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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2559)    

 

  6.3.2 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   6.3.2.1 วิชาบังคับ   จํานวน      9  หนวยกิต 

    กลุมวิชาภาษา      

           081 101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 

    (Thai for Communication)  

          081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 

     (English for Everyday Use) 

  081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

      (English Skills Development) 

 

  6.3.2.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 9-12  หนวยกิต    

   โดยเลือกจากทุกกลุมตอไปน้ี  จํานวนไมนอยกวากลุมละ   3  หนวยกิต 

      กลุมวิชามนุษยศาสตร 

    082 101 มนุษยกับศิลปะ                                         3(3-0-6) 

    (Man and Art) 

    082 102  มนุษยกับการสรางสรรค        3(3-0-6) 

     (Man and Creativity) 

    082 103 ปรัชญากับชีวิต              3(3-0-6)  

     (Philosophy and Life) 

    082 104 อารยธรรมโลก    3(3-0-6)  

     (World Civilization) 

    082 105 อารยธรรมไทย   3(3-0-6)  

     (Thai Civilization) 

                     082 106  ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 

     (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

                        082 107  สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 

                                    (Meditation for Self-Development) 



    2 

 

 

           082 108  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น  3(3-0-6) 

     (Art and Visual Culture) 

           082 109  ดนตรีวิจักษ  3(3-0-6) 

     (Music Appreciation) 

    082 110  ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยางเปนสุข  3(3-0-6) 

              (Art of Living and Working for Happiness) 

   

                                                                                                         

 

 

   กลุมวิชาสังคมศาสตร 

    083 101 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                         3(3-0-6)  

     (Man and His Environment) 

    083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ                             3(3-0-6)  

     (Psychology and Human Relations)   

    083 103 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 

     (Principles of Management) 

    083 104 กีฬาศึกษา  3(2-2-5) 

     (Sport Education)  

    083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6) 

     (Thai Politics, Government and Economy) 

       083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน  3(3-0-6) 

     (Performing Arts in ASEAN) 

    083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 

     (Aspects of ASEAN Culture) 

    083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน  3(3-0-6) 

     (ASEAN Music Culture) 

    083 109  การใชชีวิตอยางสรางสรรค  3(3-0-6) 

      (Creative Living) 

    083 110  กิจกรรมเพ่ือชีวิตสรางสรรค   3(3-0-6) 

     (Activities for a Creative Life) 

    083 111  ประสบการณนานาชาติ  3(3-0-6) 
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     (International Experience) 

    083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                            3(3-0-6) 

                                     (Sufficiency Economy and Social Development) 

   

     กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

    084 101 อาหารเพ่ือสุขภาพ             3(3-0-6)  

     (Food for Health)  

               084 102  ส่ิงแวดลอม มลพิษและพลังงาน            3(3-0-6)  

     (Environment, Pollution and Energy) 

        084 103 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  3(3-0-6)  

     (Computer, Information Technology and Communication) 

              084 104 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)  

     (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

    084 105 โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(3-0-6) 

     (World of Technology and Innovation) 

    084 106  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน    3(3-0-6) 

     (Science and Technology in ASEAN Community) 

    084 107  พลังงานในอาเซียน  3(3-0-6) 

                (Energy in ASEAN) 

    084 108  โลกและดาราศาสตร  3(3-0-6) 

     (Earth and Astronomy) 

 
 

    6.3.2.3 วิชาท่ีกําหนดโดยคณะวิชา   จํานวน   9-12   หนวยกิต 

      คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

       200 171 ภาษาอังกฤษเพ่ือนักศึกษาศิลปะ    3(2-2-5) 

                     (English for Art Students) 

       200 172 ศิลปะตะวันตก    3(3-0-6) 

                    (Western Art) 

       200 173 ศิลปวิจักษ     3(3-0-6) 

        (Art Appreciation) 
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        คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

    263 102 คณิตศาสตร   3(3-0-6) 

     (Mathematics) 

       265 201 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสถาปตยกรรม 1    3(2-2-5) 

                 (English for Architecture I) 

       265 202 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสถาปตยกรรม 2    3(2-2-5) 

              (English for Architecture II) 

 

      คณะโบราณคดี 

      355 101 ความเขาใจในศิลปะตะวันออก  3(3-0-6) 

       (Understanding Eastern Art)  

      355 102 วรรณคดีปริทัศน  3(3-0-6) 

       (Literary Preview) 

            355 103 วรรณกรรมไทยรวมสมัย  3(3-0-6) 

       (Contemporary Thai Literature) 

      355 104 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 

       (Thai Studies) 

      355 105 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน  3(2-2-5) 

       (Basic French) 

      355 106 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารข้ันพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 

       (French for Basic Communication) 

      355 109 ความเขาใจในศิลปะไทย  3(3-0-6) 

       (Understanding Thai Art) 

      355 110  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน  3(3-0-6) 

       (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

          355 111  ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                                         3(3-0-6) 

                     (Fundamental Chinese)    

         355 112  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน                                    3(3-0-6) 

                     (Chinese Conversation in Everyday Life) 

         355 113  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                               3(3-0-6) 

                     (Fundamental Bahasa Melayu) 

         355 114  สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจําวัน                           3(3-0-6) 
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                     (Bahasa Melayu Conversation in Everyday Life) 

         355 115 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

  (Fundamental Hindi)   

         355 116  สันสกฤตศึกษาในโบราณคดีและประวัติศาสตรไทยและ   3(3-0-6) 

                                    อาเซียน 

  (Sanskrit Studies in Thai and ASEAN Archaeology  

                       And History) 

         355 117  วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 

    (Buddhist Ways of life in Thailand and ASEAN) 

         355 118  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

  (Fundamental Khmer Language)   

  

      คณะมัณฑนศิลป 

      360 111  ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค  3(3-0-6) 

       (Thai Wisdom and Creativity) 

     360 112 สุนทรียศาสตรเบื้องตน  3(3-0-6) 

      (Basic Aesthetics) 

      360 113 การออกแบบและสรางสรรคในศิลปะตะวันออก  3(3-0-6) 

        (Design and Creation in Oriental Arts) 

 

 

 

 

 

 

 

      คณะอักษรศาสตร 

                400 001  ภาษาไทยพ้ืนฐานสําหรับชาวตางประเทศ                             3* (3-0-6)  

                       (Basic Thai for Foreigners)    

         400 002  ภาษาไทยในชีวิตประจําวันสําหรับชาวตางประเทศ                 3*(3-0-6) 

                        (Thai in Everyday Life for Foreigners)        

         400 003   ภาษาไทยเฉพาะกิจสําหรับชาวตางประเทศ                          3*(3-0-6) 
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                      (Thai for Specific Purposes for Foreigners) 

                       400 101 การใชภาษาไทย     2(2-0-4) 

         (Thai Language Skills) 

        400 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไป     2(2-0-4) 

         (English for General Communication) 

        400 103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ    2(2-0-4) 

         (English for Career Preparation) 

        400 104 วรรณคดีวิจักษ    3(3-0-6) 

          (Literary Appreciation) 

        400 105  นิทัศนวรรณกรรมไทยปจจุบัน   3(3-0-6) 

          (Survey of Contemporary Thai Literature) 

        400 106  มนุษยกับการใชเหตุผล   3(3-0-6) 

          (Man and Reasoning) 

        400 107 พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย   3(3-0-6) 

          (Buddhism in Thai Life) 

        400 108 ภาพยนตรวิจักษ    3(3-0-6) 

        (Film Appreciation) 

                    400 109  จุดเปล่ียนในประวัติศาสตรโลก   3(3-0-6) 

         (Turning Points in World History) 

        400 110 ภูมิศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

          (Geography in Everyday Life) 

        400 111 สังคมขาวสาร   3(3-0-6) 

          (Information Society) 

    

          คณะศึกษาศาสตร 

          465 251 หลักวาทการ   2(1-2-3) 

          (Principles of Speech)  

        466 221 ภาษาอังกฤษผานกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง   3(3-0-6) 

                     (English through Edutainment) 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง วิชาเลือกเฉพาะนักศึกษาตางชาติทุกคณะวิชา         

        466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคดานงานอาชีพ   3(3-0-6) 



    7 

 

 

          (English for Occupational Purposes) 

        467 111 จรรยาวิชาชีพ  2(2-0-4) 

          (Professional Ethics) 

         467 253 ชุมชนศึกษา  2(2-0-4) 

          (Community Studies) 

 

                                   คณะวิทยาศาสตร 

            510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 

         (Scientific English) 

            510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสาร   3(3-0-6) 

         (Communicative English)    

            510 311 การบริหารจัดการสําหรับนักวิทยาศาสตร   3(3-0-6) 

         (Operations Management for Scientists) 

            510 312 แบบจําลองและการวิเคราะหระบบการผลิต   3(3-0-6) 

         (Model and Analysis of Manufacturing System)  

        512 100 ธรรมชาติวิจักษ   2(2-0-4) 

         (Nature Appreciation) 

        515 201 สถิติพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

         (Elementary Statistics) 

        516 170 การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

         (Natural Environment and Cultural Heritage  

         Conservation) 

        516 190 การจัดการส่ิงแวดลอมในครัวเรือน   3(3-0-6) 

         (Household Environmental Management)  

        518 100 จุลชีววิทยาในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 

         (Microbiology in Everyday Life) 

        518 101 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด   2(1-2-3) 

      (Mushroom Cultivation Technology) 
 

          คณะเภสัชศาสตร 

    550 153 หลักการออกแบบเบื้องตน  2(1-3-2) 

     (Basic Principle of Design) 
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        554 101 สมุนไพรพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

     (Elementary Herbal Medicines) 

       554 102 ความรูพ้ืนฐานดานยา                                            3(3-0-6) 

     (Basic Drug Knowledge) 

 

    554 105 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1  3(2-2-5) 

     (English for Health Sciences I) 

        554 106 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2  3(2-2-5) 

     (English for Health Sciences II) 

     554 107 จริยธรรมการประกอบวิชาชีพ   2(2-0-4) 

     (Professional Ethics) 

              554 108 หลักการวิจัย  2(2-0-4) 

     (Principles of Research) 
 

                                     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

        600 101 ภาษาอังกฤษส่ือสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต  3(3-0-6) 

         (Communicative English for Applied Science) 

        600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต  3(3-0-6) 

         (Technical English for Applied Science) 

        600 111  เทคโนโลยีสะอาดและส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 

         (Clean Technology and Environment) 

        600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

         (Food and Life Style) 

        600 113 ศิลปะการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 

         (Art of Living) 

        600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

         สําหรับการวิจัยดานอาหาร 

 (Information Technology and Computer  

                                   Applications for Food Research) 

        600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 

         (Biotechnology and Life Quality) 

        600 116  ภาวะผูนํากับการพัฒนา  3(3-0-6) 
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         (Leadership and Development) 

        600 117 พลังงานและส่ิงแวดลอมกับชีวิต  3(3-0-6) 

         (Energy and Environment for Life) 

        600 118  ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

         (Business for Everyday Life) 

        600 119  ไฟฟาและความปลอดภัย  3(3-0-6)  

          (Electricity and Safety) 

        600 120  การตลาดและการเงิน   3(3-0-6) 

          (Marketing and Finance) 

        600 121 เทคโนโลยีเครือขายและการส่ือสาร   3(3-0-6) 

          (Network Technology and Communication)  

    คณะดุริยางคศาสตร 

        660 101 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานดนตรี 1    3(2-2-5) 

          (English for Music I) 

        660 102 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานดนตรี 2   3(2-2-5)  

          (English for Music II) 

        660 103 ศิลปะการฟง   3(3-0-6) 

          (The Art of Listening) 

        660 104 ดนตรีวิจักษ   3(3-0-6) 

          (Music Appreciation) 

 

           คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

        700 141  พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจการเกษตร   3(3-0-6) 

          (Basic in Agricultural Technology and Agribusiness) 

        700 142 สินคาเกษตรและอาหารในประชาคมอาเซียน   3(3-0-6) 

          (Agricultural Commodities and Food in the ASEAN 

                     Commodity) 

        700 143  เศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน และภูมิปญญาไทย  3(3-0-6) 

                                    ทางการเกษตร 

          (Sufficiency Economy, Community Enterprise  

                                   and Thai Wisdom in Agriculture) 

        700 144 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและส่ิงแวดลอม   3(3-0-6) 



    10 

 

 

          อยางยั่งยืน 

                                   (Agricultural Resources and Environmental  

                                    Management for Sustainable) 

       700 231 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการเกษตร 1    3(3-0-6) 

        (English for Agricultural Science I) 

       700 232 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการเกษตร 2    3(3-0-6) 

        (English for Agricultural Science II) 

       

     คณะวิทยาการจัดการ 

   760 103 ความรูคอมพิวเตอรเบื้องตน   3(3-0-6) 

    (Basic Computer Science) 

   760 104 สังคมและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 

    (Thai Society and Culture) 

   760 105 ทองถ่ินศึกษา    3(3-0-6) 

    (Local Studies) 

              760 112 โครงการพระราชดําริ    3(3-0-6) 

    (Royally-Initiated Projects) 

   760 115 นิทานและการละเลนพ้ืนบาน    3(3-0-6) 

    (Folktales and Folk Plays) 

   760 117 ภาษาไทยเชิงธุรกิจ   3(3-0-6) 

    (Thai Language in Business) 

   760 119 การพูดในท่ีสาธารณะ   3(3-0-6) 

    (Public Speaking) 

   765 104 ศิลปะในประเทศไทย    2(2-0-4) 

    (Art in Thailand) 

   765 105 มรดกวัฒนธรรมทางศาสนาในประเทศไทย    2(2-0-4) 

    (Cultural Heritage of Religions in Thailand) 

   765 106 ประวัติศาสตรและโบราณคดีไทย    3(3-0-6) 

    (Thai History and Archaeology) 

 

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

     800 101 ประวัติการออกแบบและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
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     (History of Design and Technology) 

     800 102 หลักการส่ือสาร  3(3-0-6) 

     (Principle of Communication) 

     800 103  สถิติประยุกตทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  3(3-0-6) 

      (Applied Statistics for Information and  

                                   Communication Technology) 

                     800 115 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 

                                    (Physics for Information Technology) 

     800 201 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1  3(3-0-6) 

     (English for Information and Communication  

                                   Technology I) 

     800 202  ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2  3(3-0-6) 

     (English for Information and Communication  

                                   Technology II) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 6.4  คําอธิบายรายวิชา 
  

081 101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร       3(3-0-6) 

  (Thai for Communication) 

          หลักและแนวคิดของการส่ือสาร ทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ

และสรางสรรค เพ่ือใชในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

           Principles and concepts  of communication; the use of Thai language skills for 

effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking. 

 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 
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 (English for Everyday Use) 

          การฝกทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน โดยฝกการฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน และใน

สถานการณตางๆ ฝกอานเพ่ือความเขาใจ สามารถสรุปใจความสําคัญ ฝกเขียนในระดับยอหนา และ

สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

          Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking in 

everyday life and in various situations; practice of reading comprehension to be able 

to summarize main points;  practice of paragraph writing; ability to use English as a 

tool for knowledge seeking. 

 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

  (English Skills Development) 

                           การฝกทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน โดยฝกการอานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ี

อาน สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการอานไปประกอบการเขียน ฟงจับใจความและสามารถใช

ภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

          Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion on 

what is read; ability to use  information from reading to write; listening for main ideas; 

ability to use English as a tool for knowledge seeking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

082 101 มนุษยกับศิลปะ  3(3-0-6) 

  (Man and Art) 

          ความสําคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษยในฐานะผูสรางสรรคงานศิลปะ ท่ีมาของแรงบันดาล

ใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในดานทัศนศิลป ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึงปจจุบัน   
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ท้ังนี้โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญตอไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะส่ือความคิด 

อารมณ คติความเช่ือ และการสะทอนภาพสังคม วิธีการมองและช่ืนชมผลงานศิลปะจากแงมุม

สุนทรียศาสตร ปฏิสัมพันธระหวางศิลปะกับมนุษยและสังคม 

          The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of 

inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from the 

past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression of 

mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art appreciation 

from aesthetic perspectives and the interaction between art, mankind and society. 

 

082 102  มนุษยกับการสรางสรรค  3(3-0-6) 

  (Man and Creativity) 

          วิวัฒนาการของมนุษยชาตแิละบทบาทของมนุษยในการสรางสรรคท้ังส่ิงท่ีเปนนามธรรมและ

รูปธรรม ซึ่งเปนรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษยในดานตางๆ ท่ีสืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึง

ปจจุบัน  ปจจัยท่ีเอื้อตอการสรางสรรค กระบวนการสรางสรรค ลักษณะและผลผลิตของการ

สรางสรรค ตลอดจนผลกระทบตอมนุษยชาติในแตละยุคแตละสมัย   ท้ังนี้ โดยการวิเคราะหขอมูลใน

ปริทัศนประวัติศาสตร และจากมุมมองของศาสตรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

           The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation 

which have been the foundations of human civilization from the past to the present; 

contributing factors, processes, characteristics and outputs of creativity and impacts 

on mankind in each period; analysis from the perspective of history and relevant 

disciplines. 
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082 103 ปรัชญากับชีวิต  3(3-0-6) 

  (Philosophy and Life) 

          ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง 

ความรู คุณคาทางจริยธรรมและความงาม การคิดอยางมีเหตุผล การวิเคราะหประเด็น ปญหารวม

สมัย   อันจะนําไปสูการสรางสํานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

          The significance of philosophy, concepts and philosophical methods related 

to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty; logical thinking 

and analysis of contemporary issues leading to ethical consciousness and social and 

personal responsibilities. 

 

082 104 อารยธรรมโลก  3(3-0-6) 

  (World Civilization) 

          ความหมายของคําวา อารยธรรม รูปแบบและปจจัยพ้ืนฐานท่ีนําไปสูกําเนิดของอารยธรรม 

ความรุงเรืองและความเส่ือมของอารยธรรมสําคัญของโลกในแตละยุคสมัย กระบวนการส่ังสมความ

เจริญท่ีมาจากความคิดสรางสรรค  การเรียนรูจากประสบการณ  ปฏิสัมพันธระหวางอารยธรรมตางๆ 

ท้ังในดานวัตถุธรรมและจิตใจ ไมวาจะเปนระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม 

ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเช่ือ ซึ่งยังคงมีคุณูปการตอสังคมมนุษยในปจจุบัน 

          The significance of civilization;  forms and fundamental factors leading to the 

origin of civilization, the glory and decline of world civilization in each period; the 

process of civilization accumulating from creativity and learning experience and 

material and spiritual interaction between civilizations related to politics and 

government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting present 

society. 

  

082 105 อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 

  (Thai Civilization) 

          พ้ืนฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางดานประวัติศาสตร การสรางสรรค 

คานิยม ภูมิปญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา 

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ

บทบาทของไทยในประชาคมระหวางประเทศ 
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          Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on historical 

background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage: language, 

literature, art, religion, politics and government, the economy and society; the effects 

of science and technology; the role of Thailand as a member of the international 

community. 

 

 

082 106    ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคมอาเซียน                                               3(3-0-6) 

  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

          การตั้ งถ่ินฐาน ท่ีสัมพันธกับภู มิศาสตรและระบบนิ เวศน  รูปแบบท่ีหลากหลายของ

สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน  คติความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม  พัฒนาการทางสถาปตยกรรม ศิลปะและ

มรดกทางสถาปตยกรรมท่ีเกี่ยวของ และสถาปตยกรรมรวมสมัยท่ีเปนเอกลักษณของแตละชาติใน

ประชาคมอาเซียน 

              The development of settlements in relation to geography and ecology.  

Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief, religion, 

and culture.  The development of architecture, its related arts and architectural 

heritage.   Contemporary architecture indicative of the identity of ASEAN countries.  

  

082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 (Meditation for Self-Development) 

          ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ข้ันตอน จุดเร่ิมตนของการทําสมาธิ 

ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการตอตานสมาธิ และการ

นําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ข้ันตอน คุณสมบัติ ประโยชน

ของฌานและญาณ ส่ิงท่ีควรรูเร่ืองวิปสสนา ความแตกตางระหวางสมถะกับวิปสสนา แผนผังสมถะกับ

วิปสสนา ชาวโลกกับวิปสสนา 

             Meanings, objectives, methods, and stages of meditation.  The 

commencement of meditation, the characteristics, and benefits of recitation and 

meditation.  Characteristics of anti-meditative states and the applications of 

meditation in daily life.  Meditation for study and work, including the characteristics, 

stages, qualities, and benefits of Dhyana (contemplation) and jhana (awareness).  

Concepts of Vipassana (insight) and the differences between Samatha (serenity) and 
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Vipassana, including diagrams of Samatha and Vipassana techniques.  The relevance 

of Vipassana for global citizens. 

 

082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                                                      3(3-0-6) 

             (Art and Visual Culture)   

          ผลผลิตทางวัฒนธรรมในดานศิลปะ การออกแบบ และสถาปตยกรรมจากปจจัยของปรัชญา 

การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจากการรับ

วัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเขามาในสังคมไทย 

              Cultural products in art, design and architecture as reflection of philosophy, 

politics, economics science and technology of western culture, effect of the 

adoption of Western visual culture on Thai society. 

 

 

082 109  ดนตรีวิจักษ                                                                                 3(3-0-6) 

             (Music Appreciation) 

           องคประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและตางประเทศท่ี

สําคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตางๆ รวมท้ังดนตรีพ้ืนบาน ลักษณะเฉพาะของดนตรี

ประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอื่น  

            Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and 

foreign composers; comparison of characteristics of music from different nations and 

folk music; unique characteristics of Thai music, and the relationship between music 

and other art forms. 

 

082 110   ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยางเปนสุข       3(3-0-6) 

        (Art of Living and Working for Happiness) 

                    การเรียนรูเพ่ือความเขาใจชีวิตของตนเองและผูอื่น บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตอ

ตวัเองและสังคม หลักการทํางานรวมกับผูอื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรมจริยธรรม

ในการดําเนินชีวิตและการทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต แนวทางการดําเนินชีวิตและการทํางาน

ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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     Studying in order to understand oneself and others.  Roles and responsibility 

for oneself and community.  Principles of cooperation.  Personality and social 

manners.  Morals and ethics in everyday life and work.  Ways of living and working 

based on principles of sufficiency economy. 

 

083 101    มนุษยกับส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 

  (Man and His Environment)  

          ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมและภูมินเิวศน โดยพิจารณาถึงความสัมพันธของ

การอยูรวมกันของส่ิงมีชีวิตเพ่ือใหเกิดความสมดุลแหงธรรมชาต ิปจจัยท่ีนําไปสูความเส่ือมโทรมของ

ส่ิงแวดลอม ธรรมชาต ิและภูมินิเวศน ลักษณะและขอบเขตของปญหาในปจจุบัน แนวโนมของปญหา

ในอนาคตและผลกระทบตอมนุษยชาติ ตลอดจนสงเสริมใหมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือ

นําไปสูสังคมแบบยั่งยืน 

          The relationship among humans, environment and geographical ecology; the 

harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors leading to 

degradation of natural environment and geographical ecology; characteristics and 

scopes of present problems; trends of problems in the future, the effect of the 

problems on human race; enhancement and involvement in environmental 

management for the sustainable society. 

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ  3(3-0-6) 

  (Psychology and Human Relations) 

          ธรรมชาติของมนุษยในดานพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแตละชวงวัย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

พัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรูตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความพึงพอใจระหวาง

บุคคล การส่ือสาร สัมพันธภาพระหวางบุคคล หลักการจูงใจและการใหกําลังใจ อารมณ   การควบคุม

อารมณและการจัดการความเครียด  การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผูนํา การทํางานเปนหมู

คณะ การประยุกตจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตนและสรางสรรคคุณภาพชีวิต 

          Human nature focuses on development,  developmental stages, contributing 

factors to the development, self-perception and perception of others, attitude, 

interpersonal satisfaction, communication and interpersonal relations, principle of 

motivating people, emotion, emotional control and coping with stresses, personality 

development, adjustment, leadership, teamwork, an application of psychology for 

self improvement and to create the quality of life. 
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083 103 หลักการจัดการ   3(3-0-6) 

  (Principles of Management) 

          ความหมาย นัยและความสําคัญของคําวา การจัดการ ตลอดจนจุดประสงคแนวคิดในเชิง

ปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีท่ีเอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การประกอบกิจหรือภารกิจ   

ใดๆ ก็ตามของปจเจกบุคคล องคกรและสังคมใหลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ท้ังนี้ 

โดยครอบคลุมประเด็นวาดวยจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม การกําหนดนโยบายและการ

วางแผน พฤติกรรมองคกร การจัดการองคกร การบริหารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล 

          Meanings and importance of the management.  Purposes and principles of 

philosophical concepts in theoretical contributing to success in life.  Operation or 

mission of individual; organizations and societies to be accomplished efficiently and 

effectively with ethics and social responsibility.  Policy and planning; organisational 

behavior; organising; resource management and evaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

083 104 กีฬาศึกษา   3(2-2-5) 

  (Sport Education) 

          ความเปนมาของกีฬา เรียนรู ฝกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา 

มารยาทของผูเลนและผูชม สมรรถภาพทางกาย การปองกันอุบัติเหตุจากการเลนกีฬา การปฐม

พยาบาลเบื้องตน รวมถึงบทบาทหนาท่ีการเปนนักกีฬาและผูชมท่ีดี ประโยชนของกีฬาท่ีมีตอ          

การเสริมสรางสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา 

          The history of sport education, learning, training, skills development, technical 

of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, physical fitness, 
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accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete and an audience, 

the benefits of sport to enhance wellness. A choice to study an international sport or 

contemporary sport. 

 

083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย   3(3-0-6) 

  (Thai Politics, Government and Economy) 

          โครงสราง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการ

บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธระหวางกลไกทางการเมือง        

การปกครองและเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ    ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ

โลกาภิวัตนท่ีมีตอระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 

           Structure, system and processes of Thai politics; government and the 

economy; the development of government and civil society’s roles; analysis of the 

relationship between political mechanisms, government and the economy affecting 

national development; analysis of the impact of globalization on politics, government 

and economy. 

 

083 106    ศิลปะการแสดงในอาเซียน                                                              3(3-0-6) 

              (Performing Arts in ASEAN) 

            รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ และบริบทของการกอเกิดศิลปะการแสดงในประชาคมอาเซียน    

จุดรวมในเชิงอัตลักษณท่ีสะทอนผานศิลปะการแสดง  

            Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing arts 

in ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts. 

 

 

 

 

 

 

 

083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                                                          3(3-0-6) 

 (Aspects of ASEAN Culture) 
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           การกอเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน  อัต ลักษณ  ความหลากหลาย และ

ความสัมพันธทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน  และการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมของ

พลเมืองอาเซียน     

              The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities and 

the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural 

communication. 

 

083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                                                   3(3-0-6) 

              (ASEAN Music Culture) 

           วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรีในพ้ืนท่ีวัฒนธรรม

หลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เคร่ืองดนตรี วงดนตรี เพลงสําคัญ ศิลปนดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ

ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ สภาพปจจุบันของดนตรีอาเซียน 

               Musical culture in the ASEAN community; history and development of 

mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; ensembles; 

major songs and key ASEAN composers and musicians; the relationship between 

ASEAN music and other art forms; the present situation of ASEAN music. 

 

083 109     การใชชีวิตอยางสรางสรรค                                                           3(3-0-6) 

              (Creative Living) 

            ความคิดสรางสรรคและสุนทรียภาพในการดําเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว  และชุมชน    

ชุดความคิดตางๆ ท่ีกําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิต การใชชีวิตอยางพอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม 

ปจจัยพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตของมนุษย การบริโภคทรัพยากร การอยู

อาศัย ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  จิตอาสา หนาท่ีพลเมือง 

                           Creativity and aesthetics of individual, family and community life, including 

factors determining lifestyle.  Examining sufficiency living, consumerism, basic factors 

and facilities in human living.  Understanding resource consumption, inhabitance, 

social and environmental responsibility and civil duty. 
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083 110    กิจกรรมเพื่อชีวิตสรางสรรค                                                           3(3-0-6) 

              (Activities for a Creative Life) 

            ความหมายและความสําคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค การปลูกฝงทัศนคติท่ีดีของการเปนพลเมืองโลก การสรางเสริมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม

และความซื่อสัตยสุจริต การพัฒนาการทํางานเปนทีม การเรียนรูเพ่ือการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรู

ผานกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบตางๆ 

                           The meaning and importance of self-development for students.  Desired 

graduate attributes and the cultivation of a  positive attitude as a global citizen.  The 

encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty. Teamwork 

development.  Lifelong learning from student development activities.  

 

083 111     ประสบการณนานาชาติ 3(3-0-6) 

     (International Experience)  

  เง่ือนไขรายวิชา: โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ/ นักศึกษาออกคาใชจายเอง 

          ความสําคัญ และวัต ถุประสงคของการเรียน รูแบบบูรณาการโดยการเดินทางและ

ประสบการณในตางประเทศ   การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง  ฝกประสบการณใน

มหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอื่น ในตางประเทศโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําคณะ/ มหาวิทยาลัย และเรียนรูภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ประวัติศาสตร ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้นๆ 

           The importance and objectives of integrated learning through travels and 

international experiences, including planning and preparation of trips, training for 

experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign 

country as suggested by the Faculty of University.  Knowledge and experience of 

language, culture, tradition and history gained from the chosen country. 

 

083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 

 (Sufficiency Economy and Social Development) 
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            ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโครงการ

อนัเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ใหเกิดการตระหนักท่ีดีในวิถีการดํารงชีวิต 

           Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy.  Case 

studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy.  Application of 

sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life. 

   

 

 

 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ          3(3-0-6) 

(Food for Health) 

          ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบอาหาร สุขลักษณะของ

อาหารกับสุขภาพ อาหารท่ีไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปญหา

โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปอนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ  ความ

ปลอดภัยดานอาหารและการคุมครองผูบริโภค 

          Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene and 

health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional problems 

and diseases; diseases from contamination of food preservatives and packaging; food 

safety and consumer protection. 

 

084 102 ส่ิงแวดลอม มลพิษและพลังงาน  3(3-0-6) 

  (Environment, Pollution and Energy) 

          สวนประกอบและความสัมพันธของส่ิงตางๆ ในธรรมชาต ิสาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการ

มลพิษชนิดตางๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใชพลังงานและการจัดการ  

          Compositions and relationships of natural elements.  Causes, impacts, and 

management of various types of pollutants.  Energy.  Impact and management of 

energy usage. 

 

084 103 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  3(3-0-6) 

  (Computer, Information Technology and Communication) 
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          บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปจจุบัน 

แนวโนมในอนาคต ความรูพ้ืนฐาน การประยุกตอยางสรางสรรค การรักษาความม่ันคง กฎหมายและ

จริยธรรมท่ีเกี่ยวของ 

          Roles and significance of computers, information technology, and 

communication in modern days.  Future trends.  Basic knowledge, creative 

applications, securities, laws, and ethics related to computer and information. 

 

084 104 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

          เซต ระบบจํานวนจริง ตรรกวิทยา ความนาจะเปน ประเภทของขอมูล สถิติพรรณนา เลข

ดัชนี ดอกเบี้ย ภาษีเงินได บัญชีรายรับ-รายจาย 

           Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive statistics. 

Index number. Interest. Income tax. Basic accounting. 

 

 

 

084 105 โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(3-0-6) 

  (World of Technology and Innovation) 

          ปรัชญา แนวคิด และการสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ในปจจุบันและอนาคต   

การพัฒนา การประยุกตใชและการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  

          Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in the 

present and future.  Development, application and management.  Role and effect of 

developed technology and innovation on the life, economics and social. 

 

084 106  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                                   3(3-0-6) 

           (Science and Technology in ASEAN Community) 

           วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการพัฒนาประชาคมอาเซียนอยางสรางสรรคและยั่งยืนในดาน

สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดลอม การเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีจากแหลงเรียนรูในชุมชน การแลกเปล่ียนความรูของนักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีใน

ประชาคมอาเซียน กิจกรรมการส่ือสารตอสาธารณะและการสรางส่ือประเภทตางๆ เพ่ือแสดงผล

กระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอชุมชน 
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              Science and technology for the creative and sustainable development of 

ASEAN community, with regards to society, economy, art, culture, education, public 

health  environment.  Examining community education resources for science and 

technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and technologists.  

Public communication activities, and the creation of media resources to demonstrate 

the impact of science and technology on the community.  

 

084 107   พลังงานในอาเซียน                                                    3(3-0-6) 

             (Energy in ASEAN) 

           ความสําคัญของพลังงานและส่ิงแวดลอม  ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน 

สถานการณและแนวโนมการใชพลังงานของอาเซียนและของโลก  แหลงพลังงานหมุนเวียนและ

พลังงานทางเลือกในอาเซียน  ศักยภาพในการผลิตพลังงานในอาเซียน  นโยบายดานพลังงานใน

อาเซียน  ภาวะโลกรอน  ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมเนื่องจากการใชพลังงาน   

             Importance of energy and environment.  Types of energy. Energy conversion 

technology.  Situation and trend of energy use in ASEAN and in the world.   

Renewable and alternative energy resources in ASEAN.  Potentials of energy 

production in ASEAN.  Energy policies in ASEAN.  Global warming.  Environmental 

impacts due to energy use.  

 

 

 

 

084 108   โลกและดาราศาสตร                                                  3(3-0-6) 

              (Earth and Astronomy)      

            ความเปนมาและความสําคัญของวิชาดาราศาสตร บรรยากาศโลก การพยากรณทาง

อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณและสังเกตการณทางดาราศาสตร ระบบสุริยะและกลุมดาวบนทองฟา  

การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

            History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and 

meteorological forecasting.  Astrological phenomena and observation, the solar 

system, constellations and application of this knowledge in everyday life. 

    

200 171  ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ   3(2-2-5) 

  (English for Art Students) 
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          ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวของกับงานศิลปะ โดยการฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และ การ

เขียน เพ่ือการส่ือสารในระดับท่ีสูงข้ึน 

          English for art classes through practicing for skills in listening, speaking, reading 

and writing for communication purpose in higher levels. 

 

200 172  ศิลปะตะวันตก   3(3-0-6) 

     (Western Art) 

          แนวความคิดหลักในศิลปะตะวันตก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางศิลปะกับ

พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของตะวันตก บทบาทของเทคโนโลยีในวิวัฒนาการของศิลปะตะวันตก 

วิเคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญๆ ท้ังท่ีเปนแนวบริสุทธิ์และแนวประยุกต ท้ังในสวนท่ีสะทอนใหเห็น

เอกลักษณของคนตะวันตกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรงกระตุนของศิลปะตะวันตกท่ีมี

ตอศิลปะไทยยุคใหม และลักษณะอันเปนสากลของศิลปกรรมไทยในปจจุบัน 

         Main concept of western art with a focus on the relations between art 

expression and western culture.  It also includes the role of technology in the 

development of western art, the analysis of major fine and applied arts that reflect 

the identity of western people and common character of human being, as well as 

the impulse of western art to both Thai modern art and the international character 

of Thai art work at present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 173  ศิลปวิจักษ   3(3-0-6) 

     (Art Appreciation) 

          ลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความช่ืนชมและความสํานึกใน

คุณคาของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมท้ังในอดีตและปจจุบัน บทบาทของ

ทัศนศิลปในวัฒนธรรมของมนุษยชาติท้ังตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแสดงออก   

ท้ังนี้ ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปท่ีมีตอการดํารงชีวิตของคนไทย 
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          The character and significance of Visual Arts with an aim at creating taste, 

appreciation, and realization of the value of creative art, through the examples from 

the past and present.  The role of Visual Arts in human culture of East and West, 

especially the way they are expressed, in order to identify the direct influence of 

Visual Arts on Thai ways of living. 

 

263 102 คณิตศาสตร   3(3-0-6) 

  (Mathematics) 

            ศึกษาพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตร แคลคูลัสเกี่ยวกับฟงกชันของตัวแปรเดี่ยว อัตราการ

เปล่ียนแปลงของฟงกชันอนุพันธ การอินทิเกรต การประยุกตกับปญหาตางๆ ทางกายภาพเพ่ือ

นําไปใชประโยชนในการออกแบบทางสถาปตยกรรม 

            Fundamental course in mathematics dealing with calculus of functions, 

differentiation,    integration, and constants; practical applications for problem 

solving in architectural  design. 

 

265 201 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสถาปตยกรรม 1  3(2-2-5) 

 (English for Architecture I) 

          ฝกการอานบทความทางวิชาการดานสถาปตยกรรมและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ การเขียนสรุป

ประเด็นเพ่ือใชในการนําเสนอ และการแสดงความคิดเห็นดวยการพูดในช้ันเรียน 

          Exercises in article reading on architecture and its related disciplines; writing 

summaries and giving verbal presentations to express opinions in class. 

 

265 202  ภาษาอังกฤษสําหรับงานสถาปตยกรรม 2   3(2-2-5) 

   (English for Architecture II)  

               ฝกการอานบทความทางวิชาการดานสถาปตยกรรมและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ การสรุป

ประเด็น และการนําเสนอในรูปของการเขียนสรุปเปนบทคัดยอ บทความ หรือรายงานท่ีมีการอางอิง

อยางเปนระบบ 

               Exercises in article reading on architecture and its related disciplines; 

summarizing important points, writing articles, abstracts and reports; quoting, 

referencing and citations. 

 

355 101 ความเขาใจในศิลปะตะวันออก   3(3-0-6) 
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   (Understanding Eastern Art) 

             ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับศิลปะอินเดีย ศิลปะเอเชียอาคเนย และศิลปะเอเชียตะวันออก

โดยสังเขป 

             Basic understanding of Indian art, Southeast Asian art and East Asian art in 

general. 

 

355 102 วรรณคดีปริทัศน   3(3-0-6) 

   (Literary Preview) 

          การศึกษาและการสํารวจวรรณคดีไทยเร่ืองตางๆ ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน ในดาน

รูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ ตลอดจนคุณคาทางอารมณสุนทรียและทาง

สังคม 

          A study and survey of Thai literary works from Sukhothai period to the present 

time in terms of literary forms, contents, language, concepts, literary techniques and 

aesthetic and social values. 

 

355 103 วรรณกรรมไทยรวมสมัย  3(3-0-6) 

   (Contemporary Thai Literature) 

          รูปแบบและกลวิธีการนําเสนอในวรรณกรรมไทยรวมสมัย และความสัมพันธของวรรณกรรม

กับสังคม โดยเลือกศึกษาวรรณกรรมไทยรวมสมัยบางเร่ือง 

          Literary forms and techniques of contemporary Thai literature, the 

relationship between literature and society from selected contemporary Thai literary 

works. 

 

355 104 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 

   (Thai Studies) 

          ลักษณะสําคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในดานประวัติศาสตร ศาสนาและความเช่ือ 

ประเพณี ดนตรี และนาฏศิลป วัฒนธรรมการแตงกาย  

          มีทัศนศึกษานอกสถานท่ี  

          Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, religion 

and beliefs, custom, music, performing arts, costumes.   

          Fieldwork required. 
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355 105 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน  3(2-2-5) 

   (Basic French) 

          การฝกทักษะผูเร่ิมเรียนภาษาฝร่ังเศสในการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

          Practice in French listening, speaking, reading, and writing skills for beginners.  

355 106 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารข้ันพื้นฐาน  3(2-2-5) 

   (French for Basic Communication) 

          การฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือใหสามารถใชภาษาฝร่ังเศสในการ

ส่ือสารข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง 

          Practice in listening, speaking, reading, and writing skills in order to use French 

for basic communication correctly. 

 

355 109 ความเขาใจในศิลปะไทย  3(3-0-6) 

   (Understanding Thai Art)  

          คติ แนวความคิด อิทธิพลจากศาสนา สังคม วัฒนธรรม ท่ีมีผลตองานศิลปะไทย ตั้งแตสมัย

ทวารวดีจนถึงปจจุบัน 

          Beliefs, concepts, religious, social as well as cultural influences upon Thai art 

from Dvaravati period to the present. 

 

355 110 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน                           3(3-0-6) 

 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

             ลักษณะท่ัวไปของภาษา  การกําเนิดภาษา  ความแตกตางระหวางภาษามนุษยกับภาษาสัตว  

ภาษากับตัวอักษร  โครงสรางของภาษา  การใชภาษาตามปริบทสังคม  การเปล่ียนแปลงของภาษา  

ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม  วัฒนธรรม  และอุดมการณ  รวมท้ังการรับภาษา  การเรียนรู

ภาษา การสอนภาษา และลักษณะท่ัวไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน 

              General characteristics of language, origins of language, differences between 

human and animal languages. Language and letters, the structure of language, uses 

of language in social contexts and language change. The relationship between 

language, society, culture, and ideology. Language acquisition, language learning and 

teaching, and  general characteristics of ASEAN languages and cultures. 
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355 111 ภาษาจีนพื้นฐาน                                                                      3(3-0-6) 

 (Fundamental Chinese) 

              ระบบเสียงและสัทอักษรพินอินในภาษาจีนกลาง  การเขียนอักษรจีน  คําศัพทและรูปประโยค

พ้ืนฐาน  ตลอดจนหลักไวยากรณภาษาจีนกลางเบื้องตน       

          Phonology of Mandarin Chinese and the Pinyin alphabet, including Chinese 

character   writing, basic words, sentences and grammar of Mandarin Chinese. 

 

355 112     สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน                                          3(3-0-6) 

 (Chinese Conversation in Everyday Life) 

             ทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนกลางข้ันพ้ืนฐานสําหรับการส่ือสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน    

            Basic listening and speaking skills for everyday use of Mandarin Chinese. 

 

355 113 ภาษามลายูพื้นฐาน                                3(3-0-6) 

 (Fundamental Bahasa Melayu) 

              ระบบเสียงภาษามลายู การอานและเขียนภาษามลายูดวยอักษรรูมี   คําศัพทและรูปประโยค

พ้ืนฐาน ตลอดจนหลักไวยากรณภาษามลายูเบื้องตนสําหรับการอานและการเขียน    

           Phonology of Bahasa Melayu, reading and writing of the Bahasa Melayu Rumi 

alphabet, basic words, sentences and grammar for fundamental reading and writing. 

 

355 114 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจําวัน                            3(3-0-6) 

 (Bahasa Melayu Conversation in Everyday Life) 

              ทักษะการฟงและการพูดภาษามลายูข้ันพ้ืนฐานสําหรับการส่ือสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน    

           Basic listening and speaking skills for everyday use of Bahasa Melayu. 

 

355 115 ภาษาฮินดีพื้นฐาน                                                                        3(3-0-6)

 (Fundamental Hindi) 

           ประวัติความเปนมา ลักษณะท่ัวไป และพัฒนาการของภาษาฮินดีตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  

                 ระบบเสียงภาษาฮินดี การเขียนอักษรเทวนาครี คําศัพทและรูปประโยคพ้ืนฐานในภาษาฮินดี 

ตลอดจนหลักไวยากรณภาษาฮินดีเบื้องตน 
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           History, general characteristics and development of Hindi from the past to 

present.  Hindi phonology and Devanagari alphabets writing, basic words, sentences 

and basic Hindi grammar. 

 

355 116     สันสกฤตศึกษาในโบราณคดีและประวัติศาสตรไทยและอาเซียน   3(3-0-6) 

                (Sanskrit Studies in Thai and ASEAN Archaeology and History) 

                           ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาสันสกฤต ระบบถายถอดอักษร อิทธิพลของสันสกฤตตอระบบ

อักษรไทยและอักษรของภาษาทองถ่ิน อิทธิพลของสันสกฤตศึกษาในโบราณคดี และประวัติศาสตร

ไทยและอาเซียน  

           Introduction to Sanskrit, transliteration, influence of Sanskrit on Thai and local 

scripts, influence of Sanskrit on Thai and ASEAN archaeology and history. 

 

 

355 117    วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน       3(3-0-6) 

                (Buddhist Ways of life in Thailand and ASEAN) 

           ความรูพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตท่ีเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน เร่ิม

ตั้งแตการเกิดจนกระท่ังวาระสุดทายของชีวิต 

           Inroduction to the Buddhist ways of life, from birth to death, in Thailand and 

ASEAN countries. 

 

355 118  ภาษาเขมรพื้นฐาน          3(3-0-6) 

 (Fundamental Khmer Language) 

           ประวัติความเปนมา ลักษณะท่ัวไปของภาษาเขมร ระบบเสียงภาษาเขมร อักขรวิธีภาษา

เขมร คําศัพทและรูปประโยคพ้ืนฐานในภาษาเขมร ตลอดจนหลักไวยากรณเขมรเบื้องตน 

                           History, general characteristics, phonology and orthography of Khmer 

language, basic words, sentences and basic Khmer grammar. 

  

360 111 ภูมิปญญาไทยกับการสรางสรรค  3(3-0-6) 

   (Thai Wisdom and Creativity)  

          วิธีการการสรางสรรคหรือการออกแบบตางๆ ของชาวไทยไมวาจะเปนดานงานหัตถกรรม การ

ออกแบบผลิตภัณฑ การตกแตงประดับประดา รวมถึงการดัดแปลงวัสดุ เพ่ือแกปญหาในการดํารงชีวิต

ประจําวัน โดยการสังเกตจากส่ิงแวดลอมใกลตัว และเก็บขอมูลดวยเทคนิคตางๆ เชน การถายภาพนิ่ง
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และภาพเคล่ือนไหว การรางภาพ การทําหุนจําลอง เปนตน แลวนํามาสังเคราะหเพ่ือเผยถึงภูมิปญญา

ไทยท่ีเปนปจจัยหลักใหเกิดการสรางสรรคนั้น ๆ  

          Thai Design and Creativity process whether the craftworks, product design, 

decoration, re-using material for solving the livelihood’s obstacles.  Exploring Thai 

Wisdom as main factors of creativity by variety searching and data collection 

techniques into synthesis process for example: photography, motion picture, 

sketching, model making. 

 

360 112 สุนทรียศาสตรเบื้องตน  3(3-0-6) 

   (Basic Aesthetics) 

          ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีวาดวยความงาม ประวัติแนวคิดและ

ทัศนคติของมนุษย ตอความงามแตละยุคสมัย เพ่ือเปนพ้ืนฐานความคิด และความเขาใจในดานความ

งาม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม และวิจารณญาณในการประเมิน คุณคาทาง

สุนทรียศาสตร 

          Scope and meaning of Aesthetics, Theory about beauty, history of concept 

and attitude about the beauty in various periods.  Basic thoughtfulness and notion of 

beauty guiding into taste development and aesthetics evaluation. 

 

360 113 การออกแบบและสรางสรรคในศิลปะตะวันออก  3(3-0-6) 

   (Design and Creation in Oriental Arts) 

          กระบวนการและบริบทของการออกแบบและสรางสรรคในศิลปะตะวันออก ในชวงเวลาและ

พ้ืน ท่ีต างๆ การผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันกอใหเกิดพัฒนาการดาน รูปแบบและ

ลักษณะเฉพาะ เพ่ือเปนแนวทางการออกแบบและสรางสรรค การสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิ

ปญญาไทย 

          Process and context of Eastern Design and Creativity in any space and time, 

composition of concept and methodology initiative of development of forms and 

identity as the guidelines of design and creation inheritance of both local and Thai 

wisdom.  

 

400 001  ภาษาไทยพื้นฐานสําหรับชาวตางประเทศ                          3(3-0-6)  

 (Basic Thai for Foreigners)  

                เง่ือนไข : วิชาเลือกเฉพาะนักศึกษาตางชาติทุกคณะวิชา 
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           การออกเสียงภาษาไทยใหชัดเจน  การฟงและการพูดเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวันอยางมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย  การอานและการเขียนตามอักขรวิธีไทย  การอานและ

การเขียนคําและประโยคท่ีใชในชีวิตประจําวัน  

                           Accurate pronunciation; effective listening and speaking for everyday 

communication in accordance with Thai culture; reading and writing according to 

Thai orthography; reading and writing words and sentences for everyday use.   

                                                         

400 002   ภาษาไทยในชีวิตประจําวันสําหรับชาวตางประเทศ                         3(3-0-6) 

  (Thai in Everyday Life for Foreigners) 

 เง่ือนไข : วิชาเลือกเฉพาะนักศึกษาตางชาติทุกคณะวิชา 

           การฟงเร่ืองท่ัวไปเพ่ือจับใจความและพูดสรุปเปนภาษาไทย การพูดเลาเร่ือง การอานงาน

เขียนขนาดส้ันเพ่ือศึกษาความหมายของคําศัพทและสํานวนตลอดจนจับใจความและวัตถุประสงค

ของผูเขียน  การเขียนบันทึก การเขียนสรุปความ การเขียนเรียงความ 

            Listening for main ideas and summarizing; storytelling; reading short texts to 

understand the meaning of words and idioms; identifying the main idea and the 

author’s purpose; writing memos, summaries and compositions. 

 

 

 

 

 

 

 

400 003   ภาษาไทยเฉพาะกิจสําหรับชาวตางประเทศ                         3(3-0-6) 

 (Thai for Specific Purposes for Foreigners) 

 เง่ือนไข : วิชาเลือกเฉพาะนักศึกษาตางชาติทุกคณะวิชา 

           การฟงเร่ืองเชิงวิชาการและเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน  การพูดแสดงความคิดเห็น  การ

พูดเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ  การอานงานเขียนเชิงวิชาการ การอานบทความเชิงวิเคราะหและวิจารณ  

การเขียนบทความ และการเขียนเชิงวิชาการ 

                   Listening to academic topics and current affairs; expressing opinions; speaking 

for various purposes; reading academic texts analytically and critically; writing articles 

and academic writing. 
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400 101  การใชภาษาไทย  2(2-0-4) 

   (Thai Language Skills) 

          หลักเกณฑและฝกฝนทักษะการใชภาษาไทยดานการพูด การฟง การอาน การเขียน และการ

คิดเพ่ือใหสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถใชทักษะทางภาษาทุกดานเปนเคร่ืองมือ

เพ่ือแสวงหาความรูไดดวยตนเองตอไป 

          Principles and practice of Thai language skills in speaking, listening, reading, 

writing, and thinking for correct and proper use; using language skills for independent 

knowledge seeking. 

 

400 102  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ัวไป  2(2-0-4) 

   (English for General Communication) 

             การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน การอาน

ขอความท่ัวไป ขาวส้ัน บทความ และการแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

           Practice of listening, speaking, reading and writing skills necessary for everyday 

use; reading general texts, short news items and articles, and expressing opinions on 

related issues. 

  

400 103   ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ  2(2-0-4) 

   (English for Career Preparation) 

                           การฝกภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ การอานโฆษณาจัดหางาน การกรอกแบบพิมพ

ทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย และประวัติสวนตัวเพ่ือสมัครงาน การเตรียมตัวเพ่ือสัมภาษณงานและ

การพูดส่ือสารทางธุรกิจ 

           Practice of English for career preparation; reading classified adverts; completing   

business forms; writing letters and resumes; preparing for job interviews;  speaking for 

business communication. 

 

 

400 104   วรรณคดีวิจักษ  3(3-0-6) 

    (Literary Appreciation)  
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                           รสนิยม ความช่ืนชม และความสํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคทางวรรณศิลปโดยท่ัวไป 

คุณลักษณะของวรรณคดีท้ังในสวนท่ีเปนสากลและเปนเอกลักษณของชาติ การแสดงความคิดเห็นเชิง

วิเคราะหวิจารณเกี่ยวกับวรรณคดีเร่ืองเดนของไทย 

           Taste, appreciation and recognition of the value of literary creation in general; 

the universal and national characteristics of literature; expressing opinions 

analytically and critically of Thai literary masterpieces. 

 

400 105  นิทัศนวรรณกรรมไทยปจจบุัน  3(3-0-6) 

    (Survey of Contemporary Thai Literature) 

                          วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยรวมสมัยคัดสรรบางเร่ืองท่ีแสดงออกถึง

ลักษณะของสังคมไทยปจจุบัน ความสัมพันธของสังคมกับวรรณคดีท่ีมีตอกัน 

           Evolution of Thai literature; selected contemporary Thai literary works 

reflecting current Thai society; the relationship between society and literature. 

 

400 106   มนุษยกับการใชเหตุผล  3(3-0-6) 

    (Man and Reasoning) 

          ความสัมพันธระหวางมนุษยกับการตัดสินใจเชิงเหตุผล หลักการท่ัวไปของการใชเหตุผล 

วิธีการวิเคราะหและการสังเคราะหความคิดอยางเปนระบบ การแสดงเหตุผลในการอภิปรายทาง

วิชาการและชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม 

          Relationship between mankind and reasoned decision making; general 

principles of reasoning; systematic analysis and synthesis; reasoning in academic 

discussions and everyday life; expressing opinions about social issues with discretion. 

 

400 107  พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย  3(3-0-6) 

    (Buddhism in Thai Life) 

                         พุทธศาสนาท้ังท่ีเปนหลักคําสอนและแนวปฏิบัติท่ีปะปนกับศาสนาอื่นหรือความเช่ืออื่นๆ  

พุทธศาสนาในวิถีชีวิตทางสังคม การเมืองเศรษฐกิจ และอารมณความรูสึกของคนไทย ศิลปะและ

สุนทรียศาสตรท่ีมีรากฐานจากพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับ

พุทธศาสนา 

           Doctrine and practice of Buddhism in combination with other religions or 

beliefs; Buddhism in Thai society, politics, the economy and people’s attitude; art 
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and aesthetics originating from Buddhism; Thai traditions and rituals related to 

Buddhism. 

 

 

400 108   ภาพยนตรวิจักษ  3(3-0-6) 

   (Film Appreciation) 

          องคประกอบพ้ืนฐานดานตาง ๆ ของภาพยนตรท่ีคัดสรรท้ังในดานโครงสราง ความเปนมา 

ประเภทและสไตลการนําเสนอ เพ่ือพัฒนาความรูและความเขาใจตอภาพยนตรในฐานะผูชม 

                 Basic elements of selected films: structure, history, genre, styles of 

presentation; development of audiences’ knowledge and understanding of the films. 

 

400 109   จุดเปล่ียนในประวัติศาสตรโลก  3(3-0-6) 

   (Turning Points in World History) 

             ปรากฏการณการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม ความคิด การประดิษฐ คิดคน ท่ีมีผลตอการ 

เปล่ียนแปลงประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของประชากรในภูมิภาคของโลกท้ังในอดีตและปจจุบัน 

           Political, economic and social phenomena; ideas, and inventions affecting 

historical changes and the way of life of people in various regions of the world in the 

past and at  present. 
 

400 110     ภูมิศาสตรในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

  (Geography in Everyday Life)  

          ปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต การเปล่ียนแปลงและผลกระทบดานธรณีภาค 

อุทกภาค และบรรยากาศ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาทางภูมิศาสตรท่ีใชงานในชีวิตประจําวัน 

                           Geographical factors influencing lifestyle; change and the impact of 

lithosphere, hydrosphere and atmosphere; technology relevant to the study of 

geography used in everyday life. 

 

400 111  สังคมขาวสาร  3(3-0-6) 

    (Information Society) 

          วิเคราะหลักษณะของสังคมขาวสาร ความสําคัญของขาวสาร การผลิตขาวสารท้ังในระดับโลก

และระดับประเทศ และวิเคราะหสาระท่ีปรากฏอยูในขาวสารในส่ือประเภทตาง ๆ โดยพิจารณา

ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
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          Analysis of information society; the importance of information; information 

production at national and global levels; analysis of political, economic, social and 

cultural issues in various media. 

 

 

 

 

 

 

465 251 หลักวาทการ  2(1-2-3) 

    (Principles of Speech) 

          ความรูเกี่ยวกับการพูด หลักการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การวิจารณการพูดและฝก

ปฏิบัติการพูด ท้ังการพูดเปนรายบุคคลและการพูดเปนหมูคณะ 

          Knowledge of speech, principles of speech, development of individual 

personality, criticism of speech, and individual and group speaking practice. 

 

466 221 ภาษาอังกฤษผานกจิกรรมการศึกษาและการบันเทิง     3(3-0-6) 

     (English through Edutainment) 

          การใชภาษาอังกฤษและความตระหนักรูทางวัฒนธรรมดานภาษาผานการรวมกิจกรรม

เกี่ยวกับการศึกษาและการบันเทิงเพ่ือใหความสามารถการทํางานและเพ่ืออยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ 

          Use of English language, realization of culture in using language through 

edutainment activities leading to ability to work and live peacefully with other 

people. 

 

466 222     ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคดานงานอาชีพ      3(3-0-6) 

    (English for Occupational Purposes) 

              การใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษสําหรับส่ือสารในสถานท่ีทํางาน  

      และเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

           Use of English language skills, including listening, speaking, reading and writing, 

for communication in workplace and for professional development. 

 

467 111  จรรยาวิชาชีพ    2(2-0-4) 
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    (Professional Ethics) 

          ความสําคัญของคุณธรรม จ ริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบี ยบการปฏิบั ติ

พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาท หนาท่ีของหนวยงานท่ี

ควบคุมดูแลการมีความรูความเขาใจสิทธิหนาท่ีและการปฏิบัติหนาท่ีและการปฏิบัติในการประกอบ

อาชีพท่ีถูกตอง จะทําใหเกิดความสําเร็จและความสุขในวิชาชีพ  

          Significance of morals, ethics and code of conduct for teachers, guidelines for 

teacher’s behavior according to morals, ethics and course of action, being good 

models, having public mind for society to achieve professional success and 

happiness. 

 

 

 

 

 

467 253  ชุมชนศึกษา     2(2-0-4) 

    (Community Studies) 

          ความรูเกี่ยวกับชุมชนในดานกายภาพ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง บุคคลสําคัญ ประชากรและส่ิงแวดลอมตลอดจนปญหาและการวางแผนเพ่ือ

พัฒนาชุมชน 

          มีการศึกษานอกสถานท่ี 

          Community in physical appearance, history, art and culture, economy, society, 

politics, government, important people, population and environment including 

problems and plans for community development 

          Field trip included. 

 

510 201  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

    (Scientific English) 

          การฝกอานบทความวิชาการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหเขาใจและจับใจความสําคัญของบทความ 

เขาใจวัตถุประสงคของผูเขียน ตลอดจนฝกเขียนสรุปใจความสําคัญและเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร

เปนภาษาอังกฤษได 
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          Practice reading comprehension skills in scientific articles in order to get the 

main ideas of the articles and of the authors as well as to practice summarizing and 

writing scientific reports. 

 

510 202  ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสาร  3(3-0-6) 

    (Communicative English) 

          การฝกทักษะทางภาษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาใจและส่ือสารไดในสถานการณตางๆ โดย

เนนภาษาอังกฤษสําหรับการหางาน เชน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

และการสัมภาษณ 

          Practice in all language skills to enable students to understand and 

communicate in various social settings with an emphasis on English for future career 

such as writing applications for jobs and scholarships and interviewing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510 311  การบริหารจัดการสําหรับนักวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

    (Operations Management for Scientists) 

          ความรูเบื้องตนสําหรับนักวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ยุทธศาสตรการบริหาร 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนการผลิตและแผนการตลาด ทรัพยสิน

ทางปญญาและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

         มีการศึกษานอกสถานท่ี 

          Introduction of finance and investment, management strategy, strategic 

planning, business plan writing, production and market planning, intellectual property 

and related laws for scientists. 

         Field trips included.  
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510 312  แบบจําลองและการวิเคราะหระบบการผลิต  3(3-0-6) 

    (Model and Analysis of Manufacturing System) 

          ระบบการผลิต โซอุปทาน การเลือกท่ีตั้งและการออกแบบผังโรงงาน ปริมาณการผลิตท่ี

ประหยัดสุด การวางแผนการผลิตการจัดลําดับงาน การบริหารสินคาคงคลังและวัตถุดิบ การควบคุม

คุณภาพ การซอมบํารุง 

         มีการศึกษานอกสถานท่ี 

          Manufacturing system.  Supply chain.  Plant location selection and layout 

design.  Economic production quantity.  Production planning and scheduling.  

Inventory and material management.  Quality control.  Maintenance. 

         Field trips included. 

 

512 100  ธรรมชาติวิจักษ  2(2-0-4) 

    (Nature Appreciation) 

          ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญและบทบาทของส่ิงมีชีวิต คุณคาและความงามของ

ธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 

          Biodiversity.  Importance and roles of living organisms.  Value and beauty of 

nature.  Establishment of a conservation-minded consciousness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515 201  สถิติพื้นฐาน  3(3-0-6) 

    (Elementary Statistics) 

          ธรรมชาติของสถิติและแนวทางการประยุกตโดยท่ัวไปของสถิติ สถิติพรรณนา       และความ

นาจะเปน   การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเชิงสุม    การเลือกตัวอยางและการแจกแจงของ

ตัวอยาง การประมาณ การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีไมใชพารามิเตอร  การถดถอยอยางงายและ

สหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน 
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          The nature of statistics and its general applications.  Descriptive statistics and 

probability.  Probability distributions of random variables.  Sample selection and 

sampling distribution.  Estimation.  Tests of hypotheses.  Nonparametric statistics.  

Simple regression and correlation.  Analysis of variance. 

 

516 170  การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

    (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 

          ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม 

ขอบเขต วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษ สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

ปญหา การแกไข มาตรการปองกัน นโยบายและการวางแผนเพ่ือการอนุรักษ 

          Definitions and significance of natural environment and cultural heritage 

conservation.  Scopes, objectives and benefits of conservation.  Current status and 

future trends.  Problems.  Solution and preventive measures.   Policy and planning 

for conservation. 

 

516 190   การจัดการส่ิงแวดลอมในครัวเรือน  3(3-0-6) 

    (Household Environmental Management) 

          การจัดและตกแตงบาน แนวทางการตกแตงบานราคาประหยัด การเลือกสีแตงบาน การปรับ

โฉมบาน การจัดแสงสวางในบาน การระบายอากาศ การประหยัดพลังงาน การปรับปรุงทัศนียภาพ

นอกอาคาร การคัดแยกขยะ การจัดการของเสียจากหองครัว การจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน 

          House Keeping.  Economical home decoration.  Colors for home decoration.  

Home renovation.  Indoor light setting.  Ventilation.  Energy conservation.  Outdoor 

landscape improvement.  Soil waste separation.  Kitchen waste management.  

Household hazardous waste management. 

 

518 100  จุลชีววิทยาในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 

    (Microbiology in Everyday life)  

          การใชประโยชนของจุลินทรีย และความสําคัญของจุลินทรียท่ีมีตอวงการอาหาร อุตสาหกรรม

การเกษตรและการแพทยตอมนุษยในชีวิตประจําวัน 

          Wise use of microorganisms and importance of food, industrial, agricultural 

and medical microorganisms in human everyday life. 

518 101 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด         2(1-2-3) 
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    (Mushroom Cultivation Technology) 

              การเพาะเห็ด ปจจัยท่ีสงผลตอการเพ่ิมผลผลิตของเห็ด การประเมินความคุมคาในการ 

                เพาะเห็ด 

           Mushroom cultivation.  Factors affecting the improvement of mushroom yield.  

 Evaluation of the cost effectiveness in mushroom cultivation. 

 

550 153 หลักการออกแบบเบื้องตน   2(1-3-2) 

   (Basic Principle of Design) 

          หลักการออกแบบเบื้องตน หลักการออกแบบส่ิงพิมพ ฉลาก และภาชนะบรรจุ การออกแบบ

ตกแตงสวน และศิลปะการจัดวางหรือตกแตงสถานท่ี พรอมดวยปฏิบัติการในหัวขอท่ีเกี่ยวของ 

          Principle of basic design, principle design of printing, label and packaging, 

garden design and display of interior design including practice in related topics. 
 

554 101 สมุนไพรพื้นฐาน   3(3-0-6) 

    (Elementary Herbal Medicines) 

          พืชและผลิตภัณฑธรรมชาติอื่นๆ ท่ีมีความสัมพันธตอชีวิตประจําวนั เนนการใชเปนยารักษา

โรค อาหาร เคร่ืองสําอาง และพืชพิษ 

          Plants and natural products related to daily life, with emphasis on medicinal, 

food, cosmetic and poisonous plants. 
 

554 102 ความรูพื้นฐานดานยา   3(3-0-6) 

   (Basic Drug Knowledge) 

          ความรูโดยท่ัวไปเกี่ยวกับยาบําบัดโรค โดยจะเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ัวไปของยาบําบัดโรค 

แหลงท่ีมาของยา การแพรกระจายของยา ขนาดใช ความแรง พิษ การแบงประเภทของยา การใชยา

ในทางท่ีถูกตอง มาตรการความปลอดภัย ยาสามัญประจําบาน ยาท่ีรับจากรานขายยาโดยไมตองใช

ใบส่ังยา สารเสพติด กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับยา ลักษณะการใชยาในสังคมไทย 

          General knowledge about drugs with emphasis on general properties, sources, 

distributions, dosages, potency, toxicity, categorization; rational uses, safety 

measures, household remedies, over the counter drugs, drug abuses, laws and 

regulations of drugs, behavioral drug use patterns in Thai society. 

 

554 105 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1   3(2-2-5) 
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   (English for Health Sciences I) 

            การฝกทักษะการพูดและการส่ือสาร โดยเนนการส่ือสารขอมูลทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

          Practicing skills in speaking and communication with an emphasis on 

communication data in health sciences. 

 

554 106 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2   3(2-2-5) 

   (English for Health Sciences II) 

             การฝกทักษะ การอาน การเขียน การยอและสรุปความ รวมถึงการนําเสนอขอมูลจาก 

       บทความทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

             Practicing skills in reading, writing, and briefing and summarizing data, 

including presenting data from articles in health sciences. 

 

554 107 จริยธรรมการประกอบวิชาชีพ   2(2-0-4) 

   (Professional Ethics) 

             จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของวิทยาการแขนงสาขาตาง ๆ  กฎ  

       ระเบียบ เกณฑ มาตรการในการควบคุม เนนความรับผิดชอบท่ีมีตอวิชาชีพและสังคม 

             Codes and oaths of professional ethics of various disciplines; rules, 

regulations and ethical criteria concerning practice and control, with emphasis on 

privileges and responsibilities to professions and society. 

 

554 108 หลักการวิจัย   2(2-0-4) 

   (Principles of Research) 

           แนวคิด ความหมาย หลักการของการวิจัย การจําแนกประเภทและชนิดของการวิจัย  

 ข้ันตอนและกระบวนการวิจัย การประมวลผลขอมูลและการรายงาน 

           Concepts, definitions, principles of research, classification and type of 

research, procedures and processes of research, data processing and reporting. 

 

600 101  ภาษาอังกฤษส่ือสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต   3(3-0-6) 

     (Communicative English for Applied Science) 

          การอานบทความและเขียนสรุปใจความสําคัญ การตีความหมายของสํานวน การเขียน

รายงาน การเขียนจดหมายโตตอบและบันทึกขอความ การเขียนประวัติสวนตัว การติดตอส่ือสาร การ
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ใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การแนะนําตัว การสัมภาษณงาน การนําเสนอดวยวาจา การอธิบาย

ความ 

          Reading article and writing summary.  Interpretation of idioms,  Report writing.  

Writing of corresponding letter and memorandum.  Curriculum vitae writing.  

Communication.  English for job application.  Self introducing.  Job interview.  Oral 

presentation.  Explanation. 

 

 

 

 

 

600 102  ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต   3(3-0-6) 

     (Technical English for Applied Science) 

          การพูด การฟง การอาน และการเขียนสําหรับการประยุกตทางเทคนิค การอานบทความและ  

ส่ิงตีพิมพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง การ

เขียนบทคัดยอและบทความทางวิชาการ 

          Speaking, listening, reading and writing for technical applications.  Reading of 

scientific and technological articles and publications.  Explanation of procedure, 

chart, graph and table.  Abstract and article writing. 

 

600 111  เทคโนโลยีสะอาดและส่ิงแวดลอม   3(3-0-6) 

     (Clean Technology and Environment) 

          ขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและอิทธิพลของมนุษย แหลงของมลภาวะและผลกระทบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอม แหลงของพลังงานและการนําไปใชโดยเนนพลังงานสะอาด เทคโนโลยีสะอาด

และการนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม

ฟอกยอมและส่ิงทอ และอุตสาหกรรมพลาสติก การสังเคราะหสะอาดและ         การออกแบบเพ่ือ

ส่ิงแวดลอม 

          Resource limitation and human influences.  Sources of pollution and their 

impacts on society and environment.  Energy resources and their emphasizing clean 

energy.  Clean technology and its applications in food industries.  agrochemical 

industries, pharmaceutical industries, bleaching, dyeing and textile industries, plastic 

industries.  Clean synthesis and environmental designs. 
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600 112  อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

     (Food and Life Style) 

          ประโยชนของอาหารแตละประเภทในทางโภชนศาสตร หลักการและวิธีการถนอมอาหาร

ท่ัวไป การสุขาภิบาลอาหารเบื้องตนในชีวิตประจําวัน หลักเกณฑท่ีใชในการเลือกซื้อสินคาผลิตภัณฑ

อาหารใหมีความปลอดภัย ภัยท่ีควรระวังซึ่งปนเปอนมากับอาหาร สถานการณของสินคา อาหารไทย

และแนวทางการพัฒนาอาหารไทยสูตลาดโลก 

          Nutritional benefits of each category of food.  Principles and procedure of 

typical food preservation.  Basic food sanitation in daily life.  Criteria for selective 

purchasing of safe food.  Hazard bewareness of contaminants in food.  Situation of 

Thai food commodity and development of Thai food products for global markets.  

 

 

 

 

 

600 113  ศิลปะการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 

     (Art of Living) 

          การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบตอ

ครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห การส่ือสารและการแสดงออก การสรางความสุขใหกับชีวิต 

แรงบันดาลใจในการสรางความสําเร็จในอาชีพ ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณในการทํางานอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณกับการดํารงชีวิตในสังคม 

          Life discipline.  Personality development and social etiquette.  Role and 

responsibility to family and society.  Analytical thinking.  Communication and 

significance.  Ethics in industry.  Relationship between ethics and social living. 

 

600 114  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

     สําหรับการวิจัยดานอาหาร 

     (Information Technology and Computer Applications for Food Research) 

          ประเภทของส่ิงตีพิมพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร วิธีคนหาบทความ วิธีการคนหาสิทธิบัตร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห

ขอมูลและการนําเสนอ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณท่ีใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร 
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          Types of scientific and technological publications.  Sources of food science 

and technology information.  Method of article searching.  Method of patent 

searching.  Using software for data analysis and presentation.  Using software for 

calculation in food processing. 

 

600 115  เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 

     (Biotechnology and Life Quality) 

          ประวัติ วิวัฒนาการและหลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ เซลล พ้ืนฐานของชีวิต 

ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานพฤกษศาสตรและ    

ปศุสัตว การแพทย อุตสาหกรรมอาหาร ส่ิงแวดลอม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

          History, evolution and fundamental of Biotechnology.  Basic cells of life.  

Genetically modified organism.  Biotechnology for life enhancement in plant biology, 

animal livestock, medicine, food industry, and environment.  Ethical issues in 

biotechnology. 

 

 

 

 

 

 

 

600 116  ภาวะผูนํากับการพัฒนา  3(3-0-6) 

     (Leadership and Development) 

          ความตองการของมนุษยและภาวะผูนํา ทักษะจําเปนในการเปนผูนํา การพัฒนาภาวะผูนํา  

ความแตกตางของวัฒนธรรมสําหรับผูนํา การสรางทีม การสรางแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ การ

แกปญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแยง การส่ือสารและการควบคุม และการจัดการ

ความเครียด 

          Needs theories and leadership.  Skills needed for leaders.  Leadership 

development.  Multicultural leaders.  Team building,  Motivation.  Human relation.  

Problem solving. Decision Making. Conflict management.  Communication and 

controls.  Stress management. 
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600 117  พลังงานและส่ิงแวดลอมกับชีวิต  3(3-0-6) 

     (Energy and Environment for Life) 

          ความสําคัญของพลังงานและส่ิงแวดลอมตอการดํารงชีวิต พลังงานประเภทฟอสซิล 

 ปญหาการหมดไปของเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล ปญหาภาวะโลกรอนและผลกระทบของภาวะ

 มลพิษตอส่ิงแวดลอมดานอื่นๆ จากเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล พลังงานทางเลือกในปจจุบัน 

 มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม 

          Importance of energy and environment for living.  Fossil energy.  Depletion 

problem of fossil fuel.  Global warming problem and other pollution impacts on 

environment from fossil fuels.  Current alternative energy.  Environmental quality 

standards. 

 

600 118  ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

      (Business for Everyday Life) 

           แนวคิดเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ การวางแผนและวิเคราะหการลงทุน วิธีการจัดตั้ง

สถาน    ประกอบการ รูปแบบองคกรธุรกิจ กลยุทธการดําเนินธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การบัญชี

เบื้องตน การจัดทํางบประมาณ กฎหมายทางธุรกิจ การตลาดธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  จรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจ   

                           Concept of entrepreneurship.  Investment planning and analysis.  

Establishment of business enterprises.  Business organizational structures.  Business 

strategies.  Business documents.  Fundamental accounting.  Budgeting.  Business laws 

and regulations.  e-commerce marketing.  Codes of business conduct and ethics.  

 

 

 

     

  

600 119  ไฟฟาและความปลอดภัย  3(3-0-6)  

     (Electricity and Safety) 

          ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน ไฟฟาดูด ไฟฟาลัดวงจร การเกิดเพลิงไหมทางไฟฟาและ

วิธีปองกันเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจากไฟฟา เรียนรูเกี่ยวกับสายไฟฟา ระบบสายดินและกระแสไหลลงดิน 

ความรูเร่ืองการตรวจวัด ความปลอดภัยในการทํางาน และควรระวังเกี่ยวกับไฟฟา 
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                           Fundamental knowledge of electricity.  Electric shock and short circuit.  

Electric fire and protection.  Study of electrical wiring.  Grounding systems and 

ground leakage current.  Knowledge of work safety inspection.  Caution and first aid 

for electrical accidents. 

 

600 120 การตลาดและการเงิน         3(3-0-6) 

 (Marketing and Finance) 

           ความสัมพันธระหวางการตลาดกับการเงินอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมทางการตลาด การ

วิจัย การตลาด กลไกตลาด พฤติกรรมผูบริโภค สวนแบงตลาด การวางแผนการตลาด หลักการของ

เงินทุนทางธุรกิจอุตสาหกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธทางการเงิน การคาดการณทางการเงิน การ

ระดมทุนในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

           Relation industrial marketing and finance.  Marketing environment.  Marketing 

research.  Marketing mechanism.  Customer behavior.  Marketing segmentation.  

Marketing planning.  Principles of industrial business finance.  Financial strategic 

planning.  Financial forecasts.  Fundraising in short. Intermediate, and long terms.  

Finance risk management. 

 

600 121 เทคโนโลยีเครือขายและการส่ือสาร       3(3-0-6) 

 (Network Technology and Communication) 

           บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีเครือขาย โครงสรางของระบบเครือขาย อุปกรณท่ีใช

ในระบบเครือขาย มาตรฐานการส่ือสารแบบมีสาย มาตรฐานการส่ือสารแบบไรสาย อินเตอรเน็ตใน

ทุกส่ิง ระบบฝงตัว การใชงานในชีวิตประจําวัน ในอุตสาหกรรม และในระบบสารสนเทศ 

           Role and Importance of network technology.  Structure of network system.  

Devices used in network system.  Wired communication standard.  Wireless 

communication standard.  Internet of things.  Embedded system.  Applications in 

daily life, in industry, and in information system. 
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660 101 ภาษาอังกฤษเพื่องานดนตรี 1  3(2-2-5) 

      (English for Music I) 

          การฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน การเขียน เพ่ือ

นําไปใชในงานวิชาการทางดานดนตรี 

          The practice of English language skills in four areas, namely, listening, 

speaking, reading and writing, to be used in music-related academic work. 

 

660 102  ภาษาอังกฤษเพื่องานดนตรี 2  3(2-2-5) 

     (English for Music II) 

          การฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน การเขียน เพ่ือ

นําไปใชในงานวิชาการทางดานดนตรี 

          The practice of English language skills in four areas, namely, listening, 

speaking, reading and writing, to be used in music-related academic work. 

 

660 103  ศิลปะการฟง   3(3-0-6) 

      (The Art of Listening) 

          องคประกอบของดนตรี โดยเนนการฟง เชน ทํานอง จังหวะ เสียงประสานสีสัน คีตลักษณ  

ระบบเสียง โครงสราง วิจารณการบรรเลง และประเภทของบทเพลง โดยสามารถวิเคราะหและแสดง

ความคิดเห็นได 

          Learning about components of a musical composition through listening, 

emphasizing on the aspects of melody, rhythm, harmony, colour, form, and musical 

style, with the ability to analyse and criticise.  

 

660 104  ดนตรีวิจักษ   3(3-0-6) 

      (Music Appreciation) 

          องคประกอบของดนตรี เคร่ืองดนตรี ผลงานของคีตกวีท่ีสําคัญ เปรียบเทียบลักษณะดนตรี   

ของไทยและตางชาติ ลักษณะเฉพาะของดนตรีไทย รวมถึงดนตรีพ้ืนบาน ความสัมพันธระหวางคีต

ศิลปกับศิลปะแขนงอื่น  

          Learning about components of a musical composition, musical instruments, 

masterpieces from the music repertory, comparison of Thai and foreign music, unique 

characteristics of Thai classical and folk music, and relationships between musical art 

and other art forms. 
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700 141     พื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจการเกษตร    3(3-0-6) 

                (Basic in Agricultural Technology and Agribusiness) 

           ระบบการเกษตรเชิงเชิงการคา ธุรกิจการเกษตรและการตลาด หลักสหกรณและสงเสริม

การเกษตร การเกษตรเชิงอนุรักษและการเกษตรอยางยั่งยืน การทําการเกษตรผสมผสาน พ้ืนท่ีเขต

เกษตรเศรษฐกิจ ฟารมเกษตรอัจฉริยะ มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินคาเกษตร เทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปอาหาร นิเทศศาสตรการเกษตรและการถายทอดเทคโนโลยีทางการ

เกษตร 

           Agricultural commercial farming system, agribusiness and marketing, Principle 

of cooperatives and agricultural extension, Conservation oriented agriculture and 

sustainable agriculture, Integrated farming operation, Agricultural economic zone, 

Agricultural smart farm, Standards of agricultural practice and agricultural commodity, 

Postharvest and food processing technology, Agricultural communication and 

agricultural technology transfer. 

 

700 142   สินคาเกษตรและอาหารในประชาคมอาเซียน      3(3-0-6) 

 (Agricultural Commodities and Food in the ASEAN Commodity) 

           ความสําคัญของสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีตอประชาคมอาเซียน การผลิตและการตลาด

สินคาเกษตรและอาหารในประชาคมอาเซียน โลจิสติกสและโซอุปทานสินคาเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารในประชาคมอาเซียน สินคาเกษตรและอาหาร นโยบายการคาสินคา

เกษตรและอาหารในประชาคมอาเซียน 

           Importance of Agricultural Commodities and Food to the ASEAN Commodity, 

Production and Marketing in the ASEAN Commodity, Logistics and Supply Cain of 

Agricultural Commodities and Food, Agricultural Commodities and Food Standards in 

the ASEAN Commodity, Trade Policy of Agricultural Commodities and Food in the 

ASEAN Commodity. 
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700 143 เศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน และภูมิปญญาไทยทางการเกษตร   3(3-0-6) 

   (Sufficiency Economy,  Community Enterprise and Thai Wisdom in  Agriculture) 

          ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาไทยทางการเกษตร ลักษณะโครงสราง

เศรษฐกิจสังคมไทย บทบาทของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจดานปญหาและขอจํากัด ลักษณะปญหา

ความยากจนและความไมเทาเทียมทางสังคม ลักษณะสังคมเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแกปญหาความ

ยากจนของชุมชน โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและรักษาส่ิงแวดลอม การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

ธุรกิจการเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท การนําภูมิปญญาไทยและองคความรูในระดับรากหญา

มาใชในการสงเสริมการพัฒนาการประมง การปศุสัตวและการผลิตพืช การอนุรักษวัฒนธรรมไทยเพ่ือ

การเกษตรยั่งยืน 

          The importance of sufficiency economy and Thai wisdom in agriculture.  Thai 

socio-economic structures.  Roles of communities in economic development.  

Problems and constraints.  Problems associated with poverty and social inequality.  

Concept and policy of the new theory.  Integrated agriculture and sufficient  

economic society as means of solving poverty, through the sustainable utilization of 

resources and preservation of the environment.  Development of community 

enterprise, community-based agribusiness and rural industry.  The use of Thai wisdom 

and knowledge at the grass roots level to promote and develop fisheries livestock 

and crop production.  Conservation of Thai culture for sustainable agriculture. 

 

700 144 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน   3(3-0-6) 

 (Agricultural Resources and Environmental Management for Sustainable) 
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           ความสําคัญของทรัพยากรทางการเกษตร หลักการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ปาไม 

ดินและท่ีดิน น้ําและพ้ืนท่ีชุมน้ํา ภูมิอากาศ การจัดการพ้ืนท่ีการเกษตรและประมง ระบบเกษตรกรรม

อยางยั่งยืน การเกษตรท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การจัดการของเสียทางการเกษตร การประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและส่ิงแวดลอม 

           The importance of agricultural resources and environment.  Principles and 

management guidelines of agricultural resources; such as forest, soil and landscape, 

water and wetland and air.  Agricultural and fisheries zoning.  Sustainable agriculture.  

eco-friendly agricultural practices.  Agricultural wastes management.  Environmental 

impact assessment.  Geographical information systems for agricultural resources 

management.  Laws to agricultural resources and environment management. 

 

 

 

 

 

700 231 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการเกษตร 1      3(3-0-6) 

   (English for Agricultural Sciences I) 

          คําศัพทท่ีเกี่ยวของในบริบททางการเกษตร ฝกทักษะการฟงเนื้อหาในสาขาท่ีเกี่ยวของ อาน

จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเร่ือง พูดสรุปประเด็นสําคัญและแสดงความคิดเห็นตอเร่ือง

ท่ีอานหรือฟง 

          Vocabulary in agricultural content.  Practice of listening skill in related field.  

Reading for main idea and supporting details of the articles.  Brief summarization and 

opinion expression from reading and listening content. 

 

700 232     ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการเกษตร 2     3(3-0-6) 

                (English for Agricultural Science II) 

           การฝกอานบทความท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการเกษตร เดาความหมายของคําศัพทจาก

บริบทรอบขาง จับใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอาน เขียนสรุปความสําคัญ รายละเอียดจากเนื้อเร่ืองท่ี

อาน เขียนแสดงความคิดเห็นในระดับยอหนา  
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           Practice of reading articles related to agricultural science content.  Guessing 

meaning from context.  Reading comprehension.  Writing a paragraph to summarize 

main idea and details from reading and expressing opinion to the topic. 

  

760 103 ความรูคอมพิวเตอรเบื้องตน   3(3-0-6) 

  (Basic Computer Science) 

          วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของคอมพิวเตอร 

ระบบปฏิบตัิการเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอร ระบบจํานวน พีชคณิตแบบบูล 

ขอมูลและระบบสารสนเทศ การแทนขอมูล ความรูพ้ืนฐานในการใชงานคอมพิวเตอร โปรแกรม

ประยุกต   การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร   โครงสรางโปรแกรม   โครงสรางการควบคุมพ้ืนฐาน  

แถวลําดับ โปรแกรมยอย 

          Evolution of computers, information technology, computer components, 

operating systems for the computer network technology, computer language, the 

number system,  Boolean algebra, information and information systems, data 

representation, basic knowledge about computer applications, application programs, 

computer program development, computer program structures, basic control 

structures, arrays, and subprograms. 

 

 

 

 

   

 

760 104 สังคมและวัฒนธรรมไทย   3(3-0-6) 

  (Thai Society and Culture) 

          ลักษณะพ้ืนฐานของโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณา

จากพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปล่ียนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย 

รวมท้ังเง่ือนไขและปญหาตางๆ ท่ีมีผลตอวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปจจุบัน แนวโนมและทิศ

ทางการเปล่ียนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 

          Basic characteristics of Thai economic, social and political structures based on 

socio-cultural development, change and adaptation processes of Thai society, as well 
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as conditions and problems that affect current population’ ways of life, trends and 

directions of changes in Thai society in the future. 

 

760 105 ทองถิ่นศึกษา   3(3-0-6) 

 (Local Studies) 

          ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตรการเมืองและวัฒนธรรมของทองถ่ินตางๆ ใน

ประเทศไทย ความสัมพันธของทองถ่ินกับสวนกลางในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

แนวคิดเกี่ยวกับการสรางจิตสํานกึ ทองถ่ินนิยม แนวทางการศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปญญาและวัฒนธรรม

ทองถ่ินในแงมุมตางๆ  

          Historical, political and cultural background and development of localities in 

Thailand, relations of localities and the central body in economic, social and political 

contexts, concepts about raising awareness, regionalism, as well as guidelines for 

studying ways of life, local wisdom and local culture in different aspects. 

 

760 112 โครงการพระราชดําริ   3(3-0-6) 

 (Royally-Initiated Projects) 

          ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของโครงการพระราชดําริ โดยจําแนกตามประเภทงาน

ของโครงการพระราชดําริ ความสัมพันธระหวางโครงการกับการอนุรักษคุณภาพส่ิงแวดลอม คุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนทองถ่ิน และความยึดม่ันในหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

          มีการศึกษานอกสถานท่ี 

          Philosophy, meanings and importance of royally-initiated projects by their 

types, the relationships between the projects and environmental conservation, 

quality of life, socio-economic conditions of local communities, and adherence to 

the sufficiency economy principle. 

          Field trips included. 

 

 

 

 

760 115 นิทานและการละเลนพื้นบาน   3(3-0-6) 

 (Folktales and Folk Plays) 
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          แนวคิดและวิธีการศึกษานิทานพ้ืนบาน ชนิดของนิทานพ้ืนบาน เทพนิยาย ปริศนา สุภาษิต    

คําคม และการละเลนพ้ืนบานตาง ๆ ของไทย เพ่ือนํามาวิเคราะหลักษณะทางสังคม อันเนื่องมาจาก

ความคิด ความเช่ือ และกระบวนการทางวัฒนธรรม 

          Concepts and methods of studying folk tales, types of folk tales, fairy tales, 

riddles, proverbs, aphorisms, and local plays for the analysis of social characteristics 

resulting from thoughts, beliefs and cultural processes. 

 

760 117 ภาษาไทยเชิงธุรกิจ    3(3-0-6) 

 (Thai Language in Business) 

          การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ การเขียนบันทึกขอความ การเขียนประวัต ิและการ

เขียนจดหมายเพ่ือสมัครงาน การกรอกแบบฟอรมการสัมภาษณ และการอานเอกสารเผยแพรทาง

ธุรกิจเพ่ือใหสามารถใชถอยคํา สํานวน ภาษาท่ีเหมาะสมในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ 

          Writing different types of business letters, memos, resumes and letters for job 

application, filling interview forms, and reading business publications for an 

appropriate use of words and writing styles for business communication. 

 

760 119  การพูดในท่ีสาธารณะ    3(3-0-6) 

  (Public Speaking) 

          ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพูด หลักการพูด และวิธีการพูดในท่ีสาธารณะตามลักษณะการพูด

ประเภทตาง ๆ เชน การพูดอธิบาย การพูดจูงใจ การพูดสาธิต การบรรยายสรุป การพูดสุนทรพจน

และการอภิปราย เปนตน 

          Fundamental knowledge about speaking, principles of speaking, and methods 

of speaking in pubic classified by types of speaking, such as explanation, persuasion, 

demonstration, briefing, speech, and discussion. 

 

765 104 ศิลปะในประเทศไทย   2(2-0-4) 

 (Art in Thailand) 

          ศิลปะในประเทศไทยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยประวัติศาสตรยุครัตนโกสินทร 

โดยเนนไปท่ีแหลงกําเนิดของศิลปะ รูปแบบทางศิลปกรรม รวมท้ังอิทธิพลท่ีไดรับจากภายนอก 

อิทธิพลท่ีแพรหลายออกไป 

          Art in Thailand from prehistory to the Rattanakosin Period, with a focus on the 

origin of art, forms of artworks, including outside influence and widespread influence. 
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765 105 มรดกวัฒนธรรมทางศาสนาในประเทศไทย   2(2-0-4) 

 (Cultural Heritage of Religions in Thailand) 

          แนวคิดและหลักการทางศาสนา ประวัติการเผยแผศาสนาในประเทศไทย ความสัมพันธของ

ศาสนากับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของศาสนาตอวิ ถีชีวิตไทย 

วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรมของไทย เอกลักษณของศาสนาในประเทศ

ไทย  

          Religious concepts and principles, history of dissemination of religions in 

Thailand, relationships between religions and Thai custom, traditions and culture, the 

influence of religions on Thai ways of life,  literature, paintings, sculpture and 

architecture, including religious identities in Thailand. 

 

765 106 ประวัติศาสตรและโบราณคดีไทย   3(3-0-6) 

 (Thai History and Archaeology) 

          เร่ืองราวความเปนมาของกลุมชนและบานเมืองโบราณในประเทศไทย ตั้งแตสมัยกอน

ประวัติศาสตร ลงมาจนถึงประวัติศาสตรยุครัตนโกสินทร โดยเนนไปท่ีแหลงกําเนิดและเหตุการณ

สําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี เพ่ือประโยชนทางการทองเท่ียว 

          History of groups of people and ancient settlements in Thailand from 

prehistory to the Rattanakosin Period, focusing on the origin and important historical 

and archeological events for the sake of tourism. 

 

800 101 ประวัติการออกแบบและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

  (History of Design and Technology) 

          ประวัติการออกแบบท่ีใชโปรแกรมชวยออกแบบ และวิวัฒนาการของคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ เพ่ือใหนักศึกษารูจักวิเคราะหบทบาทของเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพล

ตอสังคมและงานออกแบบในสาขาวิชาชีพตางๆ และรูจักประเมินบทบาทของการออกแบบและ

เทคโนโลยีท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต 

          The history of computer-aided design and the evolution of computer and 

technology related to design.  Analysis of the role of technology and its influence on 
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society and design work in various fields,  Evaluation of the role of design and 

technology in the past, present and future. 

 

 

 

 

 

 

 

800 102 หลักการส่ือสาร  3(3-0-6) 

  (Principle of Communication) 

          ความหมาย ความสําคัญของการส่ือสารระดับตางๆ ประวัติและวิวัฒนาการการส่ือสารของ

มนุษย ทฤษฎีและแนวคิดปจจุบันของการส่ือสารท่ีมีตอชีวิต โดยมุงเนนใหเขาใจกระบวนการ อิทธิพล

และผลกระทบจากการส่ือสารท่ีมีตอสังคมมนุษย 

          Meanings, importance of different levels of communication.  History and 

development of human communication.  Current theories and concepts of 

communication, emphasizing understanding of process, influences and impact to 

human society. 

 

800 103     สถิติประยุกตทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    3(3-0-6) 

 (Applied Statistics for Information and Communication Technology) 

           การประยุกตใชวิธีการทางสถิติกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การรวบรวมขอมูล 

ประเภทขอมูล การจัดการขอมูล การนําเสนอขอมูล สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล 

           Application of statistical methods in information and communication 

technology, Collecting data, Type of data, Data management, Data presentation, 

Descriptive and inferential statistics.  Using software applications for data analysis. 

 

800 115   ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(3-0-6) 

     (Physics for Information Technology) 
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          จลนศาสตรและพลศาสตรของอนุภาค งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคล่ือนท่ี

แบบหมุน พลศาสตรของของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติความยืดหยุนของสสาร การเคล่ือนท่ีแบบแกวงกวัด 

กลศาสตรของของไหล อุณหพลศาสตร 

          Kinematics and dynamics of a particles, work and energy, momentum and 

collision, rotational motions, dynamics of rigid bodies, elastic properties of matter, 

oscillatory motion, fluid mechanics, thermodynamics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 201    ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1    3(3-0-6) 

  (English for Information and Communication Technology I) 

          อาน ดูและการฟงภาษาอังกฤษทางส่ือส่ิงพิมพ และส่ือภาพและเสียงประเภทตางๆ ท่ีให

ความรู ความบันเทิงและขาวสารขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และเหตุการณสําคัญ

ท่ีเกิดข้ึนในโลกปจจุบัน เพ่ือจับใจความสําคัญ คิดวิเคราะห สนทนาโตตอบ นําเสนอดวยส่ือภาพและ

เสียงรวมถึงงานเขียน เพ่ือแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการ   

          Reading, watching and listening to a variety of publications and audio/visual 

media as sources of news, information, entertainment, and knowledge about current 

information and communication technology as well as updated events around the 

world for the development of gist-grasping and analytical skills.  Group discussion, 

presentations of audio-visual and print media are included to express opinions in a 

principled way.  

 

800 202  ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2  3(3-0-6) 

  (English for Information and Communication Technology II) 

วิชาบังคับกอน :  800 201 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1           
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  อาน ดูและฟงภาษาอังกฤษทางส่ือส่ิงพิมพ และส่ือภาพและเสียงประเภทตางๆ ท่ีใหความรู

ประเด็นทางสังคม  และเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในโลกปจจุบัน รวมถึงขาวสารขอมูลรวมท้ังคําศัพท

เฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย เพ่ือจับใจความสําคัญ คิดวิเคราะห 

สนทนาโตตอบ นําเสนอดวยส่ือภาพและเสียงรวมถึงงานเขียน เพ่ือแสดงความเห็นอยางมีหลักการ             

    Reading, watching and listening to a variety of publications and audio-visual 

media as sources of knowledge, social issues, current world events, including 

terminologies and updates on information and communication technology for the 

development of gist-grasping and analytical skills.  Group discussion, presentations of 

audio-visual and print media are included to express opinions in a principled way.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

    1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

        1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององคกรและสังคม 

    2   ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบ 

         3   มีความซื่อสัตยสุจริต 

         4   มีความสํานึกในตน เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก 

         5   มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

         6 สามารถแกปญหาดวยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
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    1   อธิบายใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ การมีจิตสํานึกท่ีซื่อสัตย

ตอหนาท่ี ช้ีใหเห็นโทษของการทุจริต 

    2   กําหนดกฎเกณฑและขอปฏิบัติตาง ๆ ในการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมี

วินัย เชน การเขาหองเรียน การสงงาน และการอยูรวมกันในหมูคณะ 

    3   ปลูกฝงเร่ืองหนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกและยกตัวอยางจากเร่ือง

ท่ีอานในช้ันเรียน รวมท้ังจากขาวสารและสถานการณท่ีกําลังเกิดข้ึนในชวงเวลานั้น 

    4   ใหนักศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญของความซื่อสัตยในงานคนควา และตักเตือนนักศึกษาให

เห็นขอเสียของการลอกเลียนผลงานของผูอื่น รวมถึงสอนวิธีการท่ีถูกตองในการอางอิงผลงานของผูอื่น 

    5   ยกตัวอยางเพ่ือช้ีใหเห็นความสําคัญของการมีสํานึกในตนเอง  การเขาใจผูอื่นและการเขาใจโลก 

    6   สงเสริมใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมเพ่ือสาธารณะ จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน/องคกรภายนอก 

 1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

    1   ประเมินจากการเขาช้ันเรียนและสงงานท่ีไดรับมอบหมายใหตรงเวลา ความซื่อสัตยในการสอบ 

    2   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในดานตาง ๆ  ในช้ันเรียน เชน การตรงตอเวลา 

ความซื่อสัตย การมีสวนรวมและการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

    3   ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษคําตอบและงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 

    4   ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติตาง ๆ ในการสอบ 

    5   ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 

    2.  ดานความรู 

        2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

    1   มีความรอบรู มีโลกทัศนและวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

    2   มีความใฝรู และสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

    3   สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 

 2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

     1   บรรยายเนื้อหาความรู  ฝกทักษะในดานตาง ๆ ตลอดจนกระตุนใหคิดวิเคราะห สังเคราะหและ

แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ภายในช้ันเรียน 

   2 ใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายโดยใหความรูดานหลักการ/ทฤษฎี และเนนการปฏิบัติ ตลอดจน

การประยุกตในสถานการณตาง ๆ 

    3   อาจจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือศึกษาดูงาน 

    4   แนะนําตําราและสงเสริมใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองนอกหองเรียนในประเด็นตาง ๆ 

และนํามาแลกเปล่ียนเรียบรูกับเพ่ือน ๆ ในช้ันเรียน 

   2.3  กลยทุธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
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    1   ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน การปฏิบัติงาน และการ

มีสวนรวมในช้ันเรียน 

    2   ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ  

    3   ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในช้ันเรียน 

3.  ดานทักษะทางปญญา 

        3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    1   มีความคิดสรางสรรค 

    2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอยางเปนระบบ 

    3 รูจักวิเคราะหและแกปญหาตาง ๆ โดยใชปญญา  

   3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    1   ใหนักศึกษาฝกใชความคิดสรางสรรคนําเสนอเปนงานเขียน เรียงความ และฝกพูดในโอกาสตาง ๆ 

    2   กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะหจากสถานการณตาง ๆ ท้ังท่ีปรากฏในหนังสือเรียนและใน

ชีวิตประจําวัน 

    3   จัดกิจกรรมการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง และมีสวนรวมในการอภิปราย  

    4   กระตุนใหนักศึกษารูจักตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบ 

   3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    1   ประเมินจากการทําแบบฝกหัด การสอบ รายงานและการฝกพูดหรือการอภิปรายในช้ันเรียน 

    2   ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในช้ันเรียน 

    3   ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย 

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

       4.1   ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

    1   มีความเขาใจพ้ืนฐานของการอยูรวมกันในสังคม 

    2   มีภาวะการเปนผูนํา และเขาใจบทบาทการเปนสมาชิกท่ีดีในกลุม 

    3   มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น 

    4   มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอม   

  4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

    1   บรรยายช้ีใหเห็นคุณคาและความสําคัญของความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    2   สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทํางานเปนกลุม 

    3   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันในช้ันเรียน 

    4   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนกลุมเพ่ือฝกภาวะการเปนผูนําและผูตาม 

  4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

    1   ประเมินจากผลงานท่ีเปนผลมาจากการทํางานกลุม การพูดนําเสนองานตามกลุมท่ีไดรับมอบหมาย 
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    2   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีสวนรวมในการเรียนรู ในช้ันเรียน  

    3   ประเมินจากการสังเกตการทํางานรวมกันของนักศึกษาในหองเรียน ในการรวมกลุม 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    1   มีความสามารถในการส่ือสารและใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    2   มีความสามารถในการใชและรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

    3   มีความสามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขและการจัดการขอมูล  

  5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1   จัดกิจกรรมในช้ันเรียน เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนฝกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะในการส่ือสาร 

    2   แนะนําส่ือการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถฝกฝนดวยตนเองนอกเวลา 

    3   แนะนําการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนขอมูลสารสนเทศอยางมีระบบ 

    4   กําหนดหัวขอองคความรูใหนักศึกษาคนควาและนําเสนอ 

  5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

    1   ประเมินจากแบบฝกหัด แบบทดสอบ และการฝกปฏิบัติ 

    2   ประเมินจากการนําเสนอความคิด รายงาน 

    3   ประเมินจากการดูการอางอิง บรรณานุกรม 

6.  ดานศิลปะและการสรางสรรค 

  6.1   ผลการเรียนรูดานศิลปะและการสรางสรรค  

    1   ตระหนักและช่ืนชมในคุณคาและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 

    2   มีความรู ความเขาใจ และสืบสานภูมิปญญา 

    3   มีวิสัยทัศนท่ีนําไปสูการสรางสรรค  

  6.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานศิลปะและการสรางสรรค  

    1   สอดแทรกและช้ีใหเห็นถึงคุณคาและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมระหวางการสอน 

     2   ใหนักศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติจากเนื้อหาท่ีปรากฏในตําราเรียน 

    3   ใหนักศึกษาตระหนักในคุณคาและความสําคัญของภูมิปญญาไทยดานการใชและการสรางสรรคภาษา  

    4   เปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม/ชมการแสดงตาง ๆ ท่ีมีความหลากหลายและนาสนใจ หรือ

ศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานท่ีจริง 

    5   อาจเชิญผูรูทางภูมิปญญาไทยทองถ่ินมาบรรยายเสริม 

    6   สอนเนื้อหาทางดานการสรางสรรคท่ีเปนองคความรูใหม ๆ ในปจจุบัน 

  6.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานศิลปะและการสรางสรรค 
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    1   ประเมินจากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดท้ังภาค 

    2   ประเมินจากการสังเกตการท่ีนักศึกษามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และอภิปราย ในช้ันเรียน 

    3   ประเมินจากการนําเสนอความคิด จากรายงานท่ีนักศึกษานําเสนอ 

 

 

 


