
 
 

 

 

 

 

 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 
งานการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ จัดท าขึ้น

เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และวางแผนการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในคณะ      

ศิลปศาสตร์ 
 

เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วยปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงรายละเอียด        

ของโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับบุคลากร หน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึ กษา

ควรทราบ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างที่ศึกษาในคณะศิลปศาสตร์  
 

คณะศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะท าความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือเล่มนี้ และ

หวังว่านักศึกษาจะใช้คู่มือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติตนและวางแผนการศึกษาของตนเองต่อไป 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

สารบัญ 
 

 

ค าน า 
สารบัญ 
สารจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์   ๑ 
แนะน าคณะศิลปศาสตร์   ๒ 
รายนามผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์   ๕ 
รายนามคณาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์   ๕ 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ๑๕ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   ๑๗ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ๓๘ 
กลุ่มวิชาโท   ๖๖ 
กลุ่มวิชาเลือกเสรี   ๗๒ 
ค าอธิบายรายวิชา   ๗๕ 

 
งานบริการการศึกษา   ๑๓๖ 
 
งานกิจการนักศึกษา   ๑๓๗ 

กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลยัมหิดล   ๑๓๗ 
สวัสดิการและบริการการศึกษา     ๑๔๙ 
ขัน้ตอนการรับบริการรักษาพยาบาล    ๑๖๐ 
ทุนการศึกษาและเงินกู้ยืม    ๑๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

สารบัญ 

 
ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ  
 ด้านการศึกษา 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒   ................................................ ๑๖๕ 

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖   .............................. ๑๗๙ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘   .............................. ๑๘๑ 
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘   .............................. ๑๘๓ 
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ................................. ๑๘๕ 
๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ................................. ๑๘๖ 
๗. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ................................. ๑๘๙ 
๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑   .............................. ๑๙๐ 
๙. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)  
ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑   ................................................. ๑๙๑ 

๑๐. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  
เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐  ................................................................................................... ๑๙๓ 

๑๑. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เร่ือง ข้อปฏิบัติในการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑   ................................................................ ๑๙๕ 

๑๒. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เร่ือง ข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ. ๒๕๖๐  ........................................................................................ ๑๙๖ 

 
 
 
  



 
 

สารบัญ 
 

ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ  
ด้านกิจการนักศึกษา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พทุธศักราช ๒๕๖๒  .................................................................. ๑๙๙ 
๒. เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลัยมหิดล เร่ือง ก าหนดให้นกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช ๒๕๖๒  ........................................... ๒๐๐ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบรกิารสุขภาพนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙  ............................................................................................ ๒๐๔ 
๔. เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ ..……………………………… ....................................... ๒๐๗ 
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗  ............................................................................................ ๒๑๕ 
๖. แบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ................................................ ๒๑๗ 
๗. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษา

แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พ.ศ. ๒๕๕๙  ........................................................................... ๒๒๔ 
๘. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง  

ทุนสนับสนุนการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างชาติ 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐  ................................ ๒๒๖ 

๙. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ระดบัปรญิญาตรี คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล  ................................................................................................................. ๒๓๐ 

๑๐. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ทุนส่งเสรมิศักยภาพและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ........................................... ๒๓๒ 

๑๑. ใบสมัครทุนอุดหนุนนักศึกษาในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างเสริมประสบการณ์ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ ........................... ................... ..................๒๓๖ 

๑๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา่ด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  .......................................... ๒๓๗ 
๑๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย เคร่ืองแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓  ......................................... ๒๔๕ 
๑๔. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง เครื่องแต่งกายปกติและความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  ............................... ๒๔๘ 
๑๕. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  .................................................................................. ๒๕๐ 
๑๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.๒๕๖๑ ............... ๒๕๘ 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑ 

สารจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิต 
เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ภายใต้
ปรัชญาของคณะศิลปศาสตร์ที่ว่า “การศึกษาที่ เน้นคุณค่าของ 
ความเป็นคน” และวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ที่จะ “เป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน าด้านศิลปศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ” 

ในพลวัตของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ได้พัฒนาการจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ ในยุค Thailand 4.0 ที่เน้นผลิตบัณฑิตให้
มีความรู้ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
ของประเทศชาติ คณะศิลปศาสตร์ขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคน ขอให้
นักศึกษาใช้เวลาอันมีค่าในมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองในฐานะนักศึกษา
อย่างมีสติ มีความรับผิดชอบ และเติบโตเป็นศิลปศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพและรับใช้สังคมสืบต่อไป 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส   ธนธิติ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร ์
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒   คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

แนะน าคณะศิลปศาสตร์ 
 
ปรัชญา (Philosophy): การศึกษาที่เน้นคุณค่าของความเป็นคน 
 

ปณิธาน (Determination): สร้างคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สากล 
 

วิสัยทัศน์ (Vision): เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านศิลปศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ 
 

พันธกิจ (Mission): 
๑. จัดการศึกษาด้านศิลปศาสตร์บูรณาการที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความต้องการของสังคม 
๒. บูรณาการวิจัยทางด้านศิลปศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
๓. บริการวิชาการและนวัตกรรมที่มุ่งสร้างคุณค่าทางสังคม 
๔. เสริมสร้างพลังองค์การเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ค่านิยมของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์: 
L (Learning for Excellence) เป็นเลิศด้วยการเรียนรู้  

มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกด้าน 
A (Altruism) มุ่งผลเพื่อผู้อื่น  

เอาใจเขามาใส่ใจเรา ค านึงถึงประโยชนข์องส่วนรวม มีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม ใช้ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ของมนุษยชาติ 

 
สีประจ าคณะศิลปศาสตร์:  สีขาวนวล (Ivory) หมายถึง ความสว่างและความอบอุ่น เปรียบได้กับ“ความรู้” 
(แสงสว่างทางปัญญา) ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อ่ืน 
 
ดอกไม้ประจ าคณะศิลปศาสตร์: ดอกโมก มาจากค าว่า “โมกฺษ” คือความหลุดพ้น (Freedom, Liberty) 
หมายถึง การใช้ความรู้ศิลปศาสตร์เพื่อความเป็นอิสระจากอวิชชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๓ 

ประวัติความเป็นมา 
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
บุคลากรที่มีศักยภาพด้านภาษาและด้านศิลปศาสตร์แบบบูรณาการ ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ               
ที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านนี้ อันจะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญครบทุกด้าน และ
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะให้ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีโครงการผลิตบัณฑิตในสาขา ศิลปศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
นอกเหนือไปจากสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีชือ่เสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีอยู่แล้ว การจัดตั้งคณะ
ศิลปศาสตร์ท าให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์ และเป็นการด าเนินตามพระราชด ารัสใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีในวาระพระราชทานนาม “มหิดล” และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๒ เล่มที่ ๘๖ ตอนที่ ๑๗ ความว่า 
 

“โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์จึงให้
จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่เพื่อให้มีขอบเขตด าเนินงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ๒๕๑๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” 

 
และตามพระราชด าริของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถึงหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยในข้อ ๓ ที่ว่า “มหาวิทยาลัยมีกิจสอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร เพื่อท าให้ผู้มาเรียนมีความรู้
กว้างขวางเห็นเหตุใกล้ไกลและใช้ความคิดที่ได้บังเกิดขึ้นด้วยการเรียนเป็นผลประโย ชน์แก่คณะ
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะตั้งโรงเรียนฝึกฝนวิชชาชีพย์บางชนิดที่ต้องมีพ้ืนศิลปวิทยาศาสตร” 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้นได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีคณะศิลปศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการเรียนการสอนแนวศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) ดังเช่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่สอนให้คนมีความรอบรู้ในหลายสาขาวิชาครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้าน
สังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์จึงได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา   รัตนกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในขณะนั้นเป็นผู้ด าเนินการรับผิดชอบโครงการจัดตั้งคณะ

ศิลปศาสตร์จนส าเร็จ โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสองหลักสูตรแรกของคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม สร้างความใฝ่รู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและใน
การท าวิจัยในระดับสูงต่อไป 

                                                 
 ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์จึงได้ก าหนดให้วันที่ ๑๗ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ และจัดให้มีพิธีบ าเพ็ญ

กุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นประจ าทุกปี 



๔   คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ในระยะแรกของการด าเนินงาน ได้มีการโอนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจากภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาสังกัดคณะศิลปศาสตร์ และได้เปิดรับคณาจารย์
สาขาวิชาต่างๆ มาเพื่อปฏิบัติงานในพันธกิจหลักของคณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา ๒๕๔๗ และเริ่มการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่      
๑/๒๕๔๗ ในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล            
ผู้ก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการคณบดีคณะศิลปศาสตร์  

ตั้งแต่ก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการภายใต้การ
บริหารงานของผู้บริหารระดับคณบดี ดังรายนามต่อไปนี้ 
ศ.ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล รักษาราชการแทนคณบดี ๑๒ ม.ค. ๒๕๔๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘ 
ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ   รักษาการแทนคณบดี ๑ ต.ค. ๒๕๔๘ – ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๐ 
ผศ.ศศพินทุ์ 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.เยาวลักษณ์ สุขธนะ  รักษาการคณบดี ๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ – ๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ 
รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์  รักษาการคณบดี ๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ – ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕ 
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล  คณบดี ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙ 
ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ  คณบดี ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน 

อนึ่งวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ          
ของคณะศิลปศาสตร์ จาก Faculty of Arts เป็น Faculty of Liberal Arts เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อภาษาไทย
และแนวทางการจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) 

คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๕ ปี ผลิตศิลปศาสตรบัณฑิตแล้ว
ทั้งสิ้น ๑,๓๐๑ คน ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งหมด
รวม ๕๑๖ คน 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๕ 

รายนามผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู ่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ 
อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจ าปา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรม

พิเศษ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และสื่อสารองค์กร 
อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการการศึกษา 
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
นายสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสนับสนุน

วิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ประธานหลั กสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บัณฑิต  ส าขาวิ ช า
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธนาวรรณ สุทธวิาทนฤพฒุ ิ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 
 

รายนามคณาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
 

รายนามคณาจารย์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร พย.บ. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 Ph.D. (Education Administration and 
 Foundations), Illinois State University, USA 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์ พันธัย ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 M.S.I.S. (Information Systems), 
 Drexel University, USA 
 Ph.D. (Information Studies), 
 University of Maryland, USA  
อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 Diploma Teaching English as a Second Language,  
 Victoria University of Wellington, New Zealand 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 Ph.D. (Curriculum and Instruction), 
 North Carolina State University, USA 
อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษบ์ุญไตร ศศ.บ. (การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 Ph.D. (Applied Linguistics), 
 University of Queensland, Australia 
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู ่ ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Ph.D. (Instruction and Learning-English  
 Education and Applied Linguistics), 
 University of Pittsburgh, USA 
อาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 M.A. (Language and International Trade),  
 Eastern Michigan University, USA 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
รายนามคณาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน ปษุปาพนัธุ ์ อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อ.ด. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๗ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อ.ด. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวี บุนนาค ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาไทย) 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย)  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลยับูรพา 
อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพฒันกลุ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 อ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อ.ด. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.พิชณี โสตถิโยธนิ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวทิยาลัยมหิดล       
อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ กันจินะ อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อ.ด. (ไทยศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  



๘   คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์เก๋ แดงสกุล ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาไทย)  
 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ณรงศักดิ์ สอนใจ ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน ์ ศษ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาไทย) 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาจารย์พรเทพ โตชยางกูร ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (วรรณคดีไทย) 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ภัทรพันธุ์ ไชยาค า ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์วศวรรษ สบายวนั อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ศิธรา จุฑารัตน ์ ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (มัธยมศึกษา)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รายนามคณาจารยใ์นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพฒุ ิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสือ่สาร) 
 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 Ph.D. (English as an International Language) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๙ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 M.A. (Linguistics),  
 University of California at Berkeley, USA 
 Ph.D. (Linguistics),  
 University of California at Berkeley, USA 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณชิา นิติสกุลวุฒิ สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 M.Ed. (Applied Linguistics),  
 University of Leicester, UK 
 ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกที่  
 มหาวิทยาลยัมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองรัตน์ รัตนภิญโญวงศ์ กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี รัตนกุล อ.บ. (ภาษาญีปุ่่น) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) 
 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจ าปา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 M.A. (Education), The University of Kansas, USA 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.A. (English), Murray State University, USA 
อาจารย์ ดร.ญาณัชพิมพ์ ภาสวรเวทย์ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาสเปน)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Ph.D. (English as an International Language) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกต ุ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 M.P.C (Professional Communication),  
 The University of Sydney, Australia  
 Ph.D (Language and Communication),  
 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  



๑๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 M.Sc. (Teaching English Language in  
 University Settings) University of Oxford 
 Ed.D. (Curriculum and Teaching),  
 Boston University, USA.  
อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ ร.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การระหว่างประเทศ) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 M.A. (International Political Economy), 
 The University of Warwick, UK 
 M.A. (TEFL/TESL) with Merits, 
 The University of Birmingham, UK 
 Master of Research (Education),  
 The Open University, UK 
 Ph.D. (English & Applied Linguistics)  
 University of Nottingham, UK 
อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 M.A. (Applied Linguistics), 
 University of Adelaide, Australia 
 ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)  
 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.สุธาทพิย์ ถิรคุณโกวิท ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาศาสตร์) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 M.A. (Applied Linguistics), Southern Illinois  
 University of Carbondale, USA 
 Ph.D. (English), Purdue University, USA 
อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลยับูรพา 
 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
 Ph.D. (English), The University of Bristol, UK 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๑ 

อาจารย์ ดร.กรกช แพทย์สาสด ี ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 M.A. (English Literature) University of Leeds 
 Ph.D. (English), The University of Lancaster, UK  
อาจารย์ธนวฒัน์ นุตยางกูล อ.วท. (วิทยาศาสตร์การแพทย์รังสีเทคนิค) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ)  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
อาจารย์ธรรมภรณ์ คัมภีร์ภัทร ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) มหาวิทยาลยัมหิดล 
อาจารย์นิธนิา ปรีชาทวีกิจ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ University of Bristol, UK 
อาจารย์พิกุลกานต์ รุจิราภา ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์พีรยา อุตสาห์จิต ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ)  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ University of Leeds, UK  
อาจารย์ศฬิษา วิทยาศรัย อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ)  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
อาจารย์สิรารุจ กิตติวรเชฏฐ ์ ศษ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ศศ.ม. (ภาษาและวฒันธรรมเพือ่การสื่อสารและ 
 การพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล  
อาจารย์สิรินิธิ์ ชนะวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) มหาวิทยาลยัมหิดล 
  



๑๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวฒันา วส.บ. (สิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) 
 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อาจารย์สุนนัทา วิไลศิลป ์ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล) 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ก าลังศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกที่  
 Seoul National University, Republic of Korea 
อาจารย์อรภาริน อ่อนกอ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ศศ.ม. (การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
อาจารย์อนุชยาน์ มนทการติวงศ์ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 M.Ed. (Teaching English as a Second Lanuage),  
 Boston University, USA 
 ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่ University of Oxford, UK 
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), Imperial College,  
 University of London, UK 
Mr. Richard John Kuzbyt B.A. Second Class Honours (Polotocs with Philosophy), 
 The Manchester Metropolitan University 
Miss Wilhelmina Hinolan Villarico B.A. (Sociology) University of the Philippines 
 M.A. (International Studies)  
 University of the Philippines 
 
 

รายนามคณาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถ ี อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 อ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 Ph.D. (History), Porto University, Portugal 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนายุส ธนธิติ ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ศษ.ม. (ประชากรศึกษา) มหาวทิยาลัยมหิดล 
 ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 M.A. (Liberal Studies), New York University, USA 
 M.BA. (Business), University of Victoria, Canada 
 Ph.D. (Philosophy) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปร.ด. (การบริหารศิลปะและวฒันธรรม)  
 มหาวิทยาลยับูรพา 
อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์  อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาญี่ปุน่) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 M.A. (Japanese Language and Culture in Japanese  
 Studies), Osaka University, Japan 
 Ph.D. (Japanese Language and Culture in  
 Japanese Studies), Osaka University, Japan 
อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ เจริญลกัษณ์ ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปร.ด. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ ดร.พัชร์สิตา เจริญรักษ์หิรัญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวทิยาลัยมหิดล 
อาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนด ี ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ดนตรี)  
 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 Pg.D. (Applied Psychology) Birkbeck,  
 University of London, UK 
 ศศ.ด. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  



๑๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

อาจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแห ง 
 ศศ.ม. (ภาษาจีนเปน็ภาษาตา่งประเทศ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics),  
 Beijing Language and Culture University, PRC 
อาจารย์ ดร.ภิสุดา แสงซื่อ ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 M.Sc. (Hospitality with Tourism Management)  
 University of Birmingham, UK 
 Ph.D. (Tourism Marketing)  
 University of Nottingham, UK 
อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล  ศศ.บ. (ภาษาจนี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  อ.ม. (ภาษาจีน) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
อาจารย์ชนิดา โสภ ี อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์เทพ บุญตานนท ์ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ประวัติศาสตร์)  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 อ.ม. (ประวัติศาสตร์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Waseda University, Japan 
อาจารย์รังสิมา นิลรัต ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ)  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  อ.ม. (การแปล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกที่  
  The University of Surrey, UK 
อาจารย์วิภา งามฉันทกร ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาญี่ปุน่) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 M.A. (Japanese Linguistics), Tokyo University of 
 Foreign Studies, Japan 
อาจารย์ศศิพินทุ์ ดษิฐานนท์ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาจีน)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 M.A. (Linguistics and Applied Linguistics),  
 Yunnan Normal University, Republic of China 
 ก าลังศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกที่ 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
อาจารย์อุไรพร เวทสรณสุธ ี ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาญี่ปุน่) 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 M.A. (Japanese), Tokai University, Japan  
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
  

T-Shaped 
breadth & depth 

รู้แจ้ง รู้จริง  
ทั้งด้านกว้างและลกึ 

Socially 
Contributing 
มีจิตสาธารณะ  

สามารถท าประโยชน ์
ให้กับสังคม 

Globally Talented 
มีทักษะ ประสบการณ์  

สามารถแข่งขันได้ 
ในระดับโลก 

Entrepreneurially 
Minded 

 กล้าคิด กลา้ท า กล้าตัดสินใจ  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
ในทางที่ถูกต้อง 

MU GRADUATES 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

Mahidol Core Values 
ค่านิยมมหิดล 

M Mastery      มีสติ เป็นเลิศในงานที่รับผิดชอบ 
A Altruism ท าเพื่อผู้อื่น 
H Harmony    ประสานความต่าง เพื่อเกิดพลัง  
  มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 
I Integrity        ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม รักษาค าพูด 
D Determination มุ่งมั่น ฝ่าฟัน จนส าเร็จ 
O Originality   คิดและท าสิ่งใหม่ 
L Leadership   กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยนแปลง 

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. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
    บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และการ  
ใช้เทคโนโลยี 

Cognitive Domains 
(5 Competencies) 

Interpersonal Domains 
(5 Competencies) 

Intrapersonal Domains 
(3 Competencies) 

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 
 

คณะศิลปศาสตร์เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศิลปศาสตร์  
ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้หลักสูตรฯ มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน และน าไปสู่ปฏิบัติได้
จริงสมดังปณิธานของคณะฯ ที่ต้องการจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม หลักสูตรที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษาฉบับนี้ประกอบด้วย 
 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ควรศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จ าเป็น ทั้งวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นต้น ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มี
ความส าคัญอย่างยิ่งกับตัวนักศึกษาในการวางแผนการศึกษาต่อไป 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา วิทยาเขตศาลายา คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in Thai 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 

Bachelor of Arts (Thai) 
ช่ือย่อ ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

B.A. (Thai) 
๓. รูปแบบของหลักสูตร  

๓.๑ รูปแบบ 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓.๒ ภาษาท่ีใช้ 
ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน 

๓.๓ การรับเข้าศึกษา 
นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการประเมินว่าสามารถอ่าน เขียนและพูดภาษาไทยได้ใน
ระดับดีมาก 

๓.๔ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๔. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๙ หน่วยกิต 

๕. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตศาลายา 

๖. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
๖.๑ ปรัชญา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism 
โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-Based Education) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
สื่อสารและแสดงออกทางภาษาได้ดี  มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบูรณาการความรู้ทางด้านภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยกับศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีทักษะการเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิจารณญาณและ
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๖.๒ ความส าคัญ 
สาขาวิชาภาษาไทยเป็นสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ที่มีลักษณะส าคัญ คือ เป็นศาสตร์ที่ท าให้ผู้เรียนมี

ความรู้ภาษาไทยอย่างถ่องแท้ มีความรู้รักษ์ภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เป็นคนมีเหตุมีผล และมี       
โลกทัศน์เชิงบวก ขอบเขตขององค์ความรู้ของสาขาวิชานี้ครอบคลุม หลักภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษา 
วรรณคดี ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม บัณฑิตในสาขาวิชานี้สามารถปฏิบัติงานท่ีเน้นการใช้
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๖.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างให้บณัฑิตมีคุณสมบตัิดังนี้ 
๑) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในวิชาแกนทางภาษาไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

ภาษาไทย ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
๒) มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในกลุ่มงานด้านวิชาการ ด้านการสื่อสาร และด้านสื่อสารมวลชนและ  

การสร้างสรรค์เนื้อหา รวมถึงอาชีพอ่ืน ๆ ที่ใช้ความรู้ขั้นสูงทางด้านภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
๓) มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้ 
๔) ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม เคารพความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
๕) มีทักษะการเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การวิจัย และการเรียนรู้  

ตลอดชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
๖) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๖.๔  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) 
๑) PLO1  สื่อสารภาษาไทยในงานอาชีพกลุ่มวิชาการ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มสื่อสารมวลชนและสร้างสรรค์เนื้อหาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
๒) PLO2  วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาได้ 
๓) PLO3  ผลิตงานสร้างสรรค์และงานวิจัย โดยบูรณาการความรู้ทางภาษาไทย วรรณกรรม คติชนวิทยา และศาสตร์

อื่น ๆ ในสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
๔) PLO4  บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาไทยกับความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ในการวิเคราะห์และวิพากษ์สถานการณ์

และปัญหาของตนเองและสังคมในระดับพ้ืนฐานได้อย่างเป็นระบบ 
๕) PLO5 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖) PLO6 แสดงออกซึ่งความใฝ่รู้และทักษะในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
๗) PLO7  ท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าใน

สถานการณ์ที่ก าหนดได้อย่างเหมาะสม 
๘) PLO8 แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาโทภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน เมื่อส าเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะต้องสามารถ 
๙) PLO9 ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสามเพื่อการศึกษา การสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาโทที่ไม่ใช่ภาษาต่างประเทศ อาทิ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศิลปะการละคร จิตวิทยา เมื่อ
ส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องสามารถ 
๑๐)  PLO10 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านศิลปศาสตรใ์นการวิเคราะห์และวิพากษ์สถานการณแ์ละปัญหาของตนเองและ
สังคมที่ยากและซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ 
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๗. ระบบการจัดการศึกษา 
๗.๑ ระบบ 

ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าดว้ย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในภาคปกติและภาคฤดูร้อน ท้ังนี้          

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐  
๗.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาภาษาไทยสามารถประกอบอาชีพได้ ดังต่อไปนี้ 

๘.๑  กลุ่มนักวิชาการและการสอน อาทิ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์ อาจารย์ ผู้สอนภาษาไทยให้ชาว
ต่างประเทศ 

๘.๒  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและอาชีพอิสระ อาทิ เลขานุการ นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสาร
การตลาด  

๘.๓  กลุ่มสื่อและนักสร้างสรรค์เนื้อหา อาทิ นักเขียน นักพูด ผู้ประกาศ นักข่าว บรรณาธิการ นักสร้างสรรค์
เนื้อหา นอกจากน้ีนักศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่างๆ ได้ อาทิ สาขาภาษาไทย วรรณคดีไทย 
ภาษาศาสตร์  คติชนวิทยา วรรณคดีเปรียบเทียบ นิเทศศาสตร์  ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๙. หลักสูตร 

๙.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๙ หน่วยกิต 
๙.๒ โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี ้
 (ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ๓๘ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ๙ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษา ๑๕ หน่วยกติ 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หน่วยกิต 

 

(ข) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๕ หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาเอก ๖๖ หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับ ๔๕ หน่วยกติ 
 รายวิชาบังคับเลือก ๒๑ หน่วยกติ 

  กลุ่มวชิาโท ๑๘ หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับ                                                     ๑๒ หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับเลือก                                                 ๖ หน่วยกิต 
 

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
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๙.๓ รายวิชาในหลักสูตร รายวิชาต่อไปนี้เรียงล าดับตามหมวดวิชา กล่าวคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียงล าดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข 
 หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี เรียงล าดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและ

ตัวเลข รหัสตัวเลขหลักสิบแสดงถึงกลุ่มวิชา 
 

หมายเหตุ: ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
รหัสรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว ๔ ตัวแรก

เป็นตัวอักษร และ ๓ ตัวหลังเป็นตัวเลข 
ก. ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี้ 

  ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรช่ือมหาวิทยาลัย / คณะ / สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียน   

การสอน เช่น 

 มม และ MU หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mahidol University เรียงกันตามล าดับ 

 ศศ และ LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร์ และ Faculty of Liberals Arts เรียงกันตามล าดับ 

  ตัวอักษร ๒ หลักหลัง เป็นช่ือรายวิชา / ภาควิชา / สาขาวิชา / โครงการที่รับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอน เช่น 

อักษรย่อ ชื่อเต็มสาขาวิชา / โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 
บศ SR บังคับศิลปศาสตร์ - Specific Requirement 
ภท TH ภาษาไทย - Thai 
ภอ EN ภาษาอังกฤษ - English 
จว PS จิตวิทยา - Psychology 
ภจ CH ภาษาจีน - Chinese 
ภญ JP ภาษาญี่ปุ่น - Japanese 
ศค DA ศิลปะการละคร - Dramatic Arts 
ปศ HT ประวัติศาสตร์ - History 
ปญ PH ปรัชญา - Philosophy  
ภก KO ภาษาเกาหลี - Korean  
ภฝ FR ภาษาฝรั่งเศส - French 
ภย GM ภาษาเยอรมัน - German 
พฐ FE พื้นฐาน - Foundation Education 
ศศ LA ศิลปศาสตร์ - Liberal Arts 

ข. ตัวเลข ๓ หลัก มีความหมายดังนี้ 
 ตัวเลขหลักแรก (ใช้เลข ๑-๒-๓-๔) แสดงระดับชั้นปีท่ีก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ 
 ตัวเลขหลักที่สองและสาม (ใช้เลข ๐๐-๙๕) แสดงกลุ่มรายวิชาและล าดับรายวิชา  
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การคิดหน่วยกิต 
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนช่ัวโมงบรรยาย ช่ัวโมง

ปฏิบัติ และช่ัวโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียนต่อ ๑ สัปดาห์ ดังนี ้
รายวิชาบรรยาย    ๑ หน่วยกิต เท่ากับ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ  ๑ หน่วยกิต เท่ากับ ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข ๔ ตัว โดยระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้
หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนช่ัวโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา เรียงกันตามล าดับ เช่น 

๓ (๒-๒-๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ภาคปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๘ หน่วยกิต 

 
กลุ่มวิชาแกน (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)                                                                ๙ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 
MUGE 100 General Education for Human Development   
ศศพฐ  ๑๔๑ หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 141 Principle of Management for Self Development   
ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life   

 
กลุ่มวิชาภาษา                     ๑๕ หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาที่ก าหนด ๓ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ๑ รายวิชา และวิชาภาษาอังกฤษ     
๒ รายวิชา รวม ๙ หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต ดังนี้ 

 
รายวิชาท่ีก าหนดให้นักศึกษาเรียน 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication   
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร้างภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 116 English Structure   
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication   

 
 
 
  



๒๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

รายวิชาท่ีเลือกเรียนเพ่ิมเติม  
 

นักศึกษาต้องเลือกเรยีนรายวิชาตอ่ไปนี้ อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต โดยรายวิชาที่เลือกจะต้องไมซ่้ าซ้อนกับวิชาโท 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภอ ๑๓๕ การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 135 Listening and Speaking English for Communication   
ศศภอ ๑๓๖ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 136 Reading and Writing English for Communication   
ศศภอ ๒๒๒ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล ๒ (๒ -๐-๔) 
LAEN 222 Effective Presentations in English   
ศศภอ ๒๒๓ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ ์ ๒ (๒ -๐-๔) 
LAEN 223 Situational-based Communicative English   
ศศภอ ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 265 Critical English Reading Skills and Strategies   
ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพื่อการท างานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 271 Writing for Work and Study   
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 180 English for Academic Purposes 1   
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 181 English for Academic Purposes 2   
ศศภฝ ๑๐๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 101 Elementary French    
ศศภฝ ๑๐๒ ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 102 French for Everyday Situation   
ศศภญ ๑๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 101 Elementary Japanese    
ศศภญ ๑๐๒ ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 102 Japanese for Everyday Situation   
ศศศศ ๒๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 230 Basic Japanese for Communication   
ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีนเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 101 Elementary Chinese   
ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 102 Chinese for Everyday Situation   
วภภษ ๑๐๒ ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 102 Lao  language for communication   
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   



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๓ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
วภภษ ๑๐๕ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 105 Khmer Language for Communication   
วภภษ ๑๐๖ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 106 Burmese Language for Communicative   
รสศท ๒๑๐ ภาษามือไทยข้ันแนะน า ๓ (๑-๔-๔) 
RSGE 210 Introduction to The Thai Sign Language   

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                   ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ  

ให้มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต (๒ - ๓ รายวิชา) 
  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจดัการองค์การ ๓ (๓-๐-๖) 
KAGE 260 Administration and Organization Management   
ดคศท  ๑๐๑ ออกแบบชีวิต ๒ (๒-๐-๔) 
CFGE  101 Life Design   
ดศศท ๑๐๓ ศิลปะและวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๒-๐-๔) 
MSGE 103 Arts and Sciences for Human Development   
สมมน  ๑๖๖ มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล ๒ (๒ -๐-๔) 
SHHU  166 Human and Society in the Digital World   
สมศษ  ๑๓๓ นักการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก ๒ (๒-๐-๔) 
SHED  133 Marketeer for a Small Business   
สมสค  ๑๘๗ วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม ่ ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS  187 Modern Living Instruction   

  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                  ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ให้มี

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต (๒ - ๓ รายวิชา) 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร ์ ๓ (๒-๒-๕) 
ITCS  155 Computer Applications   
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 101 Integrated Science   
วทศท  ๑๐๔ ท้องฟ้าและดวงดาว ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE  104 Sky and Stars   
วทศท  ๑๘๐ รู้ทันวิทยาศาสตรส์ุขภาพในสื่อ ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE  180 Outsmart Health Science in the Media   
สวศท  ๑๐๘ หลักการป้องกันและควบคุมมลพษิในชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE  108 Principles of Pollution Prevention and Control in the Daily Life   
สวศท  ๑๑๐ การจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชีวิตประจ าวัน  ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE  110 Sustainable Waste Management in the Daily Life   



๒๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ให้มี
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
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 ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 163 Swimming for Health   
วกศท  ๑๖๔ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ 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 เทเบิลเทนนสิเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 166 Table Tennis for Health   
วกศท  ๑๖๗ ระบ าใต้น้ าเพื่อสุขภาพ 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 กายและจติเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 173 Body and Mind for Health   
วกศท  ๑๗๔ กีฬากับการท่องเที่ยว ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 174 Sport and Travel   
วกศท  ๑๗๕ สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม ่ ๒ (๒ -๐-๔) 
SPGE 175 New Paradigm Health   

 

  

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ                                  ๒ หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๕ 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                       ๙๖ หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์                   ๒๑ หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรูส้าระสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 112 Information Literacy Skills    
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 113 Western Civilization    
ศศบศ  ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องต้น 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   
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย์กับศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 317 Man and Art   
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ์โลกร่วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economy, and Society   
     

กลุ่มวิชาเอก                      ๖๑ หน่วยกิต 
๑.๑ รายวิชาบังคับ มี ๑๕ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม ๔๕ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๑๐๑ การใช้ภาษากับการคิด ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 101 Language Use and Thinking   
ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟังและการพูด ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 201 Principles and Arts of Listening and Speaking   
ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอ่านและการเขียน 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 Studies of Thai Literary Works   
ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาข้ันแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 205 Introduction to Folklore    
ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 206 Principles of the Studies 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     



๒๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 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 วรรณกรรมวิจารณ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 304 Literary Criticism   
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   

 

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๗ 

๑.๒ รายวิชาบังคับเลือก มี ๔๒ รายวิชา นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ให้มีหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 
๒๑ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๓๖๑ การเขียนข่าว ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 361 News Writing   
ศศภท ๓๖๒ การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 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 การพูดแบบพิธีกรและผู้ประกาศ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 365 Master of Ceremony and Broadcasting Speaking   
ศศภท ๓๖๖ การพูดเพื่อการฝึกอบรม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 366 Speaking for Training   
ศศภท ๓๖๗ การพูดแบบสาระบันเทิง ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 367 Docu-entertainment Speaking   
ศศภท ๓๖๘ วาทศิลป์และวาทนิพนธ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 368 Rhetoric and Speech Composition   
ศศภท ๓๖๙ ภาษาไทยสมัยต่าง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 369 Thai Language in Different Periods   
ศศภท ๓๗๐ วิทยาภาษาไทยถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 370 Thai Dialectology   
ศศภท ๓๗๑ แบบเรียนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 371 Thai Textbooks   
ศศภท ๓๗๒ ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 372 Language and Cross-cultural Communication   
ศศภท ๓๗๓ ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 373 Thai Language for Tourism   
ศศภท ๓๗๔ ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 374 Language in Public Relation   
ศศภท ๓๗๕ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสื่อใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 375 Thai Language for New Media Communication   
ศศภท ๓๗๖ สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 376 Thai Phonetics and Phonology   
ศศภท ๓๗๗ วากยสัมพันธ์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 377 Thai Syntax   
ศศภท ๓๗๘ ภาษาศาสตรส์ังคม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 378 Sociolinguistics   

 



๒๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๓๗๙ อรรถศาสตรภ์าษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 379 Thai Semantics   
ศศภท ๓๘๐ สัมพันธสารภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 380 Thai Discourse Analysis   
ศศภท ๓๘๑ วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 381 Thai Pragmatics   
ศศภท ๓๘๒ แนวคิดและทฤษฎคีติชนวิทยาเบื้องต้น 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 การศึกษาเรื่องเล่าทางคติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 384 Folk Narratives Study   
ศศภท ๓๘๕ ศิลปะพื้นถ่ินและหัตถกรรมพื้นถ่ิน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 385 Folk Art and Craft   
ศศภท ๓๘๖ คติชนวิทยากับสื่อต่าง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 386 Folklore and Media   
ศศภท ๓๘๗ คติชนวิทยากับศาสตร์ต่าง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 387 Folklore and Sciences   
ศศภท ๓๘๘ คติชนวิทยากับการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 388 Folklore and Sustainable Tourism Management   
ศศภท ๓๘๙ การศึกษาภาคสนามทางคติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 389 Field Method in Folklore Study   
ศศภท ๓๙๐ กวีนิพนธ์ไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 390 Thai Poetry   
ศศภท ๓๙๑ เรื่องสั้นและนวนิยายไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 391 Thai Short Stories and Novels   
ศศภท ๓๙๒ วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 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 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย 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 วรรณกรรมไทยกับศลิปะการแสดง ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 396 Thai Literary Works and Performing Arts   
ศศภท ๓๙๗ วรรณกรรมไทยกับสื่อต่าง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 397 Thai Literary Works and Media   



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๙ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๓๙๘ การฝึกงาน ๓ (๐-๓๕-๑๐) 

LATH 398 Internship   
ศศภท ๔๖๑ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 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    

 

 

 

 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาโทสาขาใดที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล         
ตามข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร อาทิ กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาโทภาษาไทย กลุ่มวิชาโทภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม
วิชาโทภาษาจีน กลุ่มวิชาโทจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทศิลปะการละคร กลุ่มวิชาโทประวัติศาสตร์ กลุ่มวิชาโทปรัชญา หรือ
วิชาอื่น ๆ ที่จะเปิดเป็นวิชาโทในอนาคต โดยกลุ่มวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต                     
(ดรูายละเอียด หน้า ๖๖-๗๑) 
  

ถ้านักศึกษาสนใจจะศึกษากลุ่มวิชาโทภาษาต่างประเทศ เช่น กลุ่มวิชาโทภาษาญี่ปุ่น กลุ่มวิชาโท
ภาษาจีน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชาของกลุ่มวิชาโทภาษานั้น ๆ ต้ังแต่ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖ หน่วยกิต 
 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาใด ๆ ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาที่เปิดสอนในคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตร ฯ โดยให้เลือกเรียนอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานให้นักศึกษาได้เลือกเป็นวิชาเลือกเสรีด้วย รายช่ือวิชามี
ดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียด หน้า ๗๒-๗๔) 

 

  

กลุ่มวิชาโท  ๑๘ หน่วยกิต 



๓๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

๑๐.  แผนการศึกษา วิชาเอก (ภาษาไทย) วิชาโท 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ ๓ (๓-๐-๖)* 
MUGE 100 General Education for Human Development  
ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖)** 
LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life  
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒–๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร้างภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 116 English Structure  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒–๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (๑)    
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๒ ๒ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ   

  
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรูส้ารสนเทศ ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 112 Information Literacy Skills   

  
หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๑)*** ๓ 
xxxx xxx   

    
รวมหน่วยกิต ๑๖-๒๐ หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ : * เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศกึษา แต่นบัหน่วยกติเฉพาะในภาคการศกึษาที่ ๒ เท่านัน้ 

** ผลการศึกษาเป็น O  S และ U 
*** เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีน ให้ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา   

ของวิชาโทภาษาจีน 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๓๑ 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ ๓ (๓-๐-๖)* 
MUGE 100 General Education for Human Development  
ศศพฐ  ๑๔๑ หลักการจดัการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖)** 
LAFE 141 Principle of Management for Self Development  
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด้วยวาจาเปน็ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๓ ๒–๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (๒)   
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๔ ๒-๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (๑)  

  
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 113 Western Civilization   

  
          วิชาบังคับ (ภาษาไทย)  
ศศภท ๑๐๑ การใช้ภาษากบัการคิด ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 101 Language Use and Thinking  

  
หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๒)*** ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๑๙-๒๔ หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ : * เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศกึษา แต่นบัหน่วยกติเฉพาะในภาคการศกึษาที่ ๒ เท่านัน้ 
** ผลการศึกษาเป็น O  S และ U 
*** เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีน ให้ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา   

ของวิชาโทภาษาจีน 
  



๓๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ  ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 214 Introduction to Philosophy  
ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 215 Eastern Civilization   

  
          วิชาบังคับ (ภาษาไทย)  
ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟังและการพูด ๓ (๓–๐–๖) 
LATH 201 Principles and Arts of Listening and Speaking  
ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอ่านและการเขยีน 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 Studies of Thai Literary Works  

  
          วิชาโท  

xxxx xxx วิชาบังคับโท (๑) ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต     ๒๑ หน่วยกิต 
 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๓๓ 

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๕ ๒-๓ 

xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (๒)  

  
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 216 Thai Civilization  
  
          วิชาบังคับ (ภาษาไทย)  

ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาข้ันแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 205 Introduction to Folklore   

ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 206 Principles of the Studies of Language and Linguistics  

ศศภท ๒๐๗ ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 207 Thai Language in Mass Media  

ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดไีทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 208 Evolution of Thai Literature    

  
          วิชาโท  
xxxx xxx วิชาบังคับโท (๒) ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๒๐-๒๑ หน่วยกิต 
 
  



๓๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย์กับศิลปะ ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 317 Man and Art  

  
          วิชาบังคับ (ภาษาไทย)  
ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 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   

  
รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต 
 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๓๕ 

ชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป  ๒-๓  
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มภาษาต่างประเทศ (๑)  

  
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ์โลกร่วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economics, and Society  

  
          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   

  
รวมหน่วยกิต ๒๐-๒๑ หน่วยกิต 
 
 
  



๓๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป  ๒-๓  
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มภาษาต่างประเทศ (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   

  
รวมหน่วยกิต ๑๔-๑๘ หน่วยกิต 

 
 
หมายเหตุ:  * ถ้าเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามเง่ือนไขของรายวิชาโทแล้วในช้ันปีท่ี ๑ ไม่ต้องเรียนวิชาเลือกเสรีเพิ่ม 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๓๗ 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

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   

 
รวมหน่วยกิต 

 
๙-๑๒ หน่วยกิต 

 
 
หมายเหตุ:  * ถ้าเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามเง่ือนไขของรายวิชาโทแล้วในช้ันปีท่ี ๑ ไม่ต้องเรียนวิชาเลือกเสรีเพิ่ม 
 
 
 
 
  



๓๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
 

 
 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา วิทยาเขตศาลายา คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in English 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาอังกฤษ) 

Bachelor of Arts (English) 
ช่ือย่อ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

B.A. (English) 
๓. รูปแบบของหลักสูตร  

๓.๑ รูปแบบ 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓.๒ ภาษาท่ีใช้ 

ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรยีนการสอน 
๓.๓ การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ สกอ. ก าหนด 
๓.๔ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
๔. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๖ หน่วยกิต 
๕. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตศาลายา 
๖. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

๖.๑ ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนตามแนวคดิ Constructivism 

โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-Based Education) เพื่อบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
สื่อสารและแสดงออกทางภาษาได้ดี มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบูรณาการความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๓๙ 

๖.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อไป

ประกอบอาชีพ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม ผลิตองค์ความรู้เพื่อน าเสนอข้อมูล และแก้ปัญหาด้านการเรียน         
การสอนภาษาอังกฤษให้กับประเทศ หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างให้บัณฑิตมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในวิชาแกนทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
๒) มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในกลุ่มงานด้านวิชาการ กลุ่มงานฝ่ายต่างประเทศ กลุ่มงานแปล กลุ่มงาน

บริการ และกลุ่มงานสื่อสารมวลชน  
๓) มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น 
๔) ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม เคารพความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและ 

วัฒนธรรม 
๕) มีทักษะการเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช้เทคโนโลยีได้เพื่อการสื่อสาร การวิจัย และการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างเหมาะสม 
๖) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๖.๓   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–Level Learning Outcomes: PLOs)  หลังส าเร็จ
การศึกษา บัณฑิตจะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
๑) PLO1 ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในงานด้านวิชาการ งานต่างประเทศ งานแปล งาน

บริการ และงานสื่อสารมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) PLO2 ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษส าหรับ

สิ่งพิมพ์ ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น  

๓) PLO3 ประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการแปลเอกสารหรือบทพูดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจาก

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห์และแก้ไขบทแปลได้อย่างถูกต้องตามหลักการแปล 

๔) PLO4 วิเคราะห์ ตีความและวิพากษ์วรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ  

๕) PLO5 ประยุกต์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการอธิบาย วิเคราะห์ และแก้ไขความผิดพลาดในการใช้

ภาษาอังกฤษ และปรากฏการณ์ของภาษาอังกฤษ ได้แก่ สัทศาสตร์ สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ 

อรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ และภาษาศาสตร์สังคม 

๖) PLO6 วิพากษ์สถานการณ์และปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทางด้าน            

ศิลปศาสตร์ 

๗) PLO7 ผลิตงานสร้างสรรค์ด้านภาษาและวรรณกรรมอังกฤษที่มีคุณค่าโดยบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ             

ที่เกี่ยวข้อง 

๘) PLO8 ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศในบริบทชีวิตประจ าวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 

๙) PLO9 ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมในการศึกษาและการประกอบอาชีพในกลุ่มงานวิชาการ 

งานต่างประเทศ งานแปล งานบริการ และงานสื่อสารมวลชน   

 



๔๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

๗. ระบบการจัดการศึกษา 
๗.๑ ระบบ 

จัดการศึกษาแบบทวิภาคของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยภาคต้นและภาคปลาย  
๗.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

หลักสูตรฯ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในภาคปกติและภาคฤดูร้อน 
๗.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาที่จบหลักสูตรจะเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การแปล 
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และมีความรอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเน้นการใช้ทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรูใ้นหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้ เช่น 
๑) นักวิชาการ นักภาษาศาสตร์ นักพิสูจน์อักษร 
๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ งานฝ่ายบุคคล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือฝ่ายการตลาดในกระทรวง บริษัท หน่วยงาน

หรือองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
๓) นักแปลหนังสือหรือเอกสาร วิทยากร ล่าม ครีเอทีฟ (นักสร้างสรรค์ผลงาน) ออร์แกไนเซอร์ (นักจัดงานมืออาชีพ) 
๔) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่สายการบิน การท่องเที่ยว และการโรงแรม มัคคุเทศก์ งานในบริษัท

ต่างชาติ และในแวดวงอุตสาหกรรมการบริการ 
๕) นักสื่อสารมวลชน ได้แก่ นักข่าว นักเขียนอิสระและสื่ออื่นๆ ผู้ประกาศ นักจัดรายการ พิธีกร บรรณาธิการ บล็อก

เกอร์ 
๖) อาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 
๙. หลักสูตร 

๙.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๖ หน่วยกิต 
๙.๒ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาที่สอดคล้องกับข้อก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
แผนการศึกษาวิชาเอกเด่ียว  
(ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๒ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ๙ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หน่วยกิต 

(ข) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๘ หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาเอก ๘๗ หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับ ๕๑ หน่วยกติ 
 รายวิชาบังคับเลือก ๓๖ หน่วยกติ 

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต  
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แผนการศึกษาวิชาเอก-วิชาโท 
(ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ๗ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หน่วยกิต 

(ข) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๘ หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาเอก ๖๙ หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับ ๕๑ หน่วยกติ 
 รายวิชาบังคับเลือก ๑๘ หน่วยกติ 

 กลุ่มวชิาโท ๑๘ หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ                                                     ๑๒ หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับเลือก                                                 ๖ หน่วยกิต 

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ: หากนักศึกษาเลือกเรียนแผนการศึกษาวิชาเอก-วิชาโท นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทไม่น้อยกว่า 
๑๘ หน่วยกิต หรือตามข้อก าหนดของวิชาโทนั้น 
 

๙.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
    รหัสรายวิชาในหลักสูตรนี้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสประจ า

วิชา พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ หลัก   
โดย ๔ หลักแรกเป็นตัวอักษร ซึ่งเป็นอักษรย่อประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชา หรือสถานภาพของรายวิชานั้นๆ 
และ ๓ หลักหลังเป็นตัวเลข ดังนี ้

 
ก. ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี้ 

 ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรช่ือมหาวิทยาลัย / คณะ / สถาบันท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการ

สอน เช่น 

 มม และ MU หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mahidol University  

 ศศ และ LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร์ และ Faculty of Liberal Arts  

 ตัวอักษร ๒ หลักหลัง เป็นช่ือรายวิชา / ภาควิชา / สาขาวิชา / โครงการที่รับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอน เช่น  
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อักษรย่อ ชื่อเต็มสาขาวิชา / โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 
บศ SR บังคับศิลปศาสตร์ - Specific Requirement 
ภท TH ภาษาไทย - Thai 
ภอ EN ภาษาอังกฤษ - English 
จว PS จิตวิทยา - Psychology 
ภจ CH ภาษาจีน - Chinese 
ภญ JP ภาษาญี่ปุ่น - Japanese 
ศค DA ศิลปะการละคร - Dramatic Arts 
ปศ HT ประวัติศาสตร์ - History 
ปญ PH ปรัชญา - Philosophy  
ภก KO ภาษาเกาหลี - Korean  
ภฝ FR ภาษาฝรั่งเศส - French 
ภย GM ภาษาเยอรมัน - German 
พฐ FE พื้นฐาน - Foundation Education 
ศศ LA ศิลปศาสตร์ - Liberal Arts 

 

ข. ตัวเลข ๓ หลัก มีความหมายดังนี้ 
 ตัวเลขหลักแรก (ใช้เลข ๑-๒-๓-๔) แสดงช้ันปีท่ีควรศึกษาในรายวิชานั้นๆ 
 ตัวเลขหลักที่สองและสาม (ใช้เลข ๐๐-๙๕) แสดงกลุ่มรายวิชาและล าดับรายวิชา 

 

การคิดหน่วยกิต 
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนช่ัวโมงบรรยาย ช่ัวโมง

ปฏิบัติ และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียนต่อ ๑ สัปดาห์ ดังนี ้
รายวิชาบรรยาย    ๑ หน่วยกิต เท่ากับ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ  ๑ หน่วยกิต เท่ากับ ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข ๔ ตัว โดยระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้
หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนช่ัวโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา เรียงกันตามล าดับ เช่น 

๓ (๒-๒-๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ภาคปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1                     ๓๒ หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาแกน (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)                                                     ๙ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 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   
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กลุ่มวิชาภาษา                       ๙ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication   
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร้างภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 116 English Structure   
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication   

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                 ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให้

มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค์กร 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 ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  156 Museum Tourism   
สมมน  ๑๕๗ วัฒนธรรมและอาหาร ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  157 Cultures and Food   
สมมน ๑๖๑ พลวัตของกลุ่มและการท างานเป็นทีม  ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 161 Group Dynamics and Teamwork    
สมศษ ๑๓๐ ความสุข  ๒ (๒-๐-๔) 
SHED 130 Happiness   
สมศษ ๑๓๑ แนวทางการใช้ชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ (๒-๐-๔) 
SHED 131 Fifth Generation Life Style Sufficiency Economy   
สมศษ  ๑๓๓ นักการตลาดส าหรับธรุกิจขนาดเลก็  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 รู้เท่าทันอาชญากรและอาชญากรรม ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 191 Comprehensive criminals and crimes   
สมสค ๑๙๒ กระบวนการยตุิธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 192 Thai Criminal Justice   

 
หมายเหตุ: อาจเลือกจากรายวิชาอื่นๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                   ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ให้มี

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
ITCS 155 Computer Applications   
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 101 Integrated Science   
วทศท ๑๐๔ ท้องฟ้าและดวงดาว ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 104 Sky and Stars   

วทศท ๑๘๐ รู้ทันวิทยาศาสตรส์ุขภาพในสื่อ ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 180 Outsmart Health Science in the Media   

วทศท ๒๘๐ สนุกกับการขยายพันธ์ุพืช ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 280 Enjoyable Plant Propagation   
ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 147 Psychology for Quality of life   
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105 Integrating Health and the Environment   
สวศท ๑๐๘ หลักการป้องกันและควบคุมมลพษิในชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 108 Principles of Pollution Prevention and Control in the Daily 

Life 
  

สวศท ๑๑๒ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 112 Energy and the Environmental Management in the Daily Life   

 

หมายเหตุ: อาจเลือกจากรายวิชาอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของ   
มหาวิทยาลัย 

 
 

นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให้มี
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
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 ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 163 Swimming for Health   

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ                                ๒ หน่วยกิต 
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จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
วกศท ๑๖๔ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ 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 เทเบิลเทนนสิเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 166 Table Tennis for Health   
วกศท ๑๖๗ ระบ าใต้น้ าเพื่อสุขภาพ 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 กายและจติเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 173 Body and Mind for Health   

วกศท ๑๗๔ กีฬากับการท่องเที่ยว ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 174 Sport and Travel   

วกศท ๑๗๕ สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม ่ ๒ (๒-๐-๔) 

SPGE 175 New Paradigm Health   

หมายเหตุ:  อาจเลือกจากรายวิชาอื่นๆที่อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการของมหาวิทยาลัย 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                     ๑๐๒ หน่วยกิต 

 
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์                              ๒๑ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรูส้ารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 112 Information Literacy Skills   
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 113 Western Civilization   
ศศบศ ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 214 Introduction to Philosophy   



๔๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 215 Eastern Civilization   
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 216 Thai Civilization   
ศศบศ ๓๑๗ มนุษยก์ับศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 317 Man and Art   
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ์โลกร่วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economics, and Society   
 
กลุ่มวิชาเอก                    

๑.๑ รายวิชาบังคับ มี ๑๗ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาวิชาเอกเด่ียว  เรียน ๑๗ รายวิชา  รวม ๕๑ หน่วยกิต       
 แผนการศึกษาวิชาเอก – วิชาโท เรียน ๑๗ รายวิชา  รวม ๕๑ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics    
ศศภอ ๒๐๑ ระบบค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 201 English Morphology and Syntax   
ศศภอ ๒๐๔ การอ่านเชิงวิชาการเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 204 Fundamental Academic Reading   
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 207 Principles of Translation   
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 208 Translation from English into Thai 

  

ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 209 English Phonetics 

  

ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 211 Fundamental Academic Writing   
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานวรรณคดีทางด้านเทพปกรณัมและพระคัมภรี์ไบเบิล ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature   
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 217 Introduction to Literature   
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 301 Translation from Thai into English   
ศศภอ ๓๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 304 Analytical Reading   
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 307 Advanced Conversation 

 

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๔๗ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิจัย ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 308 Research Writing Preparation   
ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพื่อจดุมุ่งหมายทางวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 343 Writing for Academic Purposes   
ศศภอ ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 345 British Literature   
ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 346 American Literature   
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในท่ีสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 438 Public Speaking   

 

๑.๒ รายวิชาบังคับเลือก มี ๒๘ รายวิชา นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ให้มีหน่วยกิตรวมตามที่ก าหนด
ในแผนการศึกษา ดังนี ้

 แผนการศึกษาวิชาเอกเด่ียว  เรียน ๑๒ รายวิชา รวม ๓๖ หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาดังนี้  

- หมวดทักษะอย่างน้อย ๑๒ หน่วยกิต  
- หมวดภาษาศาสตร์อย่างน้อย ๙ หน่วยกิต 
- หมวดวรรณคดีอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต 
- หมวดการแปลหรือหมวดภาษาอังกฤษเฉพาะทางอย่างน้อย ๙ หน่วยกิต 

 แผนการศึกษาวิชาเอก – วิชาโท  เรียน ๖ รายวิชา รวม ๑๘ หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเลือกเรยีนรายวิชาดงันี้  

- หมวดทักษะอย่างน้อย ๙ หน่วยกิต 
- หมวดภาษาศาสตร์อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต 
- หมวดวรรณคดีอยา่งน้อย ๓ หนว่ยกิต 

โดยให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาในหมวดต่างๆ ต่อไปนี ้
 

หมวดทักษะ (Skills)  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภอ ๒๕๙ การเจรจาธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 259 Business Talk   
ศศภอ ๒๖๐ การเขียนเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 260 Business Writing   

ศศภอ ๔๓๗ การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ ๓ (๓-๐-๖) 

LAEN 437 Creative Writing 
  

ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู่วิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 442 English for Career Preparation 

  

ศศภอ ๔๖๑ สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 461 Seminar in Liberal Arts   
ศศภอ ๔๖๒ การศึกษาค้นคว้าอิสระในเชิงศิลปศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 462 Independent Study in Liberal Arts   



๔๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

หมวดภาษาศาสตร์ (Linguistics)  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

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 ๔๓๖ วัจนปฏิบัติศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 436 Pragmatics   
ศศภอ ๔๕๑ ภาษาย่อยของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 451 Varieties of English 

  

 

หมวดการแปล (Translation)  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภอ ๔๕๕ การแปลระดับสูง ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 455 Advanced Translation   
ศศภอ ๔๕๖ การแปลแบบล่าม ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 456 Interpretation   

 

หมวดวรรณคดี (Literature)  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภอ ๓๓๕ การละครเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 335 Introduction to Drama   
ศศภอ ๔๑๖ วรรณกรรมอังกฤษท่ีคัดสรร 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 วรรณกรรมในภูมภิาคเอเชีย ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 434 Asian Literature   
ศศภอ ๔๓๕ เชคสเปียร์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 435 Introduction to Shakespeare   
ศศภอ ๔๔๐ นักเขียนสตร ี ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 440 Women Writers   
ศศภอ ๔๖๐ วรรณกรรมเอกของโลก ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 460 Masterpieces of World Literature   

 

หมวดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes)  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภอ ๒๓๓ ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 233 English for Information Technology   
ศศภอ ๒๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 252 English for Tourism   



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๔๙ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๒๕๓ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 253 English for Hotel Business   
ศศภอ ๒๕๖ ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 256 English for Science and Technology   
ศศภอ ๒๕๘ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 258 English for Services   
ศศภอ ๒๖๙ ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและสิ่งพิมพ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 269 English for Media and Journalism   
ศศภอ ๒๗๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 278 English for Logistics   
ศศภอ ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรูภ้าษาขั้นแนะน า ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 334 Introduction to Computer Aided Language Learning (CALL)   
ศศภอ ๔๗๕ การสอนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 475 English Language Teaching   

 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทใดก็ได้ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อก าหนด
ของวิชาโทนั้นๆ ได้แก่ วิชาโทภาษาญี่ปุ่น วิชาโทภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร์ วิชาโทปรัชญา วิชาโทภาษาจีน วิชาโท
จิตวิทยา วิชาโทการละคร หรือวิชาโทอื่นๆ ที่จะเปิดเป็นวิชาโทในอนาคต โดยวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 
๑๘ หน่วยกิต หรือตามข้อก าหนดของวิชาโทนั้นๆ (ดูรายละเอียดหน้า ๖๖–๗๑)  

ถ้านักศึกษาสนใจจะศึกษากลุม่วิชาโทภาษาต่างประเทศ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชาของกลุม่
วิชาโทภาษานั้นๆ ต้ังแต่ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี              ๖ หน่วยกิต 
 

รายวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาเลือกเสรีของคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร
ของคณะศิลปศาสตร์ หรือรายวิชาอื่นที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
(ดูรายละเอียดหน้า ๗๒-๗๔) 
  

กลุ่มวิชาโท   ๑๘ หน่วยกิต 



๕๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

๑๐.  แผนการศึกษา 
๑๐.๑ วิชาเอกเด่ียว (ภาษาอังกฤษ) 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 

รายวิชา 
 

จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ ๓ (๓-๐-๖)* 
MUGE 100 General Education for Human Development  
ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life  
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒–๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร้างภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 116 English Structure  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒–๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (๑)    
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๒ ๒ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ   

  

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรูส้ารสนเทศ ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 112 Information Literacy Skills   

  

รวมหน่วยกิต ๑๙-๒๐ หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ : * เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกติเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท่านัน้ 
 

  
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๕๑ 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ ๓ (๓-๐-๖)* 
MUGE 100 General Education for Human Development  
ศศพฐ ๑๔๑ หลักการจดัการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 141 Principles of Management for Self Development  
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด้วยวาจาเปน็ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๓ ๒–๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (๑)  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๔ ๒-๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (๒)  

    
หมวดวิชาเฉพาะ 
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์ 

 

ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 113 Western Civilization  

    
รวมหน่วยกิต ๑๓-๑๕ หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ : * เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกติเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 
  



๕๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 214 Introduction to Philosophy  
ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 215 Eastern Civilization  

  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics   
ศศภอ ๒๐๔ การอ่านเชิงวิชาการเบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 204 Fundamental Academic Reading  
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 209 English Phonetics  
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 211 Fundamental Academic Writing  

  
          วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๑) ๓ 
LAEN xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๕๓ 

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๕ ๒-๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (๒)  

  
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 216 Thai Civilization  
  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๒๐๑ ระบบค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 201 English Morphology and Syntax  
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 207 Principles of Translation  
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานทางวรรณคดีด้านเทพปกรณัมและพระคัมภีร์ไบเบิล         ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature  
ศศภอ ๓๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห ์ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 304 Analytical Reading  

  
หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๑) ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๒๐-๒๑ หน่วยกิต 
 
 
 
 
  



๕๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย์กับศิลปะ ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 317 Man and Art  

  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 208 Translation from English into Thai  
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 217 Introduction to Literature  
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 307 Advanced Conversation  
ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 343 Writing for Academic Purposes  

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

  
รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๕๕ 

ชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ์โลกร่วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economics and Society  

  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 301 Translation from Thai into English  
ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิจัย  ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 308 Research Writing Preparation  
ศศภอ ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 345 British Literature  
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในท่ีสาธารณะ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 438 Public Speaking                                                        

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

  
รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
  



๕๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 346 American Literature  

    
          วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๖) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๗) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๘) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๙) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   

  
หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๒) ๓ 
xxxx xxx   

  

รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๕๗ 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๑๐) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๑๑) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๑๒) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   

    

รวมหน่วยกิต ๙ หน่วยกิต 
 

  



๕๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

๑๑.๒ วิชาเอก (ภาษาอังกฤษ) วิชาโท 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ ๓ (๓-๐-๖)* 
MUGE 100 General Education for Human Development  
ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life  
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒–๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร้างภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 116 English Structure  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒–๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (๑)    
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๒ ๒ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ   

  
หมวดวิชาเฉพาะ  
 วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรูส้ารสนเทศ ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 112 Information Literacy Skills   

  
หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๑)** ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๒๒-๒๓ หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ : * เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกติเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท่านัน้ 

** เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีน ให้ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของ
วิชาโทภาษาจีน 

 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๕๙ 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ ๓ (๓-๐-๖)* 
MUGE 100 General Education for Human Development  
ศศพฐ ๑๔๑ หลักการจดัการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 141 Principles of Management for Self Development  
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด้วยวาจาเปน็ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๓ ๒–๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (๑)  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๔ ๒-๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (๒)  

    
หมวดวิชาเฉพาะ 
 วิชาบังคับเฉพาะศิลปศาสตร์ 

 

ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 113 Western Civilization  

    
หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๒)** ๓ 
xxxx xxx   

    
รวมหน่วยกิต ๑๓-๑๘ หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ : * เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกติเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท่านัน้ 

** เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค์จะเลอืกเรียนวิชาโทภาษาจีน ใหล้งทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของ
วิชาโทภาษาจีน 

 
 
 

  



๖๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 214 Introduction to Philosophy  
ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 215 Eastern Civilization  

  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics   
ศศภอ ๒๐๔ การอ่านเชิงวิชาการเบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 204 Fundamental Academic Reading  
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ   ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 209 English Phonetics  
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 211 Fundamental Academic Writing  

  
          วิชาโท  

xxxx xxx วิชาบังคับโท (๑) ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต 
 
 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๖๑ 

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๕ ๒-๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (๒)  

  
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 216 Thai Civilization  
  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๒๐๑ ระบบค าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 201 English Morphology and Syntax  
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 207 Principles of Translation  
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานทางวรรณคดีด้านเทพปกรณัมและพระคัมภีร์ไบเบิล         ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature  
ศศภอ ๓๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห ์ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 304 Analytical Reading  

  
          วิชาโท  

xxxx xxx วิชาบังคับโท (๒) ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๒๐-๒๑ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
  



๖๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย์กับศิลปะ ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 317 Man and Art  

  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 208 Translation from English into Thai  
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 217 Introduction to Literature  
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 307 Advanced Conversation  
ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 343 Writing for Academic Purposes  

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

  
          วิชาโท  

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

  
รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๖๓ 

ชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ์โลกร่วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economics and Society  

  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 301 Translation from Thai into English  
ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิจัย  ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 308 Research Writing Preparation  
ศศภอ ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 345 British Literature  
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในท่ีสาธารณะ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 438 Public Speaking  

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

  
          วิชาโท  

xxxx xxx วิชาบังคับโท (๔) ๓ (๓–๐–๖) 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
  



๖๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๓๔๖ วรรณคดีอเมริกัน ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 346 American Literature  

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

  
          วิชาโท  

xxxx xxx วิชาบังคับเลือกโท (๑) ๓ (๓–๐–๖) 
xxxx xxx   

  
วิชาเลือกเสรี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๑) ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๖๕ 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๖) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   

  
          วิชาโท  
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือกโท (๒) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   

  
หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๒) ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๙ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๖๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทใดก็ได้ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อก าหนด
ของวิชาโทนั้นๆ ได้แก่ วิชาโทภาษาญี่ปุ่น วิชาโทภาษาไทย วิชาโทภาษาจีน วิชาโทจิตวิทยา วิชาโทการละคร วิชาโท
ประวัติศาสตร์ วิชาโทปรัชญา หรือวิชาโทอื่นๆ ที่จะเปิดเป็นวิชาโทในอนาคต โดยวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 
๑๘ หน่วยกิต หรือตามข้อก าหนดของวิชาโทนั้นๆ  

ถ้านักศึกษาสนใจจะศึกษากลุ่มวิชาโทภาษาต่างประเทศ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ
ของกลุ่มวิชาโทภาษานั้นๆ ต้ังแต่ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 

โครงสร้างของกลุ่มวิชาโทท่ีเปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มีดังนี้ 
กลุ่มวชิาโทภาษาไทย 

รายวิชาบังคับ ๕ รายวิชา           นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟังและการพูด ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 201 Principles and Arts of Listening and Speaking   
ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอ่านและการเขยีน 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 วิวัฒนาการวรรณคดไีทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 208 Evolution of Thai Literature   

รายวิชาบังคับเลือก สาขาวิชาโทภาษาไทย นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(ดูรายละเอียดหน้า ๒๗ – ๒๙) 

 

กลุ่มวชิาโทภาษาอังกฤษ 
 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ต้องสอบผ่านวิชา ศศภอ ๑๑๖ โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ และ ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องได้เกรดไม่ต่ ากว่า C+ ทั้งสองรายวิชา 
และนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาบังคับและบังคับเลือกรวม ๑๘ หน่วยกิต ดังนี ้

รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา           นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภอ ๒๐๔ การอ่านเชิงวิชาการเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 204 Fundamental Academic Reading   
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 207 Principles of Translation   
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 211 Fundamental Academic Writing   
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในท่ีสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 438 Public Speaking    

รายวิชาบังคับเลือก สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากวิชาบังคับอื่นๆ หรือวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดหน้า ๔๗–๔๙)  

กลุ่มวิชาโท  ๑๘ หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๖๗ 

กลุ่มวชิาโทจิตวิทยา 
รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา          นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวชิา รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
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 นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือก
รายวิชาบังคับเลือกได้จากรายวิชาบังคับเลือกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศจว ๒๑๑ จิตวิทยาสังคมขั้นแนะน า   ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 211 Introduction to Social Psychology   
ศศจว ๒๑๒ จิตวิทยาการปรึกษาขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 212 Introduction to Counseling Psychology     
ศศจว ๓๑๑ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น   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   

 
 

กลุ่มวชิาโทภาษาจีน 
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนภาษาจีนเป็นวิชาโท ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีน

เบื้องต้น ในภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๑ และ ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน ในภาคเรียนที่ ๒ 
ชั้นปีที่ ๑ โดยต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ทั้ง ๒ รายวิชา และนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาบังคับ และ
บังคับเลือกรวม ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้ 

 รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา                       นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓ ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 173 Chinese III   
ศศภจ ๒๐๑ การฟังและการพูดภาษาจีน ๑  ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 201 Chinese Listening and Speaking I   
ศศภจ ๒๐๒ การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ  ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 202 Chinese Reading Comprehension   
ศศภจ ๓๐๑ การเขียนภาษาจีน ๑  ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 301 Chinese Writing I   



๖๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภจ ๒๑๑ การฟังและการพูดภาษาจีน 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   

 
 

กลุ่มวชิาโทภาษาญี่ปุ่น 

 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโท ต้องมีผลการศึกษารายวิชา ศศภญ ๑๖๑ 
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑ และ ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒ ไม่ต่ ากว่า B ทั้ง ๒ รายวิชา 

รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา           นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

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

LAJP 161 Elementary Japanese 1   
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 162 Elementary Japanese 2   
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 163 Elementary Japanese 3   
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 164 Elementary Japanese 4   

 

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทภาษาญี่ปุ่น  นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต นักศึกษา
สามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากรายวิชาบังคับเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภญ ๑๖๕ ญี่ปุ่นศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 165 Japanese Studies   
ศศภญ ๑๖๗ ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 167 Business Japanese   
ศศภญ ๑๖๘ การเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 168 Japanese Writing 1   
ศศภญ ๑๖๙ การอ่านภาษาญี่ปุ่น ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 169 Japanese Reading 1   

หมายเหตุ:  หากนักศึกษาสนใจเรียนวิชาโทภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้น ๑ ในช้ันปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒ ในช้ันปีที่ ๑  
ภาคการศึกษาที่ ๒ 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๖๙ 

กลุ่มวชิาโทศิลปะการละคร 
 รายวิชาบังคับ ๕ รายวิชา           นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศศค ๑๐๐ ปริทัศน์ศิลปะการละครเวที  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 ศิลปะการละครเวทไีทยร่วมสมยั ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 320 Contemporary Thai Theatre   

 

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทศิลปะการละคร นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ ากว่า ๒-๓ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากรายวิชาบังคับเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศศค ๒๒๐ การละครเอเชีย ๓ (๓-๐-๖) 
LADA  220 Asian Theatre   
ศศศค  ๒๒๑ ประวัติศาสตร์ละครเวทตีะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LADA  221 Western Theatre History   
ศศศค ๓๒๑ วรรณคดีการละครตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 321 Western Dramatic Literatures   
ศศศค ๓๕๐ การก ากับการแสดง ๒ (๑-๒-๓) 
LADA 350 Directing   
ศศศค  ๔๗๐ โครงงานปีสุดท้ายด้านศลิปะการละครเวท ี ๓ (๒-๒-๕) 
LADA 470 Senior Project in Theatre   

 
  



๗๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

กลุ่มวชิาโทประวัติศาสตร์ 

 รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา           นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม ่ ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  211 Pre-Modern Thai History   
ศศปศ  ๒๑๒ ประวัติศาสตร์ไทยสมยัใหม ่ ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  212 Modern Thai History   
ศศปศ ๒๒๑ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 221 Introduction to History of Southeast Asia   
ศศปศ ๓๓๑ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 331 Introduction to History of East Asia   

 

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทประวัติศาสตร์ นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากรายวิชาบังคับเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศปศ ๒๔๑ ประวัติศาสตร์ยุโรปขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  241 Introduction to History of Europe   
ศศปศ  ๒๖๑ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  261 Thai Local History   
ศศปศ ๓๑๑ ประวัติศาสตร์การทหารในประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 311 Thailand’s Military History   
ศศปศ ๓๑๒ บทบาทส าคัญของชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม ่ ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 312 Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History   

ศศปศ ๓๓๒ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ในยุคการค้า ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  332 History of Southeast Asia in the Age of Commerce 15th–18th 

Century   
ศศปศ  ๓๕๑ ประวัติศาสตร์อเมริกา ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  351 American History   
ศศปศ ๔๑๑ การอ่าน เชิงวิเคราะห์ และการเขยีนงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 411 Reading, Analysis, and Writing Thai History Research Papers   

 

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๗๑ 

กลุ่มวชิาโทปรัชญา 

 รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา           นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

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 นักศึกษาต้องเลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต นักศึกษา
สามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากรายวิชาบังคับเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศปญ ๒๗๔ ปรัชญาส าหรับชีวิต 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   

 
 
 
 
 
 
  



๗๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ศศภท ๑๐๓ พุทธมณฑลศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 103 Phutthamonthon Studies   
ศศภท ๑๐๖ อารมณ์ขันกับภาษาและวรรณกรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 106 Humor in Thai Language and Literature   
ศศภท ๑๐๗ ภาษากับภูมิปญัญาไทย 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 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นในประเทศไทยกับการพัฒนาประเทศ 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 การฟังและพูดน าเสนอทางวิชาการ 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 ๑๑๗ การ์ตูนศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 117 Comics Studies   
ศศภท ๑๑๘ กีฬาและการละเล่นในฐานะคติชน ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 118 Sports and Recreations as Folklore   
ศศภท ๑๑๙ คติชนกับศิลปะพื้นถ่ินไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 119 Folklore and Thai Folk Art   
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (ส าหรับชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 120 Thai Level 1   
ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (ส าหรับชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 121 Thai Level 2   
ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (ส าหรับชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 122 Thai Level 3   
ศศภท ๑๒๓ ภาษากับการจดัการความขัดแย้ง 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 ศิลปะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 125 Art of Pronouncing Prose and Verse   
ศศภท ๑๒๖ การพูดในท่ีชุมนุมชน ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 126 Public Speaking   

กลุ่มวิชาเลือกเสรี  ๖ หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๗๓ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ศศพฐ ๑๑๑ มนุษย์กับความชื่นชมศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 111 Man and Arts Appreciation   
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวเิคราะห์อย่างใช้เหตุผล ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis   
ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 145 Self–Learning Techniques   
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 146 Personality Development   
ศศพฐ ๑๔๙ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 149 Interpersonal Relationship Development   
ศศพฐ ๑๕๔ ศิลปะกับชีวิตไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 154 Arts and Thai Life   
ศศพฐ ๑๕๕ ปรัชญาขั้นพื้นฐาน  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 155 Fundamental Philosophy   
ศศภก ๑๐๑ ภาษาเกาหลีเบือ้งต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LAKO 101 Elementary Korean   
ศศภฝ ๑๐๑ ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 101 Elementary French   
ศศภฝ ๑๐๒ ภาษาฝร่ังเศสในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 102 French for Everyday Situation   
ศศฝศ ๑๕๐ หน้าต่างสู่ฝร่ังเศส ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 150 Windows to France   
ศศภญ ๑๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 101 Elementary Japanese    
ศศภญ ๑๐๒ ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชวีิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 102 Japanese for Everyday Situation   
ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีนเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 101 Elementary Chinese   
ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน  ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 102 Chinese for Everyday Situation   
ศศภจ ๒๐๙ การเขียนภาษาจีนด้วยพูก่ันจีน ๒ (๑-๒-๓) 
LACH 209 Chinese Calligraphy   
ศศภจ ๒๑๒ จีนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 212 Chinese Studies   
ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAGM 191 Elementary German 1   
ศศภย ๑๙๒ ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAGM 192 Elementary German 2   

 



๗๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ศศศศ ๑๕๑ ธนบุรีศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 151 Thonburi Studies   
ศศศศ ๑๕๒ ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 152 History and Film   
ศศศศ ๑๕๓ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
๒ (๒-๐-๔) 

LALA 153 His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla and  
Her Royal Highness the Princess Mother 

  

ศศศศ ๑๕๔ วิวัฒนาการการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทย 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 ภาพลกัษณ์สตรีในประวัติศาสตร์ไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 157 The Image of Women in Thai History   
ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรกั ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 274 Philosophy of Love   

 
 
 

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๗๕ 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย ์                                  ๓ (๓-๐-๖) 
MUGE 100 General Education for Human Development            3 (3-0-6) 

การเป็นบัณฑิตที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทของ
ตนเอง บูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมเพื่อหาเหตุปัจจัยของประเด็นส าคัญ พูดและเขียนเพื่อสื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ รับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นที่หลากหลายและมุมมองที่แตกต่าง เป็นผู้น าหรือ
สมาชิกของกลุ่มและท างานร่วมกันเป็นทีมในการเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือแนวทางการจัดการประเด็นส าคัญอย่างเป็น
ระบบตามหลักการวิจัยเบื้องต้น ประเมินผลกระทบของประเด็นส าคัญทั้งเชิงบวกและลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้สติและปัญญาเพื่อให้อยู่กับสังคมและธรรมชาติได้อย่างมีความสุข 

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) 

หลักการบริหารจัดการที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถดูแลบริหารจัดการชีวิต การท างานเป็นทีม และเป็นกลุ่ม 
การเป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคมเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

Principles of management to help students in organizing their lives; team and group working; 
qualified members with ethic and moral quality of the society 
 
ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต           ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life          3 (3-0-6) 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรัชญาในการด ารงชีวิต 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง การมีความรู้และคุณธรรม การปรับตัวตามสถานการณ์ 
แนวคิดและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ตัวบ่งช้ีคุณภาพชีวิต 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 
  

กลุ่มวิชาแกน (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)                                                              ๙  หน่วยกิต 



๗๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication            3 (2-2-5) 

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด เพื่อการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for 
accurate and appropriate communication 
 
ศศภอ  ๑๑๖ โครงสร้างภาษาอังกฤษ                     ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN  116 English Structure                         3 (3–0-6)     
  หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ส าคัญ ได้แก่ โครงสร้างประโยค ชนิดของประโยค กาล ประโยคกรรตุวาจก
และกรรมวาจก อนุประโยค กริยาไม่แท้ ประโยครายงาน การเปรียบเทียบ กริยาช่วย ประโยคเงื่อนไข ค าบอกปริมาณ 
และเครื่องหมายวรรคตอน รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  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 
 
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ           ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 216 English Oral Communication              3 (3-0-6) 

การฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันและเพื่องานอาชีพ การพูดและฟังในบริบทต่างๆ การ
สัมภาษณ์และการรายงานปากเปล่า 

Practicing conversation in everyday life situations and for work; listening and speaking in 
various contexts; interview and oral report 

 
 

     จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค์การ             ๓ (๓-๐-๖) 
KAGE 260 Administration and Organization Management            3 (3-0-6) 

หลักในการบริหาร หน้าที่ของผู้บริหารในด้านท่ีเกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์การ การน า การอ านวยการ 
การจูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้ด าเนินตามนโยบายที่ได้วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
กิจการ วิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะน า อุปสงค์-อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุ่นและการจัดประเภทสินค้า ระบบตลาด
ในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต บัญชีรายได้ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นทางด้าน
การเงิน การอ่านงบการเงิน อัตราส่วนท่ีส าคัญทางการเงิน 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. 

กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                    ๙  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                                                      ๖  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๗๗ 

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 เป้าหมายและการวางแผนชีวิต บทบาทของครอบครัว ความปลอดภัยใน
ชีวิต เสวนาชีวิต การออกแบบชีวิตมิติโลกกายภาพ ภูมิคุ้มกันและนวตกรรมชีวิต การออกแบบชีวิตมิติโลกเสมือนจริง 
สถาปัตยกรรมสมอง ผู้ประกอบการชีวิต วิพากษ์ชีวิต พลังความคิดบวก การน าเสนอโครงงานของนักศึกษา 

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) 
   มุมมองทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติ สถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
วิวัฒนาการด้านศิลปะและวิทยาการของสังคมไทยและสังคมโลก แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาเหตุ
และผลลัพธ์จากสถานการณ์และปัญหาต่างๆ แนวทางการแก้ไข ข้อควรระวังและการพัฒนาปรับปรุงในสถานการณ์หรือ
ปัญหานั้นๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาโดยวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
   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 
สมมน ๑๕๒    
 

สมมน ๑๕๒ งานกับชีวิต                    ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 152 Work and Life                2 (2-0-4) 

แนวคิดเรื่องงานและการสันทนาการ งานกับเป้าหมายในชีวิต คุณภาพชีวิตการท างาน ทักษะการวางแผน 
และจัดการ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การสรา้งคุณค่าให้กับงาน การรับมือความโกรธ ความเครียดและความล้มเหลว 
การสร้างความสมดลุระหว่างงานกับชีวิต การสันทนาการและคณุภาพชีวิต 

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 
  



๗๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
สมมน ๑๕๔ จริยธรรมวิชาชีพ                       ๓ (๓-๐-๖) 
SHHU 154 Professional Ethics                                     3 (3-0-6) 

ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์วิชาชีพ ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ความหมายและ
องค์ประกอบของวิชาชีพ ความรับผิดชอบของสมาคมวิชาชีพ มโนทัศน์และทฤษฎีจริยปรัชญาในจริยธรรมวิชาชีพ 
กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้เรียน และค าสอนทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการท างานในวิชาชีพ
ประเด็นจริยธรรมวิชาชีพ และหลักการท างานร่วมกันเพื่อธ ารงความเป็นวิชาชีพ 

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 ท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์              ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 156 Museum Tourism               2 (2-0-4) 

ความหมายและประเภทต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ ความส าคัญทางสังคมวัฒนธรรมและผลทางเศรษฐกิจของ
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ส าคัญของไทยและต่างประเทศ ประโยชน์ของการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่อชีวิต 

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)  
  เข้าใจวัฒนธรรมและอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์และอาหาร สัญลักษณ์และความหมายทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือที่เกี่ยวกับอาหาร ปรัชญาที่เกี่ยวกับอาหาร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
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 
 
สมมน  ๑๖๑ พลวัตของกลุ่มและการท างานเปน็ทีม                                             ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  161 Group Dynamics and Teamwork              2 (2-0-4) 

ความหมายของพลวัตกลุ่ม ธรรมชาติ ประเภทของกลุ่ม และพฤติกรรมกลุ่ม การพัฒนาทีม การท างานเป็น
ทีม ภาวะผู้น ากลุ่ม การสื่อสารของกลุ่ม การจัดการความขัดแย้งของกลุ่ม จริยธรรมและมารยาทของกลุ่ม 

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 

    
 

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๗๙ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
สมมน  ๑๖๖ มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล                    ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  166 Human and Society in the Digital World             2 (2-0-4) 

ความหมายของเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี ปรัชญาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวตน อัตลักษณ์และความเสี่ยงในโลกดิจิทัล จริยศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ 
ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อวัฒนธรรมและศาสนา 

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 ความส าคัญของการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข มิติของความสุข ทักษะชีวิตที่ความจ าเป็น
ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ความสมดุลในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในมิติสังคม สุขภาพจิต สุขภาพกาย 
และสิ่งแวดล้อม 

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 แนวทางการใช้ชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง          ๒ (๒-๐-๔) 
SHED  131 Fifth Generation Life Style Sufficiency Economy            2 (2-0-4) 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมการครองตน การ
ด าเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ความพอประมาณ ความมีเหตุผลความระมัดระวัง การสร้างภูมิคุ้มกัน การมีคุณธรรม 
ความรอบรู้ ความรอบคอบ 

Sufficiency Economy Philosophy, Understanding of sufficiency economy philosophy, Moral 
ethics, Normal living happiness, Moderateness, Reasonableness, Carefulness, Immunity, Morality, 
Knowledge, Discreetness 
 
สมศษ ๑๓๓ นักการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก             ๒ (๒-๐-๔) 
SHED 133 Marketeer for a Small Business             2 (2-0-4) 
 ความรู้พื้นฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หลักการวางแผนธุรกิจ 
การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสบืค้น วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อใช้สื่อออนไลน์ เทคนิค
การออกแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการ เทคนิคการออกแบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ การสร้างต้นแบบธุรกิจ
ขนาดเล็ก องค์ประกอบในการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณค่าของการเป็นผู้น า ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรม
การคิดบวกที่เหมาะสม และการท าการตลาดแบบกองโจร 
 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 



๘๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
สมสค ๑๘๗ วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม่                ๒ (๒-๐-๔)   
SHSS 187 Modern Living Instruction              2 (2-0-4) 
 วิถีชีวิตในสังคมยุคใหม่ ผลกระทบของชีวิตยุคใหม่ต่อสุขภาพทางชีวิตทางกาย ทางสังคม และสุขภาพทางจิต 
ปัญหา(ทุกข์) จากการใช้ชีวิตของคนในยุคใหม่ (การบริโภค สิ่งแวดล้อม ความเครียด ความว้าเหว่ โดดเดียว การพึ่งพิง
วัตถุภายนอก ความก้าวร้าว ความสับสน ความฟุ้งซ่านของจิตใจ การขาดเป้าหมายในชีวิต) มูลเหตุ (สมุทัย) ของวิกฤติ
ชีวิตในสังคมยุคใหม่ หลักของการด าเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างสงบและสุข (นิโรธ) ทักษะและเทคนิคการใช้ชีวิตที่มี
ดุลยภาพและเป็นสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม (มรรค) เช่น การสมาธิ ภาวนา การเจริญสติ 
การออกก าลังกายอย่างระวัง การสร้างสังคมกัลยาณมิตร ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสมานฉันท์และสามารถยอม
ทนต่อความแตกต่างได้ ความสามารถในการแสวงหาและเลือกบริโภคข้อมูลและการเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบและมี
จิตส านึกในสังคมสาธารณะ 
 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 
 
สมสค  ๑๘๙ อาเซียน ในชีวิต                  ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS  189 ASEAN for Daily Life               2 (2-0-4) 
 ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 
10 ประเทศ รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม
และวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอาเซียน ความแตกต่างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสมาขิก 
แนวโน้มในการพัฒนาความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในทุกมิติภายใต้กรอบอาเซียน ความแตกต่างของ
อาเซียน กับองค์กรระหว่างประเทศอื่น 
 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 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๘๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
สมสค ๑๙๐ การเมือง เศรษฐกิจ และอนาคตประเทศไทย             ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 190 Politics Economics and Future of Thailand            2 (2-0-4) 
 ความรู้พื้นฐานการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย เปรียบเทียบการเมือง การปกครองและ เศรษฐกิจ
ไทยในแต่ละยุคสมัย 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 รู้เท่าทันอาชญากรและอาชญากรรม             ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 191 Comprehensive criminals and crimes             2 (2-0-4) 
 ความหมายของอาชญากรรม และผู้กระท าผิด , องค์ประกอบของอาชญากรรม โทษทางอาญา รูปแบบ
อาชญากรรม ปัญหาและผลกระทบของอาชญากรรมในสังคม การป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการ
ควบคุมทางสังคมที่เกี่ยวข้อง 
 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 
 
สมสค ๑๙๒ กระบวนการยุติธรรมไทย              ๒ (๒-๐-๔)  

SHSS 192  Thai Criminal Justice                2 (2-0-4) 
 แนวคิด หลักการ และความหมายของการบริหารงานยุติธรรม ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการ
ยุติธรรมสากล หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น ต ารวจ อัยการ ศาล 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 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 
 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์               ๓ (๒-๒-๕) 
ITCS  155 Computer Applications                 3 (2-2-5) 

วิวัฒนาการและประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการท างานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ส าคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและการใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกติกาในการเช่ือมต่อ โครงสร้างของเว็บและภาษาที่ใช้ในการติดต่อที่เรียกว่าเอชทีเอ็ม
แอล เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การท างานของอีเมล์และการใช้งาน ความปลอดภัยบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ด้านการประมวลผลค า ซอฟต์แวร์ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ส าหรับการน าเสนอ  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                                        ๖  หน่วยกิต 



๘๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

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 
 

วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ              ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 101 Integrated Science               3 (3-0-6) 

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ พลังงานในรูปแบบต่างๆ แหล่ง
พลังงาน การน าไปใช้และการอนุรักษ์ สิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เคมีในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อาหารและ
เทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล้อมและมลพิษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการขนส่งและการสือ่สาร แนวโน้มการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ในอนาคต  

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 ท้องฟ้าและดวงดาว              ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 104  Sky and Stars                2 (2-0-4) 

การบอกต าแหน่งบนท้องฟ้า วัตถุที่ส าคัญบนท้องฟ้า หลักการดูดาวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏการณ์
ธรรมชาติด้านดาราศาสตร์และการอธิบายโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ ผลกระทบของดาราศาสตร์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

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 รู้ทันวิทยาศาสตร์สุขภาพในสื่อ             ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 180  Outsmart Health Science in the Media             2 (2-0-4) 
 ข่าวที่แชร์อย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ โฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ โฆษณายาสมุนไพร สารต้าน
อนุมูลอิสระ ในสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ศัลยกรรมตบแต่ง สเต็มเซลล์ในสินค้าอุปโภคบริโภค การออก
ก าลังกายเพื่อลดน้ าหนัก ยาลดน้ าหนัก การฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลและทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อท างานกลุ่มและน าเสนอในห้องเรียน กฎหมายที่เกี่ยวกับการแชร์สื่อสังคมออนไลน์ 
 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 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๘๓ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
วทศท ๒๘๐ สนุกกับการขยายพันธุ์พืช               ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 280 Enjoyable Plant Propagation              2 (2-0-4) 
 ประโยชน์ของการขยายพันธ์ุพืช ทฤษฎีและกระบวนการขยายพันธ์ุพืช ความเหมาะสมของการขยายพันธุ์กับ
พืชแต่ละชนิด การวิเคราะห์ปัญหาเป็นกลุ่ม การดูแลรักษาพืชหลังการขยายพันธ์ุ การประยุกต์ใช้ 
 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) 
 การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัว การเข้าใจตนเอง และผู้อื่น อิทธิพลทางสังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต การมีสุขภาพจิตที่ดี การวางแผนชีวิต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 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 บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม              ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE  105 Integrating Health and the Environment             3 (3-0-6) 
 แนวคิดส าหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม” มิติและระดับของสุขภาพ และปัจจัยที่ก าหนดสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม การปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ตัวช้ีวัดความอยู่ดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบายสุขภาพสาธารณะ 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การด าเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิค
การบูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับอาชีพ 
 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 
  



๘๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
สวศท ๑๐๘ หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจ าวัน           ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 108 Principles of Pollution Prevention and Control in the Daily Life          3 (3-0-6) 
 ความสัมพันธ์เชิงระบบนิเวศ กิจกรรมมนุษย์และสาเหตุการเกิดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษต่อมนุษย์และ
ระบบนิเวศ หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษ เครื่องมือในการป้องกันและควบคุมมลพิษ การประยุกต์ใช้การป้องกัน
และควบคุมลพิษในชีวิตประจ าวัน 
 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 การจัดการขยะอย่างย่ังยืนในชีวิตประจ าวัน              ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 110 Sustainable Waste Management in the Daily Life           3 (3-0-6) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน แหล่งก าเนิด ประเภทขยะ เทคนิคการเก็บรวบรวมขยะ หลักการ
คัดแยกขยะ แนวคิดเรื่องการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การน ากลับมา
ใช้ใหม่ การแปรรูปของใช้ แนวคิดธุรกิจการลดขยะให้เหลือศูนย์ การจัดการขยะให้เหลือศูนย์จากภาครัฐบาล การ
บริโภคให้เหลือขยะเท่ากับศูนย์ การจัดการขยะให้เหลือศูนย์ที่ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน การสื่อสารด้านการ
จัดการขยะให้เหลือศูนย์ การออกแบบโครงงานการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ 
 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 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับชีวิตประจ าวัน           ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 112 Energy and the Environmental Management in the Daily Life          3 (3-0-6) 
 สถานการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน ประเภทแหล่งก าเนิดของพลังงาน 
รูปแบบการใช้พลังงานกับการด าเนินชีวิตในสังคม โลก ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจ าวัน แนวทางการใช้พลังงานในอนาคต การวางแผนจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 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. 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๘๕ 

  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
วกศท ๑๓๗ แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ              ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 137 Badminton for Health                2 (1-2-3) 
 ประโยชน์ กติกา มารยาท การแตง่กาย ความปลอดภัย ทักษะพื้นฐานในการเล่น เช่น การเคลื่อนที่ การจับไม ้
การตีลูกหน้ามือ หลังมือ การส่งลกู 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 การฝึกซ้อม ทักษะพื้นฐานลีลาศจังหวะบีกิน วอลซ์ คิวบัน-รุมบ้า ช่า 
ช่า ช่า 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 ความส าคญัและประโยชน์ของการฝึกโยคะ หลักการและขั้นตอนการฝึก ข้อควรปฏิบัติในการและ
มารยาทในการฝึก การเตรยีมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ การฝึกอาสนะขั้นพ้ืนฐาน ปราณายามะขั้นพ้ืนฐาน และ
การผ่อนคลายอย่างลึก โยคะเพือ่สุขภาพในชีวิตประจ าวัน โยคะบ าบัด การออกแบบท่าชุดการฝกึโยคะเพื่อสุขภาพ
 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 ว่ายน้ าเพ่ือสุขภาพ               ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 163 Swimming for Health                2 (1-2-3) 

การว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ พื้นฐานการเคลื่อไหวตามหลัก ชีวกลศาสตร์ ทักษะพื้นฐานในการว่ายน้ า คือ  
การหายใจในน้ า การลอยตัว การเลี้ยงตัว การว่ายท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ความปลอดภัยและกฎระเบียบ 
กติกามารยาท ในสระว่ายน้ า  

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 
 

วกศท ๑๖๔ ศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตัวเพ่ือสุขภาพ             ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 164 The Arts of Self-defense for health              2 (1-2-3) 

กฎ ระเบียบ กติกา มารยาท ความปลอดภัย และเจตคติในการเรียน การฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานของศิลปะ
ต่อสู้ป้องกันตัว คือการล้ม ม้วนตัวด้านหน้า-หลัง การหลบหลีก การทุ่ม การกด การบิด การล็อค และการแก้ไขให้พ้น
จากการถูกควบคุมตัวและสามารถน าไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ  

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 

กลุ่มวิชาสุขภาพและนนัทนาการ                                                                              ๒  หน่วยกิต 



๘๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
วกศท ๑๖๕ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ              ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 165 Aerobic for Health                2 (1-2-3) 

การเต้นแอโรบิกแบบมาตรฐาน บคุลิกภาพ การบาดเจบ็และความปลอดภัย  
Standard aerobic dancing; personality; injuries and safety 

 

วกศท ๑๖๖ เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพ               ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 166 Table Tennis for Health                 2 (1-2-3) 

ทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ เทคนิคการแข่งขันประเภทเดี่ยวและคู่ กฎกติกามารยาท  
การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์  

Table tennis for health; basic skills; individual and team techniques; rules and regulations; 
injuries and safety; equipment maintenance 
 

วกศท ๑๖๗ ระบ าใต้น้ าเพ่ือสุขภาพ              ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 167 Artistic Swimming for Health               2 (1-2-3) 

ระบ าใต้น้ าเพื่อสุขภาพ การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผู้เล่นระบ าใต้น้ า ความปลอดภัย 
มารยาท การแต่งกาย ทักษะพื้นฐาน ในกีฬาระบ าใต้น้ า เช่น การลอยตัว การด าน้ า การฝึกการเคลื่อนที่ในทิศทางต่างๆ 
การฝึกบัลเลต์เลค, ฟลามิงโก การฝึกเอ๊กบีทเตอร์ ท่าชุดประกอบจังหวะขั้นพ้ืนฐาน การเล่นประกอบดนตรีประเภททีม
 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 
 

วกศท ๑๖๘ เทนนิสเพ่ือสขุภาพ               ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 168 Tennis for Health                2 (1-2-3) 

ทักษะพื้นฐานในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ เทคนิคการแข่งขันประเภทเดี่ยวและคู่ กฎกติกามารยาท  
การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์  

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 ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสากล ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ ทักษะพื้นฐานในการเล่น
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ ได้แก่ การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล การยิงประตูท าคะแนนในกีฬา
บาสเกตบอล การเล่นทีมตามกฎกติกาและมารยาท สามารถเล่นกีฬาบาสเกตบอลร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย 
สามารถใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อในการออกก าลังกายและสร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพได้  

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 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๘๗ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
วกศท ๑๗๐ จักรยานเพ่ือสุขภาพ              ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 170 Bike for Health                 2 (1-2-3) 

วิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต้อง การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของนักปั่นจักรยาน การดูแลรักษา
จักรยานและอุปกรณ์ ประโยชน์ หลักการพื้นฐาน ทักษะการขี่จักรยาน ความปลอดภัย กฎ กติกา มารยาทในการปั่น
จักรยาน ระเบียบปฏิบัติในการใช้เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการรอบมหาวิทยาลัย  

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 

 

วกศท ๑๗๑ ฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ              ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 171 Football for Health                2 (1-2-3) 
 ทักษะการเล่นฟุตบอลที่ทันสมัย ได้แก่ การควบคุมลูกบอล การรับส่งบอล การยิงประตู รูปแบบการเล่นเป็น
ทีมและผู้เล่นต าแหน่งต่าง ๆ มารยาท กฎกติกาเบื้องต้น และการเป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา รู้ แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยมีมารยาทใน
การชมฟุตบอล รวมทั้งการออกแบบและประโยชน์ของการเล่นฟุตบอลเพื่อสุขภาพ การป้องกันบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์  

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) 

ทักษะการเล่นเปตองเพื่อสุขภาพ การแข่งเดี่ยว การแข่งทีม กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์  

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

วกศท ๑๗๓ กายและจิตเพ่ือสขุภาพ              ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 173 Body and Mind for Health               2 (1-2-3)
 กายและจิตเพื่อสุขภาพ ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว การออกก าลังกายในรูปแบบส่งเสริมพัฒนาร่างกาย
และจิตใจ ด้วยท่ากายบริหาร โยคะ ร ามวยจีน ฟิลาเต้ 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 กีฬากับการท่องเท่ียว              ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 174 Sport and Travel                2 (1-2-3) 

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รูปแบบกิจกรรมกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ 
ในสถานท่ีท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  

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



๘๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
วกศท ๑๗๕ สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม ่             ๒ (๒ -๐-๔) 
SPGE 175 New Paradigm Health                2 (1-2-3) 

แนวคิด หลักการ คุณค่า ความสัมพันธ์เช่ือมโยง และการประยุกต์สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่ ได้แก่ มิติด้าน
กายและสิ่งแวดล้อม มิติด้านจิตใจ มิติด้านสังคมและความสัมพันธ์ และมิติด้านปัญญาและการตื่นรู้กับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันและสังคมที่แตกต่างหลากหลาย เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และ
หรือการเรียนรู้ภาคสนาม  

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 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศบศ  ๑๑๒  ทักษะการรู้สารสนเทศ              ๓ (๓-๐-๖)  
LASR  112   Information Literacy Skills              3 (3-0-6)  

ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์และ
ก าหนดความต้องการสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การรวบรวม สืบค้น และเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ การประเมินคุณค่า วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การจัดเก็บ เรียบเรียงและ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและอ้างอิงแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ 

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 ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมต่างๆในซีกโลกตะวันตก การศึกษาและ
วิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่อารยธรรมส าคัญของโลกตะวันตก ได้แก ่อารยธรรมกรีก โรมัน อียิปต์ เมโสโปเตเมีย มายา และอินคา 
  Scope of western civilization, western civilization history; study and analysis of the factors that cause 
major civilizations of the western world: Greek, Roman, Egypt, Mesopotamia, Maya, and Inca    
 

ศศบศ  ๒๑๔  ปรัชญาเบ้ืองต้น             ๓ (๓–๐–๖)  
LASR  214  Introduction to Philosophy                3 (3-0-6) 
  แนวคิดพื้นฐานของวิชาปรัชญา สาขาต่างๆและขอบเขตของวิชาปรัชญา แนวคิดเบื้องต้นของนักปรัชญาทั้งตะวันตก
และตะวันออก มนุษย์กับการแสวงหาความจริง การวิเคราะห์หาเหตุผล การประยุกต์ใช้แนวคิดทางปรัชญาในการพัฒนาตนเอง
ให้รู้จักคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผล บนพื้นฐานที่มั่นคงทางจริยธรรม คุณธรรม เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์                                                                      ๒๔  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๘๙ 

  Basic concepts of  philosophy, boundaries of different branches of philosophy; fundamental 
concepts of western and eastern philosophy; man and truth finding; reason analysis; application of 
philosophical concepts with strong foundation in ethical and moral values for sustainable social 
development 
 

ศศบศ  ๒๑๕  อารยธรรมตะวันออก                  ๓ (๓–๐–๖) 
LASR  215  Eastern Civilization                3 (3-0-6) 

ประวัติ ความหมายและแนวคิดของอารยธรรมตะวันออก วิธีการศึกษาอารยธรรมตะวันออก ก าเนิดของอารย
ธรรมต่างๆในซีกโลกตะวันออก การศึกษาและวิเคราะห์อารยธรรมอินเดีย จีน เปอร์เซีย เอเชียตะวันออก และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   
  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) 
           โครงสร้างและพัฒนาการของสังคมไทยในมิติต่างๆ ได้แก่ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม การปกครอง ศาสนา วรรณคดีไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ หัตถศิลป์ อาหารและขนมไทย ภูมิ
ปัญญาไทย 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  มนุษย์กับศิลปะ                         ๓ (๓–๐–๖)  
LASR  317   Man and Arts                              3 (3-0-6) 

ความหมายของศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ วิธีการศึกษาศิลปะของมนุษย์ ศิลปะของมนุษย์
ในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ศิลปะอินเดีย ศิลปะจีน และศิลปะไทย ศิลปะของมนุษย์ในซีกโลกตะวันตก 
ได้แก่ ศิลปะกรีก ศิลปะโรมัน ศิลปินท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก มนุษย์กับการช่ืนชมงานศิลปะ  
   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 สถานการณ์โลกร่วมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economy, and Society             3 (3-0-6) 

การศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกร่วมสมัย ตั้งแต่หลังการสิ้นสุดของ

สงครามโลกครั้งท่ีสองถึงปัจจุบัน 

A study of political, economic, and social phenomena in the contemporary world from the 
end of the Second World War to the present 

  



๙๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

รายวิชาบังคับ 
รายวิชาบังคับในกลุ่มวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย มีจ านวน ๑๕ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม 

๔๕ หน่วยกิต ดังนี ้
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภท ๑๐๑ การใช้ภาษากับการคิด      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 101 Language Use and Thinking         3 (-3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษากับการคิดแบบต่าง ๆ อาทิ คิดแบบมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ และคิดแบบบูรณาการ และการถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาเป็นสื่อ 

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 หลักและศลิปะการฟังและการพูด   ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 201 Principles and Arts of Listening and Speaking     3 (3-0-6) 
หลักการฟังและการพูด การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและพูดในชีวิตประจ าวัน การฟังและพูดเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ การพูดน าเสนอทางวิชาการ 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 หลักและศลิปะการอ่านและการเขียน   ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 202 Principles and Arts of Reading and Writing     3 (3-0-6) 

หลักการอ่านและการเขียน การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนแบบตา่ง 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) 

ความหมายและธรรมชาติของภาษา ไทย ลักษณะของหน่วยภาษาระดับต่างๆ ภาษาไทยถิ่น 
ภาษาต่างประเทศท่ีสัมพันธ์กับภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 

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 ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 204 Principles for the Study of Thai Literary Works     3 (3-0-6) 

หลักการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย องค์ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ความรู้ด้าน
สุนทรียศาสตร์เพื่อการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีและวรรณกรรมกับชีวิตและสังคม 

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 

 

กลุ่มวิชาเอก สาขาวิชาภาษาไทย                                                                             ๖๑  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๙๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 205 Introduction to Folklore    3 (3-0-6) 

ความหมาย ความเป็นมา ประเภทข้อมูลคตชิน ข้อมูลคติชนในสังคมไทยปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลคตชิน
กับศาสตร์และอาชีพต่างๆ 

Meaning, origin, and types of folklore; folklore information in modern Thai society; 
relationship between folklore and other disciplines or careers 
) 

ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 206 Principles for the Study of Language and Linguistics   3 (3-0-6) 

ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการศึกษาภาษาไทย อาทิ เสียง ระบบเสียง 
ความหมาย วากยสัมพันธ์ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม  

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) 

ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์สื่อ การรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาความสามารถด้านการใช้
ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ ประเด็นทางจริยธรรมของสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย 

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 
 

ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 208 Evolution of Thai Literature     3 (3-0-6) 

วิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ถึงรัตนโกสินทร์ ; วรรณคดีเอกแต่ละสมัย ;  
การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด   และวรรณศิลป์ 

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 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 301 Contemporary Thai Literary Works   3 (3-0-6) 

พัฒนาการวรรณกรรมไทยร่วมสมัย การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และวรรณศิลป์ ; ทิศทาง
วรรณกรรมไทยในปัจจุบัน 

Development of contemporary Thai literary works; analysis of form, content, idea and 
aesthetics; trends in comtemporary Thai literary works 
 

 
  



๙๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๓๐๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 302 Thai Language for Business Communication    3 (3-0-6) 

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ สมรรถนะการใช้ภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการ
สื่อสารเชิงธุรกิจที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

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 องค์ประกอบ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเขียนเชิงวิชาการ ภาษาที่ใช้ในงานเขียนเชิง
วิชาการ การค้นคว้าและอ้างอิงอย่างเป็นระบบ การสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และการเขียนบทความวิชาการได้  

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 วรรณกรรมวิจารณ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 304 Literary Criticism   3 (3-0-6) 

แนวคิดและพัฒนาการการวิจารณ์วรรณกรรมไทย ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ การวิเคราะห์และวิจารณ์ 
วรรณกรรมไทยประเภทต่าง ๆ  

Concepts and development of Thai literary criticism; theories of literary criticism; analysis 
and criticism of various types of Thai literary works 

 

ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 401 Seminar on Thai Language and Literature   3 (3-0-6) 

การสัมมนาและวิจัยในประเด็นเฉพาะทางภาษาไทย 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 การบูรณาการความรู้ทาง
ภาษา วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยา ในการผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาระดับบุคคล 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 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๙๓ 

รายวิชาบังคับเลือก 
 

รายวิชาบังคับเลือกในกลุ่มวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย มีจ านวน ๔๒ รายวิชา นักศึกษาต้องเลือกเรียนให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต ดังนี ้

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภท ๓๖๑ การเขียนข่าว           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 361 News Writing             3 (3-0-6) 

หลักการรายงานข่าวและการเขียนข่าว พัฒนาความสามารถในการเขียนข่าวประเภทต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ใน
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อใหม่ ลักษณะเฉพาะของภาษาในการเขียนข่าว จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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 การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ ์           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 362 Writing for Print Media             3 (3-0-6) 

แนวคิดการท านิตยสารและหนังสือ พัฒนาความสามารถในการสร้างเนื้อหาส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ 
บทความให้ความรู้ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ และบทบรรณาธิการ การพิสูจน์อักษรและการบรรณาธิกร จรรยาบรรณ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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 พัฒนาความสามารถในการเขียนงานสารคดีประเภทต่าง ๆ อาทิ สารคดีท่องเที่ยว 
สารคดีชีวประวัติบุคคล 

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 พัฒนาความสามารถในการเขียนบทประเภทต่าง ๆ อาทิ บทวิทยุกระจายเสียง บทวิทยุ
โทรทัศน์ และบทภาพยนตร์ 

Principles of script writing; proficiency development of writing different kinds of script such 
as radio script, television script, and screenplay 
 

ศศภท ๓๖๕ การพูดแบบพิธีกรและผู้ประกาศ           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 365 Master of Ceremony and Broadcasting Speaking             3 (3-0-6) 

หลักการพูดแบบพิธีกร หลักการพูดส าหรับงานผู้ประกาศในสื่อประเภทต่าง ๆ พัฒนาความสามารถใน
การพูดแบบพิธีกรและผู้ประกาศ มาตรฐานการใช้ภาษา 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 



๙๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๓๖๖ การพูดเพ่ือการฝึกอบรม           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 366 Speaking for Training             3 (3-0-6) 

หลักการพูดเพื่อฝึกอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากรและกระบวนกร การออกแบบการฝึกอบรม การพัฒนา
คุณลักษณะ เจตคติและความสามารถในการพูดฝึกอบรมรูปแบบต่าง 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 การพูดแบบสาระบันเทิง           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 367 Docu-entertainment Speaking              3 (3-0-6) 

หลักการพูดเพื่อให้เกิดสาระความรู้และความบันเทิง เทคนิคการพูดแบบสาระบันเทิงในที่ชุมนุมชนและใน
สื่อต่าง ๆ พัฒนาความสามารถในการพูดแบบสาระบันเทิง อาทิ การน าเสนอ โต้วาที ทอล์กโชว์ 

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 วาทศิลป์และวาทนิพนธ ์           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 368 Rhetoric and Speech Composition              3 (3-0-6) 

ความรู้เกี่ยวกับวาทศิลป์ หลักการเขียนและพูดอย่างมีวาทศิลป์ วิเคราะห์วาทศิลป์ในสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
พัฒนาความสามารถในการเขียนสารเพื่อโน้มน้าวใจแบบต่าง ๆ อาทิ สาร ค ากล่าว ปาฐกถา สุนทรพจน์ 

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 

 

ศศภท ๓๖๙ ภาษาไทยสมัยต่าง ๆ           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 369 Thai Language in Different Periods             3 (3-0-6) 

ลักษณะของภาษาไทยสมัยต่าง ๆ เปรียบเทียบลักษณะภาษาต่างสมัยในด้านต่าง ๆ อาทิ ตัวอักษร 
อักขรวิธี เสียง ค า ประโยค ส านวนโวหาร และการใช้ภาษาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบัน  

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) 

ภาษาไทยถิ่น การเก็บข้อมูลภาคสนามภาษาถิ่น การศึกษาวิเคราะห์หน่วยภาษาระดับต่าง ๆ ของ
ภาษาไทยถ่ิน 

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

 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๙๕ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๓๗๑ แบบเรียนภาษาไทย           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 371 Thai Textbooks             3 (3-0-6) 

พัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยทั้งด้านเนื้อหา แนวคิด และการน าไปใช้ การศึกษาวิเคราะห์แบบเรียน
ภาษาไทยสมัยต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างแบบเรียนภาษาไทยกับบริบททางสังคมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

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 ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                       ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 372 Language and Cross-Cultural Communication              3 (3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม การใช้ภาษาในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่าง
วัฒนธรรม ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

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 ภาษาไทยเพ่ือการท่องเที่ยว           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 373 Thai Language for Tourism             3 (3-0-6) 

หลักการใช้ภาษาไทยในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ มัคคุเทศก์ ภัณฑารักษ์ ผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารในงานด้านการท่องเที่ยว จรรยาบรรณและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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 

 

ศศภท ๓๗๔ ภาษาไทยเพ่ือการประชาสัมพันธ ์             ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 374 Thai Language in Public Relations              3 (3-0-6) 

หลักการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการใช้ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาความสามารถด้าน  
การสื่อสารในงานประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสื่อใหม่           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 375 Thai Language for New Media Communication             3 (3-0-6) 

ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในสื่อใหม่ การพัฒนาความสามารถด้านการค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูล  
การสร้างสรรค์เนื้อหา และการน าเสนอในสื่อใหม่ การรู้เท่าทันสื่อใหม่ การใช้ภาษาไทยในสื่อใหม่ ความรู้เรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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 



๙๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๓๗๖ สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาไทย            ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 376 Thai Phonetics and Phonology              3 (3-0-6) 

เสียง หน่วยเสียง ระบบเสียง วิเคราะห์เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย 
Sounds, phonemes, sound system of Thai language; analysis of sound and sound system 

of Thai language 
 

ศศภท ๓๗๗ วากยสัมพันธภ์าษาไทย           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 377 Thai Syntax             3 (3-0-6) 

ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ์ วิเคราะห์ระบบวากยสัมพันธ์ในภาษาไทย อาทิ หน่วยค า ค า วลี ประโยค 
Theories of syntax, analysis of syntax in Thai language including morphemes, words, 

phrases and sentences 
 

ศศภท ๓๗๘ ภาษาศาสตร์สังคม           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 378 Sociolinguistics             3 (3-0-6) 

ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วิเคราะห์ภาษาไทยในเชิงภาษาศาสตร์สังคม 
Theories of sociolinguistics; relationship between language and society; analysis of the 

Thai language using sociolinguistic approaches 
 

ศศภท ๓๗๙ อรรถศาสตร์ภาษาไทย            ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 379 Thai Semantics              3 (3-0-6) 

ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ วิเคราะห์ความหมายระดับค า วิเคราะห์วากยสัมพันธ์กับความหมายในภาษาไทย 
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 วิเคราะห์สัมพันธสารในภาษาไทย 
Theories of discourse analysis and discourse analysis of Thai language 

 

ศศภท ๓๘๑ วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 381 Thai Pragmatics              3 (3-0-6) 

ทฤษฎีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ วิเคราะห์ภาษาไทยในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
Theories of pragmatics; analysis of Thai language using pragmatic approaches 
 

ศศภท ๓๘๒ แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยาเบ้ืองต้น             ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 382 Fundamental Principles and Theories of Folklore              3 (3-0-6) 

พัฒนาการของการศึกษาข้อมูลคติชน แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีทางคติชนวิทยาที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ทางคติชนประเภทต่าง ๆ 

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

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๙๗ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๓๘๓ คติชนกับความเชือ่และศาสนา            ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 383 Folklore, Beliefs and Religions              3 (3-0-6) 

ความสัมพันธ์ของศาสนาและความเชื่อกับข้อมูลคติชน บทบาทของศาสนาและความเชื่อต่อกลุ่มชน 
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 การศึกษาเร่ืองเล่าทางคติชนวิทยา           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 384 Folk Narratives Study              3 (3-0-6) 

ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความส าคัญของเรื่องเล่าทางคติชนวิทยา และวิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
Meaning, charateristics, types, and significance of folk narratives; methodology in analyzing 

folk narratives 
 

ศศภท ๓๘๕ ศิลปะพื้นถิน่และหัตถกรรมพื้นถิน่           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 385 Folk Art and Craft              3 (3-0-6) 

ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความส าคัญของศิลปะพื้นถิ่นและหัตถกรรมพื้นถิ่น วิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
Meaning, charateristics, types, and significance of folk arts and craft; methodology in 

analyzing folk arts and craft 
 

ศศภท ๓๘๖ คติชนวิทยากับสื่อต่าง ๆ           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 386 Folklore and Media             3 (3-0-6) 

ส ารวจข้อมูลคติชนท่ีปรากฏอยู่ในสื่อประเภทต่าง ๆ ท้ังที่พัฒนาขึ้นในอดีตและที่เป็นสื่อร่วมสมัย ประเภท
ของข้อมูลที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ และวิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

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 คติชนวิทยากับศาสตร์ต่าง ๆ           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 387 Folklore and Other Disciplines              3 (3-0-6) 

ความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิ การแพทย์ วรรณกรรม 
กีฬา ทัศนศิลป ์

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

 

ศศภท ๓๘๘ คติชนวิทยากับการจัดการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 388 Folklore and Sustainable Tourism Management              3 (3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ข้อมูลคติชนประเภทต่าง ๆ                               
ที่น ามาใช้เพื่อจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

Relationship between folklore and sustainable tourism management; types of folklore 
information necessary for managing sustainable tourism 
 



๙๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๓๘๙ การศึกษาภาคสนามทางคติชนวทิยา             ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 389 Field Methods in Folklore Study              3 (3-0-6) 

กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบวิธีการท าวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา เครื่องมือในการท าวิจัยภาคสนาม 
การเก็บข้อมูลภาคสนามทางคติชนวิทยา การจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การตรวจสอบข้อมูล 

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 

 

ศศภท ๓๙๐ กวีนิพนธ์ไทย           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 390 Thai Poetry              3 (3-0-6) 

ความรู้เกี่ยวกับกวีนิพนธ์ไทย ทิศทางของกวีนิพนธ์ไทยในปัจจุบัน หลักและศิลปะการแต่งกวีนิพนธ์
ประเภทต่าง 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) 

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสั้นและนวนิยายไทย ทิศทางของเรื่องสั้นและนวนิยายไทยในปัจจุบัน หลักและศิลปะ
การแต่งเรื่องสั้นและนวนิยาย 

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 วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 392 Literary Work for Children and Juveniles              3 (3-0-6) 

ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมเด็กและเยาวชน ทิศทางของวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน การพัฒนา
ความสามารถในการเขียนและถ่ายทอดวรรณกรรมเด็กและเยาวชนประเภทต่าง 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) 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ เนื้อหา และลีลาภาษาของนักประพันธ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ลีลา
ภาษาในวรรณกรรมคัดสรร 

Relations between form, content, and literary styles of the authors; factors contributing 
to the creation of styles in selected literary works 
 

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๙๙ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๓๙๔ อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 394 The Influence of Foreign Literary Works on Thai Literary 

Works 
             3 (3-0-6) 

อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทยด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และภาษา ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมต่างประเทศกับวรรณกรรมไทยสมัยต่าง 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 
 

ศศภท ๓๙๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 395 Specific Genres of Thai Literary Works             3 (3-0-6) 

รูปแบบค าประพันธ์ เนื้อหา ลักษณะเฉพาะ บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์
วรรณกรรมประเภทใดประเภทหน่ึง 

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) 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ความส าคัญของวรรณกรรมการแสดงในบริบท
สังคมและวัฒนธรรมไทย การตีความและการดัดแปลงบทจากวรรณกรรมไทยเพื่อใช้แสดงในรูปแบบต่าง 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 วรรณกรรมไทยกับสื่อต่าง ๆ           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 397 Thai Literary Works and Media              3 (3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับสื่อต่าง ๆ กระบวนการแต่ง การดัดแปลง และน าเสนอ
วรรณกรรมไทยในสื่อปัจจุบัน อาทิ หนังสือการ์ตูน 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 การฝึกงาน        ๓ (๐-๓๕-๑๐) 
LATH 398 Internship          3 (0-35-10) 

การฝึกงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้และสามารถทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย คติชนวิทยา และการ
สื่อสาร ในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน (ตามที่หลักสูตรเห็นชอบโดยมีก าหนดระยะเวลาการฝึกงานไม่
น้อยกว่า ๒๔๐ ช่ัวโมง และนักศึกษาต้องส่งรายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานดังกล่าว)  

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)  

 

  



๑๐๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๔๖๑ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 461 Teaching Thai for Foreigners              3 (3-0-6) 

หลักการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ วิธีพัฒนาสมรรถนะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ 
การเขียนภาษาไทยของชาวต่างประเทศในระดับพื้นฐาน แนวทางการสร้างหลักสูตร ผลิตเอกสารประกอบการสอน 
พัฒนาความสามารถด้านการสอน 

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 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมและเรื่องเล่า
ประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับเพศสภาวะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 

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) 

วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมโดยเช่ือมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย ทิศทางของ
วรรณกรรมไทยร่วมสมัยที่สัมพันธ์กับสังคมโลก 

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) 

การศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือฝึกประสบการณ์เป็นรายบุคคล ตามหัวข้อที่สนใจในประเด็นเฉพาะ
ทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยา 

An individual research or practice in Thai language, Thai literature, and folklore according 
to one’s interest 

 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๐๑ 

 

รายวิชาบังคับ 
รายวิชาบังคับในกลุ่มวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจ านวน ๑๗ รายวิชา ๕๑ หน่วยกิต ดังนี ้

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น          ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics           3 (3-0-6) 

ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น หลักการเบื้องต้น
ของสัทศาตร์สรวิทยา ระบบค า วายกสัมพันธ์ วาทกรรม วัจนปฏิบัติศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

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 ระบบค าและวากยสัมพนัธ์ภาษาอังกฤษ          ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 201 English Morphology and Syntax              3 (3-0-6) 

โครงสร้างค าและประโยคในขั้นพ้ืนฐานและขั้นท่ีสูงขึ้นไป ความเกี่ยวข้องของระบบค าและวากยสัมพันธ์ กับ
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ กระบวนการหลักของการจ าแนกค า การสร้างค า วลีและประโยคของภาษาอังกฤษและภาษา
อื่นๆ และลักษณะทางไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ 

Basic and higher typological structures in morphology and syntax, and their relevance to 
general linguistic theory; major inflectional, word formation, phrasal and causal processes described 
for English and various languages of the world; grammatical aspects of English 
 

ศศภอ  ๒๐๔ การอ่านเชิงวิชาการเบ้ืองต้น            ๓ (๓–๐–๖)   
LAEN  204 Fundamental Academic Reading                       3 (3-0-6)    
  ความรู้และทักษะจ าเป็นส าหรับการอ่านเชิงวิชาการเบื้องต้น ได้แก่ ค าศัพท์ กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ 
เช่น อุปสรรค ปัจจัย รากค า วิธีการเดาความหมายจากบริบท การจับใจความส าคัญ รายละเอียด อนุเฉทชนิดต่างๆ 
จุดประสงค์และน้ าเสียงของผู้เขียน การอนุมาน และรูปแบบงานวิชาการต่างๆ 
   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 การเลือกใช้
ภาษาที่เหมาะสมส าหรับงานแปลแต่ละประเภท ฝึกแปลจากบริบทหลากหลายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
วิเคราะห์และอภิปรายถึงปัญหาที่พบในการแปลและวิธีการแก้ปัญหา การตรวจแก้งานแปล บทบาทของนักแปล 
ความรู้เรื่องลิขสิทธ์ 

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 

กลุ่มวิชาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                         



๑๐๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเปน็ภาษาไทย           ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 208 Translation from English into Thai                        3 (3-0-6) 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล 

การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล  การแปลต้นฉบับสารคดีและบันเทิงทั่วไปจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการแปล และการหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว 

An application of translation theories to actual work, translation from fiction and non-fiction 
English originals of general context into Thai texts, an analysis of problems in translation, and 
solutions to problems 

 

ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ            ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 209 English Phonetics               3 (3-0-6) 

แนวคิดและทฤษฎีทางด้านสัทศาสตร์ กระบวนการผลิตเสียง สัทอักษรและการถ่ายเสียง เสียงและหน่วย
เสียงภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ อาทิ การเช่ือมเสียง การลงเสียงหนักเบา ท านองเสียง 
ฯลฯ และการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ 

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 การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต้น             ๓ (๓–๐–๖)   
LAEN 211 Fundamental Academic Writing              3 (3- 0-6)    
  หลักการและวิธีการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น องค์ประกอบของอนุเฉท อนุเฉทชนิดต่างๆ การเขียนอนุเฉท
ชนิดต่าง เช่นอนุเฉทเชิงบรรยาย อนุเฉทเชิงพรรณนา อนุเฉทเชิงเปรียบเทียบ การเขียนความเรียงและการอ้างอิง 
  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 พ้ืนฐานวรรณคดีทางด้านเทพปกรณัมและพระคัมภีร์ไบเบิล        ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature           3 (3-0-6) 

เรื่องต่างๆ จากเทวต านานกรีกและพระคัมภีร์ไบเบิลตามล าดับเหตุการณ์ในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานของวรรณคดี
และผลงานทางด้านศิลปะ 

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

ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบ้ืองต้น             ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 217 Introduction to Literature              3 (3-0-6) 

องค์ประกอบของวรรณกรรมร้อยแก้ว นวนิยาย กวีนิพนธ์ และบทละคร วิเคราะห์เรื่องสั้น บทคัดจาก นวนิยาย 
บทกวีนิพนธ์ และบทคัดจากบทละครซึ่งได้รับการคัดสรร 

Components of prose, fiction, poetry, and drama; analysis of selected short stories, excerpts 
from novels, poems, and plays 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๐๓ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ           ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 301 Translation from Thai into English             3 (3-0-6) 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล 

การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลต้นฉบับสารคดีและบันเทิงทั่วไปจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการแปล และการหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว 

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 การอ่านเชิงวิเคราะห์                      ๓ (๓–๐–๖)  
LAEN 304 Analytical Reading                          3 (3-0-6)    
 การฝึกฝนทักษะการอ่านแบบต่าง ๆ การอ่านจับใจความหลัก ใจความรอง การสรุปข้อมูลจากเอกสารที่
หลากหลาย การน าเสนอความคิดเห็นและการอภิปรายกลุ่มจากงานที่อ่านประเภทต่างๆ 

Practicing reading skill in various types, reading for main idea, supporting details, and drawing 
conclusions from the reading  materials; presenting ideas and discussing in groups based on various 
types of the readings 
 

ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง                         ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 307 Advanced Conversation                                        3 (3-0-6)    
 หลักทฤษฎีซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสนทนาในชีวิตประจ าวันและใน
วัฒนธรรมนานาชาติโดยการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ถึงประเด็นต่างๆ ในปัจจุบันที่มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ ข่าว 
บทความ ภาพยนตร์และนวนิยายขนาดสั้นท่ีให้ข้อคิดและประสบการณ์ส่วนบุคคล   
   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 การเขียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการวิจัย                 ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 308 Research Writing Preparation                         3 (3-0-6) 
 การเขียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการค้นคว้าและการท าวิจยั องค์ประกอบส าคัญในการวิจยั ได้แก่ หลัก
จริยธรรมการวจิัย การสืบค้นข้อมลู และแหล่งค้นคว้าในการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การอ้างอิงประเภทต่างๆ 
กลวิธีการเขียนงานวิจัย  

A writing course for research preparation; research components including research ethics, 
data resources and collections, literature reviews, citations and references, and research writing 
strategies 
  



๑๐๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพ่ือจุดมุ่งหมายทางวิชาการ           ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 343 Writing for Academic Purposes              3 (3-0-6) 

รูปแบบต่าง ๆ ของงานเขียนเชิงวิชาการ ค าศัพท์ที่ปรากฏบ่อยในการเขียนวิชาการ การใช้วลีในการเขียน 
การถอดความและการสรุปความ การอ้างอิงและรูปแบบการอ้างอิง การวิเคราะห์และสังเคราะห์การท าบรรณานุกรม 
การสร้างสัมพันธภาพในงานเขียน การแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งเชิงวิชาการ  

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 แก่นเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธ์กวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว เรื่องสั้น และนวนิยายอังกฤษ ตั้งแต่
ศตวรรษที่ ๑๒ ถึงศตวรรษที่ ๒๐ รวมถึงแนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมที่สะท้อนงานวรรณกรรมซึ่งได้รับการคัดสรร 

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 แก่นเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธ์กวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว เรื่องสั้น และนวนิยายอเมริกัน 
ตั้งแต่ยุคอาณานิคม (Colonial Period) ถึงศตวรรษที่ ๒๐ รวมถึงแนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านงาน
วรรณกรรมซึ่งได้รับการคัดสรร 

 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)     
  องค์ประกอบ วิธีการ และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ  จริยธรรมในการพูดในที่สาธารณะ การรวบรวม
ข้อมูล        การล าดับเนื้อหาและความคิด การใช้ส านวนภาษาท่ีเหมาะสม  การใช้สื่อประกอบ การจูงใจผู้ฟัง การพูด
ในที่สาธารณะและการกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ  
   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 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๐๕ 

รายวิชาบังคับเลือก 
รายวิชาบังคับเลือกในกลุ่มวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจ านวน ๑๕ รายวิชา นักศึกษาต้องเลือกเรียน

รายวิชาให้มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๔๕  หน่วยกิต ดังนี ้
 

 แผนการศึกษาวิชาเอกเด่ียว (๑๐ รายวิชา) รวม  ๓๐ หน่วยกิต 
 แผนการศึกษาวิชาเอก – วิชาโท  (๔ รายวิชา) รวม  ๑๒ หน่วยกิต 

 
หมวดภาษาศาสตร์ (Linguistics) 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ            ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 336 Sound System of English              3 (3-0-6) 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ศศภอ ๒๐๑ 

ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ ทฤษฎีและการวิเคราะห์ทางสัทวิทยา (สรวิทยา) ระบบเสียงภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
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) 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรมและสังคม สากลลักษณ์ และความหลากหลายทางภาษาและ
วัฒนธรรมรวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทางสังคม การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ภาษา และวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ ทาง
สังคม บทบาทและอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมต่อชุมชน 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 วัจนปฏิบัติศาสตร์             ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 436 Pragmatics                3 (3-0-6) 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ศศภอ ๑๐๙ 

ภาษาและภาษาอังกฤษในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ ทฤษฎีการสื่อสาร ตัวบ่งบอก ความหมายช้ีบ่งเป็นนัยในการ
สนทนา ทฤษฎีวัจนกรรม การวิเคราะห์บทสนทนา การเก็บข้อมูลภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการวิเคราะห์ภาษาเชิง
วัจนปฏิบัติศาสตร์ 

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 
  



๑๐๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๔๕๑ ภาษาย่อยของภาษาอังกฤษ            ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 451 Varieties of English               3 (3-0-6) 

ภาษาย่อยของภาษาอังกฤษที่พบและใช้ทั่วโลกโดยผู้ที่พูดและไม่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่. บทบาทของ
ภาษาย่อยของภาษาอังกฤษต่อพลเมืองโลกท่ีมาจากสังคม บริบท และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

Varieties of English found and used around the World by native and non- native English 
speakers.  The role of varieties of English as the global language on global citizens from diverse 
contexts, cultures, and societies 

 

ศศภอ ๔๕๕ การแปลระดับสูง             ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 455 Advanced Translation               3 (3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล 

การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นการแปลต้นฉบับสารคดีและบันเทิงที่มีโครงสร้างทางภาษาและค าศัพท์ซับซ้อนขึ้น 
รวมทั้งการแปลเฉพาะทางต่างๆ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการแปล และการหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว 

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 การแปลแบบล่าม             ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 456 Interpretation                3 (3-0-6) 

หลักและทฤษฎีการล่าม การฝึกปฏิบัติงานล่ามประเภทต่างๆ ตามวิธีการท างาน ได้แก่ การล่ามแบบพูดตาม 
การล่ามแบบพูดพร้อมและการล่ามแบบกระซิบ และการแปลปากเปล่าโดยการอ่านต้นฉบับ จากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย เช่น การล่ามชุมชน การล่าม
ติดตามตัว การล่ามในศาล การล่ามการประชุม เป็นต้น ลีลาภาษาที่เหมาะสมกับการล่ามแต่ละประเภท บทบาทของ
ล่ามและธุรกิจการล่ามในสังคมไทยปัจจุบัน 

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 

 
 

หมวดวรรณคดี (Literature) 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภอ ๓๓๕ การละครเบ้ืองต้น             ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 335 Introduction to Drama               3 (3-0-6) 

พัฒนาการของการละครตะวันตกตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจนถึงปัจจุบันโดยเรียนรู้ละครที่คัดสรรประเภทต่างๆ 
ได้แก่ละครยุคกลาง บทละครของเช็คสเปียร์ บทละครยุคอลิซาบีธัน และเทคนิคการแสดงละครและการวิจารณ์ละคร 

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  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๐๗ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๔๑๖ วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร            ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 416 Selected Topics in British Literature             3 (3-0-6) 

หัวข้อ เนื้อหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะห์งานกวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว เรื่องสั้น นวนิยาย และบทละคร
อังกฤษท่ีสะท้อนผ่านงานวรรณกรรมที่ได้รับการคัดสรร 

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) 

หัวข้อ เนื้อหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะห์งานกวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว นวนิยาย และบทละครอเมริกัน
ที่สะท้อนผ่านงานวรรณกรรมที่ได้รับการคัดสรร 

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
วัฒนธรรมและภาษาผ่านวรรณกรรมในเอเชีย  

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 เชคสเปียร์เบ้ืองต้น             ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 435 Introduction to Shakespeare              3 (3-0-6) 

ชีวประวัติของเชคสเปียร์ ภูมิหลังของยุคสมัย งานเขียนส าคัญประเภทบทละครและบทกวีของเชคสเปียร์ 
Shakespeare’ s biography and background of the period, Shakespeare’ s major plays and 

poems 
 
ศศภอ ๔๓๗ การเขียนเชิงสร้างสรรค์            ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 437 Creative Writing                3 (3-0-6) 

องค์ประกอบของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ฝึกฝนกลวิธีการเขียนที่ใช้จินตนาการ การเขียนแบบพรรณนาและ
แบบบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การบรรยายความรู้สึก การเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจ ชีวประวัติ การเขียนค าโฆษณา 
นิทานสอนใจและเรื่องสั้น 

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 
 
  



๑๐๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๔๔๐ นักเขียนสตรี             ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 440 Women Writers                3 (3-0-6) 

การศึกษาพัฒนาการทางความคิด วัฒนธรรม และทัศนคติทางสังคมผ่านงานเขียนของนักเขียนสตรีจาก  
ยุคกลางถึงปัจจุบัน โดยงานเขียนที่เลือกมาศึกษาประกอบด้วยงานกวีนิพนธ์และวรรณกรรมเรื่องสั้นของนักเขียนสตรี 

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 แก่นเรื่อง รูปแบบและกลวิธีการประพันธ์ วรรณกรรมเอกของโลก การวิเคราะห์และการวิจารณ์
บทคัดวรรณกรรมเอกของโลกที่คัดสรร 

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

หมวดทักษะ (Skills) 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภอ ๔๖๑ สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร์           ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 461 Seminar in Liberal Arts               3 (3-0-6) 

กระบวนทัศน์และมโนทัศน์ในงานวิจัยสาขาภาษา ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดี และการเรียน  
การสอนภาษา ประเด็นวิจัยและแนวทางการศึกษาค้นคว้าในสาขาดังกล่าว การเตรียมตัวและการฝึกปฏิบัติในการเข้า
ร่วมงานสัมมนา 

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 การศึกษาค้นคว้าอิสระในเชิงศิลปศาสตร์          ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 462 Independent Study in Liberal Arts             3 (3-0-6) 

ความต้องการในการศึกษาอิสระโดยการอ่านงานต่างๆ การเรียนรู้องค์ประกอบงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การผลิต
รายงานการวิจัย ผลงานตีพิมพ์หรือรูปแบบผลงานอ่ืนๆในสาขาศิลปศาสตร์ 

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 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๐๙ 

หมวดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes) 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภอ ๒๓๓ ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ          ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 233 English for Information Technology             3 (3-0-6) 

วิชาที่บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาวิชาและภาษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะน า  
การสื่อสารที่พบบ่อยในเอกสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นคู่มือผู้ใช้ ค าเตือน และค าแนะน า 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว           ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 252 English for Tourism               3 (3-0-6) 

ค าศัพท์ ส านวนและข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศไทย
และต่างประเทศ และฝึกสื่อสารด้วยการพูด การอ่าน การสรุป และน าเสนอผลงานในบริบทของการท่องเที่ยวรวมถึง
การฝึกภาคสนาม 

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) 

พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ วิธีการและการฝึกปฏิบัติในธุรกิจการโรงแรม ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ทั่วไปใน
การให้บริการแขกโรงแรม การท าบทบาทสมมุติและการอภิปรายเรื่องธุรกิจโรงแรม การเข้าดูงานโรงแรม 

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 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 256 English for Science and Technology             3 (3-0-6) 

ศัพท์ ส านวนและการใช้ประโยค และหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอ่านบทคัดย่อ และการเขียน
บทสรุปรายงานทางวิทยาศาสตร์และเชิงวิชาการ และการฝึกฟังและการพูดโดยใช้เหตุและผล การจ าแนกประเภท  
การเปรียบเทียบ การให้นิยามและข้อมูลตัวเลข 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 

 
  



๑๑๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๒๕๘ ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ            ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 258 English for Services               3 (3-0-6) 

ค าศัพท์ ส านวน และเนื้อหาที่สัมพันธ์กับการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น การสื่อสารระหว่างคนรู้จัก  
การให้บริการในกระทรวง กรมต่าง ๆ โรงพยาบาล เครื่องบิน เป็นต้น 

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) 

การฝึกปฏิบัติเสมือนจริงโดยให้ผู้เรียนเป็นพนักงานของบริษัทจ าลองทางธุรกิจและตัวแทนธุรกิจการค้าการ
สื่อสารทางสังคมกับเพื่อนร่วมงาน การเข้าร่วมการประชุมและการเจรจาทางธุรกิจและการน าเสนอที่สามารถจูงใจและ
ให้ข้อมูลทางธุรกิจ 

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 สไตล์และรปูแบบการเขียนข้อความทางธุรกิจ รวมถึงจดหมาย บันทึก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายงาน
ข้อมูลและจูงใจ ประวัติบุคคล การรับและบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ซึ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติเสมือนจริง  

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 

 
ศศภอ ๒๖๙ ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและสิ่งพิมพ์           ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 269 English for Media and Journalism             3 (3-0-6) 

ค าศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ส าหรับงานหนังสือพิมพ์ การเสนอข่าว การเขียนข่าวและเขียน
คอลัมน์ต่างๆส าหรับหนังสือพิมพ์ การเขียนหัวเรื่อง การเขียนบทวิจารณ์และบทบรรณาธิการ 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริหารจัดการระบบขนส่งสนิค้าและบริการ          ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 278 English for Logistics               3 (3-0-6) 

เนื้อหา และการฝีกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบขนส่ง
สินค้าและบริการในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งการขนส่งสินค้า การจัดการคลังสินค้า การจัดการเอกสารและการบัญชี และ
งานแขนงต่างๆของระบบขนส่งสินค้าและบริการ  

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 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๑๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้ภาษาขั้นแนะน า           ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 334 Introduction to Computer Aided Language Learning (CALL)          3 (2-2-5) 

ประวัติความเป็นมาและความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้ภาษา  
การสืบค้นและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจแก้ไขงานเขียน การประเมินและการคัดเลือกโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อช่วยการเรียนรู้ภาษา การฝึกหัดใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การผลิตสื่อเพื่อช่วยการเรียนรู้ภาษา 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสู่วิชาชีพ           ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 442 English for Career Preparation              3 (3-0-6) 

การใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวสมัครเข้าท างาน สมัครเข้าศึกษาต่อ การเขียนใบสมัครงาน ใบสมัครเข้า
ศึกษาต่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ การเตรียมตัวสัมภาษณ์สมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ 

Preparing students for their chosen career by writing application letters and curriculum vitae; 
training them in the proper use of English in the workplace; preparing students for their job interviews; 
giving advice about their future career and tips on proper conduct of applicants during the job 
application process 
 

ศศภอ ๔๗๕ การสอนภาษาอังกฤษ            ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 475 English Language Teaching              3 (3-0-6) 

บทบาทของการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ที่ประกอบด้วยวิธีการสอน รูปแบบและแนวการสอน 
การสร้างหลักสูตรและแผนการสอน เป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับโรงเรียนและอุดมศึกษา และการสาธิตการสอน 

The role of ELT; ELT methods, approach, design, procedure; language syllabus design and 
lesson planning; goals and standards at school and tertiary levels; and teaching demonstration 

 

 
กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา            รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ  ๒๐๔ การอ่านเชิงวิชาการเบ้ืองต้น             ๓ (๓–๐–๖)   
LAEN  204 Fundamental Academic Reading                       3 (3-0-6)    
  ความรู้และทักษะจ าเป็นส าหรับการอ่านเชิงวิชาการเบื้องต้น ได้แก่ ค าศัพท์ กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ 
เช่น อุปสรรค ปัจจัย รากค า วิธีการเดาความหมายจากบริบท การจับใจความส าคัญ รายละเอียด อนุเฉทชนิดต่างๆ 
จุดประสงค์และน้ าเสียงของผู้เขียน การอนุมาน และรูปแบบงานวิชาการต่างๆ 
   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 
 

  

รายวิชาโท ภาษาอังกฤษ                                                                                     ๑๘  หน่วยกิต 



๑๑๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล             ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 207 Principles of Translation              3 (3-0-6) 

ประวัติและความหมายของการแปล ทฤษฎีและกระบวนการแปล กลวิธีและศิลปะในการแปล การเลือกใช้
ภาษาที่เหมาะสมส าหรับงานแปลแต่ละประเภท ฝึกแปลจากบริบทหลากหลายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
วิเคราะห์และอภิปรายถึงปัญหาที่พบในการแปลและวิธีการแก้ปัญหา การตรวจแก้งานแปล บทบาทของนักแปล 
ความรู้เรื่องลิขสิทธ์ 

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 การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต้น             ๓ (๓–๐–๖)   
LAEN 211 Fundamental Academic Writing              3 (3-0-6)    
  หลักการและวิธีการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น องค์ประกอบของอนุเฉท อนุเฉทชนิดต่างๆ การเขียนอนุเฉท
ชนิดต่าง เช่นอนุเฉทเชิงบรรยาย อนุเฉทเชิงพรรณนา อนุเฉทเชิงเปรียบเทียบ การเขียนความเรียงและการอ้างอิง 
  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  ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ              ๓ (๓–๐–๖)   
LAEN 438 Public Speaking                     3 (3-0-6)    
  องค์ประกอบ วิธีการ และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ  จริยธรรมในการพูดในที่สาธารณะ การรวบรวม
ข้อมูล การล าดับเนื้อหาและความคิด การใช้ส านวนภาษาที่เหมาะสม  การใช้สื่อประกอบ การจูงใจผู้ฟัง การพูดในที่
สาธารณะและการกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ  
   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 
 

กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา                รวม ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดหน้า ๑๐๐-๑๐๖) 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๑๓ 

 
กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา            รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๒๐๑ หลักและศลิปะการฟังและการพูด             ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 201 Principles and Arts of Listening and Speaking            3 (3-0-6) 

หลักการฟังและการพูด การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและพูดในชีวิตประจ าวัน การฟังและพูดเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ การพดูน าเสนอทางวิชาการ 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 หลักและศลิปะการอ่านและการเขียน             ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 202 Principles and Arts of Reading and Writing            3 (3-0-6) 

หลักการอ่านและการเขียน การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนแบบต่าง 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) 

ความหมายและธรรมชาติของภาษาไทย ลักษณะของหน่วยภาษาระดับต่าง ๆ ภาษาไทยถิ่น 
ภาษาต่างประเทศท่ีสัมพันธ์กับภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 

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) 

วิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ถึงรัตนโกสินทร์; วรรณคดีเอกแต่ละสมัย; การวิเคราะห์
รูปแบบ 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 

 
กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา                รวม ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย (ดูรายละเอียดหน้า ๙๓-๑๐๐)  
  

รายวิชาโท ภาษาไทย                                                                                         ๑๘  หน่วยกิต 



๑๑๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา            รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น ๑              ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 161 Elementary Japanese 1               3 (2-2-5) 

การเรียนรู้ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ   ศึกษาไวยากรณ์ โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานโดยเน้น
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้รู้จักใช้ค าศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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 ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น ๒              ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 162 Elementary Japanese 2               3 (2-2-5) 

การฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ที่มากขึ้น ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อนมากขึ้น  
ค าลักษณะนาม ค าวิเศษณ์ ค าสันธาน การกระจายค ากริยา รูปประโยคธรรมดาและรูปประโยคอื่นๆ 

Practice in listening, speaking, reading and writing more Japanese characters; more complex 
Japanese structures and grammar; quantifiers of nouns; adverbs; conjunctions; conjugation of verbs; 
simple sentences and some others 
 
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น ๓              ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 163 Elementary Japanese 3               3 (2-2-5) 

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นที่มีเนื้อหาต่อเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒ โดยเน้นรูปประโยค 
เง่ือนไขรูปประโยคแสดงความตั้งใจ รูปประโยคให้ค าแนะน า ส่วนขยายค านาม การออกค าสั่ง การถ่ายทอดค าพูดที่ได้
ฟังมา ตัวอักษรคันจิเบื้องต้นประมาณ ๑๐๐ ค า การอ่านและเขยีนบทความสั้นๆ ที่มีการปรับแต่งภาษาให้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้นในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว การพูดแสดงความคิดเห็นในรูปประโยคอย่างง่าย 

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 
 
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น ๔              ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 164 Elementary Japanese 4               3 (2-2-5) 

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นที่มีเนื้อหาต่อเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๓ โดยเน้นรูปประโยค
เงื่อนไขอื่นๆ การคาดคะเนจากข้อมูล การอ้างถึงข้อมูลที่ได้รับมา รูปประโยคถูกกระท า รูปประโยคขอร้อง ขออนุญาต
อย่างสุภาพ การเปลี่ยนค ากริยาเป็นค านาม การใช้ค ากริยาผสม การใช้ค าสุภาพ ค ายกย่อง และค าถ่อมตนใน
ภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรคันจิเบื้องต้นเพิ่มเติมประมาณ 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 100 basic Kanji characters, and giving opinions using more complex Japanese grammar 
  

รายวิชาโท ภาษาญี่ปุ่น                                                                                        ๑๘  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๑๕ 

กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา                รวม ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภญ ๑๖๕ ญี่ปุ่นศึกษา               ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 165 Japanese Studies               3 (3-0-6) 

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโดยสังเขป ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่
เกี่ยวกับศาสนา วรรณกรรม ระบบสังคม และอาหาร เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกจิ               ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 167 Business Japanese               3 (3-0-6) 

การศึกษาโครงสร้างองค์กรญี่ปุ่น การใช้ส านวนและภาษาเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ โดยค านึงถึง  
ธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น  

Studying the structure of Japanese organization, the use of Japanese business language and 
expressions in various situations, with the consideration of the Japanese custom in the business 
contact with Japanese people 

 

ศศภญ ๑๖๘ การเขียนภาษาญี่ปุ่น ๑              ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 168 Japanese Writing 1               3 (3-0-6) 

การฝึกเขียนในระดับประโยคโดยใช้หลักไวยากรณ์เกี่ยวเนื่องกับวิชาภาษาญี่ปุ่น ๑ -๔ เน้นความถูกต้องใน
การใช้ค าศัพท์ ค าสันธานและรูปประโยค  ฝึกเขียนเรียงความสั้นท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและสิ่งรอบตัว 

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 การอ่านภาษาญี่ปุ่น ๑              ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 169 Japanese Reading 1               3 (3-0-6) 

การฝึกอ่านเรื่องสั้นที่มีหลักไวยากรณ์เกี่ยวเนื่องกับวิชาภาษาญี่ปุ่น ๑ – ๔ โดยเน้นการจับใจความส าคัญ  
การใช้ค าศัพท์ ส านวนภาษา ไวยากรณ์และอักษรคันจิ การฝึกฝนการใช้พจนานุกรมประกอบการอ่าน 

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 
 
  



๑๑๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

กลุ่มวิชาบังคับ มี ๕ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา            รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศศค  ๑๐๐ ปริทัศน์ศิลปะการละครเวที    ๓ (๓-๐-๖) 
LADA  100 Introduction to Theatre  3 (3-0-6) 

ความหมายของศิลปะการละครเวทีที่มีรากฐานจากตะวันตกผ่านองค์ประกอบของละครเวที หน้าที่ต่าง ๆ ใน 
การสร้างสรรค์ละครเวที ทั้งหน้าที่ของนักเขียนบท ผู้ก ากับ นักแสดง นักออกแบบ และผู้อ านวยการผลิตละครเวที รวมถึง
ประวัติศาสตร์และรูปแบบต่าง ๆ ของละครเวที การอ่านและวิเคราะห์บทละครเวที และการวิจารณ์ละครเวทีเบื้องต้น  

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) 

ความส าคัญของและหน้าที่ของวิธีการแสดงเบื้องต้นผ่านทักษะการแสดงเบื้องต้นเช่น การฝึกร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ จินตนาการ เสียง การแสดงด้นสด การเล่าเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ละครสรา้งสรรค์ และความสัมพันธ์ระหวา่ง
นักแสดงกับผู้ชม 

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) 

หลักการเขียนบทละครเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติเขียนบทละครสั้น 
Basic principles of playwriting; writing short plays 
 

ศศศค ๒๖๐ ละครประยุกต์    ๒ (๑-๒-๓) 
LADA 260 Applied Theatre      2 (1-2-3) 

รูปแบบ เครื่องมือและทฤษฎีของละครประยุกต์โดยการฝึกปฏิบัติจริง การศึกษาประเด็นปัญหาในชุมชนและ
สังคม การใคร่ครวญเรียนรู้จากตนเอง การสร้างสรรค์กระบวนการละครประยุกต์  

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 
 

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

ศึกษาประเด็นทางสังคมที่ปรากฏในบทละครไทยร่วมสมัย บริบทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักการละครและ
สังคมร่วมสมัย ศึกษารูปแบบการน าเสนอที่ถูกเลือกมารองรับประเด็นทางการละคร รวมทั้งแนวทางการสร้างบทละคร
และรูปแบบทางการละครที่ปรากฏในการละครเวทรี่วมสมัยของไทย 

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  

รายวิชาโท ศิลปะการละคร                                                                                   ๑๘  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๑๗ 

กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒-๓ รายวิชา               รวม ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศศค  ๒๒๐ การละครเอเชีย     ๓ (๓-๐-๖) 
LADA  220 Asian Theatre  3 (3-0-6) 

การศึกษาพิธีกรรมและรูปแบบการแสดงละครในเอเชียได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปแบบ
การแสดงและตัวบทละครอาทิ อุปรากรจีน ละครโน ละครเคียวเก็น ละครคาบูกิ ละครหน้ากากและละครหุ่นของญี่ปุ่น 
ชวา บาหลี ไทยและพม่า 

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 ประวัติศาสตร์ละครเวทตีะวันตก     ๓ (๓-๐-๖) 
LADA  221 Western Theatre History   3 (3-0-6) 

ประวัติศาสตร์การละครตะวันตกตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการละคร เวทีจนถึงละครสมัยใหม่ โดยศึกษาถึง 
สภาพสังคม  วัฒนธรรม  วรรณกรรมบทละคร  และองค์ประกอบของการแสดงละครเวทีในแต่ละยุค 

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) 
บทละครของตะวันตกตั้งแต่ยุคกรีกจนถึงปัจจุบัน บทละครจากยุคที่ส าคัญเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียะ  

สภาพสังคมและการเมือง นักการละครโซโฟคลีส เพลาตุส เชคสเปียร์ ซามวล เบคเคท เทนเนซซี วิลเลียมและซาราห์ รูห์  
A study of Western dramatic plays from Greek to present, specific work from each period, 

aesthetic, social and political perspectives,   Sophocles, Plautus, Shakespeare, Samual Beckett, 
Tennessee Williams and Sarah Rulh 

 

ศศศค  ๓๕๐ การก ากับการแสดง     ๒ (๑-๒-๓) 
LADA  350 Directing   2 (1-2-3) 

องค์ประกอบศิลปะการละครและละครประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับผู้ชม รูปแบบ  
การน าเสนอและการตีความบทละครจากการอ่านบทละครและการฝึกปฏิบัติ บทบาทและหน้าที่ของผู้ก ากับการแสดง
รวมทั้งแนวทางการใช้เวทีและแนวทางการออกแบบเวทีเบื้องต้น การฝึกการก ากับการแสดงและการน าเสนอโดย 
การเลือกฉากจากบทละครสั้นมาก ากับการแสดง  

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 
  



๑๑๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศศค ๔๗๐ โครงงานปีสุดท้ายด้านศิลปะการละครเวท ี     ๓ (๒-๒-๕) 
LADA 470 Senior Project in Theatre  3 (2-2-5) 
 โครงงานศึกษาด้วยตนเองด้านศิลปะการละคร อาทิ การสร้างสรรค์ผลงาน การวิจัยด้านละครเวทีตลอดจน
การลงมือปฏิบัติฝึกงานกับกลุ่มคณะละครเวทีที่คัดสรรหรือกลุ่มคณะละครเพื่อการพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางศิลปะการละครที่ได้เรียนมาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการลงมือปฏิบัติจริง  

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 
 

 

กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา            รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่      ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 211 Pre-Modern Thai History  3 (3-0-6) 
  ประวัติศาสตร์ไทย บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่สมัยก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

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

ศศปศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่   ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 212 Modern Thai History  3 (3-0-6) 
  การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่หลังการท าสนธิสัญญาเบาริง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน 

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

  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ยุคจารีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในฐานะเมืองท่าทางการค้า การขยายอ านาจของมหาอ านาจตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
การสร้างชาติหลังได้รับเอกราช 

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 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกขัน้แนะน า  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
ครั้งท่ี ๑ และ ๒ ในเอเชียตะวันออก เหตุการณ์ส าคัญในเอเชียตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งท่ี 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  

รายวิชาโท ประวติัศาสตร์                                                                                    ๑๘  หน่วยกิต 

ศศปศ  ๒๒๑ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะน า      ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT  221 Introduction to History of Southeast Asia  3 (3-0-6) 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๑๙ 

กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา                รวม ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศปศ  ๒๔๑ ประวัติศาสตร์ยุโรปขั้นแนะน า     ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 241 Introduction to History of Europe  3 (3-0-6) 
  ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่ยุคอาณาจักรกรีกและโรมันกระทั่งยุคปัจจุบัน โดยศึกษาผ่านพัฒนาการทางด้าน
สังคม อารยธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ยุโรป 

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 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 261 Thai Local History  3 (3-0-6) 

  การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับรัฐส่วนกลางในประเทศไทย  

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

 

ศศปศ  ๓๑๑ ประวัติศาสตร์การทหารในประเทศไทย     ๓ (๓-๐-๖) 

LAHT 311 Thailand’s Military History  3 (3-0-6) 

  พัฒนาการและบทบาทการทหารไทย การป้องกันประเทศ การสงคราม การเมืองและการปกครอง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  Development and role of the Thai military, national defense, war, political and public 
administration, international relationship 

 

ศศปศ  ๓๑๒ บทบาทส าคัญของชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่     ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 312 Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History  3 (3-0-6) 

  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทของชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ นโยบาย 
การต่างประเทศ  

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

ศศปศ  ๓๓๒ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘      ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 332 History of Southeast Asia in the Age of Commerce 15 th– 18 th 

Century  
3 (3-0-6) 

 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐใน
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 
  



๑๒๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศปศ  ๓๕๑ ประวัติศาสตร์อเมริกา     ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 351 American History  3 (3-0-6) 

 การตั้งถิ่นฐานของชาวพื้นเมืองเดิมและชาวอาณานิคม การสถาปนาประเทศสหรัฐอเมริกา สงคราม 
กลางเมือง เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมหลังสงครามกลางเมือง นโยบายโดดเดี่ยวตนเอง บทบาทของสหรัฐอเมริกา  
ที่มีต่อนานาประเทศระหว่างและหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ สหรัฐฯ ในยุคของการก่อการร้าย 

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 การอ่าน เชิงวิเคราะห์ และการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 411 Reading, Analysis, and Writing Thai History Research Papers  3 (3-0-6) 

 หลักการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่ส าคัญตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยใหม่ การตีความและ
การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ไทย 

Principles of analysis of Thai historical documents from Sukhothai period to modern period;  
interpreting and using historical sources in writing Thai history paper 
 

 

กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา            รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศปญ  ๒๗๒ ปรัชญาตะวันออก     ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 272 Eastern Philosophy  3 (3-0-6) 

  แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาตะวันออกประกอบด้วย ปรัชญาฮินดู ปรัชญาในพุทธศาสนา ปรัชญาเต๋าและ
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 ตั้งแต่สมัย โสคราตีส ถึงปัจจุบัน 
Fundamental concepts in the Western philosophy from the Socratic to the contemporary period 

 

ศศปญ  ๓๗๕ จริยศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 375 Ethics   3 (3-0-6) 
  การศึกษากฎเกณฑ์พื้นฐานของปรัชญาในด้านศีลธรรม จริยธรรม และแรงจูงใจต่อค าถามทางศีลธรรม 
เนื้ อหารวมถึ ง  จริยธรรมความดี  (Virtue Ethics)  หลักกรณียธรรม (Deontology)  ทฤษฎีผลการกระท า
(Consequentialism) ทฤษฎีประโยชน์นิยม(Utilitarianism) และทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม  

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

รายวิชาโท ปรัชญา                                                                                            ๑๘  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๒๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศปญ  ๔๗๔ ปรัชญาการเมือง     ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 474 Political Philosophy   3 (3-0-6) 
  แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของพลเมืองและ
พัฒนาการของระบอบการปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   
  Concepts of politics and government, duties of good citizens, the development of various 
forms of government from past to present 
 
 

กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา                รวม ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศปญ  ๒๗๔ ปรัชญาส าหรับชีวิต     ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 274 Philosophy for Life   3 (3-0-6) 

แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาที่จ าเป็นส าหรับชีวิตในโลกปัจจุบัน เจตจ านงเสรี อัตลักษณ์ของบุคคล คุณค่าของ
ชีวิต ปรัชญาส านัก สโตอิค ความสุข จริยธรรมในบริบทของโลก และวิธีด าเนินชีวิตแบบพุทธ 

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) 
  ภาพรวมของการศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาและญาณวิทยาของนักปรัชญาต่างๆ 

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) 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน โดยเฉพาะในฝ่ายเซ็น อนัตตา 
กรรม สังสาร นิพพาน พระโพธิสัตว์ ตันตระ และจริยศาสตร์แบบพุทธ 

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 โดยเฉพาะจริยศาสตร์ในวรรณกรรม ได้แก่ ความดีกับความช่ัว ความจริงกับ 
ความเท็จ  โลกแห่งความเป็นจริงกับสิ่งลวงตา เจตจ านงเสรีกับนิยัตินิยม การเสียสละกับความเห็นแก่ตวั ความพึงพอใจ
กับความเจ็บปวด ปัจเจกชนกับประชาคม 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  



๑๒๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา            รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศภจ  ๑๗๓ ภาษาจีน ๓     ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 173 Chinese III   3 (3-0-6) 
 การฟัง การสนทนาโต้ตอบ การอ่าน การเขียน และการแปลภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันในวงค าศัพท์ ๕๐๐ ค า โดยเน้นการออกเสียง ส านวน และไวยากรณ์ที่ถูกต้อง 

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 การฟังและการพูดภาษาจีน ๑     ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 201 Chinese Listening and Speaking I   3 (3-0-6) 

 การฟัง การพูด และการสนทนาโต้ตอบภาษาจีนในบริบทชีวิตประจ าวัน ในวงค าศัพท์ ๗๐๐ ค า 
เน้นความถูกต้องเหมาะสมของค าศัพท์ ไวยากรณ์ 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 การอ่านภาษาจีนเพ่ือความเข้าใจ     ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 202 Chinese Reading Comprehension   3 (3-0-6) 
การอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาภาษาจีนจากบทคัดสรรที่เป็นความเรียง งานเขียนร้อยแก้ว และเรื่องสั้น  

   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) 

 การเขียนข้อความและเอกสารภาษาจีน ได้แก่ การเขียนแนะน าตนเองและครอบครัว การเขียนบันทึก
ประจ าวัน การเขียนเรื่องเล่าทั่วไป การเขียนข้อความอวยพรบุคคลระดับต่างๆ การเขียนบรรยายภาพ  
การเขียนจดหมายสมัครเรียนและจดหมายสมัครงาน การเขียนเรียงความสั้นๆ 
   A Chinese writing course that covers a range of basic writing types and purposes such as self 
and farnily introduction, diary, story, greetings and wishes, picture description, job and study 
application letter, and short essay   

รายวิชาโท ภาษาจีน                                                                                         ๑๘  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๒๓ 

กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา               รวม ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

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

LACH 211 Chinese Listening and Speaking II   3 (3-0-6) 
 การฟัง การพูด และการสนทนาโต้ตอบภาษาจีนในบริบทชีวิตประจ าวัน ในวงค าศัพท์ ๑,๐๐๐ ค า เน้นความ
ถูกต้องเหมาะสมของค าศัพท์ ไวยากรณ์ 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 การเขียนภาษาจนี ๒     ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 311 Chinese Writing II   3 (3-0-6) 
การเขียนภาษาจีนประเภทต่างๆ ได้แก่ การเขียนข้อความในประกาศและเอกสารประชาสัมพันธ์ การจด

บันทึก การเขียนสรุปรายงานการประชุม การเขียนเอกสารโต้ตอบทางราชการและเชิงธุรกิจ การเขียนบรรยายและ
วิเคราะห์สถานการณ์ 

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) 
การแปลข้อความ บทสนทนา และเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน และจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย  

   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 ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน์     ๓ (๓-๐-๖) 

LACH 313 Chinese in Media   3 (3-0-6) 

  การท าความเข้าใจสาระส าคัญจากการฟัง และการชมจากสื่อภาษาจีนต่างๆ ได้แก่ ภาพยนตร์  
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ 
  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  
  



๑๒๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา            รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศจว ๑๐๑ จิตวิทยา     ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 101 General Psychology   3 (3-0-6) 
 ความหมายของจิตวิทยา ความเป็นมาและความส าคัญของแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยา ปัจจัย
ทางด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการมนุษย์ พื้นฐานสรีระวิทยาของมนุษย์ การรับสัมผัส การรับรู้ การ
เรียนรู้และกระบวนการคิด แรงจูงใจ อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์ เชาว์ปัญญา ความฉลาดทาง
จริยธรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต การจัดการความเครียดและ
อารมณ์ พฤติกรรมอปกติและพฤติกรรมสังคม 
 Definition and the origin of psychology approaches and theories, genetic and 
environmental factors, human development, basic human physiology, sensation and 
perception, learning and thinking process, motivation emotion and emotional quotient, 
intelligence, moral quotient, individual differences, personality, adjustment and mental health, 
managing stress and emotions, abnormal behavior and social behavior. 
 

ศศจว ๑๐๒ จิตวิทยาบุคลิกภาพ     ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 102 Personality Psychology   3 (3-0-6) 
 ทฤษฎีโครงสร้าง พลวัตและการได้มาซึ่งลักษณะบุคลิกภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ  การปรับตัวทางบุคลิกภาพ วิธีการปรับตัวทางบุคลิกภาพแบบต่างๆ การพัฒนา
บุคลิกภาพแบบอปกติ การวิจัยที่เก่ียวข้องกับบุคลิกภาพ 
 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 จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา     ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 201 Psychology of Language Learning   3 (3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษา พัฒนาการทางภาษา การวิจัยด้านจิตวิทยา

การเรียนรู้ภาษา การเขียนรายงานและน าเสนอผลงานวิจัย 

 Theories and concepts of language learning; language development; research on psychology 

of language learning; report writing and presenting a research product 
  

รายวิชาโท จิตวิทยา                                                                                           ๒๑  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๒๕ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศจว ๓๐๑ วิธีวิจัยทางจิตวิทยา    ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 301 Research Methods in Psychology   3 (3-0-6) 
ความส าคัญวิจัย กระบวนทัศน์ และประเภทของการวิจัย  การเลือกปัญหาในการวิจัยทางจิตวิทยา 

สมมติฐานในการวิจัย การวัดและคุณภาพของการวัด การวิเคราะห์และอภิปรายผล การฝึกวิจัยทางจิตวิทยา  
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 
 
 

กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา               รวม ๖ หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

ศศจว ๒๑๑ จิตวิทยาสังคมขั้นแนะน า       ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 211 Introduction to Social Psychology    3 (3-0-6) 
ความหมายและความเป็นมาของทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม พฤติกรรมสังคมและอัตลักษณ์ทางสังคม 

การศึกษาเกี่ยวกับตัวตน เพศ ความเช่ือในปัจจัยควบคุม อคติและการแบ่งแยก ความสมานฉันท์และความขัดแย้ง 
ความก้าวร้าวและพฤติกรรมเอื้อสังคม ความดึงดูดใจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พลวัตกลุ่ม การคิดตามกลุ่มและ
การตัดสินใจ ภาวะผู้น า การร่วมมือ เจตคติและการรู้คิดทางสังคม 

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 จิตวิทยาการปรึกษาขั้นแนะน า     ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 212 Introduction to Counseling Psychology      3 (3-0-6) 
 มโนทัศน์ ความหมายและเป้าหมายหลักของการปรึกษา หลักการเบื้องต้นและทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา 
ความแตกต่างระหว่างการแนะน าและการปรึกษา การปรึกษาและจิตบ าบัด ประเภทของการปรึกษา จิตวิทยาการ
ปรึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ความส าคัญและองค์ประกอบของสัมพันธภาพ เง่ือนไขที่เอื้อต่อสัมพันธภาพในการ
ปรึกษา เทคนิคในการปรึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา 
 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 
  



๑๒๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

ศศจว ๓๑๑ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบ้ืองต้น    ๓ (๓-๐-๖) 

LAPS 311 Introduction to Industrial and Organizational Psychology  3 (3-0-6) 
ประวัติและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ บุคคลกับองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม 

พฤติกรรมองค์การ แรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน การติดต่อสื่อสารในที่ท างาน ความ
ขัดแย้ง ความร่วมมือและการแข่งขัน ผู้น าและภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน การสรรหาและคัดเลือก
และการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 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) 

ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการมนุษย์ ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม

และสติปัญญาตั้งแต่ปฏิสนธิถึงวัยชรา ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต การส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย 

 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 ความเป็นมาและความส าคัญของแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาเชิงบวก แนวคิดเกี่ยวกับ
ความรัก ความหวัง และความสุข อารมณ์ทางบวก คุณลักษณะทางบวกและผลกระทบต่อการมีสุขภาวะ อิทธิพลของ
อารมณ์ทางบวกและคุณลักษณะทางบวกต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางบวกเพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะทางจิต 
 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 
 
 
 
 
 
 

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๒๗ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๑๐๓ พุทธมณฑลศึกษา              ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 103 Phutthamonthon Studies 
 พัฒนาการของชุมชนในพื้นที่อ าเภอพุทธมณฑล ประเพณี วัฒนธรรม การแพทย์พื้นบ้าน เศรษฐกิจและสังคม 
แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญในการศึกษาชุมชน  ทิศทางและแนวโน้มในการศึกษาพ้ืนท่ีอ าเภอพุทธมณฑล  
 Development of Salaya local communities. Local tradition, culture, treatment, economy and 
society.  Significant methodology and theories of social study.  Direction and tendency of 
Phutthamonthon area  study. 
  

ศศภท ๑๐๖ อารมณ์ขันกับภาษาและวรรณกรรมไทย            ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 106 Humor in Thai Language and Literature             2 (2-0-4) 

การเล่นทางภาษาในภาษาไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การใช้ภาษาไทยเพื่อสร้างความขบขันในชีวิตประจ าวัน 
งานสื่อสารมวลชน และวรรณกรรมไทย การน าการเล่นทางภาษาและอารมณ์ขันที่เกิดจากภาษาไปใช้ในบริบทสังคม
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 ภาษากับภูมปิัญญาไทย              ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 107 Language and Thai Wisdom              2 (2-0-4) 

ค าศัพท์ ส านวน และความเปรียบในภาษาไทยที่สัมพันธ์กับภูมิปัญญาไทย การใช้ภาษาเพื่อสืบทอดและ
เผยแพร่ภูมิปัญญาไทยในสื่อต่างๆ 

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) 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับสังคม ประเด็นทางสังคมที่สัมพันธ์การใช้ภาษา อาทิ ภาษากับการเมือง 
ภาษากับชนช้ันทางสังคม 

Relationship between Thai language and society; social issues in language use such as politics 
and social class 
  

วิชาเลือกเสรี                                                                                                     ๖  หน่วยกิต 



๑๒๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นในประเทศไทยกับการพัฒนาประเทศ          ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 109 Local Language and Local Literature in Thailand            2 (2-0-4) 

and Country Development 
ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นในประเทศไทย และการใช้ความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นใน  

การพัฒนาประเทศ 
Local Language and Literature in Thailand; applying the knowledge of local language and 

literature to country development 
 

ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง               ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 110 Thai Language in Songs               2 (2-0-4) 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับเพลง การใช้ภาษาไทยในเพลงพ้ืนบ้าน เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง 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 การฟังและพูดน าเสนอทางวิชาการ             ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 115 Academic Listening and Oral Presentation            2 (1-2-3) 

ความรู้เกี่ยวกับการฟังและพูดน าเสนอทางวิชาการ ฝึกทักษะการฟังและการพูดการน าเสนอทางวิชาการ  
การเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการน าเสนอ การถามและตอบค าถาม 

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 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์             ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 116 Thai Literary Works and Films              2 (2-0-4) 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ กระบวนการแต่ง ดัดแปลง และน าเสนอวรรณกรรมไทย
ในภาพยนตร์ 

Relationship between Thai literary works and films; processes of composing, adaptation and 
presentation of Thai literary works in films 
 

ศศภท ๑๑๗ การ์ตูนศึกษา               ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 117 Comics Studies                2 (2-0-4) 

พัฒนาการของการ์ตูน ประเภท องค์ประกอบ และรูปแบบของการ์ตูน อิทธิพลของการ์ตูนต่างประเทศต่อ
การ์ตูนไทย อนุภาคและแบบเรื่องของการ์ตูน บทบาทหน้าท่ีและการด ารงอยู่ของการ์ตูนในสังคมไทย 

Development of cartoons. Categories, components and forms of cartoons. Foreign influences 
in Thai cartoons 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๒๙ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๑๑๘ กีฬาและการละเลน่ในฐานะคติชน             ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 118 Sports and Recreations as Folklore             2 (2-0-4) 

แนวคิดเกี่ยวกับกีฬา การเล่นและนันทนาการ พัฒนาการของกีฬาและการละเล่นในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรม บทบาทหน้าท่ีของกีฬาและการละเล่นในสังคมไทย การศึกษาวิเคราะห์กีฬาและการละเล่นไทยด้วยระเบยีบ
วิธีทางคติชนวิทยา 

Concepts of sports and recreation.  Development of sports and recreation in socio- cultural 
contexts.  Roles and functions of sports and recreation in Thai society.  Analysis of sports and 
recreation by folklore methodologies 
 

ศศภท ๑๑๙ คติชนกับศลิปะพ้ืนถิ่นไทย              ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 119 Folklore and Thai Folk Art              2 (2-0-4) 

ความหมายและความส าคัญของศิลปะพื้นถิ่น การจ าแนกศิลปะไทย ศิลปะพื้นถิ่นและหัตถศิลป์ แบบต่างๆ 
ของงานศิลปะท้องถิ่นไทย ช่างฝีมือ และการวิเคราะห์ศิลปะพื้นถ่ินด้วยแนวคิดหรือทฤษฎีทางคติชนวิทยา 

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 
 

ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (ส าหรับชาวต่างชาติ)             ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 120 Thai Level 1                3 (2-2-5) 

ระบบเสียงภาษาไทย ค าศัพท์ วลี และประโยคพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารภาษาไทยเบื้องต้นแบบสั้นๆ ได้ ควบคู่
ไปกับการเรียนรู้ว่าอะไรควรท าหรือไม่ควรท าเมื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทย การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์  
ฝึกสะกดและอ่านค ารูปปกติ พร้อมทั้งผันวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง  

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 (ส าหรับชาวต่างชาติ)             ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 121 Thai Level 2                3 (2-2-5) 

การสนทนาและการแสดงความคิดโดยใช้รูปประโยคที่ยาวขึ้นได้ การเรียนรู้เรื่องมารยาทและวัฒนธรรมไทย 
ฝึกสะกดและอ่านค าที่ใช้ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราและตัวสะกดพิเศษ ค ายืมจากภาษาอื่นๆ และเครื่องหมายพิเศษ
ต่างๆ ได้ 

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 (ส าหรับชาวต่างชาติ)             ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 122 Thai Level 3                3 (2-2-5) 

การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นและความรูส้ึกในประเดน็ต่างๆ โดยใช้รูปประโยคที่ถูกต้องได้ ฟังและอ่าน
เรื่องขนาดสั้น พร้อมจับประเด็นส าคัญพูดหรอืเขียนตอบค าถามเกี่ยวกับจากเรือ่งนั้นๆ ที่ได้ฟังและอ่านได้โดยใช้ค าศัพท์
และประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ 

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  



๑๓๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภท ๑๒๓ ภาษากับการจัดการความขัดแย้ง             ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 123 Language and Conflict Management             2 (2-0-4) 

เทคนิคการใช้ภาษาเพื่อจัดการความขัดแย้ง ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ 
Language techniques in conflict management; practice of using language for conflict 

resolution in different situations 
 

ศศภท ๑๒๔ เทคนิคการสื่อสารภาษาไทยในอาชีพ             ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 124 Technique for Thai Communication in Careers           2 (1-2-3) 

เทคนิคการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในอาชีพ ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับ  
การประกอบอาชีพ 

Technique for using Thai language for communication and practise using Thai language in 
various styles for career 
 

ศศภท ๑๒๕ ศิลปะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง            ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 125 Art of Pronouncing Prose and Verse             2 (1-2-3) 

เทคนิคในการใช้เสียง ฝึกอ่านออกเสียงบทอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสม 
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) 

ความรู้เกี่ยวกับการพูดในท่ีชุมนุมชน ฝึกทักษะการพูดในท่ีชุมนุมชนแบบต่างๆ 
Knowledge of public speaking; practice of various types of public speaking 

 

ศศพฐ ๑๑๑ มนุษย์กับความชื่นชมศลิปะ              ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 111 Man and Arts Appreciation              3 (3-0-6) 

พัฒนาการทางศิลปะรูปแบบต่างๆ ในสังคม ความส าคัญของศิลปะกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม งานศิลปะที่
ส าคัญๆ ของโลก ศิลปะกับสังคมโลกปัจจุบัน 

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 ๑๔๑ หลักการจัดการเพ่ือพัฒนาตนเอง            ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 141 Principles of Management for Self-Development           3 (3-0-6) 

หลักการบริหารจัดการที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถดูแลบริหารจัดการชีวิต การท างานเป็นทีม และเป็นกลุ่ม 
การเป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคมเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

Principles of management to help students in organizing their lives; team and group working; 
qualified members with ethic and moral quality of the society 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๓๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล             ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis              3 (3-0-6) 

หลักการและกฎเกณฑ์การใช้เหตุผลที่ดี การน าหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ในการคิดและการวิเคราะห์ 
การแสดงความคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด 

Principles and rules in good reasoning; application of principles and rules in thinking and 
analytical processes; various forms of expression of thought to avoid mistakes 
 

ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง              ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 145 Self–Learning Techniques              3 (3-0-6) 

กลวิธีและขั้นตอนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเภทของทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ การสืบค้นและตรวจสอบ  
ความถูกต้องของข้อมูล 

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) 

ทักษะความรู้ความสามารถและแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว 
อารมณ์ และจิตใจที่เหมาะสม การมีจิตส านึกในการด าเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกต้อง การรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
การรู้จักช่ืนชมและแยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ 

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 การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล             ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 149 Interpersonal Relationship Development            3 (3-0-6) 

การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่ม
บุคคล ความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคมที่หลากหลาย และความสัมพันธ์กับสังคมภายนอก 

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 โดยการส ารวจจากยุคสมัยต่างๆ ของงานศิลปะไทยและ  
การสร้างงานของศิลปินที่ส าคัญๆ ของไทย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย การปรับเปลี่ยนของศิลปะ 
และอิทธิพลของศิลปะต่อวิถีไทย 

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  



๑๓๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศพฐ ๑๕๕ ปรัชญาขั้นพื้นฐาน               ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 155 Fundamental Philosophy             3 (3–0–6) 

ประเด็นส าคัญของปรัชญาทั้งฝ่ายตะวันออกและตะวันตก ธรรมชาติของความจริง การแสวงหาความจริง 
ตรรกวิทยา จริยศาสตร์ในปรัชญาตะวันออกและตะวันตก การประยุกต์ใช้แนวคิดทางปรัชญาเพื่อให้มีจริยธรรม 
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 
 

ศภก ๑๐๑ ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น              ๓ (๓-๐-๖) 
LAKO 101 Elementary Korean              3 (3–0–6) 

ตัวอักษรในภาษาเกาหลี (ฮันกึล) หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ องค์ประกอบของพยางค์ ค าศัพท์ 
หลักไวยากรณ์ ประโยคภาษาเกาหลีพื้นฐานท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และวัฒนธรรมเกาหลี  

Korean alphabet ( Hangeul) ; consonant phonemes; vowel phonemes; syllabic structures; 
vocabularies; grammatical rules; basic Korean sentences essential in daily life; and Korean cultures 
 

ศศภฝ ๑๐๑ ภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น               ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 101 Elementary French               3 (3–0–6) 

ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์เบื้องต้นภาษาฝรัง่เศส ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 

Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use:  listening, 
speaking, reading and writing skills, focusing on everyday language use 
 

ศศภฝ ๑๐๒ ภาษาฝร่ังเศสในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน            ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 102 French for Everyday Situation             3 (3–0–6) 

ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์เบื้องต้นภาษาฝรัง่เศส ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 

Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use:  listening, 
speaking, reading and writing skills, focusing on everyday language use 
 

ศศฝศ ๑๕๐ หน้าต่างสู่ฝร่ังเศส               ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 150 Windows to France               3 (3-0-6) 

ความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดของชาวฝรั่งเศสในแง่มุมต่างๆ ระบบการเมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีของฝรั่งเศสปัจจุบัน มรดกวัฒนธรรม การอนุรักษ์และการสืบสาน รวมถึง
บทบาทของประเทศฝรั่งเศสกับประชาคมโลก 

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 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๓๓ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภญ ๑๐๑ ภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้น               ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 101 Elementary Japanese                     3 (3-0-6) 

ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ไวยากรณ์ โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานโดยเน้นทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ค าศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในวงศัพท์ ๓๐๐ ค า 

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 ภาษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน            ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 102 Japanese for Everyday Situation                   3 (3-0-6) 

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นในวงศัพท์ ๕๐๐ ค า ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นท่ีซับซ้อนมาก
ขึ้น  

Listening, speaking, reading and writing Japanese within 5 0 0  vocabularies; more complex 
Japanese structures and grammar 

 

ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีนเบ้ืองต้น               ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 101 Elementary Chinese                    3 (3-0-6) 

การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีน การใช้สัทอักษรที่ใช้ก ากับเสียงภาษาจีนกลาง    

（汉语拼音）ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในวงศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ประมาณ 
๓๐๐ ค า 

Pronunciation of standard Chinese consonants, vowels and tones; Mandarin Chinese 
phonetics Pinyin Romanization; Chinese listening, speaking, reading and writing skills used in the 
context of daily life including 300 Chinese words 

 

ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน             ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 102 Chinese for Everyday Situation                   3 (3-0-6) 

ทักษะการสื่อสารภาษาจีนตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน ในวงศัพท์ ๖๕๐ ค า 
Chinese communicative skills used in daily life context; elementary Chinese grammatical 

structures within 650 vocabularies 
 

ศศภจ ๒๐๙ การเขียนภาษาจนีด้วยพู่กันจนี             ๒ (๑-๒-๓) 
LACH 209 Chinese Calligraphy               2 (1-2-3) 

ประวัติย่อของการเขียนพู่กันจีน หลักและวิธีการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กันจีน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอักษรจีน
ตัวบรรจง หลักการใช้และวิธีในการเขียนอักษร รวมทั้งทักษะการเขียนท่ีส่งผลให้อักษรจีนมีทั้งความงามและศิลปะการ
เขียนจุดซ้ายและจุดขวา การเขียนเส้นขนาน เส้นตั้ง เส้นขวาง เส้นลากซ้าย เส้นลากขวา เส้นงอ ฝึกฝนการเขียน การ
จัดวางเส้นต่างๆ 

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 



๑๓๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศภจ ๒๑๒ จีนศึกษา                ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 212 Chinese Studies                3 (3-0-6) 

ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนโดยสังเขป สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของจีนในปัจจุบัน 
ประเพณี ความเช่ือ และสิ่งประดิษฐ์ของจีน การวิเคราะห์แนวคิดหลักในปรัชญาของขงจื๊อและเล่าจื๊อที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของชาวจีน รวมทัง้วรรณคดีที่มีชื่อเสียงของจีน 

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 ภาษาเยอรมันขั้นพืน้ฐาน ๑              ๓ (๒-๒-๕) 
LAGM 191 Elementary German 1               3 (2-2-5) 

ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
เพื่อให้สามารถน าไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ 

Basic German grammar and structures stressing the four major communicative skills of 
listening, reading, speaking, and writing to enable the students to cope with a variety of daily 
situations 

 

ศศภย ๑๙๒ ภาษาเยอรมันขั้นพืน้ฐาน ๒              ๓ (๒-๒-๕) 
LAGM 192 Elementary German 2               3 (2-2-5) 

ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้นต่อจากภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๑ โดยเน้นทักษะ 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อให้สามารถน าไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ 

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) 

การก่อตั้งชุมชนธนบุรี ธนบุรีในสมัยอยุธยา ธนบุรีในสถานะของราชธานี ชุมชนธนบุรีในยุคต้นรัตนโกสินทร์ 
การถือก าเนิดขึ้นของโรงพยาบาลศิริราช ทหารเรือกับกรุงธนบุรี โบราณสถานท่ีส าคัญในธนบุรี 

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 ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์              ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 152 History and Film               2 (2-0-4) 

ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ โฆษณาชวนเช่ือและวาทกรรมการเมือง สะท้อนความคิดต่อการเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม 

History in film, propaganda, and political discourse; echo of political, social, and cultural 
thoughts 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๓๕ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 
ศศศศ ๑๕๓ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี             ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 153 His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla and             2 (2-0-4) 

Her Royal Highness the Princess Mother                    
พระราชประวัติในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บทบาททางด้านการทหาร 

การศึกษา ศิลปะ สาธารณสุข และการแพทย์ และพระราชประวัติในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับบทบาททางด้านการสาธารณสุข และโครงการอันเนื่องมาจากพระด าริ 

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 

 

ศศศศ ๑๕๔ วิวัฒนาการการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทย           ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 154 Evolution of Medicine and Public Health in Thailand            2 (2-0-4) 

วิวัฒนาการทางการแพทย์ การสาธารณสุข การเข้ามาขององค์ความรู้ทางการแพทย์ตามแบบตะวันตก 
การแพทย์พื้นบ้านมาสู่การแพทย์แผนปัจจุบัน ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางความรู้ทางการแพทย์ 

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
ครั้งท่ี ๑ สยามหลังสงครามโลกครั้งท่ี 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 ภาพลักษณ์สตรีในประวัติศาสตร์ไทย           ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 157 The Image of Women in Thai History             2 (2-0-4) 

สถานภาพ บทบาท และหน้าท่ีของสตรี วีรสตรีและนางร้ายในประวัติศาสตร์ไทย สตรีต่างชาติในไทย สตรีใน
งานวรรณคดี การสร้างภาพลักษณ์ของผู้หญิงในอุดมคติของผู้ชาย 

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 ๒๗๔ ปรัชญาความรัก              ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 274 Philosophy of Love               3 (3-0-6) 

แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาความรัก ความหมายและประเภทของความรัก ความรักในทรรศนะของ โสเครตีส 
เพลโต อริสโตเติล รุสโซ ซาร์ต ซีมอน เดอ โบวัวร์ และฟรอยด์ ความรักกับจริยธรรม ปัญหาเกี่ยวกับความรัก ความรัก
อุดมคติ ความรักตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์ 

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  



๑๓๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานบริการการศึกษา 
 

งานบริการการศึกษามีหน้าที่หลัก ในการให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ได้แก่ การเก็บข้อมูลประวัติของนักศึกษา การดูแลระบบการลงทะเบียนเรียน 
การให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดสอบ การฝึกประสบการณ์
การท างาน การขอส าเร็จการศึกษา ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน 

 
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะติดต่อหรือยื่นค าร้องต่อคณะศิลปศาสตร์ในกรณีต่าง ๆ เช่น ขอลา

พักการศึกษา ขอฝึกงาน ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น นักศึกษาจะต้องเขียนใบค าร้องแจ้ง  
ความประสงค์และยื่นใบค าร้องดังกล่าวที่งานบริการการศึกษา ห้อง ๑๑๕ One Stop Service ชั้น ๑ 
อาคารสิริวิทยา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและสามารถดาวน์โหลด 
ใบค าร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ คณะศิลปศาสตร์ www.la.mahidol.ac.th โดยมี
ค าร้องที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. ใบค าร้องทั่วไป 

๒. ใบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว 

๓. ใบค าร้องขอลาป่วย/ลากิจ 

๔. ใบค าร้องขอขาดสอบ/เลื่อนสอบ 

๕. ใบค าร้องขอฝึกงาน 

๖. ใบค าร้องขอลาพักการศึกษา/กลับเข้าศึกษา 

๗. ใบค าร้องขอลาออก 

 
 
  

http://www.la.mahidol.ac.th/


คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๓๗ 

งานกิจการนักศึกษา 
 

กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ ให้นักศึกษามีโอกาส

พัฒนาตนเอง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม มหาวิทยาลัยจึงได้

ก าหนดให้ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เป็นช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน เพ่ือให้อาจารย์

และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรรูปแบบใหม่ เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้

เป็นพลเมืองของโลก (Global Citizen and Global Talent) และมีความรู้ในการใช้ชีวิต ยุคศตวรรษท่ี 

๒๑ เพ่ือการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในต าราเรียน ในชื่อ “Mahidol HIDEF”  

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๕ ด้านดังนี้ 

๑) Health Literacy : ความเข้าใจและสามารถด าเนินชีวิตให้เป็นผู้มีสุขภาพดี  

๒) Internationalization : ความเป็นนานาชาติ  

๓) Digital Literacy : ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

๔) Environmental Literacy : ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านสิ่งแวดล้อม  

๕) Financial Literacy : ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านการเงิน เศรษฐกิจ และธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยมหิดลจะเริ่มจัดกิจกรรมทั้ง ๕ ด้าน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สิงหาคม) นี้เป็นต้นไป  

นักศึกษาสามารถค้นหากิจกรรมได้จากระบบ Activity Transcript (www.activity.mahidol.ac.th) 

และสามารถสะสมชั่วโมงกิจกรรมให้ครบ ๑๐๐ หน่วยชั่วโมง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

“เราพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ให้พร้อม

ก้าวเข้าสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐” 

 

  



๑๓๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑.กิจกรรมที่จัดโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยกองกิจการนักศึกษา จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งมีกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เช่น พิธีถวายราชสักการะ

และถวายสัตย์ปฏิญาณในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ เป็นต้น 

    

พิธีถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ภาพกิจกรรม :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

นอกจากนี้ กองกิจการนักศึกษายังมุ่งสร้างเครือข่ายประสานงานและบริการข้อมูลด้านกิจการ
นักศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ เครือข่ายให้ค าปรึกษาเพื่อน
ช่วยเพื่อน (Peer Group) เครือข่ายอาสาสมัครกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถติดตามข่าว
ประชาสัมพันธ์กิ จกรรมที่ จั ด โดยกองกิจการนักศึกษาได้จากเว็บ ไซต์ของกองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.orsa.mahidol.ac.th/ 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๓๙ 

๒.  กิ จกรรมที่ จั ด โดยสภานั กศึ กษามหา วิทยาลั ยมหิดล  และสโมสรนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยมหิดล 

พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๐ (WE ARE FRESHY MAHIDOL ๒๐๑๗) วันพุธ
ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประธานในพิธี
กล่าวเปิดงานโดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รอง
ศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ โดยมี นายนภัทร มังคราช นายกสโมสรนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ร่วม
ขบวนพาเหรด และร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
นักศึกษาสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดโดยสภานักศึกษาและ/หรือสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลได้จากป้ายประกาศในมหาวิทยาลัย อาคารกิจกรรมนักศึกษา และประกาศหน้าห้อง
บริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  และที่ เว็บไซต์ของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
http://www.stdcouncil.mahidol.ac.th/ 
 
๓. กิจกรรมที่จัดโดยชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีชมรมซึ่งเกิดจาการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาคณะต่าง ๆ เพ่ือด าเนินงาน

ทางด้านกีฬา วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ โดยกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ชมรม

ในสังกัดสโมสรนักศึกษาฯ จ านวน  ๔๐ ชมรม โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

  



๑๔๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชมรมระดับมหาวิทยาลัย 

เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมในด้านต่าง ๆ 

ได้แก่ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านวิชาการ เป็นต้น ชมรมต่าง ๆ 

ประกอบด้วย 

 ชมรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์  มี ๗ ชมรม 

๑. ชมรมกลุ่มอาสา ๕. ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน 

๒. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. ชมรมชนบท 
๓. ชมรมโรตาแรคท์ ๗. ชมรมส่งเสริมสาธารณสุข 
๔. ชมรมผู้น าเยาวชนจิตอาสา  

 

 ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม มี ๙ ชมรม 

๑. ชมรมคริสเตียน ๖. ชมรมชาวใต ้
๒. ชมรมคาทอลิก ๗. ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 

๓. ชมรมชาวเหนือ ๘. ชมรมชาวใต ้
๔. ชมรมอีสาน ๙. ชมรมพุทธศาสตร์ 
๕. ชมรมมุสลิม  

 

 ชมรมด้านกีฬา มี ๒๒ ชมรม 

๑. ชมรมกรีฑา ๙. ชมรมเทเบิลเทนนิส ๑๗. ชมรมเรือพาย 

๒. ชมรมกอล์ฟ ๑๐. ชมรมบริดจ์ ๑๘. ชมรมรักบี้ฟุตบอล 

๓. ชมรมขี่ม้า ๑๑. ชมรมบาสเกตบอล ๑๙. ชมรมดาบไทย 

๔. ชมรมซอฟท์บอล ๑๒. ชมรมแบดมินตัน ๒๐. ชมรมวอลเลย์บอล 

๕. ชมรมดาบสากล ๑๓. ชมรมเปตอง ๒๑. ชมรมว่ายน้ า 

๖. ชมรมตะกร้อ ๑๔. ชมรมฟุตบอล ๒๒. ชมรมหมากล้อม 

๗. ชมรมเทควันโด ๑๕. ชมรมยิงปืน  

๘. ชมรมเทนนิส ๑๖. ชมรมยูโด  
 

 ชมรมด้านวิชาการ มี ๒ ชมรม 

๑. ชมรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

๒. ชมรมหลังกล้อง 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๔๑ 

ในทุกต้นปีการศึกษา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย จะจัดให้มี “งานเบิกฟ้ากิจกรรม” ให้นักศึกษาเข้า

ร่วมเพ่ือสมัครเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ ก าหนดจัดงานวันที่  ๔ กันยายน  ๒๕๖๒) 

อย่าลืม!! มาสมัครเข้าชมรมต่าง ๆ เพื่อร่วมกิจกรรมกับเรานะ จะได้มีประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกัน 

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามข่าวกิจกรรมของชมรมได้จากป้ายประกาศในมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์

ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/ 
 

๔. กิจกรรมที่จัดโดย หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร์แบ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามแผนพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกิจกรรมตาม

แผนพัฒนานักศึกษา จ านวน ๕ ด้าน โดยให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมตลอด ๔ ปี เพื่อเป็นศิลปศาสตรบัณฑิตที่มี

ศักยภาพพร้อมต่อการท างานหรือการศึกษาต่อในอนาคต กิจกรรมที่จัดโดย หน่วยกิจการนักศึกษา และ

สาขาวิชา/กลุ่มวิชา มุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและทักษะการประกอบอาชีพ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย หน่วยกิจการ

นักศึกษาจึงมุ่งเน้น การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรรูปแบบใหม่ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมือง

ของโลก (Global Citizen and Global Talent) และมีความรู้ในการใช้ชีวิต ยุคศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือการ

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในต าราเรียน ในชื่อ “Mahidol HIDEF”  โดยเน้น

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๕ ด้านซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังนี้ 

๑) Health Literacy : ความเข้าใจและสามารถด าเนินชีวิตให้เป็นผู้มีสุขภาพดี  

๒) Internationalization : ความเป็นนานาชาติ  

๓) Digital Literacy : ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

๔) Environmental Literacy : ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านสิ่งแวดล้อม  

๕) Financial Literacy : ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านการเงิน เศรษฐกิจ และธุรกิจ 

  



๑๔๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ล าดับ ช่องทางการติดตามข่าวสารปฏิทินกิจกรรม และทุนการศึกษา จากคณะศิลปศาสตร์ 
๑. ป้ายประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ หน้าห้อง   One Stop Service ชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร์ 
๒. เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ www.la.mahidol.ac.th 
๓. เพจ Facebook หน่วยกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

:https://www.facebook.com/lamu.students/         
 
 
 
 
QR Code เพจกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

๔. Line Official ของคณะศิลปศาสตร์ ID: @lamu.pr    
 
 
 
 
 
 QR Code Line Official คณะศิลปศาสตร์ 

๕. เพจ Facebook สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ @LAMUSAMO 
https://www.facebook.com/LAMUSAMO/ 
                                         :  
 
 
 
 
QR Code เพจสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
 

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๔๓ 

กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตศิลปศาสตร์ที่พึงประสงค์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัด

โดยหน่วยกิจการนักศึกษา 

๑. โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MS-Word 

รายละเอียด:  หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการจัด “โครงการอบรมทักษะ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MS-Word เป็นรุ่นที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๑๖  

อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิตอลให้กับนักศึกษาเพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ในการเรียน การ

ท างาน หรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากร ๒ ท่าน คือ 
คุณศศินันท์  มากงลาด และ คณุมณีรตัน์ ทองชูนิตย์ 

 
๒. โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MS-Excel 

รายละเอียด:  หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการจัด “โครงการอบรมทักษะ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MS-Excel เป็นรุ่นที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๑๖  
อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิตอลให้กับนักศึกษาเพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ในการเรียน การ
ท างาน หรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๑๔๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาพกิจกรรม: 
 
   
 
 
 
 
 
 
             
 
 
๓. โครงการแนะแนวอาชีพ ยูทูบเบอร์คืออะไร... แล้วท าไมถึงท าให้เรารวยได้!!! 
รายละเอียด: หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการจัด “โครงการแนะแนวอาชีพ “ยูทูบ

เบอร์คืออะไร... แล้วท าไมถึงท าให้เรารวยได้!!!”  จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ 

– ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๔๒๔ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือแนะแนว

อาชีพให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอลในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่นักศึกษาสนใจและต้องการพัฒนาทักษะ

หรือเทคนิคต่าง ๆ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการหารายได้จากการเป็น “ยูทูบเบอร”์ ที่ประสบความส าเร็จ

ในอนาคต โดยมุ่งเน้นสร้างสรรค์ในผลงานจากสิ่งที่ตนเองถนัดหรือสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
  

วิทยากร ๒ ท่าน คือ 
๑. คุณศศินันท์  มากงลาด  
๒. คุณมณรีัตน์ ทองชูนิตย ์

วิทยากร: คุณเสกสรร  เทดิสริิภัทร 
(ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดผ่านยูทปู) 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๔๕ 

๔. โครงการ “ปลูกรักษ์ ปลูกป่า ปลูกใจ” 
รายละเอียด: หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการจัด “โครงการปลูกรักษ์ ปลูกป่า ปลูก

ใจ ”  จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่  ๑๙ มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน

คลองโคลน ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคาม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน 

และการถ่ายทอดวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับความแตกต่างในสังคมได้

อย่างมีความสุข  อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ เกิดจิตส านึกที่ดีต่อสังคมในการอนุรักษ์ หวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นทั้ง “คนดี และ คนเก่ง” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
๕. โครงการ “แนะแนวทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ” 
รายละเอียด: หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการจัด “โครงการแนะแนวทุนการศึกษา
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ”  จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ 
ห้องบรรยาย ๔๒๔ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา
ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงให้กับเพ่ือน ๆ ได้รับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของการเป็นนักศึกษา
ทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองในการสมัครและสัมภาษณ์
เพ่ือไปแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิทยากร:   
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จันทร์อยู ่
อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ 
คุณสยาม สภานุชาต ิ



๑๔๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๕. กิจกรรมที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มาจากการเลือกตั้งโดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ มีหน้าที่
เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และจัดโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา กิจกรรมนักศึกษาที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ อาทิ โครงการค่ายเพ(ร)าะรักน้อง...
ทัวร์ศาลายา โครงการสอนน้องร้องเพลง โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาฯ  โครงการศิลปศาสตร์สัมพันธ์
(One Arts) โครงการ LA Festival  

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ได้เพจ: 
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์@LAMUSAMO  หรือ https://www.facebook.com/LAMUSAMO/ 

 
ตัวอย่างกิจกรรมจัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

ภาพโครงการ LA Festival  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานชั้นปี 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.facebook.com/LAMUSAMO/


คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๔๗ 

๖. กิจกรรมที่จัดโดยชุมนุมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สามารถรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่สนใจอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบของ 

“ชุมนุม” ภายใต้การก ากับดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และหน่วยกิจการนักศึกษา คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือจัดกิจกรรมทางด้านต่าง ๆ ตามความสนใจของนักศึกษา โดย

แบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ ชุมนุมด้านกีฬาและนันทนาการ ชุมนุมด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมนุมด้านบ าเพ็ญ

ประโยชน์ และชุมนุมด้านวิชาการ 

ทั้งนี้ ชุมนุมของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ด าเนินการในแล้วปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มีจ านวน ๗ ชุมนุม ดังนี้ 

๑. ชุมนุมนิตยสาร (LA Magazine) 

๒. ชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร์ (LAMU volunteer Club since ๒๐๑๑) 

๓. ชุมนุมนาฏศิลป์คณะศิลปศาสตร์  

๔. ชุมนุมแอลเอแดนซ์คลับ (LA Dance Club) 

๕. ชุมนุมสถานีโทรทัศน์คณะศิลปศาสตร์ (LA CHANNEL) 

๖. ชุมนุมสันทนาการ (LA Recreation Club) 

๗. ชุมนุมชอบใช้เสียง 

 

ตัวอย่างกิจกรรมจากชุมนุม : ชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร์ (LAMU volunteer Club since 

๒๐๑๑) 

- โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒ ตอน “พะเยาเราผอง เกี่ยวดอง

สายใย ร่วมใจสู่ชุมชน ตามพระราชปณิธานรัชกาลที่ ๑๐” ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

จัด ณ โรงเรียนบ้านสถาน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา  ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓  

มกราคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓ ตอน." สร้างธนาคารความรู้ คู่

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สานสายใยเราผอง สู่ชุมชนโคกส าโรง ตามพระราชปณิธานรัชกาลที่  ๑๐" 

ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๖๑  จัด ณ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จ.

ลพบุรี  ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมจากชุมนุม : ชุมนุมนาฏศิลป์คณะศิลปศาสตร์  

กิจกรรมโชว์การแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต เปิดงาน LA Festival ครั้งที่ ๔ 

 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๔๙ 

สวัสดิการและบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีสวัสดิการให้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ สิทธิในการรับบริการรักษาพยาบาล 

สิทธิในการรับบริการด้านทันตกรรม สิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ การท างานพิเศษนอกเวลาเรียน บริการให้
ค าปรึกษาโครงการ Hotline มหิดล และบริการหอพักนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนสามารถรับ
สวัสดิการและบริการดังกล่าวได้ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

๑.  หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อว่าเป็น  Healthy  University  เรื่องสุขภาพจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องส าคัญ

ระดับต้นๆ ที่ไม่ควรละเลย  มหาวิทยาลัยจึงจัดหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา  โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาจะกระจายอยู่ตามวิทยาเขตตา่งๆ 
ที่ครอบคลุมนักศึกษา รวมไปถึงการให้การปรึกษาปัญหาส าหรับนักศึกษา  ซึ่งมีสถานที่ตั้งและเวลา ให้บริการ
ดังนี้ 

 
 
  



๑๕๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒. หน่วยบริการทันตกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการรักษาทางทันตบริการพ้ืนฐานให้ส าหรับนักศึกษา ได้แก่ การอุด
ฟัน การถอนฟัน การขูดหินปูน โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการตรวจทันตกรรมแรกเข้าของมหาวิทยาลัย
ก่อน จึงสามารถเข้ารับบริการได้ ซึ่งผลการตรวจทันตกรรมแรกเข้าจะบันทึกอยู่ในแบบตรวจสุขภาพช่อง
ปาก (กน.๐๐๒) เพ่ือเป็นประวัติในการเข้ารับบริการต่อไป 

 

สถานที่เข้ารับบริการด้านทันตกรรมนักศึกษา 

หน่วยบริการทันตกรรม สถานท่ีตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาให้บริการ 

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล 

แผนกทันตกรรม ช้ัน 6 อาคาร
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิรริาช 

+66 2419 7415-17 
วันจันทร์ – วันพฤหัสบด ี
12.30 น. – 15.00 น. 

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

งานทันตกรรม ช้ัน 3 อาคาร 4 
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

+66 2201 1210 
+66 2201 1164 

วันอังคาร – วันพฤหัสบด ี
13.00 น. – 15.00 น. 

คณะทันตแพทยศาสตร ์

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 
ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา โรงพยาบาลทันตก
รรม คณะทันตแพทยศาสตร ์

+66 2200 7557 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 

13.00 น. – 15.00 น. 

โรงพยาบาลทันตกรรมมหา
จักรีสริินธร คณะทันต

แพทยศาสตร ์

แผนกทันตกรรม ช้ัน 2 ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก 

+66 2849 6600 
# 2004, 2031, 

3053 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
08.00 น. – 16.00 น. 
(งดบริการวันพุธ ตั้งแต่ 

13.00 น.) 

 
หมายเหตุ 

– การรับบริการด้านทันตกรรมนักศึกษาต้องน าแบบตรวจสุขภาพช่องปาก (กน.๐๐๒) ไปด้วย
ทุกครั้งที่รับบริการ ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถเบิกค่ารักษาทางทันตกรรมได้หากเข้ารับบริการคลินิกพิเศษ
หรือคลินิกพิเศษนอกเวลา  เว้นแต่นักศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

– นักศึกษาที่ศึกษาวิทยาเขตศาลายาตลอดหลักสูตรสามารถเข้ารับบริการด้านทันตกรรมได้ที่
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิริธร รวมถึงงานทันตกรรมโรงพยาบาลที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนสิทธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าไว้  
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การรับบริการสุขภาพและทันตกรรม จากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถใช้สิทธิในการเข้ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์

กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลได้  (ยกเว้นคลินิกพิเศษ) โดยนักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัว
นักศึกษา  บัตรประชาชนและบัตรประจ าตัวผู้ป่วย เพ่ือยืนยันสิทธิทุกครั้งก่อนเข้ารับการรักษา   ซึ่ง
จ าแนกประเภทและช่วงเวลาในการเข้ารับการรักษาดังนี้ 

การรักษาทั่วไป  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น    

วันเสาร์  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
การตรวจรักษาทางทันตกรรมได้เฉพาะ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

(ยกเว้นคลินิกพิเศษ) ซึ่งนักศึกษาต้องน าประวัติการตรวจสุขภาพฟันแรกเข้า (กน.๐๐๒) มาด้วยทุกครั้ง 
กรณีไม่น าประวัติการตรวจสุขภาพฟันแรกเข้า (กน.๐๐๒) มาแสดง นักศึกษาต้องช าระเงินเอง และไม่
สามารถน าใบเสร็จไปเบิกจ่ายได้ 

ส าหรับนักศึกษาที่บิดา มารดา รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องใช้สิทธิของบิดา มารดาก่อน 
จนกว่าอายุจะครบ 20 ปี บริบูรณ์ สอบถามเพ่ิมเติม งานเวชระเบียน โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่อ ๒๐๑๒, 
๓๑๐๘ 
 

๓. บริการให้การปรึกษา 

บริการให้การปรึกษา (Counseling) มหาวิทยาลัยมีบริการแนะแนวให้การปรึกษาแก่นักศึกษา 
ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่อาจเกิดความขัดแย้งและสับสนในการ
ตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การปรับตัวจากบ้าน
และครอบครัวสู่การใช้ชีวิตในหอพัก / มหาวิทยาลัยมหิดล การปรับตัวในการคบเพ่ือนใหม่ ทั้งเพศ
เดียวกันและต่างเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานท าก่อนจบการศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีบริการนี้เกิดขึ้นให้ความช่วยเหลือและ
แนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล  สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในตนเอง  สามารถเข้าใจปัญหา
และหาทางออกได้อย่างเหมาะสม เพ่ือที่จะได้ประสบความส าเร็จและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป  
โดยมีช่องทางการให้บริการดังนี้ 

๑. นักศึกษาขอรับการปรึกษาด้วยตนเองท่ี  “กองกิจการนักศึกษาชั้น ๓ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
ศาลายา” 

๒. นักศึกษาขอรับการปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ (Hotline) ได้ที่หมายเลข  +๖๖ ๘ ๘๘๗๔ ๗๓๘๕ 
๓. นักศึกษาขอรับการปรึกษาผ่านทาง inbox ของ Facebook fanpage ได้ที่ 

“https://www.facebook.com/MahidolFriends” 
๔. นักศึกษาขอรับการปรึกษากับคลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) ผ่านการนัดหมายได้ที่

โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ +๖๖ ๒๘๔๙ ๔๕๐๒ ในวันและเวลาราชการ (บริการต่าง ๆ ของคลินิกวัยทีน)  
หมายเหตุ  นักศึกษาแต่ละส่วนงานสามารถขอรับการปรึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของส่วนงานได้  
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การเข้ารับบริการการให้ค าปรึกษา 

 
 

๔. คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) 

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างมาก รวมจนถึงความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเป็นวัยหัว
เลี้ยวหัวต่อไปสู่วัยผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะของชีวิตที่
ส าคัญ ที่จะน าไปใช้เป็นรูปแบบของการด ารงชีวิตจริงในอนาคตต่อไป ทั้งทางด้าน พฤติกรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และมีผลกระทบอย่างมากมาย เช่น 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ค่านิยมของสังคม การรับเอาขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรม
ทางโลกซีกตะวันตก และยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ล่อแหลมให้วัยรุ่น วัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น พัฒนาและ
เจริญเติบโตไปผิดทาง ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่น 
(Teenage pregnancy)  ปัญหาการติดยาเสพติด ปัญหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ 
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวร่วมกับกองกิจการ
นักศึกษาจึงได้จัดตั้ง “คลินิกวัยทีน” ขึ้น โดยมีบริการต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. การรู้จักตนเอง (กายภาพ) 

๑.๑ ร่างกาย ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค านวณ BMI ๑.๔ ความรู้เรื่องยาท าสวย และเวชส าอาง 
๑.๒ ตรวจระดับความหนาของชั้นไขมัน ๑.๕ โรคผอม (มีด้วยหรือ?) 
๑.๓ การเจริญเติบโตและการดูแลตัวเอง 
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๒. เรื่องของหญิงๆ ชายๆ 
๒.๑ รูปร่างและการเปลี่ยนแปลง เรื่องสิวสิว ๒.๓ การให้ค าปรึกษาสุขภาวะทางเพศและ 
๒.๒ การให้ค าปรึกษาเรื่องความรัก การคุมก าเนิด 

๓. สุขภาวะทางใจ 
๓.๑ เรามีความเครียดระดับไหน ๓.๖ เศร้า!!! แฟนบอกเลิก 
๓.๒ นอนไม่หลับท าอย่างไร? ๓.๗ แอบชอบเพศเดียวกัน ผิดปกติ? 
๓.๓ สัมพันธภาพกับเพ่ือนต่างเพศ ๓.๘ ปรับตัวเข้ากับ room mate ไม่ได้สักท ี
๓.๔ ท าไมอารมณ์ผิดปกติง่าย ปกติหรือเปล่า? ๓.๙ ช่วยด้วยฉันวิตกทุกเรื่องเลย 
๓.๕ พูดกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่อง ท าอย่างไรดี? 

๔. เทคโนโลยีกับวัยรุ่น 
๔.๑ การใช้สื่ออย่างเหมาะสม ๔.๒ ภัยที่มากับสื่อ 

๕. โภชนาการและภัยเรื่องยา 
๕.๑ ยาลดความอ้วน ๕.๒ ยาท าสวย : Gluta 

๖. ปรึกษาปัญหาการเรียนและอาชีพ 
 ๖.๑ ที่ฉันอยู่มันเป็นคณะที่ใช่หรือเปล่า? ๖.๓ จบแล้วจะไปไหนดี? 
 ๖.๒ ตะกายมีน ท าไงดี?  

หมายเหตุ  ติดต่อ/นัดหมายที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐๒-๘๔๙๔๕๐๒ 
หรือ คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) โทร. +๖๖ ๒๔๔๑ ๐๖๐๑ – ๘ ต่อ ๑๒๐๒, ๑๒๐๘ หรือ +๖๖ 
๙ ๔๔๖๑ ๒๔๐๗ ทุกวันเวลาราชการ ๐๙.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น. ศึกษาข้อมูลเ พ่ิมเติมได้จาก 
http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/th/index.php/guest/parent/clinic-service  

 
๕. บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา 

ในกรณีนักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้หรือเสียชีวิต นักศึกษา/ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์จะได้รับเงิน
สงเคราะห์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยนักศึกษาหรือทายาทโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของนักศึกษา ติดต่อยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาได้ที่งานกิจการนักศึกษาส่วน
งาน / งานการศึกษาส่วนงาน (ซึ่งแต่ละส่วนงานเป็นผู้ก าหนด) หรืองานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น ๓ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายาภายในระยะเวลาไม่เกิน            
๑ ปี (นับจากวันที่นักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจน
ไม่สามารถศึกษาต่อไปได้หรือเสียชีวิต) โดยเอกสารที่ต้องเตรียมส าหรับยื่นเรื่องมีดังนี้ 
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ขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา 
๑. ผู้ขอยื่นเรื่องเตรียมเอกสารส าหรับยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาให้ครบถ้วน 
๒. ผู้ขอยื่นเรื่องติดต่องานกิจการนักศึกษา, งานการศึกษาส่วนงานต้นสังกัดของนักศึกษา หรือยื่น

เรื่องที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น ๓  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา พร้อมเอกสารประกอบการยื่นเรื่อง
ขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาท่ีได้เตรียมไว้แล้ว 

๓. หน่วยงานที่รับเรื่องไว้ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารและด าเนินการดังนี้ 
– กรณียื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ที่ส่วนงานตันสังกัดนักศึกษา ส่วนงานต้นสังกัดนักศึกษาส่ง

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องมาที่ “งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น ๓ ศูนย์
การเรียนรู้มหิดล ศาลายา” เพ่ือเสนอเรื่องในการพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์นักศึกษาต่อไป 

– กรณียื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษ กองกิจการนักศึกษา 
เอกสารจะได้น าเสนอเรื่องในการพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์นักศึกษาต่อไป 

๔. เมื่อมหาวิทยาลัยได้สั่งจ่ายเช็คให้ผู้ขอยื่นเรื่องรับเงินสงเคราะห์นักศึกษาแล้ว กองกิจการ
นักศึกษาจะแจ้งผู้ยื่นเรื่องฯ ให้เดินทางมารับเช็คที่ “งานรายได้ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล” และแจ้งส่วนงานต้นสังกัดนักศึกษาทราบต่อไปหมายเหตุ เพ่ือความรวดเร็วใน
ขั้นตอนการด าเนินการ ผู้ยื่นเรื่องโปรดศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารประกอบการยื่นเรื่ องขอรับ
เงินสงเคราะห์นักศึกษา (คลิก) ให้เรียบร้อยก่อน 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. +๖๖ ๒๘๔๙ ๔๕๐๑-๒๘ 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๕๕ 

 
 

๖. การท างานพิเศษนอกเวลาเรียน / บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

นักศึกษาสามารถท างานพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภาคนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ติดต่อคุณวิจินตา 
พวงสอาด โทรศัพท์ ๐๒-๘๔๙-๔๕๑๒ 

ส าหรับบริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งงานส าหรับ
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา/บัณฑิต และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ / รับสมัคร
นักศึกษาท างานพิเศษ นอกเวลาเรียน ให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่ขอความร่วมมือเข้ามายังกองกิจการ
นักศึกษา และจัดโครงการอบรมความรู้ ทักษะจ าเป็นต่าง ๆ  ทักษะการพัฒนาตนเอง และเสริมสร้าง
บุคลิกภาพที่ดีแก่นักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่การท างานในอนาคต  โดยสามารถดู
รายละเอียดได้ท่ี Facebook Fanpage : MU Friends 

บริการแนะแนวให้ค าปรึกษา 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการแนะแนวให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การเรียน การศึกษาต่อ อาชีพ  ฯลฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บรรเทาความวิตกกังวล  กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้เข้าใจปัญหาและหาทางออก
ได้อย่างเหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเป็นปัญญา
ของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีช่องทางการให้บริการ ดังนี้ 
  



๑๕๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Walk in ทั้งแบบรายบุคคล-รายกลุ่ม :  Mahidol Friends  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น ๓ 

- สามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ (วัน เวลาราชการ) โทร. ๐๒-๘๔๙-๔๕๓๘, ๔๕๐๒ และ 

๔๕๑๒  

- ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ (วัน เวลาราชการ) : โทร. ๐๒-๘๔๙-๔๕๐๒, ๔๕๑๒  

- MU Hotline (กรณีเร่งด่วน ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง)  : โทร. ๐๘๘-๘๗๔๗๓๘๕ 

- ทาง Inbox ของ Facebook Fanpage :  @MahidolFriends 

 
๗. การบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ “บ้านมหิดล” เปิดบริการส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

ทุกสาขาวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก แต่มหาวิทยาลัยมิได้บังคับให้
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคนต้องพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษา 

การจัดให้นักศึกษาเข้าพักแบ่งเป็นหอพักนักศึกษาหญิง และหอพักนักศึกษาชาย นักศึกษาที่มี
ความประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
https://op.mahidol.ac.th/sa/dormitory  
 

๘. การบริการศูนย์ให้บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency Call) ๒๔ ชั่วโมง 
นักศึกษาสามารถรับบริการให้การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย บริการ

แบบ One Stop Service ในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ าไม่ไหล 
ไฟฟ้าดับ รถเสีย ของหาย พบของ และบริการรับส่งกลางดึก (Escort) ผู้ที่ต้องการแจ้งเหตุสามารถ
ติดต่อศูนย์ฯ ได้โดยการตรงหรือโทรเข้ามาที่หมายเลข Call Center ๐๒-๔๔๑๔๔๐๐ หรอื i+๒๑ กด ๖
หรือใช้บริการตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อความสะดวกในการติดต่อศูนย์ 

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University  Emergency Response 
Team : Mahidol ERT) จะปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๖๖๙) ในการดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งในระยะแรก
จะเปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ บ้านมหิดล (หอ ๑๐) ชั้น ๑ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๕๗ 

นักศกึษาควรรู้  
เจ็บป่วย ไม่สบาย ท ายังไง?  
ก่อนเข้ารับบริการให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและด าเนนิการดังนี ้  

๑. เตรียมบัตรประจ าตัวนักศกึษาและบัตรประจ าตัวประชาชน  
๒. เข้ารับบริการท่ีหน่วยสุขภาพนักศึกษาที่ใกล้ที่สุด  
๓. หน่วยให้บริการเบื้องต้นและประสานสง่ต่อกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง  

พื้นที่ให้บริการของหน่วยสุขภาพนกัศกึษา  
   นักศึกษาท่ีอยู่วิทยาเขตศาลายา รับบริการได้ที่หน่วยบริการสขุภาพนักศึกษา : 

– ศาลายา 
– คลนิิกวิทยาศาสตร์การกีฬา 
– คลนิิกวัยทีน (Adolescent Clinic) 

   นักศึกษาท่ีอยู่วิทยาเขตบางกอกน้อย รับบริการได้ที่หน่วยบริการสขุภาพนักศึกษา :  
– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบล 

   นักศึกษาท่ีอยู่วิทยาเขตพญาไท รับบริการได้ที่หน่วยบริการสขุภาพนักศึกษา : 
– คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
– คณะวิทยาศาสตร ์
– คณะทันตแพทยศาสตร์ 
– คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

   นักศึกษาท่ีอยู่วิทยาเขตกาญจนบุรี รับบริการได้ที่หน่วยบริการสขุภาพนักศึกษา : 
– วิทยาเขตกาญจนบุร ี

   นักศึกษาท่ีอยู่วิทยาเขตนครสวรรค์ รับบริการได้ที่หน่วยบริการสขุภาพนักศึกษา : 
 – วิทยาเขตนครสวรรค ์

   นักศึกษาท่ีอยู่วิทยาเขตอ านาจเจริญ รับบริการได้ที่หน่วยบริการสขุภาพนักศึกษา : 
 – วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

 
 
 
 
  



๑๕๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

อยากท าฟัน ต้องท าอย่างไร?  
นักศึกษาท าตามขั้นตอนดงันี ้  

๑. เตรียมบัตรประจ าตัวนักศกึษาและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ Passport (กรณีเปน็
นักศึกษาต่างชาติ)  

๒. ติดต่อหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาส่วนงาน / งานกิจการนักศึกษาส่วนงาน เพื่อรับบัตร
ตรวจทันตกรรม (กน.๐๐๒)  

หมายเหต ุ  
– นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และช้ันปีอ่ืน ๆ ที่ศึกษาวิทยาเขตศาลายาตลอดหลักสตูร ==> สามารถรับบัตร
ตรวจทันตกรรม (กน.๐๐๒) ได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาศาลายา (MU Health)  
– นักศึกษาบณัฑิตวิทยาลัย ==> ติดต่อสอบถามการรับบัตรตรวจทันตกรรมได้ที่งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย โทร. +๖๖ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ # ๒๑๑ 
  
สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?  

สิทธิการรักษาพยาบาลคือสวัสดิการในการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่ใช้ร่วมกับบริการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ส าหรับนักศึกษา เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ สิทธิ
การรักษาพยาบาลของนักศึกษาที่ผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาจะได้รับบริการใน
รูปแบบเดียวกันท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องด าเนินการก่อนเข้ารับบริการดังนี้  

 
อาชีพของผู้ปกครอง / นักศกึษา วิธีด าเนินการ 

รับราชการ / หน่วยงานราชการ   – ติดต่อโรงพยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัเพื่อสแกน
ลายนิ้วมือในการท าประวัติเบิกจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง 
ก่อนเข้ารับจริง 
[กรณียังไมไ่ดส้แกนลายนิ้วมอื] 
– นักศึกษาต้องส ารองค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นก่อน แล้วน า
ใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาลกับตน้สงักัด 

รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ [กรณีสามารถท าเบิกจ่ายตรงกับต้นสงักัดได้] 
– ติดต่อโรงพยาบาลสงักัดมหาวิทยาลยัเพื่อสแกน
ลายนิ้วมือในการท าประวัติเบิกจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง 
[กรณีไม่สามารถท าเบิกจา่ยตรงกับต้นสงักัดได้] 
– ทุกคร้ังที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาล สามารถน า
ใบเสร็จรับเงนิไปเบิกคา่รักษาพยาบาลกับหน่วยงาน
ต้นสงักัดได้ตามระเบยีบของหน่วยงาน 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๕๙ 

อาชีพของผู้ปกครอง / นักศกึษา วิธีด าเนินการ 
นักศกึษาท่ีประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท / หน่วยงานเอกชน 

[กรณีประสงค์ยา้ยสถานบริการเป็นโรงพยาบาลสังกดั
มหาวิทยาลยั] 
– ติดต่อส านักงานประกันสังคมเพื่อแจง้เปลีย่นสถาน
บริการเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลยั 
[กรณีไม่ประสงคย์้ายสถานบริการเป็นโรงพยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัย] 
– เข้ารับบริการ ณ สถานบริการท่ีตนเลือกไว ้/ หน่วย
บริการสุขภาพนักศึกษา 

ค้าขาย, ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ   – ติดต่องานกจิการนักศึกษา / งานการศึกษาส่วน
งานเพื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลสงักัด
มหาวิทยาลยั 

ชาวต่างชาติ   – นักศึกษาต้องแสดงบัตรของบริษัทประกันที่ส่วน
งานได้ท าให้กับนักศึกษา ณ จุดบริการของ
โรงพยาบาล หากโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ท า contract 
กับบริษัทประกัน ไว้ ให้นักศกึษาส ารองจา่ยค่า
รักษาพยาบาลก่อนแล้วน าใบเสร็จไปให้เจา้หนา้ที่งาน
กิจการนักศึกษาส่วนงานท าการเบิกจา่ยกับบริษัท
ประกันต่อไป 

หมายเหต ุ  
– การรับบริการอาจมีค่าใช้จา่ยบางส่วนที่ไมส่ามารถเบิกได้ นักศึกษาอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ในบางส่วน 
 
 
 
  



๑๖๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขั้นตอนการรับบริการที่หน่วยสวัสดิการสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช 
 

๑. ยื่นบัตรโรงพยาบาลที่อาคารผู้ป่วยนอก (ตึก OPD) ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๐ ช่องเบอร์ ๓ หรือใช้บัตร
ประชาชนเสียบที่จุดบริการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลจากนั้นติดต่อหน่วย
ตรวจสวัสดิการนักศึกษาเก่ียวกับ 
        - สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
  สิทธิสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  

สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลศิริราชหรือที่อื่น 
สิทธิในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 

๒. ติดต่อขอรับบริการที่หน่วยสวัสดิการสุขภาพนักศึกษาที่อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ ห้อง ๔๙๙  คัด
กรองประวัติการเจ็บป่วยและส่งตรวจตามสิทธิ เช่น 
  สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้นักศึกษาไปรับบริการการรักษาที่หน่วยปฐมภูมิ (ถ้ามี
การรักษาเฉพาะทาง ทางหน่วยปฐมภูมิจะมีใบส่งตัวให้) หรือรับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
  ๑. น าใบส่งตัวพร้อมบัตรประชาชน ยื่นที่ห้อง ๑๐๑ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ หรือชั้น ๓ 
หน้าห้องยา เพื่อเปิดสิทธิการรักษา 
  ๒. ยื่นบัตรโรงพยาบาลที่ห้อง ๑๐๐ ช่อง ๓ เพื่อค้นบัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วย (OPD card) 
และเปิดสิทธิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช 
  ๓. ติดต่อขอรับบัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วยที่ชั้น ๔ ห้อง ๔๙๙ เพื่อรับการรักษาพยาบาล
เฉพาะทาง 
  สิทธิสวัสดิการนักศึกษาและ/หรือสิทธิอื่นๆ  ให้รับบริการการรักษาที่อาคารผู้ป่วยนอก (ตึก 
OPD) ตามอาการของโรค 
          สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลศิริราชหรือที่อื่น ถ้าเป็นสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลศิริ
ราชให้ติดต่อรับบริการที่ตึกหอพักพยาบาล ๓ ชั้น ๑ หน่วยประกันสังคม ในกรณีที่เป็นสิทธิประกันสังคมที่อื่น 
จะใช้สิทธินักศึกษาในการรักษาพยาบาลได้ครั้งแรก ครั้งต่อไปนักศึกษาควรขอใบส่งตัวจากโรงพยาบาลตาม
ประกันสังคมที่มี เพื่อขอใบส่งตัว/ส่งสิทธิการรักษามาที่ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช กรณีที่สิทธิ
ประกันสังคมที่อ่ืนไม่ยินยอมส่งตัวการรักษา จะใช้สิทธินักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  สิทธิในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรณีที่ผู้ปกครองของนักศึกษา
ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักศึกษาสามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจได้ โดยต้องด าเนินการก่อนเข้ารับบริการ ดังนี้ 

- กรณีที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพข้าราชการ นักศึกษาสามารถเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 
โดยตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวประชาชน หากนักศึกษาไม่ได้น าบัตรประชาชนไปด้วยในวันที่รับ
บริการนักศึกษาต้องส ารองค่าใช้จ่ายและน าใบเสร็จไปให้ผู้ปกครองเบิกคืนจากต้นสังกัด 

- กรณีที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ ให้นักศึกษาส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน 
แล้วจึงน าใบเสร็จไปเบิกค่ารักษาพยาบาลกับต้นสังกัดของผู้ปกครอง 
๓. นักศึกษาที่ได้รับการตรวจรักษาเสร็จแล้วให้กลับมาที่หน่วยสวัสดิการสุขภาพนักศึกษาพร้อมบัตร

บันทึกการตรวจผู้ป่วยและใบสั่งยาหรือใบตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
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ทุนการศึกษาและเงินกู้ยืม 
 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นผู้
ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งทุนการศึกษา ดังนี้ 

๑. ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย 
๑.๑ ทุนภูมิพล เป็นเงินทุนเพ่ือการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ และมีผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยจะคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน 
การศึกษาจ านวน ๑ ทุน จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก จะได้เข้า
รับพระราชทานทุน “ทุนภูมิพล” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล   เป็นอุดหนุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดสรร
ให้นักศึกษาแต่ละคณะ โดยนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ คือเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการกระท าผิดวินัย มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา จ านวนทุนเงินทุนการศึกษาแต่ละทุนขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมตั้งแต่ทุนละ ๕,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยจะประกาศให้นักศึกษารับใบสมัครและ
สมัครในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา         
คณะศิลปศาสตร์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/scholarship-mu 

๑.๓ ทุนเรียนดีเยี่ยมคณะศิลปศาสตร์ เป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะ       
ศิลปศาสตร์ที่มีผล การเรียนสูงสุดในแต่ละชั้นปีทุกสาขาวิชาในปีการศึกษานั้น ๆ  

๒. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
เงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ / ธนาคาร / บริษัท / ห้างร้าน / มูลนิธิฯ / 

องค์กรการสาธารณะกุศล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยด าเนินการตามความประสงค์ของ
เจ้าของทุน เช่น คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามได้จากบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย หรือเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา 
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๓. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย 
ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย เป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบ

ต่อฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บ้านไฟไหม้ 
นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับทุน ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด 

๔. เงินยืมส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน 
เงินยืมส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน กรณีท่ีนักศึกษามีความจ าเป็นฉุกเฉิน เช่น กระเป๋าเงินหาย 

ผู้ปกครองส่งเงินให้ไม่ทัน และมีความจ าเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน  นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่าย
กิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดเพ่ือพิจารณา/ตรวจสอบเหตุผลและความจ าเป็นในการยืมเงินของ
นักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามรับรองในสัญญาการยืมเงินส าหรับนักศึกษาขาด
แคลนและส่วนงานท าหนังสือน าส่งมายังกองกิจการนักศึกษา   

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถยืมได้ตั้งแต่ ๕๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง และจะต้องช าระคืนภายใน ๖ 
เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยทุนการศึกษาและเงินกู้ยืม 

๕. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนก าหนด 
โดยศึกษาข้อมูล ขั้นตอน และวิธีการกู้ยืมได้จาก https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan-notice  
ทั้งนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาสามารถแบ่งเป็น ๒ กองทุน คือ 

     ๕.๑ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คือ กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่า
เรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนก าหนด และค่าครองชีพเป็นรายเดือนรวมปีละ 
๒๖,๔๐๐ บาท 

     ๕.๒ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) คือ กู้ยืมเงินได้
เฉพาะค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนก าหนด ทั้งนี้ 
ผู้กู้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกองทุนระบุไว้ 

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีจ านวนเงินทุนและก าหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนแตกต่างกัน 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดการขอทุนแต่ละทุนเป็นระยะๆ นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร
เรื่องทุนการศึกษาและขอรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษาและ
กิจกรรมพิเศษคณะศิลปศาสตร์ หรือทางเว็บ https://www.facebook.com/lamu.students/  หรือ
สามารถสอบถามรายละเอียดเรื่องทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมได้ที่ 

-  หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ ๐๒ – ๔๔๑๔๒๑๕  
-  หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ ๐๒-๘๔๙๔๖๕๖, 

๐๒-๘๔๙๔๕๑๒  
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ข้อบังคับและประกาศต่างๆ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่นักศึกษาควรศึกษาให้ละเอียด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและ
การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมในฐานะ “นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” โดยข้อบังคับและประกาศที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษานี้ 
ประกอบด้วย 

 
ด้านการศึกษา 
เอกสารที่  ๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เอกสารที่  ๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เอกสารที่  ๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เอกสารที่  ๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เอกสารที่  ๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เอกสารที่  ๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เอกสารที่  ๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เอกสารที่  ๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เอกสารที่  ๙ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายเก่ียวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์  

(Social Network) ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. ๒๕๖๑  

เอกสารที่  ๑๐ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐    

เอกสารที่  ๑๑ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เร่ือง ข้อปฏิบัติในการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เอกสารที่  ๑๒ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เร่ือง ข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๖๕   

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
........................................... 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมคร้ังที่ ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้   
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๒” 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยมหิดล 

“ส่วนงาน”1 หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน รวมถึงวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

“คณะกรรมการประจ าส่วนงาน”2 หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจ าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน 
 “คณบดี” หมายความรวมถึง หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน 
 “หลักสูตร”หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย หรือการ
ด าเนินงานหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบของสภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถ้ามี) และได้รับการอนุมัติจาก

                                                 
1 แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ (ให้ยกเลิกค านิยาม
“คณะ”และก าหนดค านิยาม “ส่วนงาน  และในกรณีที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดค าว่า“คณะ” ไว้ให้หมายความถึง “ส่วนงาน” ตามข้อบังคับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2 แก้ไขค านิยามโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕๐๐ เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  

ยกเลิกค านิยาม “คณะกรรมการประจ าคณะ”และก าหนดค านิยาม “คณะกรรมการประจ าส่วนงาน”และในกรณีที่
ข้อบังคับนี้ก าหนดค าว่า “คณะกรรมการประจ าคณะ”ไว้ให้หมายความถึง “คณะกรรมการประจ าส่วนงาน” ตามข้อบังคับที่แก้ไข
เพิ่มเติม  



๑๖๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

สภามหาวิทยาลัย โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการเสนอขอเปิดสอนหลักสูตรใหม่/การ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว     
 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี 
 “คณะกรรมการหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี เพื่อท าหน้าที่บริหาร จัดการ
และพิจารณาหลักสูตร  
 ข้ อ  ๔  3 ใ ห้ มหา วิ ท ย า ลั ยหรื อคณะ โดยคณะกรรมการประจ า คณะรั บนั กศึ กษา เ ข้ า ศึ กษา 
ในหลักสูตรตามเงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี 
ทั้งนี้ การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจะมีประเภทใดบ้างให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕ การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้ 
   ๕.๑ ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ  
   ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกวา่ 
๑๕ สัปดาห์ ซึ่งอาจแบ่งช่วงได้ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจ าเป็นของแต่ละคณะและให้ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ    
   ๕.๒ ระบบไตรภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ คือ 

 ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ ซึ่งอาจแบ่งช่วงได้ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจ าเป็นของ
แต่ละคณะ และให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ    
   ๕.๓ ระบบอ่ืน คณะอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนั้น 
ในหลักสูตรให้ชัดเจน โดยมีก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
 ข้อ ๖ การก าหนดหน่วยกิตส าหรับแต่ละรายวชิา ให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ ระบบทวิภาค 
   (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหา หรือการศึกษาที่
เทียบเท่า ที่ใช้เวลา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่
น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่เทียบเท่า ที่ใช้เวลา ๒-๓ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๓๐-๔๕ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   (๓) การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) หรือการท าโครงงาน หรือ
กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา ๓-๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๔๕-๙๐ ชั่วโมง และศึกษาด้วย
ตนเอง ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๒ ระบบไตรภาค 

                                                 
3 ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๖๗   

   (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหา หรือการศึกษาที่
เทียบเท่าที่ใช้เวลา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่
น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
                    (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่เทียบเท่าที่ใช้เวลา ๒-๓ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๒๔-๓๖ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ ๑๒ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
                       (๓) การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) หรือการท าโครงงานหรือ
กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา ๓-๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๓๖-๗๒ ชั่วโมงและศึกษาด้วย
ตนเอง ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๒ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ๖.๓ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๖.๑ หรือ ข้อ ๖.๒ ได้ ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือผู้
ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมายพิจารณาก าหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดยให้แสดง
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย  

ข้อ ๗ จ านวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา  
   ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตทวิภาค หรือ 
๑๕๐  หน่วยกิตไตรภาค  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา     
  ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตทวิภาค หรือ 
๑๘๗.๕ หน่วยกิตไตรภาค ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา    
  ๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต
ทวิภาค หรือ ๒๒๕ หน่วยกิตไตรภาค ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
  ๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิตทวิภาค 
หรือ ๙๐ หน่วยกิตไตรภาค ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา    
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญา
และเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุ ค าว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อ
หลักสูตร   
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ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 ข้อ ๘ การก าหนดสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 
 ๘.๑ สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจ า    
                    ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีแต้มประจ า ดังนี้   
                  สัญลักษณ์         แต้มประจ า 
           A    ๔.๐๐ 
           B +   ๓.๕๐ 
           B    ๓.๐๐ 
           C +   ๒.๕๐ 
           C    ๒.๐๐ 
           D +   ๑.๕๐ 
           D    ๑.๐๐ 
           F    ๐.๐๐  
 ๘.๒ สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจ า 
                  ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
                                     สัญลักษณ์                      ความหมาย 

AU   การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
                                                   I   รอการประเมินผล (Incomplete) 
                                                   P   การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
                      S   พอใจ (Satisfactory) 
                                                  T             การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit) 
                      U   ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
                                                  W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
                      X   ยังไม่ได้รบัผลการประเมิน (No report) 
 

 ๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา 
  (๑) สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ าไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S เป็นการประเมินผลว่า 
ได้ หรือ ผ่าน (Pass) ในแต่ละรายวิชา 
   (๒) สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ า ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ์ U ในแต่ละรายวิชาถือ
ว่ามีความรู้ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ ถ้าจะตัดสินการประเมินผลเป็นอย่างอ่ืน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจ าคณะ ในกรณีให้สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัว เมื่อ
เสร็จสิ้นแล้วจะให้สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ าได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S   
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 ๘.๔4 การให้  F จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้   
  (๑) นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลว่า ตก 
 (๒) นักศึกษาขาดสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือ 
ผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 
                              (๓) นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ 
 (๔) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ เช่น เข้าสอบสายเกินเวลาที่ก าหนด ท าผิดวินัยว่า
ด้วยการแต่งกายนักศึกษา หรือมีการกระท าตามข้อ ๒๒  และได้รับการตัดสินให้ตก 
                    (๕) นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I แล้วไม่ด าเนินการสอบ หรือไม่ปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาค
การศึกษา ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ้นภาคการศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I ยกเว้นกรณีที่
นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  
                              (๖) นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ P แล้วไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานตามที่
ก าหนด 
                              (๗) นักศึกษาที่ไม่สอบแก้ตัวหรือไม่ปฏิบัติงานแก้ตัวตามที่ก าหนดไว้ใน ๘.๓ (๒) หรือ
สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัวแล้ว แต่ยังประเมินผลว่า “ไม่ได้” หรือ “ไม่ผ่าน” 
                              (๘)  นักศึกษาขาดคุณสมบัติ ในการเข้ารับการประเมินผลของรายวิชาตามที่
คณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนด 
 ๘.๕  การใ ห้  S หรือ  U จะกระท า ได้ เ ฉพาะรายวิ ช าที่ ไ ม่ มี หน่ วยกิ ต  หรื อมีหน่ วยกิ ต 
แต่ภาควิชาหรือคณะเห็นว่าไม่ควรจ าแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ า 
  ๘.๖ การให้ AU จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาแจ้งความจ านงเข้าร่วมศึกษา โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่ต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   

๘.๗ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จากหน่วย
บริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ประจ าหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 
                              (๒) นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ เนื่องจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์
จากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ประจ าหน่วยบริการสุขภาพ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 
               (๓) นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ และ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ หรือผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 
 ๘.๘ การให้ P จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่า   
๑ ภาคการศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด 
 ๘.๙ การให้ T จะกระท าได้ในกรณีที่โอนย้ายหน่วยกิตมาจากคณะ หรือสถาบันอ่ืน  
                    ๘.๑๐ การให้ W จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

                                                 
4 ข้อ ๘.๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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                             (๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนการศึกษาตามข้อ ๑๐.๓ 
                             (๒) นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
                            (๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา 
               ๘.๑๑ การให้ X จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่คณะยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ
รายวิชานั้นๆ ตามก าหนด 
 ข้อ ๙ การลงทะเบียน   
 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตที่ไม่น้อยกว่าที่แต่ละหลักสูตรก าหนด         
โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
               ๙.๑ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 
๙ หน่วยกิต โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาด าเนินการได้ครบขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  หากคณะใดมีเหตุผลและความจ าเป็น อาจให้มีการลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิต แตกต่างไป
จากเกณฑ์ข้างต้นได้ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องเรียนให้ครบตาม
รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 ๙.๒ การลงทะเบียนเรียนซ้ า จะท าได้ต่อเมื่อ  
                     (๑) รายวิชานั้นได้สญัลักษณ์ F หรือ W หรือ U หรือคณะกรรมการประจ าคณะหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่านักศึกษาควรเรียนซ้ า ตามข้อ ๘.๓ (๒) กรณีที่เป็นรายวิชาเลือกอาจ
เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้ หรือ 
                        (๒) นักศึกษาต้องการเรียนซ้ าในรายวิชาที่เรียนแล้ว เพื่อแก้ไขผลการศึกษาให้ได้แต้มเฉลี่ย
สะสมสูงขึ้น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
                        (๓) การลงทะเบียนเรียนซ้ าในแต่ละรายวิชาตามข้อ ๙.๒(๑)และข้อ ๙.๒(๒) นักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ตามจ านวนคร้ังที่คณะก าหนด แต่ซ้ าได้อีกไม่เกิน ๒ คร้ัง ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาต ให้
ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๑๕.๑(๑) ข้อ ๑๕.๑(๒) และ ข้อ ๑๕.๑(๓)   
 ๙.๓ การลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑ หลักสูตร   
  นักศึกษาที่ต้องการเรียนมากกว่า ๑ หลักสูตร สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แต่ละหลักสูตร
ก าหนดได้ตามข้อ ๙.๑ และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แต่ละหลักสูตรก าหนดแล้ว จะได้รับอนุมัติปริญญาของหลักสูตรนั้น 
ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสูตรต้องไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โดยนับตั้งแต่แรกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 ข้อ ๑๐ การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา   
           นักศึกษาจะขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้ 
 ๑๐.๑ การขอเพิ่มรายวิชา จะต้องด าเนินการภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ส าหรับรายวิชาที่มิได้เปิดสอนพร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาให้ขอ
เพิ่มภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น 
             ๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไม่นับครั้งในการ
ลงทะเบียน หากด าเนินการภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาค
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การศึกษาฤดูร้อน ส าหรับรายวิชาที่มิได้เปิดสอนพร้อมกับการเปิดภาคการศึกษา ให้ขอลดภายในสัปดาห์แรกนับจาก
วันเร่ิมการศึกษาในรายวิชานั้น 
         ๑๐.๓ การขอถอนรายวิชา ด าเนินการได้หลังสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
หลังสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือหลังสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่มการศึกษารายวิชาที่เปิดสอนไม่พร้อมกับ
การเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยจนถึงหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบสิ้นสุดรายวิชานั้น รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทึกใน
ใบแสดงผลการศึกษาและนับคร้ังในการลงทะเบียนเรียน 
  ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้เพิ่ม ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
จะต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย 
 ข้อ ๑๑ เวลาเรียน 
  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงานและการฝึก
ภาคสนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ๆ   

ข้อ ๑๒ การนับจ านวนหน่วยกิต 
  ๑๒.๑ การนับจ านวนหน่วยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะจ านวน
หน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลว่า “ได้” หรือ “ผ่าน” เท่านั้น 
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ประเมินผลว่า “ได้”หรือ“ผ่าน” ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว 
  ๑๒.๒ การรวมจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ย  ให้นับจ านวนหน่วยกิตของทุก
รายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจ า 
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นๆ ครั้งสุดท้ายไปใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ย 
 ข้อ ๑๓ การคิดแต้มเฉลี่ย    
           แต้มเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แต้มเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มเฉลี่ยสะสม การค านวณแต้มเฉลี่ยให้ท า
ดังนี้ 
 ๑๓.๑ แต้มเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอา
ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจ าของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรว
มของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจ าที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้มีทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยปัดเศษจาก
ต าแหน่งที่ ๓ 
 ๑๓.๒ แต้มเฉลี่ ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้ งแต่ เริ่ม เข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยมหิดลจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจ าของผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษาและผลการศึกษามีแต้ม
ประจ า ตามข้อ ๑๒.๒ ให้มีทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยปัดเศษจากต าแหน่งที่ ๓ 
 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า ให้น าแต้มประจ าของสัญลักษณ์ที่ได้รับการประเมินครั้ง
สุดท้ายมาค านวณแต้มเฉลี่ย 
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 ข้อ ๑๔5 การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต    
              นักศึกษาที่ย้ายประเภทวิชาหรือส่วนงานในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนหรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนย้ายหน่วยกิตให้ครบ
หน่วยกิตตามหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น และมีผลการศึกษาที่มี
สัญลักษณ์เป็น T การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตนีใ้ห้ใช้เฉพาะนักศึกษาทีไ่ด้รับอนุมัติให้โอนย้าย หรือนักศึกษา
ที่ได้รับอนุมัติให้เรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอ่ืน ทั้งนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้ที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานมอบหมายหรือคณะกรรมการหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนย้ายหน่วยกิต 
           (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่โอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
ที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย 
 (๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหา และให้ประสบการณ์การเรียนรู้ ครอบคลุม
หรือเทียบเคียงกันได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต และกรรมการหลักสูตร
มีมติเห็นชอบด้วย 
 (๓) เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี ถ้าไม่เป็นไปตาม
นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าส่วนงาน   
          (๔) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า C หรือเทียบเท่า 
                       (๕) การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต ให้ท าได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร 
 ๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตให้ท าหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน พร้อมหลักฐานที่
เก่ียวข้องกับรายวิชาที่ขอโอน  ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรประจ าภาควิชา
ที่เก่ียวข้องและ/หรือคณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาน าเสนอพร้อมเหตุผลต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ 
 ๑๔.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชือ่รายวิชาที่เทยีบ
โอนให้ โดยใช้สัญลักษณ์เป็น T และจะไม่น ามาคิดแต้มเฉลี่ย 
 ๑๔.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา และโอนย้ายหน่วยกิต ตามข้อ ๑๔.๑(๑)-๑๔.๑(๓)   
มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี 
ก าหนดไว้ 
          ๑๔.๕ การโอนย้ายหน่วยกิตและผลการศึกษาที่นักศึกษา ได้ศึกษาตามหลักสูตรหรือ ศึกษา 
เป็นบางรายวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ภายใต้โครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ (Exchange Student and student Mobility)ในหลักสูตร หรือความร่วมมือ 
(MOU) ด้านการศึกษา ดังนี้ 

                                                 
5 ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับ

ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖o ลงวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖o 
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                       (๑) หลักสูตรสองภาษาที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใน
ต่างประเทศ โดยได้รับสองปริญญา ทั้งปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใน
ต่างประเทศ 
                       (๒) หลักสูตรสองปริญญาตรี หรือมากกว่า ที่จัดการเรียนการสอนกับสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนในต่างประเทศ โดยได้รับสองปริญญา ทั้งปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใน
ต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอนร่วมกัน (Double or Degree Program) 
                       (๓) หลักสูตรที่จัดการการเรียนการสอบร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในต่างประเทศ โดย
ได้รับปริญญาใบเดียว (Joint Degree Program) 
                       (๔) ความร่วมมือ(MOU) ด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใน
ต่างประเทศ 
                       การโอนย้ายหน่วยกิตในข้อ ๑๔.๕(๑)-(๕) นักศึกษาสามารถโอนย้ายหน่วยกิตและผลการศึกษาเป็น
สัญลักษณ์แต้มประจ าได้ และสามารถน าไปรวมจ านวนหน่วยกิต เพื่อใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ย และให้บันทึกผล
การศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรประจ าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง และหรือคณะกรรมการปะจ าส่วนงาน เป็นผู้พิจารณาน าเสนอพร้อมเหตุผลต่อ
อธิการบดีเพื่อนุมัติ 
                ๑๔.๖ การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิตที่มิได้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้หัวหน้า ส่วนงาน 
โดยความเห็นชอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรประจ าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง และ หรือ คณะกรรมการ
ปะจ าส่วนงาน เป็นผู้พิจารณาน าเสนอพร้อมเหตุผลต่ออธิการบดีเพื่อนุมัติ 
                      กรณีที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในต่างประเทศ 
ก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้การโอนย้ายหน่วยกิตตามข้อ ๑๔.๕ เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๑๕ การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
               (๑) ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
               (๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือได้เข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ                 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบด้วย 
                            (๓) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์อ่ืนที่รับรองโดยแพทย์
ประจ าหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                            (๔) เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัว อาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาได้แต่ต้องได้
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
 การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
โดยเร็วที่สุด และให้คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  
      ๑๕.๒ เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจ าต้องลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ  
๑๕.๑ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือผู้ที่
คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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 ๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา
ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือ ๓ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค  ถ้ามีความ
จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีในข้อ ๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒ แล้วแต่กรณี 
  ๑๕.๔ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ (๑) และ ข้อ ๑๕.๑ (๒) หรือในกรณีที่
มีเหตุสุดวิสัย ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
  ๑๕.๕ ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดย
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถูกจ าหน่ายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  
  ๑๕.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้า
ศึกษาต่อคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายก่อนก าหนดวันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาตามความในวรรคก่อน คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาด้วย     
 ข้อ ๑๖  การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
 ๑๖.๑ การจ าแนกสภาพนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก จะจ าแนกสภาพนักศึกษา
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สอง ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สามตามการจัดการศึกษาแบบ
ไตรภาคนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแต่ปีที่ ๒ เป็นต้นไปจะจ าแนกสภาพนักศึกษา เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติของแต่ละภาค หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดปี ส าหรับนักศึกษาที่
จะยื่นความจ านงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี อาจให้จ าแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ 
 ๑๖.๒ การจ าแนกสภาพนักศึกษาให้พิจารณาว่าเป็นนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยาทัณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือ
นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
         (๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๕๐ 
แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ จ าแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ   
 ประเภทที่ ๑ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง  ๑.๘๐  
 ประเภทที่ ๒ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐  
 ข้อ ๑๗ ฐานะชั้นปีของนักศึกษา 
 ให้เทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษาจากจ านวนหน่วยกิตที่สอบได้ ตามอัตราส่วนของหน่วยกิต         
รวมของหลักสูตรนั้น 
 ข้อ ๑๘  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 ๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้ได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาตามข้อ  ๒๐ 
 ๑๘.๒ ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก 
             ๑๘.๓ อธิการบดีสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เมื่อมีการจ าแนกสภาพนักศึกษา และมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐  
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                (๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที่ ๑ ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ อีก ๒ ภาค
การศึกษาติดต่อกันที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๓ ภาคการศึกษาติดต่อกัน
ที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๑ ปีการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษา 
โดยใช้ระบบอ่ืนตามข้อ ๕.๓ 
 (๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที่ ๒ ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ อีก ๔ ภาค
การศึกษาติดต่อกันที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๖ ภาคการศึกษาติดต่อกัน
ที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๒ ปีการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษา 
โดยใช้ระบบอ่ืนตามข้อ ๕.๓ 
 (๔) ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาบังคับครบจ านวนครั้งตามข้อ ๙.๒ (๓) แล้วผล
การศึกษาหรือผลการสอบ ยังคง“ไม่ได้”หรือ“ไม่ผ่าน” 
 (๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เท่าของเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
 (๖) 6เมื่อพ้นก าหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาปกติ หรือยังไม่ได้ด าเนินการรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา หรือ ไม่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการลงทะเบยีน
เรียน 
 (๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันร่วม/สถาบันสมทบ   
 (๘) มีปัญหาทางจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาข้อมูล และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติ   
 (๙) ถูกลงโทษตามข้อ ๒๒ 
                       (๑๐) ตาย 

 

ข้อ ๑๘ /๑ 7การคืนสภาพนักศึกษา 
 ๑๘/๑.๑ นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีข้อ ๑๘.๓ (๖) อาจยื่นค าร้องขอคืนสภาพ
การเป็นนักศึกษาได้ โดยให้ด าเนินการยื่นค าร้องต่ออธิการบดีเพื่อขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่
วันที่อธิการบดีสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ๑๘/๑.๒ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ประธานหลักสูตร คณบดี และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ตามล าดับ 
 ๑๘/๑.๓ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษากลับเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่อธิการบดีอนุมัติให้คืนสภาพ 
 ๑๘/๑.๔ ให้นับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้นด้วย 

                                                 
6 ข้อ ๑๘.๓(๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
7 ข้อ ๑๘/๑ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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 ๑๘/๑.๕ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมคืนสภาพ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพ 
 ๑๘/๑.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติคืนสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว จะมีสถานภาพเช่นเดียวกับ
สถานภาพเดิมก่อนพ้นสภาพแต่ทั้งน้การนับระยะเวลาศึกษาเป็นไปตามข้อ ๗ 
 ข้อ ๑๙  การส าเร็จการศึกษา 
           ๑๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
  ๑๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
  ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 ข้อ ๑๙/๑ 8การสอบภาษาอังกฤษ  
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๐ การให้อนุปริญญาหรือปริญญา   
   การพิจารณาให้ได้อนุปริญญาหรือปริญญา นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   ๒๐.๑  สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อ่ืนๆครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
 ๒๐.๒  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐    
 ๒๐.๓  เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งอนุปริญญาหรือปริญญานั้น 
   ๒o.๔9 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๑  การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ซึ่งรวมทั้งรายวิชา
ที่นักศึกษาย้ายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B (หรือเทียบเท่า) โดยไม่น าหน่วยกิตและแต้มประจ าที่เทียบรายวิชา หรือ
โอนย้ายหน่วยกิตมาคิดแต้มเฉลี่ยสะสม จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑ เมื่อสอบได้แต้ม
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ และ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
 ๒๑.๑ มีเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาหรือจ านวนปีการศึกษาน้อยที่สุดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร    

                                                 
8 ข้อ ๑๙/๑ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๙  
9 ข้อ ๒o.๔  แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๗๗   

 ๒๑.๒ มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามข้อ  ๒๐ 
 ๒๑.๓ ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน หรือสอบแก้ตัว หรือ
ปฏิบัติงานแก้ตัวในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน 
 ๒๑.๔ ในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต จ านวนรายวิชาที่ขอย้าย หรือขอ
โอนจะต้องไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนหน่วยกิตทั้งหลักสูตร  
 ข้อ ๒๒10 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริตนั้น และให้
ด าเนินนการทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๓ การใดที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น าแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวกับการศึกษาของ
คณะ หรือของมหาวิทยาลัยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๒๓/๑11 ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจพิจารณายกเว้นการด าเนินการใดๆตามข้อบังคับนี้ ได้แต่ต้องมีมติ
เห็นชอบจากรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม 
 ข้อ ๒๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้
อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยตีความ และสั่งการตามที่เห็นสมควร 
 
 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(ลงนาม)  วิจารณ์  พานิช 

(ศาสตราจารย์นายแพทย์วจิารณ์ พานชิ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  

                                                 
10 ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 

๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
11 ข้อ ๒๓/๑ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒o พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



๑๗๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๗๙   

 
 

 

 



๑๘๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๘๑   

 
 



๑๘๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๘๓   

 
  



๑๘๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๘๕   

 
 

 

 

 



๑๘๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๘๗   

 
 

 

 



๑๘๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๘๙   

 
 

 

  



๑๙๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๙๑   

 
 

 

 

 



๑๙๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๙๓   

 
 

 

 



๑๙๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๙๕   

 
 
 



๑๙๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 
 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๙๗   

 
 

 

  



๑๙๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ด้านกิจการนักศึกศึกษา 
เอกสารที่  ๑ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช ๒๕๖๒  
เอกสารที่  ๒ เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลัยมหิดล 

เร่ือง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

เอกสารที่  ๓ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบรกิารสุขภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เอกสารที่  ๔ เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการ
สุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙  

เอกสารที่  ๕ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เอกสารที่  ๖ แบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารที่  ๗ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เอกสารที่  ๘ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างชาติส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เอกสารที่  ๙ ใบสมั ค ร เข้ า ร่ ว ม โครงกา รแลก เปลี่ ยน ระหว่ า งประ เทศ  ระดั บปริญญาตรี   

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารที่  ๑๐ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้าง

ประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เอกสารที่  ๑๑ ใบสมัครทุนอุดหนุนนักศึกษาในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างเสริมประสบการณ์ตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ 
เอกสารที่  ๑๒      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา่ด้วย วินัยนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑      
เอกสารที่  ๑๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา่ด้วย เคร่ืองแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 

๒๕๕๓  
เอกสารที่  ๑๔ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เครื่องแต่งกายปกติ และความ

ประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เอกสารที่  ๑๕  ประกาศคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล วา่ด้วย กิจกรรมนักศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เอกสารที่ ๑๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 *** หากนักศึกษามีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหน่วยบริการการศึกษา           
โทร ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่อ ๑๑๐๑-๑๑๐๒ หรือหน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ                    โทร  
๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่อ ๑๑๐๔ 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๙๙   

 
 
 
 



๒๐๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๐๑   

 
 
 



๒๐๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๐๓   

 
 
 
 



๒๐๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๐๕   

 
 

 

 



๒๐๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๐๗   

 
 

 

 



๒๐๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๐๙   

 
 

 

 



๒๑๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๑๑   

 
 

 

 



๒๑๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๑๓   

 
 

 

 



๒๑๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๑๕   

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
---------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลที่
สูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถที่จะท าการศึกษาต่อไปได้ หรือ
เสียชีวิตในขณะที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล  

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๒๒.๘ และข้อ ๒๓ 
ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และ
การควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๒(๑) ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการ
บริหารบัญชีกองทุนกิจการนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ อธิการบดีจึงก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ส าหรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลไว้ดังนี้  

๑. ในประกาศนี้  
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายจากกองทุนเพื่อเป็นการสงเคราะห์นักศึกษา กรณี

สูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถที่จะท าการศึกษาต่อไปได้ หรือ
เสียชีวิต  

“นักศึกษา”หมายความว่า นักศึกษาหรือนักเรียนที่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย
ครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษานั้น  

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนกิจการนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองการบริหารบัญชี
กองทุนกิจการนักศึกษา  

“ทายาท” หมายความว่าทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย  
๒. การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามประกาศนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่นักศึกษาได้ช าระเงินค่าบริการสุขภาพในแต่ละปี

การศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยครบถ้วน จนถึงวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการช าระเงินค่าบริการสุขภาพในปี
การศึกษาถัดไป  

๓. ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์ ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) จ่ายให้นักศึกษากรณีสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
จนไม่สามารถที่จะท าการศึกษาต่อไปได้ เว้นแต่นักศึกษาไม่สามารถที่จะด าเนินการรับเงินสงเคราะห์ได้ ให้ทายาทตาม 
(๒) ตามล าดับเป็นผู้ด าเนินการและรับเงินแทน  

 
  



๒๑๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

(๒) จ่ายให้ทายาทกรณีนักศึกษาเสียชีวิต ดังนี้  
ก. บิดา มารดา  
ข. คู่สมรส  
ค. บุตร  

การจ่ายเงินสงเคราะห์ตาม (๒) ให้จ่ายให้กับทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละล าดับในส่วนแบ่งเท่าๆกัน เว้นแต่
กรณีเหลือทายาทเพียงล าดับเดียว ให้ทายาทในล าดับนั้นมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ทั้งหมด  

ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีทายาทตาม (๒) ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ปกครองที่มีพยานหลักฐานว่าเป็น
ผู้ปกครองดูแล เลี้ยงดู และหรือส่งเสียนักศึกษาระหว่างเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

๔. การขอรับเงินสงเคราะห์ ให้นักศึกษา ทายาท หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ยื่นเร่ืองขอรับเงินสงเคราะห์จาก
มหาวิทยาลัย (ผ่านกองกิจการนักศึกษา) ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ภายในก าหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่
แพทย์ผู้รักษาได้วินิจฉัยว่านักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่
สามารถที่จะท าการศึกษาต่อไปได้ หรือนับแต่วันที่นักศึกษาเสียชีวิตแล้วแต่กรณี  

กรณีนักศึกษา ทายาท หรือผู้ปกครองไม่ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคแรก 
ให้มหาวิทยาลัยงดการจ่ายเงินสงเคราะห์  

๕. กรณีทายาทผู้ใดกระท าโดยจงใจเป็นเหตุให้นักศึกษาเสียชีวิต ทายาทผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
และเพื่อประโยชน์ในการจัดแบ่งเงินสงเคราะห์ให้ถือว่าไม่มีทายาทผู้นั้น  

กรณีผู้ปกครองตามข้อ ๔ วรรคสาม กระท าโดยจงใจเป็นเหตุให้นักศึกษาเสียชีวิต ผู้ปกครองนั้นไม่มีสิทธิได้รบั
เงินสงเคราะห์  

๖. นักศึกษาผู้ใดได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของส่วนงานใด โดยมีเงินค่าบริการ
สุขภาพรวมอยู่ในรายการยกเว้นนั้นด้วย นักศึกษาผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามประกาศนี้  

๗. การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามประกาศนี้ ใ ห้จ่ายจากเงินกองทุนกิ จการนักศึกษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการบริหารบัญชีกองทุนกิจการนักศึกษา โดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ  

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

(ลงนาม) รัชตะ รัชตะนาวิน 
(ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวนิ) 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๑๗   

 
แบบ ๑ ก. 

แบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เขียนที่ ……………………………………………  
วันที่ …………เดือน………………พ.ศ………….  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….…………อายุ……….…...…ปี ตั้ง
บ้านเรือนอยู่เลขที่…………………หมู่ที่………………ตรอก/ซอย……………………….…………ถนน……….........................…………  
ต าบล/แขวง……………...................…………………………อ าเภอ/เขต……………………...............................………………………… 
จังหวัด……………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………หมายเลขโทรศัพท์…………….………… ได้ทราบ
และเข้าใจประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๗ เป็นอย่างดีแล้ว จึงขอยื่นเร่ืองต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดังมีข้อความต่อไปนี้  

ตามที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………  
นักศึกษาของ………………………………………………….. มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ช าระค่าบริการสุขภาพให้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับดังกล่าวข้างต้นได้สูญเสีย
สมรรถภาพในการท างานของ………………………………………จนไม่สามารถที่จะท าการศึกษาต่อไปได้ เมื่อวันที่………..
เดือน…………………………….พ.ศ……………..  
เพราะสาเหตุ………..……………………………………………………………………………..…รายละเอียดปรากฏตามความเห็นแพทย์
ผู้รักษาที่แนบมานี้  

ข้าพเจ้ า ในฐานะ………………………………ขอยื่น เรื่ องราวเพื่ อขอรับเงินสงเคราะห์ตาม ประกาศ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗           ดัง
รายการดังต่อไปนี้ (ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่อง )  
 ๑. ขอรับเงินในฐานะนักศึกษา เป็นเงิน…………………บาท (………………………………………)  
 ๒. ขอรับแทนนักศึกษาในฐานะทายาทตามกฎหมาย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม คือ  

 ๒.๑ บิดาและหรือมารดา  เป็นเงิน………………………บาท (………………………………..……….)  
 ๒.๒ คู่สมรส เป็นเงิน………………………บาท (…………………………………..…….)  
 ๒.๓ บุตร เป็นเงิน………………………บาท (……………………………..………….)  

 

 ๓. ขอรับในฐานะผู้รับมอบอ านาจจาก………………………………………………………………………….……….. ตามหนังสือ
มอบอ านาจฉบับลงวันที่ ……………………………………………………………ที่ แนบท้ายแบบค าขอฉบับนี้  เป็น
เงิน………………………………บาท (…………………………………………………………..)  
 

รวมเป็นเงินสงเคราะห์ ที่ข้าพเจ้าขอรับทั้งสิ้น……………………………………………...บาท  



๒๑๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

(…………………………………………………)  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิหรือไม่
มีอ านาจที่จะรับเงินจ านวน……………...บาท (…………………...……..) ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุ
ประการใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินตามจ านวนที่ข้าพเจ้าได้รับไป โดยไม่มีสิทธิหรือปราศจากอ านาจคืนให้แก่
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินไปจนถึงวันที่ได้ช าระเสร็จ  
 
 

(ลงชื่อ)………………………………….ผู้ยื่นค าขอรับเงิน  
(………………………………)  

(ลงชื่อ) ………………………………….พยาน  
(……………………………....)  

(ลงชื่อ) ………………………………….พยาน  
(………………………………)  

 
หมายเหตุ  ๑. แบบ ๑ ก นี้ใช้เฉพาะในกรณีที่นักศึกษาสูญเสยีสมรรถภาพในการทางานของอวัยวะเทา่นัน้ หากเป็น

กรณีที่ถึงแก่กรรม ให้ใช้แบบ ๒ ก  
๒. “ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้อนบุาล” หมายถึง บิดาและหรือมารดา โดยชอบด้วยกฎหมายของบุตร

ผู้เยาว์ หรือผู้ปกครองที่จัดตั้งขึ้นโดยพนิัยกรรมของบิดาหรือมารดาที่ถึงแก่กรรมในภายหลังหรือผู้
อนุบาลที่ศาลแตง่ตั้งขึ้น  

๓. “ทายาท” หมายถึง ทายาทตามกฎหมาย ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส และบตุร  
 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๑๙   

 
แบบ ๒ ก. 

แบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เขียนที่ …………………………………………  
วันที่ …………เดือน………………พ.ศ………….  

ข้าพเจ้า………………………….…………………อายุ………………ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่……………..................………..…  
หมู่ที่…………………….…ตรอก/ซอย………………......……………………ถนน………………………….….……………….……….… 
ต าบล/แขวง………………………..…………...…………………อ าเภอ/เขต…………...........................…….………………………………… 
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……………………หมายเลขโทรศัพท์…………………………….……… ได้ทราบ
และเข้าใจประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๗ เป็นอย่างดีแล้ว จึงขอยื่นเร่ืองต่ออธิการบดีดังมีข้อความต่อไปนี้  

 

ตามที่………………………………………………………………………………………………………………………………….นักศึกษา
ของ……………………………………………………………….. มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ช าระค่าบริการสุขภาพให้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลฉบับดังกล่าวข้างต้นได้ถึงแก่
กรรมลง เมื่อวันที่……….เดือน……………………พ.ศ…….  
เพราะสาเหตุ………………………………………………………………………..ซึ่งมิได้เกิดขึ้นเพราะความจงใจของบุคคลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์ตามประกาศดังกล่าว  
 

ข้าพเจ้าในฐานะ……………………………………………………ขอยื่นเรื่องราวเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ตามรายการดังต่อไปนี้ (ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่อง )  
 ๑. ขอรับเงินเฉพาะส่วนที่ขา้พเจ้ามีสิทธไิด้รับในฐานะทายาทตามกฎหมาย หรือผู้ปกครอง  

 ๑.๑ บิดาและหรือมารดา  เป็นเงิน………………………บาท (………………………………….)  
 ๑.๒ คูส่มรส    เป็นเงิน………………………บาท (………………………………….)  
 ๑.๓ บุตร    เป็นเงิน………………………บาท (………………………………….)  
 ๑.๔ ผู้ปกครอง   เป็นเงิน………………………บาท (………………………………….)  

 
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๗  
 



๒๒๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ๒. ขอรับในฐานะเปน็ผู้แทนโดยชอบธรรมของ  
 ๒.๑………………………………………เป็นเงิน………………………บาท (…………………….)  
 ๒.๒………………………………………เป็นเงิน………………………บาท (…………………….)  

ฯลฯ 
 

 ๓. ขอรับในฐานะผู้รับมอบอ านาจจาก……………………………………………..……………………….. ตามหนังสือ
มอบอ านาจฉบับลงวันที่……………………………………..……ที่ แนบท้ายแบบค าขอ ฉบับนี้ เป็น
เงิน………………………………….บาท(………………………………………………………...)  
 
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ ที่ข้าพเจา้ขอรับทั้งสิ้น…………………...บาท (……………………………)  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่มี

สิทธิหรือไม่มีอ านาจที่จะรับเงินจ านวน………………….บาท (……………………………) ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ไม่
ว่าด้วยเหตุประการใดๆก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินตามจ านวนที่ข้าพเจ้าได้รับไป โดยไม่มีสิทธิหรือปราศจาก
อ านาจคืนให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินไปจนถึงวันที่
ได้ช าระเสร็จ  
 

(ลงชื่อ)……………………………….ผูย้ื่นค าขอรับเงิน  
(………………………………)  

(ลงชื่อ)………………………………….พยาน  
(……………………………....)  

(ลงชื่อ)………………………………….พยาน  
(………………………………)  

 
หมายเหตุ  ๑. แบบ ๒ ก นี้ใช้เฉพาะในกรณีที่นักศึกษาถึงแก่กรรมเท่านั้น หากเป็นกรณีที่สูญเสียสมรรถภาพให้ใช้

แบบ ๑ ก  
๒. “ผู้แทนโดยชอบธรรม” หมายถึง บิดาและหรือมารดา โดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรผู้เยาวห์รือ

ผู้ปกครองที่จัดตั้งขึ้นโดยพินยักรรมของบิดาหรือมารดา ที่ถึงแก่กรรมในภายหลังหรือแต่งตั้งขึ้นตาม
ค าสั่งศาล  

 
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๗  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๒๑   

 

แบบ ๓ ก.  

หนังสือรับรองการใช้เงิน 
เขียนที…่……………………………………….  

วันที่………เดือน………………พ.ศ………….  
ตามที่……………………………………..………………………………ได้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินสงเคราะห์ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ ตาม
แบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่ ………นั้น  

ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………อายุ………………….ปี หมายเลข
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่……………………………………………อาชีพ……………………………… ตั้งบ้านเรือนอยู่
เ ลขที่……………. .หมู่ ที่ ……………. .ตรอก/ซอย………………………. .ถนน………………………… ต าบล/
แขวง……………………………………………………………. .อ า เภอ/ เขต……………………….…………………. 
จังหวัด…………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท์……………………….. คู่สมรส
ชื่อ………………………………………………………สถานที่ท างาน………………………………………………… หมายเลข
โทรศัพท์……………………………….ได้ทราบข้อความในแบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับดังกล่าวข้างต้น จึงท าหนังสือรับรองการใช้เงินฉบับนี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ดังมี
ข้อความต่อไปนี้ คือ  

๑. ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า………………………………………………………………………………………………. เป็นผู้มี
สิทธิหรือมีอ านาจขอรับเงินสงเคราะห์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗ ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในแบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่……………………………………….จริง  

๒. หากปรากฏว่า……………………………………….…….เป็นผู้ไม่มีสิทธิหรือไม่มีอ านาจที่จะขอรับเงิน
สงเคราะห์ ในจ านวนเงินที่ระบุไว้ในแบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อ ๑ ไม่
ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน และไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินจ านวน
ที่……………………………………………ได้รับไปจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่มีสิทธิ หรือไม่มีอ านาจคืนให้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยจะได้ก าหนด หากข้าพเจ้าผิดนัดไม่ช าระเงินจ านวน
ดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ให้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดลในจ านวนที่ค้างช าระอยู่จนถึงวันที่ได้ช าระเสร็จสิ้น  
 
ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  
 
 

ติด 
อากรสแตมป ์

๑๐ บาท 
 



๒๒๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้ต่อหน้าพยาน  
 
(ลงชื่อ) …………………………….ผู้รับรองการใช้เงิน  

(…………………………….)  
(ลงชื่อ) ………………………………….พยาน  

(…………………………….)  
(ลงชื่อ) ………………………………….พยาน  

(…………………………….)  
 
ข้าพเจ้า…………………………………………………...เป็นคู่สมรสของ…………………………………….................…… 

ยินยอมให้….…………………………….…………ท าหนังสือรับรองการใช้เงินฉบับนี้ทุกประการ  
 
(ลงชื่อ) ……………………………….ผู้ให้ความยินยอม  

(…………………………….)  
(ลงชื่อ) ………………………………….พยาน  

(…………………………….)  
(ลงชื่อ) ………………………………….พยาน  

(…………………………….)  
 
*ผู้รับรองการใช้เงิน ต้องเป็นข้าราชการประจ าระดับ ๔ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการขึ้นไป (บรรจุแต่งตั้งด้วยวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๒๓   

 

 
 

 

 
หนังสือมอบอ านาจ 

 

เขียนที…่…………………………………………  
วันที่………เดือน………………….พ.ศ………….  

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า……………………………………………………………..............……...อายุ………….…..ปี 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี……………………………………ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี………..……........……......  
ตรอก/ซอย………………....…….….ถนน……………………….……...……….ต าบล/แขวง……………......…………..…………….  
อ าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด…………….................……………..รหัสไปรษณีย์…………...............……..  
โทรศัพท…์………………………….ขอมอบอ านาจให้ ( นาย,นาง,นางสาว )…………………...............…………………………  
(ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่อง )  

 

 ๑. เป็นผู้มายื่นเรื่องราวขอรับเงินสงเคราะห์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์
การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗ รวมทั้งมีอ านาจแก้ไขต่อเติมข้อความ
ในแบบยื่นเรื่องราว ขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และให้ถ้อยค าที่เก่ียวข้องกับ
การนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ  
  ๒. เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ จ านวน……………..บาท จากมหาวิทยาลัยมหิดลแทนข้าพเจ้า  

 

การใดๆ อัน ( นาย,นาง,นางสาว ) ……………………………………………………………………..ได้กระท า
ไปภายในขอบอ านาจที่ได้รับมอบตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทั้งสิ้นเสมือนหนึ่งเป็นการกระท าของ
ข้าพเจ้าทุกประการ  

 

ลงชื่อ…………………………………………ผู้มอบอ านาจ  
(……………………………………)  

ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับมอบอ านาจ  
(……………………………………)  

ลงชื่อ…………………………………………พยาน  
(……………………………………)  

ลงชื่อ…………………………………………พยาน  
(……………………………………)  

 
ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

ติด 
อากรสแตมป ์

๓๐ บาท 
 



๒๒๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

  

 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษาแก่นักศกึษาท่ีมีผลการเรียนดี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

------------------------------------------ 
  โ ดย ที่ เ ป็นการสมควรก าหนดหลัก เกณฑ์และอัตราการ ให้ทุนการศึกษาแ ก่
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตท่ีมีผลการเรียนดีให้เหมาะสม  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒.๔ และ ข้อ ๒๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. 
๒๕๕๑ ซึ่งออกตามความในข้อ ๓๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน 
พ.ศ.๒๕๕๑ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 
เมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 ๑. ให้ยกเลิกประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ๒. ให้จัดสรรเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ ที่มีผลการ
เรียนดี ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑  นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดในสี่ชั้นปีของแต่ละหลักสูตรฯ ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท 
  ๒.๒  นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตรฯ ทุนละ  ๓,๐๐๐ บาท 
 ๓. คุณสมบัติของผู้รับทุน    
  ๓.๑  นักศึกษาท่ีศึกษาจบการศึกษาชั้นปีท่ี ๑ ,๒, ๓ และ ๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ท่ีได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในชั้นปี 
  ๓.๒  ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีได้รับทุนต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐   
 ๔. เงื่อนไขในการรับทุน   
  ๔.๑  นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาตาม
โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา   
  ๔.๒  นักศึกษาต้องมีความประพฤติดีสุภาพเรียบร้อยและ ไม่เคยมีประวัติท าผิดวินัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
 ๕. ผู้มีอ านาจในการพิจารณาทุน ได้แก่คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ท้ังนี้ งาน
การศึกษาจะด าเนินการน ารายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณารับมอบทุนการศึกษาน าเข้าที่ประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการประจ าคณะมีมติพิจาณาเห็นชอบ 
 ๖. เอกสารท่ีใช้ประกอบในการรับทุนได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษาในปีการศึกษาท่ีขอรับทุน 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๒๕   

 ๗. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดี มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการให้
ปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร และถือเป็นท่ีสุด 
 ๘. การจ่า ย เ งินตามประกาศนี้ ใ ห้ เ บิกจ่า ยจาก เ งิน ร าย ได้ของคณะศิลปศาสตร์ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 
 ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๒๗   

 
 
 



๒๒๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๒๙   

 
 
 



๒๓๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ  
 ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
(โปรดกรอกข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วน ด้วยลายมือบรรจง) 

ผู้ขอสมัครทุน  
ช่ือ นาย/ นางสาว...................................................................... ช่ือภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่).................................. 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา   / ช้ันปี..................คะแนนเฉลี่ย(ล่าสดุ)............... 
สถานท่ีที่จะตดิต่อในระหวา่งการด าเนินการพิจารณา บ้านเลขท่ี.................. ซอย......................... ถนน...................... 
ต าบล/แขวง............................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด............................................. 
โทรศัพท์................................................  อีเมล์ของมหาวิทยาลัย........................................@student.mahidol.edu 
ช่ือโครงการที่จะเข้าร่วม................................................................. ระยะเวลาการเข้าร่วม............................................ 
ประวัติการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
 ไม่เคย   เคย (โปรดระบุช่ือโครงการและระยะเวลาการเขา้ร่วม) 

๑. ช่ือโครงการ………………………………….....………………………ระยะเวลา.............................................................. 
๒. ช่ือโครงการ…………………...........…………………………………ระยะเวลา............................................................. 
๓. ช่ือโครงการ……………………………………........…………………ระยะเวลา.............................................................. 
๔. ช่ือโครงการ………………………………........………………………ระยะเวลา.............................................................. 
๕. ช่ือโครงการ………………………………………........………………ระยะเวลา.............................................................. 

ประวัติการได้รับทุนการศึกษาและทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่นักศึกษาเคยได้รับ 
 ไม่เคย   เคย (โปรดระบุช่ือทุนและจ านวนเงินทุน) 

๑. ช่ือทุน……………………………………........………………... จ านวนเงินทุน............................................................. 
๒. ช่ือทุน……………………………………........………………... จ านวนเงินทุน............................................................. 
๓. ช่ือทุน………………………………........……………………... จ านวนเงินทุน............................................................. 
๔. ช่ือทุน…………………………………........…………………... จ านวนเงินทุน............................................................. 
๕. ช่ือทุน……………………………………........………………... จ านวนเงินทุน............................................................. 

โครงการหรือทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการรับทุน 
 ไม่ม ี    มี (โปรดระบุชื่อโครงการหรือช่ือทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ) 

๑. ช่ือโครงการ/ทุน…………………………………………………………………………………………….......……...  
๒. ช่ือโครงการ/ทุน………………………………………………………………………………………………….........  

 

ลงนามผูส้มัคร...................................................................... 
(……………………………………………………………….) 

วันท่ี....................... เดือน............................. พ.ศ..................... 

 

 
 

 
 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 

ค ารับรองและความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา/ประธานหลักสูตร 
ข้าพเจ้า........................................................................................................... ต าแหน่ง........................................................................ 
ขอรับรองว่า นาย/ นางสาว............................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา................................................... 
มีคุณสมบัต ิความประพฤตเิหมาะสมและมผีลการเรยีนในปีท่ีผา่นมาโดยได้คะแนน (GPA) เฉลี่ย.........ครบถว้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหดิล  
จึงเห็นสมควรให้พิจารณา นาย/นางสาว..............................................................เป็นผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นระหว่างประเทศได ้   

       

                                                                    ลงนาม....................................................................... 
         (................................................................................) 
      วันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ................... 

 

ล าดับท่ีสมัคร.................... 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๓๑   

 

 
 

หลักฐานประกอบการยื่นสมัครเข้าร่วม 
โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  

 

๑. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 

๒. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ออกโดยโครงการนั้น ๆ) 
๓. รูปถ่ายนักศึกษาขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร) 
๔. ส าเนาบัตรประชาชนนักศึกษาพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ (ส าเนาเฉพาะ

หน้าบัตร) 
๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ (ส าเนาเฉพาะ 

หน้าบัตร) 
๖. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า ๖ เดือน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวน ๑ ฉบับ 
๗. ส าเนาทะเบียนบ้านและลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
๘. ส าเนาหน้าสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของนักศึกษาพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวน ๑ ฉบับ (บัญชีธนาคารต้องเปิดภายในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลเท่านั้น) 
๙. ส าเนาใบแสดงผลการเรียนของภาคการศึกษาล่าสุด พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
๑๐. ส าเนาผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
๑๑. Activity Transcript ที่ออกโดยกองกิจการนักศึกษา (ขอได้ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล)  
๑๒. ส าเนา LA Activity Passport เฉพาะหน้าที่ได้ลงตราประทับเข้าร่วมกิจกรรม (ส าหรับนักศึกษา ๕๗ 

เป็นต้นไป)  
๑๓. ส าเนาหลักฐานรางวัลทางด้านการศึกษา หรือกิจกรรมนักศึกษา (ถ้ามี)  
 

หนว่ยวิเทศสัมพันธ์  งานวิจยัและวชิาการ 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหดิล 

 
  



๒๓๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 
 
 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ทุนส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ตามคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ เห็นสมควรปรับปรุงประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ทุนส่งเสริมศักยภาพและ

เสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๒.๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บ

เงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งออกตามความในข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณบดีโดยความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนไว้ดังนี้ 

๑. ในประกาศนี้ 
“คณะ,, หมายความว่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
“คณบดี" หมายความวา่ คณบดคีณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
“รองคณบดี , , หมายความว่า รองคณบดีที่ ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกิจการนักศึกษา                       

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
“ทุน” หมายความวา่ ทุนส่งเสรมิศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค ์
๒. ให้ยกเลิก 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ทุนส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ โดยนักศึกษาต้องไม่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไม่เป็นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ และ
จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษา 

๔. ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับทุน 
๔.๑ เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและสร้างเสริมประสบการณ์และ สอดคล้องตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะศิลปศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
๔.๒ เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะดา้นใดดา้นหนึง่ดังนี ้

(๑) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่ ง เสริมหรือพัฒนา 
ความสามารถของนักศึกษา ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อ่ืน และ
เข้าใจโลก เป็นต้น 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๓๓   

(๒) ด้านความรู้ เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือพัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาให้กว้างขว้างและเป็นระบบ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ หลักการ ทฤษฎี แนวทางการวิจัยใน
ปัจจุบัน หรือประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ไห้กว้างขว้างยิ่งขึ้น 

(๓) ด้านทักษะทางปัญญา เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม หรือพัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และสามารถประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
โครงการหรือกิจกรรมนั้นสามารถส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง และสังคม และ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นโครงการหรือ กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้น าหรือสมาซิกของกลุ่ม ส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าใจและสามารถยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โครงการหรือกิจกรรมนั้นสามารถ
ส่งเสริมหรือพัฒนาสุนทรียภาพและความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น 

(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
โครงการหรือกจิกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม พัฒนาให้นักศึกษาสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกันได้ 

๕. อัตราการให้ทุน 
๕.๑ กรณีโครงการหรือกิจกรรมภายในประเทศ 

(๑) คณะเป็นผู้คัดเลือกหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมให้ได้รับทุนเต็มจ านวนที่จ่ายจริง 
(๒) นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้ได้รับทุนในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี

การศึกษา 
๕.๒ กรณีโครงการหรือกิจกรรมในต่างประเทศทุกกรณี  ให้ได้รับทุน ได้แก่ ค่าลงทะเบียนไม่

เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปีการศึกษา และค่าเดินทางไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปีการศึกษา 
๖. การยื่นขอรับทุน 

๖.๑ กรณีโครงการหรือกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศที่คณะเป็นผู้คัดเลือกหรือ ส่งเสริม
ให้นักศึกษาเข้าร่วม คณะจะปิดประกาศรับสมัครนักศึกษาซึ่งประสงค์ขอรับทุนตามประกาศนี้ และให้นักศึกษายื่น
ขอรับทุนต่อรองคณบดี ได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษาก่อนหมดเขตปิดรับสมัคร 

๖.๒ กรณีโครงการหรือกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอ ให้ยื่นขอรับ
ทุนต่อรองคณบดีได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่า       ๓๐ วันท าการ 

๗. เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุน 
๗.๑ กรณีโครงการหรือกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศที่คณะเป็นผู้คัดเลือกหรือ ส่งเสริม

ให้นักศึกษาเข้าร่วม 
(๑) ส าเนาบัตรนักศึกษา 
(๒) ใบสมัครทุนส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 
(๓) ก าหนดโครงการหรือกิจกรรม 
 



๒๓๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

๗.๒ กรณีโครงการหรือกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอ 
(๑) ส าเนาบัตรนักศึกษา 
(๒) ใบสมัครทุนส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 
(๓) จดหมายเชิญหรือจดหมายตอบรับการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม 
(๔) ก าหนดโครงการหรือกิจกรรม 
(๕) เอกสารสรุปค่าใช้จ่าย 

- ทุนภายในประเทศ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ 
- ทุนต่างประเทศ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง 

(๖) เอกสารการลงทะเบียน และเอกสารที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
๘. ผู้พิจารณาการให้ทุน 

๘.๑ กรณีโครงการหรือกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศที่คณะเป็นผู้คัดเลือกหรือ ส่งเสริม
ให้นักศึกษาเข้าร่วม ให้คณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษาที่คณบดีแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาให้ทุน 

๘.๒ กรณีโครงการหรือกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอ ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของคณะ
ศิลปศาสตร์เป็นผู้พิจาณาร่วมกัน โดยให้พิจารณาจากเหตุผลความจ าเป็นในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม และ
วันที่นักศึกษายื่นขอรับทุนด้วย 

๙. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรือปัญหาอ่ืนใดเกี่ยวกับประกาศนี้ ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการตามข้อ ๘ พิจารณาตัดสิน 

๑๐. กรณีที่มีผู้ขอรับทุนเป็นจ านวนมากและทุนมีจ านวนจ ากัด ให้คณะกรรมการตามข้อ ๙ พิจารณาให้
ทุนเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะศิลปศาสตร์เท่านั้น 

๑๑. การแจ้งผลการพิจารณา 
๑๑.๑ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๘.๑ แจ้งผลให้นักศึกษาทราบภายใน ๑๕ วันท าการ หลังจากคณะ

ปิดรับสมัครการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม 
๑๑.๒ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๘.๒ แจ้งผลให้นักศึกษาทราบภายใน ๑๕ วันท าการ หลังจากหน่วย

กิจการนักศึกษาได้รับเอกสารยื่นขอรับทุน 
๑๒. เงื่อนไขในการรับทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑๒.๑ ส่งใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ หลังจากเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมภายใน ๑๐ วันหลังเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการที่หน่วยกิจการนักศึกษาหรือหน่วยวิเทศสัมพันธ์ในกรณีกิจกรรมต่างประเทศ 

๑๒.๒ จัดท ารายงานการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม อย่างน้อย ๑ หน้ากระดาษขนาด A๔ แสดง
ถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับทุนภายใน ๑๐ วันหลังเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการเสนอ
ต่อรองคณบดี และยื่นรายงานดังกล่าวได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษาหรือหน่วยวิเทศสัมพันธ์ในกรณีกิจกรรมต่างประเทศ 

๑๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้และ/หรือประสบการณ์ที่ได้
จากการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมอย่างน้อย ๑ กิจกรรม 

หากนักศึกษาผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อนี้ คณะจะไม่พิจารณาให้ทุนในครั้งต่อไป 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๓๕   

๑๓. การจ่ายเงินตามประกาศนี้  ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๑๔. ให้คณบดีรักษาการตามประกาศนี้และมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล) 

   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
  



๒๓๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
ใบสมัครทุนอุดหนุนนักศึกษาในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างเสริม
ประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ 

    
 (โปรดกรอกใบสมัครด้วยการพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง) 

๑. ข้าพเจ้า นาย, นาง, นางสาว.........................….........……………...…................................. 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา…........................................ เบอร์โทรศัพท์ ….......................... 

๒.   นักศึกษาระดับ  ปรญิญาตรี    ปริญญาโท สาขาวิชา......................……………………….….… ช้ันปทีี…่….…  
๓. โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับทุน (ตัวบรรจง)...............…………………..……....................................……............... 
 ..................................................................................…….……….......................................................................... 
๔.  ช่ือและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา (ตัวบรรจง)............…………….……...................................…… 
๕.  ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน ........................................................................................ 
๖.  ประวัติการขอรับทุน (เฉพาะทุนอุดหนุนนักศึกษาในการส่งเสรมิศักยภาพและสร้างเสริมประสบการณ์ตาม 
 คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ คณะศลิปศาสตร์) 
   ไม่เคยไดร้ับทุนสนับสนุน 
  เคยไดร้ับทุนอุดหนุนนักศึกษาในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างเสรมิประสบการณต์ามคณุลักษณะบัณฑติที่พึง

ประสงค์ คณะศลิปศาสตร์) เมื่อปกีารศึกษา…….…………จ านวนเงิน……………………………บาท  
 ช่ือโครงการหรือกิจกรรมทีเ่คยได้รบัทุนสนับสนุน..................................................................................... 
๗. สถานท่ีที่จะตดิต่อในระหวา่งการด าเนินการพิจารณาทุน บ้านเลขท่ี..............….........ซอย.........…..….…...….....      
 ถนน......……....ต าบล/แขวง.......……...................อ าเภอ/เขต.........….......................จังหวัด.....……..............….... 
 รหัสไปรษณีย์..........…........... Email……………………………………………………………….....................................…… 
๘.  จ านวนเงินท่ีจะขอรับทุนอุดหนุน (กรอกเฉพาะนักศกึษาที่ขอทุนอุดหนุนโครงการหรือกจิกรรมฯ ที่นักศึกษาเปน็ผูเ้สนอขอรบัทุน)  

โครงการ/กิจกรรมภายในประเทศ จ านวนเงิน .......................…….………… บาท  
  โครงการ/กจิกรรมต่างประเทศ    ค่าลงทะเบียน.............………… บาท  ค่าเดินทาง.............………… บาท   
๙.  เหตุผลหรือความจ าเป็นที่สมควรได้รับทุน 
 ..............................………………............................……..............................…….............................……...................  
 ..............................………………............................……..............................…….............................……...................   
 

     (ลงนามผู้สมัครขอรับทุน).....................................…………….…................…...  
                                                                    วันท่ี.....…......เดือน..………..…...…..........พ.ศ 
 
 

.......…………. 
 

 

 
 
 

   ค ารับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา/ประธานหลักสูตร                
…………………….……….……………………………………….........…………………………………………...............
.........................................................................................................………………………………………
…………………………………………..……………………….……….……………………………………………………… 
 
                                                    (ลงนาม).........................….……………........................                                                                                         
                (………………………………….………………) 
                                                          วันท่ี.......…..เดือน……….............พ.ศ............... 

หมายเหตุ  ๑. ยื่นขอรับทุนต่อรองคณบดีได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันท าการ 
         ๒. ส่งใบเสร็จค่าใช้จ่ายหลังเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใน ๑๐ วันที่หน่วยกิจการนักศกึษา/หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
                 ๓. ท ารายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย ๑ หน้ากระดาษ A4 ส่งหลังเข้าร่วมฯภายใน ๑๐ วัน 

 

รูปขนาด ๑ นิ้ว 

ล าดับที่สมัคร ........... 
 

 เอกสารประกอบการยื่นขอรับทนุ 

 ส าเนาบัตรนักศึกษา 

 ก าหนดการโครงการ/กิจกรรม 

 จดหมายเชิญ/จดหมายตอบรบั 
 เอกสารการลงทะเบยีน(ถ้ามี) 
 ส าเนาสมุดบญัชี ธ.ไทยพาณิชย์ 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๓๗   

 
 
 
 



๒๓๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๓๙   

 
 
 



๒๔๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๔๑   

 
 
 



๒๔๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๔๓   

 

 
 
 



๒๔๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๔๕   





คณะศลิปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ๒๔๕ 
 

 
 
 



๒๔๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๔๗   

 
 

 



๒๔๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง เครื่องแต่งกายปกตแิละความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

………………………………… 
ด้วยคณะศิลปศาสตร์เห็นสมควรก าหนดรูปแบบเครื่องแต่งกายปกติและความประพฤติของ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ที่มีการเรียนและการสอบในรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย เครื่องแต่งกาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้ 

๑. ให้ยกเลิกประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง เครื่องแต่งกายและความประพฤติ    
ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ที่มีการเรียนและการ

สอบในรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓. ด้านเครื่องแต่งกาย 

๓.๑ เครื่องแบบปกติของนักศึกษาชาย ประกอบด้วย 

(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความกว้างของตัวเสื้อต้อง
หลวมกว่าล าตัวอย่างน้อยข้างละ ๑.๕ นิ้ว (ทบหน้า หลัง = ๓ นิ้ว) ตลอดล าตัว ความยาวของตัวเสื้อปิดหน้า
ท้อง ชายเสื้อต้องอยู่ในกางเกง คาดเข็มขัดเห็นหัวเข็มขัดและสายเข็มขัดทั้งเส้น ตลอดเวลาที่อยู่ใน
มหาวิทยาลัย 

(๒) กางเกงขายาวแบบสากลทรงตรง มีหูเข็มขัด สีกรมท่าหรือสีด า (ห้ามใส่กางเกงผ้ายีนส์     
หรือผ้าลูกฟูก) 

(๓) เข็มขัดหนัง มีหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็นรูปตรา     
มหาวิทยาลัยสีทอง 

(๔) ถุงเท้าสีด า สีเทา สีน้ าตาล หรือสีน้ าเงิน 
(๕) รองเท้าหุ้มส้นสีด าหรือสีสุภาพ ไม่ฉูดฉาด 

  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๔๙   

๓.๒ เครื่องแบบปกติของนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย 
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป มีความหนาพอสมควรและไม่เห็นเสื้อ

ชั้นใน  ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ความกว้างของตัวเสื้อต้องหลวมกว่าล าตัวอย่างน้อย
ข้างละ ๑.๕ นิ้ว (ทบหน้า หลัง = ๓ นิ้ว) ตลอดล าตัว ความยาวของตัวเสื้อปิดหน้าท้อง ชายเสื้อต้องอยู่ใน
กระโปรง คาดเข็มขัดเห็นหัวเข็มขัดและสายเข็มขัดทั้งเส้น ตลอดเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย  

(๒) กระโปรงทรงจีบรอบตัว ทรงเอ หรือทรงตรงไม่รัดรูป ไม่มีผ่าด้านหน้าหรือด้านข้าง 
อนุญาตให้ผ่าด้านหลังได้ แต่ต้องพับซ้อนลึก ๒ นิ้วและสูงไม่เกิน ๕ นิ้ว ความยาวคลุมเข่า สีน้ าเงินเข้ม            
สีกรมท่าหรือสีด า  มีขอบ ขอบกระโปรงกว้างอย่างน้อย ๑ นิ้วเพื่อคาดเข็มขัด 

(๓) เข็มขัดหนัง มีหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็นรูปตรา
มหาวิทยาลัยสีทอง 

(๔) เข็มตรามหาวิทยาลัย ใช้ติดอกเสื้อเบื้องขวา  
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นแบบสุภาพสีด า สีน้ าตาล สีน้ าเงิน สีเทา หรือสีขาว 

๔. ด้านความประพฤติ นักศึกษาต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
(๑) ใช้วาจาสุภาพทั้งในและนอกห้องเรียน และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
(๒) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่นและไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจ

น ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือเสียหายแก่ตนเอง ผู้อ่ืนหรือมหาวิทยาลัย 
(๓) เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัย 
(๔) รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

และไม่ก่อเหตุวุ่นวาย ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย หรือท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อ่ืน 
(๕) แขวน/แสดง/ติดบัตรประจ าตัวนักศึกษาในกรณีเข้าอาคารเรียน ชั้นเรียน ห้องสอบ 

หรือติดต่อส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

๕. กรณีนักศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ถือว่านักศึกษาผู้นั้นกระท าผิดวินัยที่ยังไม่ถึงขั้นเป็น
การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จักต้องได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนหรือท าทัณฑ์บน ตามความเหมาะสมแก่
กรณี การลงโทษตามวรรคแรก ให้หัวหน้าส่วนงานสั่งลงโทษเป็นหนังสือ และแจ้งการลงโทษให้บิดามารดา
หรือผู้ปกครอง เพื่อทราบ 

๖. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีมีอ านาจวินิจฉัย สั่งการตามที่
เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 



๒๕๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 
 

 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
................................................... 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรนักศึกษาให้มีความเหมาะสม คล่องตัว และ
สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ ตามนโยบายของคณะ    
ศิลปศาสตร์ยิ่งขึ้น จึงขอยกเลิกประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๖ และใช้ประกาศฉบับนี้ ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
“รองคณบดี” หมายความว่า รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ ศึกษาในทุกระดับ

ปริญญา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งจากคณบดีให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สโมสรนักศึกษา และชุมนุม เพื่อท าหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาตามประกาศนี้ 

“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของคณะศิ ลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

“องค์กรนักศึกษา” หมายความว่า หน่วยงานนักศึกษาซึ่งท าหน้าที่บริหารกิจกรรมนักศึกษาของ
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลัก ได้แก่ สโมสรนักศึกษา และชุมนุม 

“สโมสรนักศึกษา” หมายความว่า สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
“ชุมนุม” หมายความว่า ชมรมในระดับส่วนงานตามที่สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 

ข้อ  ๔  ให้คณบดีรักษาการตามประกาศนี้และมีอ านาจตีความและวินจิฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏบิตัิ
ตามประกาศนี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ  ๕  ให้องค์กรนักศึกษาอยู่ในการก ากับดูแลของคณะศิลปศาสตร์ โดยมีรองคณบดีเป็นผู้ก ากับ

ดูแล 

ข้อ  ๖  ให้องค์กรนักศึกษาก าหนดหลักการและแนวทางการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของคณะศิลปศาสตร์ 
(๒) ธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของคณะศิลปศาสตร์ 
(๓) ธ ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมของนักศึกษา 
(๔) เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของคณะศิลปศาสตร์ 
(๕) ส่งเสริมความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่นักศึกษา 
(๖) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพและการปกครองตนเองตาม

แนวทางประชาธิปไตยโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศคณะศิลปศาสตร์ 
(๗) ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีความส านึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
(๘) ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
(๙) ส่งเสริมกิจกรรมด้านวินัยและทักษะทางสังคม วิชาชีพ วิชาการ และจิตตปัญญาศึกษา 
(๑๐) ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง 
(๑๑) ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพ พลานามัย และ

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 

หมวด ๒ 
สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของนกัศึกษา 

 
ข้อ  ๗  นักศึกษามีสิทธิและเสรีภาพ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

และมีความเสมอภาคที่จะได้รับความยุติธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การเข้าสมัครในต าแหน่งต่างๆ ขององค์กรนักศึกษา และออกเสียงแสดงประชามติในกิจการ

ต่างๆ ของนักศึกษาตามประกาศของคณะศิลปศาสตร์ที่เกี่ยวกับกิจการนั้น 
(๓) เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร

นักศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตประกาศของคณะศิลปศาสตร์ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๔) ร้องเรียนต่อสภานักศึกษาเพื่อพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขเสนอต่อมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่ได้

รับความเป็นธรรม 
(๕) สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา การอบรม การพูด การเขียน การโฆษณา การก่อตั้งกลุ่มเพื่อจัด

กิจกรรม ภายใต้ขอบเขตประกาศของคณะศิลปศาสตร์ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย 



๒๕๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

(๖) เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรนักศึกษาจัดขึ้นตามความเหมาะสม และใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ 
และบริการที่มหาวิทยาลัยจัดอ านวยให้ 

ข้อ  ๘  นักศึกษามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของคณะศิลปศาสตร์ 
(๒) ศึกษาหาความรู้อย่างตั้งใจและเต็มความสามารถ 
(๓) ให้ความเคารพและให้เกียรติ์คณาจารย์ 
(๔) รักษาและน าชื่อเสียงมาสู่คณะศิลปศาสตร์ 
(๕) ธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 
(๖) ธ ารงไว้ซึ่งความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 
(๗) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ประกาศของคณะศิลปศาสตร์ และประกาศของ

สภานักศึกษา 
(๘) ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ และการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา 
(๙) ใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และสิทธิอื่นใดที่

พึงมีตามระบอบประชาธิปไตย ภายใต้ประกาศนี้ 
 

หมวด ๓ 
สโมสรนักศึกษา 

 
ข้อ  ๙  ให้จัดตั้งสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ขึ้นมีชื่อว่า “สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีที่ท าการตั้งอยู่ภายในบริเวณคณะศิลปศาสตร์ ใช้อักษรย่อว่า ส.ศ.ม. ใช้ค า
ภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Liberal Arts Mahidol University Student Association” 

ข้อ  ๑๐  เครื่องหมายสโมสรนักศึกษาใช้เคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย  มีข้อความใต้เคร่ืองหมายว่า 
“สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “Faculty of Liberal Arts Mahidol 
University Student Association” 

ข้อ  ๑๑  สโมสรนักศึกษาเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษาภายใน
คณะ โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายของคณะศิลปศาสตร์และของมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๑๒  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) เป็นนักศึกษาซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์แล้วในปีการศึกษานั้น 
(๒) มีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนภาคเรียนที่มีการเลือกตั้ง มากกว่า ๒.๐๐ 
(๓) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งนายกสโมสรและอุปนายกต้องเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปของปี

การศึกษาที่จะด ารงต าแหน่ง 
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๕) ไม่เป็นผู้มีสภาพวิทยาทัณฑ์ 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๕๓   

ข้อ  ๑๓  สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประกอบไปด้วย 
(๑) นายกสโมสร 
(๒) อุปนายก 
(๓) เลขานุการ 
(๔) เหรัญญิก 
(๕) ประชาสัมพันธ์ 
(๖) วิเทศสัมพันธ์ 
(๗) ปฏิคม 
(๘) กรรมการอ่ืน จ านวนไม่เกิน ๑๔ คน 
(๙) ประธานชั้นปีที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ 
(๑๐) ประธานชุมนุมต่างๆ ตามข้อ ๒๒ ชุมนุมละ ๑ คน 
การได้มาซึ่งกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ตามข้อ ๑๓ (๙) ถึง (๑๐) เป็นไปโดยการ

ด ารงต าแหน่ง โดยมีคณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง 

ข้อ  ๑๔  ให้สโมสรนักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจ านวนไม่เกิน ๓ คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
สโมสรนักศึกษา โดยให้ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า 
และก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้กิจกรรมของนักศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้เสนอรายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาแก่คณบดีผ่านรองคณบดี ทั้งนี้คณบดีและรองคณบดีมีสิทธิ์ในการพิจารณาและกลั่นกรอง
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่สโมสรนักศึกษาได้ตามความเหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษามีวาระการท างาน
เท่ากับสโมสรนักศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้กิจกรรมของนักศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบาย และประกาศของคณะศิลปศาสตร์ 

ข้อ  ๑๕  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาอยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปี และให้รักษาการในต าแหน่ง
จนกว่าคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมต้องส่งมอบงานต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ให้
เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ 

ข้อ  ๑๖  กรรมการสโมสรนักศึกษาตามข้อ ๑๓ (๑) ถึง (๘) สามารถจัดการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่ง
คณะกรรมการสโมสรคณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีการเลือกตั้งประเภท ก. หรือประเภท ข. ดังนี้ 

ประเภท ก. จัดการเลือกตั้งเป็นทีม โดยกรรมการสโมสรนักศึกษาจะได้รับการเลือกตั้งเป็นทีม 
ทีมละไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินสิบห้าคน  ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยนักศึกษาอย่างน้อยจากสองสาขาวิชาขึ้นไป 
ทีมใดได้คะแนนเสียงสูงสุดถือว่าได้รับการเลือกตั้ง 

ประเภท ข. จัดการเลือกตั้งโดยเลือกนายกสโมสรนักศึกษา โดยผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดถือว่าได้รับการ
เลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จากนั้นให้นายกสโมสรนักศึกษาที่ชนะการเลือกตั้ง จัดตั้งกรรมการสโมสร
นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยนักศึกษาอย่างน้อยจากสอง
สาขาวิชาขึ้นไป 

ในการด าเนินการเลือกตั้ง ให้คณบดีเป็นผู้ออกประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล       
ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และให้รองคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลให้การ
เลือกตั้งเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนของทุกปี 



๒๕๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อ  ๑๗  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพ้นต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ 
(๕) ถูกถอดถอนโดยคณบดี 
(๖) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
(๗) กรรมการตามข้อ ๑๓ (๒) ถึง (๘) พ้นจากต าแหน่งพร้อมนายกสโมสรนักศึกษา 

ข้อ  ๑๘  ในกรณีที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคนหนึ่งคนใดตามข้อ ๑๓ (๒) ถึง (๘) พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้นายกสโมสรนักศึกษาเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการแทน โดยเสนอต่อ
คณบดีผ่านรองคณบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน 

ข้อ  ๑๙  ในกรณีที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระทั้งชุด ให้คณบดีแต่งตั้ง
ผู้ด าเนินการขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมจนกว่าคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และให้รองคณบดีด าเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมพ้นจากต าแหน่ง       
โดยวาระการท างานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ให้มีเพียงเท่าวาระที่ เหลืออยู่ของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมเท่านั้น 

ในกรณีที่เหลือระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่เกินหกสิบวัน ให้สโมสรนักศึกษาชุดใหม่จากการเลือกตั้ง 
มีวาระการด ารงต าแหน่งไปอีก ๑ ปี โดยอยู่จนครบวาระตามวาระที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ข้อ  ๒๐  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการและบริหารกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษา 
(๒) ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินงานของชุมนุม 
(๓) เสนอประกาศและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาและชุมนุม 

โดยเสนอต่อรองคณบดีเพื่อทราบและด าเนินการให้คณบดีออกประกาศ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและประกาศของสภานักศึกษา 

(๔) ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน โครงการและงบประมาณประจ าปีของสโมสรนักศึกษา เสนอ
ต่อคณบดีผ่านรองคณบดี 

(๕) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงงานประจ าปีของชุมนุมในสังกัด 
(๖) จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในรอบปี เสนอคณบดีเมื่อครบวาระ 
(๗) ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณบดี กรณีที่ได้รับการร้องขอ 
(๘) เรียกประชุมนักศึกษา เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ ตามที่เห็นสมควร 
(๙) ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 

ข้อ  ๒๑  การประชุมและวิธีการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของสโมสร
นักศึกษา 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๕๕   

หมวด ๔ 
ชุมนุม 

 
ข้อ  ๒๒  การจัดกิจกรรมที่นักศึกษามีความสนใจเฉพาะกลุ่มให้ท าในรูปแบบของชุมนุม ตามความ

สนใจของนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยชุมนุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชุมนุมด้านกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกีฬา วิธีการเล่น

กีฬาที่ถูกต้อง เหมาะสมส าหรับประเภทกีฬา ปลูกฝังการมีน้ าใจนักกีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

(๒) ชุมนุมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา และก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดความสุนทรียภาพโดยทั่วไปและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้ รวมถึงฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให้แก่นักศึกษา 
ส่งเสริมความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ ปลูกฝังค่านิยมที่
ถูกต้องบนพื้นฐานความเป็นไทย 

(๓) ชุมนุมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และ
ปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง รวมถึงการบริการวิชาการ ส่งเสริม และปลูกฝังความส านึก รับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

(๔) ชุมนุมด้านวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความคิด
ทางด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ให้แก่นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ รวมถึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ และสร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๒๓  การจัดตั ้งชุมนุม การด าเนินกิจกรรมและการยุบเลิกชุมนุมให้เป็นไปโดยความ
เห็นชอบของคณบดี 

ข้อ  ๒๔  ให้คณะกรรมการชุมนุมแต่ละชุมนุม เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีผ่านรองคณบดี 
ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาตาม
ความเหมาะสม โดยท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้กิจกรรมของ
นักศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

ข้อ  ๒๕  สมาชิกของชุมนุม ได้แก่ นักศึกษา ซึ่งสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชกิ
ของชุมนุมนั้นๆ 
ข้อ  ๒๖  ในชุมนุมให้มีคณะกรรมการชุดหนึ ่ง ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน รองประธาน ๑ คน 
เลขานุการ ๑ คน เหรัญญิก ๑ คน กรรมการ ๒ คน และอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน ซึ่งสมาชิกชุมนุมเป็นผู้
เลือก โดยให้ด าเนินการเลือกคณะกรรมการชุมนุมในช่วงเปิดท าการของปีการศึกษา จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับ
เลือกเป็นประธานชุมนุม เสนอชื่อคณะกรรมการชุมนุมต่อสโมสรนักศึกษา เพื่อใ ห้รองคณบดีพิจารณา
ด าเนินการเสนอต่อคณบดีพิจารณา เพื่อมีค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 



๒๕๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ให้คณะกรรมการชุมนุม อยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปี ก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม จนถึงวันที่       
๓๑ กรกฎาคม ของปีถัดไป และให้รักษาการอยู่ในต าแหน่งจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุมนุมชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
แทน 

อนึ่ง กรณีชุมนุมไม่สามารถหาที่ปรึกษาชุมนุมได้ ให้รองคณบดีหรืออาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษาคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาชุมนุมก่อนได้ เพื่อให้การจัดตั้งชุมนุมสามารถด าเนินการได้
ตามปกติ 

ข้อ  ๒๗  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุมนุม มีดังนี้ 
(๑) บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมนุม 
(๒) ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน โครงงานและงบประมาณประจ าปีของชุมนุมเสนอต่อ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
(๓) ออกข้อปฏิบัติของชุมนุมโดยความเห็นชอบของที่ปรึกษาชุมนุมนั้น ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับประกาศ

ของคณะศิลปศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับกิจการนั้น และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๔) จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในรอบปี เสนอสโมสรนักศึกษาเมื่อครบวาระ 
(๕) พิจารณาและมีมติให้สมาชิกชุมนุมระงับการใช้สิทธิ หรือให้ถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก

ของชุมนุม กรณีที่มีการกระท าผิดข้อปฏิบัติของชุมนุมหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่ชุมนุม โดยมติดังกล่าวต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการชุมนุมทั้งหมด 

(๖) รับผิดชอบ ดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ของชุมนุม 
 

หมวด ๕ 
การเงิน 

 
ข้อ  ๒๘  ให้สโมสรนักศึกษาเสนองบประมาณตามโครงการและกิจกรรมประจ าปีของสโมสร

นักศึกษา และของชุมนุมเพื่อให้รองคณบดีพิจารณาด าเนินการแล้วน าเสนอคณบดีอนุมัติเพื่อด าเนินการ
ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงินและการจัดกิจกรรมนักศึกษานั้น 

ข้อ  ๒๙  เงินที่น ามาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ เงินที่คณะจัดสรรให้ตามงบประมาณโครงการ
และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ และเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา 

ข้อ  ๓๐  ให้สโมสรนักศึกษาพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้กับชุมนุมและ
เสนอรองคณบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

ข้อ  ๓๑  ให้รองคณบดี และสโมสรนักศึกษาจัดท าสรุปรายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณเงิน            
ค่ากิจกรรมนักศึกษาประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณบดีเมื่อครบวาระ 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๕๗   

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ  ๓๒  ให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชุมนุม และกรรมการชุมนุมที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้

ใช้บังคับ ด าเนินงานต่อไปได้ภายใต้ประกาศนี้จนกว่าจะครบวาระ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

      
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๕๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๕๙   

 
 
 



๒๖๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๖๑   

 
 
 



๒๖๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๖๓   

 
 
 



๒๖๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๖๕   

 
 
  



๒๖๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 
 
 
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
จัดท าโดย งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
 
กองบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น  สายจ าปา 

อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา 
อาจารย์สุชณิห์ยา วงษ์วิวัฒนา 
นางสาวดุจหทัย มาสุข 
นางสาวอุทัยวรรณ เพ็ชรดี 
นายสงบสุข นาสวนสุวรรณ 
นางสาวอนัญญา ธรรมเกษร 
นางสาวกัณฐรัตน์ ตะเพียนทอง 
นางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร 
นางสาวสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง 
นางสาวสมใจ สังขจาย 
นางสาวอมลรดา ปาวรีย์ 
นางสาวสนธยา สินลือนาม 

 
ออกแบบปก นายบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง 

นายสุทธิพงษ์ ตะเภาทอง 
 
ปีที่พิมพ ์ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์เดือนตุลา  
 ๓๙/๒๐๕-๒๐๖ ซอยวิภาวดีรังสิต ๘๔ แขวงสนามบิน  
 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐     
 โทร. ๐-๒๙๙๖-๗๓๙๒-๔  


