อนุเฉทเชิงเปรียบเทียบ การเขียนความเรียงและการอางอิง 

 Principles and techniques for writing; components of paragraph, types of paragraph, 

paragraph writing such as descriptive, narrative, and comparison- contrast paragraphs; essay; citation 

and references 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๓๓ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๓–๐–๖)   

LAEN 438 Public Speaking 3 (3-0-6) 

 องคประกอบ วิธีการ และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ  จริยธรรมในการพูดในที่สาธารณะ การรวบรวม

ขอมูล การลำดับเนื้อหาและความคิด การใชสำนวนภาษาที่เหมาะสม  การใชสื่อประกอบ การจูงใจผูฟง การพูดในที่

สาธารณะและการกลาวสุนทรพจนในโอกาสตางๆ  

 Components, methods, and techniques of public speaking, ethics, gathering data from 

appropriate sources, organizing subject matters and ideas, using appropriate language expressions, 

visual aids, convincing audience, public speaking and speeches in various occasions 

 

 

กลุมวิชาเลือก  เลือกไมต่ำกวา ๒ รายวิชา  รวม ๖ หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในหมวดนี้ไดจากวิชาเฉพาะดาน(บังคับ) หรือวิชาเลือกของหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดหนา ๕๔ ) 

 รายวิชาบังคับในกลุมวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวน ๑๗ รายวิชา ๕๑ หนวยกิต ดังนี้ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตรและภาษาอังกฤษเบื้องตน ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics 3 (3-0-6) 

 ประวัติศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน ภาษาศาสตรและภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน หลักการเบื้องตน

ของสัทศาตรสรวิทยา ระบบคำ วายกสัมพันธ วาทกรรม วัจนปฏิบัติศาสตร และภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 

 An introduction to the history of the English language; an introduction to linguistics and 

English linguistics; fundamental concepts in phonetics and phonology, morphology, syntax, 

discourse, semantics, pragmatics, and cosmopolitan 

 

ศศภอ ๒๐๑ ระบบคำและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 201 English Morphology and Syntax 3 (3-0-6) 

 โครงสรางคำและประโยคในขั้นพื้นฐานและขั้นที่สูงขึ้นไป ความเกี่ยวของของระบบคำและวากยสัมพันธ กับ

ทฤษฎีทางภาษาศาสตร กระบวนการหลักของการจำแนกคำ การสรางคำ วลีและประโยคของภาษาอังกฤษและภาษา

อ่ืนๆ และลักษณะทางไวยากรณของภาษาอังกฤษ 

 Basic and higher typological structures in morphology and syntax, and their relevance to 

general linguistic theory; major inflectional, word formation, phrasal and causal processes described 

for English and various languages of the world; grammatical aspects of English 

 

  



๑๓๔  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๒๐๔ การอานเชิงวิชาการเบื้องตน ๓ (๓–๐–๖)   

LAEN  204 Fundamental Academic Reading 3 (3-0-6)    

 ความรูและทักษะจำเปนสำหรับการอานเชิงวิชาการเบื้องตน ไดแก คำศัพท กลยุทธในการเรียนรูคำศัพท 

เชน อุปสรรค ปจจัย รากคำ วิธีการเดาความหมายจากบริบท การจับใจความสำคัญ รายละเอียด อนุเฉทชนิดตางๆ 

จุดประสงคและน้ำเสียงของผูเขียน การอนุมาน และรูปแบบงานวิชาการตางๆ 

 Fundamental academic reading skills including vocabulary and vocabulary strategies such as 

prefixes, suffixes, roots, and guessing meaning from contexts;  identification of main ideas, details, 

types of paragraphs, the author’ s purposes and tones, inferences and various types of academic 

texts 

 

ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 207 Principles of Translation 3 (3-0-6) 

 ประวัติและความหมายของการแปล ทฤษฎีและกระบวนการแปล กลวิธีและศิลปะในการแปล การเลือกใช

ภาษาที่เหมาะสมสำหรับงานแปลแตละประเภท ฝกแปลจากบริบทหลากหลายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

วิเคราะหและอภิปรายถึงปญหาที่พบในการแปลและวิธีการแกปญหา การตรวจแกงานแปล บทบาทของนักแปล 

ความรูเร่ืองลิขสิทธ 

 History and definition of translation; theories and procedure; methods and art of translation; 

language variety appropriate to each particular type of translation tasks; English-Thai and Thai-English 

translation practices in a variety of simple contexts; problems in translation and solutions to the 

problems; translation editing; roles of translators; and fundamental knowledge about copyright 

 

ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 208 Translation from English into Thai 3 (3-0-6) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล 

 การประยุกตทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล  การแปลตนฉบับสารคดีและบันเทิงทั่วไปจาก

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย การวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการแปล และการหาวิธีการแกปญหาดังกลาว 

 An application of translation theories to actual work, translation from fiction and non-fiction 

English originals of general context into Thai texts, an analysis of problems in translation, and 

solutions to problems 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๓๕ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 209 English Phonetics 3 (3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีทางดานสัทศาสตร กระบวนการผลิตเสียง สัทอักษรและการถายเสียง เสียงและหนวย

เสียงภาษาอังกฤษ องคประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ อาทิ การเชื่อมเสียง การลงเสียงหนักเบา ทำนอง

เสียง ฯลฯ และการฝกออกเสียงภาษาอังกฤษ 

 Fundamentals and theories of phonetics; production of speech sounds; phonetic 

transcription and the IPA; English sounds and phonemes; components of spoken English including 

linking and blending, stress and intonation; and pronunciation practice 

 

ศศภอ  ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 211 Fundamental Academic Writing 3 (3- 0-6) 

 หลักการและวิธีการเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน องคประกอบของอนุเฉท อนุเฉทชนิดตางๆ การเขียนอนุเฉท

ชนิดตาง เชนอนุเฉทเชิงบรรยาย อนุเฉทเชิงพรรณนา อนุเฉทเชิงเปรียบเทียบ การเขียนความเรียงและการอางอิง 

 Principles and techniques for writing; components of paragraph, types of paragraph, 

paragraph writing such as descriptive, narrative, and comparison- contrast paragraphs; essay; citation 

and references 

 

ศศภอ ๒๑๔ พ้ืนฐานวรรณคดีทางดานเทพปกรณัมและพระคัมภีรไบเบิล ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature 3 (3-0-6) 

 เร่ืองตางๆ จากเทวตำนานกรีกและพระคัมภีรไบเบิลตามลำดับเหตุการณในฐานะที่เปนพื้นฐานของวรรณคดี

และผลงานทางดานศิลปะ 

 The stories from classical Greek mythology and the Bible in chronological events as basis of 

literature and works of arts 

 

ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องตน ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 217 Introduction to Literature 3 (3-0-6) 

 องคประกอบของวรรณกรรมรอยแกว นวนิยาย กวีนิพนธ และบทละคร วิเคราะหเรื่องสั้น บทคัดจาก นว

นิยาย บทกวีนิพนธ และบทคัดจากบทละครซึ่งไดรับการคัดสรร 

 Components of prose, fiction, poetry, and drama; analysis of selected short stories, excerpts 

from novels, poems, and plays 
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จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 301 Translation from Thai into English 3 (3-0-6) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล 

 การประยุกตทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลตนฉบับสารคดีและบันเทิงทั ่วไปจาก

ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ การวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการแปล และการหาวิธีการแกปญหาดังกลาว 

 An application of translation theories to actual work, translation from fiction and non-fiction 

Thai originals of general context into English texts, an analysis of problems in translation, and 

solutions to problems 

 

ศศภอ ๓๐๔ การอานเชิงวิเคราะห ๓ (๓–๐–๖)  

LAEN 304 Analytical Reading 3 (3-0-6) 

 การฝกฝนทักษะการอานแบบตาง ๆ การอานจับใจความหลัก ใจความรอง การสรุปขอมูลจากเอกสารที่

หลากหลาย การนำเสนอความคิดเห็นและการอภิปรายกลุมจากงานที่อานประเภทตางๆ 

 Practicing reading skill in various types, reading for main idea, supporting details, and drawing 

conclusions from the reading  materials; presenting ideas and discussing in groups based on various 

types of the readings 

 

ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสงู ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 307 Advanced Conversation 3 (3-0-6) 

 หลักทฤษฎีซึ ่งสามารถนำมาประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ ในการสนทนาในชีวิตประจำวันและใน

วัฒนธรรมนานาชาติโดยการอภิปรายอยางสรางสรรคถึงประเด็นตางๆ ในปจจุบันที่มาจากแหลงขอมูลตางๆ อาทิ ขาว 

บทความ ภาพยนตรและนวนิยายขนาดสั้นที่ใหขอคิดและประสบการณสวนบุคคล   

 Main theories that can be effectively implemented in everyday conversation and 

intercultural communication through a discussion of controversial issues, such as news, thought-

provoking films, articles, and fictions and personal experiences 

 

ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการวิจัย ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 308 Research Writing Preparation 3 (3-0-6) 

 การเขียนเพื่อเตรียมความพรอมในการคนควาและการทำวิจัย องคประกอบสำคัญในการวิจัย ไดแก หลัก

จริยธรรมการวิจัย การสืบคนขอมูล และแหลงคนควาในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การอางอิงประเภทตางๆ 

กลวิธีการเขียนงานวิจยั  

 A writing course for research preparation; research components including research ethics, 

data resources and collections, literature reviews, citations and references, and research writing 

strategies 
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จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพ่ือจุดมุงหมายทางวิชาการ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 343 Writing for Academic Purposes 3 (3-0-6) 

 รูปแบบตาง ๆ ของงานเขียนเชิงวิชาการ คำศัพทที่ปรากฏบอยในการเขียนวิชาการ การใชวลีในการเขียน 

การถอดความและการสรุปความ การอางอิงและรูปแบบการอางอิง การวิเคราะหและสังเคราะหการทำบรรณานุกรม 

การสรางสัมพันธภาพในงานเขียน การแสดงความคิดเห็นและโตแยงเชิงวิชาการ  

 Genres of academic writing; academic word list; building and using phrases in academic 

writing; paraphrasing and summarizing; writing with citation and citation formats; analyzing and 

synthesizing information; building bibliography; developing coherence; thoughtful exposition and 

argument in an academic manner 
 

ศศภอ ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 345 British Literature 3 (3-0-6) 

 เนื้อหาสาระ แกนเร่ือง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธกวีนิพนธ รอยแกว เร่ืองสั้น และนวนิยายอังกฤษ ตั้งแต

ศตวรรษที่ ๑๒ ถึงศตวรรษที่ ๒๐ รวมถึงแนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมที่สะทอนงานวรรณกรรมซึ่งไดรับการคัดสรร 

 Subject matter, theme, form, and technique of British poetry, prose, short stories, and novels 

from the 12th century to the 20th century; concepts, philosophy, and culture reflected through 

selected literary works 
 

ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 346 American Literature 3 (3-0-6) 

 เนื้อหาสาระ แกนเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธกวีนิพนธ รอยแกว เรื่องสั้น และนวนิยายอเมริกัน 

ตั้งแตยุคอาณานิคม (Colonial Period) ถึงศตวรรษที่ ๒๐ รวมถึงแนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมที่สะทอนผานงาน

วรรณกรรมซึ่งไดรับการคัดสรร 

 Subject matter, themes, forms, and techniques of American poetry, prose, short stories, and 

novels from the Colonial Period to the 20th century; concepts, philosophy, and culture reflected 

through selected literary works 
 

ศศภอ  ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 438 Public Speaking 3 (3-0-6) 

 องคประกอบ วิธีการ และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ  จริยธรรมในการพูดในที่สาธารณะ การรวบรวม

ขอมูล การลำดับเนื้อหาและความคิด การใชสำนวนภาษาที่เหมาะสม  การใชสื่อประกอบ การจูงใจผูฟง การพูดในที่

สาธารณะและการกลาวสุนทรพจนในโอกาสตางๆ  

 Components, methods, and techniques of public speaking, ethics, gathering data from 

appropriate sources, organizing subject matters and ideas, using appropriate language expressions, 

visual aids, convincing audience, public speaking and speeches in various occasions  
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รายวิชาบังคับเลือก 

รายวิชาบังคับเลือกในกลุมวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวน ๑๕ รายวิชา นักศึกษาตองเลือกเรียน

รายวิชาใหมีหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๔๕  หนวยกิต ดังนี้ 

  แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยว     (๑๐ รายวิชา) รวม  ๓๐ หนวยกิต 

  แผนการศึกษาวิชาเอก – วิชาโท  (๔ รายวิชา) รวม  ๑๒ หนวยกิต 

 

หมวดภาษาศาสตร (Linguistics) 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 336 Sound System of English 3 (3-0-6) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : ศศภอ ๒๐๑ 

 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ ทฤษฎีและการวิเคราะหทางสัทวิทยา (สรวิทยา) ระบบเสียงภาษาอังกฤษที่ใชใน

การพูดทั่วโลก 

 English sound system, phonological theories and analysis; and systems of Englishes 

spoken  around the globe 

 

ศศภอ ๓๓๗ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 337 Language, Society and Culture 3 (3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางภาษา วัฒนธรรมและสังคม สากลลักษณ และความหลากหลายทางภาษาและ

วัฒนธรรมรวมทั้งปจจัยตางๆ ทางสังคม การเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม ภาษา และวัฒนธรรมในบริบทตางๆ ทาง

สังคม บทบาทและอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมตอชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

 The relationships between language, culture, and society; language and cultural 

universalities  and diversities, including social factors; language and cultural literacy; language and 

culture in various  social contexts; the roles and influences of language and culture on communities, 

societies, and the world 

 

ศศภอ ๔๓๖ วัจนปฏิบัติศาสตร ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 436 Pragmatics 3 (3-0-6) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : ศศภอ ๑๐๙ 

 ภาษาและภาษาอังกฤษในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร ทฤษฎีการสื่อสาร ตัวบงบอก ความหมายชี้บงเปนนัยในการ

สนทนา ทฤษฎีวัจนกรรม การวิเคราะหบทสนทนา การเก็บขอมูลภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการวิเคราะหภาษาเชิง

วัจนปฏิบัติศาสตร 

 Language and the English language from a pragmatic perspective, general theories of 

communication, conversational implicature, deixis, speech act theory, conversation analysis, 

collecting and analyzing spoken and written data 
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จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๔๕๑ ภาษายอยของภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 451 Varieties of English 3 (3-0-6) 

 ภาษายอยของภาษาอังกฤษที่พบและใชทั่วโลกโดยผูที่พูดและไมพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม. บทบาทของ

ภาษายอยของภาษาอังกฤษตอพลเมืองโลกที่มาจากสังคม บริบท และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 Varieties of English found and used around the World by native and non- native English 

speakers.  The role of varieties of English as the global language on global citizens from diverse 

contexts, cultures, and societies 

 

ศศภอ ๔๕๕ การแปลระดับสงู ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 455 Advanced Translation 3 (3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล 

 การประยุกตทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและ

ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยเนนการแปลตนฉบับสารคดีและบันเทิงที่มีโครงสรางทางภาษาและคำศัพทซับซอนข้ึน 

รวมทั้งการแปลเฉพาะทางตางๆ การวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการแปล และการหาวิธีการแกปญหาดังกลาว 

 An application of translation theories to actual work, translation from Thai into English and 

vice versa with an emphasis on specialized texts as well as fictional and non- fictional texts with 

more complex structure and vocabulary, an analysis of problems in translation, and solutions to 

problems 

 

ศศภอ ๔๕๖ การแปลแบบลาม ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 456 Interpretation 3 (3-0-6) 

 หลักและทฤษฎีการลาม การฝกปฏิบัติงานลามประเภทตางๆ ตามวิธีการทำงาน ไดแก การลามแบบพูดตาม 

การลามแบบพูดพรอมและการลามแบบกระซิบ และการแปลปากเปลาโดยการอานตนฉบับ จากภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย เชน การลามชุมชน การลาม

ติดตามตัว การลามในศาล การลามการประชุม เปนตน ลีลาภาษาที่เหมาะสมกับการลามแตละประเภท บทบาทของ

ลามและธุรกิจการลามในสังคมไทยปจจุบัน 

 Principles and theories of interpreting; practice of different working modes of interpreting 

including consecutive interpreting, simultaneous and whispered interpreting, and sight translation; 

translating from English to Thai and vice versa in a variety of social contexts such as community 

interpreting, liaison interpreting, court interpreting, conference interpreting, etc. ; language style 

appropriate for each type of interpreting; roles of interpreters; and interpreting business in Thailand 

at present 
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หมวดวรรณคดี (Literature) 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๓๓๕ การละครเบื้องตน ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 335 Introduction to Drama 3 (3-0-6) 

 พัฒนาการของการละครตะวันตกตั้งแตสมัยกรีกโบราณจนถึงปจจุบันโดยเรียนรูละครที่คัดสรรประเภทตางๆ 

ไดแกละครยุคกลาง บทละครของเช็คสเปยร บทละครยุคอลิซาบีธัน และเทคนิคการแสดงละครและการวิจารณละคร 

 Development of Western drama from the ancient Greeks to the present through a collection 

of selected plays from different periods, i.e.  Medieval Drama, Shakespeare, Elizabethan Drama and 

Technique of acting and critics 

 

ศศภอ ๔๑๖ วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 416 Selected Topics in British Literature 3 (3-0-6) 

 หัวขอ เนื้อหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะหงานกวีนิพนธ รอยแกว เร่ืองสั้น นวนิยาย และบทละคร

อังกฤษที่สะทอนผานงานวรรณกรรมที่ไดรับการคัดสรร 

 Topics, concepts, and theories of literary criticism of British poetry, prose, short stories, 

novels, and drama through selected literary works 

 

ศศภอ ๔๑๗ วรรณกรรมอเมริกันที่คัดสรร ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 417 Selected Topics in American Literature 3 (3-0-6) 

 หัวขอ เนื้อหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะหงานกวีนิพนธ รอยแกว นวนิยาย และบทละครอเมริกัน

ที่สะทอนผานงานวรรณกรรมที่ไดรับการคัดสรร 

 Topics, concepts, and theories of literary criticism of American poetry, prose, short stories, 

novels, and drama through selected literary works 

 

ศศภอ ๔๓๔ วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 434 Asian Literature 3 (3-0-6) 

 งานเขียนที่คัดสรรของนักเขียนไทยและประเทศในทวีปเอเชีย มุมมองของชาวเอเชีย ความเคลื่อนไหวทาง

วัฒนธรรมและภาษาผานวรรณกรรมในเอเชีย  

 Selected literary works of Thai writers and writers in Asian countries; perspectives of Asian 

people; culture and language movement through literature in Asia    

 

ศศภอ ๔๓๕ เชคสเปยรเบื้องตน ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 435 Introduction to Shakespeare 3 (3-0-6) 

 ชีวประวัติของเชคสเปยร ภูมิหลังของยุคสมัย งานเขียนสำคัญประเภทบทละครและบทกวีของเชคสเปยร 

 Shakespeare’s biography and background of the period, Shakespeare’s major plays and poems  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๔๑ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๔๓๗ การเขียนเชิงสรางสรรค ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 437 Creative Writing 3 (3-0-6) 

 องคประกอบของการเขียนเชิงสรางสรรค ฝกฝนกลวิธีการเขียนที่ใชจินตนาการ การเขียนแบบพรรณนาและ

แบบบรรยายในหัวขอตางๆ ไดแก การบรรยายความรูสึก การเลาเหตุการณที่ประทับใจ ชีวประวัติ การเขียนคำ

โฆษณา นิทานสอนใจและเร่ืองสั้น 

 Elements of creative writing; practice of the techniques of creative writing; description and 

narration of various topics including feelings, memorable events and a personal history; writing 

advertisements, fables and short stories 

 

ศศภอ ๔๔๐ นักเขียนสตรี ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 440 Women Writers 3 (3-0-6) 

 การศึกษาพัฒนาการทางความคิด วัฒนธรรม และทัศนคติทางสังคมผานงานเขียนของนักเขียนสตรีจาก 

ยุคกลางถึงปจจุบัน โดยงานเขียนที่เลือกมาศึกษาประกอบดวยงานกวีนิพนธและวรรณกรรมเร่ืองสั้นของนักเขียนสตรี 

 A study of the development of female thoughts, cultures, and social perspectives through 

literary works of women writers from the Middle Age to the present 

 

ศศภอ ๔๖๐ วรรณกรรมเอกของโลก ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 460 Masterpieces of World Literature 3 (3-0-6) 

 เนื้อหาสาระ แกนเร่ือง รูปแบบและกลวิธีการประพันธ วรรณกรรมเอกของโลก การวิเคราะหและการวิจารณ

บทคัดวรรณกรรมเอกของโลกที่คัดสรร 

 Subject matter, themes, forms and techniques of masterpieces of world literature; analysis 

and criticism of selected excerpts of world masterpieces 

 

 

หมวดทักษะ (Skills)) 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๔๖๑ สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 461 Seminar in Liberal Arts 3 (3-0-6) 

 กระบวนทัศนและมโนทัศนในงานวิจัยสาขาภาษา ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ วรรณคดี และการเรียน 

การสอนภาษา ประเด็นวิจัยและแนวทางการศึกษาคนควาในสาขาดังกลาว การเตรียมตัวและการฝกปฏิบัติในการเขา

รวมงานสัมมนา 

 Research paradigms and concepts in language, English linguistics, literature, language 

teaching and learning; issues and research agendas in the disciplines; preparation and practice in an 

academic seminar 

 

 



๑๔๒  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๔๖๒ การศึกษาคนควาอิสระในเชิงศิลปศาสตร ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 462 Independent Study in Liberal Arts 3 (3-0-6) 

 ความตองการในการศึกษาอิสระโดยการอานงานตางๆ การเรียนรูองคประกอบงานวิจัยเพื่อนำไปสูการผลิต

รายงานการวิจัย ผลงานตีพิมพหรือรูปแบบผลงานอ่ืนๆในสาขาศิลปศาสตร 

 An independent study inquiry conducted through extensive reading; components of research 

enhancing academic presentations, research articles, types of publications or other outcomes in the 

field of liberal arts 

 

 

หมวดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes) 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๒๓๓ ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 233 English for Information Technology 3 (3-0-6) 

 วิชาที่บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ ที ่มีเนื ้อหาวิชาและภาษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำ 

การสื่อสารที่พบบอยในเอกสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนคูมือผูใช คำเตือน และคำแนะนำ 

 An integrated language course based on the subject and linguistic contents from the field of 

information technology; introducing communicative functions frequently found in IT 

documentations, e.g. user manual, warnings, and advice 

 

ศศภอ ๒๕๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 252 English for Tourism 3 (3-0-6) 

 คำศัพท สำนวนและขอมูล เก่ียวกับประวัติศาสตรแหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศไทย

และตางประเทศ และฝกสื่อสารดวยการพูด การอาน การสรุป และนำเสนอผลงานในบริบทของการทองเที่ยวรวมถึง

การฝกภาคสนาม 

 Vocabulary, expressions and information about history, tourist attractions, culture and 

customs of Thailand; communicative practice in speaking, reading, summarizing, and making 

presentations in the tourism context; field trips 

 

ศศภอ ๒๕๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการโรงแรม ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 253 English for Hotel Business 3 (3-0-6) 

 พื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ วิธีการและการฝกปฏิบัติในธุรกิจการโรงแรม คำศัพทและสำนวนที่ใชทั่วไปใน

การใหบริการแขกโรงแรม การทำบทบาทสมมุติและการอภิปรายเร่ืองธุรกิจโรงแรม การเขาดูงานโรงแรม 

 An introduction to English language, procedures, and practices used in the hotel industry; 

vocabulary terms and expressions commonly used when providing service to hotel guests; role plays 

and discussions related to hotel business, and hotel visit 

 



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๔๓ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๒๕๖ ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 256 English for Science and Technology 3 (3-0-6) 

 ศัพท สำนวนและการใชประโยค และหัวขอทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอานบทคัดยอ และการเขียน

บทสรุปรายงานทางวิทยาศาสตรและเชิงวิชาการ และการฝกฟงและการพูดโดยใชเหตุและผล การจำแนกประเภท  

การเปรียบเทียบ การใหนิยามและขอมูลตัวเลข ตาราง กราฟเพื่ออธิบายความ 

 Vocabulary, expressions and subject matters related to science and technology; reading 

abstracts and writing summaries and scientific and academic reports, practice of speaking and 

listening using cause and effect, classification, comparison, definition, and data in form of number, 

table, and graph 

 

ศศภอ ๒๕๘ ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 258 English for Services 3 (3-0-6) 

 คำศัพท สำนวน และเนื ้อหาที ่ส ัมพันธกับการใหบริการแกล ูกคา เชน การสื ่อสารระหวางคนรู จัก  

การใหบริการในกระทรวง กรมตาง ๆ โรงพยาบาล เคร่ืองบนิ เปนตน 

 Terminology and skills needed in the aviation industry, medical profession, and other areas 

of the service industry which are of special interest to the students 

 

ศศภอ ๒๕๙ การเจรจาธุรกิจ  ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 259 Business Talk 3 (3-0-6) 

 การฝกปฏิบัติเสมือนจริงโดยใหผูเรียนเปนพนักงานของบริษัทจำลองทางธุรกิจและตัวแทนธุรกิจการคาการ

สื่อสารทางสังคมกับเพื่อนรวมงาน การเขารวมการประชุมและการเจรจาทางธุรกิจและการนำเสนอที่สามารถจูงใจ

และใหขอมูลทางธุรกิจ 

 An extended simulation as learners will assume roles as employees of the XYZ Corporation 

and as representatives of a number of industrial estates around Thailand; socializing with colleagues, 

attending and participating in business meetings, conducting  business negotiations and making 

informative and persuasive business presentations 

 

ศศภอ ๒๖๐ การเขียนเชิงธุรกิจ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 260 Business Writing 3 (3-0-6) 

 ภาษา สไตลและรูปแบบการเขียนขอความทางธุรกิจ รวมถึงจดหมาย บันทึก จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

รายงานขอมูลและจูงใจ ประวัติบุคคล การรับและบันทึกขอความทางโทรศัพทซึ่งผูเรียนมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติ

เสมือนจริง  

 Language, style and format of oral and written business messages:  letters, memos, emails, 

informative and persuasive reports, c. v.  s/ resumes, telephone messages and telephone message 

slips by participating in an extended business English simulation 
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จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๒๖๙ ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและสิ่งพิมพ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 269 English for Media and Journalism 3 (3-0-6) 

 คำศัพท สำนวนภาษาอังกฤษรูปแบบตางๆ สำหรับงานหนังสือพิมพ การเสนอขาว การเขียนขาวและเขียน

คอลัมนตางๆสำหรับหนังสือพิมพ การเขียนหัวเร่ือง การเขียนบทวิจารณและบทบรรณาธิการ 

 Vocabulary, expressions and subject matters related to journalism; news presentation; news 

writing; writing of various sections in a newspaper including heading, editorial, critique, etc. 

 

ศศภอ ๒๗๘ ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริหารจดัการระบบขนสงสินคาและบริการ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 278 English for Logistics 3 (3-0-6) 

 เนื้อหา และการฝกฝนทักษะการฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบขนสง

สินคาและบริการในหัวขอตางๆ รวมทั้งการขนสงสินคา การจัดการคลังสินคา การจัดการเอกสารและการบัญชี และ

งานแขนงตางๆของระบบขนสงสินคาและบริการ  

 Subject matters; practicing skills of listening, speaking, reading, and writing for communications 

on logistics industry including transporting and shipping, warehousing and administration, and 

documentation and finance; and various sections of logistics system and its service 

 

ศศภอ ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการเรียนรูภาษาขั้นแนะนำ ๓ (๒-๒-๕) 

LAEN 334 Introduction to Computer Aided Language Learning (CALL)  3 (2-2-5) 

 ประวัติความเปนมาและความรูพื ้นฐานที่จำเปนเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการเรียนรูภาษา  

การสืบคนและการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตรวจแกไขงานเขียน การประเมนิและการคัดเลือกโปรแกรม

สำเร็จรูปเพื่อชวยการเรียนรูภาษา การฝกหัดใชโปรแกรมสำเร็จรูป การผลิตสื่อเพื่อชวยการเรียนรูภาษา 

 Necessary basic knowledge concerning computer assisted language learning; data search and 

collection; data analysis; writing correction, evaluation and selection of various types of CALL 

software; various application, and CALL production 

 

ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสูวิชาชีพ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 442 English for Career Preparation 3 (3-0-6) 

 การใชภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวสมัครเขาทำงาน สมัครเขาศึกษาตอ การเขียนใบสมัครงาน ใบสมัครเขา

ศึกษาตอ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การเตรียมตัวสัมภาษณสมัครงานเปนภาษาอังกฤษ 

 Preparing students for their chosen career by writing application letters and curriculum vitae; 

training them in the proper use of English in the workplace; preparing students for their job 

interviews; giving advice about their future career and tips on proper conduct of applicants during 

the job application process 
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จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ ๔๗๕ การสอนภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 475 English Language Teaching 3 (3-0-6) 

 บทบาทของการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ที่ประกอบดวยวิธีการสอน รูปแบบและแนว 

การสอน การสรางหลักสูตรและแผนการสอน เปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูในระดับโรงเรียนและอุดมศึกษา และ

การสาธิตการสอน 

 The role of ELT; ELT methods, approach, design, procedure; language syllabus design and 

lesson planning; goals and standards at school and tertiary levels; and teaching demonstration 

 

  



๑๔๖  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 รายวิชาโท ภาษาอังกฤษ                                                                                    ๑๘  หนวยกิต 

 

กลุมวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๒๐๔ การอานเชิงวิชาการเบื้องตน ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN  204 Fundamental Academic Reading 3 (3-0-6) 

 ความรูและทักษะจำเปนสำหรับการอานเชิงวิชาการเบื้องตน ไดแก คำศัพท กลยุทธในการเรียนรูคำศัพท 

เชน อุปสรรค ปจจัย รากคำ วิธีการเดาความหมายจากบริบท การจับใจความสำคัญ รายละเอียด อนุเฉทชนิดตางๆ 

จุดประสงคและน้ำเสียงของผูเขียน การอนุมาน และรูปแบบงานวิชาการตางๆ 

 Fundamental academic reading skills including vocabulary and vocabulary strategies such as 

prefixes, suffixes, roots, and guessing meaning from contexts;  identification of main ideas, details, 

types of paragraphs, the author’ s purposes and tones, inferences and various types of academic 

texts 

 

ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 207 Principles of Translation 3 (3-0-6) 

 ประวัติและความหมายของการแปล ทฤษฎีและกระบวนการแปล กลวิธีและศิลปะในการแปล การเลือกใช

ภาษาที่เหมาะสมสำหรับงานแปลแตละประเภท ฝกแปลจากบริบทหลากหลายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

วิเคราะหและอภิปรายถึงปญหาที่พบในการแปลและวิธีการแกปญหา การตรวจแกงานแปล บทบาทของนักแปล 

ความรูเร่ืองลิขสิทธ 

 History and definition of translation; theories and procedure; methods and art of translation; 

language variety appropriate to each particular type of translation tasks; English-Thai and Thai-English 

translation practices in a variety of simple contexts; problems in translation and solutions to the 

problems; translation editing; roles of translators; and fundamental knowledge about copyright 

 

ศศภอ  ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 211 Fundamental Academic Writing 3 (3-0-6) 

 หลักการและวิธีการเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน องคประกอบของอนุเฉท อนุเฉทชนิดตางๆ การเขียนอนุเฉท

ชนิดตาง เชนอนุเฉทเชิงบรรยาย อนุเฉทเชิงพรรณนา อนุเฉทเชิงเปรียบเทียบ การเขียนความเรียงและการอางอิง 

 Principles and techniques for writing; components of paragraph, types of paragraph, 

paragraph writing such as descriptive, narrative, and comparison- contrast paragraphs; essay; citation 

and references 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๔๗ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภอ  ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๓–๐–๖) 

LAEN 438 Public Speaking 3 (3-0-6) 

 องคประกอบ วิธีการ และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ  จริยธรรมในการพูดในที่สาธารณะ การรวบรวม

ขอมูล การลำดับเนื้อหาและความคิด การใชสำนวนภาษาที่เหมาะสม  การใชสื่อประกอบ การจูงใจผูฟง การพูดในที่

สาธารณะและการกลาวสุนทรพจนในโอกาสตางๆ  

 Components, methods, and techniques of public speaking, ethics, gathering data from 

appropriate sources, organizing subject matters and ideas, using appropriate language expressions, 

visual aids, convincing audience, public speaking and speeches in various occasions 

 

กลุมวิชาบังคับเลือก เลือกไมตำ่กวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกไดจากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดหนา ๕๖ - ๕๗) 

 

 

  



๑๔๘  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 รายวิชาโท ภาษาไทย                                                                                         ๑๘  หนวยกิต 

 

กลุมวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟงและการพูด ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 201 Principles and Arts of Listening and Speaking 3 (3-0-6) 

 หลักการฟงและการพูด การพัฒนาความสามารถดานการฟงและพูดในชีวิตประจำวัน การฟงและพูดเพื่อ

วัตถุประสงคเฉพาะ การพดูนำเสนอทางวิชาการ การพูดในที่ชุมนุมชน 

 Principles of listening and speaking; development of listening and speaking proficiency in 

everyday life and for specific purposes; academic presentation and public speaking 

 

ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอานและการเขียน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 202 Principles and Arts of Reading and Writing 3 (3-0-6) 

 หลักการอานและการเขียน การพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนแบบตาง ๆ 

 Principles of reading and writing; development of proficiency in various types of reading and 

writing 

 

ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 203 Characteristics of the Thai Language 3 (3-0-6) 

 ความหมายและธรรมชาต ิของภาษาไทย ล ักษณะของหน วยภาษาระด ับต าง ๆ ภาษาไทยถ่ิน 

ภาษาตางประเทศที่สัมพันธกับภาษาไทย ความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 Meaning and nature of Thai language; characteristics of language units at different levels; 

Thai dialects; foreign languages related to Thai language; relationship between Thai language and 

Thai society and cultures 

 

ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 208 Evolution of Thai Literature   3 (3-0-6) 

 วิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ถึงรัตนโกสินทร; วรรณคดีเอกแตละสมัย; การ

วิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และวรรณศิลป 

 The evolution of Thai literatures from Sukhothai, Ayutthaya, to Rattanakosin periods; 

masterpiece literatures of different periods; analysis of form, content, idea, and aesthetics 

 

กลุมวิชาบังคับเลือก เลือกไมตำ่กวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกไดจากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย (ดูรายละเอียดหนา  ๓๓ - ๓๕ )  

 



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๔๙ 

 รายวิชาโท ภาษาญี่ปุน        ๑๘  หนวยกิต 

 

กลุมวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

LAJP 161 Elementary Japanese 1 3 (2-2-5) 

 การเรียนรูตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ   ศึกษาไวยากรณ โครงสรางภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานโดยเนน

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ใหรูจักใชคำศัพทและรูปประโยคที่ใชในชีวิตประจำวัน 

 Practice in reading and writing Hirangana and Katakana characters; elementary Japanese 

grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; Japanese vocabulary and syntactic 

structures used in daily life 

 

ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

LAJP 162 Elementary Japanese 2 3 (2-2-5) 

 การฟง พูด อาน และเขียนคำศัพทที ่มากขึ ้น ไวยากรณ และโครงสรางภาษาญี่ปุ นที ่ซับซอนมากข้ึน  

คำลักษณะนาม คำวิเศษณ คำสันธาน การกระจายคำกริยา รูปประโยคธรรมดาและรูปประโยคอ่ืนๆ 

 Practice in listening, speaking, reading and writing more Japanese characters; more complex 

Japanese structures and grammar; quantifiers of nouns; adverbs; conjunctions; conjugation of verbs; 

simple sentences and some others 

 

ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน ๓ ๓ (๒-๒-๕) 

LAJP 163 Elementary Japanese 3 3 (2-2-5) 

 ไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับเบื้องตนที่มีเนื้อหาตอเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุนเบื้องตน ๒ โดยเนนรูปประโยค 

เงื่อนไขรูปประโยคแสดงความตั้งใจ รูปประโยคใหคำแนะนำ สวนขยายคำนาม การออกคำสั่ง การถายทอดคำพูดที่ได

ฟงมา ตัวอักษรคันจิเบื้องตนประมาณ ๑๐๐ คำ การอานและเขียนบทความสั้นๆ ที่มีการปรับแตงภาษาใหเขาใจไดงาย

ข้ึนในหัวขอที่เก่ียวของกับตนเองและสิ่งใกลตัว การพูดแสดงความคิดเห็นในรูปประโยคอยางงาย 

 An in- depth look at some of the topics introduced in Elementary Japanese II, focusing on 

more complex sentence structures ( i. e. , conditional sentences, nominalization, order, and relayed 

messages) , reading practice, writing short  passages on topics that students are interested in, giving 

opinions, and reading  and writing of 100 basic Kanji characters 

 

  



๑๕๐  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน ๔ ๓ (๒-๒-๕) 

LAJP 164 Elementary Japanese 4 3 (2-2-5) 

 ไวยากรณภาษาญี่ปุนระดับเบื้องตนที่มีเนื้อหาตอเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุนเบื้องตน ๓ โดยเนนรูปประโยค

เงื่อนไขอ่ืนๆ การคาดคะเนจากขอมูล การอางถึงขอมูลที่ไดรับมา รูปประโยคถูกกระทำ รูปประโยคขอรอง ขออนุญาต

อยางสุภาพ การเปลี่ยนคำกริยาเปนคำนาม การใชคำกริยาผสม การใชคำสุภาพ คำยกยอง และคำถอมตนใน

ภาษาญี่ปุน ตัวอักษรคันจิเบื้องตนเพิ่มเติมประมาณ ๑๐๐ ตัว การพูดแสดงความคิดเห็นในรูปประโยคที่ยากข้ึน 

 A continuation of Japanese III, focusing on conditional sentences, prediction, implications, 

passive voice, requests, permission, polite forms of certain verbs, compound verbs, reading and 

writing of another 1 0 0  basic Kanji characters, and giving opinions using more complex Japanese 

grammar 

 

 

กลุมวิชาบังคับเลือก เลือกไมตำ่กวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภญ ๑๖๕ ญี่ปุนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 165 Japanese Studies 3 (3-0-6) 

 ประวัติศาสตรญี่ปุ นโดยสังเขป ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวญี่ปุนที่

เกี ่ยวกับศาสนา วรรณกรรม ระบบสังคม และอาหาร เปนตน ความสัมพันธระหวางญี่ปุ นกับประเทศเพื่อนบาน 

โดยเฉพาะกับไทย 

 An introduction course to Japanese Studies dealing with a brief history of Japan, its geography 

and climate, Japanese customs and culture, society, education, literature, and Japan’s relationships 

with neighboring countries, particularly Thailand 

 

ศศภญ ๑๖๗ ภาษาญี่ปุนธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 167 Business Japanese 3 (3-0-6) 

 การศึกษาโครงสรางองคกรญี่ปุ น การใชสำนวนและภาษาเชิงธุรกิจในสถานการณตางๆ โดยคำนึงถึง 

ธรรมเนียมปฏิบัติในการติดตอธุรกิจกับชาวญี่ปุน  

 Studying the structure of Japanese organization, the use of Japanese business language and 

expressions in various situations, with the consideration of the Japanese custom in the business 

contact with Japanese people 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๕๑ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภญ ๑๖๘ การเขียนภาษาญี่ปุน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 168 Japanese Writing 1 3 (3-0-6) 

 การฝกเขียนในระดับประโยคโดยใชหลักไวยากรณเกี่ยวเนื่องกับวิชาภาษาญี่ปุน ๑ -๔ เนนความถูกตองใน

การใชคำศัพท คำสันธานและรูปประโยค  ฝกเขียนเรียงความสั้นที่เก่ียวของกับชีวิตประจำวันและสิ่งรอบตัว 

 Practicing writing Japanese simple sentences, with the use of the Japanese grammar learned 

from the courses Japanese 1-4; and focusing on the correct usage of vocabulary, conjunctions, and 

sentence forms. Practicing writing Japanese short essays about daily life and surroundings 

 

ศศภญ ๑๖๙ การอานภาษาญี่ปุน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 169 Japanese Reading 1 3 (3-0-6) 

 การฝกอานเรื่องสั้นที่มีหลักไวยากรณเกี่ยวเนื่องกับวิชาภาษาญี่ปุน ๑ – ๔ โดยเนนการจับใจความสำคัญ  

การใชคำศัพท สำนวนภาษา ไวยากรณและอักษรคันจิ การฝกฝนการใชพจนานุกรมประกอบการอาน 

 Practicing reading Japanese short stories, based on the Japanese grammar linked to the 

courses Japanese 1  and 2 ; focusing on the reading comprehension, and the usage of words, 

expressions, and grammar; learning Kanji characters; and practicing a dictionary usage 

 

  



๑๕๒  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 รายวิชาโท ศิลปะการละคร    ๑๘  หนวยกิต 

 

กลุมวิชาบังคับ มี ๕ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศศค  ๑๐๐ ปริทัศนศิลปะการละครเวท ี ๓ (๓-๐-๖) 

LADA  100 Introduction to Theatre 3 (3-0-6) 

 ความหมายของศิลปะการละครเวทีที่มีรากฐานจากตะวันตกผานองคประกอบของละครเวที หนาที่ตาง ๆ ใน

การสรางสรรคละครเวที ทั้งหนาที่ของนักเขียนบท ผูกำกับ นักแสดง นักออกแบบ และผูอำนวยการผลิตละครเวที 

รวมถึงประวัติศาสตรและรูปแบบตาง ๆ ของละครเวที การอานและวิเคราะหบทละครเวที และการวิจารณละครเวที

เบื้องตน  

 An overview of the art and craft of Western based theatre, components of theatre arts, roles 

of playwright, director, actor, designer, producer, as well as aspects of theatre history, forms and 

styles of theatre, theatre literature, and basic theatre criticism 

 

ศศศค ๒๓๐ ศิลปะการแสดง ๒ (๑-๒-๓) 

LADA  230 Acting 2 (1-2-3) 

 ความสำคัญของและหนาที่ของวิธีการแสดงเบื้องตนผานทักษะการแสดงเบื้องตนเชน การฝกรางกาย จิตใจ 

อารมณ จินตนาการ เสียง การแสดงดนสด การเลาเรื่อง กระบวนการเรียนรูละครสรางสรรค และความสัมพันธ

ระหวางนักแสดงกับผูชม 

 The importance and functions of basic acting methods; skills for basic acting such as body 

preparation, mind, emotion, imagination, voice training, improvisation and storytelling; creative 

dramatic learning process; connection between actors and audiences 

 

ศศศค ๒๔๐ การเขียนบทละคร  ๒ (๑-๒-๓) 

LADA 240 Playwriting     2 (1-2-3) 

 หลักการเขียนบทละครเบื้องตน การฝกปฏิบัติเขียนบทละครสั้น 

 Basic principles of playwriting; writing short plays 

 

ศศศค ๒๖๐ ละครประยุกต   ๒ (๑-๒-๓) 

LADA 260 Applied Theatre     2 (1-2-3) 

 รูปแบบ เคร่ืองมือและทฤษฎีของละครประยุกตโดยการฝกปฏิบัติจริง การศึกษาประเด็นปญหาในชุมชนและ

สังคม การใครครวญเรียนรูจากตนเอง การสรางสรรคกระบวนการละครประยุกต  

 Forms, tools and theories of applied theatre through practicing, studying issues and problems 

in communities and society together with self-contemplating, process of applied theatre 

 

 



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๕๓ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศศค  ๓๒๐ ศิลปะการละครเวทีไทยรวมสมัย   ๓ (๓-๐-๖) 

LADA 320 Contemporary Thai Theatre    3 (3-0-6) 

 ศึกษาประเด็นทางสังคมที่ปรากฏในบทละครไทยรวมสมัย บริบทและปฏิสัมพันธระหวางนักการละครและ

สังคมรวมสมัย ศึกษารูปแบบการนำเสนอที่ถูกเลือกมารองรับประเด็นทางการละคร รวมทั้งแนวทางการสรางบทละคร

และรูปแบบทางการละครที่ปรากฏในการละครเวทีรวมสมัยของไทย 

 A study of social issues in contemporary Thai theatre, contexts and interaction bet ween 

actors and contemporary society, forms of presentation chosen to accommodate theatre issues, 

trends in playwriting and genres in contemporary Thai theatre 

 

 

กลุมวิชาบังคับเลือก เลือกไมตำ่กวา ๒-๓ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศศค  ๒๒๐ การละครเอเชีย  ๓ (๓-๐-๖) 

LADA  220 Asian Theatre 3 (3-0-6) 

 การศึกษาพิธีกรรมและรูปแบบการแสดงละครในเอเชียไดแก จีน ญี่ปุน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต รูปแบบ

การแสดงและตัวบทละครอาทิ อุปรากรจีน ละครโน ละครเคียวเก็น ละครคาบูกิ ละครหนากากและละครหุนของ

ญี่ปุน ชวา บาหลี ไทยและพมา 

 A survey of ritual and performing forms of Asian theatre of China, Japan and Southeast Asia, 

performing style and dramatic texts, including Beijing Opera, Noh, Kyogen, Kabuki, mask performance 

and puppetry such as Bunraku, Javanese and Balinese Wayang, Thai and Burmese marionette 
 

ศศศค  ๒๒๑ ประวัติศาสตรละครเวทีตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 

LADA  221 Western Theatre History  3 (3-0-6) 

 ประวัติศาสตรการละครตะวันตกตั้งแตจุดเริ ่มตนของการละครเวทีจนถึงละครสมัยใหม โดยศึกษาถึง 

สภาพสังคม  วัฒนธรรม  วรรณกรรมบทละคร  และองคประกอบของการแสดงละครเวทีในแตละยุค 

 The history of Western theatre from the origins of the theatre up to modern drama, focusing 

on the society, culture, dramatic literature, and other elements of theatre from each era 
 

ศศศค  ๓๒๑ วรรณคดีการละครตะวันตก   ๓ (๓-๐-๖) 

LADA 321 Western Dramatic Literatures 3 (3-0-6) 

 บทละครของตะวันตกตั้งแตยุคกรีกจนถึงปจจุบัน บทละครจากยุคที่สำคัญเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียะ  

สภาพสังคมและการเมือง นักการละครโซโฟคลีส เพลาตุส เชคสเปยร ซามวล เบคเคท เทนเนซซ ีวิลเลียมและซาราห รูห  

 A study of Western dramatic plays from Greek to present, specific work from each period, 

aesthetic, social and political perspectives,   Sophocles, Plautus, Shakespeare, Samual Beckett, 

Tennessee Williams and Sarah Rulh 

 



๑๕๔  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศศค  ๓๕๐ การกำกับการแสดง ๒ (๑-๒-๓) 

LADA  350 Directing  2 (1-2-3) 

 องคประกอบศิลปะการละครและละครประเภทตางๆ ความสัมพันธระหวางนักแสดงกับผูชม รูปแบบ 

การนำเสนอและการตีความบทละครจากการอานบทละครและการฝกปฏิบัติ บทบาทและหนาที่ของผูกำกับการแสดง

รวมทั้งแนวทางการใชเวทีและแนวทางการออกแบบเวทีเบื้องตน การฝกการกำกับการแสดงและการนำเสนอโดย 

การเลือกฉากจากบทละครสั้นมากำกับการแสดง  

 Components of theatre arts and different genres of drama, relationship of actors and 

audiences, theatrical presentation forms and play analysis through play reading and play directing, 

roles and functions of a theatre director together with stage direction and basic stage designs, scene 

directing and presentation though working with short scene and short plays 

 

ศศศค ๔๗๐ โครงงานปสุดทายดานศิลปะการละครเวที   ๓ (๒-๒-๕) 

LADA 470 Senior Project in Theatre 3 (2-2-5) 

 โครงงานศึกษาดวยตนเองดานศิลปะการละคร อาทิ การสรางสรรคผลงาน การวิจัยดานละครเวทีตลอดจน

การลงมือปฏิบัติฝกงานกับกลุมคณะละครเวทีที่คัดสรรหรือกลุมคณะละครเพื่อการพัฒนาเพื่อประยุกตใชองคความรู

ทางศิลปะการละครที่ไดเรียนมาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการลงมือปฏิบัติจริง  

 A self- study project in theatre such as a one- act acting, a scene-work directing, a research 

paper in theatre, or an internship with a selected theatre company or with an applied theatre group 

in order to apply their theatre knowledge of both theoretical and practical aspects in practice 
 

 รายวิชาโท ประวัติศาสตร  ๑๘  หนวยกิต 

 

กลุมวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม     ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 211 Pre-Modern Thai History 3 (3-0-6) 

 ประวัติศาสตรไทย บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแตสมัยกอนสมัยประวัติศาสตรจนถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

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

ศศปศ ๒๑๒ ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม  ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 212 Modern Thai History 3 (3-0-6) 

 การศึกษาประวัติศาสตรไทยในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแตหลังการทำสนธิสัญญาเบาริง

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน 

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

 



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๕๕ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศปศ  ๒๒๑ ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตขั้นแนะนำ  ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT  221 Introduction to History of Southeast Asia 3 (3-0-6) 

 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตยุคจารีตจนถึงปจจุบัน ความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตในฐานะเมืองทาทางการคา การขยายอำนาจของมหาอำนาจตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ

การสรางชาติหลังไดรับเอกราช 

 History of Southeast Asia since custom period up to the present, the importance of Southeast 

Asia as sea port; the expansion of the Western powers in Southeast Asia; nation building after the 

independence 

 

ศศปศ ๓๓๑ ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 331 Introduction to History of East Asia 3 (3-0-6) 

 อารยธรรมของเอเชียตะวันออก ลัทธิและปรัชญาในเอเชียตะวันออก พัฒนาการทางการสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และวัฒนธรรม ของชาติในเอเชียตะวันออก ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกกับการปฏิรูปประเทศ สงครามโลก

คร้ังที่ ๑ และ ๒ ในเอเชียตะวันออก เหตุการณสำคัญในเอเชียตะวันออกหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ 

 East Asia civilization; doctrines and philosophy in East Asia; the development of society, 

economy, politics, and culture in East Asia; the threat on reforms from the Western powers and 

nation reform; World War I and II; the milestones in East Asia post World War II 

 

 

กลุมวิชาบังคับเลือก เลือกไมตำ่กวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศปศ  ๒๔๑ ประวัติศาสตรยุโรปขั้นแนะนำ    ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 241 Introduction to History of Europe 3 (3-0-6) 

 ประวัติศาสตรยุโรปตั้งแตยุคอาณาจักรกรีกและโรมันกระทั่งยุคปจจุบัน โดยศึกษาผานพัฒนาการทางดาน

สังคม อารยธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตรยุโรป 

 History of Europe since Greek and Roman Empires up to the present in the context of society, 

civilization, economy, politics and the milestones in the European history 

 

ศศปศ ๒๖๑ ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 261 Thai Local History 3 (3-0-6) 

 การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ

ทองถ่ินที่มีความสัมพันธกับรัฐสวนกลางในประเทศไทย  

 A study of local history, customs, culture, way of life, social change, and local economy 

related to central administration in Thailand 

 

 



๑๕๖  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศปศ  ๓๑๑ ประวัติศาสตรการทหารในประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 311 Thailand’s Military History 3 (3-0-6) 

 พัฒนาการและบทบาทการทหารไทย การปองกันประเทศ การสงคราม การเมืองและการปกครอง และ

ความสัมพันธระหวางประเทศ 

 Development and role of the Thai military, national defense, war, political and public 

administration, international relationship 

 

ศศปศ  ๓๑๒ บทบาทสำคัญของชาวตางชาติในประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม    ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 312 Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History 3 (3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางประเทศ บทบาทของชาวตางชาติในประวัติศาสตรไทยกอนสมัยใหม นโยบาย 

การตางประเทศ  

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

 

ศศปศ  ๓๓๒ ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคการคา ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘     ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 332 History of Southeast Asia in the Age of Commerce 15th–18th Century 3 (3-0-6) 

 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตในบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธระหวางรัฐใน

ศตวรรษที่ ๑๕ ถึง ๑๘ 

 History of Southeast Asia in the context of politic, economic, social, and international policy 

from the 15th Century to 18th Century 

 

ศศปศ  ๓๕๑ ประวัติศาสตรอเมริกา    ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 351 American History 3 (3-0-6) 

 การตั ้งถิ ่นฐานของชาวพื ้นเมืองเดิมและชาวอาณานิคม การสถาปนาประเทศสหรัฐอเมริกา สงคราม 

กลางเมือง เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมหลังสงครามกลางเมือง นโยบายโดดเดี่ยวตนเอง บทบาทของสหรัฐอเมริกา  

ที่มีตอนานาประเทศระหวางและหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ สหรัฐฯ ในยุคของการกอการราย 

 The habitation of the Native Americans and the colonists, the establishment of the United 

States of America, civil war, the economy, politics, and society after the Civil War, the solitary policy, 

role of the USA during and after WWII, United States of America in the Terrorist Era 

 

ศศปศ  ๔๑๑ การอาน เชิงวิเคราะห และการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตรไทย    ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 411 Reading, Analysis, and Writing Thai History Research Papers 3 (3-0-6) 

 หลักการวิเคราะหหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่สำคัญตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยใหม การตีความและ

การใชหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภทตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลอางอิงในการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตรไทย 

 Principles of analysis of Thai historical documents from Sukhothai period to modern period;  

interpreting and using historical sources in writing Thai history paper 

 



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๕๗ 

 รายวิชาโท ปรัชญา        ๑๘  หนวยกิต 

 

กลุมวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศปญ  ๒๗๒ ปรัชญาตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 272 Eastern Philosophy 3 (3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาตะวันออกประกอบดวย ปรัชญาฮินดู ปรัชญาในพุทธศาสนา ปรัชญาเตาและ

ปรัชญาขงจื๊อ 

 Fundamental concepts in the Eastern philosophy:  Hinduism, Buddhism, Taoism and 

Confucianism 

 

ศศปญ  ๒๗๓ ปรัชญาตะวันตก   ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 273 Western Philosophy  3 (3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาตะวันตก ตั้งแตสมัย โสคราตีส ถึงปจจุบัน 

 Fundamental concepts in the Western philosophy from the Socratic to the contemporary 

period 

 

ศศปญ  ๓๗๕ จริยศาสตร   ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 375 Ethics  3 (3-0-6) 

 การศึกษากฎเกณฑพื้นฐานของปรัชญาในดานศีลธรรม จริยธรรม และแรงจูงใจตอคำถามทางศีลธรรม 

เน ื ้อหารวมถึง จร ิยธรรมความด ี (Virtue Ethics) หล ักกรณียธรรม (Deontology) ทฤษฎ ีผลการกระทำ

(Consequentialism) ทฤษฎีประโยชนนิยม(Utilitarianism) และทฤษฎีอ่ืนๆที่เก่ียวของกับจริยธรรม  

 A study of normative approaches to ethical philosophy and their motivating moral questions; 

virtue ethics; deontology; consequentialism; utilitarianism; and other approaches 

 

ศศปญ  ๔๗๔ ปรัชญาการเมือง    ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 474 Political Philosophy  3 (3-0-6) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับหนาที่ของพลเมืองและ

พัฒนาการของระบอบการปกครองจากอดีตจนถึงปจจบุัน   

 Concepts of politics and government, duties of good citizens, the development of various 

forms of government from past to present 

 

 

  



๑๕๘  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุมวิชาบังคับเลือก เลือกไมตำ่กวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศปญ  ๒๗๔ ปรัชญาสำหรับชีวิต    ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 274 Philosophy for Life 3 (3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาที่จำเปนสำหรับชีวิตในโลกปจจุบัน เจตจำนงเสรี อัตลักษณของบุคคล คุณคาของ

ชีวิต ปรัชญาสำนัก สโตอิค ความสุข จริยธรรมในบริบทของโลก และวิธีดำเนินชีวิตแบบพุทธ 

 Fundamental concepts in philosophy necessary for today's life; free will; personal identity; 

the value of life; philosophy of the stoics; happiness; ethics in a global context; how to live in the 

Buddhist way 

 

ศศปญ  ๓๗๐ อภิปรัชญาและญาณวิทยา    ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 370 Metaphysic & Epistemology  3 (3-0-6) 

 ภาพรวมของการศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาและญาณวิทยาของนักปรัชญาตางๆ 

 A survey of metaphysical and epistemological thoughts from various philosophers 

 

ศศปญ  ๓๗๑ ปรัชญาในพุทธศาสนา    ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 371 Philosophy in Buddhism  3 (3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาในพุทธศาสนาฝายเถรวาทและฝายมหายาน โดยเฉพาะในฝายเซ็น อนัตตา 

กรรม สังสาร นิพพาน พระโพธิสัตว ตันตระ และจริยศาสตรแบบพุทธ 

 Fundamental concepts in Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism especially Zen-

Budddhism; basic questions concerning anatta, karma, samsara, nirvana, Bodhisattava, Tantra; 

Buddhist ethics 

 

ศศปญ  ๔๗๒ ปรัชญาในวรรณกรรม    ๓ (๓-๐-๖) 

LAPH 472 Philosophy in Literature  3 (3-0-6) 

 การศึกษาแนวคิดปรัชญา โดยเฉพาะจริยศาสตรในวรรณกรรม ไดแก ความดีกับความชั่ว ความจริงกับ 

ความเท็จ  โลกแหงความเปนจริงกับสิ่งลวงตา เจตจำนงเสรีกับนิยัตินิยม การเสียสละกับความเห็นแกตัว ความพึง

พอใจกับความเจ็บปวด ปจเจกชนกับประชาคม ความจงรักภักดีกับการทรยศ ความรักกับความเกลียด ความหวังกับ 

ความสิ้นหวัง ศรัทธากับความสงสัย 

 A study of philosophical, especially ethical, topics in selected literary works:  good and evil, 

truth and lies, reality and illusion, free will and determinism, sacrifice and  egoism, pleasure and 

pain,  individual and community, loyalty and betrayal, love and hate, hope and despair, faith and 

doubt 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๕๙ 

 รายวิชาโท ภาษาจีน   ๑๘  หนวยกิต 

 

กลุมวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภจ  ๑๗๓ ภาษาจีน ๓    ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 173 Chinese III  3 (3-0-6) 

 การฟง การสนทนาโตตอบ การอาน การเขียน และการแปลภาษาจีนตามสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวนั

ในวงคำศัพท ๕๐๐ คำ โดยเนนการออกเสียง สำนวน และไวยากรณที่ถูกตอง 

 A fundamental Chinese language skills course that includes listening, speaking, reading, 

writing, and translating in everyday situations based on a 500-word vocabulary and with on emphasis 

on correct pronunciation and grammar  

 

ศศภจ  ๒๐๑ การฟงและการพูดภาษาจีน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 201 Chinese Listening and Speaking I 3 (3-0-6) 

 การฟง การพูด และการสนทนาโตตอบภาษาจีนในบริบทชีวิตประจำวัน ในวงคำศัพท ๗๐๐ คำ เนนความ

ถูกตองเหมาะสมของคำศัพท ไวยากรณ และการออกเสียง 

 A Chinese listing- speaking course that preparers students for communication in everyday 

situations based on a 700- word vocabulary and with an emphasis on correct  pronunciation and 

grammar  

 

ศศภจ  ๒๐๒ การอานภาษาจีนเพ่ือความเขาใจ    ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 202 Chinese Reading Comprehension 3 (3-0-6) 

 การอานและทำความเขาใจเนื้อหาภาษาจีนจากบทคัดสรรที่เปนความเรียง งานเขียนรอยแกว และเร่ืองสั้น  

 A Chinese reading skills course that covers a wide range of reading materials in prose forms 

such as essay and short story 

 

ศศภจ  ๓๐๑ การเขียนภาษาจีน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 301 Chinese Writing I 3 (3-0-6) 

 การเขียนขอความและเอกสารภาษาจีน ไดแก การเขียนแนะนำตนเองและครอบครัว การเขียนบันทึก

ประจำวัน การเขียนเรื่องเลาทั่วไป การเขียนขอความอวยพรบุคคลระดับตางๆ การเขียนบรรยายภาพ การเขียน

จดหมายสมัครเรียนและจดหมายสมัครงาน การเขียนเรียงความสั้นๆ 

 A Chinese writing course that covers a range of basic writing types and purposes such as self 

and farnily introduction, diary, story, greetings and wishes, picture description, job and study 

application letter, and short essay  

  



๑๖๐  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุมวิชาบังคับเลือก เลือกไมตำ่กวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภจ  ๒๑๑ การฟงและการพูดภาษาจีน ๒    ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 211 Chinese Listening and Speaking II 3 (3-0-6) 

 การฟง การพูด และการสนทนาโตตอบภาษาจีนในบริบทชีวิตประจำวัน ในวงคำศัพท ๑,๐๐๐ คำ เนนความ

ถูกตองเหมาะสมของคำศัพท ไวยากรณ และการออกเสียง 

 A continuation of Chinese Listening and speaking I based on a 1,000- word vocabulary and 

with an emphasis on correct pronunciation and grammar  

 

ศศภจ  ๓๑๑ การเขียนภาษาจีน ๒    ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 311 Chinese Writing II  3 (3-0-6) 

 การเขียนภาษาจีนประเภทตางๆ ไดแก การเขียนขอความในประกาศและเอกสารประชาสัมพันธ การจด

บันทึก การเขียนสรุปรายงานการประชุม การเขียนเอกสารโตตอบทางราชการและเชิงธุรกิจ การเขียนบรรยายและ

วิเคราะหสถานการณ 

 A continuation of Chinese Writing I that course a broader range of writing types and purposes, 

including annulment, note- taking, meeting minute, official document business correspondence, 

narration, and analysis  

 

ศศภจ  ๓๑๒ การแปลภาษาจีน ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 312 Chinese Translation  3 (3-0-6) 

 การแปลขอความ บทสนทนา และเอกสารจากภาษาไทยเปนภาษาจีน และจากภาษาจีนเปนภาษาไทย  

 A translation practice course of translating texts from Chinese into Thai and vice versa at 

sentence and discourse levels, such as message, conversation, and document 

 

ศศภจ  ๓๑๓ ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน  ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 313 Chinese in Media  3 (3-0-6) 

 การทำความเขาใจสาระสำคัญจากการฟง และการชมจากสื่อภาษาจีนตางๆ ไดแก ภาพยนตร โทรทัศนและ

สื่อออนไลน 

 A fundamental Chinese language skills course that includes listening, speaking, reading, 

writing, and translating in everyday situations based on a 500-word vocabulary and with on emphasis 

on correct pronunciation and grammar  

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๖๑ 

 รายวิชาโท จิตวิทยา  ๒๑  หนวยกิต 

 

กลุมวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาตองเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศจว ๑๐๑ จิตวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 101 General Psychology  3 (3-0-6) 

 ความหมายของจิตวิทยา ความเปนมาและความสำคัญของแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยา ปจจัยทางดาน

พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม พัฒนาการมนุษย พื้นฐานสรีระวิทยาของมนุษย การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรูและ

กระบวนการคิด แรงจูงใจ อารมณและความฉลาดทางอารมณ เชาวปญญา ความฉลาดทางจริยธรรม ความแตกตาง

ระหวางบุคคล บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต การจัดการความเครียดและอารมณ พฤติกรรมอปกติและ

พฤติกรรมสังคม 

 Definition and the origin of psychology approaches and theories, genetic and environmental 

factors, human development, basic human physiology, sensation and perception, learning and 

thinking process, motivation emotion and emotional quotient, intelligence, moral quotient, 

individual differences, personality, adjustment and mental health, managing stress and emotions, 

abnormal behavior and social behavior. 

 

ศศจว ๑๐๒ จิตวิทยาบุคลิกภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 102 Personality Psychology  3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีโครงสราง พลวัตและการไดมาซึ ่งลักษณะบุคลิกภาพ ปจจัยที ่สงผลตอบุคลิกภาพ การพัฒนา

บุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ  การปรับตัวทางบุคลิกภาพ วิธีการปรับตัวทางบุคลิกภาพแบบตางๆ การพัฒนา

บุคลิกภาพแบบอปกติ การวิจัยที่เก่ียวของกับบุคลิกภาพ 

 Theories on origins, structure, and dynanamics of personality; factors affecting personality 

development of personalit; personality assessment, personality adjustment, types of personality 

adjustment, abnormal personality development, relevant research on personality 

 

ศศจว ๒๐๑ จิตวิทยาการเรียนรูภาษา ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 201 Psychology of Language Learning  3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการเรียนรูภาษา พัฒนาการทางภาษา การวิจัยดานจิตวิทยา

การเรียนรูภาษา การเขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิจัย 

 Theories and concepts of language learning; language development; research on psychology 

of language learning; report writing and presenting a research product 

 

  



๑๖๒  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศจว ๓๐๑ วิธีวิจัยทางจิตวิทยา   ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 301 Research Methods in Psychology  3 (3-0-6) 

 ความสำคัญวิจัย กระบวนทัศน และประเภทของการวิจัย  การเลือกปญหาในการวิจัยทางจิตวิทยา 

สมมติฐานในการวิจัย การวัดและคุณภาพของการวัด การวิเคราะหและอภิปรายผล การฝกวิจัยทางจิตวิทยา  

 An advanced course on psychology that places an emphasis on research competence in the 

field, including importance of research, concepts and types of research, problem selection in 

psychological research, research assumption, evaluation and evaluation quality, result analyze and 

discussion, psychological research practice by assigning individual research 

 

 

กลุมวิชาบังคับเลือก เลือกไมตำ่กวา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนวยกิต 

 จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-คนควา) 

ศศจว ๒๑๑ จิตวิทยาสังคมขั้นแนะนำ   ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 211 Introduction to Social Psychology  3 (3-0-6) 

 ความหมายและความเปนมาของทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม พฤติกรรมสังคมและอัตลักษณทางสังคม 

การศึกษาเกี่ยวกับตัวตน เพศ ความเชื่อในปจจัยควบคุม อคติและการแบงแยก ความสมานฉันทและความขัดแยง 

ความกาวราวและพฤติกรรมเอ้ือสังคม ความดึงดูดใจและความสัมพันธระหวางบุคคล พลวัตกลุม การคิดตามกลุมและ

การตัดสินใจ ภาวะผูนำ การรวมมือ เจตคติและการรูคิดทางสังคม 

 Definition and the origin of social psychology theories; social behavior and social Identity; 

the study of the self, gender, locus of control; prejudice and discrimination; conformity and conflict; 

aggression and pro- social behaviors; attraction and interpersonal relationships; group dynamics, 

groupthink and decision making; leadership; cooperation; social cognition and attitudes 

 

ศศจว ๒๑๒ จิตวิทยาการปรึกษาขั้นแนะนำ    ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 212 Introduction to Counseling Psychology    3 (3-0-6) 

 มโนทัศน ความหมายและเปาหมายหลักของการปรึกษา หลักการเบื้องตนและทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา 

ความแตกตางระหวางการแนะนำและการปรึกษา การปรึกษาและจิตบำบัด ประเภทของการปรึกษา จิตวิทยาการ

ปรึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ความสำคัญและองคประกอบของสัมพันธภาพ เงื่อนไขที่เอื้อตอสัมพันธภาพในการ

ปรึกษา เทคนิคในการปรึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพจติวิทยาการปรึกษา 

 Concepts, definition and major goals of counseling; introduction to counseling psychology; 

counseling psychology theories; difference between guidance and counseling; counseling and 

psychotherapy; types of counseling; counseling psychology and related disciplines; the importance 

and components of relationship; facilitative conditions for counseling relationship; counseling 

techniques; professional ethics in counseling psychology 

 

 



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๖๓ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศจว ๓๑๑ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน   ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 311 Introduction to Industrial and Organizational Psychology 3 (3-0-6) 

 ประวัติและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ บุคคลกับองคการ พฤติกรรมกลุม พฤติกรรม

องคการ แรงจูงใจในการทำงาน ความพงึพอใจในการทำงาน การติดตอสื่อสารในที่ทำงาน ความขัดแยง ความรวมมือ

และการแขงขัน ผูนำและภาวะผูนำ มนุษยสัมพันธในการทำงาน การสรรหาและคัดเลือกและการพัฒนาบุคลากร การ

วิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดสภาพแวดลอมในการทำงาน 

 Background and scope of industrial and organizational psychology; person and organization 

group behavior organizational behavior; work motivation; work satisfaction; communication in work 

place; conflict; cooperation and competition; leader and leadership; human relations in working; 

personnel selection, recruitment and development; performance analysis and assessment; and 

management of working atmosphere 

 

ศศจว ๓๑๒ จิตวิทยาพัฒนาการ ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 312 Developmental Psychology  3 (3-0-6) 

 ความหมายและความสำคัญของพัฒนาการมนุษย ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษยทั้งทางรางกาย อารมณ 

สังคมและสติปญญาตั้งแตปฏิสนธิถึงวัยชรา ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต การสงเสริมพัฒนาการมนุษย

ทุกชวงวัย 

 Definition and significances of human development; theories of physiological, emotional, 

social, and cognitive development from conception to elderly; factors influencing development; 

promotion of well-being across life span 

 

ศศจว ๓๑๓ จิตวิทยาเชิงบวก    ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 313 Positive Psychology  3 (3-0-6) 

 ความหมาย ความเปนมาและความสำคัญของแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาเชิงบวก แนวคิดเกี่ยวกับ

ความรัก ความหวัง และความสุข อารมณทางบวก คุณลักษณะทางบวกและผลกระทบตอการมีสุขภาวะ อิทธิพลของ

อารมณทางบวกและคุณลักษณะทางบวกตอการเรียนรูของมนุษย การเสริมสรางสภาพแวดลอมทางบวกเพื่อสงเสริม

สุขภาวะทางจิต 

 Definition and the origin of positive psychology; approaches and theories; concepts of hope, 

love, and happiness; positive emotions and traits and their effects on well- being; the influence of 

positive emotion and traits on human learning; creation of positive environments for better 

psychological well-being 
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หมวดวิชาเลือกเสรี 

 วิชาเลือกเสรี                 ๖  หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๑๐๖ อารมณขันกับภาษาและวรรณกรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 106 Humor in Thai Language and Literature 2 (2-0-4) 

 การเลนทางภาษาในภาษาไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การใชภาษาไทยเพื่อสรางความขบขันในชีวิตประจำวัน 

งานสื่อสารมวลชน และวรรณกรรมไทย การนำการเลนทางภาษาและอารมณขันที่เกิดจากภาษาไปใชในบริบทสังคม

และวัฒนธรรมไทย 

 Language play in Thai language from the past to the present; using Thai language to create 

humor in everyday life and mass media; applying language play and humor to communication in 

Thai socio-cultural context 

 

ศศภท ๑๐๗ ภาษากับภูมิปญญาไทย ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 107 Language and Thai Wisdom 2 (2-0-4) 

 คำศัพท สำนวน และความเปรียบในภาษาไทยที่สัมพันธกับภูมิปญญาไทย การใชภาษาเพื่อสืบทอดและ

เผยแพรภูมิปญญาไทยในสื่อตางๆ 

 Vocabulary, expressions, and metaphors in Thai relate to Thai wisdoms. Language usage for 

inhertting and publicizing the Thai wisdoms 

 

ศศภท ๑๐๘ ภาษากับสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 108 Language and Thai Society 2 (2-0-4) 

 ความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับสังคม ประเด็นทางสังคมที่สัมพันธการใชภาษา อาทิ ภาษากับการเมือง 

ภาษากับชนชั้นทางสังคม 

 Relationship between Thai language and society; social issues in language use such as politics 

and social class 

 

ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมทองถิ่นในประเทศไทยกับการพัฒนาประเทศ ๒ (๒-๐-๔) 

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

  Country Development 

 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมทองถิ่นในประเทศไทย และการใชความรูทางภาษาและวรรณกรรมทองถิ่นในการ

พัฒนาประเทศ 

 Local Language and Literature in Thailand; applying the knowledge of local language and 

literature to country development 
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จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 110 Thai Language in Songs 2 (2-0-4) 

 ความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับเพลง การใชภาษาไทยในเพลงพื้นบาน เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุง และเพลง

ไทยสากล 

 Relation between Thai language and songs; usage of Thai language in Local songs; Lukkrung 

songs; Country songs and Modern Thai songs 

 

ศศภท ๑๑๕ การฟงและพูดนำเสนอทางวิชาการ ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 115 Academic Listening and Oral Presentation 2 (1-2-3) 

 ความรูเกี่ยวกับการฟงและพูดนำเสนอทางวิชาการ ฝกทักษะการฟงและการพูดการนำเสนอทางวิชาการ  

การเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการนำเสนอ การถามและตอบคำถาม 

 Knowledge of academic listening and speaking; practice of listening and speaking in formal 

and informal academic context; creating media and handout for an academic presentation; asking 

and answering questions 

 

ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 116 Thai Literary Works and Films 2 (2-0-4) 

 ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร กระบวนการแตง ดัดแปลง และนำเสนอวรรณกรรมไทย

ในภาพยนตร 

 Relationship between Thai literary works and films; processes of composing, adaptation and 

presentation of Thai literary works in films 

 

ศศภท ๑๑๙ คติชนกับศิลปะพ้ืนถิ่นไทย ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 119 Folklore and Thai Folk Art 2 (2-0-4) 

 ความหมายและความสำคัญของศิลปะพื้นถิ่น การจำแนกศิลปะไทย ศิลปะพื้นถิ่นและหัตถศิลป แบบตางๆ 

ของงานศิลปะทองถ่ินไทย ชางฝมือ และการวิเคราะหศิลปะพื้นถ่ินดวยแนวคิดหรือทฤษฎีทางคติชนวิทยา 

 Definition and significance of Folk Art; classification of Thai Art; Folk Art and Craft.  Different 

school of Thai Craft; analysis of Folklore and Folk Art under the Folklore Study Approaches 
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ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สำหรับชาวตางชาติ) ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 120 Thai Level 1 3 (2-2-5) 

 ระบบเสียงภาษาไทย คำศัพท วลี และประโยคพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารภาษาไทยเบื้องตนแบบสั้นๆ ได ควบคู

ไปกับการเรียนรูวาอะไรควรทำหรือไมควรทำเมื่ออาศัยอยูในประเทศไทย การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต  

ฝกสะกดและอานคำรูปปกติ พรอมทั้งผันวรรณยุกตใหถูกตอง  

 Basic Thai sound system, vocabulary, phrases, and short sentences; to produce simple 

dialogues in everyday life, as well as, knowing DOs and DONTs in Thailand. To be able to write and 

read the regular-spelled Thai words with correct tone 

 

ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สำหรับชาวตางชาติ) ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 121 Thai Level 2 3 (2-2-5) 

 การสนทนาและการแสดงความคิดโดยใชรูปประโยคที่ยาวขึ้นได การเรียนรูเรื่องมารยาทและวัฒนธรรมไทย 

ฝกสะกดและอานคำที่ใชตัวสะกดไมตรงตามมาตราและตัวสะกดพิเศษ คำยืมจากภาษาอื่นๆ และเครื่องหมายพิเศษ

ตางๆ ได 

 To be able to use longer sentences in conversation and learn about Thai manners and 

culture. To be able to write and read the irregular Thai words, borrowed words, and special markers 

 

ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (สำหรับชาวตางชาติ) ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 122 Thai Level 3 3 (2-2-5) 

 การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นและความรูสึกในประเด็นตางๆ โดยใชรูปประโยคที่ถูกตองได ฟงและอาน

เรื่องขนาดสั้น พรอมจับประเด็นสำคัญพูดหรือเขียนตอบคำถามเกี่ยวกับจากเรื่องนั้นๆ ที่ไดฟงและอานไดโดยใช

คำศัพทและประโยคที่ถูกตองสมบูรณ 

 Expression of ideas and feelings on various topics by speaking and writing, using correct 

sentences.  To be able to listen and read a short story, as well as, able to find the main idea and 

give an answer by oral or writing with appropriate vocabulary and sentence structures 

 

ศศภท ๑๒๓ ภาษากับการจัดการความขัดแยง ๒ (๒-๐-๔) 

LATH 123 Language and Conflict Management 2 (2-0-4) 

 เทคนิคการใชภาษาเพื่อจัดการความขัดแยง ฝกทักษะการใชภาษาเพื่อจัดการความขัดแยงในสถานการณ

ตางๆ 

 Language techniques in conflict management; practice of using language for conflict 

resolution in different situations 
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จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศภท ๑๒๔ เทคนิคการสื่อสารภาษาไทยในอาชีพ ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 124 Technique for Thai Communication in Careers 2 (1-2-3) 

 เทคนิคการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในอาชีพ ฝกทักษะการใชภาษาไทยรูปแบบตางๆ ที่จำเปนสำหรับ 

การประกอบอาชีพ 

 Technique for using Thai language for communication and practise using Thai language in 

various styles for career 

 

ศศภท ๑๒๕ ศิลปะการอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 125 Art of Pronouncing Prose and Verse 2 (1-2-3) 

 เทคนิคในการใชเสียง ฝกอานออกเสียงบทอานรอยแกวและรอยกรองภาษาไทยใหถูกตองและเหมาะสม 

 Technique of sound usage; practice of pronouncing in Thai prose and verse correctly and 

suitably 

 

ศศภท ๑๒๖ การพูดในที่ชุมนุมชน ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 126 Public Speaking 2 (1-2-3) 

 ความรูเก่ียวกับการพูดในที่ชุมนุมชน ฝกทักษะการพูดในที่ชุมนุมชนแบบตางๆ 

 Knowledge of public speaking; practice of various types of public speaking 

 

ศศพฐ ๑๑๑ มนุษยกับความชื่นชมศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 111 Man and Arts Appreciation 3 (3-0-6) 

 พัฒนาการทางศิลปะรูปแบบตางๆ ในสังคม ความสำคัญของศิลปะกับวิถีชีวิตของผูคนในสังคม งานศิลปะที่

สำคัญๆ ของโลก ศิลปะกับสังคมโลกปจจุบัน 

 Development of different types of art in society; significance of art and ways of life of people 

in society; study of world masterpieces of art; art in the present day world 

 

ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะหอยางใชเหตุผล ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 144 Critical Thinking and Analysis 3 (3-0-6) 

 หลักการและกฎเกณฑการใชเหตุผลที่ดี การนำหลักการและกฎเกณฑตางๆ มาใชในการคิดและการวิเคราะห 

การแสดงความคิดในรูปแบบตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยงขอผิดพลาด 

 Principles and rules in good reasoning; application of principles and rules in thinking and 

analytical processes; various forms of expression of thought to avoid mistakes 
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ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 145 Self–Learning Techniques 3 (3-0-6) 

 กลวิธีและข้ันตอนในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวย

ตนเอง ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูดวยตนเอง ประเภทของทรัพยากรและแหลงเรียนรู การสืบคนและตรวจสอบ 

ความถูกตองของขอมูล 

 Strategies and procedures of efficient self constructing knowledge; theories related to self-

learning; factors affect to self- learning; types of knowledge and learning resources; inquiring and 

examing the data’s precision 

 

ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 146 Personality Development 3 (3-0-6) 

 ทักษะความรูความสามารถและแนวคิดที่ถูกตองในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว 

อารมณ และจิตใจที่เหมาะสม การมีจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกตอง การรูคุณคาของความเปนมนุษย 

การรูจักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่เปนรากฐานของความเปนมนุษย 

 Suitable skills, knowledge, ability and approach for self- development; personality 

development; appropriate self, moral and emotional adjustment; conscientiousness for acceptable 

ways of living; realization of human value 

 

ศศพฐ ๑๔๙ การพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 149 Interpersonal Relationship Development 3 (3-0-6) 

 การเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล มนุษยสัมพันธ การพัฒนาสรางความสัมพันธระหวางบุคคล และ

กลุมบุคคล ความสัมพันธของกลุมสังคมที่หลากหลาย และความสัมพันธกับสังคมภายนอก 

 Learning of human behaviors; human relationship; development of individual and group 

relationship; relationship among diverse societies and the outside world 

 

ศศพฐ ๑๕๔ ศิลปะกับชีวิตไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 154 Arts and Thai Life 3 (3-0-6) 

 แนวคิดของศิลปะ พัฒนาการของศิลปะไทย โดยการสำรวจจากยุคสมัยตางๆ ของงานศิลปะไทยและ 

การสรางงานของศิลปนที่สำคัญๆ ของไทย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบาน ภูมิปญญาไทย การปรับเปลี่ยนของศิลปะ 

และอิทธิพลของศิลปะตอวิถีไทย 

 Concept of art; development of Thai art by investigating the different period of Thai art; 

creation of art by important Thai artists; Thai folk life, folklore and folk wisdom; modification of Thai 

art and its influence on the Thai’s way of life 
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ศศพฐ ๑๕๕ ปรัชญาขั้นพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) 

LAFE 155 Fundamental Philosophy 3 (3–0–6) 

 ประเด็นสำคัญของปรัชญาทั้งฝายตะวันออกและตะวันตก ธรรมชาติของความจริง การแสวงหาความจริง 

ตรรกวิทยา จริยศาสตรในปรัชญาตะวันออกและตะวันตก การประยุกตใชแนวคิดทางปรัชญาเพื่อใหมีจริยธรรม 

คุณธรรมและจิตอาสา 

 Important issues of eastern and western philosophy; the nature of truth; truth finding; logic; 

ethics in eastern and western philosophy; application of philosophical concepts to ethical and moral 

self improvement and social conscience 

 

ศศภก ๑๐๑ ภาษาเกาหลีเบื้องตน         ๓ (๓-๐-๖) 

LAKO 101 Elementary Korean 3 (3–0–6) 

 ตัวอักษรในภาษาเกาหลี (ฮันกึล) หนวยเสียงพยัญชนะ หนวยเสียงสระ องคประกอบของพยางค คำศัพท 

หลักไวยากรณ ประโยคภาษาเกาหลีพื้นฐานที่จำเปนในชีวิตประจำวัน และวัฒนธรรมเกาหล ี

 Korean alphabet ( Hangeul) ; consonant phonemes; vowel phonemes; syllabic structures; 

vocabularies; grammatical rules; basic Korean sentences essential in daily life; and Korean cultures 

 

ศศภฝ ๑๐๑ ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน  ๓ (๓-๐-๖) 

LAFR 101 Elementary French  3 (3–0–6) 

 คำศัพทและหลักไวยากรณเบื้องตนภาษาฝร่ังเศส ทักษะการใชภาษาฝร่ังเศสข้ันพื้นฐานในดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน โดยเนนการใชภาษาในชีวติประจำวัน 

 Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use:  listening, 

speaking, reading and writing skills, focusing on everyday language use 

 

ศศภฝ ๑๐๒ ภาษาฝร่ังเศสในสถานการณชวิีตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) 

LAFR 102 French for Everyday Situation 3 (3–0–6) 

 คำศัพทและหลักไวยากรณเบื้องตนภาษาฝร่ังเศส ทักษะการใชภาษาฝร่ังเศสข้ันพื้นฐานในดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน โดยเนนการใชภาษาในชีวิตประจำวัน 

 Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use:  listening, 

speaking, reading and writing skills, focusing on everyday language use 
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ศศฝศ ๑๕๐ หนาตางสูฝร่ังเศส ๓ (๓-๐-๖) 

LAFR 150 Windows to France 3 (3-0-6) 

 ความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดของชาวฝรั่งเศสในแงมุมตางๆ ระบบการเมือง  

การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีของฝรั่งเศสปจจุบัน มรดกวัฒนธรรม การอนุรักษและการสืบสาน 

รวมถึงบทบาทของประเทศฝร่ังเศสกับประชาคมโลก 

 French social and cultural diversity, ways of life and variety of conventional wisdom. Current 

polity and administration, contemporary economic system, educational structure and updated 

technology.  French cultural heritage:  conservation and inheritance as well as the role of France in 

global community 

 

ศศภญ ๑๐๑ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน  ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 101 Elementary Japanese  3 (3-0-6) 

 ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ไวยากรณ โครงสรางภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานโดยเนนทักษะการฟง พูด 

อาน และเขียน คำศัพทและรูปประโยคที่ใชในชีวิตประจำวันในวงศัพท ๓๐๐ คำ 

 Hirangana and Katakana characters; elementary Japanese grammatical structures focused on 

listening, speaking, reading and writing skills; Japanese vocabulary and syntactic structures used in 

daily life up to 300 words 

 

ศศภญ ๑๐๒ ภาษาญี่ปุนในสถานการณชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) 

LAJP 102 Japanese for Everyday Situation 3 (3-0-6) 

 การฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนในวงศัพท ๕๐๐ คำ ไวยากรณ และโครงสรางภาษาญี่ปุนที่ซับซอน

มากข้ึน 

 Listening, speaking, reading and writing Japanese within 5 0 0  vocabularies; more complex 

Japanese structures and grammar 

 

ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีนเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 101 Elementary Chinese 3 (3-0-6) 

 การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตของภาษาจีน การใชสัทอักษรที่ใชกำกับเสียงภาษาจีนกลาง  

( 汉语拼音 ) ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนในวงศัพทพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจำวัน ประมาณ ๓๐๐ คำ 

 Pronunciation of standard Chinese consonants, vowels and tones; Mandarin Chinese 

phonetics Pinyin Romanization; Chinese listening, speaking, reading and writing skills used in the 

context of daily life including 300 Chinese words 
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ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 102 Chinese for Everyday Situation 3 (3-0-6) 

 ทักษะการสื่อสารภาษาจีนตามสถานการณในชีวิตประจำวัน และไวยากรณภาษาจีนพื้นฐาน ในวงศัพท ๖๕๐ คำ 

 Chinese communicative skills used in daily life context; elementary Chinese grammatical 

structures within 650 vocabularies 

 

ศศภจ ๒๐๙ การเขียนภาษาจีนดวยพูกันจีน ๒ (๑-๒-๓) 

LACH 209 Chinese Calligraphy 2 (1-2-3) 

 ประวัติยอของการเขียนพูกันจีน หลักและวิธีการเขียนอักษรจีนดวยพูกันจีน ความรูพื้นฐานเก่ียวกับอักษรจีน

ตัวบรรจง หลักการใชและวิธีในการเขียนอักษร รวมทั้งทักษะการเขียนที่สงผลใหอักษรจีนมีทั้งความงามและศิลปะการ

เขียนจุดซายและจุดขวา การเขียนเสนขนาน เสนตั้ง เสนขวาง เสนลากซาย เสนลากขวา เสนงอ ฝกฝนการเขียน การ

จัดวางเสนตางๆ 

 A brief history of Chinese calligraphy; principles and ways of writing Chinese characters using 

a Chinese brush; basic knowledge about the neat Chinese characters (楷体) ; principles and 

processes in writing Chinese characters with the beauty and art of writing skills; writing the left and 

right points; writing a parallel; a vertical line, a horizontal line, a line to the left, a line to the right, 

and a curve; and practice in arranging those lines 

 

ศศภจ ๒๑๒ จีนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 212 Chinese Studies 3 (3-0-6) 

 ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรจีนโดยสังเขป สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของจีนในปจจุบัน 

ประเพณี ความเชื่อ และสิ่งประดิษฐของจีน การวิเคราะหแนวคิดหลักในปรัชญาของขงจื๊อและเลาจื๊อที่สงผลตอการ

ดำเนินชีวิตของชาวจีน รวมทั้งวรรณคดีที่มีชื่อเสียงของจีน 

 Brief Chinese history and geography.  Chinese present society, economy, politics, and ruling 

Chinese traditions, beliefs, and inventions. An analysis of the major thoughts in philosophy of Kongzi 

and Laozi that affect Chinese people’s living. Chinese famous literatures 

 

ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

LAGM 191 Elementary German 1 3 (2-2-5) 

 ไวยากรณและโครงสรางภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน 

เพื่อใหสามารถนำไปใชกับสถานการณตางๆในชีวิตประจำวันได 

 Basic German grammar and structures stressing the four major communicative skills of 

listening, reading, speaking, and writing to enable the students to cope with a variety of daily 

situations 
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ศศภย ๑๙๒ ภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

LAGM 192 Elementary German 2 3 (2-2-5) 

 ไวยากรณและโครงสรางภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้นตอจากภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๑ โดยเนนทักษะ 

การฟง การพูด การอานและการเขียน เพื่อใหสามารถนำไปใชกับสถานการณตางๆในชีวิตประจำวันได 

 German grammar and structures of more advanced level than German I stressing the four 

major communicative skills of listening, reading, speaking, and writing to enable the students to cope 

with a variety of daily situations 

 

ศศศศ ๑๕๑ ธนบุรีศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 151 Thonburi Studies 2 (2-0-4) 

 การกอตั้งชุมชนธนบุรี ธนบุรีในสมัยอยุธยา ธนบุรีในสถานะของราชธานี ชุมชนธนบุรีในยุคตนรัตนโกสินทร 

การถือกำเนิดข้ึนของโรงพยาบาลศิริราช ทหารเรือกับกรุงธนบุรี โบราณสถานที่สำคัญในธนบุรี 

 Establishment of Thonburi communities; Thonburi in the context of Ayutthaya period; 

Thonburi as the capital, the Thonburi communities in the early Ratanakosin; the establishment of 

Siriraj Hospital; the navy and Thonburi; historic sites in Thonburi 

 

ศศศศ ๑๕๒ ประวัติศาสตรกับภาพยนตร ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 152 History and Film 2 (2-0-4) 

 ประวัติศาสตรในภาพยนตร โฆษณาชวนเชื่อและวาทกรรมการเมือง สะทอนความคิดตอการเมือง สังคม และ

วัฒนธรรม 

 History in film, propaganda, and political discourse; echo of political, social, and cultural 

thoughts 

 

ศศศศ ๑๕๓ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ๒ (๒-๐-๔) 

  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

LALA 153 His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla and  2 (2-0-4) 

  Her Royal Highness the Princess Mother 

 พระราชประวัติในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บทบาททางดานการทหาร 

การศึกษา ศิลปะ สาธารณสุข และการแพทย และพระราชประวัติในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนกัีบบทบาททางดานการสาธารณสุข และโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ 

 The autobiography of His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla; HRH Prince Mahidol of 

Songkla and his role in military, education, arts, public health and medicine and the autobiography 

of Her Royal Highness the Princess Mother; HRH the Princess Mother and her role in public health 

and royal project 
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ศศศศ ๑๕๔ วิวัฒนาการการแพทยและการสาธารณสุขในประเทศไทย ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 154 Evolution of Medicine and Public Health in Thailand 2 (2-0-4) 

 วิวัฒนาการทางการแพทย การสาธารณสุข การเขามาขององคความรูทางการแพทยตามแบบตะวันตก 

การแพทยพื้นบานมาสูการแพทยแผนปจจุบัน ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางความรูทางการแพทย 

 Evolution of the medicine and public health; the arrival of Western medical knowledge; the 

traditional medicine to the modern medicine and effects on changes in medical knowledge 

 

ศศศศ ๑๕๕ สยามกับสงครามโลกคร้ังที่ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 155 Siam and the First World War 2 (2-0-4) 

 การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม การเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๕ และ ๖ บทบาทของสยามในสงครามโลก

คร้ังที่ ๑ สยามหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๑ 

 The expand of imperialism, the political affairs in the reign of King Rama V and VI, role of 

Siam in the First World War, Siam after the First World War 

 

ศศศศ ๑๕๗ ภาพลักษณสตรีในประวัติศาสตรไทย ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 157 The Image of Women in Thai History 2 (2-0-4) 

 สถานภาพ บทบาท และหนาที่ของสตรี วีรสตรีและนางรายในประวัติศาสตรไทย สตรีตางชาติในไทย สตรีใน

งานวรรณคดี การสรางภาพลักษณของผูหญิงในอุดมคติของผูชาย 

 Status, role, and duty of the women, heroines and villains in Thai history; the foreign women 

in Thailand; women in literature; the making of women image in the ideology 

 

ศศศศ ๑๖๔ การทองเที่ยวในยุคดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 164 Tourism in the Digital Age 3 (3-0-6) 

 ความหมาย ความเปนมา ทรัพยากรทางการทองเที ่ยว ประเภทของการทองเที ่ยว ความสำคัญของ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เทคโนโลยีกับการทองเที่ยว นักทองเที่ยวใน

ยุคดิจิทัล ประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวกับการใชเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ผลกระทบจากการทองเที่ยว และแนวโนมของการทองเที่ยวในอนาคต 

 Meaning, background, tourism resources, types of tourism; the importance of the tourism in-

dustry at the national, regional and global levels; technology and tourism; tourists in the Dig-ital Age; 

types of businesses in the tourism industry and the use of technology in the Digital Age; sustainable 

tourism; impact from tourism and trends of tourism in the future 

  



๑๗๔  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศศศ ๑๖๔ ศิลปะและวัฒนธรรมการกิน  ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 165 Arts and Culture of Eating 2 (2-0-4) 

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับอาหาร ประวัติศาสตรอาหาร ความสัมพันธของอาหารกับศาสนา วัฒนธรรมการบริโภค

อาหารนานาชาติ และมารยาทบนโตะอาหาร ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเคร่ืองดื่มและองคประกอบที่สำคัญของเคร่ืองดื่ม

ตาง ๆ ธรรมเนียมปฏิบัติตามหลักสากลในการรวมงานสังสรรคในโอกาสตางๆ โดยตระหนักถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

และสามารถจัดงานเลี้ยงขนาดเล็กได 

 Basic knowledge of food, food history, the relationship between food and religions; interna-

tional food culture and a table manner; basic knowledge and important elements of various drinks; 

international principles of socializing etiquette with awareness of environmental con- servation and 

being able to arrange a small party 

 

ศศศศ ๑๖๖ การเขียนและการสื่อสารเชิงวิชาการ  ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 166 Writing and Academic Communication  3 (3-0-6) 

 หลักการเขียนและหลักการสื่อสารความรูในระดับอุดมศึกษา การเขียนบทความใหความรู บทความแสดง

ความคิดเห็น และบทความวิชาการ การเขียนเพื่อสื่อสารความรูในรูปแบบตาง ๆ การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการใน

รูปแบบและชองทางตาง ๆ 

 Principles of college writings and academic communication; writing informative articles, argu-

mentative articles, academic articles; writing for academic communications in various forms; ef-

fective academic presentations and writings in various forms and channels 

 

ศศศศ ๑๖๗ ภาษาไทยเพ่ือการจัดการความขัดแยงและภาวะวิกฤต ิ ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 167 Thai Language Used for Conflict and Crisis Management 3 (3-0-6) 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแยงและภาวะวิกฤติ กลวิธีการใชภาษาเพื่อการจัดการความขัดแยงระหวาง

บุคคลและภาวะวิกฤติองคกร ภาษาเพื่อการสื่อสารภาพลักษณเพื่อการจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลและภาวะ

วิกฤติองคกร กลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในกรณีความขัดแยงระหวางบุคคลและภาวะวิกฤติขององคกรผานสื่อ

ตาง ๆ ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลตอการใชภาษาเพื่อการจัดการความขัดแยงและภาวะวิกฤติ 

 Concepts, theories about conflict and crisis management; the language strategies using to 

solve conflict among people and crises in organization; the language strategies using for 

communication in case of personal conflicts and organizational crisis through different media; social 

and cultural factors affecting the use of languages in managing conflicts and crises 
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ศศศศ ๑๖๘ การสื่อสารอยางมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ ๒๑ ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 168 Insightful Communication in the 21st Century 3 (3-0-6) 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร บทบาทและผลกระทบของการใชภาษาไทยในการสื่อสารระหวางคนใน

สังคม สื่อ สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สารที่ปรากฏในสถานการณการสื่อสารและสื่อตางๆ ฝกทักษะการฟง การอาน การ

พูด และการเขียนอยางมีวิจารณญาณในสถานการณการสื่อสารและสื่อตางๆ 

 Basic knowledge about communication; the role and effect of using the Thai language in 

communication among people in the society, the media and the 2 1 st sentury society; the texts 

appeared in communication situation and various media; insightful practising listening, reading, 

speaking, and writing in various situations 

 

ศศศศ ๑๖๙ ภาษาไทยเพ่ือการนำเที่ยว ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 169 Thai Language for Tourist Guides 2 (2-0-4) 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการนำเที่ยว ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการนำเที่ยวเบื้องตนและ

เพื่อการนำเสนอภาพลักษณของบุคคลที่เก่ียวของกับการนำเที่ยว ไดแก มัคคุเทศก (tour guide) และผูนำเที่ยว (tour 

leader) การใชภาษาไทยเพื่อจัดการความขัดแยงระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับการนำเที่ยวกับนักทองเที่ยวที่สัมพันธ

กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 Basic knowledge of tourism and tour guide; the art of using The Thai language for basic 

tourism and for presenting the images of the people concerning with tourism, namely, tour guides 

and tour lead- ers; using the Thai language to manage the crisis between tour guides, tour leaders 

and tourists in Thai social and culture contexts 

 

ศศศศ ๑๗๐ ภาษาอังกฤษเบื้องตนเพ่ือเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 170 Introduction to English for TOEIC Preparation 2 (2-0-4) 

 หลักการและองคประกอบของแนวการสอบโทอิค (TOEIC) รวมถึงทักษะที่จำเปนกับการเตรียมตัวสอบเชน 

การฟง การอานและการเขียน เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมตัวสอบไดอยางถูกตองและแมนยำ และฝกการใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนคำศัพทภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ 

 Principles and components of the TOEIC examination; the necessary English language skills 

for test prepara-tion covering listening, reading, and writing leading to greater precision, fluency and 

a higher proficiency; in-formation technology for vocabulary enhancement 

 

  



๑๗๖  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศศศ ๑๗๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพ่ือเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 171 Advanced English for TOEIC Preparation 2 (2-0-4) 

 เนื้อหาและหลักการข้ันสูงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในการเตรียมตัวทำขอสอบโทอิค (TOEIC) 

ผานเทคนิคตางที่จำเปนในดานการฟง การอานและการเขียน เพื่อเพิ่มยกระดับประสิทธิภาพในการสอบ 

 Advanced contents and principles to maximize the students’ competency for the TOEIC ex-

amination through the essential techniques covering listening, reading, and writing with great 

precision and high proficiency 

 

ศศศศ ๑๗๒ ภาษาอังกฤษเบื้องตนเพ่ือเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีท ี ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 172 Introduction to English for TOEFL-iBT Preparation 2 (2-0-4) 

 หลักการและองคประกอบของขอสอบ TOEFL-iBT องคความรูและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ 

ไมวาจะเปนการฟง การพูด การอานและการเขียน การบูรณาการทักษะทั้งสี่เพื ่อทำขอสอบ ฝกฝนทักษะการคิด

วิเคราะห ตีความ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนคำศัพทภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ 

 Principles and components of the TOEFL-iBT examination; necessary English language skills, 

namely, listening, speaking, reading, and writing; integrated skills; workshops to prepare for the 

TOEFL-iBT examination with accuracy, fluency and higher proficiency; opportunities of critical thinking 

skills and information technology skills for vocabulary enhancement 

 

ศศศศ ๑๗๓ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพ่ือเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีท ี ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 173 Advanced English for TOEFL-iBT Preparation 2 (2-0-4) 

 พัฒนาขีดศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาในการเตรียมตัวทำขอสอบ TOEFL-iBT ผานการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษข้ันสูงไมวาจะเปนการฟง การพูด การอานและการเขียน รวมถึงการบูรณาการทักษาทั้งสี่ ตลอดจน

สามารถวิเคราะหโจทยและตีความโจทยและแนวขอสอบไดอยางคลองแคลวในกรอบเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังเปด

โอกาสใหนักศึกษาฝกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนคำศัพทและวางแผนการเตรียมตนเองเพื่อการสอบใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสุด 

 Advanced preparatory for the TOEFL-iBT examination; maximizing necessary English language 

skills, namely, listening, speaking, reading, and writing; the integrated skills; empowering the students 

with greatest precision and highest proficiency; tackling with the exam and enhancing their critical 

and analytical thinking skills; opportunities for advanced information technology skills and exams 

analy-sis skills 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๗๗ 

จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศศศ ๑๗๔ ภาษาอังกฤษเบื้องตนเพ่ือเตรียมสอบไอเอลส ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 174 Introduction to English for IELTS Preparation 2 (2-0-4) 

 หลักการและองคประกอบของขอสอบไอเอลส (IELTS) ตลอดจนองคความรู และการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษดานตางๆ ทั้งการพูด การฟง การอานและการเขียนตลอดจนการบูรณาการทักษะทั้งสี่เพื่อทำขอสอบได

อยางคลองแคลวและแมนยำในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังเตรียมความพรอมใหนักศึกษาฝกฝนทักษะการคิด

วิเคราะห ตีความและฝกการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนคำศัพทภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ 

 Principles and components of the examination; necessary English language skills for test 

preparation such as speaking, listening, reading, and writing leading to greater precision, fluency and 

a higher proficiency; information technology assistance for critical and analytical skill develop-ment; 

language use in different situations and context; vocabulary enhancement and examination 

preparation 

 

ศศศศ ๑๗๕ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพ่ือเตรียมสอบไอเอลส ๒ (๒-๐-๔) 

LALA 175 Advanced English for the IELTS Preparation 2 (2-0-4) 

 ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการสอบทักษะภาษาอังกฤษไอเอลส ซึ่งรวมถึงการฝกฝน

ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอานและการเขียน ทั้งยังครอบคลุมคำศัพทและไวยากรณภาษาอังกฤษ 

การบูรณาการทักษะตางๆ และทักษะเสริม (เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห และการคิดเชิงวิพากษ)ที่มีเนื้อหา

เชิงกวางและลึกในระดับที่ใชภาษาในชีวิตประจำวัน (Basic Interpersonal Communication Skills หรือ BICS) 

และระดับวิชาการ (Cog-nitive Academic Language Proficiency หรือ CALP) ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Covering English for students to prepare for the IELTS examination; including the practices 

of the English skills of listening, speaking, reading, and writing; covering the English vocabularies, 

grammar, and other integrated skills and soft skills ( information technology, analytical, and critical 

thinking) with the contents in width and depth at the BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) 

and CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) levels with the IT aids 

 

ศศศศ ๑๗๖ การตูนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 176 Comics Studies 3 (3-0-6) 

 พัฒนาการของการตูน ประเภท องคประกอบ และรูปแบบของการตูน อิทธิพลของการตูนตางประเทศตอ

การตูนไทย อนุภาคและแบบเร่ืองของการตูน  บทบาทหนาที่และการดำรงอยูของการตูนในสังคมไทย   

 An evolution of comics, types, composition and format of comics.  The influence of foreign 

comics on Thai comics, motif and tale type of comics. The functions and existence of comics in Thai 

society 
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จำนวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิคนควา) 

ศศศศ ๑๗๗ กีฬาและการละเลนในฐานะวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 177 Sports and games as a culture 3 (3-0-6) 

 แนวคิดเกี ่ยวกับกีฬา การเลนและนันทนาการ พัฒนาการของกีฬาและการละเลนในบริบทสังคมและ

วัฒนธรรม บทบาทหนาที่ของกีฬาและการละเลนในสังคมไทย การศึกษาวิเคราะหกีฬาและการละเลนไทยในมิติ

วัฒนธรรม 

 Concepts of sports, plays and recreations.  Evolution of sports and games in social and 

cultural contexts. The functions of sports and games in Thai society. Analytical study of Thai sports 

and games in the cultural dimension  

 

ศศศศ ๑๗๘ พุทธมณฑลศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 178 Phutthamonthon Studies 3 (3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญในการศึกษาชุมชน  พัฒนาการของชุมชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ประเพณี 

วัฒนธรรม การแพทยพื้นบาน เศรษฐกิจและสังคม ทิศทางและแนวโนมในการศึกษาพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล  

 Concepts and theoretical notion in the study of a community; the community development 

in the Phuttamonthon district; tradition, culture, folk medicine, direction and trends in the study of 

the Phutthamonthon district 

 

ศศศศ ๑๗๙ อาหารกับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 179 Food and Culture 3 (3-0-6) 

 อาหารและการกินดื่มกับบริบททางประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทาน ตำนาน

และพิธีกรรม อาหารและการกินดื่มในฐานะเปนขอมูลทางวัฒนธรรมและแสดงอัตลักษณของกลุมชน 

 Food and drinks and the historical, geographical, social and cultural contexts as appeared in 

tales, myths, legends and rituals ; foods and drinks as cultural resources expressing ethnic identities 

 

ศศศศ ๑๘๐ ลาตินอเมริกันศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 180 Latin American Studies  3 (3-0-6) 

 คำจำกัดความของลาตินอเมริกา ประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ความ

หลากหลายของกลุมชาติพันธุ การทองเที่ยว ศาสนาและความเชื่อ และสิ่งแวดลอมในลาตินอเมริกา องคกรระหวาง

ประเทศและความสัมพันธระหวางลาตินอเมริกากับประเทศไทย  

 Definitions of Latin America, basic knowledge of Latin America:  history, culture, economy, 

tourism, international organizations and the relations between Latin America and Thailand 

 

  



คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๑๗๙ 
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ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก ๓ (๓-๐-๖) 

LALA 274 Philosophy of Love 3 (3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาความรัก ความหมายและประเภทของความรัก ความรักในทรรศนะของ โสเครตีส 

เพลโต อริสโตเติล รุสโซ ซารต ซีมอน เดอ โบวัวร และฟรอยด ความรักกับจริยธรรม ปญหาเก่ียวกับความรัก ความรัก

อุดมคติ ความรักตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต 

 Basic concepts of the philosophy of love; definitions, and categories of love; philosophical 

views of Socrates, Plato, Aristotle, Rousseau, Sartre, Simone de Beauvoir and Freud; love and ethics; 

problems about love; love of ideals; love in the Buddhist and Christian views 

 

ศศศศ  ๑๘๑  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตนเพ่ือการทองเที่ยว                                                   ๒ (๒-๐-๔)  

LALA  181  Elementary French for Tourism3                                                       2 (2-0-4)  

 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน เนนการฟง การพูด และคำศัพทเก่ียวกับการเดินทาง การทองเที่ยว 

 Elementary French; emphasising on listening, speaking, and vocabularies related to travelling 

and tourism  

 

ศศศศ  ๒๐๑  ภาษาอังกฤษสำหรับการจดัอิเวนตขั้นเบื้องตน                                          ๓ (๓-๐-๖)  

LALA  201  English for Basic Event Organization                                                3 (3-0-6)  

 ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการจัดอิเวนต ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในการจัดอิเวนต  

การจัดอิเวนตเปนทีมในสถานการณจริง 

 Basic theories and principles in Event Organization; English listening, speaking, reading, and  

writing skills in organizing events; collaboratively organizing an event 
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หนวยบริการการศึกษา 

งานบริการการศึกษามีหนาที่หลัก ในการใหบริการดานการศึกษาแกนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนสำเร็จ

การศึกษา ไดแก การเก็บขอมูลประวัติของนักศึกษา การดูแลระบบการลงทะเบียนเรียน การใหขอมูลและให

คำปรึกษาดานการเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดสอบ การฝกประสบการณการทำงาน การขอสำเร็จการศึกษา 

ตลอดจนการติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอน 

นักศึกษาที่มีความประสงคจะติดตอหรือยื่นคำรองตอคณะศิลปศาสตรในกรณีตาง ๆ เชน ขอลาพักการศึกษา 

ขอฝกงาน ขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว เปนตน นักศึกษาจะตองเขียนใบคำรองแจงความประสงคและยื่นใบคำรอง

ดังกลาวที่งานบริการการศึกษา หอง ๑๑๕ One Stop Service ชั้น ๑ อาคารสิริวิทยา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษา

ขอมูลที่เกี ่ยวของดานการศึกษาและสามารถดาวนโหลดใบคำรองตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการศึกษาไดที ่เว็บไซต  

คณะศิลปศาสตร www.la.mahidol.ac.th โดยมีคำรองที่เก่ียวของ ดังนี้ 

๑.  ใบคำรองทั่วไป 

๒.  ใบคำรองขอเพิ่ม/ลด/ถอนรายวิชา 

๓.  ใบคำรองขอขาดสอบ/เลื่อนสอบ 

๔.  ใบคำรองขอแกสัญลักษณ X 

๕.  ใบคำรองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว 

๖.  ใบคำรองขอฝกงาน 

๗.  ใบคำรองขอลาพักการศึกษา/กลับเขาศึกษา 

๘.  ใบคำรองขอลาออก 

๙.  ใบคำรองขอลาปวย/ลากิจ 

ดาวนโหลดเอกสารไดที่  https://la.mahidol.ac.th/education 
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หนวยกิจการนักศึกษา 

กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายที่จะสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ ในดาน

คุณธรรม จริยธรรม สงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ ใหนักศึกษามีโอกาสพัฒนาตนเอง สามารถดำรงชีวิตได

อยางมีความสุขและเปนประโยชนตอสังคม มหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดใหทุกวันพุธ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

เปนชวงที่ไมมีการเรียนการสอน เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรรูปแบบใหม เพื่อมุงเนนพัฒนานักศึกษาใหเปนพลเมือง

ของโลก (Global Citizen and Global Talent) และมีความรู ในการใชชีวิต ยุคศตวรรษที ่ ๒๑ เพื ่อการพัฒนา

นักศึกษาใหมีทักษะความรูที่ไมไดมีอยูแคในตำราเรียน ในชื่อ “Mahidol HIDEF”  

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๕ ดานดังนี้ 

๑) Health Literacy : ความเขาใจและสามารถดำเนินชีวิตใหเปนผูมีสุขภาพดี  

๒) Internationalization : ความเปนนานาชาติ  

๓) Digital Literacy : ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

๔) Environmental Literacy : ความเขาใจและปฏิบัติเปนในดานสิ่งแวดลอม  

๕) Financial Literacy : ความเขาใจและปฏิบัติเปนในดานการเงิน เศรษฐกิจ และธุรกิจ 

ในการนี้ คณะศิลปศาสตร ไดตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสงเสริม และสรางสรรค การจัด

กิจกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนานักศึกษาทั้ง ๕ ดาน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนมา นักศึกษาสามารถคนหา

กิจกรรมไดจากระบบ Activity Transcript (www.activity.mahidol.ac.th) และสามารถสะสมชั่วโมงกิจกรรมให

ครบ ๑๐๐ หนวยชั่วโมง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  และเมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะไดรับประกาศนียบัตร

รับรองผลการเขารวมกิจกรรมเพื่อนำไปใชเปนหลักฐานประกอบการสมัครเขาทำงาน ขอทุนศึกษาตอ หรือขอทุน

แลกเปลี่ยนตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ฯลฯ นักศึกษายังไดรับประสบการณตาง ๆ นอกหองเรียนที่จำเปน

และเปนประโยชนตอการใชชีวิตในอนาคตตอไป 

“เราพรอมแลวที่จะเปนผูชวยเสริมสรางศักยภาพ ของนักศึกษา ใหพรอมกาวเขาสู ไทยแลนด ๔.๐” 
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Activity Transcript 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

ระบบ AT (กิจกรรมเสริมหลักสูตร Activity Transcript)  

“ระบบ AT” ยอมาจากคำวา “Activity Transcript” คือ ระบบฐานขอมูลสำหรับบันทึกและเก็บขอมูลการ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตรและเมื่อนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมครบตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะไดใบรับรอง การเขารวมกิจกรรม (Activity Transcript) ดังกลาว 

ซึ่งสามารถดูประวัติการเขารวมกิจกรรมไดที่เว็บไซต www.activity.mahidol.ac.th  

ประโยชนของ Activity Transcript ที่นักศึกษาไดรับ 

 ๑. นำไปใชเปนหลักฐานประกอบการสมัครเขาทำงาน 

 ๒. นำไปใชเปนหลักฐานประกอบการขอทุนศึกษาตอ หรือขอทุนแลกเปลี่ยนตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ฯลฯ 

 ๓. นักศึกษาไดรับประสบการณตาง ๆ นอกหองเรียนที่จำเปนและเปนประโยชนตอการใชชีวิตในอนาคต จาก

การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนการเขาใชงานระบบ Activity Transcript 

 ๑. เขาไปที่เว็บไซต Mahidol Activity Transcript (www.activity.mahidol.ac.th) 

 ๒. เลือก เขาสูระบบ -> นักศึกษา   

 ๓. กรอกขอมูลในการ Log in Student-ID : รหัสนักศึกษา โดยใส u หนารหัสนักศึกษา 

 ๔. Password : รหัสจะเปนรหัสเดียวกันกับที่ใชเขา internet ของมหาวิทยาลัย และกด Log in เพื่อเขา

ระบบ 

การคนหาและเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๑.  เขารวมกิจกรรมแบบปกติ (Onsite) 

โดยสามารถคนหากิจกรรมไดที ่เว็บไซต Activity Transcript (www.activity.mahidol.ac.th) เลือกเมนู

คนหากิจกรรม หรือ ผานทางเว็บไซตและ Facebook กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ผานทางคณะ/

สวนงานตนสังกัด 

๒. เขารวมกิจกรรมออนไลน (Online) 

ไดที่ MUX (https://mux.mahidol.ac.th) เขาใชงานผาน Username และ Password ของนักศึกษา โดย

เลือกกิจกรรม Activity Transcript ซึ่งแตละกิจกรรม/บทเรียนจะกำหนดเงื่อนไข การไดรับชั่วโมงที่แตกตางกันข้ึนอยู

กับกิจกรรม/บทเรียนนั้น ๆ หรือ Facebook กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

http://www.activity.mahidol.ac.th/
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เกณฑการผานและไดรับใบรับรองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๑. กิจกรรมกำหนดใหเขารวม ตองไมนอยกวา ๒ กิจกรรม ๖ หนวยชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

๑.๑ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับสวนงาน ๑ กิจกรรม ๓ ชั่วโมง 

๑.๒  พิธีไหวครูระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับสวนงาน ๑ กิจกรรม ๓ ชั่วโมง 

๒. กิจกรรมเลือกเขารวม ตองไมนอยกวา ๙๔ หนวยชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

๒.๑  กิจกรรมจิตอาสา (Volunteer) ไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมง 

๒.๒ กิจกรรม Mahidol HIDEF ๓ ดาน (ดานละไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมง) 

๒.๓ กิจกรรมสงเสริม 21st Century Skills อ่ืนๆ ไมบังคับ 

หมายเหตุ  นักศึกษาจะตองผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะไดรับใบรับรองการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 

(Activity Transcript) เมื่อใกลจบหลักสูตรการศึกษา ใหนักศึกษาตรวจเช็ควาตนผานเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หรือไม กรณีผานตามเกณฑ นักศึกษาสามารถยื่นในคำรองขอใหมหาวิทยาลัยออกใบรับรองการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรใหแกนักศึกษาได   ทั้งนี้สามารถศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง กำหนดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

เ ส ร ิ ม ห ล ั ก ส ู ต ร ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ าม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย มห ิ ด ลฯ  ไ ด  ท ี ่ เ ว ็ บ ไ ซ ต   Mahidol Activity Transcript  

(www.activity.mahidol.ac.th) 

 

วิธีแกไขเม่ือนักศึกษาพบปญหาดานการเก็บชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ? 

หากพบขอผิดพลาดของขอมูลโปรดแจงผูดูแลโครงการหรือ แจงผูประสานงาน Activity Transcript ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือของสวนงาน เชน ศูนยประสานงานดาน Activity Transcript ของคณะศิลปศาสตร แจงไดที่

หนวยกิจการนักศึกษา งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู โทรศัพท ๐-๒๔๔๑-๔๒๑๕  หรือติดตอได ณ หอง  

One Stop Service ชั้น ๑ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร และเพจ            @lamu.students 

 

  

http://www.activity.mahidol.ac.th/
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 องคกรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มิใชเพียงแคการเรียนรูในหองเรียนเทานั้น  การเรียนรูจากสิ่งรอบตัวและการสั่ง

สมประสบการณที่ไดจากการเขารวม หรือการจัดกิจกรรมนับเปนสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มชีวิตในมหาวิทยาลัยของเราให

สมบูรณข้ึน เพื่อจะไดกาวตอไปสูโลกภายนอกอยางแข็งแกรง 

มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของเร่ืองดังกลาว จึงไดจัดใหมีหนวยงานเปนผูจัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับสวนงาน  (คณะ/วิทยาลัย) เราเรียกหนวยงานดังกลาววา  องคกรนักศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย 

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  สโมสรนักศึกษาระดับสวนงาน และชมรม 

รายละเอียดดังนี้ 

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คือองคกรนักศึกษาที ่ทำงานเพื ่อนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน ในฐานะตัวแทนของนักศึกษาในการดูแลผลประโยชนของนักศึกษา ใหนักศึกษาทุกคนไดรับ

สิทธิและความเปนธรรมตาง ๆ ที่ควรไดรับจากมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่และทั่วถึง สภานักศึกษา มีหนาที่กำกับดูแลและ

ตรวจสอบกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลและใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

นักศึกษา จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินการกิจกรรมในรอบปเสนอตออธิการบดี รวมไปถึงการพิทักษสิทธิ

นักศึกษาใหไดรับความยุติธรรมตามกฎหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย  

การติดตอ       https://www.facebook.com/MUSCouncil/ 

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีหนาที่บริหารกิจกรรมทั้งปวงของนักศึกษา ตามระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปของสโมสรนักศึกษาและของชมรม เพื่อเสนอตอสภา

นักศึกษา ตลอดจนเขารวมประชุมชี้แจงตอสภานักศึกษาในวาระที่เก่ียวของ และสามารถเรียกประชุมนักศึกษาทั้งหมด

เพื่อชี้แจงเร่ืองตาง ๆ ไดตามที่เห็นสมควร 

การติดตอ       https://www.facebook.com/ilikemusa 

สโมสรนักศึกษาระดับสวนงาน  

สโมสรนักศึกษาระดับสวนงาน ไดแก สโมสรนักศึกษาของคณะหรือวิทยาลัยตาง ๆ ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อดำเนินการ

จัดกิจกรรมของสวนงาน ดำเนินงานเชื่อมโยงและรวมมือกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย 

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดวยกลุมผูนำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ประกอบดวย สโมสรนักศึกษา และผูแทนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ - ๔ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔  โดยสโมสรนกัศึกษาคณะศิลปศาสตรจะดำเนินงานจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ

ประจำปของสโมสรนักศึกษาและของชมรมของคณะศิลปศาสตร พรอมทั้งสงเสริม สรางสรรค กิจกรรม ขอมูลขาวสาร 

ที่เปนการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนสรางความผูกพันและสามัคคีของนักศึกษา ศิษยเกา ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การติดตอ โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑ ถึง ๖ ตอ ๑๑๑๗ 

        @LAMUSAMO    @LAMUSAMO   lamusamoofficial  

https://www.facebook.com/MUSCouncil/
https://www.facebook.com/ilikemusa
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          ผูแทนนักศึกษาชั้นปที่ ๒   ผูแทนนักศึกษาชั้นปที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

ผูแทนนักศึกษาชั้นปที่ ๔ 

 

 

หมายเหตุ : ผูแทนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ จะไดรับการเสนอชื่อหลังจัดการเลือกตั้งประธานชัน้ปที่ ๑  โดยจะดำเนินการ

ในชวงเปดภาคการศึกษาที่ ๑ (ชวงเดือน สิงหาคม  -  กันยายน)  
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๑.  กิจกรรมที่จัดโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดลโดยกองกิจการนักศึกษา จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑติ

ที่พึงประสงค ซึ่งมีกิจกรรมที่จัดตอเนื่องเปนประจำทุกป เชน พธิีถวายราชสักการะและถวายสตัยปฏิญาณในงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม พิธไีหวครูนักศึกษาใหม เปนตน 

พิธีถวายราชสักการะและถวายสัตยปฏิญาณในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ออนไลน) 
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กิจกรรม Mahidol Student Life Market 

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานหอพักนักศึกษาบานศรีตรัง 

(หอ๑๑) งานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา Mahidol Student Life Market 

(Green Market)   ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา คือการจำหนายสินคาของนักศึกษา กิจกรรม

นิทรรศการสิ่งแวดลอม กิจกรรมแนะนำการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี กิจกรรมเพนทถุงผา นำพาสรางสรรคกิจกรรมทำถุงผา 

จากเสื้อเหลือใช กิจกรรมรับบริจาคสิ่งของเหลือใชสงตอไปยัง นอง ๆ ที่ขาดแคลน  อีกทั้งพูดคุยสบาย ๆ เก่ียวกับการ

ใชชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

โดยนักศึกษาจากชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล การแสดงความสามารถของนักศึกษา วง

ดนตรี วง ศาลายา วาไรตี้ จากนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป หนังกลางแปลงรับชมภาพยนตรเรื่อง พรจากฟา 

กิจกรรมดังกลาวเปนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองตอการเปน Entrepreneurship ตอไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพกิจกรรม Mahidol Student Life Market) 

 

นอกจากนี้ กองกิจการนักศึกษายังมุงสรางเครือขายประสานงานและบริการขอมูลดานกิจการนกัศึกษาที่ทันสมยัและมี

ประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั อาทิ เครือขายใหคำปรึกษาเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Group) 

เครือขายอาสาสมัครกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถติดตามขาวประชาสัมพนัธกิจกรรมที่จัดโดยกอง

กิจการนักศึกษาไดจากเว็บไซตของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.orsa.mahidol.ac.th/  

http://www.orsa.mahidol.ac.th/


๑๙๖  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒. กิจกรรมที่จัดโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

พิธีเปดโครงการกีฬานองใหม (We are freshy Mahidol ๒๐๑๙) จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกำหนดจัดข้ึนระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ของทุกป  

(ภาพกิจกรรมกีฬานองใหม)  
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๓. กิจกรรมที่จัดโดยชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชมรมระดับมหาวิทยาลัย เกิดจาการรวมกลุมกันของนักศึกษาคณะตาง ๆ เพื่อดำเนินงานทางดานกีฬา 

วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และบำเพ็ญประโยชน โดยกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ภายใตการกำกับดูแลของสโมสร

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน  ๒๘ ชมรม โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้  

 

  ชมรมดานบำเพ็ญประโยชน  มี ๖ ชมรม 

 ลิงกขอมูลชมรมดานบำเพ็ญประโยชน  https://op.mahidol.ac.th/sa/category/muvolunteerclub 

 

๑. ชมรมอนุรักษ 

๒. ชมรมสงเสริมสาธารณสุข (สสธ.) 

๓. ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน 

๔. ชมรมโรตาแรคท 

๕. ผูนำเยาวชนจิตอาสา 

๖. ชมรมชนบท 

 

 

 

 

  ชมรมดานศิลปวัฒนธรรม มี ๕ ชมรม 

ลิงกขอมูลชมรมดานศิลปวัฒนธรรม  https://op.mahidol.ac.th/sa/category/mucultureclub 
 

๑. ชมรมอีสาน 

๒. ชมรมนักศึกษามุสลิม 

๓. ชมรมพุทธศาสตร 

๔. ชมรมชาวใต 

๕. ชมรมคาทอลิก 

 

 

 

 

 

  

https://op.mahidol.ac.th/sa/category/muvolunteerclub
https://op.mahidol.ac.th/sa/category/mucultureclub
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  ชมรมดานวิชาการ มี ๒ ชมรม 

ลิงกขอมูลชมรมดานวิชาการ  https://op.mahidol.ac.th/sa/category/muwichakarnclub 

 

๑. ชมรมหลังกลอง 

๒. ชมรมพัฒนาศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

  ชมรมดานกีฬา มี ๑๕ ชมรม 

ลิงกขอมูลชมรมดานกีฬา https://op.mahidol.ac.th/sa/category/musportclub 

 

๑. ชมรมหมากลอม 

๒. ชมรมวายน้ำ 

๓. ชมรมวอลเลยบอล 

๔. ชมรมลีลาศ 

๕. ชมรมเรือพาย 

๖. ชมรมยูโด 

๗. ชมรมยิงปน 

๘. ชมรมฟุตบอล 

๙. ชมรมเปตอง 

๑๐. ชมรมบาสเกตบอล 

๑๑. ชมรมเทเบิลเทนนิส 

๑๒. ชมรมดาบสากล 

๑๓. ชมรมดาบไทย 

๑๔. ชมรมข่ีมา 

๑๕. ชมรมกรีฑา 

 

ในทุกตนปการศึกษา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย จะจัดใหมี “งานเบิกฟากิจกรรม” ใหนักศึกษาเขารวมเพื่อ

สมัครเปนสมาชิกชมรมตาง ๆ โดยในปการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ กำหนดจัดงานชวงตนเดือน กันยายน  ทั้งนี้นักศึกษา

สามารถติดตามขาวกิจกรรมของชมรมตาง ๆ ไดจากปายประกาศในมหาวิทยาลัย และเว็บไซตของกองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดที่ลิงกขอมูลชมรมระดับมหาวิทยาลัย  https://op.mahidol.ac.th/sa/muclub  

https://op.mahidol.ac.th/sa/category/muwichakarnclub
https://op.mahidol.ac.th/sa/category/musportclub
https://op.mahidol.ac.th/sa/muclub
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๔.  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบัณฑิตศิลปศาสตรที่พึงประสงค จัดโดยหนวยกิจการนักศึกษา งานการศึกษาและ

นวัตกรรมการเรียนรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมที่จัดโดยคณะศิลปศาสตรแบงเปนกิจกรรมที่จัดขึ ้นตามแผนพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ

เสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกิจกรรมตามแผนพัฒนา

นักศึกษา จำนวน ๕ ดาน โดยใหนักศึกษาเลือกเขารวมตลอด ๔ ป เพื่อเปนศิลปศาสตรบัณฑิตที่มีศักยภาพพรอมตอ

การทำงานหรือการศึกษาตอในอนาคต กิจกรรมที่จัดโดย หนวยกิจการนักศึกษา และสาขาวิชา/กลุมวิชา มุงเนนเพื่อ

พัฒนานักศึกษาทั้งในดานวิชาการและทักษะการประกอบอาชีพ 

ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย หนวยกิจการนักศึกษาจึงมุงเนน 

การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรรูปแบบใหม เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนพลเมืองของโลก (Global Citizen and 

Global Talent) และมีความรูในการใชชีวิต ยุคศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะความรูที่ไมไดมอียู

แคในตำราเรียน ในชื่อ “Mahidol HIDEF”   

 

 

 

 

 

๔.๑  โครงการ LA Communication Styles ๒๐๒๑ (Part ๑ - Part๒) 

หนวยกิจการนักศึกษา งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู คณะศิลปศาสตรจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของการสื่อสารในยุคที่สภาวะทางสังคมตองปรับเปลี่ยนไปจากสถานการณโรคระบาดโควิด-๑๙  ดังนั้นเพื่อเปนการ

พัฒนาทักษะดานการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ เพราะเปนสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต และเชื่อวาเปนทักษะที่ทุกคน

สามารถฝกฝนได จึงจัดกิจกรรมWorkshop Onlineนี้ข้ึน  โดยแบงเปน ๒ หัวขอ ดังนี้ 

๑.  LA Communication Styles Part ๑ : “ส ื ่อสารอย างไร.. . เพ ื ่อผลลัพธ ส ัมพ ันธภาพ และ 

ภาพลักษณแบบมืออาชีพ” จัดข้ึนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

๒.  LA Communication Styles Part ๒ : “ตางคน ตางวัย สื่อสารอยางไร...ใหเขาใจ ความสัมพันธ” 

จัดข้ึนเมื่อในวันจันทรที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

โดยไดรับความอนุเคราะหจากนักจิตวิทยาการปรึกษา ๒ ทาน คือ คุณอังคณา นักสำรวจ และดร. สหรัฐ เจต

มโนรมย เปนวิทยากรเพื่อถายทอดความรูใหกับนักศึกษา ศิษยเกา และบุคลากรของคณะศิลปศาสตร ผานการ

บรรยายสดในระบบออนไลนดวยโปรแกรม ZOOM 



๒๐๐  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภาพกิจกรรม:  
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๔.๒  โครงการ LA wealth Me Up ลงทุนเปน เห็นอนาคต  ในหัวขอ "ใชเงินทำงานอยางไร เพ่ือ

ออกแบบชีวิตใหเกษียณกอน ๖๐" 

หนวยกิจการนักศึกษา งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู คณะศิลปศาสตร ดำเนินการจัดโครงการ LA 

wealth Me Up ลงทุนเปน...เห็นอนาคต" ขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ หอง

บรรยาย ๔๒๔ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (จำกัดจำนวนผูเขารวม ๒๐ คน)  และผานระบบออนไลนดวย

โปรแกรม ZOOM วิทยากรโดย คุณวรพรรณ คงเสรี ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณกวา ๒๐ ป ใน

ดานการใหคำปรึกษาทางดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ วางแผนการลงทุนใหกับองคกรภาครัฐ และเอกชนตาง ๆ โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา และศิษยเกาของคณะศิลปศาสตร ในดาน Digital Literacy:ทักษะความ

เขาใจและใชเทคโนโลยี  และดาน Financial Literacy: ความเขาใจและปฏิบัติเปนในดานการเงิน เศรษฐกิจ และ

ธุรกิจ ใหสามารถนำไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ หรือวางแผนดานการเงินของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป  

ภาพกิจกรรม:  
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๔.๓  โครงการ Self-care for students ๒๐๒๑"การดูแลจิตใจสำหรับนักศึกษาในวิถีชีวิตยุค New 

Normal" 

หนวยกิจการนักศึกษา งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู คณะศิลปศาสตร จัดโครงการ Self-care for 

students ๒๐๒๑"การดูแลจิตใจสำหรับนักศึกษาในวิถีชีวิตยุค New Normal"  ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๔  เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ผานระบบออนไลน วิทยากรโดย คุณนนทวุฒิ ชีวศรีรุงเรือง คุณเก็จวลี เบ็ญจ

สุพัฒนนันท และคุณอาทิตยา อุตระวณิชย เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลจิตใจตนเอง เขาใจใน

หลักการและเคร่ืองมือการดูแลจิตใจตนเอง ลดความออนลา หรือความเครียทเมื่อตองเรียนผานระบบออนไลนเปนหลัก 

ภาพกิจกรรม:  

๔.๔  กิจกรรม LA Alumni Talk   "อาชีพไหน...ที่ใชเรา"  (LA Clubhouse)   

 ดวยคณะศิลปศาสตร  สโมสรนักศึกษาและศิษยเกาของคณะศิลปศาสตรรวมกันจัดกิจกรรม LA  Alumni 

Talk  หัวขอ “อาชีพไหน...ที่ใชเรา”  ขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๒๔ และพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ – 

๒๓.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน Clubhouse Application โดยมีพี่ ๆ ศิษยเกาคณะศิลปศาสตรในสาขาวิชาชีพตาง ๆ 

มารวมเปนวิทยากรใหความรูกวา ๓๐ อาชีพ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อมุงหวังใหเกิดสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประสบการณในสายอาชีพตาง ๆ และการศึกษาตอใหกับนอง ๆ นักศึกษาคณะศิลปศาสตรเกิดแรงบันดาลใจและ

ความเขาใจในการทำงานในสายอาชีพตาง ๆ ตอไปในอนาคต  

ภาพกิจกรรม:  
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๔.๕  โครงการ LA Blogger Build Course "สรางรายไดยุค ๕G นอย...แตมาก”  

 หนวยกิจการนักศึกษา งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัด

โครงการ   LA Blogger Build Course “สรางรายไดยุค ๕G นอย...แตมาก” หัวขอ การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ

ผลิตสื่อออนไลน การเขียนเว็บบล็อค เว็บไซต Blogspot ของ Google วิทยากรโดย คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล จัดขึ้นเมื่อ

วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม Zoom เพื่อใหนักศึกษา

และศิษยเกาของคณะศิลปศาสตร ไดเพิ่มพูนทักษะดานการผลิตสื่อสรางสรรคผานระบบออนไลน เว็บไซต เว็บบล็อค 

และสามารถนำความรูมาตอยอดพัฒนาสูสายอาชีพบล็อกเกอร (Blogger) ในอนาคต ตามความสนใจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   

ภาพกิจกรรม:  

 

 

 

 

 

 
 

๔.๖  โครงการ LA YouTuber "ปนฝน..ปนคอนเทนส"  

 หนวยกิจการนักศึกษา งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู คณะศิลปศาสตร จัดโครงการ LA YouTuber 

"ปนฝน..ปนคอนเทนส"  หัวขอ : Workshop สรางแรงบันดาลใจจากสิ่งที่รักดวยอาชีพ “ยูทูบเบอร” จัดข้ึนเมื่อวัน

พุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผานระบบออนไลนดวยโปรแกรม Zoom  เพื่อใหนักศึกษา

ไดรับความรู และเกิดทักษะการเรียนรูสรางสรรคในการผลิตสื่อหรือคอนเทนตผานทางออนไลน และไดรับความรู

เบื้องตนในดานการเปนยูทูบเบอร และการเปดชองยูทูบ(YouTube)เพื่อสรางรายได จากสิ่งที่รักและสนใจของตนเอง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ภาพกิจกรรม:  
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๕. โครงการและกิจกรรมที่จดัโดย สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร 

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตรมาจากการเลือกตั้งโดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ชั้นปที่ ๑ - ๔ มีหนาที่

เปนตัวแทนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ และจัดโครงการกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 

กิจกรรมนักศึกษาที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร อาทิ โครงการคายเพ(ร)าะรักนอง...ทัวรศาลายา 

โครงการสอนนองรองเพลง โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาฯ  โครงการคายสาดศิลป  โครงการ LA Festival  

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามขาวสารกิจกรรมจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตรที่ไดเพจ: สโมสรนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร@LAMUSAMO  หรือ https://www.facebook.com/LAMUSAMO/ 

ตัวอยางกิจกรรมจัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร 

ภาพโครงการ LA Festival ๒๐๑๙ 

 

 

 

 

 

 

ภาพโครงการคายสาดศิลป (ติดตามเพจกิจกรรมคายไดที่ Facebook: @LAMUcamp) 

 

 

 

 

 

ภาพโครงการสอนนองรองเพลง (รับนองประชุมเชียร) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/LAMUSAMO/
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๖. โครงการและกิจกรรมที่จัดโดย ชุมนุมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตรสามารถรวมกลุมกันทำกิจกรรมที่สนใจอยางสรางสรรคในรูปแบบของ “ชุมนุม” 

ภายใตการกำกับดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร และหนวยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดกิจกรรมทางดานตาง ๆ ตามความสนใจของนักศึกษา โดยแบงเปน ๔ ประเภท คือ ชุมนุม

ดานกีฬาและนันทนาการ ชุมนุมดานศิลปวัฒนธรรม ชุมนุมดานบำเพ็ญประโยชน และชุมนุมดานวิชาการ 

ทั้งนี้ ชุมนุมของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ดำเนินการในแลวปการศึกษา ๒๕๖๒ มีจำนวน  

๖ ชุมนุม ดังนี้ 

๑.  ชุมนุมนิตยสาร (LA Magazine) 

๒.  ชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร (LAMU volunteer Club since ๒๐๑๑) 

๓.  ชุมนุมนาฏศิลปคณะศิลปศาสตร  

๔.  ชุมนุมแอลเอแดนซคลับ (LA Dance Club)  

๕.  ชุมนุมสันทนาการ (LA Recreation Club) 

๖.  ชุมนุมชอบใชเสียง 

ตัวอยางกิจกรรมจากชุมนุม : ชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร (LAMU volunteer Club since ๒๐๑๑) 

โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท คณะศิลปศาสตร ครั ้งที ่ ๑๔  ณ โรงเรียนบานวังโพรง อ.เนินมะปราง  

จ.พิษณุโลก โดยคายฯ จัดกิจกรรมการดานจิตอาสาควบคูไปกับการพัฒนาใหกับชุมชนในชนบทที่ขาดแคลน เชน การ

สรางสนามเด็กเลน การสรางหรือปรับปรุงหองสมุดใหเหมาะแกการเรียนรู และการนำความรูของนักศึกษามาถายทอด

ผานกิจกรรมหรือสื่อการเรียนการสอน ในดานวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ใหกับนอง ๆ  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชองทางการติดตอและติดตามกิจกรรมตาง ๆ  

จากชุมนุมจิตอาสาคณะศลิปศาสตร  

เพจ LAMU Volunteer Club since 2011 

       @LAMUVolunteer 
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ตัวอยางกิจกรรมจากชุมนุม : ชุมนุมนาฏศิลปคณะศิลปศาสตร  

กิจกรรมโชวการแสดงบนเวทีคอนเสิรต เปดงาน LA Festival  และรำบวงสรวงในงานเลาขานตำนาน

ศาลายา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางกิจกรรมจากชุมนุม : ชุมนุมแอลเอแดนซคลับ (LA Dance Club) 

กิจกรรมโชวการแสดงบนเวทีกลาง ในงานมหิดลวิชาการ เปดบานศิลปศาสตร ประจำป ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางกิจกรรมจากชุมนุม : ชุมนุมสันทนาการ (LA Recreation Club) 

เปนผูนำกิจกรรมสันทนาการใหกับชุมนุม หรือกิจกรรมตาง ๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 
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มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในหลายสาขาวิชา มุงผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพสูงตามแนวทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความตองการ

อันหลากหลายของผูเรียน รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาสามารถเขาถึงการเรียนการสอนอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น กอง

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดบริการดานทุนการศึกษาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดบริการดานทนุการศึกษาที่หลากหลาย เชน ทุนมหาวิทยาลัย, ทุนชวยเหลือหรือกูยืมในภาวะ

ฉุกเฉิน, ทุนสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยมหิดล, ทุนจากหนวยงานภายนอก หรือกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ./ กรอ.) เปนตน 

การจัดสรรทุนแบงทุนการศึกษาออกเปน ๒ ประเภท ดังน้ี 

(๑) ทุนการศึกษาตอเนื่อง สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๒ ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตร

กำหนดจนสำเร็จการศึกษา  อัตราทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาทตอปการศึกษา 

(๒) ทุนการศึกษารายป สำหรับนักศึกษาทุกชั้นป อัตราทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาทตอปการศึกษา โดยมีจำนวน

การจัดสรรทุนผันแปรในแตละปตามขอ (๑) 

ชวงเวลารับสมัคร กรกฎาคม – กันยายน ของทุกป 

การจัดสรรทุนแบงทุนการศึกษาออกเปน ๒ ประเภท สำหรับคาเทอมและคาครองชีพ ดังน้ี 

(๑) ทุนการศึกษาตอเน่ือง  

(๒) ทุนการศึกษารายป  

ชวงเวลารับสมัคร สิงหาคม-กันยายน ของทุกป  

https://op.mahidol.ac.th/sa/scholarship-mu
https://op.mahidol.ac.th/sa/alumniapp


คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล  |  ๒๐๙ 

การจัดสรรทุนข้ึนอยูกับแหลงทุนภายนอก ไดแก หนวยงานของรัฐ / ธนาคาร / บริษัท / หางราน / มูลนิธิฯ / องคกร

การสาธารณะกุศล และผูมีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความประสงคของเจาของทุน เชน 

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูขอรับทุน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามไดจากบอรดประชาสัมพันธที่ฝายกิจการนักศึกษา

คณะ/วิทยาลัย หรือเว็บไซตกองกิจการนักศึกษา 

รายละเอียดการขอทุนการศึกษา:  หนวยงานหรือบริษัทที่มอบทุนการศึกษาเปนผูกำหนดรายละเอียด 

ชวงเวลารับสมัคร: กรกฎาคม-เมษายน ของทุกป 

การจัดสรรทุนแปรผนัตามจำนวนักศึกษาพิการ ทนุละ ๖๐,๐๐๐ บาท/ปการศึกษา สำหรับสายวิทยาศาสตร และทุน

ละ ๕๐,๐๐๐ บาท/ปการศึกษา สำหรับสายสังคมและศิลป 

รายละเอ ียดการขอท ุนการศ ึกษา : น ักศ ึกษาสามารถต ิดตามข อม ูลและข าวสารท ี ่ เก ี ่ ยวข องได ที่  

https://op.mahidol.ac.th/sa/dssscholarship 

ชวงวันรับสมัคร: สิงหาคม – กันยายน ของทุกป 

ทุนของคณะ  รายละเอียดสามารถติดตอสอบถามไดที่คณะตนสังกัดโดยตรง 

ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตรมทีุนเรียนดีเยี่ยมคณะศิลปศาสตร สำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตรที่มีผล การเรียนสูงสุดในแต

ละชั้นปทุกสาขาวิชาในปการศึกษานั้น ๆ ในอัตราทุนละ ๓,๐๐๐ บาท  

https://op.mahidol.ac.th/sa/scholar


๒๑๐  |  คูมือนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

การจัดสรรทุนการศึกษา: ปการศึกษาละ ๑ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานทรัพยสวน

พระองคเพื ่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยมีพระราชประสงคให

มหาวิทยาลัยตั้งชื ่อทุนนี้วา “ทุนภูมิพล” และเพื่อเปนการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานที่มีตอ

มหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกไดรับทุนเกิดความภาคภูมิใจ โดยใหนักศึกษาที่ไดรับทุนเขารับ

พระราชทานทุนฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ชวงเวลารับสมัคร มิถุนายน – สิงหาคม ของทุกป 

 

การจัดสรรทุนการศึกษา ปการศึกษาละ ๕ ทนุ (คาเทอม, คาครองชีพและคาสนบัสนนุงานวิจยั) ทุนละไมเกิน 

๑๖๐,๐๐๐ บาท 

ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อมุงหมายผลิตอาจารยแพทยหลักสูตรในโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย (MSP) 

กับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต/ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/เภสัชศาสตรบัณฑิต ก. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

และทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและเภสัชศาสตรบัณฑิต นักศึกษาจะใชเวลาเรียน ๖ ป  เริ่มรับนักศึกษาทุนเปนปแรก 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยใหผูจบการศึกษา มีความสามารถทั้งทางดานวิชาการและการวิจัย ซึ่งจะเปนกำลังสำคัญในการ

พัฒนาการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ทั้งนี้เปนทุนการศึกษาสนับสนุนตั้งแตระดับปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญาเอก 

ชวงวันรับสมัคร: จัดสงใบสมัครใหนักศึกษาและดำเนนิการเปดรับนักศึกษาตั้งแตเดือนตลุาคม – ธันวาคมของทุกป 
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ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาที่ประสบเหตุการณรายแรง ที่มีผลกระทบตอฐานะทางครอบครัวจนอาจเปนผลเสียตอ

การศึกษา เชน บดิา หรือมารดาเสียชีวิต บานไฟไหม นักศึกษาสามารถติดตอ ณ ฝายกิจการนกัศึกษาคณะ/วิทยาลัย 

ที่นักศึกษาสังกัด 

การจัดสรรทุน เฉพาะกรณีฉุกเฉินอันเปนกระทบตอการศึกษาของนักศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท 

ชวงวันรับสมัคร: ตลอดทั้งปการศึกษา 

เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน 

กรณีที่นักศึกษามีความจำเปนฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถติดตอ ณ ฝายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัด

เพื่อพิจารณา/ตรวจสอบเหตุผลและความจำเปนในการยืมเงินของนักศึกษาโดยรองคณบดีฝายกิจการนลงนามรับรอง

ในสัญญาการยืมเงินสำหรับนักศึกษาขาดแคลนและสวนงานทำหนังสือนำสงมายังกองกิจการนักศึกษา 

เงื่อนไข นักศึกษาสามารถยืมไดตั้งแต ๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท/คร้ัง และจะตองชำระคืนภายใน ๖ เดือนโดยไมคิดดอกเบี้ย 

  

https://op.mahidol.ac.th/sa/studentemergency
https://op.mahidol.ac.th/sa/studentshortage
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ทุนชวยเหลือพิเศษ (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล) 

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเปน

หนวยงานหนึ่งที ่ไดมอบทุนการศึกษาเปนคาเลาเรียนและคาใชจายรายเดือนแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย มีความประพฤติดีและมีความมุงมั ่นในการศึกษา รวมทั้งไดใหความ

ชวยเหลือในกรณีฉุกเฉินเฉพาะหนาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสบการณวิกฤติรายแรง มีผลกระทบตอ

ฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวและมีผลตอการศึกษา 

เงื่อนไข: ทุนชวยเหลือไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอทุน (พิจารณาเปนรายกรณี) 

ชวงวันรับสมัคร: ตลอดทั้งปการศึกษา 

 

ทุนนักศึกษาชวยงาน (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล) 

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได

สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการเขาถึงเงินทุนการศึกษาเกี่ยวกับคาใชจาย โดยนักศึกษาสามารถสมัครเขามา

เปนนักศึกษาชวยงานของมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ 

เงื่อนไข: ทุนละไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท (พิจารณาเปนรายกรณี) 

ชวงวันรับสมัคร: ตลอดทั้งปการศึกษา 

  

https://op.mahidol.ac.th/sa/scholarhfoundation
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ทุนนักศึกษาชวยงาน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดสรรเงินงบประมาณ จากเงินรายได เพื่อใชสำหรับการสรางงานใหนักศึกษา ใน

ระหวางปดภาคการศึกษาหรือนอกเวลาเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน เปน

การเสริมสรางประสบการณใหเกิดการเรียนรู การเตรียมความพรอมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพหลังจากสำเร็จ

การศึกษาไปแลว และมีรายไดพิเศษสำหรับเปนคาใชจายในการศึกษาเพื่อแบงเบาภาระของผูปกครองไดในระดับหนึ่ง 

เงื่อนไข: คาตอบแทน ชั่วโมงละ ๔๐ บาท หรือเหมาจายวันละ ๓๐๐ บาท 

ชวงวันรับสมัคร: ตลอดทั้งปการศึกษา 

หากนักศึกษาตองการขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ  ๐๒-๘๔๙๔๕๑๔ (พี่อะตอม กองกิจการนักศึกษา) 

Mahidol.friends@gmail.com 

 

ทุนอาหารกลางวัน 

รายละเอียดสามารถติดตอสอบถามไดที่คณะตนสังกัดโดยตรง 

ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร ไมมีทุนอาหารกลางวัน  

mailto:Mahidol.friends@gmail.com
https://op.mahidol.ac.th/sa/scholarstudentintern
https://op.mahidol.ac.th/sa/scholarlunch
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กองทุนสุขภาพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล เพื่อใหการชวยเหลือนักศึกษาที่ไม

สามารถรับภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลได และใหไดรับโอกาสเขาถึงการรักษาพยาบาลที่ดี อยางตอเนื่องและ

มีประสิทธิภาพ 

เงื่อนไข:  ทุนชวยเหลือวงเงิน ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตอราย (พจิารณาเปนรายกรณี)  

ชวงวันรับสมัคร:  ตลอดทั้งปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://op.mahidol.ac.th/sa/scholarstudenthealth
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นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดไดจาก https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan 

สำหรับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัลหรือศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษา 

(กยศ.)  https://www.studentloan.or.th/th/highlight/๑๕๙๖๗๗๐๐๑๖ 

กองทุนไดกำหนดคุณสมบัติของผูกูยืมแบงเปน ๔ ลักษณะ ดังน้ี  

ลักษณะที่ ๑  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

ลักษณะที่ ๒  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการ

ผลิต กำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ 

ลักษณะที่ ๓  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ 

ลักษณะที่ ๔  นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ โดยใหกูในระดับปริญญาโท  
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นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการยืน่คำขอกูยืมเงินไดที่  https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH๔OgqE 

ชองทางการติดตามขาวสาร ทุนการศึกษา และสวัสดิการ 

 ปายประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร หนาหอง   One Stop Service ชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร 

 เว็บไซตของคณะศิลปศาสตร www.la.mahidol.ac.th 

 เว็บไซตของกองกิจการนักศึกษามหิดล https://op.mahidol.ac.th/sa/newsscholarship 

 เพจหนวยกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร เพจ Facebook : @lamu.students  

  

https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE
http://www.la.mahidol.ac.th/
https://op.mahidol.ac.th/sa/newsscholarship
https://www.facebook.com/lamu.students/
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บริการดานสุขภาพ 

 มหาวิทยาลัยไดจัดบริการดานสุขภาพใหสำหรับนักศึกษาโดยมีบริการทางดานสุขภาพกายและสุขภาพใจที่

ครอบคลุมนักศึกษาทุกวิทยาเขต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา ๑๐ หนวย ประกอบดวย 

* หนวยใหบริการตรวจรักษา ๘ หนวย 

* หนวยใหบริการตรวจรักษาอาการบาดเจ็บและใหการปรึกษาดานกีฬา ๑ หนวย (คลนิิกวิทยาศาสตรการ

กีฬา) 

* หนวยใหการปรึกษา ๑ หนวย (คลินิกวัยทนี Adolescent Clinic) 

๒. หนวยทันตกรรมนักศึกษา ๓ หนวย 

 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ๑ ราน (บริการจายยาใหนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร) 

๓. บริการใหการปรึกษา 

๔. สุขภาพใจ 

๕. คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) 

๖. บริการดานเงินสงเคราะหนักศึกษา 

 

นักศึกษาควรรู 

เจ็บปวย ไมสบาย ทำยังไง? 

กอนเขารับบริการใหนักศึกษาเตรียมเอกสารและดำเนนิการดังนี้ 

๑. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน 

๒. เขารับบริการที่หนวยสุขภาพนักศึกษาที่ใกลที่สุด 

๓. หนวยใหบริการเบื้องตนและประสานสงตอกรณีปรึกษาแพทยเฉพาะทาง 

 

อยากทำฟน ตองทำอยางไร? 

นักศึกษาทำตามข้ันตอนดังนี ้

๑. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนหรือ Passport (กรณีเปนนักศึกษาตางชาติ) 

๒. ติดตอหนวยบริการสุขภาพนกัศึกษาสวนงาน / งานกิจการนกัศึกษาสวนงาน เพื่อรับบตัรตรวจทันตกรรม (กน.

๐๐๒) 

 

หมายเหตุ 

– นักศึกษาชัน้ปที่ ๑ และชัน้ปอ่ืนๆ ที่ศึกษาวทิยาเขตศาลายาตลอดหลักสูตร ==> สามารถรับบัตรตรวจทันตก

รรม (กน.๐๐๒) ไดที่หนวยบริการสุขภาพนกัศึกษาศาลายา (MU Health) 

– นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ==> ติดตอสอบถามการรับบัตรตรวจทันตกรรมไดที่งานกิจการนักศึกษาบัณฑติ

วิทยาลัย โทร. +๖๖ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ # ๒๑๑ 
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สิทธิการรักษาพยาบาล  

 สิทธิการรักษาพยาบาลคือ สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่ใชรวมกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให

สำหรับนักศึกษา เชน สทิธิในการรักษาพยาบาลของขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษาทีผู่

ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เปนตน ซึ่งนักศึกษาจะไดรับบริการในรูปแบบเดียวกันทัว่ทั้งมหาวทิยาลัย โดยจะตองดำเนินการ

กอนเขารับบริการดังนี ้

อาชีพของผูปกครอง / นักศึกษา วิธีดำเนินการ 

รับราชการ / หนวยงานราชการ –  ติดตอโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อสแกนลายนิ้วมือในการทำ

ประวัติเบิกจายตรงกรมบัญชีกลาง กอนเขารับจริง 

[กรณียังไมไดสแกนลายน้ิวมือ] 

–  นักศึกษาตองสำรองคาใชจายที่เกิดขึ้นกอน แลวนำใบเสร็จไปเบิกคา

รักษาพยาบาลกับตนสังกัด 

รัฐวิสาหกิจ / หนวยงานรัฐวสิาหกิจ [กรณีสามารถทำเบิกจายตรงกับตนสังกัดได] 

–  ติดตอโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อสแกนลายนิ้วมือในการทำ

ประวัติเบิกจายตรงกรมบัญชีกลาง 

[กรณีไมสามารถทำเบิกจายตรงกับตนสังกัดได] 

–  ทุกคร้ังที่เขารับบริการรักษาพยาบาล สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกคา

รักษาพยาบาลกับหนวยงานตนสังกัดไดตามระเบียบของหนวยงาน 

นักศึกษาที่ประกอบอาชีพ 

พนักงานบริษัท / หนวยงานเอกชน 

[กรณีประสงคยายสถานบริการเปนโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย] 

–  ต ิดต อสำนักงานประกันส ังคมเพื ่อแจงเปลี ่ยนสถานบริการเปน

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 

[กรณีไมประสงคยายสถานบริการเปนโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย] 

–  เขารับบริการ ณ สถานบริการที ่ตนเลือกไว / หนวยบริการสุขภาพ

นักศึกษา 

คาขาย, ธุรกิจสวนตัว ฯลฯ –  ติดตองานกิจการนักศึกษา / งานการศึกษาสวนงานเพื่อกรอกแบบฟอรม

การสมัครเขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนากับโรงพยาบาล

สังกัดมหาวิทยาลัย 

ชาวตางชาต ิ –  นักศึกษาตองแสดงบัตรของบริษัทประกันที่สวนงานไดทำใหกับนักศึกษา 

ณ จุดบริการของโรงพยาบาล หากโรงพยาบาลนั้นไมไดทำ contract กับ

บริษัทประกัน ไว ใหนักศึกษาสำรองจายคารักษาพยาบาลกอนแลวนำ

ใบเสร็จไปใหเจาหนาที่งานกิจการนักศึกษาสวนงานทำการเบิกจายกับ

บริษัทประกันตอไป 

 

หมายเหต ุ การรับบริการอาจมีคาใชจายบางสวนที่ไมสามารถเบิกได นักศึกษาอาจตองรับผิดชอบคาใชจายเองในบางสวน
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๑. หนวยบริการสุขภาพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดลข้ึนชื่อวาเปน  Healthy  University  เร่ืองสุขภาพจึงถือไดวาเปนเร่ืองสำคัญระดับตน ๆ 

ที่ไมควรละเลย  มหาวิทยาลัยจึงจัดหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล

เบื้องตนใหแกนักศึกษา  โดยหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาจะกระจายอยูตามวิทยาเขตตาง ๆ ที่ครอบคลุมนักศึกษา 

รวมไปถึงการใหการปรึกษาปญหาสำหรับนักศึกษา  สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตศาลายาสามารถเขารับบริการตาม 

สถานที่ตั้งและเวลาใหบริการดังนี้ 

พ้ืนที่/วิทยาเขต สถานที่ตั้ง ชองทางการติดตอ เวลาทำการ พบแพทย 

หนวยบริการสุขภาพ

นักศึกษา ศาลายา 

ชั้น ๑ ศูนยการเรียนรู

มหิดล 

๐ ๒๘๔๙ ๔๕๒๙ 

– ๓๐ 

(วันจันทร – ศุกร) 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ 

และ 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ 

คลินิกการกีฬา 
ชั้น ๑ วิทยาลัยวทิยาศาสตร   

และเทคโนโลยีการกีฬา 

๐ ๒๔๔๑ ๔๒๙๖ 

– ๘ ตอ ๑๐๕ 

(วันจันทร – ศุกร) 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ 
ตามการนัดหมาย 

คลินิกวัยทีน 

(Adolescent Clinic) 

ชั้น ๔ อาคารปญญาวฒันา 

สถาบนัแหงชาติเพื่อการ

พัฒนาเด็กและครอบครัว 

๐ ๒๔๔๑ ๐๖๐๒ 

ถึง ๘ ตอ ๑๒๐๒ 

(วันจันทร – ศุกร) 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ 
ตามการนัดหมาย 

ศูนยการแพทย

กาญจนาภิเษกมหา

วิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ ๙๙๙ หมู ๕ ถนน

พุทธมณฑลสาย ๔ ตำบล

ศาลายา อำเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม 

๐ ๒๘๔๙ ๖๖๐๐ 
ทุกวัน 

๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ 
 

โรงพยาบาลพุทธ

มณฑล 

เลขที่ ๑๔๐ หมู ๑ ตำบล

ศาลายา อำเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม 

๐ ๒๔๔๔ ๖๐๓๒ 

– ๓๓ 
เปดบริการ ๒๔ ชั่วโมง  

พ้ืนที่บางกอกนอย 

- หนวยบริการสุขภาพ

นักศึกษาคณะ

แพทยศาสตร ศิริราช

พยาบาล 

ชั้น ๔ อาคารผูปวยนอก

โรงพยาบาลศิริราช 
๐ ๒๔๑๙ ๗๓๘๙ 

(วันจันทร – ศุกร) 

๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ 

หมายเหตุ 

นักศึกษาสามารถเขารับการตรวจรักษาไดที่หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาหรือสถานพยาบาล ตามสถานที่

ตางๆ  ซึ่งกระจายอยูตามพื้นที่การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับหนวยบริการในพื้นที่อื่น ๆ สามารถ

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่   https://mahidol.ac.th/th/new-current-student/student-health-care/  

https://mahidol.ac.th/th/new-current-student/student-health-care/
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นักศึกษาสามารถ scan QR Code เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขารับบริการ ณ โรงพยาบาลศิริราช 
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๒. หนวยบริการทันตกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีบริการรักษาทางทันตกรรม และบริการพื้นฐานใหสำหรับนักศึกษา ไดแก การอุดฟน 

การถอนฟน การขูดหินปูน โดยนักศึกษาจะตองผานการตรวจทันตกรรมแรกเขาของมหาวิทยาลัยกอน จึงสามารถเขา

รับบริการได ซึ่งผลการตรวจทันตกรรมแรกเขาจะบันทึกอยูในแบบตรวจสุขภาพชองปาก (กน.๐๐๒) เพื่อเปนประวตัิ

ในการเขารับบริการตอไป 

สถานที่เขารับบริการดานทันตกรรมนักศึกษา 

 

หมายเหตุ 

–  การรับบริการดานทันตกรรมนักศึกษาตองนำแบบตรวจสุขภาพชองปาก (กน.๐๐๒) ไปดวยทุกครั้งที่รับ

บริการ ซึ่งนักศึกษาไมสามารถเบิกคารักษาทางทนัตกรรมไดหากเขารับบริการคลินิกพิเศษหรือคลินิกพิเศษนอกเวลา

เวนแตนักศึกษาจะรับผิดชอบคาใชจายเอง 

–  นักศึกษาที่ศึกษาวิทยาเขตศาลายาตลอดหลักสูตรสามารถเขารับบริการดานทันตกรรมไดที่โรงพยาบาล 

ทันตกรรมมหาจักรีสิริธรรวมถึงงานทันตกรรมโรงพยาบาลที่นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาไว  

หนวยบริการทนตกรรม สถานที่ตั้ง เบอรติดตอ เวลาใหบริการ 

คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล 

แผนกทันตกรรม ชัน้ ๖ อาคาร

ผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช 

+๖๖ ๒๔๑๙ ๗๔๑๕-

๑๗ 

วันจันทร – วนัพฤหัสบด ี

๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

งานทนัตกรรม ชั้น ๓ อาคาร 

๔ โรงพยาบาลรามาธบิด ี

+๖๖ ๒๒๐๑ ๑๒๑๐ 

+๖๖ ๒๒๐๑ ๑๑๖๔ 

วันอังคาร – วันพฤหัสบด ี

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

คณะทันตแพทยศาสตร 

คลินิกทันตกรรมทั่วไปข้ันสูง 

ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๕๐ พรรษา โรงพยาบาลทันตก

รรม คณะทันตแพทยศาสตร 

+๖๖ ๒๒๐๐ ๗๕๕๗ 
วันจันทร – วนัศุกร 

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

โรงพยาบาลทันตกรรมมหา

จักรีสิรินธรคณะทันต

แพทยศาสตร 

แผนกทันตกรรม ชัน้ ๒ ศูนย

การแพทยกาญจนาภิเษก 

+๖๖ ๒๘๔๙ ๖๖๐๐ 

# ๒๐๐๔, ๒๐๓๑, 

๓๐๕๓ 

วันจันทร – วนัศุกร 

๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

(งดบริการวันพุธ ตั้งแต 

๑๓.๐๐ น.) 
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๓. บริการใหการปรึกษา 

บริการใหการปรึกษา (Counseling)  มหาวิทยาลัยมีบริการแนะแนวใหการปรึกษาแกนักศึกษา ซึ่งอยู

ในชวงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูวัยผูใหญอาจเกิดความขัดแยงและสับสนในการตัดสินใจ, การเปลี่ยนแปลง

ของบุคลิกภาพ การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหมๆ การปรับตัวจากบานและครอบครัวสูการใชชีวิตในหอพัก / 

มหาวิทยาลัยมหิดล การปรับตัวในการคบเพื่อนใหมทั้งเพศเดียวกันและตางเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหา

งานทำกอนจบการศึกษา ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนในมหาวิทยาลัยได ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีบริการ

นี้เกิดขึ้นใหความชวยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล สรางความเขาใจและตระหนักรูในตนเอง 

สามารถเขาใจปญหาและหาทางออกไดอยางเหมาะสม เพื่อที่จะไดประสบความสำเร็จและเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

ตอไป โดยมีชองทางการใหบริการดังนี ้

๑.  นักศึกษาขอรับการปรึกษาดวยตนเองที่ “กองกิจการนักศึกษา ชั้น ๓ ศูนยการเรียนรูมหิดล ศาลายา” 

๒.  นักศึกษาขอรับการปรึกษาผานทางโทรศัพท (Hotline) ไดที่หมายเลข  +๖๖ ๘ ๘๘๗๔ ๗๓๘๕ 

๓.  นักศึกษาขอรับการปรึกษาผานทาง inbox ของ Facebook fanpage ไดที่”

https://www.facebook.com/mufriendsa” 

๔.  นักศึกษาขอรับการปรึกษากับคลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) ผานการนัดหมายไดที่โทรศัพท

หมายเลขโทรศัพท +๖๖ ๒๘๔๙ ๔๕๐๒ ในวันและเวลาราชการ  

หมายเหตุ 

นักศึกษาแตละสวนงานสามารถขอรับการปรึกษาผานอาจารยที่ปรึกษาของสวนงานได  หรือปรึกษาผูทำ

หนาที่ใหคำปรึกษาของหมายเลข Hotline ประจำสวนงาน โดยนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  

https://op.mahidol.ac.th/sa/hotline_name 

 

๔. สุขภาพใจ 

สุขภาพจิตใจเปนสวนสำคัญในการดำเนินชีวิตที่เปนสุข สภาพจิตใจที่เปนสุข สามารถมีสัมพันธภาพและ

รักษาสัมพันธภาพกับผูอื ่นไวไดอยางราบรื่น สามารถทำตนใหเปนประโยชนไดภายใตภาวะสิ่งแวดลอมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม และลักษณะความเปนอยูในการดำรงชีพ วางตัวไดอยางเหมาะสมและเปนประโยชนทั้งการ

เรียน การทำงาน สังคม ความคิดและอารมณ การประเมินสถานการณที่กำลังเผชิญหนาจึงเปนสิ่งสำคัญ อยางไรคือ

เร่ืองฉุกเฉินจำเปนตองไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที ควรมีวิธีการรับมือหรือดูแลตนเองกับสถานการณนั้นอยางไร 

มีวิธีการจัดการและชองทางการรับการปรึกษาอยางไร  

๔.๑ เร่ืองฉุกเฉิน (Mental Health Crisis) คือ“ภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพจิต” เปนภาวะวิกฤติอยางผูที่

มีความผิดปกตทิางจติใจที่แสดงออกทางอารมณและพฤติกรรมที่รุนแรงซึ่งเปนอันตรายทั้งตอตนเอง ทรัพยสิน และ

สังคมรอบขาง จำเปนตองไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที ซึ่งมี ๕ ลักษณะ คือ 

๑. ประสาทหลอน (hallucination) ไดแก ไดยินเสียงแวว และเห็นภาพหลอน 

๒. ความคิดหลงผิด (delusion) เชน หลงผิดหวาดระแวง กลัวมคีนทำราย หรือหลงผิดคิดวาตนเองมี

ความสามารถเหนือผูอ่ืน เปนตน 

๓. พฤติกรรมแปลกกวาคนปกติทั่วไปอยางชัดเจน (เชน การแตงกาย พูดจาสับสน เปนตน) 
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๔. พฤติกรรมกาวราวรุนแรงที่อาจเปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. พยายามทำรายตนเอง พยายามฆาตัวตาย 

ที่มาขอมูล : คณะกรรมการบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

“ภาวะอันตราย”  หมายความวา  พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตแสดงออกโดย ประการที่นาจะ

กอใหเกิดอันตรายรายแรงตอชีวิต  รางกาย  หรือทรัพยสินของตนเองหรือผูอ่ืน 

ที่มาขอมูล : พระราชบญัญัติสขุภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ 
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ข้ันตอนการจัดการเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินหรือภาวะอันตรายดานสุขภาพจิต 

โทรสายดวน MU Hotline ๒๔ ชั่วโมง (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล) 

เหตุผลที่นักศึกษาจะตดิตอมาพูดคุย 

 -   ตองการความชวยเหลือเรงดวน  

 -   มีความคิดฆาตัวตาย หรือทำรายตนเอง 

 -   รูสึกทุกข เศรา 

 -   อยูระหวางการรักษา หรือรอคิวนัดหมาย  

แตจำเปนตองพูดคุยกับใครสักคน 

 

โทร Hotline ส วนงาน (คณะ ว ิทยาล ัย ว ิทยาเขต)  

(ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/hotline) 

เมื ่อพบเหตุ / สถานการณที่ตองติดตอขอรับการชวยเหลือ 

สถานการณฉุกเฉินที่ไมสามารถจัดการไดดวยตนเอง  

 

วิธีสังเกตภาวะวิกฤต ที่ตองรีบติดตอขอรับ

ความชวยเหลือ  

-   มีการขูฆาตัวตาย หรือ ทำรายตนเอง 

-   มีแนวโนมทำรายผูอ่ืน 

-   เกิดความรุนแรง ทั้งทางดานรางกาย วาจา 

ทรัพยสิน 

-   มีความสับสน พูดคุยไมเปนตัวเอง 

-   อยูในภาวะหวาดระแวง หลงผิด ไมอยูในโลก

ความเปนจริง 

 

สิ่งที่ควรทำ เม่ือเห็นวาอยูในสถานการณฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤต 

 -   โทรศัพทขอความชวยเหลือทันที โทร.๑๙๑  และ  โทร. ๑๖๖๙ ดวยกรณีที่มีแนวโนมฉุกเฉินดานสุขภาพ 

เชน มีการทำรายตัวเอง หรือผูอ่ืนไปแลว 

 -   ขอความชวยเหลือที่เบอรโทรฉุกเฉินของวิทยาเขต 

 -   คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผูอ่ืน เปนสำคัญ 

 -   คิดถึงขอจำกัดของตนเองเสมอ วาสิ่งใดทำไดหรือไมได 

 -   หลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยไมมีผูเชียวชาญ ใหขอความชวยเหลือจากผูเก่ียวของ 

 -   หลีกเลี่ยงการตัดสินใจแทนเพื่อน  
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เบอรโทรฉุกเฉินของวิทยาเขตศาลายา 

 

๔.๒ การดูแลตนเอง (self-care) 

การจัดการความเครียด (Stress management) ความเครียด เปนการตอบสนองตอรางกายที่มากระตุน

มีผลใหรางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสรีรวิทยา ในลักษณะสูหรือหนี (Fight or flight) เพื่อรักษาภาวะสมดุล ซึ่งแต

ละคนตอบสนองตอสิ่งกระตุนไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสิง่แวดลอม 

ปฏิกิริยาเครียดและวิธีการจัดการ 

ปฏิกิริยาเครียด วิธีการจัดการ 

ขั้นที่ ๑ มีความเครียดต่ำ ๆ การรับรู ดี ตื ่นตัว มีการ

แสดงออกทางบวก กระตือรือรน 

รักษาระดับความเครียดต่ำไว ไมเพิ่มตัวกระตุน หรือสิ่ง

ที่จะทำใหเครียดเพิ่มมากขึ้น พักผอนใหเพียงพอและ

ระบายออกอยางเหมาะสม 

ขั้นที่ ๒ เร่ิมพลังถดถอย เครียด ปวดศีรษะ มีปญหา

เก่ียวกับการนอน 

พยายามรูเทาทัน เลี่ยงสถานการณที่ทำใหเครียด พูดคุย

กับคนรอบขาง ชวยเหลือตัวเองเบื้องตน โดยทำกิจกรรม

ที่ชอบเพื่อใหอาการเหลานั้นลดลง หรือใชเทคนิคการ

ผอนคลาย 
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ปฏิกิริยาเครียด วิธีการจัดการ 

ขั ้นที ่  ๓ เพิ ่มมีปฏิก ิร ิยาตอบสนองที ่ไม เหมาะสม 

หงุดหงิด วิตกกังวล สมาธิไมดี กลัวอะไรที่บอกไมได เร่ิม

ตอตาน 

สังเกต และพยายามควบคุมอาการ หรือลดอาการลง ถา

ไมดีข้ึนควรพบผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยเหลือตอไป 

ขั้นที่ ๔ ฮอรโมน adrenaline หลั่ง ใจเตนแรงและเร็ว 

เหงื ่อออกชุม ตัวสั ่น ออนลา ในที่สุดควบคุมอารมณ

ไมได 

ควรพบผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมิน อาจตองใชยาควบคูกับ

การบำบัดทางจิตใจ หรือฝกการผอนคลายความเครียด 

ขั้นที่ ๕ หมดความอดทน (burn out) รูสึกดอยคา ขม

ขื่น ไรความสามารถ มีอาการทางกาย เชน ปวดทอง 

ปวดศีรษะ หอบหืด ใจสั่น เจ็บหนาแก ความดันโลหิตสงู 

ทองผูก ทองเสีย 

จำเปนตองเขารับการรักษา รวมถึงฟนฟูสภาพจิตใจ 

 

วิธีการจัดการความเครียด 

วิธีการ ตัวอยาง 

ดานความคิด ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม 

ดานอารมณ หาคนใหกำลังใจ สนบัสนุน เปนที่ปรึกษา สรางอารมณขัน 

ดานพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อลดความเครียด เชน บริหารจัดการเวลาใหดี 

ดานรางกาย ออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน พักผอน ฝกการผอนคลาย นั่งสมาธิ หรือ

กินยาตามแพทยสั่ง 

 

-   ดนตรีบำบัด (music therapy) 

-   ฟงดนตรีบำบัด   

ดนตรีที่ชวยผอนคลาย (relaxing music) Calming music, Relaxing music, Emotional piano 

ดนตรีที่ชวยในการทำสมาธิ (meditation music) Deep meditation, Water sounds  

ดนตรีที่ชวยใหหลับ (sleeping music) Deep sleep-delta wave music, Fall asleep 

-   การนอนงีบ (napping) 

-   การเมตตากรุณาตอตนเอง (Self-compassion) “ไมตองใจรายกับตัวเองมากนักก็ไดนะ” 

 

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/selfcare 
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๔.๓ ชองทางการรับการปรึกษา 

“ที่ปรึกษาทางใจ” Mental health counseling สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

….ในชวงเวลาที่นอง ๆ รูสึกเครียด ผิดหวัง ทอใจ หรือมีภาวะใดที่ทำใหรูสึกไมสบายใจ…ชองทางเหลานี้ จะ

เปนทางเลือกสำหรับนอง ๆ ในการหาทางออก ระบายความอึดอัดคับของใจที่นอง ๆ พบเจอในชีวิตประจำวันปญหา

ทางดานสุขภาพใจ เปนปญหาทีจ่ัดการได ดูแลได เมื่อเราเขาใจ ยอมรับ…เราจะพบทางออกไปดวยกัน  นักศึกษา

สามารถเขารับบริการจากหนวยงานภายในทั้ง ๔ ชองทาง และหนวยงานภายนอก ๒ ชองทาง เขารับบริการ ฟรี โดย

ไมเสียคาใชจาย  
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หนวยงานภายใน ๔ ชองทาง ประกอบดวย 

๑. “MU Friends” หรือ ศูนยใหคำปรึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตั้งอยูที่ ศูนยการเรียนรูมหิดล ชั้น ๓ (MLC) 

พูดคุยกับนักจิตวิทยาหรือผูใหคำปรึกษา ไดโดยการ  

 Walk-in เขามาที่ MU Friends  

 หรือนัดหมายผานทาง FB Inbox : 

@MahidolFriends  

 หรือ https://fb.com/book/MahidolFriends/ 

 หรือ โทร. ๐๒-๘๔๙ ๔๕๓๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.  

(ยกเวนวันหยุดราชการและวนัหยุดนักขัตฤกษ) 

 

 

๒.  “MU Hotline” (สายดวนสุขภาพใจ ม.มหิดล) 

เปนอีกหนึ่งบริการที่จะคอยรับฟงปญหาของนอง ๆ 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โทร. ๐๘๘-๘๗๔ ๗๓๘๕ 

** สำหรับนักศึกษา ม.มหิดล ที่มีปญหาสุขภาวะทางใจ ** 

 

 

 

 

 

 

๓. “โรงพยาบาลในสังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล” 

สามารถติดตอขอรับบริการไดที่ 

โรงพยาบาลศิร ิราช  ต ิดตอ : หนวยสวัสดิการ

นักศึกษา หอง ๔๙๙ อาคารผูปวยนอก ชั้น ๔ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี ติดตอ : แผนกจิตเวช  อาคาร 

๔ ชั้น ๒ 

  

https://fb.com/book/MahidolFriends/
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๔ . “OOCA-Wall of Sharing” เ พ ร า ะ  “ ท ุ ก ( ข )  

ปญหาใจ…มีทางออก” 

 เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล และ 

OOCA  

“OOCA” เปน platform ปรึกษาจิตแพทยออนไลน 

ที ่ชวยใหนอง ๆ สามารถพูดคุยปญหากับจิตแพทยและ

นักจิตวิทยา ผานทาง Video call โดยเขาใชงานไดอยาง

เปนสวนตัวและปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา ผานคอมพิวเตอร 

หรือ โทรศัพทมือถือ 

อีกชองทางความรวมมือผาน โครงการ “Wall of 

Sharing-กำแพงพักใจ”  โครงการที่จะทำใหนอง ๆ มีสุข

ภาวะทางใจที่ดีข้ึน 

 

สำหรับการใชบริการ OCCA  

นักศึกษาตองเขาไปแสดงความยินยอมเปดเผยอีเมลมหาวิทยาลัยกอนโดยเขาไปที่  

1. Login ที่ Smartedu > https://smartedu.mahidol.ac.th 

-   เมื่อ Login แลวจะพบหนาตางดานลางให คลิกที่เมนู “สารสนเทศ นักศึกษา” 

-   เลือกเมนู “ ระบบข้ึนทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของนักศึกษา” 

-   จะข้ึนหนาตางแสดง “ความยินยอม” กดยินยอมเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ 

๒. มหาวิทยาลัยจะนำขอมูลอีเมล “เขาระบบของ ooca ทุกวันอังคารถัดไป” จากนั้นสามารถนำอีเมลที่ไดการยืนยัน

ไปลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน ooca ไดเลย 

๓. เลือกใช ooca ไดจากชองทางตาง ๆ ดังตอไปนี้ : 

-    คอมพ ิ ว เตอร  ใ ช  ง านผ  านบราว เซอร   Google Chrome  

คลิกเว็บ > https://app.ooca.co/ 

-   โหลดแอปฯ iOS > bit.ly/oocaapp 

-   โหลดแอปฯ Android > bit.ly/oocaandroidfb 

-   หรือสแกน Qr Code บนรูปภาพไดเลย! 

๔. สมัครใชระบบ (Register) ดวยอีเมลที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 

๕. กรอกขอมูลที่จำเปน 

๖. ล็อกอิน (Log in) เขาสูระบบเพื่อใชงาน 

๗. ผูเชี่ยวชาญในระบบ ooca ที่เขารวมโครงการกับเรา นอง ๆ สามารถปรึกษาไดฟรี สังเกตจากสิทธิพิเศษมุมขวาบน

ของรายชื่อผูเชี่ยวชาญใน Appication และ Icon สีเหลือง จาก www.ooca.co 

กรณีมีขอมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือพบปญหา : สามารถ Indox ไปที่ เพจ Mahidol Friends > 

http://bit.ly/๒SfgJSo  

https://smartedu.mahidol.ac.th/
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การใหบริการแกนิสิตนักศึกษานี ้ไดรับเงินสนบัสนนุผานโครงการ Wall of Sharing 

🎓🎓 Wall of Sharing โครงการที่ไดรับความรวมมือจากกรมสขุภาพจิต > bit.ly/WoS๒๐๑๙ 

มีปญหาการใชงาน คลิกมาคุยกันเลย 💙💙> bit.ly/msgfbwos 

ปรึกษาจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาผานวีดีโอคอล ฯ นัดคุยไดเลย 

🔹🔹 ดาวนโหลดแอปฯ หรือคุยผานเว็บไซต >https://ooca.page.link/get 

📬📬 พบปญหาการใชงาน ทักแชทมาหาเรา > bit.ly/msgfbooca 

📬📬 บริจาคเงินใหกับโครงการผานทาง taejai.com > http://bit.ly/๒MOGpmD 

 

หนวยงานภายนอก ๒ ชองทางประกอบดวย 

๑. “๑๓๒๓-สายดวนสุขภาพจิต” 

บริการจากกรมสุขภาพจิต ที่เปดใหประชาชนทุก

คนสามารถร ับคำปร ึกษาผ  านทาง เบอร  โทรศ ัพท  

“๑๓๒๓”  หรือ ติดตอผานทาง FB : @helpline๑๓๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  “สะมาริตันส” – One Call, One Life   

สมาคมที่ใหบริการเปนเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท 

โดยม ีว ัตถ ุประสงค หล ักเพ ื ่อป องก ันการฆ าต ัวตาย  

มีอาสาสมัครจากหลากหลายอาชีพผลัดเปลี ่ยนกันมา 

ทำหนาที่โดยไมไดรับผลตอบแทนใด ๆ สำหรับชาวไทย  

โทร.๐๒-๗๑๓ ๖๗๙๓  ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐-๒๒.๐๐ น. 

English Hotline   Tel. ๐๒-๗๑๓ ๖๗๙๑  

http://bit.ly/2MOGpmD
https://www.facebook.com/helpline1323
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๕. คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) 

 วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางมาก รวมจนถึงความรูสึกนึกคิด ซึ่งเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ

ไปสูวัยผูใหญ ขณะเดียวกันก็เปนชวงระยะเวลาที่มีการเรียนรู และฝกฝนทักษะของชีวิตที่สำคัญ ที่จะนำไปใชเปน

รูปแบบของการดำรงชีวิตจริงในอนาคตตอไป ทั้งทางดาน พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคานิยมตาง ๆ โดย

มีปจจัยตาง ๆ เขามาเก่ียวของ และมีผลกระทบอยางมากมาย เชน ปจจัยสิ่งแวดลอม สื่อสารเทคโนโลยีตาง ๆ คานิยม

ของสังคม การรับเอาขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมทางโลกซีกตะวันตก และยังมีปจจัยเสี่ยงที่ลอแหลมใหวัยรุน วัย

แหงการเปลี่ยนแปลงนั้น พัฒนาและเจริญเติบโตไปผิดทาง กอใหเกิดปญหาตามมาอีกมากมาย เชน ปญหาการ

ตั ้งครรภในเด็กวัยรุ น (Teenage pregnancy) , ปญหาการติดยาเสพติด , ปญหาการติดเชื ้อทางเพศสัมพันธ 

โดยเฉพาะโรคเอดส , ปญหาการมีเพศสัมพันธ เปนตน สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวรวมกับกอง

กิจการนักศึกษาจึงไดจัดตั้ง “คลินิกวัยทีน” ข้ึน โดยมีบริการตาง ๆ ดังนี้ 

๑.  การรูจักตนเอง (กายภาพ) 

๑.๑  รางกาย ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง คำนวณ BMI ๑.๔  ความรูเร่ืองยาทำสวย และเวชสำอาง 

๑.๒  ตรวจระดับความหนาของชัน้ไขมนั ๑.๕  โรคผอม (มีดวยหรือ?) 

๑.๓  การเจริญเติบโตและการดแูลตัวเอง  

๒.  เร่ืองของหญิงๆ ชายๆ 

๒.๑  รูปรางและการเปลี่ยนแปลง เร่ืองสิวสิว ๒.๓  การใหคำปรึกษาสุขภาวะทางเพศและการ

คุมกำเนิด ๒.๒  การใหคำปรึกษาเร่ืองความรัก 

๓.  สุขภาวะทางใจ 

๓.๑  เรามีความเครียดระดับไหน ๓.๖  เศรา!!! แฟนบอกเลิก 

๓.๒  นอนไมหลับทำอยางไร? ๓.๗  แอบชอบเพศเดียวกัน ปกต?ิ 

๓.๓  สัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ ๓.๘  ปรับตัวเขากับ room mate ไมไดสักท ี

๓.๔  ทำไมอารมณผิดปกติงาย ปกติหรือเปลา? ๓.๙  ชวยดวยฉันวิตกทุกเร่ืองเลย 

๓.๕  พูดกับพอแมไมรูเร่ือง ทำอยางไรด?ี  

๔.  เทคโนโลยีกับวัยรุน 

๔.๑  การใชสื่ออยางเหมาะสม ๔.๒  ภัยที่มากับสื่อ 

๕.  โภชนาการและภัยเร่ืองยา 

๕.๑  ยาลดความอวน ๕.๒  ยาทำสวย : gluta 

๖.  ปรึกษาปญหาการเรียนและอาชีพ 

๖.๑  ที่ฉันอยูมันเปนคณะที่ใชหรือเปลา? ๖.๓  จบแลวจะไปไหนด?ี 

๖.๒ ตะกายมีน ทำไงด?ี  

หมายเหตุ   ติดตอ/นัดหมายที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. +๖๖ ๒๘๔๙ ๔๕๐๒ หรือ คลินิกวัยทีน 

(Adolescent Clinic) โทร. +๖๖ ๒๔๔๑ ๐๖๐๑ – ๘ ตอ ๑๒๐๒, ๑๒๐๘ หรือ +๖๖ ๙ ๔๔๖๑ ๒๔๐๗  ทุกวันเวลา

ราชการ ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตคลินิกวัยทีน  
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๖. บริการดานเงินสงเคราะหนักศึกษา 

ในกรณีนักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายจนไมสามารถศึกษา

ตอไปไดหรือเสียชีวิต นักศึกษา/ผูมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะหจะไดรับเงินสงเคราะหนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยนักศึกษาหรือทายาทโดยชอบดวยกฎหมายของนักศึกษา ติดตอยื่นเรื ่องขอรับเงิน

สงเคราะหนักศึกษาไดที่งานกิจการนักศึกษาสวนงาน / งานการศึกษาสวนงาน (ซึ่งแตละสวนงานเปนผูกำหนด) หรือ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนกัศึกษา ชั้น ๓ ศูนยการเรียนรูมหิดล ศาลายาภายในระยะเวลาไมเกิน 

๑ ป (นับจากวันที่นักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายจนไมสามารถ

ศึกษาตอไปไดหรือเส ียช ีว ิต) โดยเอกสารที ่ต องเตรียมสำหรับยื ่นเร ื ่องสามารถศึกษาขอมูลเพิ ่มเต ิมไดที่  

https://op.mahidol.ac.th/sa/subvention  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมไดที ่ งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. +๖๖ ๒๘๔๙ ๔๕๐๑-๒๘ 

  

https://op.mahidol.ac.th/sa/subvention
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การศูนยอำนวยความปลอดภัยใหบริการแจงเหตฉุุกเฉิน (Emergency Call) ๒๔ ชั่วโมง 

 นักศึกษาสามารถรับบริการใหการชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย บริการแบบ One Stop 

Service ในการใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เชน เจ็บปวย อุบัติเหตุ ไฟไหม น้ำไมไหล ไฟฟาดับรถเสีย ของหาย พบ

ของ และบริการรับสงกลางดึก (Escort) ผูที่ตองการแจงเหตุสามารถติดตอศูนยฯ ไดโดยตรงหรือโทรเขามาที่หมายเลข 

Call Center ๐๒-๔๔๑๔๔๐๐  หรือติดตอผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

  แอปพลิเคชัน Salaya Bla Bla (ทั้งระบบ Android และ iOS) 

  โทรศัพท ๐๒-๔๔๑-๔๔๐๐ ตลอด ๒๔ ช.ม. 

ศูนยรักษาความปลอดภัย ณ อาคารอเนกประสงค (ตั้งอยูตรงขามวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา) 

 

ขั้นตอนการแจงเหตุ สิ่งของสูญหาย 

  แจงเหตุที่หนวยรักษาความปลอดภัยพรอมทั้งแจงรายละเอียดและกรอกแบบฟอรม 

  เจาหนาที่ รปภ. รับแจง และลงบนัทึกแจงรายละเอียด กรณีบัตรนักศึกษา/บัตร ATM แนะนำใหไปแจง

ความที่ สภ. พุทธมณฑล เพื่อตดิตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

  ทำการสืบสวนขอมูลเหตุการณ 

  ดำเนินการสบืคนหา กรณีรถจักรยานหายทางศูนยวทิยุจะแจงรหัสรถจักรยาน เพื่อให รปภ. จุดตาง ๆ 

พรอมทั้งสายตรวจทำการตรวจสอบตามประตูปอมยามตาง ๆ รวมทั้งที่จอดรถจักรยานตาง ๆ เชน ใต

อาคารหอพักศึกษา ๑-๑๑ ลานจอดรถโรงอาหาร ใตอาคารคณะวิทยาศาสตรเปนตน 

  สงคืนเจาของ หรือหากยังคนหาไมพบจะแจงไปหอพักหรือกองกิจการนักศึกษาตอไป 

 

หนวยปฏิบตัิการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล  

(Mahidol University Emergency Response Team : Mahidol ERT)  

 เปนการปฏิบัติงานรวมกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (๑๖๖๙) ในการดูแลผูปวยฉุกเฉินภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และสงตอไปยังโรงพยาบาลใกลเคียง นักศึกษาสามารถรับบริการใหการชวยเหลือไดโดย

การโทรเขามาที่หมายเลข Call Center ๑๖๖๙ 

การบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ “บานมหิดล” เปดบริการสำหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ทุกสาขาวชิา 

เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและใชชีวิตรวมกันในหอพัก แตมหาวิทยาลัยมิไดบังคับใหนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ทุกคนตองพัก

อาศัยในหอพักนักศึกษา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามความสมัครใจของนักศึกษา  การจัดใหนักศึกษาเขาพักแบงเปนหอพัก

นักศึกษาหญิงและหอพักนักศึกษาชาย นักศึกษาที่มีความประสงคเขาพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

สามารถศึกษารายละเอียดที่ควรทราบและตัวอยางหองพักไดที่ 

 https://op.mahidol.ac.th/sa/mahidoldorm 

จองหอพักผานระบบ SMARTEDU : https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/login.aspx  

หรือ scan QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๖๖ ๑๐๔ ๕๕๙๙ 

https://op.mahidol.ac.th/sa/mahidoldorm
https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/login.aspx?fbclid=IwAR3tUauZYJC4vfSOj78OeQixMPMl31X49NEbTrJz9YHpos8JGKzghYPc_Cc
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มหาวิทยาลัยมหิดลมีบริการรถ Shuttle Bus ใหบริการรับ – สง บุคคลากร และนักศึกษา ระหวางวิทยาเขต

ศาลายา พญาไท และบางกอกนอย โดยไมเสียคาใชจาย 

 

 

การบริการรถยนต รถบริการ รับ-สง (Shuttle bus)  

มหาวิทยาลยัมหิดลมีบริการรถยนต รับ-สง Shuttle bus แกบคุลากรและ

นักศึกษา สามารถศึกษาดูตารางเวลาเดินรถไดที่ 

https://op.mahidol.ac.th/ga/time-shuttlebus/  

 

 

บริการ salaya Link  

มหาวิทยาลัยมหิดลมีบริการ salaya Link เสนทางศาลายาถึงบางหวา โดยคิด

อัตราคาบริการ ๓๐ บาท ตลอดเส นทางฟรี สามารถศึกษาเส นทางและ

ตารางเวลาเดินรถไดที่ https://www.music.mahidol.ac.th/salayalink/ 

 

 

บริการรถราง  

มหาวิทยาลยัมหิดลมีบริการรถรางแกบุคลากรและนักศึกษาฟรี มีทั้งหมด ๔ 

เสนทางประกอบดวย สายสีเขียว สายสีแดง สายสีเหลือง และสายสีนำ้เงิน 

นักศึกษาสามารถศึกษาเสนทางและตารางเวลาเดนิรถไดที่ 

https://op.mahidol.ac.th/pe/รถราง-๒ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลทีนั่กศึกษาควรทราบ 

 นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดประกาศตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ไดจาก https://op.mahidol.ac.th/ea/annoucements/ เชน  

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการลดหยอนคาธรรมเนียมมหาวิทยาลัย หรือคา

บำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติด

เช ื ้ อ จ าก โค โรนา ไวร ั ส  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พ .ศ .  ๒๕๖๔ ท  านสามารถศ ึ กษา รายละ เอ ี ยด ได  จ าก 

https://op.mahidol.ac.th/ea/wp-content/uploads/๒๐๒๑/๐๑/img-ic-๒๕๖๔.jpg 

๒. ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ ทานสามารถศึกษารายละเอียดไดจาก https://op.mahidol.ac.th/ea/wp-

content/uploads/๒๐๒๐/๐๑/๒๕๖๓_Eng-Rule.pdf 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขยายเวลาในการดำเนินการปฏิบัติเรื่องการจัดการเรียนการสอน

การปฏิบัติงานที่บานของบุคลากรเพื่อยกระดับการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทาน

สามารถศึกษารายละเอียดไดจาก https://mahidol.ac.th/.../๐๕/announcement-๑๔-๐๕-๖๔-TH.pdf  

https://op.mahidol.ac.th/ga/time-shuttlebus/
https://op.mahidol.ac.th/pe/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87-2
https://op.mahidol.ac.th/ea/annoucements/
https://op.mahidol.ac.th/ea/wp-content/uploads/2021/01/img-ic-2564.jpg
https://op.mahidol.ac.th/ea/wp-content/uploads/2020/01/2563_Eng-Rule.pdf
https://op.mahidol.ac.th/ea/wp-content/uploads/2020/01/2563_Eng-Rule.pdf
https://mahidol.ac.th/.../05/announcement-14-05-64-TH.pdf
https://op.mahidol.ac.th/ga/time-shuttlebus/
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การศึกษา ที่นักศึกษาใหมมหาวิทยาลัยมหิดลตองรูจัก 

๑. ขาวสารสำหรับนักศึกษาใหม http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent 

๒. ระบบฐานขอมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน https://smartedu.mahidol.ac.th 

๓. ปฏิทินการศึกษา และกำหนดการลงทะเบียน http://www.student.mahidol.ac.th/portal 

๔. กิจกรรมนักศึกษา ทุนและสวัสดิการนักศึกษา http://op.mahidol.ac.th/sa 

  

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent
https://smartedu.mahidol.ac.th/
http://www.student.mahidol.ac.th/portal
http://op.mahidol.ac.th/sa
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ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักกยภาพ การประกวดแขงขัน ปฏิทินการศึกษา  ปฏิทินกิจกรรม  ทุนการศึกษา  

สวัสดิการและสิทธิประโยชนของนักศึกษา จากคณะศิลปศาสตร 

 

ลำดับ ชองทางติดตอ 

๑. ปายประชาสัมพนัธคณะศิลปศาสตร หนาหอง   One Stop Service ชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร 

๒. เว็บไซตของคณะศิลปศาสตร www.la.mahidol.ac.th 

๓.  

 

 

 

 

โปรดแสกน QR Code 

เพจหนวยกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 

 

 

 

 

เพจ Facebook : @lamu.students  

๔.  

 

 

 

 

โปรดแสกน QR Code  

Line Official ของคณะศิลปศาสตร 

 

 

 

 

Line ID: @lamu.pr 

๕.  

 

 

 

 

โปรดแสกน QR Code  

เพจสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร 

 

 

 

 

เพจ Facebook : @LAMUSAMO 

๖.  

 

 

 

 

โปรดแสกน QR Code  

เพจคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

เพจ Facebook : @LiberalArts.Mahidol 

 

http://www.la.mahidol.ac.th/
https://www.facebook.com/lamu.students/
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ขอกำหนดในการสำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกคนตองมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

เท ียบเค ียงได ก ับระด ับความสามารถด านการใช ภาษาอ ังกฤษเฉลี่ยของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานของ               

Common European Framework of Referencer for Language (CEFR) และสอดคล องตามแผนการศ ึกษา

แหงชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔  ของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไวในระดับ B2  โดยมหาวิทยาลัยมหิดลไดกำหนด

เกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 

   MU-ELT     ที่ระดับคะแนนตั้งแต   ๘๔    คะแนนข้ึนไป  หรือ 

  TOELC         ที่ระดับคะแนนตั้งแต      ๖๐๐   คะแนนข้ึนไป  หรือ 

  TOEFL iBT      ที่ระดับคะแนนตั้งแต  ๖๔    คะแนนข้ึนไป  หรือ 

  IELTS               ที่ระดับคะแนนตั้งแต   ๕๐    คะแนนข้ึนไป  หรือ 

  MU GRAD Test     ที่ระดับคะแนนตั้งแต   ๗๐    คะแนนข้ึนไป  หรือ 

            (สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงคใชผลคะแนนดังกลาว  เพื่อศึกษาตอและสำเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  จะตองมีผลคะแนนตามประกาศเกณฑมาตรฐานความรู

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล) 

  TOEFL LIP   ที่ระดับตั้งแต  ๕๐๐  คะแนนข้ึนไป หรือ        (ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยมหิดล) 

  MU-ELT  (เฉพาะทักษะดานการอาน)  ที่ระดับคะแนนตั้งแต  ๔๒  คะแนนข้ึนไป (สำหรับนักศึกษา

ที่มีความบกพรองทางการไดยินและมีขอจำกัดในการฟงและการพูด) 

 ทั้งนี้หากหลักสูตรใดกำหนดเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ใหใชเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรนั้น

กำหนด 
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ขอบังคับและประกาศตาง ๆ 
ขอบังคับและประกาศตาง ๆ  

 ดานการศึกษา 

๑. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

วาดวย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี  (ฉบับที่ ๑ - ๑๐ ) 

https://op.mahidol.ac.th/ea/regulations/ 

 

๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

วาดวย การจัดการศึกษาแบบยดืหยุน และระบบคลงัหนวยกิต พ.ศ. 2563 

http://intranet.la.mahidol/wp-content/uploads/การจดัการศึกษาแบบยดืหยุน-และระบบคลงัหนวย

กิต-2563.pdf 

 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง นโยบายและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Network)  

ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑   

https://la.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/fileload/pdf-

5ae92802d7d193.81591888.pdf 

 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓  

https://tcas.mahidol.ac.th/download/documents/2563_Eng-Rule.pdf 

 

๕. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง อัตราคาธรรมเนียมแบบเหมาจาย  พ.ศ. ๒๕๖๔  

https://smartedu.mahidol.ac.th/Finance/module/manageReceipt/1_%E0%B9%80%E0%B8%

AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf 

 

๖. ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง ขอปฏิบัติในการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  

https://la.mahidol.ac.th/th/annoucement/ 

  

๗. ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง ขอปฏิบัติในการสอบ พ.ศ. ๒๕๖๐  

https://la.mahidol.ac.th/th/annoucement/ 

 

 

https://op.mahidol.ac.th/ea/regulations/
http://intranet.la.mahidol/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95-2563.pdf
http://intranet.la.mahidol/wp-content/uploads/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95-2563.pdf
http://intranet.la.mahidol/wp-content/uploads/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95-2563.pdf
https://la.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/fileload/pdf-5ae92802d7d193.81591888.pdf
https://la.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/fileload/pdf-5ae92802d7d193.81591888.pdf
https://tcas.mahidol.ac.th/download/documents/2563_Eng-Rule.pdf
https://smartedu.mahidol.ac.th/Finance/module/manageReceipt/1_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
https://smartedu.mahidol.ac.th/Finance/module/manageReceipt/1_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
https://la.mahidol.ac.th/th/annoucement/
https://la.mahidol.ac.th/th/annoucement/
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 ดานกิจการนักศึกษา 

 

๑. ระเบียบประกาศขอบังคับดาน Activity 

https://activity.mahidol.ac.th/form 
 

๒. ระเบียบ ประกาศ  ขอบังคับ  ดานสุขภาพ  

https://op.mahidol.ac.th/sa/healthdownload 
 

๓. ระเบียบ ขอบังคับ วนิัยนักศึกษา และเคร่ืองแตงกายนักศึกษา  

https://op.mahidol.ac.th/sa/studentdisciplineform 
 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง หลักเกณฑการจายเงินสงเคราะหใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗  

https://la.mahidol.ac.th/education/wp-content/uploads/2020/07/20200702 
 

๕. ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง หลักเกณฑและอัตราการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มผีลการเรียนดี พ.ศ. ๒๕๕๙  

https://la.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/fileload/ประกาศ%207-59.PDF 
 

๖. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง โครงการทุนแลกเปลี่ยนดานวชิาการ ณ ตางประเทศสำหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐  

https://op.mahidol.ac.th/ir/th/mu-scholarships/ 
 

๗. ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง ทุนสงเสริมศักยภาพและเสริมสรางประสบการณตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค พ.ศ. ๒๕๕๘ 

https://la.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/fileload/pdf-59e45463c1af32.92052869.PDF 
 

๘. ใบสมัครทุนอุดหนุนนักศึกษาในการสงเสริมศักยภาพและสรางเสริมประสบการณ 

ตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค คณะศิลปศาสตร 

https://la.mahidol.ac.th/education/wp-content/uploads/2020/05/Form-Subsidy.pdf 
 

๙. ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง เคร่ืองแตงกายปกติและความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศ 28-60.pdf (mahidol.ac.th)    
 

๑๐. ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

วาดวย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

            https://la.mahidol.ac.th/th/doc-edu/ 

 

https://activity.mahidol.ac.th/form
https://op.mahidol.ac.th/sa/healthdownload
https://op.mahidol.ac.th/sa/studentdisciplineform
https://la.mahidol.ac.th/education/wp-content/uploads/2020/07/20200702-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2563-TH-Sign.pdf
https://la.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/fileload/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%207-59.PDF
https://op.mahidol.ac.th/ir/th/mu-scholarships/
https://la.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/fileload/pdf-59e45463c1af32.92052869.PDF
https://la.mahidol.ac.th/education/wp-content/uploads/2020/05/Form-Subsidy.pdf
https://la.mahidol.ac.th/th/doc-edu/
https://la.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/fileload/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%2028-60.pdf
https://la.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/fileload/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%2028-60.pdf
https://la.mahidol.ac.th/th/doc-edu/
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สามารถติดตามประกาศตางๆ ไดที ่

 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

https://la.mahidol.ac.th/education/ 

 

 

กองบริหารการศึกษา 

https://op.mahidol.ac.th/ea/ 

 

 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

https://op.mahidol.ac.th/sa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://la.mahidol.ac.th/education/
https://op.mahidol.ac.th/ea/
https://op.mahidol.ac.th/sa/
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คูมือนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

จัดทำโดย งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

บรรณาธิการ อาจารย ดร.อัญชลี  ภูผะกา 

                      รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา 

 

กองบรรณาธิการ ผูชวยศาสตราจารย สุรัสวดี   รัตนกุล 

                      อาจารย ดร.ศิธรา  จุฑารัตน 

                      อาจารย ดร.พิมพนิต  คอนดี 

                      อาจารย ดร.ยิ่งยศ  กันจินะ 

นางสาวกัณฐรัตน ตะเพยีนทอง 

นางสาวดุจหทัย มาสุข 

นางสาวพรทิพย  ตันติวุฒิปกรณ 

นายสงบสุข นาสวนสุวรรณ 

นางสาวสนธยา สินลือนาม 

นางสาวสมใจ สังขจาย 

นางสาวสิริรัตน เดชเพชร 

นางสาวสมฤทัย ยิ้มแฉง 

นางสาวอนัญญา ธรรมเกษร 

นางสาวอุทัยวรรณ เพ็ชรดี 

 

ออกแบบปก นางสาวกรรณิการ  ปนปาน 

                      นายบุญฤทธิ์ พุมชาง 

นายสุทธิพงษ ตะเภาทอง 

 


