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ค าน า 
 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้
นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และวางแผนการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ 

 

เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วยปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงรายละเอียดของ
โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับบุคลากร หน่วยงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ เพื่อความสะดวก
ในการติดต่อประสานงานระหว่างที่ศึกษาในคณะศิลปศาสตร์  

 

คณะศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะท าความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ในคู่มือเล่มนี้ และหวังว่า
นักศึกษาจะใช้คู่มือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติตนและวางแผนการศึกษาของตนเองต่อไป 
 

 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
 

  



สารบัญ 
 

ค าน า 
สารบัญ 
สารจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์    ๑ 
แนะน าคณะศิลปศาสตร์   ๒ 
รายนามผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์   ๕ 
รายนามคณาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์   ๕ 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ๑๓ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   ๑๕ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ๓๖ 
กลุ่มวิชาโท   ๖๔ 
กลุ่มวิชาเลือกเสรี   ๖๙ 
ค าอธิบายรายวิชา   ๗๓ 

 
งานบริการการศึกษา   ๑๔๐ 
 
งานกิจการนักศึกษา   ๑๔๑ 

๑. กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลยัมหิดล   ๑๔๑ 
๒. ทุนการศึกษาและเงินกู้ยืม    ๑๕๓ 
๓. สวัสดิการและบริการการศึกษา    ๑๕๖ 
๔. ขัน้ตอนการรับบริการรักษาพยาบาล    ๑๕๘ 
 

 
  



สารบัญ 

ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ 
ด้านการศึกษา 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  ๑๗๓ 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
 ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑๘๔ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
 ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  ๑๘๖ 
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
 ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘  ๑๘๘ 
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล   
 ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙  ๑๙๐ 
๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
 ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  ๑๙๑ 
๗. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
 ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐  ๑๙๔ 
๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
 ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๙๕ 
๙. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
 ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓  ๑๙๖ 
๑๐. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
 ว่าด้วย การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓  ๑๙๗ 
๑๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) 
 ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๙๙ 
๑๒. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เร่ือง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐   ๒๐๑ 

 ๒๐๓ 

๑๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เร ื่อง มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี     

มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓  

๑๔. ประกาศคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง ข้อปฏิบัติในการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ๒๐๔ 

๑๕. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 เร่ือง ข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ. ๒๕๖๑   ๒๐๕ 



สารบัญ 
 

ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ  
 ด้านกิจการนักศึกษา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง  
ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล พุทธศักราช ๒๕๖๒   ๒๐๘ 

๒. เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลัยมหิดล เร่ือง  
ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๒   ๒๐๙ 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง  
หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓   ๒๑๓ 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง  
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓   ๒๓๒ 

๕. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง  
หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พ.ศ. ๒๕๕๙   ๒๔๐ 

๖. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง ทุนสนบัสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ และวฒันธรรมตา่งชาติ ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐   ๒๔๒ 

๗. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ  
ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล   ๒๔๖ 

๘. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง  
ทุนส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๘   ๒๔๘ 

๙. ใบสมัครทุนอุดหนุนนักศึกษาในการส่งเสริมศักยภาพและ 
สร้างเสริมประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ คณะศิลปศาสตร์   ๒๕๑ 

๑๐. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา่ด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   ๒๕๒ 
๑๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓   ๒๖๑ 
๑๒. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง  

เครื่องแต่งกายปกติและความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐   ๒๖๔ 
๑๓. ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘   ๒๖๖ 
๑๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑   ๒๗๒ 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑ 

สารจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 

 
คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล มุํงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นก าลัง

ส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ภายใต๎ปรัชญาของคณะศิลปศาสตร๑ที่วํา 
“การศึกษาที่เน๎นคุณคําของความเป็นคน” และวิสัยทัศน๑ของคณะศิลปศาสตร๑ที่จะ 
“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด๎านศิลปศาสตร๑ระดับชาติและนานาชาติ” 

ในพลวัตของการเปลี่ยนแปลงด๎านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  
คณะศิลปศาสตร๑ได๎พัฒนาการจัดการศึกษาให๎ตอบสนองความต๎องการของประเทศ
ในยุค Thailand 4.0 ที่เน๎นผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ 
พึงประสงค๑ อันจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคําของประเทศชาติในอนาคต  
แตํเนื่องด๎วยสถานการณ๑การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให๎

การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต๎น ปีการศึกษา 2563 มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผํานระบบ online 
โดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาชํวย เพื่อให๎เป็นไปตามมาตรการเว๎นระยะหํางทางสังคม (Social Distancing) ที่รัฐบาล
และมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด เมื่อสถานการณ๑เข๎าสูํภาวะปกตินักศึกษาจะได๎เข๎ามาเรียนรู๎ในมหาวิทยาลัยมหิดล  
แหํงนี้รํวมกับเพื่อน ๆ ตํอไป 

สุดท๎ายนี้ คณะศิลปศาสตร๑ขอต๎อนรับและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหมํทุกคน ขอให๎นักศึกษา  
แสวงหาความรู๎ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในฐานะนักศึกษาอยํางมีสติ มีความรับผิดชอบ และเติบโตเป็น 
ศิลปศาสตรบัณฑิตที่มีคุณภาพและท าประโยชน๑ให๎สังคมและประเทศชาติสืบไป 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส   ธนธิติ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
  



๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลยัมหิดล    

แนะน าคณะศิลปศาสตร์ 
 
ปรัชญา (Philosophy): การศึกษาที่เน๎นคุณคําของความเป็นคน 
 
ปณิธาน (Determination): สร๎างคนดี มีคุณธรรม น าความรู๎ สูํสากล 
 
วิสัยทัศน์ (Vision): เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด๎านศิลปศาสตร๑ระดับชาติและนานาชาติ 
 
พันธกิจ (Mission): 
๑. จัดการศึกษาด๎านศิลปศาสตร๑บูรณาการที่สอดคล๎องกับตลาดแรงงานและความต๎องการของสังคม 
๒. บูรณาการวิจัยทางด๎านศิลปศาสตร๑เพื่อพัฒนาสังคมอยํางยั่งยืน 
๓. บริการวิชาการและนวัตกรรมที่มุํงสร๎างคุณคําทางสังคม 
๔. เสริมสร๎างพลังองค๑กรเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ค่านิยมของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์: 
L (Learning for Excellence) เป็นเลิศด้วยการเรียนรู้  

มีทักษะการเรียนรู๎ตลอดชีวิต คิดและวิเคราะห๑อยํางเป็นระบบ สามารถเรียนรู๎และปรับตัวเข๎ากับพลวัต  
การเปลี่ยนแปลงได๎ในทุกด๎าน 
A (Altruism) มุ่งผลเพื่อผู้อื่น  

เอาใจเขามาใสํใจเรา ค านึงถึงประโยชน๑ของสํวนรวม มีจิตส านึกและรับผิดชอบตํอสังคม ใช๎ความรู๎เพื่อ
ประโยชน๑ของมนุษยชาติ 

 
สีประจ าคณะศิลปศาสตร์:  สีขาวนวล (Ivory) หมายถึง ความสวํางและความอบอุํน เปรียบได๎กับ“ความรู๎” (แสงสวําง
ทางปัญญา) ที่เป็นไปเพื่อประโยชน๑สุขของผู๎อื่น 
 
ดอกไม้ประจ าคณะศิลปศาสตร์: ดอกโมก มาจากค าวํา “โมกฺษ” คือความหลุดพ๎น (Freedom, Liberty) หมายถึง 
การใช๎ความรู๎ศิลปศาสตร๑เพื่อความเป็นอิสระจากอวิชชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๓ 

ประวัติความเป็นมา 
 

คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต๎องการบุคลากรที่มี
ศักยภาพด๎านภาษาและด๎านศิลปศาสตร๑แบบบูรณาการไปปฏิบัติหน๎าที่ในหนํวยงานตําง ๆ ที่ต๎องการบุคลากรที่มี
ความสามารถทางด๎านนี้ อันจะชํวยพัฒนาประเทศให๎มีความเจริญครบทุกด๎าน และเพื่อให๎สอดคล๎องกับภารกิจการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะให๎ครอบคลุมทั้งด๎านวิทยาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมี
โครงการผลิตบัณฑิตในสาขาศิลปศาสตร๑เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งนอกเหนือไปจากสาขาวิทยาศาสตร๑และการแพทย๑ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู๎จักกันดีอยูํแล๎ว การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร๑ท าให๎มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
สมบูรณ๑ และเป็นการด าเนินตามพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวที่ทรงมีในวาระพระราชทานนาม 
“มหิดล” และได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๒ เลํมที่ ๘๖ ตอนที่ ๑๗ ความวํา 
 

“โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์จึงให้จัดตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยขึ้นใหม่เพื่อให้มีขอบเขตด าเนินงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ๒๕๑๒ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” 

 
และตามพระราชด าริของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถึงหน๎าที่ของ

มหาวิทยาลัยในข๎อ ๓ ที่วํา “มหาวิทยาลัยมีกิจสอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร เพื่อท าให้ผู้มาเรียนมีความรู้
กว้างขวางเห็นเหตุใกล้ไกลและใช้ความคิดที่ได้บังเกิดขึ้นด้วยการเรียนเป็นผลประโยชน์แก่คณะนอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยอาจจะตั้งโรงเรียนฝึกฝนวิชชาชีพย์บางชนิดที่ต้องมีพ้ืนศิลปวิทยาศาสตร” 

ศาสตราจารย๑เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้นได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีคณะ
ศิลปศาสตร๑ โดยมีจุดมุํงหมายให๎มีการเรียนการสอนแนวศิลปศาสตร๑ (Liberal Arts) ดังเชํนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่
สอนให๎คนมีความรอบรู๎ในหลายสาขาวิชาครอบคลุมทั้ง ๓ ด๎าน ได๎แกํ ด๎านมนุษยศาสตร๑ ด๎านสังคมศาสตร๑ และด๎าน
วิทยาศาสตร๑จึงได๎มอบหมายให๎ศาสตราจารย๑ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล รองอธิการบดีฝุายเสริมสร๎างเครือขํายภายใน
และระหวํางประเทศในขณะนั้นเป็นผู๎ด าเนินการรับผิดชอบโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร๑จนส าเร็จ โครงการดังกลําว
ได๎รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มหาวิทยาลัยมหิดลได๎อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เป็นสองหลักสูตรแรกของคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎
ความสามารถด๎านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม สร๎างความ
ใฝุรู๎และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมทั้งน าไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพและในการท าวิจัยในระดับสูงตํอไป 

ในระยะแรกของการด าเนินงาน ได๎มีการโอนย๎ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจากภาควิชา
ภาษาตํางประเทศ คณะวิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล มาสังกัดคณะศิลปศาสตร๑ และได๎เปิดรับคณาจารย๑สาขาวิชา
ตําง ๆ มาเพื่อปฏิบัติงานในพันธกิจหลักของคณะศิลปศาสตร๑ 

คณะศิลปศาสตร๑ ได๎เปิดรับสมัครนักศึกษารุํนแรกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษา ๒๕๔๗ และเริ่มการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๔๗ ในวันจันทร๑ที่  
๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต๎นมา โดยมีศาสตราจารย๑ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล  ผู๎กํอตั้งคณะศิลปศาสตร๑ ด ารงต าแหนํง
รักษาราชการคณบดีคณะศิลปศาสตร๑  

                                                 
 ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร๑จึงได๎ก าหนดให๎วันที่ ๑๗ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล๎ายวันสถาปนาคณะฯ และจัดให๎มีพิธีบ าเพ็ญกุศล เพื่อ

ความเป็นสิริมงคลเป็นประจ าทุกปี 



๔   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลยัมหิดล    

ตั้งแตํกํอตั้งคณะศิลปศาสตร๑ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร๑ด าเนินการภายใต๎การ
บริหารงานของผู๎บริหารระดับคณบดี ดังรายนามตํอไปนี้ 

 
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.ศศพินทุ๑ 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.เยาวลักษณ๑ สุขธนะ รักษาการคณบดี ๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ – ๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ 
รศ.พญ.ปรียานุช แย๎มวงษ๑ รักษาการคณบดี ๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ – ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕ 
ผศ.ดร.อภิลักษณ๑ เกษมผลกูล คณบดี ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕ – ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙ 
ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดี ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน 

อนึ่งวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมหิดลได๎อนุมัติให๎เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ ของคณะศิลป
ศาสตร๑ จาก Faculty of Arts เป็น Faculty of Liberal Arts เพื่อให๎สอดคล๎องกับชื่อภาษาไทยและแนวทางการจัด
การศึกษาแบบศิลปศาสตร๑ (Liberal Arts Education) 

คณะศิลปศาสตร๑ได๎เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลากวํา ๑๖ ปี ผลิตศิลปศาสตรบัณฑิตแล๎วทั้งสิ้น 
๑,๓๙๐  คน ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งหมดรวม ๕๗๔ คน 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๕ 

รายนามผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร๑ 
อาจารย๑ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝุายบริหารและพัฒนาคุณภาพ 
อาจารย๑ สุชณิห๑ยา วงศ๑วิวัฒนา รองคณบดีฝุายการศึกษา 
อาจารย๑ ดร. ศุภชัย ชาญวรรณกุล รองคณบดีฝุายบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑อยูํเย็น สายจ าปา รักษาการแทนรองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ 
 
รองศาสตราจารย๑ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู๎ชํวยคณบดีฝุายการศึกษาตํอเนื่อง และนวัตกรรมการศึกษา 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ประฤดา จันทร๑สํอง ผู๎ชํวยคณบดีฝุายบริหาร 
อาจารย๑ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน๑ ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ๑ 
อาจารย๑ ดร.เกรียงไกร ฮํองเฮงเส็ง ผู๎ชํวยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ 
นายสุพจน๑ ศุภศรี ผู๎ชํวยคณบดีฝุายกายภาพ สิ่งแวดล๎อม และสนับสนุนวิชาการ 
 
รองศาสตราจารย๑ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร๑

ประยุกต๑ ((หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติและภาคพิเศษ)) 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ณัฏฐพงศ๑ จันทร๑อยูํ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร๑

ประยุกต๑ ((หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติและภาคพิเศษ)) 
อาจารย๑ ดร.อัญชลี ภูํผะกา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

รายนามคณาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร ์
 

รายนามคณาจารย์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ )  และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ)   
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย๑ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร พย.บ. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร๑) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร๑ประยุกต๑) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 Ph.D. (Education Administration and 
 Foundations), Illinois State University, USA 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ณัฏฐพงศ๑ จันทร๑อยูํ ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร๑) มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร๑ 
 ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 Ph.D. (Instruction and Learning-English  
 Education and Applied Linguistics), 
 University of Pittsburgh, USA 
  



๖   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลยัมหิดล    

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วิวรรธน๑ พันธัย ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร๑ประยุกต๑) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 M.S.I.S. (Information Systems), 
 Drexel University, USA 
 Ph.D. (Information Studies), 
 University of Maryland, USA  
อาจารย๑ ดร.กรศิริ บุญประกอบ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 Diploma Teaching English as a Second Language, 

Victoria University of Wellington, New Zealand 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร๑ประยุกต๑) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 Ph.D. (Curriculum and Instruction), 
 North Carolina State University, USA 
อาจารย๑ ดร.ฉันฐรัช หงษ๑บุญไตร ศศ.บ. (การบริหารอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร๑ประยุกต๑) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 Ph.D. (Applied Linguistics),  

University of Queensland, Australia 
อาจารย๑ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน๑ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  
 M.A. (Language and International Trade),  
 Eastern Michigan University, USA 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร๑) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
รายนามคณาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ณมน ปษุปาพนัธุ๑ อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อ.ด. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.อภิลักษณ๑ เกษมผลกูล กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 อ.ด. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑อรวี บุนนาค ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั 
 ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย๑ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
 อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลยับูรพา 
อาจารย๑ ดร.ชนกพร พัวพฒันกลุ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั 
 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั 
 อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๗ 

อาจารย๑ ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
 อ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย๑ ดร.ณัฐกาญจน๑ นาคนวล ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 อ.ด. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
อาจารย๑ ดร.พิชณี โสตถิโยธนิ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร๑) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร๑) มหาวทิยาลัยมหิดล 
อาจารย๑ ดร.ยิ่งยศ กันจินะ อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั 
 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร๑) มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย๑ ดร.วรรณพร พงษ๑เพ็ง อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 อ.ด. (ไทยศึกษา) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
อาจารย๑ ดร.อัญชลี ภูํผะกา ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
อาจารย๑เก๐ แดงสกุล ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย๑ณรงศักดิ์ สอนใจ ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร๑ 
 อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย๑พงษ๑กรณ๑ วีรพิพรรธน๑ ศษ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 ก าลังศึกษาระดบัปริญญาเอกที่มหาวิทยาลยัขอนแกํน 
อาจารย๑พรเทพ โตชยางกูร ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (วรรณคดีไทย) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑ 
 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย๑ภัทรพันธุ๑ ไชยาค า ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 นศ.ม. (นิเทศศาสตร๑) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
อาจารย๑วศวรรษ สบายวนั อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย๑ศิธรา จุฑารัตน๑ ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
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รายนามคณาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสือ่สาร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร๑ประยุกต๑) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 Ph.D. (English as an International Language), 
 จุฬาลงกรณ๑มหาวทิยาลัย 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.รุํงภัทร เริงพิทยา อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 M.A. (Linguistics), University of California at Berkeley, USA 
 Ph.D. (Linguistics), University of California at Berkeley, USA 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.สมบูรณ๑ พจน๑ประสาท กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 Ph.D. (English), The University of Bristol, UK 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ปณชิา นิติสกุลวุฒิ สส.บ. (สงัคมสงเคราะห๑ศาสตร๑) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร๑ประยุกต๑) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 M.Ed. (Applied Linguistics), University of Leicester, UK 
 ก าลังศึกษาระดบัปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ปองรัตน๑ รัตนภิญโญวงศ๑ กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สุรัสวดี รัตนกุล อ.บ. (ภาษาญีปุุ่น) จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั 
 ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร๑ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑อยูํเย็น สายจ าปา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมติร 
 M.A. (Education), The University of Kansas, USA 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑อรสิริ พลเดช อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 M.A. (English), Murray State University, USA 
อาจารย๑ ดร.กรกช แพทย๑สาสด ี ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาตํางประเทศ)

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
 M.A. (English Literature) University of Leeds, UK 
 Ph.D. (English), The University of Lancaster, UK 
อาจารย๑ ดร.ญาณัชพิมพ๑ ภาสวรเวทย๑ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาสเปน) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 Ph.D. (English as an International Language), 

จุฬาลงกรณ๑มหาวทิยาลัย 
อาจารย๑ ดร.ฐาปนีย๑ มุสิเกต ุ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
 M.P.C (Professional Communication),  

The University of Sydney, Australia  
 Ph.D (Language and Communication),  

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
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อาจารย๑ ดร.พยุงศักดิ์ แกํนจันทร๑ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 M.Sc. (Teaching English Language in  
 University Settings) University of Oxford 
 Ed.D. (Curriculum and Teaching),  Boston University, USA 
อาจารย๑ ดร.พัชร๑สิตา เจริญรักษ๑หิรัญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 ปร.ด. (ภาษาศาสตร๑) มหาวทิยาลัยมหิดล 
อาจารย๑ ดร.รังสิมา นิลรัต ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑  
 อ.ม. (การแปล) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 Ph.D. (Translation Studies) University of Surrey, UK 
อาจารย๑ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ ร.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การระหวํางประเทศ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
 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 
อาจารย๑ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 M.A. (Applied Linguistics), University of Adelaide, Australia 
 ปร.ด. (การจัดการการทํองเที่ยว) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑ 
อาจารย๑ ดร.สุธาทพิย๑ ถิรคุณโกวิท ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาศาสตร๑) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
 M.A. (Applied Linguistics), Southern Illinois University of 

Carbondale, USA 
 Ph.D. (English), Purdue University, USA 
อาจารย๑ธนวฒัน๑ นุตยางกูล อ.วท. (วิทยาศาสตร๑การแพทย๑รังสีเทคนิค)  

จุฬาลงกรณ๑มหาวทิยาลัย 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาตํางประเทศ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
อาจารย๑ธรรมภรณ๑ คัมภีร๑ภัทร ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร๑ประยุกต๑) มหาวิทยาลยัมหิดล 
อาจารย๑นิธนิา ปรีชาทวีกิจ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 ก าลังศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ University of Bristol, UK 
อาจารย๑พิกุลกานต๑ รุจิราภา ศศ.บ. (ภาษาศาสตร๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 อ.ม. (ภาษาศาสตร๑) จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
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อาจารย๑พีรยา อุตสาห๑จิต ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาตํางประเทศ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
 ก าลังศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ University of Leeds, UK  
อาจารย๑ศฬิษา วิทยาศรัย อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตาํงประเทศ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
อาจารย๑สิรารุจ กิตติวรเชฏฐ๑ ศษ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ศศ.ม. (ภาษาและวฒันธรรมเพือ่การสื่อสารและการพัฒนา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล  
อาจารย๑สิรินิธิ์ ชนะวงศ๑ ศศ.บ. (ภาษาศาสตร๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร๑ประยุกต๑) มหาวิทยาลยัมหิดล 
อาจารย๑สุชณิห๑ยา วงศ๑วิวฒันา วส.บ. (สิ่งพิมพ๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร๑ 
อาจารย๑สุนนัทา วิไลศิลป ์ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (การแปล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
 อ.ม. (ภาษาศาสตร๑) จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 ก าลังศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ Seoul National University, 

Republic of Korea 
อาจารย๑อรภาริน อํอนกอ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 ศศ.ม. (การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
อาจารย๑อนุชยาน๑ มนทการติวงศ๑ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 M.Ed. (Teaching English as a Second Language), Boston 

University, USA 
 ก าลังศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ University of Oxford, UK 
Mr. Adrien 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, UK 
Miss Wilhelmina Hinolan Villarico B.A. (Sociology) University of the Philippines 
 M.A. (International Studies) University of the Philippines 
 Diploma (Social Sciences), Stockholm University, Sweden 
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รายนามคณาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย๑ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 อ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 Ph.D. (History), Porto University, Portugal 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ธนายุส ธนธิต ิ ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ศษ.ม. (ประชากรศึกษา) มหาวทิยาลัยมหิดล 
 ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.อนวัช บุนนาค ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 M.A. (Liberal Studies), New York University, USA 
 M.B.A. (Business), University of Victoria, Canada 
 Ph.D. (Philosophy) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ประฤดา จันทร๑สํอง ศศ.บ. (รัฐศาสตร๑) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร๑) สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร๑ 
อาจารย๑ ดร.เกรียงไกร ฮํองเฮงเส็ง ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 ปร.ด. (การบริหารศิลปะและวฒันธรรม) มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย๑ ดร.ณัฐนี อมรประดบักุล ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ประวัติศาสตร๑) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
 ศศ.ม. (ประวัติศาสตร๑) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 M.A. (History) SOAS, University of London, UK 
 Ph.D. (History) SOAS, University of London, UK 
อาจารย๑ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์  อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาญี่ปุนุ) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั 
 M.A. (Japanese Language and Culture in Japanese 

Studies), Osaka University, Japan 
 Ph.D. (Japanese Language and Culture in Japanese 

Studies), Osaka University, Japan 
อาจารย๑ ดร.นิภาวรรณ เจริญลกัษณ๑ ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปร.ด. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย๑ ดร.เบญจมาภรณ๑ รํุงสาง พย.บ. (พยาบาลศาสตร๑) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 

สมทบมหาวทิยาลัยมหิดล 
 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 Ph.D. (Nursing) มหาวิทยาลัยบูรพา 
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อาจารย๑ ดร.พิมพนิต คอนด ี ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั 
 Pg.D. (Applied Psychology) Birkbeck,  

University of London, UK 
 ศศ.ด. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั 
อาจารย๑ ดร.ไพศาล สุขใจรุํงวัฒนา ศศ.บ. (รัฐศาสตร๑) มหาวิทยาลัยรามค าแห ง 
 ศศ.ม. (ภาษาจีนเปน็ภาษาตาํงประเทศ) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั 
 Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics), Beijing 

Language and Culture University, PRC 
อาจารย๑ ดร.ยุวดี ถิรธราดล ศศ.บ. (ภาษาจนี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
 อ.ม. (ภาษาจีน) จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั 
อาจารย๑ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก๎ว ศศ.บ. (ภาษาญีปุุ่น) มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
 ศศ.ม. (ญี่ปุุนศึกษา) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร๑ 
 Ph.D. (Comparative Culture and Area Studies),  
 University of the Ryukyus, Japan 
อาจารย๑ชนิดา โสภ ี อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
อาจารย๑เทพ บุญตานนท๑ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ประวัติศาสตร๑)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 อ.ม. (ประวัติศาสตร๑ไทย) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 ก าลังศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ Waseda University, Japan 
อาจารย๑วิภา งามฉันทกร ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาญี่ปุนุ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
 M.A. (Japanese Linguistics), Tokyo University of 

Foreign Studies, Japan 
อาจารย๑ศศิพินทุ๑ ดษิฐานนท๑ อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาจีน) จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 M.A. (Linguistics and Applied Linguistics), Yunnan 

Normal University, PRC 
 ก าลังศึกษาระดบัปริญญาเอกที่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑ 
อาจารย๑อุไรพร เวทสรณสุธ ี ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาญี่ปุนุ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑ 
 M.A. (Japanese), Tokai University, Japan 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
  

T-Shaped 
breadth & depth 

รู๎แจ๎ง รู๎จริง  
ทั้งด๎านกว๎างและลกึ 

Socially 
Contributing 
มีจิตสาธารณะ  

สามารถท าประโยชน๑ 
ให๎กับสังคม 

Globally Talented 
มีทักษะ ประสบการณ๑  

สามารถแขํงขันได๎ 
ในระดับโลก 

Entrepreneurially 
Minded 

 กล๎าคิด กลา๎ท า กล๎าตัดสินใจ  
สร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ 
ในทางที่ถูกต๎อง 

MU GRADUATES 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

Mahidol Core Values 
ค่านิยมมหิดล 

M     Mastery           รู๎แจ๎ง รู๎จริง สมเหตุ สมผล 

A     Altruism           มุํงผลเพื่อผู๎อื่น 

H     Harmony          กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 

I      Integrity            มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

D     Determination   แนํวแนํท า กลา๎ตัดสินใจ 

O     Originality         สร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ 

L     Leadership        ใฝุใจเป็นผู๎น า 

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. ความรู๎ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ๑ระหวําง 
    บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการคิดวิเคราะห๑เชิง 

ตัวเลข การส่ือสาร และการ  
ใช๎เทคโนโลยี 

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 
 

คณะศิลปศาสตร๑เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ได๎แกํ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศิลปศาสตร๑ ได๎ด าเนิน 
การปรับปรุงหลักสูตรดังกลําวเพื่อให๎หลักสูตรฯ มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู๎เรียน และน าไปสูํการปฏิบัติได๎จริงสมดัง
ปณิธานของคณะฯ ที่ต๎องการจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู๎ความสามารถที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของสังคม หลักสูตรที่ปรากฏในคูํมือนักศึกษาฉบับนี้ประกอบด๎วย 
 

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

 
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ควรศึกษาหลักสูตรอยํางละเอียด เพื่อให๎ทราบข๎อมูลที่จ าเป็น  ทั้งวัตถุประสงค๑ของ

หลักสูตร โครงสร๎างของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา เกณฑ๑การส าเร็จการศึกษา เป็นต๎น ข๎อมูลตําง ๆ เหลํานี้มีความส าคัญ
อยํางยิ่งกับนักศึกษาในการวางแผนการศึกษาตํอไป 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา วิทยาเขตศาลายา คณะศิลปศาสตร๑ สาขาวชิาภาษาไทย 
 
๑. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in Thai 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

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

B.A. (Thai) 
๓. รูปแบบของหลักสตูร  

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

๓.๒ ภาษาที่ใช ้
ใช๎ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน 

๓.๓ การรับเข้าศึกษา 
นักศึกษาไทย และนักศึกษาตํางชาติที่มีผลการประเมินวําสามารถอําน เขียนและพูดภาษาไทยได๎ใน
ระดับดีมาก 

๓.๔ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา ๑๔๗ หนํวยกติ 

๕. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

๖. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
๖.๑ ปรัชญา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism 
โดยมุํงเน๎นผลลัพธ๑การเรียนรู๎ของผู๎เรียน (Outcome-Based Education) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะสอดคล๎อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
สื่อสารและแสดงออกทางภาษาได๎ดี  มีความรู๎ความสามารถและทักษะในการบูรณาการความรู๎ทางด๎านภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยกับศาสตร๑อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎อง มีทักษะการเรียนรู๎และเทําทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิจารณญาณและ
ความคิดสร๎างสรรค๑ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๖.๒ ความส าคัญ 
สาขาวิชาภาษาไทยเป็นสาขาวิชาด๎านมนุษยศาสตร๑ที่มีลักษณะส าคัญ คือ เป็นศาสตร๑ที่ท าให๎ผู๎เรียนมี

ความรู๎ภาษาไทยอยํางถํองแท๎ มีความรู๎รักษ๑ภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เป็นคนมีเหตุมีผล และมี       
โลกทัศน๑เชิงบวก ขอบเขตขององค๑ความรู๎ของสาขาวิชานี้ครอบคลุม หลักภาษาไทย ภาษาศาสตร๑ การใช๎ภาษา 
วรรณคดี ภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ๑กับสังคมและวัฒนธรรม บัณฑิตในสาขาวิชานี้สามารถปฏิบัติงานที่เน๎นการใช๎
ทักษะการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพในหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๖.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  จัดการเรียนการสอนเพื่อสร๎างให๎บัณฑิตมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑) มีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะในวิชาแกนทางภาษาไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

ภาษาไทย ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
๒) มีความรู๎และทักษะในการประกอบอาชีพในกลุํมงานด๎านวิชาการ ด๎านการสื่อสาร และด๎านสื่อสารมวลชนและ 

การสร๎างสรรค๑เนื้อหา รวมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่ใช๎ความรู๎ข้ันสูงทางด๎านภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี  
๓) มีวิจารณญาณและความคิดสร๎างสรรค๑ บูรณาการความรู๎ทางด๎านภาษาไทยเพื่อแก๎ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตทั้งของตนเองและผู๎อื่นได๎ 
๔) ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ทั้งในฐานะผู๎น าและสมาชิกของกลุํม เคารพความแตกตํางหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
๕) มีทักษะการเรียนรู๎และเทําทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช๎เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การวิจัย และการเรียนรู๎  

ตลอดชีวิตได๎อยํางเหมาะสม 
๖) มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๖.๔  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) 
๑) PLO1  สื่อสารภาษาไทยในงานอาชีพกลุํมวิชาการ กลุํมสื่อสาร กลุํมสื่อสารมวลชนและสร๎างสรรค๑เนื้อหาได๎อยําง

มีประสิทธิภาพ 
๒) PLO2  วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ความรู๎ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาได๎ 
๓) PLO3 ผลิตงานสร๎างสรรค๑และงานวิจัย โดยบูรณาการความรู๎ทางภาษาไทย วรรณกรรม คติชนวิทยา และศาสตร๑

อื่น ๆ ในสถานการณ๑ที่ก าหนดได๎ 
๔) PLO4 บูรณาการความรู๎ทางด๎านภาษาไทยกับความรู๎ทางด๎านศิลปศาสตร๑ในการวิเคราะห๑และวิพากษ๑สถานการณ๑

และปัญหาของตนเองและสังคมในระดับพื้นฐานได๎อยํางเป็นระบบ 
๕) PLO5 ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
๖) PLO6 แสดงออกซึ่งความใฝุรู๎และทักษะในการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาตนเองได๎อยํางเหมาะสม 
๗) PLO7 ท างานรํวมกับผู๎อื่นที่มีความแตกตํางหลากหลายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และแสดงออกซึ่งภาวะผู๎น าใน

สถานการณ๑ที่ก าหนดได๎อยํางเหมาะสม 
๘) PLO8 แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาโทภาษาตํางประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุุน ภาษาจีน เมื่อส าเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะต๎องสามารถ 
๙) PLO9 ใช๎ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามเพื่อการศึกษา การสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาโทที่ไมํใชํภาษาตํางประเทศ อาทิ ประวัติศาสตร๑ ปรัชญา ศิลปะการละคร จิตวิทยา เมื่อ
ส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต๎องสามารถ 
๑๐)  PLO10 ประยุกต๑ใช๎ความรู๎ทางด๎านศิลปศาสตร๑ในการวิเคราะห๑และวิพากษ๑สถานการณ๑และปัญหาของตนเอง
และสังคมที่ยากและซับซ๎อนได๎อยํางเป็นระบบ 
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๗. ระบบการจดัการศึกษา 
๗.๑ ระบบ 

ใช๎ระบบการจัดการศึกษาแบบหนํวยกิตระบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวําด๎วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
รายวิชาตําง ๆ ของหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได๎ทั้งในภาคปกติและภาคฤดูร๎อน ทั้งนี้  

ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวําด๎วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐  
๗.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไมํมี 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาภาษาไทยสามารถประกอบอาชีพได๎ ดังตํอไปนี้ 

๘.๑  กลุ่มนักวิชาการและการสอน อาทิ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห๑ อาจารย๑ ผู๎สอนภาษาไทยให๎ 
ชาวตํางประเทศ 

๘.๒  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและอาชีพอิสระ อาทิ เลขานุการ นักประชาสัมพันธ๑ นักสื่อสาร
การตลาด  

๘.๓  กลุ่มสื่อและนักสร้างสรรค์เนื้อหา อาทิ นักเขียน นักพูด ผู๎ประกาศ นักขําว บรรณาธิการ นักสร๎างสรรค๑
เนื้อหา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถศึกษาตํอในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาตําง  ๆ ได๎ อาทิ สาขาภาษาไทย วรรณคดี
ไทย ภาษาศาสตร๑  คติชนวิทยา วรรณคดีเปรียบเทียบ นิเทศศาสตร๑  ครุศาสตร๑ หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข๎อง 
๙. หลักสูตร 

๙.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๗ หน่วยกิต 
๙.๒ โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ๑มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
(ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

    กลุํมวิชาแกน (สังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑) ๗ หนํวยกิต 
    กลุํมวิชาภาษา ๑๕ หนํวยกิต 
    กลุํมวิชาสงัคมศาสตร๑และมนษุยศาสตร๑ ๖ หนํวยกิต 
    กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ ๖ หนํวยกิต 
    กลุํมวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หนํวยกิต 

 
(ข) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 

     กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเอก ๖๖ หน่วยกิต 
     รายวิชาบังคับ ๔๕ หนํวยกิต 
     รายวิชาบังคับเลือก ๒๑ หนํวยกิต 
    กลุ่มวิชาโท ๑๘ หน่วยกิต 
     รายวิชาบังคับ  ๑๒ หนํวยกิต 
     รายวิชาบังคับเลือก     ๖ หนํวยกิต 
 
 (ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 



๑๘   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

๙.๓ รายวิชาในหลักสูตร รายวิชาตํอไปนี้เรียงล าดับตามหมวดวิชา กลําวคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียงล าดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข 
 หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี เรียงล าดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและ

ตัวเลข รหัสตัวเลขหลักสิบแสดงถึงกลุํมวิชา 
 

หมายเหตุ: ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
รหัสรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด๎วยสัญลักษณ๑ ๗ ตัว ๔ ตัวแรก

เป็นตัวอักษร และ ๓ ตัวหลังเป็นตัวเลข 
ก. ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี้ 
 ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรชื่อมหาวิทยาลัย / คณะ / สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียน   

การสอน เชํน 
 มม และ MU หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mahidol University เรียงกันตามล าดับ 
 ศศ และ LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร๑ และ Faculty of Liberals Arts เรียงกันตามล าดับ 
 ตัวอักษร ๒ หลักหลัง เป็นชื่อรายวิชา / ภาควิชา / สาขาวิชา / โครงการที่รับผิดชอบจัด 

การเรียนการสอน เชํน 
 

อักษรย่อ ชื่อเต็มสาขาวิชา / โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 
บศ SR บังคับศิลปศาสตร๑ - Specific Requirement 
ภท TH ภาษาไทย - Thai 
ภอ EN ภาษาอังกฤษ - English 
จว PS จิตวิทยา - Psychology 
ภจ CH ภาษาจนี - Chinese 
ภญ JP ภาษาญีปุุ่น - Japanese 
ศค DA ศิลปะการละคร - Dramatic Arts 
ปศ HT ประวัติศาสตร๑ - History 
ปญ PH ปรัชญา - Philosophy  
ภก KO ภาษาเกาหลี - Korean  
ภฝ FR ภาษาฝรั่งเศส - French 
ภย GM ภาษาเยอรมัน - German 
พฐ FE พื้นฐาน - Foundation Education 
ศศ LA ศิลปศาสตร๑ - Liberal Arts 

 
ข. ตัวเลข ๓ หลัก มีความหมายดังนี้ 
 ตัวเลขหลักแรก (ใช๎เลข ๑-๒-๓-๔) แสดงระดับชั้นปีที่ก าหนดให๎ศึกษารายวิชานั้น ๆ 
 ตัวเลขหลักที่สองและสาม (ใช๎เลข ๐๐-๙๕) แสดงกลุํมรายวิชาและล าดับรายวิชา  

 
 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๙ 

การคิดหน่วยกิต 
ในแตํละรายวิชาก าหนดเกณฑ๑ในการค านวณหนํวยกิตจากจ านวนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมง

ปฏิบัติ และชั่วโมงที่นักศึกษาต๎องศึกษาด๎วยตนเองนอกเวลาเรียนตํอ ๑ สัปดาห๑ ดังนี้ 
รายวิชาบรรยาย    ๑ หนํวยกิต เทํากับ ๑ ชั่วโมงตํอสัปดาห๑ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ  ๑ หนํวยกิต เทํากับ ๒ ชั่วโมงตํอสัปดาห๑ 

การเขียนหนํวยกิตในรายวิชาตําง ๆ ประกอบด๎วยเลข ๔ ตัว โดยระบุตัวเลขหนํวยกิตรวมไว๎
หน๎าวงเล็บ สํวนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนชัว่โมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเองตํอสัปดาห๑ตลอดภาคการศึกษา เรียงกันตามล าดับ เชํน 

๓ (๒-๒-๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หนํวยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
ภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห๑ และศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห๑ 

 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ๓๖ หน่วยกิต 
 
กลุํมวิชาแกน (สังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑)                                                       ไมํน๎อยกวํา ๗ หนํวยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย๑ 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   
 
กลุํมวิชาภาษา                             ๑๕ หนํวยกิต 

นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาที่ก าหนด ๓ รายวิชา ได๎แกํ วิชาภาษาไทย ๑ รายวิชา และวิชาภาษาอังกฤษ ๒ 
รายวิชา รวม ๙ หนํวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาตํางประเทศเพิ่มเติมอีกอยํางน๎อย ๖ หนํวยกิต ดังนี้ 

 
รายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียน 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช๎ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication   
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร๎างภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 116 English Structure   
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด๎วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication   
 
  



๒๐   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

รายวิชาที่เลือกเรียนเพ่ิมเติม  

นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ อยํางน๎อย ๖ หนํวยกิต โดยรายวชิาที่เลือกจะต๎องไมํซ้ าซ๎อนกับวิชาโท 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภอ ๑๓๕ การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 135 Listening and Speaking English for Communication   
ศศภอ ๑๓๖ การอํานและการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 136 Reading and Writing English for Communication   
ศศภอ ๒๒๒ การน าเสนอผลงานเปน็ภาษาอังกฤษอยํางได๎ผล ๒ (๒ -๐-๔) 
LAEN 222 Effective Presentations in English   
ศศภอ ๒๒๓ การสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ๑ ๒ (๒ -๐-๔) 
LAEN 223 Situational-based Communicative English   
ศศภอ ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอํานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ๑ 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 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค๑ทางวิชาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 180 English for Academic Purposes 1   
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค๑ทางวิชาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 181 English for Academic Purposes 2   
ศศภฝ ๑๐๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต๎น  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 101 Elementary French    
ศศภฝ ๑๐๒ ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ๑ชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 102 French for Everyday Situation   
ศศภญ ๑๐๑ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต๎น  ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 101 Elementary Japanese    
ศศภญ ๑๐๒ ภาษาญี่ปุุนในสถานการณ๑ชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 102 Japanese for Everyday Situation   
ศศศศ ๒๓๐ ภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสารข้ันพื้นฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 230 Basic Japanese for Communication   
ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีนเบื้องต๎น ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 101 Elementary Chinese   
ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณ๑ชีวิตประจ 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   



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๑ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
วภภษ ๑๐๕ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 105 Khmer Language for Communication   
วภภษ ๑๐๖ ภาษาพมาํเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 106 Burmese Language for Communicative   
รสศท ๒๑๐ ภาษามือไทยขั้นแนะน า ๓ (๑-๔-๔) 
RSGE 210 Introduction to The Thai Sign Language   
 
กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑                               ๖ หนํวยกิต 

นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ หรือรายวิชาอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ  
ให๎มีหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๖ หนํวยกิต (๒ - ๓ รายวิชา) 
  จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค๑การ ๓ (๓-๐-๖) 
KAGE 260 Administration and Organization Management   
ดคศท  ๑๐๑ ออกแบบชีวิต ๒ (๒-๐-๔) 
CFGE  101 Life Design   
ดศศท ๑๐๓ ศิลปะและวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย๑ ๒ (๒-๐-๔) 
MSGE 103 Arts and Sciences for Human Development   
สมมน  ๑๖๖ มนุษย๑และสังคมในโลกดิจิทัล 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 วิธีการใช๎ชีวิตสมัยใหมํ ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS  187 Modern Living Instruction   
 
กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑                               ๖ หนํวยกิต 

นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ หรือรายวิชาอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ  
ให๎มีหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๖ หนํวยกิต (๒ - ๓ รายวิชา) 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต๑งานคอมพิวเตอร๑ ๓ (๒-๒-๕) 
ITCS  155 Computer Applications   
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร๑เชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 101 Integrated Science   
วทศท  ๑๐๔ ท๎องฟูาและดวงดาว ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE  104 Sky and Stars   
วทศท  ๑๘๐ รู๎ทันวิทยาศาสตร๑สุขภาพในสื่อ ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE  180 Outsmart Health Science in the Media   
สวศท  ๑๐๘ หลักการปูองกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE  108 Principles of Pollution Prevention and Control in the Daily Life   
สวศท  ๑๑๐ การจัดการขยะอยํางยั่งยนืในชีวติประจ าวนั  ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE  110 Sustainable Waste Management in the Daily Life   



๒๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ หรือรายวิชาอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ  
ให๎มีหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๒ หนํวยกิต  

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
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 วํายน้ าเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 163 Swimming for Health   
วกศท  ๑๖๔ ศิลปะการตํอสูป๎ูองกันตัวเพื่อสุขภาพ 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 าใต๎น้ 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   
วกศท  ๑๗๓ กายและจิตเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 173 Body and Mind for Health   
วกศท  ๑๗๔ กีฬากับการทํองเที่ยว ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 174 Sport and Travel   
วกศท  ๑๗๕ สุขภาพกระบวนทัศน๑ใหม ํ ๒ (๒ -๐-๔) 
SPGE 175 New Paradigm Health   
 
  

กลุํมวิชาสุขภาพและนันทนาการ                                            ๒ หนํวยกิต 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๓ 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                              ๙๖ หน่วยกิต 
 
กลุํมวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร๑                 ๒๑ หนํวยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู๎สาระสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 112 Information Literacy Skills    
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 113 Western Civilization    
ศศบศ  ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องตน๎ 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 มนุษย๑กับศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 317 Man and Art   
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ๑โลกรํวมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economy, and Society   
     
กลุํมวิชาเอก                              ๖๑ หนํวยกิต 

๑.๑ รายวิชาบังคับ มี ๑๕ รายวิชา นักศึกษาต๎องเรียนทุกรายวิชา รวม ๔๕ หนํวยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภท ๑๐๑ การใช๎ภาษากับการคิด ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 101 Language Use and Thinking   
ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟังและการพูด ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 201 Principles and Art of Listening and Speaking   
ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอํานและการเขียน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 202 Principles and Art of Reading and Writing   
ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 203 Characteristics of the Thai Language   
ศศภท ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 204 Principles of the Study of Thai Literary Works   
ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 205 Introduction to Folklore    
ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร๑  ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 206 Principles of the Study of Language and Linguistics   
ศศภท ๒๐๗ ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 207 Thai Language in Mass Media   



๒๔   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 208 Evolution of Thai Literature     
ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยรํวมสมัย 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 วรรณกรรมวิจารณ๑ 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   
 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๕ 

๑.๒ รายวิชาบังคับเลือก มี ๔๒ รายวิชา นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ให๎มีหนํวยกิตรวม ไมํน๎อยกวํา 
๒๑ หนํวยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๓๖๑ การเขียนขําว ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 361 News Writing   
ศศภท ๓๖๒ การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ๑ 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 การพูดแบบพิธีกรและผู๎ประกาศ 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 วาทศิลป์และวาทนิพนธ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 368 Rhetoric and Speech Composition   
ศศภท ๓๖๙ ภาษาไทยสมัยตําง 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 ภาษากับการสื่อสารข๎ามวฒันธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 372 Language and Cross-cultural Communication   
ศศภท ๓๗๓ ภาษาไทยเพื่อการทํองเที่ยว ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 373 Thai Language for Tourism   
ศศภท ๓๗๔ ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพนัธ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 374 Language in Public Relation   
ศศภท ๓๗๕ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสื่อใหมํ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 375 Thai Language for New Media Communication   
ศศภท ๓๗๖ สัทศาสตร๑และสรวิทยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 376 Thai Phonetics and Phonology   
ศศภท ๓๗๗ วากยสัมพันธ๑ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 377 Thai Syntax   
ศศภท ๓๗๘ ภาษาศาสตร๑สังคม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 378 Sociolinguistics   



๒๖   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๓๗๙ อรรถศาสตร๑ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 379 Thai Semantics   
ศศภท ๓๘๐ สัมพันธสารภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 380 Thai Discourse Analysis   
ศศภท ๓๘๑ วัจนปฏบิัติศาสตร๑ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 381 Thai Pragmatics   
ศศภท ๓๘๒ แนวคิดและทฤษฎีคตชินวทิยาเบื้องต๎น 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 การศึกษาเร่ืองเลําทางคตชินวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 384 Folk Narratives Study   
ศศภท ๓๘๕ ศิลปะพืน้ถิ่นและหัตถกรรมพื้นถิ่น ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 385 Folk Art and Craft   
ศศภท ๓๘๖ คติชนวิทยากับสื่อตําง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 386 Folklore and Media   
ศศภท ๓๘๗ คติชนวิทยากับศาสตร๑ตําง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 387 Folklore and Sciences   
ศศภท ๓๘๘ คติชนวิทยากับการจัดการทํองเที่ยวแบบยัง่ยืน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 388 Folklore and Sustainable Tourism Management   
ศศภท ๓๘๙ การศึกษาภาคสนามทางคติชนวทิยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 389 Field Method in Folklore Study   
ศศภท ๓๙๐ กวีนิพนธ๑ไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 390 Thai Poetry   
ศศภท ๓๙๑ เร่ืองสั้นและนวนิยายไทย 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 อิทธิพลวรรณกรรมตํางประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 394 The Influence of Foreign Literary Works on Thai Literary Works   
ศศภท ๓๙๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 395 Specific Genres of Thai Literary Works   
ศศภท ๓๙๖ วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 396 Thai Literary Works and Performing Arts   
ศศภท ๓๙๗ วรรณกรรมไทยกับสื่อตําง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 397 Thai Literary Works and Media   



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๗ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๓๙๘ การฝึกงาน ๓ (๐-๓๕-๑๐) 
LATH 398 Internship   
ศศภท ๔๖๑ การสอนภาษาไทยให๎ชาวตาํงประเทศ 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    
 
 

 
ให๎นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาโทสาขาใดที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตามข๎อก าหนดของแตํละหลักสูตร อาทิ กลุํมวิชาโทภาษาอังกฤษ กลุํมวิชาโทภาษาญี่ปุุน กลุํมวิชาโทภาษาจีน กลุํมวิชา
โทจิตวิทยา กลุํมวิชาโทศิลปะการละคร กลุํมวิชาโทประวัติศาสตร๑ กลุํมวิชาโทปรัชญา หรือวิชาอื่น ๆ ที่จะเปิดเป็นวิชา
โทในอนาคต โดยกลุํมวิชาโทต๎องมีจ านวนหนํวยกิตไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต (ดูรายละเอียด หน๎า ๖๔-๖๙) 
  

ถ้านักศึกษาสนใจจะศึกษากลุ่มวิชาโทภาษาต่างประเทศ เช่น กลุ่มวิชาโทภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาควร
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับของกลุ่มวิชาโทภาษานั้น ๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี                      ๖ หน่วยกิต 
 

ให๎นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาใด ๆ ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล รายวิชา
ในหมวดศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาที่เปิดสอนในคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตร ฯ โดยให๎เลือกเรียนอยํางน๎อย ๖ หนํวยกิต ทั้งนี้  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะศิลปศาสตร๑ได๎เปิดวิชาในกลุํมวิชาพื้นฐานให๎นักศึกษาได๎เลือกเป็นวิชาเลือกเสรีด๎วย รายชื่อวิชามีดังตํอไปนี้   
(ดูรายละเอียด หน๎า ๖๙-๗๒) 

 
  

กลุ่มวิชาโท  ๑๘ หน่วยกิต 



๒๘   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

๑๐.  แผนการศึกษา วิชาเอก (ภาษาไทย) วิชาโท 
 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย๑ ๓ (๓-๐-๖)* 
MUGE 100 General Education for Human Development  
ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life  
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช๎ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒–๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร๎างภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 116 English Structure  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒–๓ 
xxxx xxx แนะน า: กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ (๑)    
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๒ ๒ 
xxxx xxx แนะน า: กลุํมวิชาสุขภาพและนนัทนาการ   

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

  
หมวดวิชาเลือกเสรี  
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี ๑** ๓ 
xxxx xxx   
รวมหน่วยกิต ๑๘-๒๐ หน่วยกิต 

 
 

หมายเหตุ : รายวชิา มมศท ๑๐๐ เป็นรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
* เปน็รายวชิาตํอเนื่องที่เรียนทัง้ ๒ ภาคการศึกษา แตํนบัหนํวยกติเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เทาํนัน้ 
** เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค๑จะเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีน ให๎ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา

ของวิชาโทภาษาจีน 
 
 

  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๙ 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย๑ 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  
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด๎วยวาจาเปน็ภาษาองักฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๓ ๒–๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ (๒)   
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๔ ๒-๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑ (๑)  

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

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

    
หมวดวิชาเลือกเสร ี  

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี ๒** ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๑๙-๒๒ หน่วยกิต 

 
 

หมายเหตุ : รายวชิา มมศท ๑๐๐ เป็นรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
* เปน็รายวชิาตํอเนื่องที่เรียนทัง้ ๒ ภาคการศึกษา แตํนบัหนํวยกติเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เทาํนัน้ 
** เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค๑จะเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีน ให๎ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา 

ของวิชาโทภาษาจีน 
  



๓๐   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ  ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องตน๎ 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 Art of Listening and Speaking  
ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอํานและการเขียน ๓ (๓–๐–๖) 
LATH 202 Principles and Art of Reading and Writing  
ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓–๐–๖) 
LATH 203 Characteristics of the Thai Language  
ศศภท ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย  ๓ (๓–๐–๖) 
LATH 204 Principles of the Study of Thai Literary Works  

  
          วิชาโท  
xxxx xxx วิชาบังคับโท ๑ ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต     ๒๑ หน่วยกิต 

 
 
หมายเหตุ: (xxxx เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกได๎ตามความสนใจ โดยเลือกจากกลุํมวิชาที่ก าหนดให๎ของ

แตํละกลุํม ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะกลุํมวิชาบงัคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวด
วิชาเลือกเสรี) 

  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๓๑ 

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๕ ๒-๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑ (๒)  

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

  
          วิชาบังคับ (ภาษาไทย)  
ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 205 Introduction to Folklore   
ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร๑  ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 206 Principles of the Study of Language and Linguistics  
ศศภท ๒๐๗ ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 207 Thai Language in Mass Media  
ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 208 Evolution of Thai Literature    
  
          วิชาโท  
xxxx xxx วิชาบังคับโท ๒ ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๒๐-๒๑ หน่วยกิต 

 
 
หมายเหตุ: (xxxx เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกได๎ตามความสนใจ โดยเลือกจากกลุํมวิชาที่ก าหนดให๎ของ

แตํละกลุํม ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะกลุํมวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวด
วิชาเลือกเสรี) 

  



๓๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

ชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย๑กับศิลปะ ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 317 Man and Art  

  
          วิชาบังคับ (ภาษาไทย)  
ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยรํวมสมัย 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 

 
 
หมายเหตุ: (xxxx เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกได๎ตามความสนใจ โดยเลือกจากกลุํมวิชาที่ก าหนดให๎ของ

แตํละกลุํม ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะกลุํมวิชาบงัคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวด
วิชาเลือกเสรี) 

  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๓๓ 

ชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

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

  
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ๑โลกรํวมสมัย: 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 วรรณกรรมวิจารณ๑ 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 

 
 
หมายเหตุ: (xxxx เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกได๎ตามความสนใจ โดยเลือกจากกลุํมวิชาที่ก าหนดให๎ของ

แตํละกลุํม ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะกลุํมวิชาบงัคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวด
วิชาเลือกเสรี) 

  



๓๔   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  
รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป  ๒-๓  
xxxx xxx แนะน า : กลุํมภาษาตํางประเทศ (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   

  
หมวดวิชาเลือกเสร ี  
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๑)* ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๑๗-๑๘ หน่วยกิต 

 
 
* ถ๎าเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามเงื่อนไขของรายวิชาโทแล๎วในชั้นปีที่ ๑ ไมํต๎องเรียนวิชาเลือกเสรีเพิ่ม 
หมายเหตุ:  (xxxx เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกได๎ตามความสนใจ โดยเลือกจากกลุํมวิชาที่ก าหนดให๎ของ

แตํละกลุํม ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะกลุํมวิชาบงัคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวด
วิชาเลือกเสรี) 

 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๓๕ 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ 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   

  
หมวดวิชาเลือกเสร ี  
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๒)* ๓ 
xxxx xxx   

    
รวมหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต 

 
 
* ถ๎าเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามเงื่อนไขของรายวิชาโทแล๎วในชั้นปีที่ ๑ ไมํต๎องเรียนวิชาเลือกเสรีเพิ่ม 
หมายเหตุ:  (xxxx เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกได๎ตามความสนใจ โดยเลือกจากกลุํมวิชาที่ก าหนดให๎ของ

แตํละกลุํม ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะกลุํมวิชาบงัคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวด
วิชาเลือกเสรี) 

 
  



๓๖   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

 
 
 
 
 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา วิทยาเขตศาลายา คณะศิลปศาสตร๑ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
 
๑. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in English 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

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

B.A. (English) 
๓. รูปแบบของหลักสตูร  

๓.๑ รูปแบบ 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓.๒ ภาษาที่ใช ้

ใช๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
๓.๓ การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะผู๎ที่มีคุณสมบัติตามที่ สกอ. ก าหนด 
๓.๔ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา ๑๔๔ หนํวยกติ 
๕. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
๖. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

๖.๑ ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Social 

Constructivism โดยมุํงเน๎นผลลัพธ๑การเรียนรู๎ของผู๎เรียน (Outcome-Based Education) เพื่อบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะ
สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค๑ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อสารและแสดงออกทางภาษาได๎ดี มีความรู๎ความสามารถและทักษะในการบูรณาการความรู๎ทางด๎าน
ภาษาอังกฤษกับศาสตร๑อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง มีทักษะการเรียนรู๎และเทําทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิจารณญาณและ
ความคิดสร๎างสรรค๑ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๓๗ 

๖.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีเปูาหมายที่จะผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อไป

ประกอบอาชีพ สร๎างสรรค๑ประโยชน๑ให๎กับสังคม ผลิตองค๑ความรู๎เพื่อน าเสนอข๎อมูล และแก๎ปัญหาด๎านการเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษให๎กับประเทศ หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร๎างให๎บัณฑิตมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑) มีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะ ในวิชาแกนทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
๒) มีความรู๎และทักษะในการประกอบอาชีพในกลุํมงานด๎านวิชาการ กลุํมงานฝุายตํางประเทศ กลุํมงานแปล กลุํมงาน

บริการ และกลุํมงานสื่อสารมวลชน  
๓) มีวิจารณญาณและความคิดสร๎างสรรค๑ บูรณาการความรู๎ทางด๎านภาษาอังกฤษ เพื่อแก๎ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตทั้งของตนเองและผู๎อื่น 
๔) ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ทั้งในฐานะผู๎น าและสมาชิกของกลุํม เคารพความแตกตํางหลากหลายทางสังคมและ 

วัฒนธรรม 
๕) มีทักษะการเรียนรู๎และเทําทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช๎เทคโนโลยีได๎เพื่อการสื่อสาร การวิจัย และการเรียนรู๎ตลอด

ชีวิตอยํางเหมาะสม 
๖) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๖.๓   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–Level Learning Outcomes: PLOs)  หลังส าเร็จ
การศึกษา บัณฑิตจะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
๑) PLO1 ประยุกต๑ใช๎ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (ฟัง พูด อําน เขียน) ในงานด๎านวิชาการ งานตํางประเทศ งานแปล งาน

บริการ และงานสื่อสารมวลชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
๒) PLO2 ประยุกต๑ใช๎ภาษาอังกฤษเฉพาะทางได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม เชํน ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษส าหรับ

สิ่งพิมพ๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการทํองเที่ยว เป็นต๎น  
๓) PLO3 ประยุกต๑ทฤษฎีการแปลในการแปลเอกสารหรือบทพูดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจาก

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะห๑และแก๎ไขบทแปลได๎อยํางถูกต๎องตามหลักการแปล 
๔) PLO4 วิเคราะห๑ ตีความและวิพากษ๑วรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทตําง ๆ  
๕) PLO5 ประยุกต๑ความรู๎ทางภาษาศาสตร๑ในการอธิบาย วิเคราะห๑ และแก๎ไขความผิดพลาดในการใช๎

ภาษาอังกฤษ และปรากฏการณ๑ของภาษาอังกฤษ ได๎แกํ สัทศาสตร๑ สรวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ๑ 
อรรถศาสตร๑ วัจนปฏิบัติศาสตร๑ และภาษาศาสตร๑สังคม 

๖) PLO6 วิพากษ๑สถานการณ๑และปัญหาของตนเองและสังคมได๎อยํางเป็นระบบ โดยประยุกต๑ใช๎ความรู๎ ทางด๎าน 
ศิลปศาสตร๑ 

๗) PLO7 ผลิตงานสร๎างสรรค๑ด๎านภาษาและวรรณกรรมอังกฤษที่มีคุณคําโดยบูรณาการความรู๎กับศาสตร๑อื่น  ๆ 
ที่เก่ียวข๎อง 

๘) PLO8 ประยุกต๑ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในบริบทชีวิตประจ าวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 

๙) PLO9 ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมในการศึกษาและการประกอบอาชีพในกลุํมงานวิชาการ 
งานตํางประเทศ งานแปล งานบริการ และงานสื่อสารมวลชน   
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๗. ระบบการจดัการศึกษา 
๗.๑ ระบบ 

จัดการศึกษาแบบทวิภาคของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด๎วยภาคต๎นและภาคปลาย  
๗.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

หลักสูตรฯ สามารถจัดการเรียนการสอนได๎ทั้งในภาคปกติและภาคฤดูร๎อน 
๗.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไมํมี 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาที่จบหลักสูตรจะเป็นผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญด๎านภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การแปล 
ภาษาศาสตร๑ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และมีความรอบรู๎ในศาสตร๑อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง มีทักษะการ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางเหมาะสม สามารถประยุกต๑และบูรณาการ
ความรู๎ไปใช๎ในการปฏิบัติงานที่เน๎นการใช๎ทักษะการสื่อสารและการถํายทอดองค๑ความรู๎ในหนํวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรนี้แล๎วสามารถประกอบอาชีพตําง ๆ ได๎ เชํน 
๑) นักวิชาการ นักภาษาศาสตร๑ นักพิสูจน๑อักษร 
๒) เจ๎าหน๎าที่ฝุายตํางประเทศ งานฝุายบุคคล ฝุายประชาสัมพันธ๑ หรือฝุายการตลาดในกระทรวง บริษัท หนํวยงาน

หรือองค๑กรภาครัฐ และเอกชน 
๓) นักแปลหนังสือหรือเอกสาร วิทยากร ลําม ครีเอทีฟ (นักสร๎างสรรค๑ผลงาน) ออร๑แกไนเซอร๑ (นักจัดงานมืออาชีพ) 
๔) พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน เจ๎าหน๎าที่สายการบิน การทํองเที่ยว และการโรงแรม มัคคุเทศก๑ งานในบริษัท

ตํางชาติ และในแวดวงอุตสาหกรรมการบริการ 
๕) นักสื่อสารมวลชน ได๎แก ํนักขําว นักเขียนอิสระและสื่ออื่น ๆ ผู๎ประกาศ นักจัดรายการ พิธีกร บรรณาธิการ บล็อกเกอร๑ 
๖) อาชีพอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องกับภาษาอังกฤษ 
๙. หลักสูตร 

๙.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๔ หน่วยกิต 
๙.๒ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด๎วยหมวดวิชาที่สอดคล๎องกับข๎อก าหนดไว๎ในเกณฑ๑มาตรฐานหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยว  

 (ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต 
    กลุํมวิชาแกน (สังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑) ๗ หนํวยกิต 
    กลุํมวิชาภาษา ๙ หนํวยกิต 
    กลุํมวิชาสงัคมศาสตร๑และมนษุยศาสตร๑ ๖ หนํวยกิต 
    กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ ๖ หนํวยกิต 
    กลุํมวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หนํวยกิต 
 (ข) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๘ หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเอก ๘๗ หน่วยกิต 
     รายวิชาบังคับ ๕๑ หนํวยกิต 
     รายวิชาบังคับเลือก ๓๖ หนํวยกิต 
 (ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาวิชาเอก-วิชาโท 
 (ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต 
   กลุํมวิชาแกน (สังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑) ๗ หนํวยกิต 
   กลุํมวิชาภาษา ๙ หนํวยกิต 
   กลุํมวิชาสงัคมศาสตร๑และมนษุยศาสตร๑ ๖ หนํวยกิต 
   กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ ๖ หนํวยกิต 
   กลุํมวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หนํวยกิต 
 (ข) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๘ หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเอก ๖๙ หน่วยกิต 
    รายวิชาบังคับ ๕๑ หนํวยกิต 
    รายวิชาบังคับเลือก ๑๘ หนํวยกิต 
   กลุ่มวิชาโท ๑๘ หน่วยกิต 
    รายวิชาบังคับ ๑๒ หนํวยกิต 
    รายวิชาบังคับเลือก  ๖ หนํวยกิต 
 (ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ: หากนักศึกษาเลือกเรียนแผนการศึกษาวิชาเอก-วิชาโท นักศึกษาจะต๎องเรียนรายวิชาในกลุํมวิชาโทไมํน๎อยกวํา 
๑๘ หนํวยกิต หรือตามเงื่อนไขของกลุํมวิชาโทนั้น 
 

๙.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
    รหัสรายวิชาในหลักสูตรนี้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ๑การก าหนดรหัสประจ า

วิชา พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะประกอบด๎วยสัญลักษณ๑ ๗ หลัก   
โดย ๔ หลักแรกเป็นตัวอักษร ซึ่งเป็นอักษรยํอประจ าหนํวยงานที่รับผิดชอบรายวิชา หรือสถานภาพของรายวิชานั้น ๆ 
และ ๓ หลักหลังเป็นตัวเลข ดังนี้ 

 
ก. ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี้ 
 ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรชื่อมหาวิทยาลัย / คณะ / สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการ

สอน เชํน 
 มม และ MU หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mahidol University  
 ศศ และ LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร๑ และ Faculty of Liberal Arts  
 ตัวอักษร ๒ หลักหลัง เป็นชื่อรายวิชา / ภาควิชา / สาขาวิชา / โครงการที่รับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอน เชํน  
 

อักษรย่อ ชื่อเต็มสาขาวิชา / โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 
บศ SR บังคับศิลปศาสตร๑ - Specific Requirement 
ภท TH ภาษาไทย - Thai 
ภอ EN ภาษาอังกฤษ - English 
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อักษรย่อ ชื่อเต็มสาขาวิชา / โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 
จว PS จิตวิทยา - Psychology 
ภจ CH ภาษาจนี - Chinese 
ภญ JP ภาษาญีปุุ่น - Japanese 
ศค DA ศิลปะการละคร - Dramatic Arts 
ปศ HT ประวัติศาสตร๑ - History 
ปญ PH ปรัชญา - Philosophy  
ภก KO ภาษาเกาหลี - Korean  
ภฝ FR ภาษาฝรั่งเศส - French 
ภย GM ภาษาเยอรมัน - German 
พฐ FE พื้นฐาน - Foundation Education 
ศศ LA ศิลปศาสตร๑ - Liberal Arts 

 
ข. ตัวเลข ๓ หลัก มีความหมายดังนี้ 
 ตัวเลขหลักแรก (ใช๎เลข ๑-๒-๓-๔) แสดงชั้นปีที่ควรศึกษาในรายวิชานั้น ๆ 
 ตัวเลขหลักที่สองและสาม (ใช๎เลข ๐๐-๙๕) แสดงกลุํมรายวิชาและล าดับรายวิชา 

 
การคิดหน่วยกิต 

ในแตํละรายวิชาก าหนดเกณฑ๑ในการค านวณหนํวยกิตจากจ านวนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมง
ปฏิบัติ และชั่วโมงที่นักศึกษาต๎องศึกษาด๎วยตนเองนอกเวลาเรียนตํอ ๑ สัปดาห๑ ดังนี้ 

รายวิชาบรรยาย    ๑ หนํวยกิต เทํากับ ๑ ชั่วโมงตํอสัปดาห๑ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ  ๑ หนํวยกิต เทํากับ ๒ ชั่วโมงตํอสัปดาห๑ 

การเขียนหนํวยกิตในรายวิชาตําง ๆ ประกอบด๎วยเลข ๔ ตัว โดยระบุตัวเลขหนํวยกิตรวมไว๎
หน๎าวงเล็บ สํวนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนชัว่โมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเองตํอสัปดาห๑ตลอดภาคการศึกษา เรียงกันตามล าดับ เชํน 

๓ (๒-๒-๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หนํวยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชั่วโมง/สัปดาห๑ 
ภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห๑ และศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห๑ 

 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   ๓๐ หน่วยกิต 
 
กลุํมวิชาแกน (สังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑)                                              ไม่น้อยกว่า  ๗ หนํวยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย๑ 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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กลุํมวิชาภาษา                                  ๙ หนํวยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช๎ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication   
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร๎างภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 116 English Structure   
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด๎วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication   
 
กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑                               ๖ หนํวยกิต 

นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้หรือรายวิชาอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
ให๎มีหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๖ หนํวยกิต  (2-3 รายวิชา) 
  จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค๑กร 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 ทํองเที่ยวพิพิธภัณฑ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  156 Museum Tourism   
สมมน  ๑๕๗ วัฒนธรรมและอาหาร ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  157 Cultures and Food   
สมมน ๑๖๑ พลวัตของกลุํมและการท างานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 161 Group Dynamics and Teamwork    
สมศษ ๑๓๐ ความสุข  ๒ (๒-๐-๔) 
SHED 130 Happiness   
สมศษ ๑๓๑ แนวทางการใช๎ชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ (๒-๐-๔) 
SHED 131 Fifth Generation Life Style Sufficiency Economy   
สมศษ  ๑๓๓ นักการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก  ๒ (๒-๐-๔) 
SHED  133 Marketeer for a Small Business   
สมสค  ๑๘๙ อาเซียนในชีวิต 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 รู๎เทําทันอาชญากรและอาชญากรรม ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 191 Comprehensive criminals and crimes   
สมสค ๑๙๒ กระบวนการยุติธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 192 Thai Criminal Justice   
 
หมายเหตุ: อาจเลือกจากรายวิชาอื่น ๆ ที่อยูํในหมวดศึกษาทั่วไป กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑ของ

มหาวิทยาลัย 



๔๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑                               ๖ หนํวยกิต 
นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ หรือรายวิชาอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ  

ให๎มีหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๖ หนํวยกิต  (2-3 รายวิชา) 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต๑งานคอมพิวเตอร๑ ๓ (๓-๐-๖) 
ITCS 155 Computer Applications   
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร๑เชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 101 Integrated Science   
วทศท ๑๐๔ ท๎องฟูาและดวงดาว ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 104 Sky and Stars   
วทศท ๑๘๐ รู๎ทันวิทยาศาสตร๑สุขภาพในสื่อ ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 180 Outsmart Health Science in the Media   
วทศท ๒๘๐ สนุกกับการขยายพนัธุ๑พชื 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 บูรณาการสุขภาพและสิง่แวดลอ๎ม ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105 Integrating Health and the Environment   
สวศท ๑๐๘ หลักการปูองกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 108 Principles of Pollution Prevention and Control in the Daily Life   
สวศท ๑๑๒ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล๎อมส าหรับชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 112 Energy and the Environmental Management in the Daily Life   
 
หมายเหตุ: อาจเลือกจากรายวิชาอื่น ๆ ที่อยูํในหมวดศึกษาทั่วไป กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑ และคณิตศาสตร๑ของ   

มหาวิทยาลัย 
 
 

นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ หรือรายวิชาอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
ให๎มีหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๒ หนํวยกิต  

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
วกศท ๑๓๗ แบดมินตนัเพื่อสุขภาพ  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 วํายน้ าเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 163 Swimming for Health   

กลุํมวิชาสุขภาพและนันทนาการ                                          ๒ หนํวยกิต 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๔๓ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
วกศท ๑๖๔ ศิลปะการตํอสูป๎ูองกันตัวเพื่อสุขภาพ 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 าใต๎น้ 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   

วกศท ๑๗๓ กายและจิตเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 173 Body and Mind for Health   

วกศท ๑๗๔ กีฬากับการทํองเที่ยว ๒ (๑-๒-๓) 

SPGE 174 Sport and Travel   

วกศท ๑๗๕ สุขภาพกระบวนทัศน๑ใหม ํ ๒ (๒-๐-๔) 

SPGE 175 New Paradigm Health   
 

หมายเหตุ: *อาจเลือกจากรายวิชาอื่น ๆ ที่อยูํในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุํมวิชาสุขภาพและนันทนาการของ
มหาวิทยาลัย 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                            ๑๐๒ หน่วยกิต 
 

กลุํมวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร๑                              ๒๑ หนํวยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู๎สารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 112 Information Literacy Skills   
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 113 Western Civilization   
ศศบศ ๒๑๔ ปรัชญาเบื้องตน๎ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 214 Introduction to Philosophy   



๔๔   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 215 Eastern Civilization   
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 216 Thai Civilization   
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย๑กับศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 317 Man and Art   
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ๑โลกรํวมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economics, and 

Society 
  

 
กลุํมวิชาเอก                    

๑.๑ รายวิชาบังคับ มี ๑๗ รายวิชา นักศึกษาต๎องเรียนรายวิชาตํอไปนี้ตามแผนที่ก าหนดไว๎ในแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยว  เรียน ๑๗ รายวิชา  รวม ๕๑ หน่วยกิต 
 แผนการศึกษาวิชาเอก – โท  เรียน ๑๗ รายวิชา  รวม ๕๑ หน่วยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร๑และภาษาอังกฤษเบื้องต๎น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics    
ศศภอ ๒๐๑ ระบบค าและวากยสัมพนัธ๑ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 201 English Morphology and Syntax   
ศศภอ ๒๐๔ การอํานเชิงวชิาการเบื้องตน๎ 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 สัทศาสตร๑ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 209 English Phonetics   
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต๎น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 211 Fundamental Academic Writing   
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานวรรณคดีทางด๎านเทพปกรณัมและพระคัมภีร๑ไบเบิล ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature   
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องต๎น 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 การอํานเชิงวิเคราะห๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 304 Analytical Reading   
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดบัสูง ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 307 Advanced Conversation   



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๔๕ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อเตรียมความพร๎อมในการวิจัย ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 308 Research Writing Preparation   
ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพื่อจุดมุํงหมายทางวชิาการ 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 การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 438 Public Speaking   
 

๑.๒ รายวิชาบังคับเลือก มี ๒๘ รายวิชา นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ให๎มีหนํวยกิตรวมตามที่ก าหนด
ในแผนการศึกษา ดังนี้ 

 แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยว  เรียน ๑๒ รายวิชา รวม ๓๖ หน่วยกิต 
 นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาดังนี้  
   - หมวดทักษะอยํางน๎อย ๑๒ หนํวยกิต  
   - หมวดภาษาศาสตร๑อยํางน๎อย ๙ หนํวยกิต 
   - หมวดวรรณคดีอยํางน๎อย ๖ หนํวยกิต 
   - หมวดการแปลหรือหมวดภาษาอังกฤษเฉพาะทางอยํางน๎อย ๙ หนํวยกิต 
 แผนการศึกษาวิชาเอก – วิชาโท  เรียน ๖ รายวิชา รวม ๑๘ หน่วยกิต 

 นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาดังนี้  
   - หมวดทักษะอยํางน๎อย ๙ หนํวยกิต 
   - หมวดภาษาศาสตร๑อยํางน๎อย ๖ หนํวยกิต 
   - หมวดวรรณคดีอยํางน๎อย ๓ หนํวยกิต 
โดยให๎นักศึกษาเลือกจากรายวิชาในหมวดตําง ๆ ตํอไปนี ้
 
หมวดทักษะ (Skills)  

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๒๕๙ การเจรจาธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 259 Business Talk   
ศศภอ ๒๖๐ การเขียนเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 260 Business Writing   
ศศภอ ๔๓๗ การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 437 Creative Writing   
ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสูํวิชาชพี ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 442 English for Career Preparation   
ศศภอ ๔๖๑ สัมมนาทางวชิาการในเชิงศิลปศาสตร๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 461 Seminar in Liberal Arts   
ศศภอ ๔๖๒ การศึกษาค๎นคว๎าอิสระในเชิงศิลปศาสตร๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 462 Independent Study in Liberal Arts   



๔๖   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

หมวดภาษาศาสตร์ (Linguistics)  
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 336 Sound System of English   
ศศภอ ๓๓๗ ภาษา สงัคมและวฒันธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 337 Language, Society and Culture   
ศศภอ ๔๓๖ วัจนปฏบิัติศาสตร๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 436 Pragmatics   
ศศภอ ๔๕๑ ภาษายํอยของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 451 Varieties of English   

 
หมวดวรรณคดี (Literature)  

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๓๓๕ การละครเบื้องต๎น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 335 Introduction to Drama   
ศศภอ ๔๑๖ วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 416 Selected Topics in British Literature   
ศศภอ ๔๑๗ วรรณกรรมอเมริกันที่คัดสรร ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 417 Selected Topics in American Literature   
ศศภอ ๔๓๔ วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 434 Asian Literature   
ศศภอ ๔๓๕ เชคสเปียร๑เบื้องต๎น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 435 Introduction to Shakespeare   
ศศภอ ๔๔๐ นักเขียนสตรี ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 440 Women Writers   
ศศภอ ๔๖๐ วรรณกรรมเอกของโลก ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 460 Masterpieces of World Literature   
 

หมวดการแปล (Translation)  
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

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

 
หมวดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes)  

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๒๓๓ ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 233 English for Information Technology   



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๔๗ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๒๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 252 English for Tourism   
ศศภอ ๒๕๓ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 253 English for Hotel Business   
ศศภอ ๒๕๖ ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 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 าหรับสื่อและสิง่พิมพ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 269 English for Media and Journalism   
ศศภอ ๒๗๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการระบบขนสํงสนิค๎าและบริการ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 278 English for Logistics   
ศศภอ ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ชํวยในการเรียนรู๎ภาษาขั้นแนะน 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   
 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทใดก็ได๎ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามข๎อก าหนด
ของวิชาโทนั้น ๆ ได๎แกํ วิชาโทภาษาญี่ปุุน วิชาโทภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร๑ วิชาโทปรัชญา หรือวิชาโทอื่น ๆ ที่จะ
เปิดเป็นวิชาโทในอนาคต โดยวิชาโทต๎องมีจ านวนหนํวยกิตไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต หรือตามข๎อบังคับของรายวิชาโท
นั้น ๆ (ดูรายละเอียดหน๎า ๖๔–๖๙)  

ถ้านักศึกษาสนใจจะศึกษากลุ่มวิชาโทภาษาต่างประเทศ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ
ของกลุ่มวิชาโทภาษานั้น ๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี                     ๖ หน่วยกิต 
 

รายวิชาตํอไปนี้เป็นรายวิชาเลือกเสรีของคณะศิลปศาสตร๑ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร
ของคณะศิลปศาสตร๑ หรือรายวิชาอื่นที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให๎เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
(ดูรายละเอียดหน๎า ๖๙-๗๒) 
  

กลุ่มวิชาโท   ๑๘ หน่วยกิต 



๔๘   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

๑๐.  แผนการศึกษา 
๑๐.๑ วิชาเอกเดี่ยว (ภาษาอังกฤษ) 
 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย๑ ๓ (๓-๐-๖)* 
MUGE 100 General Education for Human Development  
ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life  
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช๎ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒–๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร๎างภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 116 English Structure  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒–๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ (๑)    
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๒ ๒ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาสุขภาพและนนัทนาการ   

  
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 113 Western Civilization  
  
รวมหน่วยกิต ๑๘-๑๙ หน่วยกิต 

 
 
หมายเหตุ : รายวิชา มมศท ๑๐๐ เป็นรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

 * เป็นรายวชิาตํอเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตํนับหนํวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เทํานั้น 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๔๙ 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย๑ ๓ (๓-๐-๖)* 
MUGE 100 General Education for Human Development  
ศศพฐ ๑๔๑ หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 141 Principles of Management for Self Development  
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด๎วยวาจาเปน็ภาษาองักฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๓ ๒–๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑ (๑)  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๔ ๒-๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ (๒)  

    
หมวดวิชาเฉพาะ 
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์ 

 

ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู๎สารสนเทศ ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 112 Information Literacy Skills   

    
รวมหน่วยกิต ๑๒-๑๔ หน่วยกิต 

 
 
หมายเหตุ : รายวิชา มมศท ๑๐๐ เป็นรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
  * เป็นรายวชิาตํอเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตํนับหนํวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เทํานั้น 
 
  



๕๐   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

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

  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร๑และภาษาอังกฤษเบื้องต๎น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics   
ศศภอ ๒๐๔ การอํานเชิงวชิาการเบื้องตน๎ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 204 Fundamental Academic Reading  
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตร๑ภาษาอังกฤษ   ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 209 English Phonetics  
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต๎น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 211 Fundamental Academic Writing  

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

  
รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต 

 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๕๑ 

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๕ ๒-๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑ (๒)  

  
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 216 Thai Civilization  
  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๒๐๑ ระบบค าและวากยสัมพนัธ๑ภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 201 English Morphology and Syntax  
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 207 Principles of Translation  
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานทางวรรณคดีด๎านเทพปกรณัมและพระคัมภีร๑ไบเบิล         ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature  
ศศภอ ๓๐๔ การอํานเชิงวิเคราะห๑ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 304 Analytical Reading  

  
หมวดวิชาเลือกเสรี  
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๑) ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๒๐-๒๑ หน่วยกิต 

 
  



๕๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

ชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย๑กับศิลปะ 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 วรรณคดีเบื้องต๎น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 217 Introduction to Literature  
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 307 Advanced Conversation  
ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพื่อจุดมุํงหมายทางวิชาการ 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 

 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๕๓ 

ชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ๑โลกรํวมสมัย: 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 การเขียนเพื่อเตรียมความพร๎อมในการวิจัย  ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 308 Research Writing Preparation  
ศศภอ ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 345 British Literature  
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ 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 

 
  



๕๔   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  
รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
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   

  
หมวดวิชาเลือกเสร ี  
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๒) ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๑๗-๑๘ หน่วยกิต 

 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๕๕ 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ 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 

 
 

 
  



๕๖   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

๑๑.๒ วิชาเอก (ภาษาอังกฤษ) วิชาโท 
 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย๑ ๓ (๓-๐-๖)* 
MUGE 100 General Education for Human Development  
ศศศศ ๑๓๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 131 Sufficiency Economy for Development of Quality of Life  
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช๎ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒–๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร๎างภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 116 English Structure  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒–๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ (๑)    
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๒ ๒ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาสุขภาพและนนัทนาการ   

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

  
หมวดวิชาเลือกเสร ี  
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี ๑** ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๒๑-๒๒ หน่วยกิต 

 
 
หมายเหตุ : รายวิชา มมศท ๑๐๐ เป็นรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

* เป็นรายวชิาตํอเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตํนับหนํวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เทํานั้น 
** เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค๑จะเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีน ให๎ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของ

วิชาโทภาษาจีน 
 
 

  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๕๗ 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย๑ ๓ (๓-๐-๖)* 
MUGE 100 General Education for Human Development  
ศศพฐ ๑๔๑ หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 141 Principles of Management for Self Development  
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด๎วยวาจาเปน็ภาษาองักฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๓ ๒–๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑ (๑)  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๔ ๒-๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ (๒)  

    
หมวดวิชาเฉพาะ 
          วิชาบังคับ (ศิลปศาสตร์) 

 

ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู๎สารสนเทศ ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 112 Information Literacy Skills   

    
หมวดวิชาเลือกเสร ี  
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี ๒** ๓ 
xxxx xxx   

    
รวมหน่วยกิต ๑๖-๑๘ หน่วยกิต 

 
 
หมายเหตุ : รายวิชา มมศท ๑๐๐ เป็นรายวชิาที่จัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

* เป็นรายวชิาตํอเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แตํนับหนํวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เทํานั้น 
** เฉพาะนักศึกษาทีป่ระสงค๑จะเลือกเรียนวิชาโทภาษาจนี ให๎ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของ

วิชาโทภาษาจีน 
 
  



๕๘   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

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

  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร๑และภาษาอังกฤษเบื้องต๎น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics   
ศศภอ ๒๐๔ การอํานเชิงวชิาการเบื้องตน๎ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 204 Fundamental Academic Reading  
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตร๑ภาษาอังกฤษ   ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 209 English Phonetics  
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต๎น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 211 Fundamental Academic Writing  

  
          วิชาโท  
xxxx xxx วิชาบังคับโท (๑) ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต 

 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๕๙ 

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๕ ๒-๓ 
xxxx xxx แนะน า : กลุํมวิชาสังคมศาสตร๑และมนุษยศาสตร๑ (๒)  

  
หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓–๐–๖) 
LASR 216 Thai Civilization  
  
          วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)  
ศศภอ ๒๐๑ ระบบค าและวากยสัมพนัธ๑ภาษาอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 201 English Morphology and Syntax  
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 207 Principles of Translation  
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานทางวรรณคดีด๎านเทพปกรณัมและพระคัมภีร๑ไบเบิล ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature  
ศศภอ ๓๐๔ การอํานเชิงวิเคราะห๑ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 304 Analytical Reading  

  
          วิชาโท  
xxxx xxx วิชาบังคับโท (๒) ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๒๐-๒๑ หน่วยกิต 

 
  



๖๐   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

ชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย๑กับศิลปะ 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 วรรณคดีเบื้องต๎น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 217 Introduction to Literature  
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 307 Advanced Conversation  
ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพื่อจุดมุํงหมายทางวิชาการ 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 

 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๖๑ 

ชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
รายวิชา 

 
จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ๑โลกรํวมสมัย: 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 การเขียนเพื่อเตรียมความพร๎อมในการวิจัย  ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 308 Research Writing Preparation  
ศศภอ ๓๔๕ วรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 345 British Literature  
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ 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 

 
  



๖๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  
รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
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 ๑๗-๑๘ หน่วยกิต 

 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๖๓ 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  
รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
          วิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์  
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก (๖) ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN xxx   

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

  
หมวดวิชาเลือกเสร ี  
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี (๒) ๓ 
xxxx xxx   

  
รวมหน่วยกิต ๙ หน่วยกิต 

 
  



๖๔   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทใดก็ได๎ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามข๎อก าหนดของ

วิชาโทนั้น ๆ ได๎แกํ วิชาโทภาษาญี่ปุุน วิชาโทภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร๑ วิชาโทปรัชญา หรือวิชาโทอื่น ๆ ที่จะเปิด
เป็นวิชาโทในอนาคต โดยวิชาโทต๎องมีจ านวนหนํวยกิตไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต หรือตามข๎อบังคับของรายวิชาโทนั้น ๆ  

ถ้านักศึกษาสนใจจะศึกษากลุ่มวิชาโทภาษาต่างประเทศ นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ
ของกลุ่มวิชาโทภาษานั้น ๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
 

โครงสร้างของกลุ่มวิชาโทที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มีดังนี้ 
 
กลุ่มวิชาโทภาษาไทย 

รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา  นักศึกษาต๎องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟังและการพูด ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 201 Principles and Art of Listening and Speaking   
ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอํานและการเขียน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 202 Principles and Art of Reading and Writing   
ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 203 Characteristics of the Thai Language 

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

  
 
รายวิชาบังคับเลือก สาขาวิชาโทภาษาไทย นักศึกษาต๎องเลือกไมํต่ ากวํา ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได๎จากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(ดูรายละเอียดหน๎า ๒๕ – ๒๖) 

 
กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษ 

รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา  นักศึกษาต๎องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภอ ๒๐๔ การอํานเชิงวชิาการเบื้องตน๎ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 204 Fundamental Academic Reading   
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 207 Principles of Translation   
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนระดับอุดมศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 211 College Writing   
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 438 Public Speaking    

กลุ่มวิชาโท  ๑๘ หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๖๕ 

รายวิชาบังคับเลือก สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษ นักศึกษาต๎องเลือกไมํต่ ากวํา ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได๎จากวิชาบังคับอื่น ๆ หรือวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดหน๎า ๔๕–๔๗) 
 

กลุ่มวิชาโทจิตวิทยา 
รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา  นักศึกษาต๎องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศจว ๑๐๑ จิตวิทยาทัว่ไป   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 นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ รวมแล๎วไมํน๎อยกวํา ๖ หนํวยกิต  
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศจว ๒๑๑ จิตวิทยาสังคมข้ันแนะน 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 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค๑การเบื้องต๎น   ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 311 Introduction to Industrial and Organizational   
ศศจว ๓๑๒ จิตวิทยาพฒันาการ ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 312 Developmental Psychology   
ศศจว ๓๑๓ จิตวิทยาเชงิบวก ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 313 Positive Psychology   
 

กลุ่มวิชาโทภาษาจีน 
นักศึกษาที่มีความประสงค๑จะเรียนภาษาจีนเป็นวิชาโท ต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีน

เบื้องต๎น และ ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณ๑ชีวิตประจ าวัน กํอน โดยต๎องมีคะแนนไมํต่ ากวําร๎อยละ ๗๐  
ทั้ง ๒ รายวิชา และนักศึกษาจะต๎องเรียนรายวิชาบังคับ และบังคับเลือกรวม ๑๘ หนํวยกิต ดังนี้ 

 รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา  นักศึกษาต๎องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจนี ๓ ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 173 Chinese III   
ศศภจ ๒๐๑ การฟังและการพูดภาษาจนี ๑  ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 201 Chinese Listening and Speaking I   
ศศภจ ๒๐๒ การอํานภาษาจีนเพื่อความเข๎าใจ  ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 202 Chinese Reading Comprehension   



๖๖   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภจ ๓๐๑ การเขียนภาษาจนี ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 301 Chinese Writing I   
 

รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต๎องเลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ รวมแล๎วไมํน๎อยกวํา ๖ หนํวยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภจ ๒๑๑ การฟังและการพูดภาษาจนี ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 211    Chinese Listening and Speaking II   
ศศภจ ๓๑๑ การเขียนภาษาจนี ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 311   Chinese Writing II   
ศศภจ ๓๑๒ การแปลภาษาจีน ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 312   Chinese Translation   
ศศภจ ๓๑๓   ภาษาจนีในสื่อโสตทัศน๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 313    Chinese in Media   
หมายเหตุ:  หากนักศึกษาสนใจเรียนวิชาโทภาษาจีน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีนเบื้องต๎น 

ตั้งแตํชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ และรายวิชา ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจีนในสถานการณ๑ชีวิตประจ าวัน ในชั้น 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
กลุ่มวิชาโทภาษาญีปุ่่น 
 นักศึกษาที่มีความประสงค๑จะเรียนภาษาญี่ปุุนเป็นวิชาโท ต๎องมีผลการศึกษารายวิชา ศศภญ ๑๖๑ 
ภาษาญี่ปุุนเบื้องต๎น ๑ และ ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต๎น ๒ ไมํต่ ากวํา B ทั้ง ๒ รายวิชา 

รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา  นักศึกษาต๎องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญีปุุ่นเบื้องตน๎ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 161 Elementary Japanese 1   
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญีปุุ่นเบื้องตน๎ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 162 Elementary Japanese 2   
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญีปุุ่นเบื้องตน๎ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 163 Elementary Japanese 3   
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญีปุุ่นเบื้องตน๎ ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 164 Elementary Japanese 4   

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทภาษาญี่ปุุน  นักศึกษาต๎องเลือกเรียนไมํน๎อยกวํา ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได๎จากรายวิชาบังคับเลือกตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 
 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภญ ๑๖๕ ญี่ปุุนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 165 Japanese Studies   
ศศภญ ๑๖๗ ภาษาญีปุุ่นธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 167 Business Japanese   
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จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภญ ๑๖๘ การเขียนภาษาญีปุุ่น ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 168 Japanese Writing 1   
ศศภญ ๑๖๙ การอํานภาษาญี่ปุนุ ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 169 Japanese Reading 1   
หมายเหตุ:  หากนักศึกษาสนใจเรียนวิชาโทภาษาญี่ปุุน นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภญ ๑๖๑ 

ภาษาญี่ปุุนเบื้องต๎น ๑ ในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ และรายวิชา ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต๎น ๒ 
ในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
กลุ่มวิชาโทศิลปะการละคร 

 รายวิชาบังคับ ๕ รายวิชา  นักศึกษาต๎องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศศค ๑๐๐ ปริทัศน๑ศิลปะการละครเวที  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 ละครประยุกต๑ ๒ (๑-๒-๓) 
LADA 260 Applied Theatre   
ศศศค  ๓๒๐ ศิลปะการละครเวทีไทยรํวมสมยั ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 320 Contemporary Thai Theatre   
 

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทศิลปะการละคร นักศึกษาต๎องเลือกไมํน๎อยกวํา ๒-๓ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได๎จากรายวิชาบังคับเลือกตําง ๆ ดังตํอไปนี้  

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศศค ๒๒๐ การละครเอเชีย ๓ (๓-๐-๖) 
LADA  220 Asian Theatre   
ศศศค  ๒๒๑ ประวัติศาสตร๑ละครเวทีตะวนัตก 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 โครงงานปีสุดท๎ายดา๎นศลิปะการละครเวที ๓ (๒-๒-๕) 
LADA 470 Senior Project in Theatre   
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กลุ่มวิชาโทประวัติศาสตร ์
 รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา  นักศึกษาต๎องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตร๑ไทยกํอนสมัยใหมํ ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  211 Pre-Modern Thai History   
ศศปศ  ๒๑๒ ประวัติศาสตร๑ไทยสมัยใหมํ ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  212 Modern Thai History   
ศศปศ ๒๒๑ ประวัติศาสตร๑เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 221 Introduction to History of Southeast Asia   
ศศปศ ๓๓๑ ประวัติศาสตร๑เอเชียตะวันออกข้ันแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 331 Introduction to History of East Asia   
 

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทประวัติศาสตร๑ นักศึกษาต๎องเลือกไมํน๎อยกวํา ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได๎จากรายวิชาบังคับเลือกตําง ๆ ดังตํอไปนี้  

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศปศ ๒๔๑ ประวัติศาสตร๑ยุโรปขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  241 Introduction to History of Europe   
ศศปศ  ๒๖๑ ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  261 Thai Local History   
ศศปศ ๓๑๑ ประวัติศาสตร๑การทหารในประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 311 Thailand’s Military History   
ศศปศ ๓๑๒ บทบาทส าคัญของชาวตํางชาติในประวัติศาสตร๑ไทยกํอนสมัยใหมํ ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 312 Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History   
ศศปศ ๓๓๒ ประวัติศาสตร๑เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในยุคการค๎า ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  332 History of Southeast Asia in the Age of Commerce 15th–18th Century   
ศศปศ  ๓๕๑ ประวัติศาสตร๑อเมริกา ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  351 American History   
ศศปศ ๔๑๑ การอําน เชิงวิเคราะห๑ และการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร๑ไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 411 Reading, Analysis, and Writing Thai History Research Papers   
 
กลุ่มวิชาโทปรัชญา 

 รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา  นักศึกษาต๎องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศปญ ๒๗๒ ปรัชญาตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 272 Eastern Philosophy   
ศศปญ ๒๗๓ ปรัชญาตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 273 Western Philosophy   
ศศปญ ๓๗๕ จริยศาสตร๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 375 Ethics   
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จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศปญ ๔๗๔ ปรัชญาการเมือง ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 474 Political Philosophy   

 
รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทปรัชญา นักศึกษาต๎องเลือกไมํต่ ากวํา ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต นักศึกษา

สามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได๎จากรายวิชาบังคับเลือกตําง ๆ ดังตํอไปนี้  
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศปญ ๒๗๔ ปรัชญาส าหรับชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 274 Philosophy for Life   
ศศปญ ๓๗๐ อภิปรัชญาและญาณวทิยา 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   
 
 

 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภท ๑๐๖ อารมณ๑ขนักับภาษาและวรรณกรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 106 Humor in Thai Language and Literature   
ศศภท ๑๐๗ ภาษากับภูมปิัญญาไทย 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 ภาษาและวรรณกรรมท๎องถิ่นในประเทศไทยกับการพัฒนาประเทศ 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 าเสนอทางวชิาการ ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 115 Academic Listening and Oral Presentation   
ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 116 Thai Literary Works and Films   
ศศภท ๑๑๙ คติชนกับศิลปะพืน้ถิ่นไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 119 Folklore and Thai Folk Art   
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (ส าหรับชาวตาํงชาติ) ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 120 Thai Level 1   

กลุ่มวิชาเลือกเสร ี  ๖ หน่วยกิต 



๗๐   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (ส าหรับชาวตาํงชาติ) ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 121 Thai Level 2   
ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (ส าหรับชาวตาํงชาติ) ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 122 Thai Level 3   
ศศภท ๑๒๓ ภาษากับการจัดการความขัดแยง๎ 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 ศิลปะการอํานออกเสียงร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 125 Art of Pronouncing Prose and Verse   
ศศภท ๑๒๖ การพูดในที่ชุมนุมชน ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 126 Public Speaking   
ศศพฐ ๑๑๑ มนุษย๑กับความชืน่ชมศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 111 Man and Arts Appreciation   
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห๑อยํางใช๎เหตุผล ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis   
ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 145 Self–Learning Techniques   
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 146 Personality Development   
ศศพฐ ๑๔๙ การพัฒนาความสัมพันธ๑ระหวาํงบุคคล ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 149 Interpersonal Relationship Development   
ศศพฐ ๑๕๔ ศิลปะกับชีวิตไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 154 Arts and Thai Life   
ศศพฐ ๑๕๕ ปรัชญาขัน้พื้นฐาน  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 155 Fundamental Philosophy   
ศศภก ๑๐๑ ภาษาเกาหลีเบื้องตน๎ ๓ (๓-๐-๖) 
LAKO 101 Elementary Korean   
ศศภฝ ๑๐๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน๎ ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 101 Elementary French   
ศศภฝ ๑๐๒ ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ๑ชีวติประจ าวนั  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 102 French for Everyday Situation   
ศศฝศ ๑๕๐ หน๎าตํางสูํฝรั่งเศส ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 150 Windows to France   
ศศภญ ๑๐๑ ภาษาญีปุุ่นเบื้องตน๎  ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 101 Elementary Japanese    
ศศภญ ๑๐๒ ภาษาญีปุุ่นในสถานการณ๑ชีวิตประจ าวัน ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 102 Japanese for Everyday Situation   



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๗๑ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจนีเบื้องต๎น ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 101 Elementary Chinese   
ศศภจ ๑๐๒ ภาษาจนีในสถานการณ๑ชีวิตประจ าวนั  ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 102 Chinese for Everyday Situation   
ศศภจ ๒๐๙ การเขียนภาษาจนีด๎วยพูํกันจีน ๒ (๑-๒-๓) 
LACH 209 Chinese Calligraphy   
ศศภจ ๒๑๒ จีนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 212 Chinese Studies   
ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมันขั้นพืน้ฐาน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAGM 191 Elementary German 1   
ศศภย ๑๙๒ ภาษาเยอรมันขั้นพืน้ฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAGM 192 Elementary German 2   
ศศศศ ๑๕๑ ธนบุรีศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 151 Thonburi Studies   
ศศศศ ๑๕๒ ประวัติศาสตร๑กับภาพยนตร๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 152 History and Film   
ศศศศ ๑๕๓ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
๒ (๒-๐-๔) 

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

  

ศศศศ ๑๕๔ วิวัฒนาการการแพทย๑และการสาธารณสุขในประเทศไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 154 Evolution of Medicine and Public Health in Thailand   
ศศศศ ๑๕๕ สยามกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 155 Siam and the First World War    
ศศศศ ๑๕๗ ภาพลักษณ๑สตรีในประวัติศาสตร๑ไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 157 The Image of Women in Thai History   
ศศศศ  ๑๖๔ การทํองเที่ยวในยุคดิจิทัล ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 164 Tourism in the Digital Age   
ศศศศ ๑๖๕ ศิลปะและวัฒนธรรมการกิน ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 165 Arts and Culture of Eating   
ศศศศ ๑๖๖ การเขียนและการสื่อสารเชงิวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 166 Writing and Academic Communication   
ศศศศ ๑๖๗ ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย๎งและภาวะวิกฤติ ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 167 Thai Language Used for Conflict and Crisis Management   
ศศศศ ๑๖๘ การสื่อสารอยํางมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ ๒๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LALA  168 Insightful Communication in the 21st Century   
ศศศศ ๑๖๙ ภาษาไทยเพื่อการน าเที่ยว ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 169 Thai Language for Tourist Guides   



๗๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศศศ ๑๗๐ ภาษาอังกฤษเบื้องต๎นเพื่อเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 170 Introduction to English for TOEIC Preparation   
ศศศศ ๑๗๑ ภาษาอังกฤษขั้นสงูเพื่อเตรียมสอบโทอิค ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 171 Advanced English for TOEIC Preparation   
ศศศศ ๑๗๒ ภาษาอังกฤษเบื้องต๎นเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีท ี ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 172 Introduction to English for TOEFL-iBT Preparation   
ศศศศ ๑๗๓ ภาษาอังกฤษขั้นสงูเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีท ี ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 173 Advanced English for TOEFL-iBT Preparation   
ศศศศ ๑๗๔ ภาษาอังกฤษเบื้องต๎นเพื่อเตรียมสอบไอเอลส๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 174 Introduction to English for IELTS Preparation   
ศศศศ ๑๗๕ ภาษาอังกฤษขั้นสงูเพื่อเตรียมสอบไอเอลส๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 175 Advanced English for the IELTS Preparation   
ศศศศ ๑๗๖ การ๑ตูนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 176 Comics Studies   
ศศศศ ๑๗๗ กีฬาและการละเลํนในฐานะวฒันธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 177 Sports and games as a culture   
ศศศศ ๑๗๘ พุทธมณฑลศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 178 Phutthamonthon Studies   
ศศศศ ๑๗๙ อาหารกับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 179 Food and Culture   
ศศศศ ๑๘๐ ลาตินอเมริกันศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 180 Latin American Studies   
ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 274 Philosophy of Love   

 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๗๓ 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

     จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค๎นคว๎า) 
มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                          ๓ (๓-๐-๖) 
MUGE 100 General Education for Human Development          3 (3-0-6) 
 การเป็นบัณฑิตที่เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ ประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมในบริบทของ
ตนเอง บูรณาการความรู๎ศาสตร๑ตําง ๆ อยํางเป็นองค๑รวมเพื่อหาเหตุปัจจัยของประเด็นส าคัญ พูดและเขียนเพื่อสื่อสาร
กับกลุํมเปูาหมายได๎ตามวัตถุประสงค๑ รับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นที่หลากหลายและมุมมองที่แตกตําง เป็นผู๎น าหรือ
สมาชิกของกลุํมและท างานรํวมกันเป็นทีมในการเสนอวิธีแก๎ปัญหาหรือแนวทางการจัดการประเด็นส าคัญอยํางเป็น
ระบบตามหลักการวิจัยเบื้องต๎น ประเมินผลกระทบของประเด็นส าคัญทั้งเชิงบวกและลบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมโดย
ใช๎สติและปัญญาเพื่อให๎อยูํกับสังคมและธรรมชาติได๎อยํางมีความสุข 
 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 หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง         ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 141 Principle of Management for Self Development          3 (3-0-6) 
 หลักการบริหารจัดการที่จะชํวยให๎ผู๎ศึกษาสามารถดูแลบริหารจัดการชีวิต การท างานเป็นทีม และเป็นกลุํม 
การเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมเพียบพร๎อมด๎วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 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 การมีภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัวเอง การมีความรู๎และคุณธรรม การปรับตัวตามสถานการณ๑ 
แนวคิดและองค๑ประกอบของคุณภาพชีวิต ตัวบํงชี้คุณภาพชีวิต 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)                                               ไม่น้อยกว่า  ๗  หน่วยกิต 



๗๔   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

 จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบตัิ-ค๎นคว๎า) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication          3 (2-2-5) 
 ศิลปะการใช๎ภาษาไทย ทักษะการใช๎ภาษาไทยในด๎านการพูด การฟัง การอําน การเขียนและการคิด เพื่อการ
สื่อสารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 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) 
 หลักไวยากรณ๑ภาษาอังกฤษที่ส าคัญ ได๎แกํ โครงสร๎างประโยค ชนิดของประโยค กาล ประโยคกรรตุวาจกและ
กรรมวาจก อนุประโยค กริยาไมํแท๎ ประโยครายงาน การเปรียบเทียบ กริยาชํวย ประโยคเงื่อนไข ค าบอกปริมาณ 
และเครื่องหมายวรรคตอน รวมถึงการประยุกต๑ใช๎หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 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) 
 การฝึกสนทนาในสถานการณ๑ตําง ๆ ในชีวิตประจ าวันและเพื่องานอาชีพ การพูดและฟังในบริบทตําง  ๆ  
การสัมภาษณ๑และการรายงานปากเปลํา 
 Practicing conversation in everyday life situations and for work; listening and speaking in 
various contexts; interview and oral report 
 

     จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค๎นคว๎า) 
กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค์การ         ๓ (๓-๐-๖) 
KAGE 260 Administration and Organization Management          3 (3-0-6) 
 หลักในการบริหาร หน๎าที่ของผู๎บริหารในด๎านที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค๑การ การน า การอ านวยการ 
การจูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให๎ด าเนินตามนโยบายที่ได๎วางไว๎เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของ
กิจการ วิชาเศรษฐศาสตร๑ขั้นแนะน า อุปสงค๑-อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุํนและการจัดประเภทสินค๎า ระบบตลาด
ในทางเศรษฐศาสตร๑ ต๎นทุนการผลิต บัญชีรายได๎ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรู๎เบื้องต๎นทางด๎าน
การเงิน การอํานงบการเงิน อัตราสํวนที่ส 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. 
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 

กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                    ๙  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                                                      ๖  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๗๕ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ดคศท ๑๐๑ ออกแบบชีวิต         ๒ (๒-๐-๔) 
CFGE 101 Life Design                   2 (2-0-4) 
 ปรัชญาและความหมายของชีวิต เปูาหมายและการวางแผนชีวิต บทบาทของครอบครัว ความปลอดภัยใน
ชีวิต เสวนาชีวิต การออกแบบชีวิตมิติโลกกายภาพ ภูมิคุ๎มกันและนวตกรรมชีวิต การออกแบบชีวิตมิติโลกเสมือนจริง 
สถาปัตยกรรมสมอง ผู๎ประกอบการชีวิต วิพากษ๑ชีวิต 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 ศิลปะและวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์                   ๒ (๒–๐–๔) 
MSGE  103 Arts and Sciences for Human Development                          2 (2-0-4) 
 มุมมองทางประวัติศาสตร๑ เหตุการณ๑ปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติ สถานการณ๑และปัญหาที่เก่ียวข๎องกับ
วิวัฒนาการด๎านศิลปะและวิทยาการของสังคมไทยและสังคมโลก แนวคิดทางเศรษฐศาสตร๑ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สาเหตุและผลลัพธ๑จากสถานการณ๑และปัญหาตําง ๆ แนวทางการแก๎ไข ข๎อควรระวังและการพัฒนาปรับปรุงในสถานการณ๑
หรือปัญหานั้น ๆ เพื่อประโยชน๑ตํอตนเองและสังคม องค๑ความรู๎เพื่อแก๎ไขปัญหาโดยวิเคราะห๑จากกรณีศึกษา 
 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 งานกับชีวิต         ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 152 Work and Life          2 (2-0-4) 
 แนวคิดเร่ืองงานและการสันทนาการ งานกับเปาูหมายในชีวิต คุณภาพชีวิตการท างาน ทักษะการวางแผน 
และจัดการ ความสัมพันธ๑กบัผู๎รวํมงาน การสร๎างคุณคาํให๎กับงาน การรับมือความโกรธ ความเครียดและความล๎มเหลว 
การสร๎างความสมดุลระหวาํงงานกับชีวิต 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 

 
สมมน ๑๕๔ จริยธรรมวิชาชีพ                ๓ (๓-๐-๖) 
SHHU 154 Professional Ethics    3 (3-0-6) 
 ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร๑วิชาชีพ ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ความหมายและ
องค๑ประกอบของวิชาชีพ ความรับผิดชอบของสมาคมวิชาชีพ มโนทัศน๑และทฤษฎีจริยปรัชญาในจริยธรรมวิชาชีพ 
กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู๎เรียน และค าสอนทางศาสนาที่เกี่ยวข๎องกับการท างานในวิชาชีพ
ประเด็นจริยธรรมวิชาชีพ และหลักการท างานรํวมกันเพื่อธ 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 



๗๖   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
สมมน ๑๕๖ ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์         ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 156 Museum Tourism          2 (2-0-4) 
 ความหมายและประเภทตําง ๆ ของพิพิธภัณฑ๑ ความส าคัญทางสังคมวัฒนธรรมและผลทางเศรษฐกิจของ
พิพิธภัณฑ๑ พิพิธภัณฑ๑ส าคัญของไทยและตํางประเทศ ประโยชน๑ของการทํองเที่ยวพิพิธภัณฑ๑ตํอชีวิต 
 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)  
 เข๎าใจวัฒนธรรมและอาหาร ความสัมพันธ๑ระหวํางเอกลักษณ๑และอาหาร สัญลักษณ๑และความหมายทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่เกี่ยวกับอาหาร ปรัชญาที่เกี่ยวกับอาหาร วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางวัฒนธรรม
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 างานเป็นทีม    ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  161 Group Dynamics and Teamwork          2 (2-0-4) 
 ความหมายของพลวัตกลุํม ธรรมชาติ ประเภทของกลุํม และพฤติกรรมกลุํม การพัฒนาทีม การท างานเป็นทีม 
ภาวะผู๎น ากลุํม การสื่อสารของกลุํม การจัดการความขัดแย๎งของกลุํม จริยธรรมและมารยาทของกลุํม 
 Meaning of group dynamics; nature, types of group and group behavior; team development; 
teamwork; group leadership; group communication; management of group conflict; group ethics and 
manners 
 
สมมน  ๑๖๖ มนุษย์และสังคมในโลกดจิิทัล         ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  166 Human and Society in the Digital World          2 (2-0-4) 
 ความหมายของเทคโนโลยี ประวัติศาสตร๑เทคโนโลยี ปรัชญาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความสัมพันธ๑ระหวําง
มนุษย๑กับเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวตน อัตลักษณ๑และความเสี่ยงในโลกดิจิทัล จริยศาสตร๑เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ๑ 
ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลตํอวัฒนธรรมและศาสนา 
 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 าเนินชีวิตอยํางมีความสุข มิติของความสุข ทักษะชีวิตที่ความจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตอยํางมีความสุข ความสมดุลในการด าเนนิชวีิตอยาํงมีความสุขในมิติสงัคม สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสิ่งแวดล๎อม 
 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. 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๗๗ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
สมศษ  ๑๓๑ แนวทางการใช้ชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         ๒ (๒-๐-๔) 
SHED  131 Fifth Generation Life Style Sufficiency Economy          2 (2-0-4) 
 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเข๎าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมการครองตน การ
ด าเนินชีวิตอยํางเป็นปกติสุข ความพอประมาณ ความมีเหตุผลความระมัดระวัง การสร๎างภูมิคุ๎ มกัน การมีคุณธรรม 
ความรอบรู๎ 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) 
 ความรู๎พื้นฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องกับการตลาด การเป็นเจ๎าของธุรกิจขนาดเล็ก หลักการวางแผนธุรกิจ 
การใช๎นวัตกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎ด๎วยเทคนิคการสืบค๎น วิเคราะห๑สารสนเทศเพื่อใช๎สื่อออนไลน๑ 
เทคนิคการออกแบบนวัตกรรมสินค๎าและบริการ เทคนิคการออกแบบการตลาดและประชาสัมพันธ๑ การสร๎างต๎นแบบ
ธุรกิจขนาดเล็ก องค๑ประกอบในการเป็นเจ๎าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณคําของการเป็นผู๎น า ความฉลาดทางอารมณ๑ 
พฤติกรรมการคิดบวกที่เหมาะสม 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 
 
สมสค ๑๘๗ วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม ่         ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 187 Modern Living Instruction          2 (2-0-4) 
 วิถีชีวิตในสังคมยุคใหมํ ผลกระทบของชีวิตยุคใหมํตํอสุขภาพทางชีวิตทางกาย ทางสังคม และสุขภาพทางจิต 
ปัญหา(ทุกข๑) จากการใช๎ชีวิตของคนในยุคใหมํ (การบริโภค สิ่งแวดล๎อม ความเครียด ความว๎าเหวํ โดดเดียว การพึ่งพิง
วัตถุภายนอก ความก๎าวร๎าว ความสับสน ความฟุูงซํานของจิตใจ การขาดเปูาหมายในชีวิต) มูลเหตุ (สมุทัย) ของวิกฤติ
ชีวิตในสังคมยุคใหมํ หลักของการด าเนินชีวิตในสังคมยุคใหมํอยํางสงบและสุข (นิโรธ) ทักษะและเทคนิคการใช๎ชีวิตที่มี
ดุลยภาพและเป็นสุขทํามกลางการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของสังคม (มรรค) เชํน การสมาธิ ภาวนา การเจริญสติ 
การออกก าลังกายอยํางระวัง การสร๎างสังคมกัลยาณมิตร ทักษะการอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีสมานฉันท๑และสามารถยอม
ทนตํอความแตกตํางได๎ ความสามารถในการแสวงหาและเลือกบริโภคข๎อมูลและการเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบและมี
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  



๗๘   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
สมสค  ๑๘๙ อาเซียน ในชีวิต         ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS  189 ASEAN for Daily Life          2 (2-0-4) 
 ความรู๎เบื้องต๎นในการศึกษาระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 
10 ประเทศ รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รูปแบบการพัฒนาความรํวมมือทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ๑ที่ดีทางสังคม
และวัฒนธรรมระหวํางประชาชนอาเซียน ความแตกตํางทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสมาขิก 
แนวโน๎มในการพัฒนาความสัมพันธ๑ของประเทศสมาชิกอาเซียนในทุกมิติภายใต๎กรอบอาเซียน ความแตกตํางของ
อาเซียน กับองค๑กรระหวํางประเทศอ่ืน 
 Fundamental Knowledge in studying political, economic and social systems in ten ASEAN 
member states; Pattern of economic development; Developmental pattern in economic cooperation, 
close social and cultural relationships among ASEAN citizens; Political, economic and social diversity of 
ASEAN member states; Trend in developing relationships among ASEAN member states in all perspectives 
under ASEAN framework, the differences between ASEAN and other international organizations 
 

สมสค ๑๙๐ การเมือง เศรษฐกิจ และอนาคตประเทศไทย          ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 190 Politics Economics and Future of Thailand          2 (2-0-4) 
 ความรู๎พื้นฐานการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย เปรียบเทียบการเมือง การปกครองและ เศรษฐกิจ
ไทยในแตํละยุคสมัย 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 และผู๎กระท าผิด , องค๑ประกอบของอาชญากรรม โทษทางอาญา รูปแบบ
อาชญากรรม ปัญหาและผลกระทบของอาชญากรรมในสังคม การปูองกันอาชญากรรมในรูปแบบตําง  ๆ รวมทั้งการ
ควบคุมทางสังคมที่เก่ียวข๎อง 
 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 บทบาทและหน๎าที่ของหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรม เชํน ต ารวจ อัยการ ศาล 
และหนํวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 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 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๗๙ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์  ๓ (๒-๒-๕) 
ITCS  155 Computer Applications   3 (2-2-5) 
 วิวัฒนาการและประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร๑ พื้นฐานการท างานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ สํวนประกอบ
ส าคัญของเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ ระบบปฏิบัติการและการใช๎งาน ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร๑และการเชื่อมตํอเครือขําย
คอมพิวเตอร๑ เครือขํายอินเตอร๑เน็ตและกติกาในการเชื่อมตํอ โครงสร๎างของเว็บและภาษาที่ใช๎ในการติดตํอที่เรียกวํา
เอชทีเอ็มแอล เคร่ืองมือค๎นหาข๎อมูลบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต การท างานของอีเมล๑และการใช๎งาน ความปลอดภัยบน
เครือขํายอินเตอร๑เน็ต ซอฟต๑แวร๑ด๎านการประมวลผลค า ซอฟต๑แวร๑ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิกส๑ ซอฟต๑แวร๑ส าหรับการ
น าเสนอ  
 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) 
 วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร๑ และวิธีการทางวิทยาศาสตร๑ โลกและอวกาศ พลังงานในรูปแบบตําง  ๆ  
แหลํงพลังงาน การน าไปใช๎และการอนุรักษ๑ สิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เคมีในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อาหารและเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล๎อมและมลพิษ วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีของการขนสํงและการสื่อสาร 
แนวโน๎มการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ในอนาคต  
 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 าแหนํงบนท๎องฟูา วัตถุที่ส าคัญบนท๎องฟูา หลักการดูดาวและอุปกรณ๑ที่เกี่ยวข๎อง ปรากฏการณ๑
ธรรมชาติด๎านดาราศาสตร๑และการอธิบายโดยใช๎ความรู๎ทางฟิสิกส๑ ผลกระทบของดาราศาสตร๑ตํอการด ารงชีวิตของ
มนุษย๑ 
 Location in the sky, objects in the sky, stargazing and related equipment; astronomical 
phenomena and physics explanation; impact of astronomy on the human lives 
  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                                          ๖  หน่วยกิต 



๘๐   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
วทศท ๑๘๐ รู้ทันวิทยาศาสตร์สุขภาพในสื่อ              ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 180  Outsmart Health Science in the Media             2 (2-0-4) 
 ขําวที่แชร๑อยํางแพรํหลายในสื่อสังคมออนไลน๑ โฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ โฆษณายาสมุนไพร สารต๎าน
อนุมูลอิสระ ในสินค๎าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ๑บ ารุงผิว ศัลยกรรมตบแตํง สเต็มเซลล๑ในสินค๎าอุปโภคบริโภค การออก
ก าลังกายเพื่อลดน้ าหนัก ยาลดน้ าหนัก การฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ๑ การฝึกทักษะการสืบค๎นข๎อมูลและทักษะด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อท างานกลุํมและน าเสนอในห๎องเรียน กฎหมายที่เกี่ยวกับการแชร๑สื่อสังคมออนไลน๑ 
 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 
 
วทศท ๒๘๐ สนุกกับการขยายพันธุ์พืช               ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 280 Enjoyable Plant Propagation 2 (2-0-4) 
 ประโยชน๑ของการขยายพันธุ๑พืช ทฤษฎีและกระบวนการขยายพันธุ๑พืช ความเหมาะสมของการขยายพันธุ๑กับ
พืชแตํละชนิด การวิเคราะห๑ปัญหาเป็นกลุํม การดูแลรักษาพืชหลังการขยายพันธุ๑ การประยุกต๑ใช๎ 
 Benefits of plant propagation; theories and procedures, suitable propagation methods; 
group problem solving, nursery for newly propagated plants, applications 
 
ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต                  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 147 Psychologyfor Quality of life 3 (3-0-6) 
 การเรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย๑ การปรับตัว การเข๎าใจตนเอง และผู๎อื่น อิทธิพลทางสังคม และ
สิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอการด าเนินชีวิต การมีสุขภาพจิตที่ดี การวางแผนชีวิต ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ ความรับผิดชอบ
ตํอตนเอง 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 
 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๘๑ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม               ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE  105 Integrating Health and the Environment 3 (3-0-6) 
 แนวคิดส าหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล๎อม” มิติและระดับของสุขภาพ และปัจจัยที่ก าหนดสุขภาพและ
สิ่งแวดล๎อม การปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร๑ส าหรับการเสริมสร๎างสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม นโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล๎อม ตัวชี้วัดความอยูํดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร๎างสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม นโยบายสุขภาพสาธารณะ 
กระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การด าเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิค
การบูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ๑ระหวํางสุขภาพและสิ่งแวดล๎อมกับอาชีพ 
 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 
 
สวศท ๑๐๘ หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจ าวัน              ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 108 Principles of Pollution Prevention and Control in the Daily Life 3 (3-0-6) 
 ความสัมพันธ๑เชิงระบบนิเวศ กิจกรรมมนุษย๑และสาเหตุการเกิดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษตํอมนุษย๑และ
ระบบนิเวศ หลักการปูองกันและควบคุมมลพิษ เคร่ืองมือในการปูองกันและควบคุมมลพิษ การประยุกต๑ใช๎การปูองกัน
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 การจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชวิีตประจ าวัน                ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 110 Sustainable Waste Management in the Daily Life 3 (3-0-6) 
 ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน แหลํงก าเนิด ประเภทขยะ เทคนิคการเก็บรวบรวมขยะ หลักการ
คัดแยกขยะ แนวคิดเร่ืองการจัดการขยะให๎เหลือศูนย๑ การออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การน ากลับมา
ใช๎ใหมํ การแปรรูปของใช๎ แนวคิดธุรกิจการลดขยะให๎เหลือศูนย๑ การจัดการขยะให๎เหลือศูนย๑จากภาครัฐบาล การ
บริโภคให๎เหลือขยะเทํากับศูนย๑ การจัดการขยะให๎เหลือศูนย๑ที่ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน การสื่อสารด๎านการ
จัดการขยะให๎เหลือศูนย๑ การออกแบบโครงงานการจัดการขยะให๎เหลือศูนย๑ 
 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 



๘๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
สวศท ๑๑๒ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับชีวิตประจ าวัน               ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 112 Energy and the Environmental Management in the Daily Life 3 (3-0-6) 
 สถานการณ๑ด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อม ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน ประเภทแหลํงก าเนิดของพลังงาน 
รูปแบบการใช๎พลังงานกับการด าเนินชีวิตในสังคม โลก ความสัมพันธ๑ของพลังงานและสิ่งแวดล๎อมกับการด ารงชีวิต
อยํางมีคุณภาพ การอนุรักษ๑พลังงานในชีวิตประจ าวัน แนวทางการใช๎พลังงานในอนาคต การวางแผนจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การประยุกต๑ใช๎เทคโน โลยีสารสนเทศส าหรับการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล๎อม 
 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. 
 
 

  จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค๎นคว๎า) 
วกศท ๑๓๗ แบดมินตันเพื่อสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 137 Badminton for Health           2 (1-2-3) 
 ประโยชน๑ กติกา มารยาท การแตํงกาย ความปลอดภัย ทักษะพื้นฐานในการเลํน เชํน การเคลือ่นที่ การจับไม๎ 
การตีลูกหน๎ามือ หลังมือ การสํงลูก ลูกเซฟ ลูกหยอด 
 Usefulness; rules and regulations; uniforms and safety; basic skills: foot-work, body position, 
control, forehand, backhand, service. 
 
วกศท ๑๖๑ ลีลาศเพื่อสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 161 Social Dance for Health           2 (1-2-3) 
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ เจตคติในการเรียน การฝึกซ๎อม ทักษะพื้นฐานลีลาศจังหวะบีกิน วอลซ๑ คิวบัน-รุมบ๎า ชํา ชํา 
ชํา 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 โยคะเพื่อสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 162 Yoga for Health           2 (1-2-3) 
 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน๑ของการฝึกโยคะ หลักการและขั้นตอนการฝึก ข๎อควรปฏิบัติในการและ
มารยาทในการฝึก การเตรียมความพร๎อมของรํางกายและจิตใจ การฝึกอาสนะขั้นพื้นฐาน ปราณายามะขั้นพื้นฐาน 
และการผํอนคลายอยํางลึก โยคะเพื่อสุขภาพในชีวิตประจ าวัน โยคะบ าบัด การออกแบบทําชุดการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ
 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 

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ                                                                              ๒  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๘๓ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
วกศท ๑๖๓ ว่ายน้ าเพ่ือสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 163 Swimming for Health           2 (1-2-3) 
 การวํายน้ าเพื่อสุขภาพ พื้นฐานการเคลื่อไหวตามหลัก ชีวกลศาสตร๑ ทักษะพื้นฐานในการวํายน้ า คือ การ
หายใจในน้ า การลอยตัว การเลี้ยงตัว การวํายทําฟรีสไตล๑ ทํากรรเชียง ทํากบ ความปลอดภัยและกฎระเบียบ กติกา
มารยาท ในสระวํายน้ 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 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 164 The Arts of Self-defense for health           2 (1-2-3) 
 กฎ ระเบียบ กติกา มารยาท ความปลอดภัย และเจตคติในการเรียน การฝึกซ๎อมทักษะพื้นฐานของศิลปะตํอสู๎
ปูองกันตัว คือการล๎ม ม๎วนตัวด๎านหน๎า-หลัง การหลบหลีก การทุํม การกด การบิด การล็อค และการแก๎ไขให๎พ๎นจาก
การถูกควบคุมตัวและสามารถน าไปใช๎เพื่อสํงเสริมสุขภาพและนนัทนาการ  
 Rules, rules, etiquette, safety and attitudes Practicing basic skills of art Self-defense is to roll 
the front-back, avoidance, throwing, pressing, twisting, locking, and fixing from being detained and 
can be used to promote health and recreation 
 

วกศท ๑๖๕ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 165 Aerobic for Health           2 (1-2-3) 
 การเต๎นแอโรบิกแบบมาตรฐาน บุคลิกภาพ การบาดเจ็บและความปลอดภัย 
 Standard aerobic dancing; personality; injuries and safety 
 

วกศท ๑๖๖ เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพ          ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 166 Table Tennis for Health           2 (1-2-3) 
 ทักษะการเลํนเทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ เทคนิคการแขํงขันประเภทเดี่ยวและคูํ กฎกติกามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ๑  
 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 าใต๎น้ าเพื่อสุขภาพ การเตรียมความพร๎อมทางรํางกายและจิตใจของผู๎เลํนระบ าใต๎น้ า ความปลอดภัย 
มารยาท การแตํงกาย ทักษะพื้นฐาน ในกีฬาระบ าใต๎น้ า เชํน การลอยตัว การด าน้ า การฝึกการเคลื่อนที่ในทิศทางตําง ๆ 
การฝึกบัลเลต๑เลค, ฟลามิงโก การฝึกเอ๏กบีทเตอร๑ ทําชุดประกอบจังหวะขั้นพืน้ฐาน การเลํนประกอบดนตรีประเภททีม  
 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 
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จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
วกศท ๑๖๘ เทนนิสเพื่อสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 168 Tennis for Health           2 (1-2-3) 
 ทักษะพื้นฐานในการเลํนเทนนิสเพื่อสุขภาพ เทคนิคการแขํงขันประเภทเดี่ยวและคูํ กฎกติกามารยาท การ
บาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ๑ 
 Basic Lawn tennis skill playing for health; basic skills; individual and team techniques; rules 
and regulations; injuries and safety; equipment maintenance 
 
วกศท ๑๖๙ บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 169 Basketball for Health           2 (1-2-3) 
 กฎกติกา ในการแขํงขันกีฬาบาสเกตบอลสากล ประวัติความเป็นมา ประโยชน๑ ทักษะพื้นฐานในการเลํน
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ ได๎แกํ การรับ-สํงลูกบาสเกตบอล การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล การยิงประตูท าคะแนนในกีฬา
บาสเกตบอล การเลํนทีมตามกฎกติกาและมารยาท สามารถเลํนกีฬาบาสเกตบอลรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางปลอดภัย 
สามารถใช๎กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อในการออกก าลังกายและสร๎างสรรค๑กิจกรรมนันทนาการสํงเสริมสุขภาพได๎ 
 Rules and regulations in the international basketball competition; Benefit; History; Basic 
Basketball skills for health including passing basketball, dribbling, team play according to rules and 
manners; Play basketball with others safely; Apply basketball for exercising and creating 
recreational activities to promote health 
 
วกศท ๑๗๐ จักรยานเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 170 Bike for Health           2 (1-2-3) 
 วิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต๎อง การเตรียมความพร๎อมทางรํางกายและจิตใจของนักปั่นจักรยาน การดูแลรักษา
จักรยานและอุปกรณ๑ ประโยชน๑ หลักการพื้นฐาน ทักษะการขี่จักรยาน ความปลอดภัย กฎ กติกา มารยาทในการปั่น
จักรยาน ระเบียบปฏิบัติในการใช๎เส๎นทางจักรยานเพื่อการทํองเที่ยวและนันทนาการรอบมหาวิทยาลัย 
 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 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 171 Football for Health           2 (1-2-3) 
 ทักษะการเลํนฟุตบอลที่ทันสมัย ได๎แกํ การควบคุมลูกบอล การรับสํงบอล การยิงประตู รูปแบบการเลํนเป็น
ทีมและผู๎เลํนต าแหนํงตําง ๆ มารยาท กฎกติกาเบื้องต๎น และการเป็นผู๎มีน้ าใจนักกีฬา รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัยมีมารยาทใน
การชมฟุตบอล รวมทั้งการออกแบบและประโยชน๑ของการเลํนฟุตบอลเพื่อสุขภาพ การปูองกันบาดเจ็บและความ
ปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ๑  
 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 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๘๕ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
วกศท ๑๗๒ เปตองเพื่อสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 172 Petanque for Health           2 (1-2-3) 
 ทักษะการเลํนเปตองเพื่อสุขภาพ การแขํงเดี่ยว การแขํงทีม กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและ  
ความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ๑ 
 Petanque for health; skills for individual and team; rules, regulations, and manners; injuries 
and safety; equipment maintenance 
 
วกศท ๑๗๓ กายและจิตเพื่อสุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 173 Body and Mind for Health           2 (1-2-3) 
 กายและจิตเพื่อสุขภาพ ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว การออกก าลังกายในรูปแบบสํงเสริมพัฒนารํางกายและ
จิตใจ ด๎วยทํากายบริหาร โยคะ ร ามวยจีน ฟิลาเต๎ 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 กีฬากับการท่องเที่ยว         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 174 Sport and Travel           2 (1-2-3) 
 การทํองเที่ยวเชิงกีฬา รูปแบบกิจกรรมกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสํงเสริมสุขภาพและพักผํอนหยํอนใจ 
ในสถานที่ทํองเที่ยวตามธรรมชาต ิ  
 Sport tourism; sport activities and exercises for health and recreation in the natural environment 
 
วกศท ๑๗๕ สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่        ๒ (๒ -๐-๔) 
SPGE 175 New Paradigm Health           2 (1-2-3) 
 แนวคิด หลักการ คุณคํา ความสัมพันธ๑เชื่อมโยง และการประยุกต๑สุขภาพกระบวนทัศน๑ใหมํ ได๎แกํ มิติด๎าน
กายและสิ่งแวดล๎อม มิติด๎านจิตใจ มิติด๎านสังคมและความสัมพันธ๑ และมิติด๎านปัญญาและการตื่นรู๎กับสถานการณ๑ใน
ชีวิตประจ าวันและสงัคมที่แตกตํางหลากหลาย เรียนรู๎ผํานประสบการณ๑ตรงกระบวนการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลง และ
หรือการเรียนรู๎ภาคสนาม  
 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 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศบศ  ๑๑๒  ทักษะการรู้สารสนเทศ         ๓ (๓-๐-๖)  
LASR  112   Information Literacy Skills          3 (3-0-6)  
 ความส าคัญของการรู๎สารสนเทศ ทักษะการรู๎สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห๑และก าหนด
ความต๎องการสารสนเทศ การคัดเลือกแหลํงสารสนเทศ กลยุทธ๑การรวบรวม สืบค๎น และเข๎าถึงสารสนเทศโดยใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ การประเมินคุณคํา วิเคราะห๑และสังเคราะห๑สารสนเทศ การจัดเก็บ เรียบเรียงและน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม การใช๎สารสนเทศอยํางมีจริยธรรมและอ๎างอิงแหลํงสารสนเทศประเภทตําง ๆ 
 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 ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมตําง ๆ ในซีกโลกตะวันตก การศึกษาและ
วิเคราะห๑ปัจจัยที่น าไปสูอํารยธรรมส าคัญของโลกตะวันตก ได๎แก ํอารยธรรมกรีก โรมัน อียิปต๑ 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  ปรัชญาเบื้องต้น       ๓ (๓–๐–๖)  
LASR  214  Introduction to Philosophy           3 (3-0-6) 
 แนวคิดพื้นฐานของวิชาปรัชญา สาขาตําง ๆ และขอบเขตของวิชาปรัชญา แนวคิดเบื้องต๎นของนักปรัชญาทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก มนุษย๑กับการแสวงหาความจริง การวิเคราะห๑หาเหตุผล การประยุกต๑ใช๎แนวคิดทางปรัชญาใน
การพัฒนาตนเองให๎รู๎จักคิดวิเคราะห๑โดยใช๎เหตุผล บนพื้นฐานที่มั่นคงทางจริยธรรม คุณธรรม เพื่อมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาสังคมอยํางยั่งยืน 
 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 าเนิดของอารยธรรมตําง  ๆ
ในซีกโลกตะวันออก การศึกษาและวิเคราะห๑อารยธรรมอินเดีย จีน เปอร๑เซีย เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎   
 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 

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร์                                                                      ๒๑  หน่วยกิต 
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จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศบศ  ๒๑๖  อารยธรรมไทย         ๓ (๓–๐–๖)   
LASR  216  Thai Civilization           3 (3-0-6) 
 โครงสร๎างและพัฒนาการของสังคมไทยในมิติตําง ๆ ได๎แกํ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร๑ 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 ความสัมพันธ๑ระหวํางศิลปะกับมนุษย๑ วิธีการศึกษาศิลปะของมนุษย๑ ศิลปะของมนุษย๑
ในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เชํน ศิลปะอินเดีย ศิลปะจีน และศิลปะไทย ศิลปะของมนุษย๑ในซีกโลกตะวันตก 
ได๎แกํ ศิลปะกรีก ศิลปะโรมัน ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก มนุษย๑กับการชื่นชมงานศิลปะ  
 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) 
 การศึกษาปรากฏการณ๑ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกรํวมสมัย ตั้งแตํหลังการสิ้นสุดของ
สงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน 
 A study of political, economic, and social phenomena in the contemporary world from the 
end of the Second World War to the present 
  



๘๘   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

 
รายวิชาบังคับ 

รายวิชาบังคับในกลุํมวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย มีจ านวน ๑๕ รายวิชา นักศึกษาต๎องเรียนทุกรายวิชา  
รวม ๔๕ หนํวยกิต ดังนี้ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๑๐๑ การใช้ภาษากับการคิด      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 101 Language Use and Thinking         3 (-3-0-6) 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางการใช๎ภาษากับการคิดแบบตําง ๆ อาทิ คิดแบบมีเหตุผล คิดวิเคราะห๑ คิดสังเคราะห๑ 
คิดสร๎างสรรค๑ และคิดแบบบูรณาการ และการถํายทอดความคิดโดยใช๎ภาษาเป็นสื่อ 
 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 หลักและศิลปะการฟังและการพูด   ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 201 Principles and Art of Listening and Speaking     3 (3-0-6) 
 หลักการฟังและการพูด การพัฒนาความสามารถด๎านการฟังและพูดในชีวิตประจ าวัน การฟังและพูดเพื่อ
วัตถุประสงค๑เฉพาะ 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 หลักและศิลปะการอ่านและการเขียน   ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 202 Principles and Art of Reading and Writing     3 (3-0-6) 
 หลักการอํานและการเขียน การพัฒนาความสามารถดา๎นการอํานและการเขียนแบบตาํง 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 ลักษณะของหนํวยภาษาระดับตําง  ๆ ภาษาไทยถิ่น 
ภาษาตํางประเทศที่สัมพันธ๑กับภาษาไทย ความสัมพันธ๑ระหวํางภาษาไทยกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 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 องค๑ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ความรู๎ด๎าน
สุนทรียศาสตร๑เพื่อการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ความสัมพันธ๑ระหวํางวรรณคดีและวรรณกรรมกับชีวิตและสังคม 
 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                                                                            ๖๖  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๘๙ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 205 Introduction to Folklore    3 (3-0-6) 
 ความหมาย ความเป็นมา ประเภทข๎อมูลคติชน ข๎อมูลคติชนในสังคมไทยปัจจุบัน ความสัมพันธ๑ระหวํางข๎อมูล
คติชนกับศาสตร๑และอาชีพตําง ๆ 
 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) 
 ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต๎นทางภาษาศาสตร๑ที่สัมพันธ๑กับการศึกษาภาษาไทย อาทิ เสียง ระบบเสียง 
ความหมาย วากยสัมพันธ๑ ภาษาศาสตร๑เชิงสังคม  
 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) 
 ความรู๎เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน การวิเคราะห๑สื่อ การรู๎เทําทันสื่อ การพัฒนาความสามารถด๎านการใช๎
ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชนประเภทตําง ๆ ประเด็นทางจริยธรรมของสื่อมวลชนที่เก่ียวข๎องกับการใช๎ภาษาไทย 
 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) 
 วิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตํสมัยสุโขทัย อยุธยา ถึงรัตนโกสินทร๑ ; วรรณคดีเอกแตํละสมัย ;  
การวิเคราะห๑รูปแบบ 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) 
 พัฒนาการวรรณกรรมไทยรํวมสมัย การวิเคราะห๑รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และวรรณศิลป์ ; ทิศทาง
วรรณกรรมไทยในปัจจุบัน 
 Development of contemporary Thai literary works; analysis of form, content, idea and 
aesthetics; trends in comtemporary Thai literary works 
 
  



๙๐   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๓๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธรุกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 302 Thai Language for Business Communication    3 (3-0-6) 
 การใช๎ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ สมรรถนะการใช๎ภาษาไทยรูปแบบตําง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ  
การสื่อสารเชิงธุรกิจที่สัมพันธ๑กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
 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 องค๑ประกอบ ขั้นตอนตําง ๆ ในการเขียนเชิงวิชาการ ภาษาที่ใช๎ในงานเขียนเชิงวิชาการ 
การค๎นคว๎าและอ๎างอิงอยํางเป็นระบบ การสรุป วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ข๎อมูล และการเขียนบทความวิชาการได๎  
 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) 
 แนวคิดและพัฒนาการการวิจารณ๑วรรณกรรมไทย ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ๑ การวิเคราะห๑และวิจารณ๑ 
วรรณกรรมไทยประเภทตําง 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 และคตชินวิทยา 
 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 การบูรณาการความรู๎ทาง
ภาษา วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยา ในการผลิตงานสร๎างสรรค๑เพื่อแก๎ไขปัญหาระดับบุคคล 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 

 
 

  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๙๑ 

รายวิชาบังคับเลือก 
 

รายวิชาบังคับเลือกในกลุํมวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย มีจ านวน ๔๒ รายวิชา นักศึกษาต๎องเลือกเรียนให๎มี
จ านวนหนํวยกิตรวม ไมํน๎อยกวํา ๒๑ หนํวยกิต ดังนี้ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๓๖๑ การเขียนข่าว          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 361 News Writing            3 (3-0-6) 
 หลักการรายงานขําวและการเขียนขําว พัฒนาความสามารถในการเขียนขําวประเภทตําง ๆ เพื่อเผยแพรํใน
สื่อสิ่งพิมพ๑ สื่อวิทยุ โทรทัศน๑ สื่อใหมํ ลักษณะเฉพาะของภาษาในการเขียนขําว จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
 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 าหรับสื่อสิ่งพิมพ์          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 362 Writing for Print Media            3 (3-0-6) 
 แนวคิดการท านิตยสารและหนังสือ พัฒนาความสามารถในการสร๎างเนื้อหาส าหรับสื่อสิ่งพิมพ๑ อาทิ บทความ
ให๎ความรู๎ บทวิเคราะห๑ บทวิจารณ๑ และบทบรรณาธิการ การพิสูจน๑อักษรและการบรรณาธิกร จรรยาบรรณและ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
 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 พัฒนาความสามารถในการเขียนงานสารคดีประเภทตําง ๆ อาทิ สารคดีทํองเที่ยว สาร
คดีชีวประวัติบุคคล 
 Principles of writing non-fiction; proficiency development of writing various types of 
documentaries such as travelogue, documentary, and biography 
 
ศศภท ๓๖๔ การเขียนบท          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 364 Script Writing            3 (3-0-6) 
 หลักการเขียนบท พัฒนาความสามารถในการเขียนบทประเภทตําง ๆ อาทิ บทวิทยุกระจายเสียง บทวิทยุ
โทรทัศน๑ และบทภาพยนตร๑ 
 Principles of script writing; proficiency development of writing different kinds of script such 
as radio script, television script, and screenplay 
  



๙๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๓๖๕ การพูดแบบพิธีกรและผู้ประกาศ          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 365 Master of Ceremony and Broadcasting Speaking            3 (3-0-6) 
 หลักการพูดแบบพิธีกร หลักการพูดส าหรับงานผู๎ประกาศในสื่อประเภทตําง ๆ พัฒนาความสามารถในการพูด
แบบพิธีกรและผู๎ประกาศ มาตรฐานการใช๎ภาษา จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 Principle of speaking for the master of ceremony and broadcasting, proficiency 
development of speaking and announcing; language standards for speaker and broadcaster; moral 
and ethics in speaking and broadcasting 
 
ศศภท ๓๖๖ การพูดเพื่อการฝึกอบรม          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 366 Speaking for Training            3 (3-0-6) 
 หลักการพูดเพื่อฝึกอบรม เทคนิคการเป็นวิทยากรและกระบวนกร การออกแบบการฝึกอบรม การพัฒนา
คุณลักษณะ เจตคติและความสามารถในการพูดฝึกอบรมรูปแบบตําง ๆ 
 Principles of speaking in training; techniques and processes of training; training course 
design; developing characteristics, attitude, and proficiency in speaking for various types of training 
 
ศศภท ๓๖๗ การพูดแบบสาระบันเทงิ          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 367 Docu-entertainment Speaking             3 (3-0-6) 
 หลักการพูดเพื่อให๎เกิดสาระความรู๎และความบันเทิง เทคนิคการพูดแบบสาระบันเทิงในที่ชุมนุมชนและในสื่อ
ตําง ๆ พัฒนาความสามารถในการพูดแบบสาระบันเทิง อาทิ การน าเสนอ โต๎วาที ทอล๑กโชว๑ 
 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 วาทศิลป์และวาทนิพนธ์          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 368 Rhetoric and Speech Composition             3 (3-0-6) 
 ความรู๎เกี่ยวกับวาทศิลป์ หลักการเขียนและพูดอยํางมีวาทศิลป์  วิเคราะห๑วาทศิลป์ในสารเพื่อโน๎มน๎าวใจ 
พัฒนาความสามารถในการเขียนสารเพื่อโน๎มน๎าวใจแบบตําง ๆ อาทิ สาร ค ากลําว ปาฐกถา สุนทรพจน๑ 
 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) 
 ลักษณะของภาษาไทยสมัยตําง ๆ เปรียบเทียบลักษณะภาษาตํางสมัยในด๎านตําง ๆ อาทิ ตัวอักษร อักขรวิธี 
เสียง ค า ประโยค ส านวนโวหาร และการใช๎ภาษาในระดับตําง ๆ ตั้งแตํสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบัน  
 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 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๙๓ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๓๗๐ วิทยาภาษาไทยถิ่น          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 370 Thai Dialectology            3 (3-0-6) 
 ภาษาไทยถิ่น การเก็บข๎อมูลภาคสนามภาษาถิ่น การศึกษาวิเคราะห๑หนํวยภาษาระดับตําง ๆ ของภาษาไทยถิ่น 
 Thai dialects; fieldwork in dialectology; analysis of different language units of Thai dialects  
 
ศศภท ๓๗๑ แบบเรียนภาษาไทย          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 371 Thai Textbooks            3 (3-0-6) 
 พัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยทั้งด๎านเนื้อหา แนวคิด และการน าไปใช๎ การศึกษาวิเคราะห๑แบบเรียน
ภาษาไทยสมัยตําง ๆ ความสัมพันธ๑ระหวํางแบบเรียนภาษาไทยกับบริบททางสังคมและปัจจัยที่เก่ียวข๎อง 
 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) 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางภาษากับวัฒนธรรม การใช๎ภาษาในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ๑ระหวํางคนตํางวัฒนธรรม 
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 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 373 Thai Language for Tourism            3 (3-0-6) 
 หลักการใช๎ภาษาไทยในงานที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยว อาทิ มัคคุเทศก๑ ภัณฑารักษ๑ ผู๎ประกอบการด๎านการ
ทํองเที่ยวแบบตําง ๆ การพัฒนาความสามารถด๎านการสื่อสารในงานด๎านการทํองเที่ยว จรรยาบรรณและกฎหมายที่
เก่ียวข๎อง 
 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 ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพนัธ์            ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 374 Thai Language in Public Relations             3 (3-0-6) 
 หลักการประชาสัมพันธ๑ เทคนิคการใช๎ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ๑ การพัฒนาความสามารถด๎าน 
การสื่อสารในงานประชาสัมพันธ๑ จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
 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 
  



๙๔   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๓๗๕ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสื่อใหม่          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 375 Thai Language for New Media Communication            3 (3-0-6) 
 ความรู๎ เกี่ยวกับการสื่อสารในสื่อใหมํ การพัฒนาความสามารถด๎านการค๎นคว๎า การวิเคราะห๑ข๎อมูล  
การสร๎างสรรค๑เนื้อหา และการน าเสนอในสื่อใหมํ การรู๎เทําทันสื่อใหมํ การใช๎ภาษาไทยในสื่อใหมํ ความรู๎เรื่องทรัพย๑สิน
ทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
 Knowledge of communication in new media; proficiency development of communication 
for new media;  new media literacy; use of Thai language in new media; awareness of copyright, 
intellectual property and internet laws 
 
ศศภท ๓๗๖ สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาไทย           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 376 Thai Phonetics and Phonology             3 (3-0-6) 
 เสียง หนํวยเสียง ระบบเสียง วิเคราะห๑เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย 
 Sounds, phonemes, sound system of Thai language; analysis of sound and sound system of 
Thai language 
 
ศศภท ๓๗๗ วากยสัมพันธ์ภาษาไทย          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 377 Thai Syntax            3 (3-0-6) 
 ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ๑ วิเคราะห๑ระบบวากยสัมพันธ๑ในภาษาไทย อาทิ หนํวยค 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) 
 ทฤษฎีทางภาษาศาสตร๑สังคม ความสัมพันธ๑ระหวํางภาษากับสังคม วิเคราะห๑ภาษาไทยในเชิงภาษาศาสตร๑สังคม 
 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) 
 ทฤษฎีทางอรรถศาสตร๑ วิเคราะห๑ความหมายระดับค า วิเคราะห๑วากยสัมพันธ๑กับความหมายในภาษาไทย 
 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 วิเคราะห๑สัมพันธสารในภาษาไทย 
 Theories of discourse analysis and discourse analysis of Thai language 
 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๙๕ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๓๘๑ วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 381 Thai Pragmatics             3 (3-0-6) 
 ทฤษฎีทางวัจนปฏิบัติศาสตร๑ วิเคราะห๑ภาษาไทยในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร๑ 
 Theories of pragmatics; analysis of Thai language using pragmatic approaches 
 
ศศภท ๓๘๒ แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยาเบื้องต้น            ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 382 Fundamental Principles and Theories of Folklore             3 (3-0-6) 
 พัฒนาการของการศึกษาข๎อมูลคติชน แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีทางคติชนวิทยาที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูลทาง
คติชนประเภทตําง ๆ 
 Development of folklore studies; concepts, theories, and methodology in analysis of 
different types of folklore information  
 
ศศภท ๓๘๓ คติชนกับความเชื่อและศาสนา           ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 383 Folklore, Beliefs and Religions             3 (3-0-6) 
 ความสัมพันธ๑ของศาสนาและความเชื่อกับข๎อมูลคติชน บทบาทของศาสนาและความเชื่อตํอกลุํมชน 
 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 การศึกษาเรื่องเล่าทางคติชนวิทยา          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 384 Folk Narratives Study             3 (3-0-6) 
 ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความส าคัญของเร่ืองเลําทางคติชนวิทยา และวิธีการศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 Meaning, charateristics, types, and significance of folk narratives; methodology in analyzing 
folk narratives 
 
ศศภท ๓๘๕ ศิลปะพื้นถิ่นและหัตถกรรมพ้ืนถิ่น          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 385 Folk Art and Craft             3 (3-0-6) 
 ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความส าคัญของศิลปะพื้นถิ่นและหัตถกรรมพื้นถิ่น วิธีการศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 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 ารวจข๎อมูลคติชนที่ปรากฏอยูํในสื่อประเภทตําง ๆ ทั้งที่พัฒนาขึ้นในอดีตและที่เป็นสื่อรํวมสมัย ประเภทของ
ข๎อมูลที่ปรากฏในสื่อตําง ๆ และวิธีการศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 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 
  



๙๖   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๓๘๗ คติชนวิทยากับศาสตร์ต่าง ๆ          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 387 Folklore and Other Disciplines             3 (3-0-6) 
 ความเป็นมาและความสมัพันธ๑ระหวํางคติชนวิทยากับศาสตร๑แขนงตําง ๆ อาทิ การแพทย๑ วรรณกรรม กีฬา ทัศนศิลป์ 
 History and relations between folklore and various sciences e.g. medicine, literature, sports, 
visual arts 
 

ศศภท ๓๘๘ คติชนวิทยากับการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 388 Folklore and Sustainable Tourism Management             3 (3-0-6) 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางคติชนวิทยากับการจัดการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน ข๎อมูลคติชนประเภทตําง ๆ ที่น ามาใช๎
เพื่อจัดการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน 
 Relationship between folklore and sustainable tourism management; types of folklore 
information necessary for managing sustainable tourism 
 

ศศภท ๓๘๙ การศึกษาภาคสนามทางคติชนวิทยา            ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 389 Field Methods in Folklore Study             3 (3-0-6) 
 กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบวิธีการท าวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา เครื่องมือในการท าวิจัยภาคสนาม 
การเก็บข๎อมูลภาคสนามทางคติชนวิทยา การจดบันทึกข๎อมูลภาคสนาม การจัดการข๎อมูล การวิเคราะห๑ข๎อมูล และ
การตรวจสอบข๎อมูล 
 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) 
 ความรู๎เกี่ยวกับกวีนิพนธ๑ไทย ทิศทางของกวีนิพนธ๑ไทยในปัจจุบัน หลักและศิลปะการแตํงกวีนิพนธ๑ประเภทตําง ๆ 
 Knowledge of Thai poetry; trends in contemporary Thai poetry; principles and arts of poetry composing 
 

ศศภท ๓๙๑ เรื่องสั้นและนวนิยายไทย          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 391 Thai Short Stories and Novels             3 (3-0-6) 
 ความรู๎เกี่ยวกับเร่ืองสั้นและนวนิยายไทย ทิศทางของเร่ืองสั้นและนวนิยายไทยในปัจจุบัน หลักและศิลปะการ
แตํงเรื่องสั้นและนวนิยาย 
 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) 
 ความรู๎เกี่ยวกับวรรณกรรมเด็กและเยาวชน ทิศทางของวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน การพัฒนา
ความสามารถในการเขียนและถํายทอดวรรณกรรมเด็กและเยาวชนประเภทตําง 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 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๙๗ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๓๙๓ ลีลาในวรรณกรรมไทย          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 393 Styles in Thai Literary Works             3 (3-0-6) 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางรูปแบบ เนื้อหา และลีลาภาษาของนักประพันธ๑ ปัจจัยที่สํงผลตํอการสร๎างสรรค๑ลีลา
ภาษาในวรรณกรรมคัดสรร 
 Relations between form, content, and literary styles of the authors; factors contributing to 
the creation of styles in selected literary works 
 
ศศภท ๓๙๔ อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 394 The Influence of Foreign Literary Works on Thai Literary Works             3 (3-0-6) 
 อิทธิพลวรรณกรรมตํางประเทศที่มีตํอวรรณกรรมไทยด๎านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และภาษา ปัจจัยที่
เก่ียวข๎องและความสัมพันธ๑ระหวํางวรรณกรรมตํางประเทศกับวรรณกรรมไทยสมัยตําง 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 าประพันธ๑ เนื้อหา ลักษณะเฉพาะ บทบาทหน๎าที่ของวรรณกรรมประเภทตําง ๆ การวิเคราะห๑
วรรณกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง 
 Genres of Thai literary works; content, characteristics, and specific roles of Thai literary 
genres; analysis of selected genres of Thai literary works 
 
ศศภท ๓๙๖ วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 396 Thai Literary Works and Performing Arts            3 (3-0-6) 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางวรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ความส าคัญของวรรณกรรมการแสดงในบริบทสังคม
และวัฒนธรรมไทย การตีความและการดัดแปลงบทจากวรรณกรรมไทยเพื่อใช๎แสดงในรูปแบบตําง 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) 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางวรรณกรรมไทยกับสื่อตําง ๆ กระบวนการแตํง การดัดแปลง และน าเสนอวรรณกรรม
ไทยในสื่อปัจจุบัน อาทิ หนังสือการ๑ตูน 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 
  



๙๘   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๓๙๘ การฝึกงาน       ๓ (๐-๓๕-๑๐) 
LATH 398 Internship         3 (0-35-10) 
 การฝึกงานที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ความรู๎และสามารถทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย คติชนวิทยา และ 
การสื่อสาร ในหนํวยงานตําง ๆ ของภาครัฐและเอกชน (ตามที่หลักสูตรเห็นชอบโดยมีก าหนดระยะเวลาการฝึกงานไมํ
น๎อยกวํา ๒๔๐ ชั่วโมง และนักศึกษาต๎องสํงรายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานดังกลําว)  
 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)  
 
ศศภท ๔๖๑ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 461 Teaching Thai for Foreigners             3 (3-0-6) 
 หลักการสอนภาษาไทยให๎ชาวตํางประเทศ วิธีพัฒนาสมรรถนะด๎านการฟัง การพูด การอําน และ  
การเขียนภาษาไทยของชาวตํางประเทศในระดับพื้นฐาน แนวทางการสร๎างหลักสูตร ผลิตเอกสารประกอบการสอน 
พัฒนาความสามารถด๎านการสอน 
 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 วิเคราะห๑และวิจารณ๑วรรณกรรมและเรื่องเลําประเภท
ตําง ๆ เก่ียวกับเพศสภาวะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 Gender theories; gender in Thai literary works; analysis and criticism of various types of 
literary works and narratives related to gender in Thai social and cultural contexts  
 
ศศภท ๔๖๓ วรรณกรรมไทยกับสังคม          ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 463 Thai Literary Works and Society            3 (3-0-6) 
 วิเคราะห๑และวิจารณ๑วรรณกรรมโดยเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย ทิศทางของวรรณกรรม
ไทยรํวมสมัยที่สัมพันธ๑กับสังคมโลก 
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 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๔๖๔ การศึกษาอิสระ          ๓ (๐-๖-๓) 
LATH 464 Independent Study             3 (0-6-3) 
 การศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู๎หรือฝึกประสบการณ๑เป็นรายบุคคล ตามหัวข๎อที่สนใจในประเด็นเฉพาะทาง
ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยา 
 An individual research or practice in Thai language, Thai literature, and folklore according to 
one’s interest  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๙๙ 

 

รายวิชาบังคับ 
รายวิชาบังคับในกลุํมวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจ านวน ๑๗ รายวิชา ๕๑ หนํวยกิต ดังนี้ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 109 Introduction to the English Language and Linguistics          3 (3-0-6) 
 ประวัติศาสตร๑ภาษาอังกฤษเบื้องต๎น ภาษาศาสตร๑และภาษาศาสตร๑ภาษาอังกฤษเบื้องต๎น หลักการเบื้องต๎น
ของสัทศาตร๑สรวิทยา ระบบค า วายกสัมพันธ๑ วาทกรรม วัจนปฏิบัติศาสตร๑ 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 าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 201 English Morphology and Syntax          3 (3-0-6) 
 โครงสร๎างค าและประโยคในขั้นพื้นฐานและขั้นที่สูงขึ้นไป ความเกี่ยวข๎องของระบบค าและวากยสัมพันธ๑ กับ
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร๑ กระบวนการหลักของการจ าแนกค า การสร๎างค า วลีและประโยคของภาษาอังกฤษและภาษา
อื่น ๆ และลักษณะทางไวยากรณ๑ของภาษาอังกฤษ 
 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 การอ่านเชิงวิชาการเบื้องต้น       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN  204 Fundamental Academic Reading          3 (3-0-6) 
 ความรู๎และทักษะจ าเป็นส าหรับการอํานเชิงวิชาการเบื้องต๎น ได๎แกํ ค าศัพท๑ กลยุทธ๑ในการเรียนรู๎ค าศัพท๑ เชํน 
อุปสรรค ปัจจัย รากค า วิธีการเดาความหมายจากบริบท การจับใจความส าคัญ รายละเอียด อนุเฉทชนิดตําง  ๆ 
จุดประสงค๑และน้ าเสียงของผู๎เขียน การอนุมาน และรูปแบบงานวิชาการตําง ๆ 
  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 การเลือกใช๎
ภาษาที่เหมาะสมส าหรับงานแปลแตํละประเภท ฝึกแปลจากบริบทหลากหลายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
วิเคราะห๑และอภิปรายถึงปัญหาที่พบในการแปลและวิธีการแก๎ปัญหา การตรวจแก๎งานแปล บทบาทของนักแปล 
ความรู๎เรื่องลิขสิทธ๑ 
 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 

สาขาวิชากลุ่มวิชาเอก ภาษาอังกฤษ                                                                



๑๐๐   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 208 Translation from English into Thai                      3 (3-0-6) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล  
 การประยุกต๑ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล  การแปลต๎นฉบับสารคดีและบันเทิงทั่วไปจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การวิเคราะห๑สาเหตุของปัญหาในการแปล และการหาวิธีการแก๎ปัญหาดังกลําว 
 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) 
 แนวคิดและทฤษฎีทางด๎านสัทศาสตร๑ กระบวนการผลิตเสียง สัทอักษรและการถํายเสียง เสียงและหนํวยเสียง
ภาษาอังกฤษ องค๑ประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ อาทิ การเชื่อมเสียง 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 การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น         ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 211 Fundamental Academic Writing          3 (3- 0-6) 
 หลักการและวิธีการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต๎น องค๑ประกอบของอนุเฉท อนุเฉทชนิดตําง  ๆ การเขียนอนุเฉท
ชนิดตําง เชํนอนุเฉทเชิงบรรยาย อนุเฉทเชิงพรรณนา อนุเฉทเชิงเปรียบเทียบ การเขียนความเรียงและการอ๎างอิง 
 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 พื้นฐานวรรณคดีทางด้านเทพปกรณัมและพระคัมภีร์ไบเบิล       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 214 Mythological and Biblical Background to Literature          3 (3-0-6) 
 เร่ืองตําง ๆ จากเทวต านานกรีกและพระคัมภีร๑ไบเบิลตามล าดับเหตุการณ๑ในฐานะที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี
และผลงานทางด๎านศิลปะ 
 The stories from classical Greek mythology and the Bible in chronological events as basis of 
literature and works of arts 
 
ศศภอ ๒๑๗ วรรณคดีเบื้องต้น       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 217 Introduction to Literature          3 (3-0-6) 
 องค๑ประกอบของวรรณกรรมร๎อยแก๎ว นวนิยาย กวีนิพนธ๑ และบทละคร วิเคราะห๑เรื่องสั้น บทคัดจาก นวนิยาย 
บทกวีนิพนธ๑ และบทคัดจากบทละครซึ่งได๎รับการคัดสรร 
 Components of prose, fiction, poetry, and drama; analysis of selected short stories, 
excerpts from novels, poems, and plays 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๐๑ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 301 Translation from Thai into English          3 (3-0-6) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล 
 การประยุกต๑ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลต๎นฉบับสารคดีและบันเทิงทั่วไปจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การวิเคราะห๑สาเหตุของปัญหาในการแปล และการหาวิธีการแก๎ปัญหาดังกลําว 
 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) 
 การฝึกฝนทักษะการอํานแบบตําง ๆ การอํานจับใจความหลัก ใจความรอง การสรุปข๎อมูลจากเอกสารที่
หลากหลาย การน าเสนอความคิดเห็นและการอภิปรายกลุํมจากงานที่อํานประเภทตําง ๆ 
 Practicing reading skill in various types, reading for main idea, supporting details, and 
drawing conclusions from the reading  materials; presenting ideas and discussing in groups based 
on various types of the readings 
 
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสงู                     ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 307 Advanced Conversation                   3 (3-0-6) 
 หลักทฤษฎีซึ่งสามารถน ามาประยุกต๑ใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ ในการสนทนาในชีวิตประจ าวันและในวัฒนธรรม
นานาชาติโดยการอภิปรายอยํางสร๎างสรรค๑ถึงประเด็นตําง ๆ ในปัจจุบันที่มาจากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ อาทิ ขําว บทความ 
ภาพยนตร๑และนวนิยายขนาดสั้นที่ให๎ข๎อคิดและประสบการณ๑สํวนบุคคล   
 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) 
 การเขียนเพื่อเตรียมความพร๎อมในการค๎นคว๎าและการท าวิจัย องค๑ประกอบส าคัญในการวิจัย ได๎แกํ หลัก
จริยธรรมการวิจัย การสืบค๎นข๎อมูล และแหลํงค๎นคว๎าในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การอ๎างอิงประเภทตําง  ๆ 
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 
 
  



๑๐๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๓๔๓ การเขียนเพ่ือจุดมุ่งหมายทางวิชาการ       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 343 Writing for Academic Purposes          3 (3-0-6) 
 รูปแบบตําง ๆ ของงานเขียนเชิงวิชาการ ค าศัพท๑ที่ปรากฏบํอยในการเขียนวิชาการ การใช๎วลีในการเขียน 
การถอดความและการสรุปความ การอ๎างอิงและรูปแบบการอ๎างอิง การวิเคราะห๑และสังเคราะห๑การท าบรรณานุกรม 
การสร๎างสัมพันธภาพในงานเขียน การแสดงความคิดเห็นและโต๎แย๎งเชิงวิชาการ  
 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 แกํนเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธ๑กวีนิพนธ๑ ร๎อยแก๎ว เรื่องสั้น และนวนิยายอังกฤษ ตั้งแตํ
ศตวรรษที่ ๑๒ ถึงศตวรรษที่ ๒๐ รวมถึงแนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมที่สะท๎อนงานวรรณกรรมซึ่งได๎รับการคัดสรร 
 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 แกํนเรื่อง รูปแบบ และกลวิธีการประพันธ๑กวีนิพนธ๑ ร๎อยแก๎ว เรื่องสั้น และนวนิยายอเมริกัน 
ตั้งแตํยุคอาณานิคม (Colonial Period) ถึงศตวรรษที่ ๒๐ รวมถึงแนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมที่สะท๎อนผํานงาน
วรรณกรรมซึ่งได๎รับการคัดสรร 
 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) 
 องค๑ประกอบ วิธีการ และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ  จริยธรรมในการพูดในที่สาธารณะ การรวบรวม
ข๎อมูล การล าดับเนื้อหาและความคิด การใช๎ส านวนภาษาที่เหมาะสม การใช๎สื่อประกอบ การจูงใจผู๎ฟัง การพูดในที่
สาธารณะและการกลําวสุนทรพจน๑ในโอกาสตําง ๆ  
 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 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๐๓ 

รายวิชาบังคับเลือก 
รายวิชาบังคับเลือกในกลุํมวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจ านวน ๒๘ รายวิชา นักศึกษาต๎องเลือกเรียน

รายวิชาที่มีหนํวยกิตตามแผนการศึกษา ดังนี้ 
 แผนการศึกษาวิชาเอกเดี่ยว ๑๒ รายวิชา   รวม ๓๖ หน่วยกิต 
 แผนการศึกษาวิชาเอก – วิชาโท   ๖ รายวิชา   รวม ๑๘ หน่วยกิต 

 
  หมวดทักษะ (Skills) 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๒๕๙ การเจรจาธุรกิจ       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 259 Business Talk          3 (3-0-6) 
 การฝึกปฏิบัติเสมือนจริงโดยให๎ผู๎เรียนเป็นพนักงานของบริษัทจ าลองทางธุรกิจและตัวแทนธุรกิจการค๎าการ
สื่อสารทางสังคมกับเพื่อนรํวมงาน การเข๎ารํวมการประชุมและการเจรจาทางธุรกิจและการน าเสนอที่สามารถจูงใจและ
ให๎ข๎อมูลทางธุรกิจ 
 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 สไตล๑และรูปแบบการเขียนข๎อความทางธุรกิจ รวมถึงจดหมาย บันทึก จดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ รายงาน
ข๎อมูลและจูงใจ ประวัติบุคคล การรับและบันทึกข๎อความทางโทรศัพท๑ซึ่งผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการฝึกปฏิบัติเสมือนจริง  
 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 ๔๓๗ การเขียนเชิงสร้างสรรค์       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 437 Creative Writing          3 (3-0-6) 
 องค๑ประกอบของการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ ฝึกฝนกลวิธีการเขียนที่ใช๎จินตนาการ การเขียนแบบพรรณนาและ
แบบบรรยายในหัวข๎อตํางๆ ได๎แกํ การบรรยายความรู๎สึก การเลําเหตุการณ๑ที่ประทับใจ ชีวประวัติ การเขียนค า
โฆษณา นิทานสอนใจและเร่ืองสั้น 
 Elements of creative writing; practice of the techniques of creative writing; description and 
narration of various topics including feelings, memorable events and a personal history; writing 
advertisements, fables and short stories 
 
ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู่วิชาชีพ       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 442 English for Career Preparation          3 (3-0-6) 
 การใช๎ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวสมัครเข๎าท างาน สมัครเข๎าศึกษาตํอ การเขียนใบสมัครงาน ใบสมัครเข๎า
ศึกษาตํอ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติยํอ การเตรียมตัวสัมภาษณ๑สมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ 
 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 



๑๐๔   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๔๖๑ สัมมนาทางวิชาการในเชิงศิลปศาสตร์       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 461 Seminar in Liberal Arts          3 (3-0-6) 
 กระบวนทัศน๑และมโนทัศน๑ในงานวิจยัสาขาภาษา ภาษาศาสตร๑ภาษาอังกฤษ วรรณคดี และการเรียนการสอน
ภาษา ประเด็นวิจัยและแนวทางการศึกษาค๎นคว๎าในสาขาดังกลําว การเตรียมตัวและการฝึกปฏิบัติในการเข๎ารํวมงาน
สัมมนา 
 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) 
 ความต๎องการในการศึกษาอิสระโดยการอํานงานตําง ๆ การเรียนรู๎องค๑ประกอบงานวิจัยเพื่อน าไปสูํการผลิต
รายงานการวิจัย ผลงานตีพิมพ๑หรือรูปแบบผลงานอื่นๆในสาขาศิลปศาสตร๑ 
 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 
 
 
  หมวดภาษาศาสตร์ (Linguistics) 
   จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 336 Sound System of English          3 (3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ศศภอ ๒๐๑ 
 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ ทฤษฎีและการวิเคราะห๑ทางสัทวิทยา (สรวิทยา) ระบบเสียงภาษาอังกฤษที่ใช๎ใน
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) 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางภาษา วัฒนธรรมและสังคม สากลลักษณ๑ และความหลากหลายทางภาษาและ
วัฒนธรรมรวมทั้งปัจจัยตํางๆ ทางสังคม การเรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรม ภาษา และวัฒนธรรมในบริบทตําง  ๆ ทาง
สังคม บทบาทและอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมตํอชุมชน 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 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๐๕ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ ๔๓๖ วัจนปฏิบัติศาสตร ์       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 436 Pragmatics          3 (3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ศศภอ ๑๐๙ 
 ภาษาและภาษาอังกฤษในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร๑ ทฤษฎีการสื่อสาร ตัวบํงบอก ความหมายชี้บํงเป็นนัยในการ
สนทนา ทฤษฎีวัจนกรรม การวิเคราะห๑บทสนทนา การเก็บข๎อมูลภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการวิเคราะห๑ภาษาเชิง
วัจนปฏิบัติศาสตร๑ 
 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 
 
ศศภอ ๔๕๑ ภาษาย่อยของภาษาอังกฤษ       ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 451 Varieties of English          3 (3-0-6) 
 ภาษายํอยของภาษาอังกฤษที่พบและใช๎ทั่วโลกโดยผู๎ที่พูดและไมํพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแมํ. บทบาทของ
ภาษายํอยของภาษาอังกฤษตํอพลเมืองโลกที่มาจากสังคม 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 
 
 
  หมวดวรรณคดี (Literature) 
   จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ  ๓๓๕ การละครเบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN  335 Introduction to Drama 3 (3-0-6) 
 พัฒนาการของการละครตะวันตกตั้งแตํสมัยกรีกโบราณจนถึงปัจจุบันโดยเรียนรู๎ละครที่คัดสรรประเภทตํางๆ 
ได๎แกํ ละครยุคกลาง บทละครของเช็คสเปียร๑ บทละครยุค อลิซาบีธัน และเทคนิคการแสดงละครและการวิจารณ๑ละคร 
 Development of Western drama from the ancient Greeks to the present through a 
collection of selected plays from different periods, i.e. Medieval Drama, Shakespeare, Elizabethan 
Drama and Technique of acting and critics 
 
ศศภอ  ๔๑๖ วรรณกรรมอังกฤษที่คัดสรร ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN  416 Selected Topics in British Literature 3 (3-0-6) 
 หัวข๎อ เนื้อหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะห๑งานกวีนิพนธ๑ ร๎อยแก๎ว เรื่องสั้น นวนิยาย และบทละคร
อังกฤษที่สะท๎อนผํานงานวรรณกรรมที่ได๎รับการคัดสรร 
 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) 
 หัวข๎อ เนื้อหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะห๑งานกวีนิพนธ๑ ร๎อยแก๎ว เรื่องสั้น นวนิยาย และบทละคร
อเมริกันที่สะท๎อนผํานงานวรรณกรรมที่ได๎รับการคัดสรร 
 Topics, concepts, and theories of literary criticism of American poetry, prose, short stories, 
novels, and drama through selected literary works 



๑๐๖   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ  ๔๓๔ วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย    ๓ (๓–๐-๖) 
LAEN  434 Asian Literature           3 (3-0-6) 
 งานเขียนที่คัดสรรของนักเขียนไทยและประเทศในทวีปเอเชีย มุมมองของชาวเอเชีย ความเคลื่อนไหวทาง
วัฒนธรรมและภาษาผํานวรรณกรรมในเอเชีย  
 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 เชคสเปียร์เบื้องต้น ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN  435 Introduction to Shakespeare 3 (3-0-6) 
 ชีวประวัติของเชคสเปียร๑ ภูมิหลังของยุคสมัย งานเขียนส าคัญประเภทบทละครและบทกวีของเชคสเปียร๑ 
 Shakespeare’s biography and background of the period, Shakespeare’s major plays and poems 
 
ศศภอ  ๔๔๐ นักเขียนสตรี     ๓ (๓–๐-๖) 
LAEN  440 Women Writers       3 (3-0-6) 
 การศึกษาพัฒนาการทางความคิด วัฒนธรรม และทัศนคติทางสังคมผํานงานเขียนของนักเขียนสตรีจากยุค
กลางถึงปัจจุบัน โดยงานเขียนที่เลือกมาศึกษาประกอบด๎วยงานกวีนิพนธ๑และวรรณกรรมเรื่องสั้นของนักเขียนสตรี  
 A study of the development of female thoughts, cultures, and social perspectives through 
literary works of women writers from the Middle Age to the present, selected poems and short 
stories by women writers  
 
ศศภอ  ๔๖๐ วรรณกรรมเอกของโลก   ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN  460 Masterpieces of World Literature 3 (3-0-6) 
 เนื้อหาสาระ แกํนเร่ือง รูปแบบและกลวิธีการประพันธ๑ วรรณกรรมเอกของโลก การวิเคราะห๑และการวิจารณ๑
บทคัดวรรณกรรมเอกของโลกที่คัดสรร 
  Subject matter, themes, forms and techniques of masterpieces of world literature; analysis 
and criticism of selected excerpts of world masterpieces 
 
 
  หมวดการแปล (Translation) 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ  ๔๕๕ การแปลระดับสงู                    ๓ (๓–๐–๖)  
LAEN  455 Advanced Translation 3 (3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือวิชา ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล 
 การประยุกต๑ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน๎นการแปลต๎นฉบับสารคดีและบันเทิงที่มีโครงสร๎างทางภาษาและค าศัพท๑ซับซ๎อนขึ้น 
รวมทั้งการแปลเฉพาะทางตํางๆ การวิเคราะห๑สาเหตุของปัญหาในการแปล และการหาวิธีการแก๎ปัญหาดังกลําว 
 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 
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จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ  ๔๕๖ การแปลแบบล่าม          ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN  456 Interpretation 3 (3-0-6) 
 หลักและทฤษฎีการลําม การฝึกปฏิบัติงานลํามประเภทตํางๆ ตามวิธีการท างาน ได๎แกํ การลํามแบบพูดตาม 
การลํามแบบพูดพร๎อมและการลํามแบบกระซิบ และการแปลปากเปลําโดยการอํานต๎นฉบับ จากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย เชํน การลํามชุมชน การลําม
ติดตามตัว การลํามในศาล การลํามการประชุม เป็นต๎น ลีลาภาษาที่เหมาะสมกับการลํามแตํละประเภท บทบาทของ
ลํามและธุรกิจการลํามในสังคมไทยปัจจุบัน 
 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 
 
 
  หมวดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes) 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ  ๒๓๓ ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ            ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN  233 English for Information Technology 3 (3-0-6) 
 การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาวิชาและภาษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะน าการสื่อสาร
ที่พบบํอยในเอกสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เชํนคูํมือผู๎ใช๎ ค าเตือน และค าแนะน า 
 An integrated language based on the subject and linguistic contents from the field of 
information technology; introducing communicative functions frequently found in IT documentations, 
e.g. user manual, warnings, and advice 
 
ศศภอ  ๒๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว            ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN  252 English for Tourism       3 (3-0-6) 
 ศึกษาค าศัพท๑ ส านวนและข๎อมูล เก่ียวกับประวัติศาสตร๑แหลํงทํองเที่ยว วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศ
ไทยและตํางประเทศ และฝึกสื่อสารด๎วยการพูด การอําน การสรุป และน าเสนอผลงานในบริบทของการทํองเที่ยว
รวมถึงการฝึกภาคสนาม 
 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 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม                ๓ (๓–๐-๖) 
LAEN  253 English for Hotel Business 3 (3-0-6) 
 พื้นฐานการใช๎ภาษาอังกฤษ วิธีการและการฝึกปฏิบัติในธุรกิจการโรงแรม ค าศัพท๑และส านวนที่ใชท๎ั่วไปในการ
ให๎บริการแขกโรงแรม การท าบทบาทสมมุติและการอภิปรายเร่ืองธุรกิจโรงแรม การเข๎าดูงานโรงแรม 
 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 
 
  



๑๐๘   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ  ๒๕๖ ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                ๓ (๓–๐-๖) 
LAEN  256 English for Science and Technology 3 (3-0-6) 
 ศัพท๑ ส านวนและการใช๎ประโยค และหัวข๎อทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี การอํานบทคัดยํอ และการเขียน
บทสรุปรายงานทางวิทยาศาสตร๑และเชิงวิชาการ และการฝึกฟังและการพูดโดยใช๎เหตุและผล การจ าแนกประเภท 
การเปรียบเทียบ การให๎นิยามและข๎อมูลตัวเลข ตาราง กราฟ 
 Vocabulary, expressions and subject matters related to science and technology; reading 
abstracts and writing summaries and scientific and academic reports, practice of speaking and 
listening using cause and effect, classification, comparison, definition, and data in forms of number, 
table, and graph 
 
ศศภอ  ๒๕๘ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ                ๓ (๓–๐-๖) 
LAEN  258 English for Services              3 (3-0-6) 
 ค าศัพท๑ ส านวน และ ทฤษฎี และเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับงานบริการ วัฒนธรรมองค๑กร รูปแบบจดหมาย การ
ติดตํอทางโทรศัพท๑ จดหมาย จดหมายอิเลกทรอนิกส๑ องค๑ประกอบเกี่ยวกับงานบริการบนเครื่องบิน และธุรกิจการ
บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 Vocabulary, idioms, theories and other relevant skilss needed in service industries,  
organizational culture, telephoning, forms and layouts of letter and email correspondence, aviation 
industry and other related service industries 
 
ศศภอ  ๒๖๙ ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและสิ่งพิมพ์            ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN  269 English for Media and Journalism 3 (3-0-6) 
 ค าศัพท๑ ส านวนภาษาอังกฤษรูปแบบตาํงๆ ส าหรับงานหนงัสือพิมพ๑ การเสนอขําว  การเขียนขําวและเขียน
คอลัมน๑ตํางๆส าหรับหนังสือพิมพ๑  การเขียนหัวเรื่อง  การเขียนบทวิจารณ๑และบทบรรณาธิการ 
 English Vocabulary, expressions and subject matters related to journalism; news 
presentation; news writing; writing of various sections in a newspaper including heading, editorial, 
and critique 
 
ศศภอ  ๒๗๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจดัการระบบขนส่งสินค้าและบรกิาร ๓ (๓-๐-๖)  
LAEN  278 English for Logistics  3 (3-0-6) 
 เนื้อหา และการฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อําน เขียน เพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบขนสํง
สินค๎าและบริการในหัวข๎อตํางๆ รวมทั้งการขนสํงสินค๎า การจัดการคลังสินค๎า การจัดการเอกสารและการบัญชี และ
งานแขนงตํางๆของระบบขนสํงสินค๎าและบริการ  
 Subject matters; practicing skills of listening, speaking, reading, and writing for communications 
on logistic industry including transporting and shipping, warehousing and administration, and 
documentation and finance;  and  various sections of  logistic system and its service 
 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๐๙ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภอ  ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้ภาษาขั้นแนะน า ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN  334 Introduction to Computer Aided Language Learning (CALL) 3 (2-2-5) 
 ประวัติความเป็นมาและความรู๎พื้นฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ชํวยในการเรียนรู๎ภาษา การ
สืบค๎นและการจัดเก็บข๎อมูล การวิเคราะห๑ข๎อมูล การตรวจแก๎ไขงานเขียน การประเมินและการคัดเลือกโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อชํวยการเรียนรู๎ภาษา การฝึกหัดใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป การผลิตสื่อเพื่อชํวยการเรียนรู๎ภาษา 
 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  ๔๗๕ การสอนภาษาอังกฤษ            ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN  475 English Language Teaching 3 (3-0-6) 
 บทบาทของการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ที่ประกอบด๎วยวิธีการสอน รูปแบบและแนวการ
สอน การสร๎างหลักสูตรและแผนการสอน เปูาหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎ในระดับโรงเรียนและอุดมศึกษา และการ
สาธิตการสอน 
 The role of ELT; ELT methods, approach, design, procedure; language syllabus design and 
lesson planning; goals and standards at school and tertiary levels; and teaching demonstration  



๑๑๐   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

 

กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา                  รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภอ  ๒๐๔ การอ่านเชิงวิชาการเบื้องต้น        ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN  204 Fundamental Academic Reading          3 (3-0-6) 
 ความรู๎และทักษะจ าเป็นส าหรับการอํานเชิงวิชาการเบื้องต๎น ได๎แกํ ค าศัพท๑ กลยุทธ๑ในการเรียนรู๎ค าศัพท๑ เชํน 
อุปสรรค ปัจจัย รากค า วิธีการเดาความหมายจากบริบท การจับใจความส าคัญ รายละเอียด อนุเฉทชนิดตําง  ๆ 
จุดประสงค๑และน้ าเสียงของผู๎เขียน การอนุมาน และรูปแบบงานวิชาการตําง ๆ 
  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 การเลือกใช๎
ภาษาที่เหมาะสมส าหรับงานแปลแตํละประเภท ฝึกแปลจากบริบทหลากหลายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
วิเคราะห๑และอภิปรายถึงปัญหาที่พบในการแปลและวิธีการแก๎ปัญหา การตรวจแก๎งานแปล บทบาทของนักแปล 
ความรู๎เรื่องลิขสิทธ๑ 
 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 การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น        ๓ (๓–๐–๖) 
LAEN 211 Fundamental Academic Writing          3 (3-0-6) 
 หลักการและวิธีการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต๎น องค๑ประกอบของอนุเฉท อนุเฉทชนิดตําง  ๆ การเขียนอนุเฉท
ชนิดตําง เชํนอนุเฉทเชิงบรรยาย อนุเฉทเชิงพรรณนา อนุเฉทเชิงเปรียบเทียบ การเขียนความเรียงและการอ๎างอิง 
 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) 
 องค๑ประกอบ วิธีการ และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ  จริยธรรมในการพูดในที่สาธารณะ การรวบรวม
ข๎อมูล การล าดับเนื้อหาและความคิด การใช๎ส านวนภาษาที่เหมาะสม  การใช๎สื่อประกอบ การจูงใจผู๎ฟัง การพูดในที่
สาธารณะและการกลําวสุนทรพจน๑ในโอกาสตําง ๆ  
 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 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได๎จากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดหน๎า ๔๕-๔๗) 

รายวิชาโท ภาษาอังกฤษ                                                                                      ๑๘  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๑๑ 

 
กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา                  รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟังและการพูด         ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 201 Principles and Arts of Listening and Speaking          3 (3-0-6) 
 หลักการฟังและการพูด การพฒันาความสามารถด๎านการฟังและพูดในชีวติประจ าวัน การฟังและพูดเพื่อ
วัตถุประสงค๑เฉพาะ การพูดน าเสนอทางวิชาการ การพูดในทีช่มุนุมชน 
 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 หลักและศิลปะการอ่านและการเขียน         ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 202 Principles and Arts of Reading and Writing          3 (3-0-6) 
 หลักการอํานและการเขียน การพัฒนาความสามารถด๎านการอํานและการเขียนแบบตําง 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 ลักษณะของหนํวยภาษาระดับตําง  ๆ ภาษาไทยถิ่น 
ภาษาตํางประเทศที่สัมพันธ๑กับภาษาไทย ความสัมพันธ๑ระหวํางภาษาไทยกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 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) 
 วิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตํสมัยสุโขทัย อยุธยา ถึงรัตนโกสินทร๑; วรรณคดีเอกแตํละสมัย; การวิเคราะห๑
รูปแบบ 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 
 
 กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา             รวม ๖ หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได๎จากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (ดูรายละเอียดหน๎า ๒๕-๒๖)  
  

รายวิชาโท ภาษาไทย                                                                                          ๑๘  หน่วยกิต 



๑๑๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

 

 กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา           รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑         ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 161 Elementary Japanese 1          3 (2-2-5) 
 การเรียนรู๎ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ   ศึกษาไวยากรณ๑ โครงสร๎างภาษาญี่ปุุนขั้นพื้นฐานโดยเน๎น
ทักษะการฟัง พูด อําน และเขียน ให๎รู๎จักใช๎ค าศัพท๑และรูปประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจ 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 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒         ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 162 Elementary Japanese 2          3 (2-2-5) 
 การฟัง พูด อําน และเขียนค าศัพท๑ที่มากขึ้น ไวยากรณ๑ และโครงสร๎างภาษาญี่ปุุนที่ซับซ๎อนมากขึ้น  
ค าลักษณะนาม ค าวิเศษณ๑ ค าสันธาน การกระจายค ากริยา รูปประโยคธรรมดาและรูปประโยคอื่น ๆ 
 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 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๓         ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 163 Elementary Japanese 3          3 (2-2-5) 
 ไวยากรณ๑ภาษาญี่ปุุนระดับเบื้องต๎นที่มีเนื้อหาตํอเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุุนเบื้องต๎น ๒ โดยเน๎นรูปประโยค 
เงื่อนไขรูปประโยคแสดงความตั้งใจ รูปประโยคให๎ค าแนะน า สํวนขยายค านาม การออกค าสั่ง การถํายทอดค าพูดที่ได๎
ฟังมา ตัวอักษรคันจิเบื้องต๎นประมาณ ๑๐๐ ค า การอํานและเขียนบทความสั้น ๆ ที่มีการปรับแตํงภาษาให๎เข๎าใจได๎
งํายขึ้นในหัวข๎อที่เก่ียวข๎องกับตนเองและสิ่งใกล๎ตัว การพูดแสดงความคิดเห็นในรูปประโยคอยํางงําย 
 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 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๔         ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 164 Elementary Japanese 4          3 (2-2-5) 
 ไวยากรณ๑ภาษาญี่ปุุนระดับเบื้องต๎นที่มีเนื้อหาตํอเนื่องจากวิชาภาษาญี่ปุุนเบื้องต๎น ๓ โดยเน๎นรูปประโยค
เงื่อนไขอ่ืน ๆ การคาดคะเนจากข๎อมูล การอ๎างถึงข๎อมูลที่ได๎รับมา รูปประโยคถูกกระท า รูปประโยคขอร๎อง ขออนุญาต
อยํางสุภาพ การเปลี่ยนค ากริยาเป็นค านาม การใช๎ค ากริยาผสม การใช๎ค าสุภาพ ค ายกยํอง และค าถํอมตนใน
ภาษาญี่ปุุน ตัวอักษรคันจิเบื้องต๎นเพิ่มเติมประมาณ 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 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๑๓ 

 กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา             รวม ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภญ ๑๖๕ ญี่ปุ่นศึกษา         ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 165 Japanese Studies          3 (3-0-6) 
 ประวัติศาสตร๑ญี่ปุุนโดยสังเขป ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวญี่ปุุนที่เก่ียวกับ
ศาสนา วรรณกรรม ระบบสังคม และอาหาร เป็นต๎น ความสัมพันธ๑ระหวํางญี่ปุุนกับประเทศเพื่อนบ๎าน 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 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ         ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 167 Business Japanese          3 (3-0-6) 
 การศึกษาโครงสร๎างองค๑กรญี่ปุุน การใช๎ส านวนและภาษาเชิงธุรกิจในสถานการณ๑ตําง  ๆ โดยค านึงถึง 
ธรรมเนียมปฏิบัติในการติดตํอธุรกิจกับชาวญี่ปุุน  
 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) 
 การฝึกเขียนในระดับประโยคโดยใช๎หลักไวยากรณ๑เก่ียวเนื่องกับวิชาภาษาญี่ปุุน ๑ -๔ เน๎นความถูกต๎องในการ
ใช๎ค าศัพท๑ ค าสันธานและรูปประโยค  ฝึกเขียนเรียงความสั้นที่เก่ียวข๎องกับชีวิตประจ 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) 
 การฝึกอํานเรื่องสั้นที่มีหลักไวยากรณ๑เกี่ยวเนื่องกับวิชาภาษาญี่ปุุน ๑ – ๔ โดยเน๎นการจับใจความส าคัญ  
การใช๎ค าศัพท๑ ส านวนภาษา ไวยากรณ๑และอักษรคันจิ การฝึกฝนการใช๎พจนานุกรมประกอบการอําน 
 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 
 
  



๑๑๔   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

 
 กลุ่มวิชาบังคับ มี ๕ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา           รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศศค  ๑๐๐ ปริทัศน์ศิลปะการละครเวที   ๓ (๓-๐-๖) 
LADA  100 Introduction to Theatre 3 (3-0-6) 
 ความหมายของศิลปะการละครเวทีที่มีรากฐานจากตะวันตกผํานองค๑ประกอบของละครเวที หน๎าที่ตําง ๆ ใน
การสร๎างสรรค๑ละครเวที ทั้งหน๎าที่ของนักเขียนบท ผู๎ก ากับ นักแสดง นักออกแบบ และผู๎อ านวยการผลิตละครเวที 
รวมถึงประวัติศาสตร๑และรูปแบบตําง ๆ ของละครเวที การอํานและวิเคราะห๑บทละครเวที และการวิจารณ๑ละครเวที
เบื้องต๎น  
 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 าคัญของและหน๎าที่ของวิธีการแสดงเบื้องต๎นผํานทักษะการแสดงเบื้องต๎นเชํน การฝึกรํางกาย จิตใจ 
อารมณ๑ จินตนาการ เสียง การแสดงด๎นสด การเลําเรื่อง กระบวนการเรียนรู๎ละครสร๎างสรรค๑ และความสัมพันธ๑
ระหวํางนักแสดงกับผู๎ชม 
 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) 
 หลักการเขียนบทละครเบื้องต๎น การฝึกปฏิบัติเขียนบทละครสั้น 
 Basic principles of playwriting; writing short plays 
 
ศศศค ๒๖๐ ละครประยุกต ์   ๒ (๑-๒-๓) 
LADA 260 Applied Theatre     2 (1-2-3) 
 รูปแบบ เครื่องมือและทฤษฎีของละครประยุกต๑โดยการฝึกปฏิบัติจริง การศึกษาประเด็นปัญหาในชุมชนและ
สังคม การใครํครวญเรียนรู๎จากตนเอง การสร๎างสรรค๑กระบวนการละครประยุกต๑  
 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 
  

รายวิชาโท ศิลปะการละคร                                                                                   ๑๘  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๑๕ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศศค  ๓๒๐ ศิลปะการละครเวทีไทยร่วมสมัย   ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 320 Contemporary Thai Theatre    3 (3-0-6) 
 ศึกษาประเด็นทางสังคมที่ปรากฏในบทละครไทยรํวมสมัย บริบทและปฏิสัมพันธ๑ระหวํางนักการละครและ
สังคมรํวมสมัย ศึกษารูปแบบการน าเสนอที่ถูกเลือกมารองรับประเด็นทางการละคร รวมทั้งแนวทางการสร๎างบทละคร
และรูปแบบทางการละครที่ปรากฏในการละครเวทีรํวมสมัยของไทย 
 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 
 
 กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒-๓ รายวิชา             รวม ๖ หน่วยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศศค  ๒๒๐ การละครเอเชีย    ๓ (๓-๐-๖) 
LADA  220 Asian Theatre 3 (3-0-6) 
 การศึกษาพิธีกรรมและรูปแบบการแสดงละครในเอเชียได๎แกํ จีน ญี่ปุุน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ รูปแบบ
การแสดงและตัวบทละครอาทิ อุปรากรจีน ละครโน ละครเคียวเก็น ละครคาบูกิ ละครหน๎ากากและละครหุํนของญี่ปุุน 
ชวา บาหลี ไทยและพมํา 
 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 ประวัติศาสตร์ละครเวทีตะวันตก    ๓ (๓-๐-๖) 
LADA  221 Western Theatre History  3 (3-0-6) 
 ประวัติศาสตร๑การละครตะวันตกตั้งแตํจุดเริ่มต๎นของการละครเวทีจนถึงละครสมัยใหมํ โดยศึกษาถึง  
สภาพสังคม  วัฒนธรรม  วรรณกรรมบทละคร  และองค๑ประกอบของการแสดงละครเวทีในแตํละยุค 
 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) 
 บทละครของตะวันตกตั้งแตํยุคกรีกจนถึงปัจจุบัน บทละครจากยุคที่ส าคัญเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียะ  
สภาพสังคมและการเมือง นักการละครโซโฟคลีส เพลาตุส เชคสเปียร๑ ซามวล เบคเคท เทนเนซซี วิลเลียมและซาราห๑ รูห๑  
 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 

 
  



๑๑๖   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศศค  ๓๕๐ การก ากับการแสดง    ๒ (๑-๒-๓) 
LADA  350 Directing  2 (1-2-3) 
 องค๑ประกอบศิลปะการละครและละครประเภทตําง ๆ ความสัมพันธ๑ระหวํางนักแสดงกับผู๎ชม รูปแบบ 
การน าเสนอและการตีความบทละครจากการอํานบทละครและการฝึกปฏิบัติ บทบาทและหน๎าที่ของผู๎ก ากับการแสดง
รวมทั้งแนวทางการใช๎เวทีและแนวทางการออกแบบเวทีเบื้องต๎น 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 
 
ศศศค ๔๗๐ โครงงานปีสุดท้ายด้านศิลปะการละครเวที    ๓ (๒-๒-๕) 
LADA 470 Senior Project in Theatre 3 (2-2-5) 
 โครงงานศึกษาด๎วยตนเองด๎านศิลปะการละคร อาทิ การสร๎างสรรค๑ผลงาน การวิจัยด๎านละครเวทีตลอดจน
การลงมือปฏิบัติฝึกงานกับกลุํมคณะละครเวทีที่คัดสรรหรือกลุํมคณะละครเพื่อการพัฒนาเพื่อประยุกต๑ใช๎องค๑ความรู๎
ทางศิลปะการละครที่ได๎เรียนมาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการลงมือปฏิบัติจริง  
 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 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๑๗ 

 
 กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา           รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 211 Pre-Modern Thai History 3 (3-0-6) 
 ประวัติศาสตร๑ไทย บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแตํสมัยกํอนสมัยประวัติศาสตร๑จนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
 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) 
 การศึกษาประวัติศาสตร๑ไทยในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแตํหลังการท าสนธิสัญญาเบาริงใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวจนถึงปัจจุบัน 
 Thai history in political, economic, and social context since Bowring Treaty up to the 
present 
 
ศศปศ  ๒๒๑ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะน า     ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT  221 Introduction to History of Southeast Asia 3 (3-0-6) 
 ประวัติศาสตร๑เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ตั้งแตํยุคจารีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ในฐานะเมืองทําทางการค๎า การขยายอ านาจของมหาอ านาจตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ และ
การสร๎างชาติหลังได๎รับเอกราช 
 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 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกขั้นแนะน 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
คร้ังที่ ๑ และ ๒ ในเอเชียตะวันออก เหตุการณ๑ส าคัญในเอเชียตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งที่ 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 ประวัติศาสตร์                                                                                    ๑๘  หน่วยกิต 



๑๑๘   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

 กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา             รวม ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศปศ  ๒๔๑ ประวัติศาสตร์ยุโรปขั้นแนะน า    ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 241 Introduction to History of Europe 3 (3-0-6) 
 ประวัติศาสตร๑ยุโรปตั้งแตํยุคอาณาจักรกรีกและโรมันกระทั่งยุคปัจจุบัน โดยศึกษาผํานพัฒนาการทางด๎าน
สังคม อารยธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเหตุการณ๑ส าคัญในประวัติศาสตร๑ยุโรป 
 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) 
 การศึกษาประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่นที่มีความสัมพันธ๑กับรัฐสํวนกลางในประเทศไทย  
 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 การปูองกันประเทศ การสงคราม การเมืองและการปกครอง และ
ความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศ 
 Development and role of the Thai military, national defense, war, political and public 
administration, international relationship 
 
ศศปศ  ๓๑๒ บทบาทส าคัญของชาวต่างชาติในประวัติศาสตรไ์ทยก่อนสมยัใหม่    ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 312 Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History 3 (3-0-6) 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศ บทบาทของชาวตํางชาติในประวัติศาสตร๑ไทยกํอนสมัยใหมํ นโยบาย 
การตํางประเทศ  
 International relations, role of foreigners in pre-modern history, international policy 
 
ศศปศ  ๓๓๒ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘     ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 332 History of Southeast Asia in the Age of Commerce 15th–18th Century 3 (3-0-6) 
 ประวัติศาสตร๑เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ๑ระหวํางรัฐใน
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 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๑๙ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศปศ  ๓๕๑ ประวัติศาสตร์อเมริกา    ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 351 American History 3 (3-0-6) 
 การตั้งถิ่นฐานของชาวพื้นเมืองเดิมและชาวอาณานิคม การสถาปนาประเทศสหรัฐอเมริกา สงคราม  
กลางเมือง เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมหลังสงครามกลางเมือง นโยบายโดดเดี่ยวตนเอง บทบาทของสหรัฐอเมริกา  
ที่มีตํอนานาประเทศระหวํางและหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สหรัฐฯ ในยุคของการกํอการร๎าย 
 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) 
 หลักการวิเคราะห๑หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ไทยที่ส าคัญตั้งแตํสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยใหมํ การตีความและ
การใช๎หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ประเภทตําง ๆ เพื่อเป็นข๎อมูลอ๎างอิงในการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร๑ไทย 
 Principles of analysis of Thai historical documents from Sukhothai period to modern period;  
interpreting and using historical sources in writing Thai history paper 
  



๑๒๐   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

 
 กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา           รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศปญ  ๒๗๒ ปรัชญาตะวันออก    ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 272 Eastern Philosophy 3 (3-0-6) 
  แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาตะวันออกประกอบด๎วย ปรัชญาฮินดู ปรัชญาในพุทธศาสนา ปรัชญาเต๐า
และปรัชญาขงจื๊อ 
 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 ตั้งแตํสมัย 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) 
 การศึกษากฎเกณฑ๑พื้นฐานของปรัชญาในด๎านศีลธรรม จริยธรรม และแรงจูงใจตํอค าถามทางศีลธรรม เนื้อหา
รวมถึง จริยธรรมความดี (Virtue Ethics) หลักกรณียธรรม (Deontology) ทฤษฎีผลการกระท า(Consequentialism) 
ทฤษฎีประโยชน๑นิยม(Utilitarianism) และทฤษฎีอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องกับจริยธรรม  
 A study of normative approaches to ethical philosophy and their motivating moral 
questions; virtue ethics; deontology; consequentialism; utilitarianism; and other approaches 
 
ศศปญ  ๔๗๔ ปรัชญาการเมือง    ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 474 Political Philosophy  3 (3-0-6) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในแนวคิดเกี่ยวกับหน๎าที่ของพลเมืองและ
พัฒนาการของระบอบการปกครองจากอดีตจนถึงปัจจบุัน   
 Concepts of politics and government, duties of good citizens, the development of various 
forms of government from past to present 
  

รายวิชาโท ปรัชญา                                                                                            ๑๘  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๒๑ 

 กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา             รวม ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศปญ  ๒๗๔ ปรัชญาส าหรับชีวิต    ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 274 Philosophy for Life  3 (3-0-6) 
 แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาที่จ าเป็นส าหรับชีวิตในโลกปัจจุบัน เจตจ านงเสรี อัตลักษณ๑ของบุคคล คุณคําของ
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) 
 ภาพรวมของการศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาและญาณวิทยาของนักปรัชญาตําง ๆ 
 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) 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาในพุทธศาสนาฝุายเถรวาทและฝุายมหายาน โดยเฉพาะในฝุายเซ็น อนัตตา 
กรรม สังสาร นิพพาน พระโพธิสัตว๑ ตันตระ และจริยศาสตร๑แบบพุทธ 
 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 โดยเฉพาะจริยศาสตร๑ในวรรณกรรม ได๎แกํ ความดีกับความชั่ว ความจริงกับ 
ความเท็จ  โลกแหํงความเป็นจริงกับสิ่งลวงตา เจตจ านงเสรีกับนิยัตินิยม การเสียสละกับความเห็นแกํตัว ความพึง
พอใจกับความเจ็บปวด 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   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล    

 
 กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา           รวม ๑๒ หน่วยกิต 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภจ  ๑๗๓ ภาษาจีน ๓    ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 173 Chinese III  3 (3-0-6) 
 การฟัง การสนทนาโต๎ตอบ การอําน การเขียน และการแปลภาษาจีนตามสถานการณ๑ตําง  ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันในวงค าศัพท๑ ๕๐๐ ค า โดยเน๎นการออกเสียง ส านวน และไวยากรณ๑ที่ถูกต๎อง 
 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 และการสนทนาโต๎ตอบภาษาจีนในบริบทชีวิตประจ าวัน ในวงค าศัพท๑ ๗๐๐ ค า เน๎นความ
ถูกต๎องเหมาะสมของค าศัพท๑ ไวยากรณ๑ 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) 
 การอํานและท าความเข๎าใจเนื้อหาภาษาจีนจากบทคัดสรรที่เป็นความเรียง งานเขียนร๎อยแก๎ว และเร่ืองสั้น  
 A Chinese reading skills course that covers a wide range of reading materials in prose forms 
such as essay and short story 
 
ศศภจ  ๓๐๑ การเขียนภาษาจีน ๑    ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 301 Chinese Writing I  3 (3-0-6) 
 การเขียนข๎อความและเอกสารภาษาจีน ได๎แกํ การเขียนแนะน าตนเองและครอบครัว การเขียนบันทึก
ประจ าวัน การเขียนเรื่องเลําทั่วไป การเขียนข๎อความอวยพรบุคคลระดับตําง  ๆ การเขียนบรรยายภาพ  
การเขียนจดหมายสมัครเรียนและจดหมายสมัครงาน การเขียนเรียงความสั้น ๆ 
 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 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๒๓ 

 กลุ่มวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องเลือกเรียนไมน่้อยกว่า ๒ รายวิชา            รวม ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศภจ  ๒๑๑ การฟังและการพูดภาษาจีน ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 211 Chinese Listening and Speaking II  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกํอน: ศศภจ ๒๐๑ 
 การฟัง การพูด และการสนทนาโต๎ตอบภาษาจีนในบริบทชีวิตประจ าวัน ในวงค าศัพท๑ ๑,๐๐๐ ค า เน๎นความ
ถูกต๎องเหมาะสมของค าศัพท๑ ไวยากรณ๑ และการออกเสียง 
 A continuation of Chinese Listening and speaking I based on a 1,000-word vocabulary and 
with an emphasis on correct pronunciation and grammar  
 
ศศภจ  ๓๑๑ การเขียนภาษาจีน ๒    ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 311 Chinese Writing II  3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกํอน: ศศภจ ๓๐๑ 
 การเขียนภาษาจีนประเภทตําง ๆ ได๎แกํ การเขียนข๎อความในประกาศและเอกสารประชาสัมพันธ๑ การจด
บันทึก การเขียนสรุปรายงานการประชุม การเขียนเอกสารโต๎ตอบทางราชการและเชิงธุรกิจ การเขียนบรรยายและ
วิเคราะห๑สถานการณ๑ 
 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) 
 วิชาบังคับกํอน: ศศภจ ๓๐๑ 
 การแปลข๎อความ 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) 
 วิชาบังคับกํอน: ศศภจ ๒๐๑ 
 การท าความเข๎าใจสาระส าคัญจากการฟัง และการชมจากสื่อภาษาจีนตําง ๆ ได๎แกํ ภาพยนตร๑ โทรทัศน๑และ
สื่อออนไลน๑ 
 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   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล    

 

 กลุ่มวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา           รวม ๑๒ หน่วยกิต 
จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 

ศศจว ๑๐๑ จิตวิทยา    ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 101 General Psychology  3 (3-0-6) 
 ความหมายของจิตวิทยา ความเป็นมาและความส าคัญของแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยา ปัจจัยทางด๎าน
พันธุกรรมและสิ่งแวดล๎อม พัฒนาการมนุษย๑ พื้นฐานสรีระวิทยาของมนุษย๑ การรับสัมผัส การรับรู๎ การเรียนรู๎และ
กระบวนการคิด แรงจูงใจ อารมณ๑และความฉลาดทางอารมณ๑ เชาว๑ปัญญา ความฉลาดทางจริยธรรม ความแตกตําง
ระหวํางบุคคล บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต การจัดการความเครียดและอารมณ๑ พฤติกรรมอปกติและ
พฤติกรรมสังคม 
 Definition and the origin of psychology approaches and theories, genetic and environmental 
factors, human development, basic human physiology, sensation and perception, learning and 
thinking process, motivation emotion and emotional quotient, intelligence, moral quotient, 
individual differences, personality, adjustment and mental health, managing stress and emotions, 
abnormal behavior and social behavior. 
 

ศศจว ๑๐๒ จิตวิทยาบุคลิกภาพ    ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 102 Personality Psychology  3 (3-0-6) 
 ทฤษฎีโครงสร๎าง พลวัตและการได๎มาซึ่งลักษณะบุคลิกภาพ ปัจจัยที่สํงผลตํอบุคลิกภาพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ  การปรับตัวทางบุคลิกภาพ วิธีการปรับตัวทางบุคลิกภาพแบบตําง ๆ การพัฒนา
บุคลิกภาพแบบอปกติ การวิจัยที่เก่ียวข๎องกับบุคลิกภาพ 
 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) 
 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ภาษา พัฒนาการทางภาษา การวิจัยด๎านจิตวิทยา
การเรียนรู๎ภาษา การเขียนรายงานและน าเสนอผลงานวิจัย 
 Theories and concepts of language learning; language development; research on 
psychology of language learning; report writing and presenting a research product 
 

ศศจว ๓๐๑ วิธีวิจัยทางจิตวิทยา   ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 301 Research Methods in Psychology  3 (3-0-6) 
 ความส าคัญวิจัย กระบวนทัศน๑ และประเภทของการวิจัย  การเลือกปัญหาในการวิจัยทางจิตวิทยา 
สมมติฐานในการวิจัย การวัดและคุณภาพของการวัด การวิเคราะห๑และอภิปรายผล 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  

รายวิชาโท จิตวิทยา                                                                                           ๒๑  หน่วยกิต 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๒๕ 

 กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ ากว่า ๒ รายวิชา            รวม ๖ หน่วยกิต 
 จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบตัิ-ค๎นคว๎า) 

ศศจว ๒๑๑ จิตวิทยาสังคมขั้นแนะน า      ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 211 Introduction to Social Psychology  3 (3-0-6) 
 ความหมายและความเป็นมาของทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม พฤติกรรมสังคมและอัตลักษณ๑ทางสังคม 
การศึกษาเกี่ยวกับตัวตน เพศ ความเชื่อในปัจจัยควบคุม อคติและการแบํงแยก ความสมานฉันท๑และความขัดแย๎ง 
ความก๎าวร๎าวและพฤติกรรมเอื้อสังคม ความดึงดูดใจและความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล พลวัตกลุํม การคิดตามกลุํมและ
การตัดสินใจ ภาวะผู๎น า การรํวมมือ เจตคติและการรู๎คิดทางสังคม 
 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) 
 มโนทัศน๑ ความหมายและเปูาหมายหลักของการปรึกษา หลักการเบื้องต๎นและทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา 
ความแตกตํางระหวํางการแนะน าและการปรึกษา การปรึกษาและจิตบ าบัด ประเภทของการปรึกษา จิตวิทยาการ
ปรึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง ความส าคัญและองค๑ประกอบของสัมพันธภาพ เงื่อนไขที่เอื้อตํอสัมพันธภาพในการ
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 
 
ศศจว ๓๑๑ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น   ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 311 Introduction to Industrial and Organizational Psychology 3 (3-0-6) 
 ประวัติและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค๑การ บุคคลกับองค๑การ พฤติกรรมกลุํม พฤติกรรม
องค๑การ แรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน การติดตํอสื่อสารในที่ท างาน ความขัดแย๎ง ความรํวมมือ
และการแขํงขัน ผู๎น าและภาวะผู๎น า มนุษยสัมพันธ๑ในการท างาน การสรรหาและคัดเลือกและการพัฒนาบุคลากร การ
วิเคราะห๑และประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดสภาพแวดล๎อมในการท 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 
  



๑๒๖   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศจว ๓๑๒ จิตวิทยาพัฒนาการ   ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 312 Developmental Psychology  3 (3-0-6) 
 ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการมนุษย๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย๑ทั้งทางรํางกาย อารมณ๑ สังคม
และสติปัญญาตั้งแตํปฏิสนธิถึงวัยชรา ปัจจัยตําง ๆ ที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโต การสํงเสริมพัฒนาการมนุษย๑ทุกชํวงวัย 
 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 อารมณ๑ทางบวก คุณลักษณะทางบวกและผลกระทบตํอการมีสุขภาวะ อิทธิพลของ
อารมณ๑ทางบวกและคุณลักษณะทางบวกตํอการเรียนร๎ูของมนุษย๑ การเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมทางบวกเพื่อสํงเสริมสุข
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 
 
 
 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๒๗ 

หมวดวิชาเลือกเสร ี

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๑๐๖ อารมณ์ขันกับภาษาและวรรณกรรมไทย         ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 106 Humor in Thai Language and Literature          2 (2-0-4) 
 การเลํนทางภาษาในภาษาไทยตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน การใช๎ภาษาไทยเพื่อสร๎างความขบขันในชีวิตประจ าวัน 
งานสื่อสารมวลชน และวรรณกรรมไทย การน าการเลํนทางภาษาและอารมณ๑ขันที่เกิดจากภาษาไปใช๎ในบริบทสังคม
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 ภาษากับภูมิปัญญาไทย         ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 107 Language and Thai Wisdom          2 (2-0-4) 
 ค าศัพท๑ ส านวน และความเปรียบในภาษาไทยที่สัมพันธ๑กับภูมิปัญญาไทย การใช๎ภาษาเพื่อสืบทอดและ
เผยแพรํภูมิปัญญาไทยในสื่อตําง ๆ 
 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) 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางภาษาไทยกับสังคม ประเด็นทางสังคมที่สัมพันธ๑การใช๎ภาษา อาทิ ภาษากับการเมือง 
ภาษากับชนชั้นทางสังคม 
 Relationship between Thai language and society; social issues in language use such as 
politics and social class 
 
ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นในประเทศไทยกับการพัฒนาประเทศ         ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 109 Local Language and Local Literature in Thailand           2 (2-0-4) 
  and Country Development 
 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท๎องถิ่นในประเทศไทย และการใช๎ความรู๎ทางภาษาและวรรณกรรมท๎องถิ่นใน 
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) 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางภาษาไทยกับเพลง การใช๎ภาษาไทยในเพลงพื้นบ๎าน เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุํง และเพลง
ไทยสากล 
 Relation between Thai language and songs; usage of Thai language in Local songs, Lukkrung 
songs, Country songs and Modern Thai songs 

วิชาเลือกเสรี                                                                                                     ๖  หน่วยกิต 



๑๒๘   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๑๑๕ การฟังและพูดน าเสนอทางวิชาการ         ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 115 Academic Listening and Oral Presentation          2 (1-2-3) 
 ความรู๎เกี่ยวกับการฟังและพูดน 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) 
 ความสัมพันธ๑ระหวํางวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร๑ กระบวนการแตํง ดัดแปลง และน าเสนอวรรณกรรมไทย
ในภาพยนตร๑ 

Relationship between Thai literary works and films; processes of composing, adaptation and 
presentation of Thai literary works in films 
 
ศศภท ๑๑๙ คติชนกับศิลปะพื้นถิ่นไทย         ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 119 Folklore and Thai Folk Art          2 (2-0-4) 
 ความหมายและความส าคัญของศิลปะพื้นถิ่น การจ าแนกศิลปะไทย ศิลปะพื้นถิ่นและหัตถศิลป์ แบบตําง  ๆ 
ของงานศิลปะท๎องถิ่นไทย ชํางฝีมือ และการวิเคราะห๑ศิลปะพื้นถิ่นด๎วยแนวคิดหรือทฤษฎีทางคติชนวิทยา 
 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 าศัพท๑ วลี และประโยคพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารภาษาไทยเบื้องต๎นแบบสั้น ๆ ได๎ ควบคูํ
ไปกับการเรียนรู๎วําอะไรควรท าหรือไมํควรท าเมื่ออาศัยอยูํในประเทศไทย การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต๑  
ฝึกสะกดและอํานค ารูปปกติ พร๎อมทั้งผันวรรณยุกต๑ให๎ถูกต๎อง  
 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) 
 การสนทนาและการแสดงความคิดโดยใช๎รูปประโยคที่ยาวขึ้นได๎ การเรียนรู๎เรื่องมารยาทและวัฒนธรรมไทย ฝึก
สะกดและอํานค าที่ใช๎ตัวสะกดไมํตรงตามมาตราและตัวสะกดพิเศษ ค ายืมจากภาษาอื่น ๆ และเครื่องหมายพิเศษตําง ๆ ได๎ 
 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 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๒๙ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (ส าหรับชาวต่างชาติ)         ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 122 Thai Level 3          3 (2-2-5) 
 การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นและความรู๎สึกในประเด็นตําง ๆ โดยใช๎รูปประโยคที่ถูกต๎องได๎ ฟังและ
อํานเร่ืองขนาดสั้น พร๎อมจับประเด็นส าคัญพูดหรือเขียนตอบค าถามเกี่ยวกับจากเรื่องนั้น ๆ ที่ได๎ฟังและอํานได๎โดยใช๎
ค าศัพท๑และประโยคที่ถูกต๎องสมบูรณ๑ 
 Expression of ideas and feelings on various topics by speaking and writing, using correct 
sentences. To be able to listen and read a short story, as well as, able to find the main idea and 
give an answer by oral or writing with appropriate vocabulary and sentence structures 
 
ศศภท ๑๒๓ ภาษากับการจัดการความขัดแย้ง         ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 123 Language and Conflict Management          2 (2-0-4) 
 เทคนิคการใช๎ภาษาเพื่อจัดการความขัดแย๎ง ฝึกทักษะการใช๎ภาษาเพื่อจัดการความขัดแย๎งในสถานการณ๑ตําง ๆ 
 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) 
 เทคนิคการใช๎ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในอาชีพ ฝึกทักษะการใช๎ภาษาไทยรูปแบบตําง  ๆ ที่จ 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) 
 เทคนิคในการใช๎เสียง ฝึกอํานออกเสียงบทอํานร๎อยแก๎วและร๎อยกรองภาษาไทยให๎ถูกต๎องและเหมาะสม 
 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) 
 ความรู๎เกี่ยวกับการพูดในที่ชุมนุมชน ฝึกทักษะการพูดในที่ชุมนุมชนแบบตําง ๆ 
 Knowledge of public speaking; practice of various types of public speaking 
 
ศศพฐ ๑๑๑ มนุษย์กับความชื่นชมศิลปะ         ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 111 Man and Arts Appreciation          3 (3-0-6) 
 พัฒนาการทางศิลปะรูปแบบตําง ๆ ในสังคม ความส าคัญของศิลปะกับวิถีชีวิตของผู๎คนในสังคม งานศิลปะที่
ส าคัญ ๆ 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 



๑๓๐   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล         ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis          3 (3-0-6) 
 หลักการและกฎเกณฑ๑การใช๎เหตุผลที่ดี การน าหลักการและกฎเกณฑ๑ตําง ๆ มาใช๎ในการคิดและการวิเคราะห๑ 
การแสดงความคิดในรูปแบบตําง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข๎อผิดพลาด 
 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) 
 กลวิธีและขั้นตอนในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง ปัจจัยที่มีผลตํอการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ประเภทของทรัพยากรและแหลํงเรียนรู๎ การสืบค๎นและตรวจสอบ  
ความถูกต๎องของข๎อมูล 
 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) 
 ทักษะความรู๎ความสามารถและแนวคิดที่ถูกต๎องในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว 
อารมณ๑ และจิตใจที่เหมาะสม การมีจิตส านึกในการด าเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกต๎อง การรู๎คุณคําของความเป็นมนุษย๑ 
การรู๎จักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย๑ 
 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) 
 การเรียนรู๎เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล มนุษยสัมพันธ๑ การพัฒนาสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล และกลุํม
บุคคล ความสัมพันธ๑ของกลุํมสังคมที่หลากหลาย และความสัมพันธ๑กับสังคมภายนอก 
 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 ารวจจากยุคสมัยตําง  ๆ ของงานศิลปะไทยและ 
การสร๎างงานของศิลปินที่ส าคัญ ๆ ของไทย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบ๎าน ภูมิปัญญาไทย การปรับเปลี่ยนของศิลปะ 
และอิทธิพลของศิลปะตํอวิถีไทย 
 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 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๓๑ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศพฐ ๑๕๕ ปรัชญาขั้นพื้นฐาน         ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 155 Fundamental Philosophy         3 (3–0–6) 
 ประเด็นส าคัญของปรัชญาทั้งฝุายตะวันออกและตะวันตก ธรรมชาติของความจริง การแสวงหาความจริง 
ตรรกวิทยา จริยศาสตร๑ในปรัชญาตะวันออกและตะวันตก การประยุกต๑ใช๎แนวคิดทางปรัชญาเพื่อให๎มีจริยธรรม 
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 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น         ๓ (๓-๐-๖) 
LAKO 101 Elementary Korean         3 (3–0–6) 
 ตัวอักษรในภาษาเกาหลี (ฮันกึล) หนํวยเสียงพยัญชนะ หนํวยเสียงสระ องค๑ประกอบของพยางค๑ ค าศัพท๑ 
หลักไวยากรณ๑ ประโยคภาษาเกาหลีพื้นฐานทีจ่ าเปน็ในชวีิตประจ 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 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น          ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 101 Elementary French          3 (3–0–6) 
 ค าศัพท๑และหลักไวยากรณ๑เบื้องต๎นภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใช๎ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานในด๎านการฟัง การพูด 
การอําน และการเขียน โดยเน๎นการใช๎ภาษาในชีวิตประจ 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 ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ชวิีตประจ าวัน         ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 102 French for Everyday Situation         3 (3–0–6) 
 ค าศัพท๑และหลักไวยากรณ๑เบื้องต๎นภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใช๎ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานในด๎านการฟัง การพูด 
การอําน และการเขียน โดยเน๎นการใช๎ภาษาในชีวิตประจ 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 หน้าต่างสู่ฝรั่งเศส         ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR 150 Windows to France          3 (3-0-6) 
 ความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดของชาวฝรั่งเศสในแงํมุมตําง  ๆ ระบบการเมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีของฝรั่งเศสปัจจุบัน มรดกวัฒนธรรม การอนุรักษ๑และการสืบสาน 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 



๑๓๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภญ ๑๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น          ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 101 Elementary Japanese               3 (3-0-6) 
 ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ไวยากรณ๑ โครงสร๎างภาษาญี่ปุุนขั้นพื้นฐานโดยเน๎นทักษะการฟัง พูด อําน 
และเขียน ค าศัพท๑และรูปประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันในวงศัพท๑ 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 ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจ าวัน         ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 102 Japanese for Everyday Situation               3 (3-0-6) 
 การฟัง พูด อําน และเขียนภาษาญี่ปุุนในวงศัพท๑ ๕๐๐ ค า ไวยากรณ๑ และโครงสรา๎งภาษาญี่ปุุนที่ซับซ๎อนมากขึ้น 
 Listening, speaking, reading and writing Japanese within 500 vocabularies; more complex 
Japanese structures and grammar 
 
ศศภจ ๑๐๑ ภาษาจีนเบื้องต้น         ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 101 Elementary Chinese               3 (3-0-6) 
 การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต๑ของภาษาจีน การใช๎สัทอักษรที่ใช๎ก ากับเสียงภาษาจีนกลาง  

(汉语拼音) ทักษะการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาจีนในวงศัพท๑พื้นฐานที่ใช๎ในชีวิตประจ 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) 
 ทักษะการสื่อสารภาษาจีนตามสถานการณ๑ในชีวิตประจ าวัน และไวยากรณ๑ภาษาจีนพื้นฐาน ในวงศัพท๑ ๖๕๐ ค า 
 Chinese communicative skills used in daily life context; elementary Chinese grammatical 
structures within 650 vocabularies 
 

ศศภจ ๒๐๙ การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กันจีน         ๒ (๑-๒-๓) 
LACH 209 Chinese Calligraphy          2 (1-2-3) 
 ประวัติยํอของการเขียนพูํกันจีน หลักและวิธีการเขียนอักษรจีนด๎วยพูํกันจีน ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับอักษรจีน
ตัวบรรจง หลักการใช๎และวิธีในการเขียนอักษร รวมทั้งทักษะการเขียนที่สํงผลให๎อักษรจีนมีทั้งความงามและศิลปะการ
เขียนจุดซ๎ายและจุดขวา การเขียนเส๎นขนาน เส๎นตั้ง เส๎นขวาง เส๎นลากซ๎าย เส๎นลากขวา เส๎นงอ ฝึกฝนการเขียน การ
จัดวางเส๎นตําง ๆ 
 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 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๓๓ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศภจ ๒๑๒ จีนศึกษา         ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 212 Chinese Studies          3 (3-0-6) 
 ประวัติศาสตร๑และภูมิศาสตร๑จีนโดยสังเขป สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของจีนในปัจจุบัน 
ประเพณี ความเชื่อ และสิ่งประดิษฐ๑ของจีน การวิเคราะห๑แนวคิดหลักในปรัชญาของขงจื๊อและเลําจื๊อที่สํงผลตํอการ
ด าเนินชีวิตของชาวจีน รวมทั้งวรรณคดีที่มีชื่อเสียงของจีน 
 Brief Chinese history and geography. Chinese present society, economy, politics, and ruling 
Chinese traditions, beliefs, and inventions. An analysis of the major thoughts in philosophy of 
Kongzi and Laozi that affect Chinese people’s living. Chinese famous literatures 
 
ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน ๑         ๓ (๒-๒-๕) 
LAGM 191 Elementary German 1          3 (2-2-5) 
 ไวยากรณ๑และโครงสร๎างภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน โดยเน๎นทักษะการฟัง การพูด การอํานและการเขียน 
เพื่อให๎สามารถน าไปใช๎กับสถานการณ๑ตําง ๆ ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 Basic German grammar and structures stressing the four major communicative skills of listening, 
reading, speaking, and writing to enable the students to cope with a variety of daily situations 

 
ศศภย ๑๙๒ ภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน ๒         ๓ (๒-๒-๕) 
LAGM 192 Elementary German 2          3 (2-2-5) 
 ไวยากรณ๑และโครงสร๎างภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้นตํอจากภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ๑ โดยเน๎นทักษะ 
การฟัง การพูด การอํานและการเขียน เพื่อให๎สามารถน าไปใช๎กับสถานการณ๑ตําง ๆ ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 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) 
 การกํอตั้งชุมชนธนบุรี ธนบุรีในสมัยอยุธยา ธนบุรีในสถานะของราชธานี ชุมชนธนบุรีในยุคต๎นรัตนโกสินทร๑ 
การถือก าเนิดขึ้นของโรงพยาบาลศิริราช ทหารเรือกับกรุงธนบุรี โบราณสถานที่ส 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 ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร ์         ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 152 History and Film          2 (2-0-4) 
 ประวัติศาสตร๑ในภาพยนตร๑ โฆษณาชวนเชื่อและวาทกรรมการเมือง สะท๎อนความคิดตํอการเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม 
 History in film, propaganda, and political discourse; echo of political, social, and cultural 
thoughts 



๑๓๔   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศศศ ๑๕๓ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและ         ๒ (๒-๐-๔) 
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
LALA 153 His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla and            2 (2-0-4) 
  Her Royal Highness the Princess Mother 
 พระราชประวัติในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บทบาททางด๎านการทหาร 
การศึกษา ศิลปะ สาธารณสุข และการแพทย๑ และพระราชประวัติในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับบทบาททางด๎านการสาธารณสุข 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) 
 วิวัฒนาการทางการแพทย๑ การสาธารณสุข การเข๎ามาขององค๑ความรู๎ทางการแพทย๑ตามแบบตะวันตก 
การแพทย๑พื้นบ๎านมาสูํการแพทย๑แผนปัจจุบัน ผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงทางความรู๎ทางการแพทย๑ 
 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 สยามกับสงครามโลกครั้งที่ ๑        ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 155 Siam and the First World War         2 (2-0-4) 
 การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม การเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๕ และ ๖ บทบาทของสยามในสงครามโลกครั้ง
ที่ ๑ สยามหลังสงครามโลกครั้งที่ 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 และหน๎าที่ของสตรี วีรสตรีและนางร๎ายในประวัติศาสตร๑ไทย สตรีตํางชาติในไทย สตรีใน
งานวรรณคดี การสร๎างภาพลักษณ๑ของผู๎หญิงในอุดมคติของผู๎ชาย 
 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 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๓๕ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศศศ ๑๖๔ การท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล       ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 164 Tourism in the Digital Age          3 (3-0-6) 
 ความหมาย ความเป็นมา ทรัพยากรทางการทํองเที่ยว ประเภทของการทํองเที่ยว ความส าคัญของ
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เทคโนโลยีกับการทํองเที่ยว นักทํองเที่ยวใน
ยุคดิจิทัล ประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
ผลกระทบจากการทํองเที่ยว และแนวโน๎มของการทํองเที่ยวในอนาคต 
 Meaning, background, tourism resources, types of tourism; the importance of the tourism 
in-dustry at the national, regional and global levels; technology and tourism; tourists in the Dig-ital 
Age; types of businesses in the tourism industry and the use of technology in the Digital Age; 
sustainable tourism; impact from tourism and trends of tourism in the future 
 

ศศศศ ๑๖๔ ศิลปะและวัฒนธรรมการกิน        ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 165 Arts and Culture of Eating         2 (2-0-4) 
 ความรู๎ทั่วไปเก่ียวกับอาหาร ประวัติศาสตร๑อาหาร ความสัมพันธ๑ของอาหารกับศาสนา วัฒนธรรมการบริโภค
อาหารนานาชาติ และมารยาทบนโต๏ะอาหาร ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับเครื่องดื่มและองค๑ประกอบที่ส าคัญของเครื่องดื่ม
ตําง ๆ ธรรมเนียมปฏิบัติตามหลักสากลในการรํวมงานสังสรรค๑ในโอกาสตําง ๆ โดยตระหนักถึงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
และสามารถจัดงานเลี้ยงขนาดเล็กได๎ 
 Basic knowledge of food, food history, the relationship between food and religions; interna-
tional food culture and a table manner; basic knowledge and important elements of various drinks; 
international principles of socializing etiquette with awareness of environmental con-servation and 
being able to arrange a small party 
 

ศศศศ ๑๖๖ การเขียนและการสื่อสารเชิงวิชาการ       ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 166 Writing and Academic Communication          3 (3-0-6) 
 หลักการเขียนและหลักการสื่อสารความรู๎ในระดับอุดมศึกษา การเขียนบทความให๎ความรู๎ บทความแสดง
ความคิดเห็น และบทความวิชาการ การเขียนเพื่อสื่อสารความรู๎ในรูปแบบตําง ๆ การน าเสนอผลงานเชิงวิชาการใน
รูปแบบและชํองทางตําง ๆ 
 Principles of college writings and academic communication; writing informative articles, 
argu-mentative articles, academic articles; writing for academic communications in various forms; 
ef-fective academic presentations and writings in various forms and channels 
 

ศศศศ ๑๖๗ ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ        ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 167 Thai Language Used for Conflict and Crisis Management          3 (3-0-6) 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย๎งและภาวะวิกฤติ กลวิธีการใช๎ภาษาเพื่อการจัดการความขัดแย๎งระหวําง
บุคคลและภาวะวิกฤติองค๑กร ภาษาเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ๑เพื่อการจัดการความขัดแย๎งระหวํางบุคคลและภาวะ
วิกฤติองค๑กร กลวิธีการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารในกรณีความขัดแย๎งระหวํางบุคคลและภาวะวิกฤติขององค๑กรผํานสื่อ
ตําง ๆ ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลตํอการใช๎ภาษาเพื่อการจัดการความขัดแย๎งและภาวะวิกฤติ 
 Concepts, theories about conflict and crisis management; the language strategies using to 
solve conflict among people and crises in organization; the language strategies using for 
communication in case of personal conflicts and organizational crisis through different media; social 
and cultural factors affecting the use of languages in managing conflicts and crises 



๑๓๖   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศศศ ๑๖๘ การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ ๒๑        ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 168 Insightful Communication in the 21st Century          3 (3-0-6) 
 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร บทบาทและผลกระทบของการใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารระหวํางคนใน
สังคม สื่อ สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สารที่ปรากฏในสถานการณ๑การสื่อสารและสื่อตําง ๆ ฝึกทักษะการฟัง การอําน การ
พูด และการเขียนอยํางมีวิจารณญาณในสถานการณ๑การสื่อสารและสื่อตําง ๆ 
 Basic knowledge about communication; the role and effect of using the Thai language in 
communication among people in the society, the media and the 21st sentury society; the texts 
appeared in communication situation and various media; insightful practising listening, reading, 
speaking, and writing in various situations 
 
ศศศศ ๑๖๙ ภาษาไทยเพื่อการน าเที่ยว       ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 169 Thai Language for Tourist Guides         2 (2-0-4) 
 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการทํองเที่ยวและการน าเที่ยว ศิลปะการใช๎ภาษาไทยเพื่อการน าเที่ยวเบื้องต๎นและ
เพื่อการน าเสนอภาพลักษณ๑ของบุคคลที่เก่ียวข๎องกับการน าเที่ยว ได๎แกํ มัคคุเทศก๑ (tour guide) และผู๎น าเที่ยว (tour 
leader) การใช๎ภาษาไทยเพื่อจัดการความขัดแย๎งระหวํางบุคคลทีเ่ก่ียวข๎องกับการน าเที่ยวกับนกัทํองเที่ยวที่สมัพันธ๑กบั
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 Basic knowledge of tourism and tour guide; the art of using The Thai language for basic 
tourism and for presenting the images of the people concerning with tourism, namely, tour guides 
and tour lead-ers; using the Thai language to manage the crisis between tour guides, tour leaders 
and tourists in Thai social and culture contexts 
 
ศศศศ ๑๗๐ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทอิค       ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 170 Introduction to English for TOEIC Preparation         2 (2-0-4) 
 หลักการและองค๑ประกอบของแนวการสอบโทอิค (TOEIC) รวมถึงทักษะที่จ าเป็นกับการเตรียมตัวสอบเชํน 
การฟัง การอํานและการเขียน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได๎อยํางถูกต๎องและแมํนย า และฝึกการใช๎
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑เพื่อสืบค๎นค าศัพท๑ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ 
 Principles and components of the TOEIC examination; the necessary English language skills 
for test prepara-tion covering listening, reading, and writing leading to greater precision, fluency and 
a higher proficiency; in-formation technology for vocabulary enhancement 
 
ศศศศ ๑๗๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทอิค       ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 171 Advanced English for TOEIC Preparation         2 (2-0-4) 
 เนื้อหาและหลักการข้ันสูงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในการเตรียมตัวท าข๎อสอบโทอิค (TOEIC) 
ผํานเทคนิคตํางที่จ าเป็นในด๎านการฟัง การอํานและการเขียน เพื่อเพิ่มยกระดับประสิทธิภาพในการสอบ 
 Advanced contents and principles to maximize the students’ competency for the TOEIC ex-
amination through the essential techniques covering listening, reading, and writing with great 
precision and high proficiency 
 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๓๗ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศศศ ๑๗๒ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีท ี       ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 172 Introduction to English for TOEFL-iBT Preparation         2 (2-0-4) 
 หลักการและองค๑ประกอบของข๎อสอบ TOEFL-iBT องค๑ความรู๎และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด๎านตําง ๆ 
ไมํวําจะเป็นการฟัง การพูด การอํานและการเขียน การบูรณาการทักษะทั้งสี่เพื่อท าข๎อสอบ ฝึกฝนทักษะการคิด
วิเคราะห๑ ตีความ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค๎นค าศัพท๑ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ 
 Principles and components of the TOEFL-iBT examination; necessary English language skills, 
namely, listening, speaking, reading, and writing; integrated skills; workshops to prepare for the 
TOEFL-iBT examination with accuracy, fluency and higher proficiency; opportunities of critical 
thinking skills and information technology skills for vocabulary enhancement 
 
ศศศศ ๑๗๓ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที       ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 173 Advanced English for TOEFL-iBT Preparation         2 (2-0-4) 
 พัฒนาขีดศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาในการเตรียมตัวท าข๎อสอบ TOEFL-iBT ผํานการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงไมํวําจะเป็นการฟัง การพูด การอํานและการเขียน รวมถึงการบูรณาการทักษาทั้งสี่ ตลอดจน
สามารถวิเคราะห๑โจทย๑และตีความโจทย๑และแนวข๎อสอบได๎อยํางคลํองแคลํวในกรอบเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ยังเปิด
โอกาสให๎นักศึกษาฝึกใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นค าศัพท๑และวางแผนการเตรียมตนเองเพื่อการสอบให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 Advanced preparatory for the TOEFL-iBT examination; maximizing necessary English 
language skills, namely, listening, speaking, reading, and writing; the integrated skills; empowering 
the students with greatest precision and highest proficiency; tackling with the exam and enhancing 
their critical and analytical thinking skills; opportunities for advanced information technology skills 
and exams analy-sis skills 
 
ศศศศ ๑๗๔ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์       ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 174 Introduction to English for IELTS Preparation         2 (2-0-4) 
 หลักการและองค๑ประกอบของข๎อสอบไอเอลส๑ ( IELTS) ตลอดจนองค๑ความรู๎และการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด๎านตําง ๆ ทั้งการพูด การฟัง การอํานและการเขียนตลอดจนการบูรณาการทักษะทั้งสี่เพื่อท าข๎อสอบได๎
อยํางคลํองแคลํวและแมํนย าในระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั้งยังเตรียมความพร๎อมให๎นักศึกษาฝึกฝนทักษะการคิด
วิเคราะห๑ ตีความและฝึกการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑เพื่อสืบค๎นค าศัพท๑ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ 
 Principles and components of the examination; necessary English language skills for test 
preparation such as speaking, listening, reading, and writing leading to greater precision, fluency and 
a higher proficiency; information technology assistance for critical and analytical skill develop-ment; 
language use in different situations and context; vocabulary enhancement and examination 
preparation 
  



๑๓๘   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศศศ ๑๗๕ ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์       ๒ (๒-๐-๔) 
LALA 175 Advanced English for the IELTS Preparation         2 (2-0-4) 
 ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาเพื่อการสอบทักษะภาษาอังกฤษไอเอลส๑ ซึ่งรวมถึงการฝีกฝน
ทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียน ทั้งยังครอบคลุมค าศัพท๑และไวยากรณ๑ภาษาอังกฤษ 
การบูรณาการทักษะตําง ๆ และทักษะเสริม (เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห๑ และการคิดเชิงวิพากษ๑)ที่มีเนื้อหา
เชิงกว๎างและลึกในระดับที่ใช๎ภาษาในชีวิตประจ าวัน (Basic Interpersonal Communication Skills หรือ BICS) 
และระดับวิชาการ (Cog-nitive Academic Language Proficiency หรือ CALP) ด๎วยการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Covering English for students to prepare for the IELTS examination; including the practices 
of the English skills of listening, speaking, reading, and writing; covering the English vocabularies, 
grammar, and other integrated skills and soft skills (information technology, analytical, and critical 
thinking) with the contents in width and depth at the BICS (Basic Interpersonal Communication 
Skills) and CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) levels with the IT aids 
 
ศศศศ ๑๗๖ การ์ตูนศึกษา        ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 176 Comics Studies          3 (3-0-6) 
 พัฒนาการของการ๑ตูน ประเภท องค๑ประกอบ และรูปแบบของการ๑ตูน อิทธิพลของการ๑ตูนตํางประเทศตํอ
การ๑ตูนไทย อนุภาคและแบบเร่ืองของการ๑ตูน  บทบาทหน๎าที่และการด ารงอยูํของการ๑ตูนในสังคมไทย   
 An evolution of comics, types, composition and format of comics. The influence of foreign 
comics on Thai comics, motif and tale type of comics. The functions and existence of comics in 
Thai society 
 
ศศศศ ๑๗๗ กีฬาและการละเล่นในฐานะวัฒนธรรม        ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 177 Sports and games as a culture          3 (3-0-6) 
 แนวคิดเกี่ยวกับกีฬา การเลํนและนันทนาการ พัฒนาการของกีฬาและการละเลํนในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรม บทบาทหน๎าที่ของกีฬาและการละเลํนในสังคมไทย การศึกษาวิเคราะห๑กีฬาและการละเลํนไทยในมิติ
วัฒนธรรม 
 Concepts of sports, plays and recreations. Evolution of sports and games in social and 
cultural contexts. The functions of sports and games in Thai society. Analytical study of Thai sports 
and games in the cultural dimension  
 
ศศศศ ๑๗๘ พุทธมณฑลศึกษา        ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 178 Phutthamonthon Studies          3 (3-0-6) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญในการศึกษาชุมชน  พัฒนาการของชุมชนในพื้นที่อ าเภอพุทธมณฑล ประเพณี 
วัฒนธรรม การแพทย๑พื้นบ๎าน เศรษฐกิจและสังคม ทิศทางและแนวโน๎มในการศึกษาพื้นที่อ าเภอพุทธมณฑล  
 Concepts and theoretical notion in the study of a community; the community 
development in the Phuttamonthon district; tradition, culture, folk medicine, direction and trends 
in the study of the Phutthamonthon district 
 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๓๙ 

จ านวนหนํวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค๎นคว๎า) 
ศศศศ ๑๗๙ อาหารกับวัฒนธรรม        ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 179 Food and Culture          3 (3-0-6) 
 อาหารและการกินดื่มกับบริบททางประวัติศาสตร๑ ภูมิศาสตร๑ สังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทาน ต านาน
และพิธีกรรม อาหารและการกินดื่มในฐานะเป็นข๎อมูลทางวัฒนธรรมและแสดงอัตลักษณ๑ของกลุํมชน 
 Food and drinks and the historical, geographical, social and cultural contexts as appeared 
in tales, myths, legends and rituals ; foods and drinks as cultural resources expressing ethnic 
identities 
 
ศศศศ ๑๘๐ ลาตินอเมริกันศึกษา        ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 180 Latin American Studies           3 (3-0-6) 
 ค าจ ากัดความของลาตินอเมริกา ประวัติศาสตร๑ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ความ
หลากหลายของกลุํมชาติพันธุ๑ การทํองเที่ยว ศาสนาและความเชื่อ และสิ่งแวดล๎อมในลาตินอเมริกา องค๑กรระหวําง
ประเทศและความสัมพันธ๑ระหวํางลาตินอเมริกากับประเทศไทย  
 Definitions of Latin America, basic knowledge of Latin America: history, culture, economy, 
tourism, international organizations and the relations between Latin America and Thailand 
 
ศศศศ ๒๗๔ ปรัชญาความรัก        ๓ (๓-๐-๖) 
LALA 274 Philosophy of Love          3 (3-0-6) 
 แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาความรัก ความหมายและประเภทของความรัก ความรักในทรรศนะของ โสเครตีส 
เพลโต อริสโตเติล รุสโซ ซาร๑ต ซีมอน เดอ โบวัวร๑ และฟรอยด๑ ความรักกับจริยธรรม ปัญหาเกี่ยวกับความรัก ความรัก
อุดมคติ ความรักตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต๑ 
 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 
 
  



๑๔๐   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

งานบริการการศึกษา 
 

งานบริการการศึกษามีหน๎าที่หลัก ในการให๎บริการด๎านการศึกษาแกํนักศึกษาตั้งแตํเริ่มเข๎าศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษา ได๎แกํ การเก็บข๎อมูลประวัติของนักศึกษา การดูแลระบบการลงทะเบียนเรียน การให๎ข๎อมูลและให๎ค าปรึกษา
ด๎านการเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดสอบ การฝึกประสบการณ๑การท างาน การขอส าเร็จการศึกษา ตลอดจน
การติดตํอประสานงานกับอาจารย๑ผู๎สอน 

 
นักศึกษาที่มีความประสงค๑จะติดตํอหรือยื่นค าร๎องตํอคณะศิลปศาสตร๑ในกรณีตําง ๆ เชํน ขอลาพักการศึกษา 

ขอฝึกงาน ขอเปลี่ยนแปลงข๎อมูลสํวนตัว เป็นต๎น นักศึกษาจะต๎องเขียนใบค าร๎องแจ๎งความประสงค๑และยื่นใบค าร๎อง
ดังกลําวที่งานบริการการศึกษา ห๎อง ๑๑๕ One Stop Service ชั้น ๑ อาคารสิริวิทยา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษา
ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องด๎านการศึกษาและสามารถดาวน๑โหลดใบค าร๎องตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาได๎ที่ เว็บไซต๑  
คณะศิลปศาสตร๑ www.la.mahidol.ac.th โดยมีค าร๎องที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 

๑. ใบค าร๎องทั่วไป 
๒. ใบค าร๎องขอเพิ่ม/ลด/ถอนรายวิชา 
๓. ใบค าร๎องขอขาดสอบ/เลื่อนสอบ 
๔. ใบค าร๎องขอแก๎สัญลักษณ๑ X 
๕. ใบค าร๎องขอเปลี่ยนแปลงข๎อมูลสํวนตัว 
๖. ใบค าร๎องขอฝึกงาน 
๗. ใบค าร๎องขอลาพักการศึกษา/กลับเข๎าศึกษา 
๘. ใบค าร๎องขอลาออก 
๙. ใบค าร๎องขอลาปุวย/ลากิจ 

 
 
 
 
 
 
 

  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๔๑ 

งานกิจการนักศึกษา 
กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายที่จะสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ๑ ในด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม สํงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ ให๎นักศึกษามีโอกาสพัฒนาตนเอง สามารถด ารงชีวิตได๎
อยํางมีความสุขและเป็นประโยชน๑ตํอสังคม มหาวิทยาลัยจึงได๎ก าหนดให๎ทุกวันพุธ ตั้งแตํเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต๎นไป 
เป็นชํวงที่ไมํมีการเรียนการสอน เพื่อให๎อาจารย๑และนักศึกษาได๎เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตําง ๆ ได๎อยํางเต็มที่ 

มหาวิทยาลัยมหิดลได๎พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรรูปแบบใหมํ เพื่อมุํงเน๎นพัฒนานักศึกษาให๎เป็นพลเมือง
ของโลก (Global Citizen and Global Talent) และมีทักษะการใช๎ชีวิตในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ในชื่อ “Mahidol 
HIDEF” โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๕ ด๎านดังนี้ 

๑) Health Literacy : ความเข๎าใจและสามารถด าเนินชีวิตให๎เป็นผู๎มีสุขภาพดี  
๒) Internationalization : ความเป็นนานาชาติ  
๓) Digital Literacy : ทักษะความเข๎าใจและใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
๔) Environmental Literacy : ความเข๎าใจและปฏิบัติเป็นในด๎านสิ่งแวดล๎อม  
๕) Financial Literacy : ความเข๎าใจและปฏิบัติเป็นในด๎านการเงิน เศรษฐกิจ และธุรกิจ 
ในการนี้ คณะศิลปศาสตร๑ ได๎ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสํงเสริมและสร๎างสรรค๑ การจัด

กิจกรรมที่สอดคล๎องการกับพัฒนานักศึกษาทั้ง ๕ ด๎าน ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต๎นมา  
นักศึกษาสามารถค๎นหากิจกรรมได๎จากระบบ Activity Transcript (www.activity.mahidol.ac.th) และสามารถ
สะสมชั่วโมงกิจกรรมให๎ครบ ๑๐๐ หนํวยชั่วโมง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
“เราพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ให้พร้อมก้าวเข้าสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๔๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล    

๑. กิจกรรมที่จัดโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยกองกิจการนักศึกษา จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให๎มีคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค๑ ซึ่งมีกิจกรรมที่จัดตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี เชํน พิธีถวายราชสักการะและถวายสัตย๑ปฏิญาณในงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ พิธีไหว๎ครูนักศึกษาใหมํ เป็นต๎น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

          พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 

พิธีไหว๎ครูนักศึกษาใหมํ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๔๓ 

กิจกรรม Mahidol Student Life Market 
จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานหอพักนักศึกษาบ๎านศรีตรัง 

(หอ๑๑) งานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา Mahidol Student Life Market 
(Green Market) ภายในงานประกอบด๎วยกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา คือการจ าหนํายสินค๎าของนักศึกษา กิจกรรม
นิทรรศการสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมแนะน าการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี กิจกรรมเพ๎นท๑ถุงผ๎า น าพาสร๎างสรรค๑กิจกรรมท าถุงผ๎า 
จากเสื้อเหลือใช๎ กิจกรรมรับบริจาคสิ่งของเหลือใช๎สํงตํอไปยัง น๎อง ๆ ที่ขาดแคลน  อีกทั้งพูดคุยสบาย ๆ เกี่ยวกับการ
ใช๎ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม   

โดยนักศึกษาจากชมรมอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยมหิดล การแสดงความสามารถของนักศึกษา วง
ดนตรี วง ศาลายา วาไรตี้ จากนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หนังกลางแปลง มารํวมขอพรปีใหมํ ๒๕๖๓ ภาพยนตร๑
เรื่อง พรจากฟูา กิจกรรมดังกลําวเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองตํอการเป็น Entrepreneurship 
ตํอไปในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ กองกิจการนักศึกษายังมุํงสร๎างเครือขํายประสานงานและบริการข๎อมูลด๎านกิจการนักศึกษาที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ เครือขํายให๎ค าปรึกษาเพื่อนชํวยเพื่อน (Peer 
Group) เครือขํายอาสาสมัครกองทุนให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถติดตามขําวประชาสัมพันธ๑กิจกรรมที่จัด
โดยกองกิจการนักศึกษาได๎จากเว็บไซต๑ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.orsa.mahidol.ac.th/ 
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๒. กิจกรรมที่จัดโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
พิธีเปิดโครงการกีฬาน๎องใหมํ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (We are freshy Mahidol ๒๐๑๙) จัดขึ้นใน      

วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย๑เกําสัมพันธ๑ ไให๎เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาน๎องใหมํ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (We are freshy 
Mahidol ๒๐๑๙) ที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ในการนี้ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาและศิษย๑เกําสัมพันธ๑, ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย๑ นพ. ยุทธนา อุดมพร ที่ปรึกษาด๎านกีฬาและการสร๎างเสริมสุขภาพนักศึกษาพร๎อมด๎วยบุค ลากรกอง
กิจการนักศึกษา เข๎ารํวมในพิธีเปิดดังกลําวด๎วย  ทั้งนี้ โครงการกีฬาน๎องใหมํ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ก าหนดจัดขึ้น
ระหวํางวันที่ ๒๒ มกราคม – ๑๙ กุมภาพันธ๑ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นักศึกษาสามารถติดตามขําวประชาสัมพันธ๑กิจกรรมที่จัดโดยสภานักศึกษาและ/หรือสโมสรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลได๎จากปูายประกาศในมหาวิทยาลัย อาคารกิจกรรมนักศึกษา และประกาศหน๎าห๎องฯคณะศิลป
ศาสตร๑ และที่เว็บไซต๑ของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  http://www.stdcouncil.mahidol.ac.th/ 
 
๓. กิจกรรมที่จัดโดยชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีชมรมซึ่งเกิดจาการรวมกลุํมกันของนักศึกษาคณะตําง ๆ เพื่อด าเนินงานทางด๎านกีฬา 
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และบ าเพ็ญประโยชน๑ โดยกิจกรรมตําง ๆ อยํางสม่ าเสมอ ชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาฯ 
จ านวน ๔๑ ชมรม โดยแบํงเป็นด๎านตําง ๆ ดังนี้ 

ชมรมระดับมหาวิทยาลัย 
เป็นอีกองค๑กรหนึ่งที่จัดกิจกรรมตําง ๆ โดยนักศึกษาให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของชมรมในด๎านตําง ๆ ได๎แกํ 

ด๎านบ าเพ็ญประโยชน๑ ด๎านศิลปวัฒนธรรม ด๎านกีฬา ด๎านวิชาการ เป็นต๎น ชมรมตําง ๆ ประกอบด๎วย 
 

 ชมรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์  มี ๗ ชมรม 
๑. ชมรมกลุํมอาสา 
๒. ชมรมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๓. ชมรมโรตาแรคท๑ 
๔. ชมรมผู๎น าเยาวชนจิตอาสา 
๕. ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน 
๖. ชมรมชนบท 
๗. ชมรมสํงเสริมสาธารณสุข 
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 ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม มี ๘ ชมรม 
๑. ชมรมคริสเตียน 
๒. ชมรมคาทอลิก 
๓. ชมรมชาวเหนือ 
๔. ชมรมอีสาน 
๕. ชมรมมุสลิม 
๖. ชมรมชาวใต๎ 
๗. ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 
๘. ชมรมพุทธศาสตร๑ 

 
 ชมรมด้านกีฬา มี ๒๔ ชมรม 

๑. กรีฑา 
๒. กอล๑ฟ 
๓. ขี่ม๎า 
๔. ซอฟท๑บอล 
๕. ดาบสากล 
๖. ตะกร๎อ 
๗. เทควันโด 
๘. เทนนิส 
๙. เทเบิลเทนนิส 
๑๐. บริดจ๑ 
๑๑. บาสเกตบอล 
๑๒. แบดมินตัน 
๑๓. เปตอง 
๑๔. ฟุตบอล 
๑๕. ยิงปืน 
๑๖. ยูโด 
๑๗. เรือพาย 
๑๘. รักบี้ฟุตบอล 
๑๙. ดาบไทย 
๒๐. วอลเลย๑บอล 
๒๑. วํายน้ า 
๒๒. หมากล๎อม 
๒๓. ฟุตซอล 
๒๔. ลีลาศ 

 
 ชมรมด้านวิชาการ มี ๒ ชมรม 

๑. ชมรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
๒. ชมรมหลังกล๎อง 
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ในทุกต๎นปีการศึกษา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย จะจัดให๎มี “งานเบิกฟูากิจกรรม” ให๎นักศึกษาเข๎ารํวมเพื่อสมัคร
เป็นสมาชิกชมรมตําง ๆ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ ก าหนดจัดงานชํวงต๎นเดือน กันยายน  

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามขําวกิจกรรมของชมรมได๎จากปูายประกาศในมหาวิทยาลัยและเว็บไซต๑ของกอง
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/ 
 
๔. กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตศิลปศาสตร์ที่พึงประสงค์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดยหน่วย
กิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

กิจกรรมที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร๑แบํงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามแผนพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร๎างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ของคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกิจกรรมตามแผนพัฒนา
นักศึกษา จ านวน ๕ ด๎าน โดยให๎นักศึกษาเลือกเข๎ารํวมตลอด ๔ ปี เพื่อเป็นศิลปศาสตรบัณฑิตที่มีศักยภาพพร๎อมตํอ
การท างานหรือการศึกษาตํอในอนาคต กิจกรรมที่จัดโดย หนํวยกิจการนักศึกษา และสาขาวิชา/กลุํมวิชา มุํงเน๎นเพื่อ
พัฒนานักศึกษาทั้งในด๎านวิชาการและทักษะการประกอบอาชีพ 

ทั้งนี้ เพื่อให๎เกิดการจัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย หนํวยกิจการนักศึกษาจึงมุํงเน๎น 
การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรรูปแบบใหมํ เพื่อพัฒนานักศึกษาให๎เป็นพลเมืองของโลก (Global Citizen and 
Global Talent) และมีความรู๎ในการใช๎ชีวิต ยุคศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการพัฒนานักศึกษาให๎มีทักษะความรู๎ที่ไมํได๎มีอยูํ
แคํในต าราเรียน ในชื่อ “Mahidol HIDEF”  โดยเน๎นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๕ ด๎านซึ่งจะเริ่มใช๎ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เป็นต๎นไป ดังนี้ 

๑) Health Literacy : ความเข๎าใจและสามารถด าเนินชีวิตให๎เป็นผู๎มีสุขภาพดี  
๒) Internationalization : ความเป็นนานาชาติ  
๓) Digital Literacy : ทักษะความเข๎าใจและใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล  
๔) Environmental Literacy : ความเข๎าใจและปฏิบัติเป็นในด๎านสิ่งแวดล๎อม  
๕) Financial Literacy : ความเข๎าใจและปฏิบัติเป็นในด๎านการเงิน เศรษฐกิจ และธุรกิจ 
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๔.๑  โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MS-Excel 
รายละเอียด:  หนํวยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร๑ ด าเนินการจัด “โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร๑เบื้องต๎นและ
การประยุกต๑ใช๎งานโปรแกรม MS-Excel เป็นรุํนที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยากรโดย คุณศศินันท๑  มากงลาด  
จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห๎องคอมพิวเตอร๑ ๔๑๖  อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร๎างศักยภาพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ดิจิตอลให๎กับนักศึกษาเพื่อสามารถน าไปประยุกต๑ในการเรียน การท างาน หรือศึกษาตํอได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
ภาพกิจกรรม:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๔.๒  โครงการ “สานรักษ์ สานใจ LA” 

รายละเอียด: หนํวยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร๑ ด าเนินการจัด “โครงการสานรักษ๑ สานใจ LA”  จัดขึ้นเมื่อวัน
เสาร๑ที่  ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย๑อนุรักษ๑ปุาชายเลนคลองโคลน ต.คลองโคน    จ.สมุทร
สงคาม เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ๑นอกห๎องเรียน และการถํายทอดวิถีชีวิตของผู๎คนในชุมชนเพื่อให๎
เกิดการเรียนรู๎และอยูํรํวมกับความแตกตํางในสังคมได๎อยํางมีความสุข  อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให๎เกิดจิตส านึกที่ดีตํอ
สังคมในการอนุรักษ๑ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยยึดถือประโยชน๑สํวนรวมเป็นส าคัญตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุํงหวังให๎นักศึกษาเป็นทั้ง “คนดี และ คนเกํง” 
 
ภาพกิจกรรม:  
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๔.๓  กิจกรรมที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑มาจากการเลือกตั้งโดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ มีหน๎าที่เป็น

ตัวแทนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ และจัดโครงการกิจกรรมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของนักศึกษา กิจกรรม
นักศึกษาที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ อาทิ โครงการคํายเพ(ร)าะรักน๎อง...ทัวร๑ศาลายา โครงการสอน
น๎องร๎องเพลง โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาฯ  โครงการศิลปศาสตร๑สัมพันธ๑(One Arts) โครงการ LA Festival  

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามขําวสารกิจกรรมจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ที่ได๎เพจ : สโมสรนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร๑@LAMUSAMO  หรือ https://www.facebook.com/LAMUSAMO/ 

ตัวอย่างกิจกรรมจัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
 

ภาพโครงการ LA Festival 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการค่ายสาดศิลป์ (ติดตามเพจกิจกรรมคํายได๎ที ่Facebook: @LAMUcamp) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสอนน้องร้องเพลง (รับน้องประชุมเชียร์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๔๙ 

๔.๔  กิจกรรมที่จัดโดยชุมนุมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑สามารถรวมกลุํมกันท ากิจกรรมที่สนใจอยํางสร๎างสรรค๑ในรูปแบบของ “ชุมนุม” ภายใต๎การ
ก ากับดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ และหนํวยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ
จัดกิจกรรมทางด๎านตําง ๆ ตามความสนใจของนักศึกษา โดยแบํงเป็น ๔ ประเภท คือ ชุมนุมด๎านกีฬาและนันทนาการ 
ชุมนุมด๎านศิลปวัฒนธรรม ชุมนุมด๎านบ าเพ็ญประโยชน๑ และชุมนุมด๎านวิชาการ 
ทั้งนี้ ชุมนุมของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ด าเนินการในแล๎วปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวน  
๖ ชุมนุม ดังนี้ 

๑. ชุมนุมนิตยสาร (LA Magazine) 
๒. ชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร๑ (LAMU volunteer Club since ๒๐๑๑) 
๓. ชุมนุมนาฏศิลป์คณะศิลปศาสตร๑  
๔. ชุมนุมแอลเอแดนซ๑คลับ (LA Dance Club)  
๕. ชุมนุมสันทนาการ (LA Recreation Club) 
๖. ชุมนุมชอบใช๎เสียง 

 
ตัวอย่างกิจกรรมจากชุมนุม :  ชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร์ (LAMU volunteer Club since ๒๐๑๑)
โครงการคํายอาสาพัฒนาชนบท คณะศิลปศาสตร๑ คร้ังที่ ๑๔  ณ โรงเรียนบ๎านวังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดย
คํายฯ จัดกิจกรรมการด๎านจิตอาสาควบคูํไปกับการพัฒนาให๎กับชุมชนในชนบทที่ขาดแคลน เชํน การสร๎างสนามเด็ก
เลํน การสร๎างหรือปรับปรุงห๎องสมุดให๎เหมาะแกํการเรียนรู๎ และการน าความรู๎ของนักศึกษามาถํายทอดผํานกิจกรรม
หรือสื่อการเรียนการสอน ในด๎านวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ให๎กับน๎อง ๆ  เป็นต๎น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๕๐   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

ตัวอย่างกิจกรรมจากชุมนุม : ชุมนุมนาฏศิลป์คณะศิลปศาสตร์  
กิจกรรมโชว๑การแสดงบนเวทีคอนเสิร๑ต เปิดงาน LA Festival  และร าบวงสรวงในงานเลําขานต านานศาลายา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างกิจกรรมจากชุมนุม : ชุมนุมแอลเอแดนซ์คลับ (LA Dance Club) 
กิจกรรมโชว๑การแสดงบนเวทีกลาง ในงานมหิดลวิชาการ เปิดบ๎านศิลปศาสตร๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างกิจกรรมจากชุมนุม : ชุมนุมสันทนาการ (LA Recreation Club) 
เป็นผู๎น ากิจกรรมสันทนาการให๎กับชุมนุม หรือกิจกรรมตําง ๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๕๑ 

๔.๕  กิจกรรมที่คณะศิลปศาสตร์ จัดร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล "Mahidol Open 
House ๒๐๑๙" 

มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ๎านมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร๑
ที่๓ Excellence in professional services and social engagement รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ๑
มหาวิทยาลัยมหิดลให๎เป็นที่รู๎จักแกํบุคคลภายนอก และยังเป็นการสํงเสริมให๎บุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ทุกสํวนงานได๎จัดกิจกรรมรํวมกัน ซึ่งจะกํอให๎เกิดความภาคภูมิใจและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได๎ตระหนักถึงความจ าเป็นดังกลําว จึงก าหนดจัดงานดังกลําวในวันศุกร๑ที่ ๑ และวันเสาร๑
ที่ ๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

โดยคณะศิลปศาสตร๑ ได๎มีการจัดกิจกรรมตําง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมแนะน าหลักสูตร ซุ๎มเกมส๑พัฒนา
ทักษะภาษาตํางประเทศ และเรียนรู๎วัฒนธรรมตํางชาติ เชํน วัฒนธรรมจีน ญี่ปุุน ฝรั่งเศส ฯลฯ กิจกรรมLA Talk 
เสวนาแนะแนวอาชีพจากพี่ ๆ ศิษย๑เกําคณะศิลปศาสตร๑  และเพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษา ชุมนุมตําง ๆ ของคณะศิลป
ศาสตร๑ ได๎แสดงศักยภาพและความสามารถของตนในด๎านตําง ๆ ณ เวทีกลางคณะศิลปศาสตร๑ เป็นต๎น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๕๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหิดล    

๕. ช่องทางการติดตามข่าวสารจากคณะศิลปศาสตร์ ด้านการจัดกิจกรรม ปฏิทินการศึกษา สวัสดิการนักศึกษา และ
ทุนการศึกษา จากคณะศิลปศาสตร์ 
 

ล าดับ ช่องทางติดต่อ 
๑. ปูายประชาสัมพันธ๑คณะศิลปศาสตร๑ หน๎าห๎อง   One Stop Service ชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร๑ 
๒. เว็บไซต๑ของคณะศิลปศาสตร๑ www.la.mahidol.ac.th 
๓.  

 
 
 
 
 

 
 

๔.  
 
 
 
 
 
 
 

๕.                                          :  
 
 
 
 
 
 
 

๖.  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Line ID: @lamu.pr    
 

เ พ จ  Facebook : 
@lamu.students  

โปรดแสกน QR Code 
เพจหน่วยกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

 

โปรดแสกน QR Code  
Line Official ของคณะศิลปศาสตร์ 

โปรดแสกน QR Code  
เพจสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

เพจ Facebook : @LAMUSAMO  
 

โปรดแสกน QR Code  
เพจคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพจ Facebook : @LiberalArts.Mahidol 
 

http://www.la.mahidol.ac.th/
https://www.facebook.com/lamu.students/


คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๕๓ 

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลยัมีนโยบายสนับสนนุด๎านทุนการศึกษาแกํนักศึกษาที่ขาดแคลนทนุทรัพย๑และเป็นผูท๎ี่มีความ

ประพฤติดี ให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหลํงทุนการศึกษา ดังนี ้
๑. ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย 

๑.๑ ทุนภูมิพล เป็นทุนเพื่อการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เรียนดี แตํขาดแคลนทุนทรัพย๑ และเป็นผู๎มีผลงานดี 
กิจกรรมเดํน โดยจะคัดเลือกนักศึกษาเข๎ารับทุนการศึกษาจ านวน ๑ ทุน จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 
นักศึกษาที่ได๎รับคัดเลือก จะได๎เข๎ารับพระราชทานทุน “ทุนภูมิพล” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
ณ มหิดลสิทธาคาร 

คุณสมบัติของผู๎สมัครขอรับทุนฯ 
๑. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ก าลังศึกษาอยูํในระดบัปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ ๓ ของหลักสูตร ๔ ปี หรือ 
ชั้นปีที่ ๔ ของหลักสูตร ๕ ปี หรือ 
ชั้นปีที่ ๕ ของหลักสูตร ๖ ปี ประจ าปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร 

๒. มีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม ๓.๐ ขึ้นไป 
๓. ขาดแคลนทุนทรัพย๑ในการศึกษา 
๔. มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร๎อย 
๕. มีผลงานดีเดํน ด๎านวิชาการ/ด๎านสาธารณประโยชน๑/ด๎านกีฬา 

๑.๒ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย๑ มีความประพฤติดี ซึ่งจ านวนเงิน
ทุนการศึกษาแตํละทุนขึ้นอยูํกับความเหมาะสม ตั้งแตํทุนละ ๕,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท โดยนักศึกษาจะต๎องมีคุณสมบัติ 
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประพฤติดี ไมํมีประวัติการกระท าผิดวินัย มีผลการเรียนไมํต่ ากวํา ๒.๐๐ และ
ขาดแคลนทุนทรัพย๑ในการศึกษา ผู๎สนใจสามารถติดตํอขอรับใบสมัครได๎ที่หนํวยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร๑  

๑.๓ ทุนเรียนดีเยี่ยมคณะศิลปศาสตร์ เป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะศลิปศาสตร๑ที่มผีล การเรียน
สูงสุดในแตลํะชั้นปีทุกสาขาวิชาในปีการศึกษานั้น ๆ 
 

๒. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
เงินทุนจากแหลํงทุนภายนอก ได๎แกํ หนํวยงานของรัฐ / ธนาคาร / บริษัท / ห๎างร๎าน / มูลนิธิฯ / องค๑กร

การสาธารณะกุศล และผู๎มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยด าเนินการตามความประสงค๑ของเจ๎าของทุน เชํน 
คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู๎ขอรับทุน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามได๎จากบอร๑ดประชาสัมพันธ๑ที่ฝุายกิจการนักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย หรือเว็บไซต๑กองกิจการนักศึกษา 

๓. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย 
ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย เป็นทุนชํวยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุการณ๑ร๎ายแรง ที่มีผลกระทบตํอฐานะทาง

ครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียตํอการศึกษา เชํน บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บ๎านไฟไหม๎ นักศึกษาสามารถติดตํอ ณ ฝุาย
กิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด 

๔. เงินยืมส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน 
เงินยืมส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน กรณีที่นักศึกษามีความจ าเป็นฉุกเฉิน เชํน กระเปา๋เงินหาย ผู๎ปกครอง

สํงเงินให๎ไมํทนั และมีความจ าเป็นต๎องใช๎เงนิอยํางเรํงดํวน  กรณีที่นักศึกษามีความจ าเปน็ฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถ
ติดตํอ ณ ฝุายกิจการนักศึกษาทีน่ักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณา/ตรวจสอบเหตุผลและความจ าเป็นในการยืมเงินของ
นักศึกษาโดยรองคณบดฝีุายกิจการนักศึกษาลงนามรับรองในสญัญาการยืมเงินส าหรับนักศึกษาขาดแคลนและสวํนงาน
ท าหนังสือน าสงํมายงักองกิจการนักศึกษา 



๑๕๔   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

เงื่อนไข นักศึกษาสามารถยืมได๎ตั้งแตํ ๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง และจะต๎องช าระคืนภายใน ๖ เดือนโดยไมํ
คิดดอกเบี้ย  ดาวน๑โหลดสัญญาการยืมเงินส าหรับนักศึกษาขาดแคลน  https://op.mahidol.ac.th/sa/wp-
content/uploads/2018/documents/health/lentSA.pdf 

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา 
นักศึกษาที่มีความประสงค๑ขอรับทุนการศึกษา สามารถติดตํอขอรับแบบฟอร๑มและยื่นขอรับทุนฯ   ที่ฝุาย

กิจการนักศึกษา หรือ งานบริการการศึกษา ณ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด  
ทั้งนี้ ประกาศการรับสมัครการขอรับทุน  นักศึกษาสามารถติดตามได๎ที่ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษา

สังกัด  หรือ  เว็บไซต๑กองกิจการนักศึกษา ในสํวนของขําวประชาสัมพันธ๑ทุนการศึกษา    
หรือติดตํอสอบถาม  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาชั้น 3  ศูนย๑การเรียนรู๎มหิดล 

โทร ๐๒-๘๔๙-๔๕๐๖-๗ 
 
ขั้นตอนบริจาคเงินทุนการศึกษา 
๑. ท าหนังสือแจ๎งความประสงค๑ ถึงอธิการบดี หรือ รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาและศิษย๑เกําสัมพันธ๑ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย๑การเรียนรู๎มหิดล  ชั้น ๓ 
ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
โทร. ๐๒-๘๔๙-๔๕๐๖-๗   โทรสาร.๐๒-๘๔๙-๔๕๐๒ 
๒. งานที่ดูแล  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทุนการศึกษา)  โทร.๐๒-๘๔๙-๔๕๐๖-๗  โทรสาร.  

๐๒-๘๔๙-๔๕๐๒ 
๓. มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามวัตถุประสงค๑ของทําน  เชํน 
– ให๎มหาวิทยาลัยด าเนินการประชาสัมพันธ๑  พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อไปยังเจ๎าของทุน  หรือเจ๎าของ

ทุนจะเป็นผู๎พิจารณาคัดเลือกเอง 
– ให๎มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ๑อยํางเดียว (เจ๎าของทุนด าเนินการทั้งหมด) 
๔. เมื่อได๎รับการยืนยันการเป็นผู๎รับทุนฯ  มหาวิทยาลัยจะประกาศ รายชื่อผู๎รับทุน และเบิกจํายเงินทุนที่

เจ๎าของทุนจัดสํงให๎มหาวิทยาลัยด าเนินการให๎กับนักศึกษาตํอไป  หรือ  แจ๎งให๎นักศึกษาไปรับทุนตามที่เจ๎าของทุน
ก าหนด ( ณ บริษัท/ห๎างร๎าน/มูลนิธิฯ) 

๕. มหาวิทยาลัยจะจัดสํงใบเสร็จรับเงิน พร๎อมหนังสือตอบขอบคุณไปยังเจ๎าของทุนฯ เมื่อด าเนินการแล๎วเสร็จ 
 

๕. ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษาเป็นเงินทุนกู๎ยืมจากกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎กู๎ยืมแกํ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย๑เพื่อเป็นคําเลําเรียน คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและคําใช๎จํายที่จ าเป็นในการ
ครองชีพระหวํางศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ๑ตามที่กองทุนก าหนด โดยศึกษาข๎อมูล ขั้นตอน และวิธีการกู๎ยืม
ได๎จาก https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan-notice  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กองทุนจะสนับสนุนและ
สํงเสริมการศึกษา ด๎วยการให๎กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษาใน ๒ ลักษณะ คือ 

๑) เงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษา ให๎แกํนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทนุทรัพย๑ (รายได๎ครอบครัวไมํเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาทตํอปี สามารถกู๎ยืมเงินคําเลําเรียนตามอัตราคําเลําเรียนที่มหาวทิยาลัยเรียกเก็บแตํไมํเกินเพดานที่
กองทุนก าหนด และอาจกู๎คําครองชีพในอัตรารวม ๓๖,๐๐๐ บาทตํอปี) 

๒) เงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษา ให๎แกํนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต๎องการหลัก ซึ่งมีความ
ชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นตํอการพัฒนาประเทศ 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๕๕ 

การก าหนดลักษณะและขอบเขตการให๎เงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถศึกษารายละเอียดได๎จาก 
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1583721318   

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชพี) นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา (อนุปริญญา 

ปริญญาตรี) ทัง้ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง อนปุริญญา 
ปริญญาตรี) 

๑. เป็นผู๎มีสัญชาตไิทย 
๒. เป็นผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย๑ หมายความวาํ มีรายได๎ตํอครอบครัวไมํเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ป ี
3. เป็นผูท๎ี่มีผลการเรียนดี ผํานเกณฑ๑การวัดและประเมินผลของสถาบนัการศึกษา (๒.๐๐) 
๔. เป็นผู๎มีความประพฤติด ี
๕. เป็นผู๎มีคุณสมบตัิครบถ๎วนตามระเบียบประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษา 

หรือสถานศึกษาที่อยูํใน สังกัดการควบคุมหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือสํวนราชการอ่ืน ๆ 
ทบวงมหาวทิยาลัย รัฐวิสาหกิจ 

๖. ไมํเคยเป็นผู๎ส าเร็จปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มากํอน 
๗. ไมํเป็นผู๎ทีท่ างานในระหวํางศึกษา 
๘. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
๙. ไมํเป็นหรือเคยเป็นผู๎ได๎รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให๎จ าคุก วันแตํเป็นโทษส าหรับความผิดทีไ่ด๎

กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๑๐. ต๎องมีอายุในขณะที่ขอกู๎โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี และระยะเวลาผํอนช าระอีก ๑๕ ปี 

รวมกันแล๎วต๎องไมํเกิน ๖๐ ปี 
* – ส าหรับผู๎กู๎รายใหมํ/ผู๎กู๎รายเกําเปลี่ยนระดับการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต๎นไป ต๎องมีหลักฐาน

การเข๎ารํวมโครงการที่มีประโยชน๑ตํอสังคมและสาธารณะในปีการศึกษากํอนหน๎าปีการศึกษาที่จะขอกู๎ยืม ซึ่งโครงการฯ
ที่ผู๎ขอกู๎ยืมเข๎ารํวมจะต๎องไมํเป็นสํวนหนึ่งของผลการเรียนและต๎องไมํได๎รับคําตอบแทนในการเข๎ารํวมโครงการ 

- ผู๎กู๎รายเกําเลื่อนชั้นปี ผู๎กู๎ต๎องแสดงหลักฐานการเข๎ารํวมโครงการที่มีประโยชน๑ตํอสังคมและสาธารณะ ๓๖ 
ชั่วโมง ในปีการศึกษากํอนหนา๎ที่จะขอกู๎ยืม ซึ่งโครงการฯที่ผู๎ขอก๎ูยืมเข๎ารํวมจะต๎องไมํเป็นสํวนหนึ่งของผลการเรียน
และต๎องไมไํด๎รับคําตอบแทนในการเข๎ารํวมโครงการฯ 

๖. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ทุนสมาคมศิษย๑เกํามหาวิทยาลยัมหิดล ในพระบรมราชชปูถัมภ๑ เป็นทุนการศึกษาที่มอบทนุเปน็คําเลําเรียนและ
คําใช๎จํายรายเดือนแกํนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทนุทรัพย๑ 

คุณสมบัติผูส๎มัคร 
๑. เป็นนักศึกษาปัจจุบนัในระดบัปริญญาตรีทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. มีความประพฤติดีและมุงํมั่นในการเรียน 
๓. มีความขาดแคลนทนุทรัพย๑ 
๔. เกรดเฉลี่ยไมํต่ ากวํา ๒.๐๐ 
หากสนใจโปรดตดิตามประกาศรับสมัครจาก https://alumni.mahidol.ac.th/   
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได๎ที่ : สมาคมศิษย๑เกํามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถมัภ๑ 
อาคารสิริวัฒนภักดี (ประตู ๕ หน๎าคอนโด A) 
โทรศัพท๑ ๐-๒๑๐๘-๕๓๓๐-๑ 
โทรสาร ๐-๒๑๐๘-๕๓๓๒



๑๕๖   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

ด้านสวัสดิการต่าง ๆ  
 หนํวยบริการสุขภาพนักศึกษา 
 หนํวยบริการทันตกรรมนักศึกษา 
 บริการให๎การปรึกษา 
 คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) 
 บริการด๎านเงนิสงเคราะห๑นักศึกษา 

จุดบริการเคร่ือง AED ภายในมหาวิทยาลยัมหิดล 
 

๑.  หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อวําเป็น  Healthy  University  เรื่องสุขภาพจึงถือได๎วําเป็นเรื่องส าคัญระดับต๎น ๆ 

ที่ไมํควรละเลย  มหาวิทยาลัยจึงจัดหนํวยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล
เบื้องต๎นให๎แกํนักศึกษา  โดยหนํวยบริการสุขภาพนักศึกษาจะกระจายอยูํตามวิทยาเขตตําง ๆ ที่ครอบคลุมนักศึกษา 
รวมไปถึงการให๎การปรึกษาปัญหาส าหรับนักศึกษา  ส าหรับนักศึกษาวิทยาเขตศาลายาสามารถเข๎ารับบริการตาม 
สถานที่ตั้งและเวลาให๎บริการดังนี้ 
(ข๎อมูลจาก http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/service/health/th/Health_Unit.php )  

 

พื้นที่/วิทยาเขต สถานที่ตั้ง ช่องทางการติดต่อ เวลาท าการ พบแพทย์ 

พื้นที่ ศาลายา     
- หนํวยบริการ
สุขภาพนักศึกษา
ศาลายา 

 

ชั้น ๑ ศูนย๑การเรียนรู๎ 
ศาลายา (ตรงข๎ามโรง
อาหาร) 
 

+๖๖ ๒๘๔๙ ๔๕๒๙-
๓๐  

๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ศูนย๑การแพทย๑
กาญจนาภิเษก 

- คลินิกวิทยาศาสตร๑
การกีฬา 

 

ชั้น ๑ วิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีการกีฬา  
 

+๖๖ ๒๔๔๑ ๔๒๙๖-๘  
ตํอ ๑๐๕ 
 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

ตามนัดหมาย 
 

- คลินิกวัยทีน 
(Adolescent 
Clinic) 

 

ชั้ น  ๔  อาคารปัญญา
วัฒนา สถาบันแหํงชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 
 

+๖๖ ๒๔๔๑ ๐๖๐๒-๘ 
ตํอ ๑๒๐๒, ๑๒๐๘ หรือ 
๐๙ ๔๔๖๑ ๒๔๐๗  

๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

ตามนัดหมาย 
 

- ศูนย๑การแพทย๑
กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ ๙๙๙ หมํู ๕ ถนน
พุทธมณฑลสาย ๔ 
ต าบลศาลายา  อ าเภอ
พุทธมณฑล  จังหวัด
นครปฐม 
 

+๖๖ ๒๘๓๙ ๖๐๐๐ รักษาทั่วไป  
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ฉุกเฉิน ๒๔ ชม. 

 

 

 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๕๗ 

พื้นที่/วิทยาเขต สถานที่ตั้ง ช่องทางการติดต่อ เวลาท าการ พบแพทย์ 

พื้นที่บางกอกน้อย     

- หนํวยบริการ
สุขภาพนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร๑ 
ศิริราชพยาบาล 

ห๎อง ๔๙๙ ชั้น ๔ อาคาร
ผู๎ปุวยนอกโรงพยาบาล 
ศิริราช 
 

+๖๖ ๒๔๑๙ ๗๓๘๙, 
๔๐๓๑  

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. พบแพทย๑เฉพะทาง 
๐๘.๐๐–๑๐.๐๐ น. 
แพทย๑เวร 
๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 
สามารถศึกษาข๎อมูลกํอนการเข๎ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช ได๎ที่ 
https://sites.google.com/a/mahidol.edu/health-service-for-student/home 
 
การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับบริการ 

๑. กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา เตรียมบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนมาด้วยทุกคร้ัง 
๒. กรณีการท าทันตกรรม นักศึกษาต้องน าใบ กน. ๐๐๒ จาก MU Health มหาวิทยาลัยมหิดล  

มาติดต่อทุกคร้ัง 
 
การเข้ารับการรักษาพยาบาลทีโ่รงพยาบาลศิริราชให้นักศึกษาด าเนินการดังนั้น 

๑. ยื่นบัตรโรงพยาบาลที่อาคาร OPD ชั้น ๑ ห๎อง ๑๐๐ ชํอง ๓ เพื่อปิดสิทธิในการรักษาพยาบาล และใช๎
บัตรประชาชนในการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล 

๒. ติดตํอชั้น ๔ ห๎อง ๔๙๙ หนํวยสวัสดิการสุขภาพนักศึกษา เพื่อเปิดสิทธิการรักษาพยาบาล ในกรณีที่
ต๎องการพบแพทย๑เฉพาะทางโปรดติดตํอในชํวงเวลา ๐๘.๐๐–๑๐.๐๐ น. 

๓. กรณีต๎องการท าทันตกรรม ติดตอํห๎องฟัน OPD ชั้น ๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. เพื่อรับคิวในการท าทันตกรรม 
เมื่อเรียบร๎อยแล๎วให๎นักศึกษากลับมาหนวํยสวสัดิการนักศึกษาเพื่อรับยาและออกใบเสร็จ 

สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลศิริราชหรือที่อื่น ถ๎าเป็นสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลศิริราชให๎
ติดตํอรับบริการที่ตึกหอพักพยาบาล ๓ ชั้น ๑ หนํวยประกันสังคม ในกรณีที่เป็นสิทธิประกันสังคมที่อื่น จะใช๎สิทธิ
นักศึกษาในการรักษาพยาบาลได๎ครั้งแรก ครั้งตํอไปนักศึกษาควรขอใบสํงตัวจากโรงพยาบาลตามประกันสังคมที่มี 
เพื่อขอใบสํงตัว/สํงสิทธิการรักษามาที่ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช กรณีที่สิทธิประกันสังคมที่อื่นไมํยินยอม
สํงตัวการรักษา จะใช๎สิทธินักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   สิทธิในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรณีที่ผู๎ปกครองของนักศึกษาประกอบ
อาชีพข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ นักศึกษาสามารถใช๎สิทธิในการรักษาพยาบาลของข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจได๎ โดยต๎อง
ด าเนินการกํอนเข๎ารับบริการ ดังนี้ 

- กรณีที่ผู๎ปกครองประกอบอาชีพข๎าราชการ นักศึกษาสามารถเบิกจํายตรงกรมบัญชีกลาง โดย
ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวประชาชน หากนักศึกษาไมํได๎น าบัตรประชาชนไปด๎วยในวันที่รับบริการ
นักศึกษาต๎องส ารองคําใช๎จํายและน าใบเสร็จไปให๎ผู๎ปกครองเบิกคืนจากต๎นสังกัด 

- กรณีที่ผู๎ปกครองประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ ให๎นักศึกษาส ารองจํายคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นกํอน แล๎วจึง
น าใบเสร็จไปเบิกคํารักษาพยาบาลกับต๎นสังกัดของผู๎ปกครอง 

  



๑๕๘   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๕๙ 

  



๑๖๐   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓   
(สามารถเช็คข้อมูลได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/ga/time-shuttlebus/ ) 

  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๖๑ 

หน่วยบริการทันตกรรมนักศึกษา (ข๎อมูลจาก https://op.mahidol.ac.th/sa/dental_unit) 
มหาวิทยาลัยได๎จัดให๎มีบริการรักษาทางทันตบริการพื้นฐานให๎ส าหรับนักศึกษา ได๎แกํ การอุดฟัน การถอน

ฟัน การขูดหินปูน โดยนักศึกษาจะต๎องผํานการตรวจทันตกรรมแรกเข๎าของมหาวิทยาลัยกํอน จึงสามารถเข๎ารับบริการ
ได๎ ซึ่งผลการตรวจทันตกรรมแรกเข๎าจะบันทึกอยูํในแบบตรวจสุขภาพชํองปาก (กน.๐๐๒) เพื่อเป็นประวัติในการเข๎า
รับบริการตํอไป 

สถานที่เข้ารับบริการด้านทันตกรรมนักศึกษา 

หน่วยบริการทันตกรรม สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาให้บริการ 

คณะแพทยศาสตร๑ 
ศิริราชพยาบาล 

แผนกทันตกรรม ชัน้ ๖ อาคาร
ผู๎ปุวยนอก โรงพยาบาลศิริราช 

+๖๖ ๒๔๑๙ ๗๔๑๕-
๑๗ 

วันจันทร๑ – วันพฤหัสบด ี
๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 

คณะแพทยศาสตร๑
โรงพยาบาลรามาธบิด ี

งานทนัตกรรม ชั้น ๓ อาคาร ๔ 
โรงพยาบาลรามาธบิด ี

+๖๖ ๒๒๐๑ ๑๒๑๐ 
+๖๖ ๒๒๐๑ ๑๑๖๔ 

วันอังคาร –วันพฤหัสบด ี
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

คณะทันตแพทยศาสตร๑ 

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  
ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๕๐ พรรษา  
โรงพยาบาลทันตกรรม  
คณะทันตแพทยศาสตร๑ 

+๖๖ ๒๒๐๐ ๗๕๕๗ 
วันจันทร๑ – วันศุกร๑ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

โรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาจักรีสิรินธร  

คณะทันตแพทยศาสตร๑ 

แผนกทันตกรรม ชัน้ ๒ ศูนย๑
การแพทย๑กาญจนาภิเษก 

+๖๖ ๒๘๔๙ ๖๖๐๐  
# ๒๐๐๔, ๒๐๓๑, 

๓๐๕๓ 

วันจันทร๑ – วันศุกร๑ 
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
(งดบริการวันพุธ ตั้งแตํ 

๑๓.๐๐ น.) 
 

หมายเหตุ 
- การรับบริการด๎านทันตกรรมนักศึกษาต๎องน าแบบตรวจสุขภาพชํองปาก (กน.๐๐๒) ไปด๎วยทุกครั้งที่รับ

บริการ ซึ่งนักศึกษาไมํสามารถเบิกคํารักษาทางทันตกรรมได๎หากเข๎ารับบริการคลินิกพิเศษหรือคลินิกพิเศษนอก
เวลา  เว้นแต่นักศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

- นักศึกษาที่ศึกษาวิทยาเขตศาลายาตลอดหลักสูตรสามารถเข๎ารับบริการด๎านทันตกรรมได๎ที่โรงพยาบาล
ทันตกรรมมหาจักรีสิริธร รวมถึงงานทันตกรรมโรงพยาบาลที่นักศึกษาได๎ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าไว๎ 
 



๑๖๒   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๖๓ 

การรับบริการสุขภาพและทันตกรรม จากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถใช๎สิทธิในการเข๎ารับการรักษาที่ศูนย๑การแพทย๑กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยมหิดลได๎  (ยกเว๎นคลินิกพิเศษ) โดยนักศึกษาต๎องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา  บัตรประชาชนและบัตร
ประจ าตัวผู๎ปุวย เพื่อยืนยันสิทธิทุกครั้งกํอนเข๎ารับการรักษา  ซึ่งจ าแนกประเภทและชํวงเวลาในการเข๎ารับการรักษา
ดังนี้ 

การรักษาทั่วไป   วันจันทร๑ – วันศุกร๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน   วันจันทร๑ – วันศุกร๑  เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  

วันเสาร๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
การตรวจรักษาทางทันตกรรมได๎เฉพาะ วันจันทร๑ – วันศุกร๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว๎น

คลินิกพิเศษ) ซึ่งนักศึกษาต๎องน าประวัติการตรวจสุขภาพฟันแรกเข๎า (กน.๐๐๒) มาด๎วยทุกครั้ง กรณีไมํน าประวัติ 
การตรวจสุขภาพฟันแรกเข๎า (กน.๐๐๒) มาแสดง นักศึกษาต๎องช าระเงินเอง และไมํสามารถน าใบเสร็จไปเบิกจํายได๎ 

ส าหรับนักศึกษาที่บิดา มารดา รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต๎องใช๎สิทธิของบิดา มารดากํอน จนกวําอายุจะ
ครบ ๒๐ ปี บริบูรณ๑ 

สอบถามเพิ่มเติม งานเวชระเบียน โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐  ตํอ ๒๐๑๒, ๓๑๐๘ 
  



๑๖๔   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

บริการให้การปรึกษา 
บริการให๎การปรึกษา (Counseling) มหาวิทยาลัยมีบริการแนะแนวให๎การปรึกษาแกํนักศึกษา ซึ่งอยูํในชํวง

วัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูํวัยผู๎ใหญํอาจเกิดความขัดแย๎งและสับสนในการตัดสินใจ , การเปลี่ยนแปลงของ
บุคลิกภาพ การปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมใหมํ  ๆ การปรับตัวจากบ๎านและครอบครัวสูํการใช๎ชีวิตในหอพัก / 
มหาวิทยาลัยมหิดล การปรับตัวในการคบเพื่อนใหมํทั้งเพศเดียวกันและตํางเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางาน
ท ากํอนจบการศึกษา ซึ่งสิ่งเหลํานี้อาจเป็นอุปสรรคตํอการเรียนในมหาวิทยาลัยได๎ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีบริการนี้
เกิดขึ้นให๎ความชํวยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล สร๎างความเข๎าใจและตระหนักร๎ูในตนเอง สามารถ
เข๎าใจปัญหาและหาทางออกได๎อยํางเหมาะสม เพื่อที่จะได๎ประสบความส าเร็จและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค๑ตํอไป โดยมี
ชํองทางการให๎บริการดังนี้ 

๑.  นักศึกษาขอรับการปรึกษาด๎วยตนเองที่ “กองกิจการนักศึกษา ชั้น ๓ ศูนย๑การเรียนรู๎มหิดล ศาลายา” 
MU Friends: ศูนย๑ให๎ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท๑ +๖๖ ๒๘๔๙ ๔๕๓๘ 

๒.  นักศึกษาขอรับการปรึกษาผํานทางโทรศัพท๑ (Hotline) ได๎ที่หมายเลข +๖๖ ๘ ๘๘๗๔ ๗๓๘๕ 
๓.  นักศึกษาขอรับการปรึกษาผํานทาง inbox ของ Facebook fanpage ได๎ที่ 

“https://www.facebook.com/mufriendsa” 
๔.  นักศึกษาขอรับการปรึกษากับคลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) ผํานการนัดหมายได๎ที่โทรศัพท๑

หมายเลขโทรศัพท๑ +๖๖ ๒๘๔๙ ๔๕๐๒ ในวันและเวลาราชการ  
หมายเหตุ  นักศึกษาแตํละสํวนงานสามารถขอรับการปรึกษาผํานอาจารย๑ที่ปรึกษาของสํวนงานได๎   

 
บริการ ooca ปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาออนไลน์ #ฟรีส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ขั้นตอนการใช้งาน 

๑. Login ที่ Smartedu > http://bit.ly/2HdUUfz 
 - เมื่อ Login แล๎วจะพบหน๎าตํางด๎านลํางให๎ คลิกที่เมนู “สารสนเทศ นักศึกษา” 
 - เลือกเมนู “ ระบบขึ้นทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของนักศึกษา” 
 - จะขึ้นหน๎าตํางแสดง “ความยินยอม” กดยินยอมเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ 
๒. มหาวิทยาลัยจะสํงอีเมล “ยืนยันการใช๎บริการของ ooca” จากนั้นสามารถน าอีเมลที่ได๎การยืนยันไป

ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน ooca ได๎เลย 
๓. เลือกใช๎ ooca ได๎จากชํองทางตําง ๆ ดังตํอไปนี้ : 
 - คอมพิวเตอร๑ใช๎งานผํานบราวเซอร๑ Google Chrome คลิกเว็บ > https://app.ooca.co/ 

- โหลดแอปฯ iOS > bit.ly/oocaapp 
 - โหลดแอปฯ Android > bit.ly/oocaandroidfb 
 - หรือสแกน Qr Code บนรูปภาพได๎เลย! 
๔. สมัครใช๎ระบบ (Register) ด๎วยอเีมลที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
๕. กรอกข๎อมูลที่จ าเป็น 
๖. ล็อกอิน (Log in) เข๎าสูํระบบเพื่อใช๎งาน 
๗. ผู๎เชี่ยวชาญในระบบ ooca ที่เข๎ารํวมโครงการกับเรา น๎อง ๆ สามารถปรึกษาได๎ฟรี สังเกตจากสิทธิพิเศษ

มุมขวาบนของรายชื่อผู๎เชี่ยวชาญใน Appication และ Icon สีเหลือง จาก www.ooca.co 
กรณีมีข๎อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือพบปัญหา: สามารถ Indox ไปที่ เพจ Mahidol Friends > 

http://bit.ly/2SfgJSo 



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๖๕ 

การให๎บริการแกํนิสิตนักศึกษานี้ ได๎รับเงินสนับสนุนผํานโครงการ Wall of Sharing โครงการที่ได๎รับความ
รํวมมือจากกรมสุขภาพจิต > bit.ly/WoS2019 

มีปัญหาการใช๎งาน คลิกมาคุยกันเลย  bit.ly/msgfbwos 
ปรึกษาจิตแพทย๑หรือนักจิตวิทยาผํานวีดีโอคอล ฯ นัดคุยได๎เลย 
 ● ดาวน๑โหลดแอปฯ หรือคุยผํานเว็บไซต๑ >https://ooca.page.link/get 
 ●  พบปัญหาการใช๎งาน ทักแชทมาหาเรา > bit.ly/msgfbooca 
 ● บริจาคเงินให๎กับโครงการผํานทาง taejai.com > http://bit.ly/2MOGpmD 

 
 บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา 

ในกรณีนักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะสํวนใดสํวนหนึ่งของรํางกายจนไมํสามารถศึกษา
ตํอไปได๎หรือเสียชีวิต นักศึกษา/ผู๎มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห๑จะได๎รับ เงินสงเคราะห๑นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยนักศึกษาหรือทายาทโดยชอบด๎วยกฎหมายของนักศึกษา ติดตํอยื่นเรื่องขอรับเงิน
สงเคราะห๑นักศึกษาได๎ที่งานกิจการนักศึกษาสํวนงาน / งานการศึกษาสํวนงาน (ซึ่งแตํละสํวนงานเป็นผู๎ก าหนด) หรือ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น ๓ ศูนย๑การเรียนรู๎มหิดล ศาลายาภายในระยะเวลาไมํเกิน 
๑ ปี (นับจากวันที่นักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะสํวนใดสํวนหนึ่งของรํางกายจนไมํสามารถ
ศึกษาตํอไปได๎หรือ เสียชี วิ ต )  โดยเอกสารที่ ต๎ อง เตรียมส าหรับยื่ น เรื่ องสามารถศึกษา เพิ่ ม เติม ได๎ จาก 
https://op.mahidol.ac.th/sa/subvention 

ขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห๑นักศึกษา 
๑. ผู๎ขอยื่นเร่ืองเตรียมเอกสารส าหรับยื่นเร่ืองขอรับเงินสงเคราะห๑นักศึกษาให๎ครบถ๎วน 
๒. ผู๎ขอยื่นเร่ืองติดตํองานกิจการนักศึกษา, งานการศึกษาสํวนงานต๎นสังกัดของนักศึกษา หรือยื่นเรื่องที่กอง

กิจการนักศึกษา ชั้น ๓ ศูนย๑การเรียนรู๎มหิดล ศาลายา พร๎อมเอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห๑
นักศึกษาที่ได๎เตรียมไว๎แล๎ว 

๓. หนํวยงานที่รับเร่ืองไว๎ ตรวจสอบความถูกต๎องสมบูรณ๑ของเอกสารและด าเนินการดังนี้ 
 – กรณียื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห๑ที่สํวนงานตันสังกัดนักศึกษา สํวนงานต๎นสังกัดนักศึกษาสํงเอกสาร

ประกอบการยื่นเรื่องมาที่ “งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น ๓ ศูนย๑การเรียนรู๎มหิดล 
ศาลายา” เพื่อเสนอเรื่องในการพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห๑นักศึกษาตํอไป 

 – กรณียื่นเร่ืองขอรับเงินสงเคราะห๑ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษ กองกิจการนักศึกษา เอกสารจะ
ได๎น าเสนอเรื่องในการพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห๑นักศึกษาตํอไป 

๔. เมื่อมหาวิทยาลัยได๎สั่งจํายเช็คให๎ผู๎ขอยื่นเร่ืองรับเงินสงเคราะห๑นักศึกษาแล๎ว กองกิจการนักศึกษาจะแจ๎งผู๎
ยื่นเร่ืองฯ ให๎เดินทางมารับเช็คที่ “งานรายได๎ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล” และแจ๎งสํวนงานต๎น
สังกัดนักศึกษาทราบตํอไปหมายเหตุ เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการด าเนินการ ผู๎ยื่นเร่ืองโปรดศึกษารายละเอียดและ
เตรียมเอกสารประกอบการยื่นเร่ืองขอรับเงินสงเคราะห๑นักศึกษา (คลิก) ให๎เรียบร๎อยกํอน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่ ม เติม ได๎ที่  ง านบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. +๖๖ ๒๘๔๙ ๔๕๐๑ – ๒๘ 
 



๑๖๖   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

แนะแนวให้ค าปรึกษา 
บริการแนะแนวให๎ค าปรึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดลได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลเอาใจใสํนักศึกษา ซึ่ง

อยูํในชํวงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสูํวัยผู๎ใหญํ อาจเกิดความขัดแย๎งและสับสนในการตัดสินใจ บุคลิกภาพ 
การปรับตัวกับสิ่งแวดล๎อมใหมํ ๆ การปรับตัวจากบ๎านและครอบครัวสูํการใช๎ชีวิตล าพังในหอพัก การปรับตัวในการคบ
เพื่อนใหมํ เพศเดียวกันและตํางเพศ ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานท ากํอนจบการศึกษา ซึ่งสิ่งเหลํานี้ อาจเป็น
อุปสรรคตํอการเรียนในมหาวิทยาลัยได๎ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีบริการแนะแนวให๎ค าปรึกษา เพื่อให๎ความชํวยเหลือ
และแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เข๎าใจ และตระหนักรู๎ในตนเอง สามารถเข๎าใจปัญหาและหาทางออกได๎
อยํางเหมาะสม เพื่อประสบความส าเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค๑ของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพเป็นปัญญาของ
แผํนดินได๎อยํางสมบูรณ๑ โดยมีบริการตําง ๆ ดังนี้ 

๑. การแนะแนวให้ค าปรึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในด้านการเรียน ส่วนตัว สังคม และจิตใจ มีหลาย
รูปแบบ เช่น 

 ๑.๑ การให๎ค าปรึกษาทางโทรศัพท๑ Hot line ส าหรับผู๎ที่ไมํสะดวกมาขอรับค าปรึกษาด๎วยตนเอง 
สามารถขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท๑ได๎ โดยมีบริการ ๒๔ ชั่วโมง ที่หมายเลข ๐๘-๘๘๗๔-๗๓๘๕ ในเวลาราชการ 
หมายเลข ๐๒-๘๔๙-๔๕๐๒ ถึง ๒๖ หรือหมายเลข Hotline ของสํวนงานต๎นสังกัด 

 ๑.๒ การขอรับค าปรึกษาทาง E-mail เพื่อความสะดวกในการรับบริการให๎ค าปรึกษา นักศึกษาสามารถ
สํงค าถามหรือพูดคุยทาง E-mail :guidancemu@hotmail.com (ในวันและเวลาราชการ) หรือที่กระดานถามตอบใน
เว็บไซด๑กองกิจการนักศึกษา  www.orsa.mahidol.ac.th/webboard หรือสํงข๎อความใน Inbox facebook 
fanpage : www.facebok.com/mufriendsa 

 ๑.๓ การให๎ค าปรกึษาโดยผู๎เชี่ยวชาญ (นักจิตวิทยา/จิตแพทย๑) ติดตํอขอรับบริการได๎ที่ห๎อง MU Friends 
ชั้น ๓ อาคารศูนย๑การเรียนรู๎มหิดล หรือกองกิจการนักศึกษา 

๒. การอบรมพัฒนานักศึกษาและบุคลากร 
 ๒.๑ การพัฒนานักศึกษา จัดอบรม ให๎ความรู๎ ทักษะจ าเป็นเบื้องต๎นในการให๎ค าปรึกษาด๎านจิตวิทยา 

และทักษะการพัฒนาตนเอง 
 ๒.๒ การพัฒนาบุคลากร จัดอบรม ให๎ความรู๎ ทักษะจ าเป็นเบื้องต๎นในการให๎ค าปรึกษาด๎านจิตวิทยา 
๓. บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โดยการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลแหลํงงาน และเป็นสื่อกลางในการรับ

สมัครนักศึกษาที่คาดวําจะส าเร็จการศึกษา/บัณฑิต ให๎แกํหนํวยงานและองค๑กรที่ขอความรํวมมือเข๎ามายังกองกิจการ
นักศึกษา โดยติดตํอรายละเอียดได๎ที่ www.orsa.mahidol.ac.th 

๔. บริการแนะแนวการศึกษาต่อ จัดบริการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลทุนการศึกษาตํอสถานศึกษาทั้งในและ
ตํางประเทศ ตลอดจนบริการให๎การศึกษาทางด๎านการศึกษาตํอเพื่อชํวยให๎นักศึกษาสามารถวางแผนในการศึกษาตํอได๎
ในอนาคต 

 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๖๗ 

การบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ “บ๎านมหิดล” เปิดบริการส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา 

เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎และใช๎ชีวิตรํวมกันในหอพัก แตํมหาวิทยาลัยมิ ได๎บังคับให๎นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคนต๎องพัก
อาศัยในหอพักนักศึกษา ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษา 

การจัดให๎นักศึกษาเข๎าพักแบํงเป็นหอพักนักศึกษาหญิง และหอพักนักศึกษาชาย นักศึกษาที่มคีวามประสงค๑
จะเข๎าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดูรายละเอียดที่ควรทราบเก่ียวกับห๎องพักได๎ที่ 
https://op.mahidol.ac.th/sa/mahidoldorm 

  
  



๑๖๘   คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

การบริการศูนย์ให้บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency Call) ๒๔ ชั่วโมง 
นักศึกษาสามารถรับบริการให๎การชํวยเหลือและอ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย บริการแบบ One Stop 

Service ในการให๎ความชํวยเหลือด๎านตําง ๆ เชํน เจ็บปุวย อุบัติเหตุ ไฟไหม๎ น้ าไมํไหล ไฟฟูาดับ รถเสีย ของหาย  
พบของ และบริการรับสํงกลางดึก (Escort) ผู๎ที่ต๎องการแจ๎งเหตุสามารถติดตํอศูนย๑ฯ ได๎โดยการตรงหรือโทรเข๎ามาที่
หมายเลข Call Center ๐๒-๔๔๑ ๔๔๐๐  

หนํวยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University  Emergency Response Team : 
Mahidol ERT) จะปฏิบัติงานรํวมกับสถาบันการแพทย๑ฉุกเฉินแหํงชาติ (๑๖๖๙) ในการดูแลผู๎ปุวยฉุกเฉินภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และสํงตํอไปยังโรงพยาบาลใกล๎เคียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๖๙ 

หน่วยบริการสนับสนุนส าหรับนักศึกษาพิการ 
มหาวิทยาลัยมหิดลได๎จัดตั้งหนํวยบริการสนับสนุนส าหรับนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษาขึ้น เพื่อให๎บริการสนับสนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีความพิการ ให๎สามารถเข๎าถึงระบบ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ได๎เทําเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรค และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อ
ชํวยให๎นักศึกษาพิการสามารถบรรลุเปูาหมายทางการศึกษาได๎  ซึ่งจะจัดบริการให๎ตามความต๎องการจ าเป็นของ
นักศึกษาพิการรายบุคคล รวมทั้งสร๎างสังคมของมหาวิทยาลัยแหํงการอยูํรํวมกันระหวํางคนทั่วไปและคนพิการ  
ประกอบด๎วย 

ประเภทของบริการ 
อ านวยความสะดวกในการสอบ เชํน การขยายเวลาสอบ ผู๎ชํวยอํานข๎อสอบ ฯลฯ 
บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน เชํน เอกสารอักษรเบรลล๑ สื่อภาพนูน เอกสารขยายใหญํ ฯลฯ 
บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
คอมพิวเตอร๑ PC 
โปรแกรมอํานจอภาพส าหรับนกัศึกษาพิการทางการเห็น 
โปรแกรมขยายจอภาพส าหรับนกัศึกษาสายตาเลือนราง 
เครื่องแสดงผลเบรลล๑ แบบ ๔๐ ชํอง  และ ๒๐ ชํอง (Braille display) ใช๎ตํอกับคอมพิวเตอร๑ด๎วย USB 

port เพื่ออํานข๎อความตําง ๆ บนคอมพิวเตอร๑เป็นอักษรเบรลล๑ 
เครื่องบันทึกเสียงและอํานหนังสือเสียงระบบเดซีแบบพกพา 
กล๎องถํายภาพเพื่ออํานหนังสือ (Pearl Camera) ถํายภาพและเปลี่ยนเป็นข๎อความพร๎อมขยายใหญํได๎ทันที 
อุปกรณ๑ดัดแปลงเพื่อทดแทนเมาส๑ส าหรับนักศึกษาพิการทางกายและการเคลื่อนไหว 
Universal Switch Mounting Systemอุปกรณ๑ส าหรับติดตั้งสวิตช๑ สามารถปรับองศาได๎ใช๎เพือ่ยึด

สวิตช๑ให๎ติดกับอุปกรณ๑ตําง ๆ เชํนwheelchair หรือโต๏ะ เพื่อให๎รํางกายกดสวิตช๑ได๎สะดวก 
วีลแชร๑ไฟฟาู และวีลแชร๑ทั่วไป 
ทางลาดแบบพกพา ใช๎ส าหรับ wheelchair กรณีขึ้นทางตาํงระดับ 
USB-switch-interface-plus เป็นอุปกรณ๑ตํอพํวงกับคอมพิวเตอร๑ด๎วย port usb กับสวิตช๑เดี่ยว 5 

สวิตช๑ ใช๎ควบคุมเมาส๑ บนคอมพิวเตอร๑ โดยสวิตช๑แตํละอันสามารถก าหนดได๎ เชนํ แทนการกดปุุม enter แทน
spacebar แทนการคลิ๊กเมาส๑ซา๎ย ขวา หรืออื่น ๆ 

บริการอาสาสมัคร 
บริการให๎ค าปรึกษา 
จุดบริการนักศึกษาพิการ /สถานที่ตั้ง 
 

หนํวยบริการสนบัสนุนส าหรับนกัศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัมหิดล 

สถานที่ตัง้ : ห๎องจิตอาสา ชั้น ๑ ศูนย๑การเรียนรู๎มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
โทร ๐-๒๘๔๙-๔๕๐๐ ตํอ ๔๒๑๔  e-mail : mahidol.dss@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/dssmahidol 

  



๑๗๐   คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล    

นักศึกษาควรรู้ 
เจ็บป่วย ไม่สบาย ท ายังไง? 
กํอนเข๎ารับบริการให๎นักศึกษาเตรียมเอกสารและด าเนินการดังนี้ 

๑. เตรียมบัตรประจ าตัวนักศึกษาและบัตรประจ าตัวประชาชน 
๒. เข๎ารับบริการที่หนํวยสุขภาพนักศึกษาที่ใกล๎ที่สุด 
๓. หนํวยให๎บริการเบื้องต๎นและประสานสงํตํอกรณีปรึกษาแพทย๑เฉพาะทาง 

พื้นที่ให๎บริการของหนํวยสุขภาพนักศึกษา 
 

  – นักศึกษาที่อยูํวิทยาเขตศาลายา 

รับบริการได๎ที่หนวํยบริการสุขภาพนักศึกษา : 
– ศาลายา 
– คลินิกวิทยาศาสตร๑การกีฬา 
– คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic) 

  – นักศึกษาที่อยูํวิทยาเขตบางกอกน๎อย 
รับบริการได๎ที่หนวํยบริการสุขภาพนักศึกษา :  
– คณะแพทยศาสตร๑ศิริราชพยาบล 

  – นักศึกษาที่อยูํวิทยาเขตพญาไท 

รับบริการได๎ที่หนวํยบริการสุขภาพนักศึกษา : 
– คณะแพทยศาสตร๑โรงพยาบาลรามาธบิดี 
– คณะวิทยาศาสตร๑ 
– คณะทันตแพทยศาสตร๑ 
– คณะเวชศาสตร๑เขตร๎อน 

  – นักศึกษาที่อยูํวิทยาเขตกาญจนบุร ี
รับบริการได๎ที่หนวํยบริการสุขภาพนักศึกษา : 
– วิทยาเขตกาญจนบุร ี

  – นักศึกษาที่อยูํวิทยาเขตนครสวรรค๑ 
รับบริการได๎ที่หนวํยบริการสุขภาพนักศึกษา : 
– วิทยาเขตนครสวรรค๑ 

  – นักศึกษาที่อยูํวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
รับบริการได๎ที่หนวํยบริการสุขภาพนักศึกษา : 
– วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

 
อยากท าฟัน ต้องท าอย่างไร? 
นักศึกษาท าตามขั้นตอนดังนี้ 

๑. เตรียมบัตรประจ าตัวนักศึกษาและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ Passport (กรณีเป็นนักศึกษาตํางชาติ) 
๒. ติดตํอหนํวยบริการสุขภาพนักศึกษาสํวนงาน / งานกิจการนักศึกษาสํวนงาน เพื่อรับบัตรตรวจทันตกรรม (กน.๐๐๒) 
 
หมายเหตุ 

– นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีอื่น ๆ ที่ศึกษาวิทยาเขตศาลายาตลอดหลักสูตร ==> สามารถรับบัตรตรวจ 
ทันตกรรม (กน.๐๐๒) ได๎ที่หนํวยบริการสุขภาพนักศึกษาศาลายา (MU Health) 

– นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ==> ติดตํอสอบถามการรับบัตรตรวจทันตกรรมได๎ที่งานกิจการนักศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย โทร. +๖๖ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  # ๒๑๑ 
  



คณะศลิปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๗๑ 

สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร? 
สิทธิการรักษาพยาบาลคือสวัสดิการในการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่ใช๎รํวมกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให๎

ส าหรับนักศึกษา เชํน สิทธิในการรักษาพยาบาลของข๎าราชการ / รัฐวิสาหกิจ สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษาที่  
ผู๎ประกอบอาชีพอื่น ๆ เป็นต๎น ซึ่งนักศึกษาจะได๎รับบริการในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต๎องด าเนินการ
กํอนเข๎ารับบริการดังนี้ 

 
อาชีพของผู้ปกครอง / นักศึกษา วิธีด าเนินการ 

รับราชการ / หนํวยงานราชการ 

–  ติดตํอโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อสแกนลายนิ้วมือในการท า
ประวัติเบิกจํายตรงกรมบัญชีกลาง กํอนเข๎ารับจริง 

[กรณียังไม่ได้สแกนลายน้ิวมือ] 
–  นักศึกษาต๎องส ารองคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนกํอน แล๎วน าใบเสร็จไปเบิกคํา

รักษาพยาบาลกบัต๎นสังกัด 

รัฐวิสาหกิจ / หนํวยงานรัฐวสิาหกิจ 

[กรณีสามารถท าเบิกจ่ายตรงกบัต้นสังกัดได้] 
–  ติดตํอโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อสแกนลายนิ้วมือในการท า

ประวัติเบิกจํายตรงกรมบัญชีกลาง 
[กรณีไม่สามารถท าเบิกจ่ายตรงกับต้นสังกดัได้] 
–  ทุกครั้งที่เข๎ารับบริการรักษาพยาบาล สามารถน าใบเสร็จรับเงินไป

เบิกคํารักษาพยาบาลกับหนํวยงานต๎นสังกัดได๎ตามระเบียบของ
หนํวยงาน 

นักศึกษาที่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท / หนํวยงานเอกชน 

[กรณีประสงค์ย้ายสถานบริการเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย] 
–  ติดตํอส านักงานประกันสังคมเพื่อแจ๎งเปลี่ยนสถานบริการเป็น

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 
[กรณี ไม่ ป ระสงค์ ย้ ายสถานบริก าร เป็ น โ ร งพยาบาลสั งกั ด
มหาวิทยาลัย] 
–  เข๎ารับบริการ ณ สถานบริการที่ตนเลือกไว๎ / หนํวยบริการสุขภาพ

นักศึกษา 

ค๎าขาย, ธุรกิจสํวนตัว ฯลฯ 
–  ติดตํองานกิจการนักศึกษา / งานการศึกษาสํวนงานเพื่อกรอก

แบบฟอร๑มการสมัครเข๎ารํวมโครงการหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า
กับโรงพยาบาลสังกัดมหาวทิยาลัย 

ชาวตาํงชาต ิ

–  นักศึกษาต๎องแสดงบัตรของบริษัทประกันที่สํวนงานได๎ท าให๎กับ
นักศึกษา ณ จุดบริการของโรงพยาบาล หากโรงพยาบาลนั้นไมํได๎ท า 
contract กับบริษัทประกัน ไว๎ ให๎นักศึกษาส ารองจํายคํา
รักษาพยาบาลกํอนแล๎วน าใบเสร็จไปให๎เจ๎าหน๎าที่ งานกิจการ
นักศึกษาสํวนงานท าการเบิกจํายกับบริษัทประกันตํอไป 

 
หมายเหตุ 

– การรับบริการอาจมีคําใช๎จาํยบางสํวนทีไ่มํสามารถเบิกได๎ นักศึกษาอาจต๎องรับผิดชอบคําใช๎จาํยเองใน
บางสํวน 



๑๗๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ 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 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เอกสารที่  ๑๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เอกสารที่  ๙ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่ อง  นโยบายเกี่ ยวกับการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์  

(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. ๒๕๖๐ 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๗๓ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

........................................... 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมคร้ังที่ ๔๒๖ เมือ่วันที่ 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”๑ หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน รวมถึงวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

“คณะกรรมการประจ าส่วนงาน”๒ หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจ าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน 
 
 
 “คณบดี” หมายความรวมถึง หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการเรียนการสอน 
 “หลักสูตร”หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย หรือการ
ด าเนินงานหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบของสภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถ้ามี) และได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการเสนอขอเปิดสอนหลักสูตรใหม่/การ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้ว     
 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี 
 “คณะกรรมการหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดี เพื่อท าหน้าที่บริหาร จัดการ
และพิจารณาหลักสูตร  

                                                 
๑
 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 

๒ 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  



๑๗๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ข้อ ๔ ๓ ให้มหาวิทยาลัยหรือคณะโดยคณะกรรมการประจ าคณะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรตาม
เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี ทั้งนี้ การรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจะมีประเภทใดบ้างให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๕ การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้ 
   ๕.๑ ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ  
   ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๕ สัปดาห์ ซึ่งอาจแบ่งช่วงได้ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจ าเป็นของแต่ละคณะและให้ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกต ิ
  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 ระบบอื่น คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น 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
กิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา ๓-๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๔๕-๙๐ ชั่วโมง และศึกษาด้วย
ตนเอง ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกติระบบทวิภาค 
 ๖.๒ ระบบไตรภาค 
   (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
กิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา 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 าคณะหรือ 
ผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมายพิจารณาก าหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดยให้แสดง
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย  
  

                                                 
๓ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๗๕ 
 

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 และจะต้องสะท้อน
ปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุ ค าว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อ
หลักสูตร   
  ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 ข้อ ๘ การก าหนดสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 
 ๘.๑ สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจ า    
        ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ 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 
        ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย 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 ในแต่ละรายวิชาถือว่า
มีความรู้ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ ถ้าจะตัดสินการประเมินผลเป็นอย่างอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจ าคณะ ในกรณีให้สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัว เมื่อ
เสร็จสิ้นแล้วจะให้สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ าได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S   
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 ๘.๔ ๔ 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 าผิดวินัยว่าด้วย
การแต่งกายนักศึกษา 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/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนด 
 (๗) นักศึกษาที่ไม่สอบแก้ตัวหรือไม่ปฏิบัติงานแก้ตัวตามที่ก าหนดไว้ใน ๘.๓ (๒) หรือสอบ
แก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัวแล้ว แต่ยังประเมินผลว่า “ไม่ได้” หรือ “ไม่ผ่าน” 
 (๘) นักศึกษาขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมินผลของรายวิชาตามที่คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานก าหนด 
 ๘.๕ การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิต 
แต่ภาควิชาหรือคณะเห็นว่าไม่ควรจ าแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ า 
  ๘.๖ การให้ AU จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาแจ้งความจ านงเข้าร่วมศึกษา โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่ต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   

๘.๗ การให้ I จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะปุวยโดยมีใบรับรองแพทย์จากหน่วย
บริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ประจ าหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 
 (๒) นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ เนื่องจากปุวยโดยมีใบรับรองแพทย์
จากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ประจ าหน่วยบริการสุขภาพ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 
 (๓) นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ และ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าคณะ หรือผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 
 ๘.๘ การให้ P จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่า  
๑ ภาคการศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด 
 ๘.๙ การให้ T จะกระท าได้ในกรณีที่โอนย้ายหน่วยกิตมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น  
 ๘.๑๐ การให้ W จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนการศึกษาตามข้อ ๑๐.๓ 
 (๒) นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
 (๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา 
 ๘.๑๑ การให้ X จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่คณะยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ
รายวิชานั้น ๆ ตามก าหนด 
  

                                                 
๔ ข้อ ๘.๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 ข้อ ๙ การลงทะเบียน   
 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตที่ไม่น้อยกว่าที่แต่ละหลักสูตร
ก 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) รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ F หรือ W หรือ U หรือคณะกรรมการประจ าคณะหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่านักศึกษาควรเรียนซ้ า ตามข้อ ๘.๓ (๒) กรณีที่เป็นรายวิชาเลือก
อาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนได้ 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
เพิ่มภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเร่ิมการศึกษาในรายวิชานั้น 
             ๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไม่นับครั้งในการ
ลงทะเบียน หากด าเนินการภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาฤดูร้อน ส าหรับรายวิชาที่มิได้เปิดสอนพร้อมกับการเปิดภาคการศึกษา ให้ขอลดภายในสัปดาห์แรกนับจาก
วันเร่ิมการศึกษาในรายวิชานั้น 
         ๑๐.๓ การขอถอนรายวิชา ด าเนินการได้หลังสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
หลังสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือหลังสัปดาห์แรกนับจากวันเร่ิมการศึกษารายวิชาที่เปิดสอนไม่พร้อมกับ
การเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยจนถึงหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบสิ้นสุดรายวิชานั้น รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทึกใน
ใบแสดงผลการศึกษาและนับคร้ังในการลงทะเบียนเรียน 
  ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้เพิ่ม ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย 
จะต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย 
 ข้อ ๑๑ เวลาเรียน 
  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงานและการฝึก
ภาคสนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ๆ   
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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
เรียนรายวิชานั้น ๆ ครั้งสุดท้ายไปใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ย 
 ข้อ ๑๓ การคิดแต้มเฉลี่ย    
 แต้มเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แต้มเฉลี่ยประจ าภาค และแต้มเฉลี่ยสะสม การค านวณแต้มเฉลี่ยให้ท าดังนี้ 
 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 
 ข้อ ๑๔๕ การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต    
 นักศึกษาที่ย้ายประเภทวิชาหรือส่วนงานในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
หรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนย้ายหน่วยกิตให้ครบ
หน่วยกิตตามหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น และมีผลการศึกษาที่มี
สัญลักษณ์เป็น T การเทียบรายวิชาและโอนยา้ยหน่วยกิตนี้ให้ใช้เฉพาะนกัศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนย้าย หรือนักศึกษา
ที่ได้รับอนุมัติให้เรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้ที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานมอบหมายหรือคณะกรรมการหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนย้ายหน่วยกิต 
 (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่โอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่
มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย 
 (๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหา และให้ประสบการณ์การเรียนรู้ ครอบคลุม
หรือเทียบเคียงกันได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต และกรรมการหลักสูตร
มีมติเห็นชอบด้วย 
 (๓) เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าส่วนงาน   
 (๔) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า C หรือเทียบเท่า 
 (๕) การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต ให้ท าได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร 

                                                 
๕ ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖o ลงวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖o 
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 ๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตให้ท าหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน พร้อมหลักฐานที่
เก่ียวข้องกับรายวิชาที่ขอโอน  ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรประจ าภาควิชา
ที่เก่ียวข้องและ/หรือคณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาน าเสนอพร้อมเหตุผลต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติ 
  ๑๔.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวิชาที่
เทียบโอนให้ 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 จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ภายใต้โครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ (Exchange Student and student Mobility)ในหลักสูตร หรือความร่วมมือ 
(MOU) ด้านการศึกษา ดังนี้ 
 (๑) หลักสูตรสองภาษาที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศ 
โดยได้รับสองปริญญา ทั้งปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศ 
 (๒) หลักสูตรสองปริญญาตรี หรือมากกว่า ที่จัดการเรียนการสอนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ในต่างประเทศ โดยได้รับสองปริญญา ทั้งปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นใน
ต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอนร่วมกัน (Double or Degree Program) 
 (๓) หลักสูตรที่จัดการการเรียนการสอบร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศ  
โดยได้รับปริญญาใบเดียว (Joint Degree Program) 
 (๔) ความร่วมมือ(MOU) ด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นใน
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) ด้านการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศ 
ก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้การโอนย้ายหน่วยกิตตามข้อ ๑๔.๕ เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ข้อ ๑๕ การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
 (๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือได้เข้าร่วมโครงการอื่น  ๆ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบด้วย 
 (๓) เจ็บปุวยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์อื่นที่รับรองโดยแพทย์
ประจ าหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 (๔) เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัว อาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาได้แต่ต้องได้ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
 การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายโดยเร็ว
ที่สุด และให้คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  
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      ๑๕.๒ เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจ าต้องลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ  
๑๕.๑ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือผู้ที่
คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 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  
โดยช 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 แต่
ไม่ถึง 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 ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรนั้น 
 ข้อ ๑๘  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 ๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้ได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาตามข้อ  ๒๐ 
 ๑๘.๒ ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก 
             ๑๘.๓ อธิการบดีสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เมื่อมีการจ าแนกสภาพนักศึกษา และมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๕๐  
                (๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที่ ๑ ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ อีก ๒ ภาค
การศึกษาติดต่อกันที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๓ ภาคการศึกษาติดต่อกัน
ที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๑ ปีการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษา 
โดยใช้ระบบอื่นตามข้อ ๕.๓ 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๑๘๑ 
 
 (๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที่ ๒ ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ อีก ๔ ภาค
การศึกษาติดต่อกันที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๖ ภาคการศึกษาติดต่อกัน
ที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๒ ปีการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษา 
โดยใช้ระบบอื่นตามข้อ ๕.๓ 
 (๔) ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาบังคับครบจ านวนคร้ังตามข้อ ๙.๒ (๓) แล้วผลการศึกษา
หรือผลการสอบ ยังคง“ไม่ได้”หรือ“ไม่ผ่าน” 
 (๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เท่าของเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
 (๖)๖ เมื่อพ้นก าหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติ หรือยังไม่ได้ด าเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ ไม่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน 
 (๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันร่วม/สถาบันสมทบ   
 (๘) มีปัญหาทางจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งนี้ ใหม้หาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาข้อมูล และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ   
 (๙) ถูกลงโทษตามข้อ ๒๒ 
 (๑๐) ตาย 

ข้อ ๑๘ /๑ ๗การคืนสภาพนักศึกษา 
 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 และรองอธิการบดีฝุายการศึกษา ตามล าดับ 
 ๑๘/๑.๓ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษากลับเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่อธิการบดีอนุมัติให้คืนสภาพ 
 ๑๘/๑.๔ ให้นับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้นด้วย 
 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 

                                                 
๖ ข้อ ๑๘.๓(๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

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

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



๑๘๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ข้อ ๑๙/๑ ๘การสอบภาษาอังกฤษ  
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๐ การให้อนุปริญญาหรือปริญญา   
  การพิจารณาให้ได้อนุปริญญาหรือปริญญา นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   ๒๐.๑ สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื่น ๆ ครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
  ๒๐.๒ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐    
  ๒๐.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งอนุปริญญาหรือปริญญานั้น 
  ๒o.๔๙ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๑  การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ซึ่งรวมทั้งรายวิชา
ที่นักศึกษาย้ายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นและเป็นรายวิชาหรือ
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 าหนดไว้ในหลักสูตร 
  ๒๑.๒ มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามข้อ  ๒๐ 
  ๒๑.๓ ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน หรือสอบแก้ตัว หรือ
ปฏิบัติงานแก้ตัวในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน 
  ๒๑.๔ ในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต จ านวนรายวิชาที่ขอย้าย หรือขอ
โอนจะต้องไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนหน่วยกิตทั้งหลักสูตร  
 ข้อ ๒๒๑๐ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริตนั้น และให้
ด าเนินนการทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๓ การใดที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น าแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาของ
คณะ หรือของมหาวิทยาลัยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๒๓/๑๑๑ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจพิจารณายกเว้นการด าเนินการใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ได้แต่ต้องมีมติ
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  

                                                 
๘ ข้อ ๑๙/๑ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

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

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๑๐ ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 

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

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



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 

  



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 
 
ด้านกิจการนักศึกศึกษา 
เอกสารที่  ๑ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช ๒๕๖๒  
เอกสารที่  ๒ เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลัยมหิดล 
 เร่ือง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
เอกสารที่  ๓ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบรกิารสุขภาพนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เอกสารที่  ๔ เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙  
เอกสารที่  ๕ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เอกสารที่  ๖ แบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารที่  ๗ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษาแก่

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เอกสารที่  ๘ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง โครงการทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ณ ต่างประเทศส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เอกสารที่  ๙ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารที่  ๑๐ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้าง

ประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เอกสารที่  ๑๑ ใบสมัครทุนอุดหนุนนักศึกษาในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างเสริมประสบการณ์ตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ 
เอกสารที่  ๑๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา่ด้วย วินัยนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓  
เอกสารที่  ๑๓ ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยมหิดล  ว่ าด้ ว ย  เครื่ อ งแต่ งกายนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยมหิดล  

พ.ศ. ๒๕๕๓  
เอกสารที่  ๑๔ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เครื่องแต่งกายปกติและความประพฤติของ

นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เอกสารที่  ๑๕  ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เอกสารที่  ๑๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การอุธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษามหาวิทยาลับมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

*** หากนักศึกษามีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้จากอาจารยท์ีป่รึกษาหรือ 
หน่วยบริการการศึกษา  โทร ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่อ ๑๑๐๑-๑๑๐๒  หรือ 

หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ   โทร  ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่อ ๑๑๐๔ 
 

 
  



๒๐๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๐๙ 
 

 
 



๒๑๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๑๑ 
 

 
 



๒๑๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๑๓ 
 

  

 



๒๑๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๑๕ 
 



๒๑๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๑๗ 
 



๒๑๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๑๙ 
 



๒๒๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๒๑ 
 



๒๒๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๒๓ 
 



๒๒๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๒๕ 
 



๒๒๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๒๗ 
 



๒๒๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๒๙ 
 



๒๓๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๓๑ 
 

  



๒๓๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๓๓ 
 



๒๓๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๓๕ 
 



๒๓๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๓๗ 
 



๒๓๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๓๙ 
 

  



๒๔๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

  

 

 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษาแก่นักศกึษาท่ีมีผลการเรียนดี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

------------------------------------------ 

  โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตท่ีมีผลการเรียนดีให้เหมาะสม  
  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 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ๒. ให้จัดสรรเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนดี 
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 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตท่ีได้ 
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในชั้นปี 
  ๓.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีได้รับทุนต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐   
 ๔. เงื่อนไขในการรับทุน   
  ๔.๑ นักศึกษาท่ีได้รับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาตามโครงสร้าง  
หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา   
  ๔.๒ นักศึกษาต้องมีความประพฤติดีสุภาพเรียบร้อยและ ไม่เคยมีป ระวัติท าผิดวินัยตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
 ๕. ผู้มีอ านาจในการพิจารณาทุน ได้แก่คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ทั้ งนี้ ง าน
การศึกษาจะด าเนินการน ารายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณารับมอบทุนการศึกษาน าเข้าที่ประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการประจ าคณะมีมติพิจาณาเห็นชอบ 
 ๖. เอกสารท่ีใช้ประกอบในการรับทุนได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษาในปีการศึกษาท่ีขอรับทุน  
 ๗. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดี มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติ
ตามท่ีเห็นสมควร และถือเป็นท่ีสุด 
 ๘. การจ่ายเงินตามประกาศนี้ ให้ เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๔๑ 
 
 ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



๒๔๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๔๓ 
 

 
 
 



๒๔๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๔๕ 
 

 
 
 

  



๒๔๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ  
 ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
(โปรดกรอกข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วน ด้วยลายมือบรรจง) 

 
ผู้ขอสมัครทุน  
ช่ือ นาย/ นางสาว................................................................................ ช่ือภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)........................................ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา   / ช้ันปี......................คะแนนเฉลี่ย(ล่าสุด)............................ 
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   ๒๔๗ 
 

 

 
 
 

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

หน่วยวิเทศสัมพันธ์  งานวิจัยและวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
  



๒๔๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ทุนส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ตามคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ เห็นสมควรปรับปรุงประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ทุนส่งเสริมศักยภาพและ
เสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๒.๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การ
เก็บเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งออกตามความในข้อ ๓๘ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณบดีโดย
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม๒๕๕๘ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนไว้ดังนี้ 
 ๑. ในประกาศนี้ 
  “คณะ,, หมายความว่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
  “คณบดี" หมายความวา่ คณบดคีณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “รองคณบดี , , หมายความว่า รองคณบดีที่ ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกิจการนักศึกษา  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “ทุน” หมายความว่า ทุนส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 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 เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือพัฒนา 
ความสามารถของนักศึกษา ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และ
เข้าใจโลก เป็นต้น 
   (๒) ด้านความรู้ เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือพัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาให้กว้างขว้างและเป็นระบบ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ หลักการ ทฤษฎี แนวทางการวิจัยใน
ปัจจุบัน หรือประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ไห้กว้างขว้างยิ่งขึ้น 
   (๓) ด้านทักษะทางปัญญา เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม หรือพัฒนานักศึกษาให้
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และสามารถประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย โครงการหรือกิจกรรมนั้นสามารถส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง และ
สังคม และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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   (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นโครงการหรือ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา 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 ต่อคนต่อปีการศึกษา 
  ๕.๒ กรณีโครงการหรือกิจกรรมในต่างประเทศทุกกรณี ให้ได้รับทุน ได้แก่ ค่าลงทะเบียนไม่เกิน 
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) ใบสมัครทุนส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   (๓) ก าหนดโครงการหรือกิจกรรม 
  ๗.๒ กรณีโครงการหรือกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอ 
   (๑) ส าเนาบัตรนักศึกษา 
   (๒) ใบสมัครทุนส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   (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 
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 ๙. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรือปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับประกาศนี้ ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการตามข้อ ๘ พิจารณาตัดสิน 
 ๑๐. กรณีที่มีผู้ขอรับทุนเป็นจ านวนมากและทุนมีจ านวนจ ากัด ให้คณะกรรมการตามข้อ ๙ พิจารณาให้ทุน
เฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะศิลปศาสตร์เท่านั้น 
 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 ส่งใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หลังจากเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมภายใน ๑๐ วันหลังเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการที่หน่วยกิจการนักศึกษาหรือหน่วยวิเทศสัมพันธ์ในกรณีกิจกรรมต่างประเทศ 
  ๑๒.๒ จัดท ารายงานการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม อย่างน้อย ๑ หน้ากระดาษขนาด A4 แสดง
ถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับทุนภายใน ๑๐ วันหลังเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการเสนอ
ต่อรองคณบดี และยื่นรายงานดังกล่าวได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษาหรือหน่วยวิเทศสัมพันธ์ในกรณีกิจกรรมต่างประเทศ 
  ๑๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้และ/หรือประสบการณ์ที่ได้
จากการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมอย่างน้อย ๑ กิจกรรม 
  หากนักศึกษาผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อนี้ คณะจะไม่พิจารณาให้ทุนในครั้งต่อไป 
 ๑๓. การจ่ ายเงินตามประกาศนี้  ให้ เบิกจ่ ายจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๑๔. ให้คณบดีรักษาการตามประกาศนี้และมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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รูปขนาด ๑ นิ้ว 

 
 
ใบสมัครทุนอุดหนุนนักศึกษาในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างเสริม
ประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ 

    
 (โปรดกรอกใบสมัครด้วยการพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง) 

 
๑. ข้าพเจ้า นาย, นาง, นางส..........................….........……………...…................................. 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา…........................................ เบอร์โทรศัพท์ ….......................... 
๒. นักศึกษาระดับ  ปริญญาตรี    ปริญญาโท สาขาวิชา......................……………………….….… ช้ันปทีี…่………………….… 
๓. โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับทุน (ตัวบรรจง)...............…………………..……......................................................……............... 
 ..................................................................................…….………............................................................................................ 
๔.  ช่ือและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา (ตัวบรรจง)............…………….…….....................................................…… 
๕.  ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน .......................................................................................................... 
๖.  ประวัติการขอรับทุน (เฉพาะทุนอุดหนุนนักศึกษาในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างเสริมประสบการณ์ตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์คณะศิลปศาสตร์) 
  ไม่เคยไดร้ับทุนสนับสนุน 
  เคยได้รับทุนอุดหนุนนักศึกษาในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างเสริมประสบการณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คณะศิลปศาสตร์) เมื่อปีการศึกษา…..............….…………จ านวนเงิน……………………......………บาท  
 ช่ือโครงการหรือกิจกรรมทีเ่คยได้รบัทุนสนับสนุน................................................................................................................. 
๗. สถานท่ีที่จะตดิต่อในระหวา่งการด าเนินการพิจารณาทุน บ้านเลขท่ี...................….........ซอย.......................…..….…...…..... 
 ถนน......…….................ต าบล/แขวง............……...................อ าเภอ/เขต.........….......................จังหวัด.....……..............….... 
 รหัสไปรษณีย์..........….............................. Email……………………………………………………………….....................................…… 
๘.  จ านวนเงินที่จะขอรับทุนอุดหนุน (กรอกเฉพาะนักศึกษาที่ขอทุนอุดหนุนโครงการหรือกิจกรรมฯ ที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอขอรับทุน)  
  โครงการ/กจิกรรมภายในประเทศ จ านวนเงิน .......................…….………… บาท  
  โครงการ/กจิกรรมต่างประเทศ     ค่าลงทะเบียน.............…............………บาท  ค่าเดินทาง.......................…………บาท 
๙.  เหตุผลหรือความจ าเป็นที่สมควรได้รับทุน 
 ..............................…………..................……............................……..............................…….............................……...................  
 ..............................………………..............................................……..............................…….............................……...................   
 

(ลงนามผูส้มัครขอรับทุน).....................................…………….…................…...  
วันท่ี.....…......เดือน..………..…...…..........พ.ศ...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ๑. ยื่นขอรับทุนต่อรองคณบดีได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันท าการ 
 ๒. ส่งใบเสร็จค่าใช้จ่ายหลังเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใน ๑๐ วันที่หน่วยกิจการนักศึกษา/หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
 ๓. ท ารายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย ๑ หน้ากระดาษ A4 ส่งหลังเข้าร่วมฯภายใน ๑๐ วัน  

ค ารับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา/ประธานหลักสูตร 
…………………….……….…….........…………………….........………………………………………….. 
…………………….……….…….........…………………….........………………………………………….. 
…………………….……….…….........…………………….........………………………………………….. 
 

(ลงนาม)............................................................... 
(…………….......…………….………………) 

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

ล าดับที่สมัคร ........... 
 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุน 
 ส าเนาบัตรนักศึกษา 
 ก าหนดการโครงการ/กิจกรรม 
 จดหมายเชิญ/จดหมายตอบรบั 
 เอกสารการลงทะเบยีน(ถ้ามี) 
 ส าเนาสมุดบญัชี ธ.ไทยพาณิชย์ 



๒๕๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๕๓ 
 

 
 
 
 



๒๕๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๕๕ 
 

 
 
 
 



๒๕๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๕๗ 
 

 
 
 
 
 



๒๕๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๕๙ 
 

 
 
  



๒๖๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๖๑ 
 

 
 

 
 



๒๖๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๖๓ 
 

 
 
 
 



๒๖๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง เครื่องแต่งกายปกตแิละความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

………………………………… 

  ด้วยคณะศิลปศาสตร์เห็นสมควรก าหนดรูปแบบเครื่องแต่งกายปกติและความประพฤติของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และนักศึกษาคณะอื่น ๆ ที่มีการเรียนและการสอบในรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และระเบียบวินัย  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึง
ออกประกาศ ไว้ดังนี้ 
 ๑. ให้ยกเลิกประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เครื่องแต่งกายและความประพฤติของ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒. ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และนักศึกษาคณะอื่น ๆ ที่มีการเรียนและการสอบ
ในรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๓. ด้านเครื่องแต่งกาย 
  ๓.๑ เครื่องแบบปกติของนักศึกษาชาย ประกอบด้วย 

   (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความกว้างของตัวเสื้อต้อง
หลวมกว่าล าตัวอย่างน้อยข้างละ ๑.๕ นิ้ว (ทบหน้า หลัง = ๓ นิ้ว) ตลอดล าตัว ความยาวของตัวเสื้อปิดหน้าท้อง 
ชายเสื้อต้องอยู่ในกางเกง คาดเข็มขัดเห็นหัวเข็มขัดและสายเข็มขัดทั้งเส้น ตลอดเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย 
   (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 
  ๓.๒ เครื่องแบบปกติของนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย 
   (๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป มีความหนาพอสมควรและไม่เห็นเสื้อ
ชั้นใน  ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ความกว้างของตัวเสื้อต้องหลวมกว่าล าตัวอย่างน้อยข้างละ 
๑.๕ นิ้ว (ทบหน้า หลัง = ๓ นิ้ว) ตลอดล าตัว ความยาวของตัวเสื้อปิดหน้าท้อง ชายเสื้อต้องอยู่ในกระโปรง คาดเข็มขัด
เห็นหัวเข็มขัดและสายเข็มขัดทั้งเส้น ตลอดเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย  
   (๒) กระโปรงทรงจีบรอบตัว ทรงเอ หรือทรงตรงไม่รัดรูป ไม่มีผ่าด้านหน้าหรือด้านข้าง 
อนุญาตให้ผ่าด้านหลังได้ แต่ต้องพับซ้อนลึก ๒ นิ้วและสูงไม่เกิน ๕ นิ้ว ความยาวคลุมเข่า สีน้ าเงินเข้ม สีกรมท่าหรือ 
สีด า  มีขอบ ขอบกระโปรงกว้างอย่างน้อย ๑ นิ้วเพื่อคาดเข็มขัด 
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   (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 และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
   (๒) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่นและไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจ
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือเสียหายแก่ตนเอง ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย 
   (๓) เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ งหรือค าตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย 
   (๔) รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย และ
ไม่ก่อเหตุวุ่นวาย ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย หรือท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่น 
   (๕) แขวน/แสดง/ติดบัตรประจ าตัวนักศึกษาในกรณีเข้าอาคารเรียน ชั้นเรียน ห้องสอบ 
หรือติดต่อส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 ๕. กรณีนักศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ถือว่านักศึกษาผู้นั้นกระท าผิดวินัยที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง จักต้องได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนหรือท าทัณฑ์บน ตามความเหมาะสมแก่กรณี การลงโทษตาม
วรรคแรก ให้หัวหน้าส่วนงานสั่งลงโทษเป็นหนังสือ และแจ้งการลงโทษให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง เพื่อทราบ 
 ๖. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีมีอ านาจวินิจฉัย สั่งการตามที่เห็นสมควร 
และให้ถือเป็นที่สุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

  



๒๖๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 

 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
................................................... 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรนักศึกษาให้มีความเหมาะสม คล่องตัว และสอดคล้อง
กับค่านิยมองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ ตามนโยบายของคณะศิลปศาสตร์ยิ่งขึ้น จึงขอ
ยกเลิกประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และใช้ประกาศฉบับนี้ 
ดังนี้ 
 ข้อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 “รองคณบดี” หมายความว่า รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเก่ียวกับกิจการนักศึกษา 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ศึกษาในทุกระดับปริญญา 
 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งจากคณบดีให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่ม
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สโมสรนักศึกษา และชุมนุม เพื่อท าหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรม
ของนักศึกษาตามประกาศนี้ 
 “สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 “องค์กรนักศึกษา” หมายความว่า หน่วยงานนักศึกษาซึ่งท าหน้าที่บริหารกิจกรรมนักศึกษาของคณะศิลป
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลัก ได้แก่ สโมสรนักศึกษา และชุมนุม 
 “สโมสรนักศึกษา” หมายความว่า สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 “ชุมนุม” หมายความว่า ชมรมในระดับส่วนงานตามที่สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
 ข้อ ๔  ให้คณบดีรักษาการตามประกาศนี้และมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ 
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๕  ให้องค์กรนักศึกษาอยู่ในการก ากับดูแลของคณะศิลปศาสตร์ โดยมีรองคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแล 
 ข้อ ๖  ให้องค์กรนักศึกษาก าหนดหลักการและแนวทางการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของคณะศิลปศาสตร์ 
 (๒)  ธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของคณะศิลปศาสตร์ 
 (๓)  ธ ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมของนักศึกษา 
 (๔)  เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของคณะศิลปศาสตร์ 
 (๕)  ส่งเสริมความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่นักศึกษา 
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 (๖)  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพและการปกครองตนเองตามแนวทาง
ประชาธิปไตยโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศคณะศิลปศาสตร์ 
 (๗)  ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีความส านึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 (๘)  ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
 (๙)  ส่งเสริมกิจกรรมด้านวินัยและทักษะทางสังคม วิชาชีพ วิชาการ และจิตตปัญญาศึกษา 
 (๑๐)  ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง 
 (๑๑)  ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพ พลานามัย และมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 
 
 

หมวด ๒ 
สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของนกัศึกษา 

 
 ข้อ ๗  นักศึกษามีสิทธิและเสรีภาพ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีความ
เสมอภาคที่จะได้รับความยุติธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒)  การเข้าสมัครในต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์กรนักศึกษา และออกเสียงแสดงประชามติในกิจการต่าง ๆ ของ
นักศึกษาตามประกาศของคณะศิลปศาสตร์ที่เก่ียวกับกิจการนั้น 
 (๓)  เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรนักศึกษา ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตประกาศของคณะศิลปศาสตร์ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 (๔)  ร้องเรียนต่อสภานักศึกษาเพื่อพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขเสนอต่อมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม 
 (๕)  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา การอบรม การพูด การเขียน การโฆษณา การก่อตั้งกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรม 
ภายใต้ขอบเขตประกาศของคณะศิลปศาสตร์ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 (๖)  เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรนักศึกษาจัดขึ้นตามความเหมาะสม และใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ และ
บริการที่มหาวิทยาลัยจัดอ 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 และประกาศของสภา
นักศึกษา 
 (๘)  ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ และการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา 
 (๙)  ใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และสิทธิอื่นใดที่พึงมีตาม
ระบอบประชาธิปไตย ภายใต้ประกาศนี้ 
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หมวด ๓ 
สโมสรนักศึกษา 

 
 ข้อ ๙  ให้จัดตั้ งสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ขึ้นมีชื่อว่า  “สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีที่ท าการตั้งอยู่ภายในบริเวณคณะศิลปศาสตร์ ใช้อักษรย่อว่า ส.ศ.ม. ใช้ค าภาษาอังกฤษว่า 
“Faculty of Liberal Arts Mahidol University Student Association” 
 ข้อ ๑๐  เครื่องหมายสโมสรนักศึกษาใช้เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย  มีข้อความใต้เครื่องหมายว่า “สโมสร
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “Faculty of Liberal Arts Mahidol University Student 
Association” 
 ข้อ ๑๑  สโมสรนักศึกษาเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษาภายในคณะ โดยมี
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของคณะ
ศิลปศาสตร์และของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๒  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑)  เป็นนักศึกษาซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์แล้วในปีการศึกษานั้น 
 (๒)  มีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนภาคเรียนที่มีการเลือกตั้ง มากกว่า ๒.๐๐ 
 (๓)  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งนายกสโมสรและอุปนายกต้องเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปของปีการศึกษาที่จะ
ด ารงต าแหน่ง 
 (๔)  ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 (๕)  ไม่เป็นผู้มีสภาพวิทยาทัณฑ์ 
 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)  ประธานชุมนุมต่าง ๆ ตามข้อ ๒๒ ชุมนุมละ ๑ คน 
 การได้มาซึ่งกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ตามข้อ ๑๓ (๙) ถึง (๑๐) เป็นไปโดยการด ารงต าแหน่ง 
โดยมีคณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง 
 ข้อ ๑๔  ให้สโมสรนักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจ านวนไม่เกิน ๓ คนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร
นักศึกษา โดยให้ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแล
การปฏิบัติงานให้กิจกรรมของนักศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแก่คณบดี
ผ่านรองคณบดี ทั้งนี้คณบดีและรองคณบดีมีสิทธิ์ในการพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่สโมสร
นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษามีวาระการท างานเท่ากับสโมสรนักศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ที่
ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้กิจกรรมของนักศึกษาด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบาย และประกาศของคณะศิลปศาสตร์ 
 ข้อ ๑๕  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาอยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปี และให้รักษาการในต าแหน่งจนกว่า
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมต้องส่งมอบงานต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ให้เสร็จสิ้น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ 
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 ข้อ ๑๖  กรรมการสโมสรนักศึกษาตามข้อ ๑๓ (๑) ถึง (๘) สามารถจัดการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ
สโมสรคณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีการเลือกตั้งประเภท ก. หรือประเภท ข. ดังนี้ 
 ประเภท ก. จัดการเลือกตั้งเป็นทีม โดยกรรมการสโมสรนักศึกษาจะได้รับการเลือกตั้งเป็นทีม ทีมละไม่น้อย
กว่าสิบคน และไม่เกินสิบห้าคน  ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยนักศึกษาอย่างน้อยจากสองสาขาวิชาขึ้นไป ทีมใดได้คะแนน
เสียงสูงสุดถือว่าได้รับการเลือกตั้ง 
 ประเภท ข. จัดการเลือกตั้งโดยเลือกนายกสโมสรนักศึกษา โดยผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดถือว่าได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนายกสโมสรนักศึกษา จากนั้นให้นายกสโมสรนักศึกษาที่ชนะการเลือกตั้ง จัดตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษาจ านวนไม่
น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยนักศึกษาอย่างน้อยจากสองสาขาวิชาขึ้นไป 
 ในการด าเนินการเลือกตั้ง ให้คณบดีเป็นผู้ออกประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย  
การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และให้รองคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลให้การเลือกตั้งเสร็จสิ้น
ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 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) พ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระ ให้นายกสโมสรนักศึกษาเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการแทน โดยเสนอต่อคณบดีผ่านรองคณบดีเพื่อให้
ความเห็นชอบและพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน 
 ข้อ ๑๙  ในกรณีที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระทั้งชุด ให้คณบดีแต่งตั้ง
ผู้ด าเนินการขึ้นคณะหนึ่ง ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมจนกว่าคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุด
ใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และให้รองคณบดีด าเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ให้เสร็จสิ้น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมพ้นจากต าแหน่ง โดยวาระการท างานของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ให้มีเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิมเท่านั้น 
ในกรณีที่เหลือระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่เกินหกสิบวัน ให้สโมสรนักศึกษาชุดใหม่จากการเลือกตั้ง มีวาระการด ารง
ต าแหน่งไปอีก ๑ ปี โดยอยู่จนครบวาระตามวาระที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 ข้อ ๒๐  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (๑)  ด าเนินการและบริหารกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษา 
 (๒)  ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินงานของชุมนุม 
 (๓)  เสนอประกาศและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาและชุมนุม โดยเสนอ
ต่อรองคณบดีเพื่อทราบและด าเนินการให้คณบดีออกประกาศ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศของสภานักศึกษา 
 (๔)  ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน โครงการและงบประมาณประจ าปีของสโมสรนักศึกษา เสนอต่อคณบดี
ผ่านรองคณบดี 
 (๕)  พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงงานประจ าปีของชุมนุมในสังกัด 
 (๖)  จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในรอบปี เสนอคณบดีเมื่อครบวาระ 
 (๗)  ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณบดี กรณีที่ได้รับการร้องขอ 
 (๘)  เรียกประชุมนักศึกษา เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร 
 (๙)  ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 
 ข้อ ๒๑  การประชุมและวิธีการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของสโมสรนักศึกษา  



๒๗๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมวด ๔ 
ชุมนุม 

 
 ข้อ ๒๒  การจัดกิจกรรมที่นักศึกษามีความสนใจเฉพาะกลุ่มให้ท าในรูปแบบของชุมนุม ตามความสนใจของ
นักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยชุมนุมด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ชุมนุมด้านกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกีฬา วิธีการเล่นกีฬาที่
ถูกต้อง เหมาะสมส าหรับประเภทกีฬา ปลูกฝังการมีน้ าใจนักกีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
 (๒)  ชุมนุมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปะให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดความสุนทรียภาพโดยทั่วไปและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ รวมถึง
ฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมความเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 (๓)  ชุมนุมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้
นักศึกษาเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา และบ าเพ็ญประโยชน์ในด้านใด
ด้านหนึ่ง รวมถึงการบริการวิชาการ ส่งเสริม และปลูกฝังความส านึก รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 (๔)  ชุมนุมด้านวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความคิดทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ให้แก่นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้ รวมถึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๓ การจัดตั้งชุมนุม การด าเนินกิจกรรมและการยุบเลิกชุมนุมให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณบดี 
 ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการชุมนุมแต่ละชุมนุม เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีผ่านรองคณบดี ภายในเดือน
กรกฎาคมของทุกปี เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาตามความเหมาะสม โดยท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้กิจกรรมของนักศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ข้อ ๒๕ สมาชิกของชุมนุม ได้แก่ นักศึกษา ซึ่งสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของชุมนุมนั้น ๆ 
 ข้อ ๒๖ ในชุมนุมให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน รองประธาน ๑ คน เลขานุการ ๑ คน 
เหรัญญิก ๑ คน กรรมการ ๒ คน และอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน ซึ่งสมาชิกชุมนุมเป็นผู้เลือก โดยให้ด าเนินการเลือก
คณะกรรมการชุมนุมในช่วงเปิดท าการของปีการศึกษา  จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานชุมนุม เสนอชื่อ
คณะกรรมการชุมนุมต่อสโมสรนักศึกษา เพื่อให้รองคณบดีพิจารณาด าเนินการเสนอต่อคณบดีพิจารณา เพื่อมีค าสั่ง
แต่งตั้งต่อไป 
 ให้คณะกรรมการชุมนุม อยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปี ก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม จนถึงวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ของปีถัดไป และให้รักษาการอยู่ในต าแหน่งจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุมนุมชุดใหม่เข้ารับหน้าที่แทน 
 อนึ่ง กรณีชุมนุมไม่สามารถหาที่ปรึกษาชุมนุมได้ ให้รองคณบดีหรืออาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการฝุายกิจการ
นักศึกษาคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาชุมนุมก่อนได้ เพื่อให้การจัดตั้งชุมนุมสามารถด าเนินการได้ตามปกติ 
 ข้อ ๒๗  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุมนุม มีดังนี้ 
 (๑)  บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมนุม 
 (๒)  ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน โครงงานและงบประมาณประจ าปีของชุมนุมเสนอต่อคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา 
 (๓)  ออกข้อปฏิบัติของชุมนุมโดยความเห็นชอบของที่ปรึกษาชุมนุมนั้น ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับประกาศของคณะ
ศิลปศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับกิจการนั้น และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 (๔)  จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในรอบปี เสนอสโมสรนักศึกษาเมื่อครบวาระ 
 (๕)  พิจารณาและมีมติให้สมาชิกชุมนุมระงับการใช้สิทธิ หรือให้ถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิกของชุมนุม 
กรณีที่มีการกระท าผิดข้อปฏิบัติของชุมนุมหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่ชุมนุม โดยมติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการชุมนุมทั้งหมด 
 (๖)  รับผิดชอบ ดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ของชุมนุม  



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๗๑ 
 

หมวด ๕ 
การเงิน 

 
 ข้อ ๒๘  ให้สโมสรนักศึกษาเสนองบประมาณตามโครงการและกิจกรรมประจ าปีของสโมสรนักศึกษา และ
ของชุมนุมเพื่อให้รองคณบดีพิจารณาด าเนินการแล้วน าเสนอคณบดีอนุมัติเพื่อด าเนนิการตามประกาศคณะศิลปศาสตร์
ที่เก่ียวกับการเงินและการจัดกิจกรรมนักศึกษานั้น 
 ข้อ ๒๙  เงินที่น ามาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ เงินที่คณะจัดสรรให้ตามงบประมาณโครงการและกิจกรรม
ที่ได้รับอนุมัติ และเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา 
 ข้อ ๓๐  ให้สโมสรนักศึกษาพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยให้กับชุมนุมและเสนอรอง
คณบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 ข้อ ๓๑  ให้รองคณบดี และสโมสรนักศึกษาจัดท าสรุปรายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณเงินค่ากิจกรรม
นักศึกษาประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณบดีเมื่อครบวาระ 

 
 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ ๓๒  ให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชุมนุม และกรรมการชุมนุมที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
ด าเนินงานต่อไปได้ภายใต้ประกาศนี้จนกว่าจะครบวาระ 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

      
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 
 



๒๗๒   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๗๓ 
 

 
 
 



๒๗๔   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๗๕ 
 

 
 
 



๒๗๖   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๗๗ 
 

 
 
 



๒๗๘   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 



คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   ๒๗๙ 
 

 
 
 
 
  



๒๘๐   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 
จัดท าโดย งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
บรรณาธิการ อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา 
 รองคณบดีฝุายการศึกษา 
 
กองบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ 
 อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา 
 อาจารย ์ดร.ยุวดี ถิรธราดล 
 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 
 
ปีที่พิมพ์ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามลดา 
 ๙/๑๒๐๕ หมู่ ๑ ซอยสะแกงาม ๓๕/๓ แยก ๖  
 ถนนสะแกงาม แขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ 
 โทรศัพท์  ๐๒-๘๙๕๒๓๐๐-๓ , ๐๒ข๔๖๒๐๓๘๐ 
 โทรสาร  ๐๒-๔๖๒๐๓๐๓ , ๐๒-๘๙๕๓๓๑๑ 
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