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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์การอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอข้อมูล  การวดั

แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัล าดบั
และการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่าง
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย  ค่าตัวแปร  และสัดส่วน  การใช้ไคสแควร์  
สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

   
100-113 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้

กับการด าเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจก

แจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การแจกแจงไคสแควร์  และการวิเคราะห์ความถ่ี  
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
 

 

100-119 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                                                   3(2-2-5) 

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการ

จดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การประยุกต์ใช้งานเวิร์ด  องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้
และแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต ์ การประมวลผล
ขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อ
ปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจ มีตัวอย่างของกิจกรรมมนุษย์ท่ีอาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 

 

100-128 ชีวติกบัพลงังาน                                               3(3-0-6) 
 Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด            

ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียนรูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการประยุกตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน
น ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานทดแทน 

 

   



 

 

 

100-129 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่                         3(2-2-5) 

 Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 

100-174 วทิยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 
 Science and Global Warming   
 ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ผลกระทบของ

ภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

100-175     หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Principles of Physics  
 ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการเคล่ือนท่ีกลศาสตร

กลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

                                                                                                                                   
 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100-133 อารยธรรมไทย                                                                                            3(3-0-6) 

 Thai   Civilization  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้ งแต่เร่ิมแรก  การตั้ งถ่ินฐานและ                 
การสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

100-134 อารยธรรมตะวนัตก 
Western  Civilization 
ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15 จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่                          
การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบต่อ                          
การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

3(3-0-6) 

   

100-135 มนุษย์กบัศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมใน
ยคุต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

100-136 มนุษย์กบัดนตรี                                                                                                               3(3-0-6) 

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของ
มนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ 
ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

 



 

 

 

100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย                                                                                       3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย           
ท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่ง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 

 

100-142 หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                         3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมือง
ระหวา่งประเทศ 
 

 

100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                                        3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาววิฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนั
นิติบญัญติั  บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการ
เปล่ียนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายได้ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 
 
 

 

   



 

 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance        

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              
ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  

 

 
100-148 

 
มนุษย์กบัสังคม                                                                                              

 
3(3-0-6) 

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   

ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 
 

 

100-149 การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ แนวโน้ม          
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

100-158 ปรัชญาทัว่ไป                                                                                                                 3(3-0-6) 

 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา                      

ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   
 

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
Study  Skills in Higher Education 

2(1-2-3) 

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการท า
ขอ้สอบ 
 

 



 

 

 

100-165 การคิดวเิคราะห์                                                                                                                               3(3-0-6) 

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   
การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ  เน ้นพฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอ
องค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
 

 

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศ
ร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 

 

100-167 บัณฑิตทีพ่งึประสงค์  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกั
สิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรม
และจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์          
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   

 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
คุณภาพชีวติ 
 
 
 

 



 

 

 

100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเ ชิงสร้างสรรค์  แนวทางการพัฒนาทักษะการ คิดเชิงสร้างสรรค ์                       
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจาก
การมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 
 

 

100-171 กฬีาและนันทนาการ                        1(0-2-1) 

 
 
 
 
 

100-172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sports and Recreation 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 
 
ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วนร่วมทาง
สังคม   การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  
การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึก                
การมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความสุจริต  เป็นต้น  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ า
ในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

100-173 
 
 
 
 
 

100-200 

สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           
Information for Study Skills       
ศึกษาความส าคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น การใช้ห้องสมุด การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
พหุวฒันธรรม     

1(0-2-1)                   
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม                   
ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย ์

 

 
100-231 

 
ชีวติกบัวรรณกรรม 

 

3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย   
บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบั
ชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์
ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรัก               
การอ่าน 
 

 

100-240 เศรษฐกจิพอเพยีง        3(3-0-6) 

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เน้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดคุณค่าต่อการ
ด าเนินชีวติ 

 

 
 
 
 
 
 

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ
ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้                 
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้ดว้ยวิธีการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 
 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัใน
องค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 

กลุ่มวชิาภาษา 
 

 

100-150 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  
การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา   
 
 

 



 

 

 

100-151 ภาษาองักฤษ 1                                                                                                                    3(2-2-5) 

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลในประโยคและส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือสินคา้ การท างาน เป็นตน้ 
จากการฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ประกาศแบบสั้น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อ
บรรยายความตอ้งการของตนเอง  เช่น การฝากขอ้ความทางโทรศพัท์ เขียนบนัทึกสั้น ๆ  
เป็นตน้  
 

 
 
 
 
 

100-152 ภาษาองักฤษ 2                                                                                                                  3(2-2-5) 

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใช้เวลาว่าง สามารถ
น าบทเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้  บรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผลหรืออธิบายความคิดเห็นและ
แผนการของตนเองได ้

 

   
100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้งชัดเจน
ตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ 
การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 

 

100-155 การพฒันาการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai   
 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบัใจความ                  

การอ่าน วเิคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-157 การฝึกพูดภาษาไทย                                                                                                         3(2-2-5) 

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบ
ต่าง  ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออก
ดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต 
 

 

100-252 ภาษาองักฤษเพือ่วชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะ
ด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทาง
วชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 

   

100-253 ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

 Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การค้นค าศพัท์จากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified 
Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 

 

   

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั   

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา
มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 
 

 



 

 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
ค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะ
การฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึก
การกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียน
ประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝน               
การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิ
เพิ่มเติม  
 

 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึก              
การเขียนเป็นรูปประโยค 
 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษา
บูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
 
 
  
 

 



 

 

 

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 
 Khmer  I   

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองต้นและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  
 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    

 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ      
สั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 

 
 
 

 
100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน 

การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  
 

 

   



 

 

 

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาค าศพัท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบทสนทนาในเร่ือง
เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

   

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทกัษะด้านการฟังและการพูด และศึกษา
ส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

 

   

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

 English for Business    

 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในส านักงาน การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การจดัเรียงก าหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน ค าเตือน 
ป้ายประกาศ   

 

   

100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                                                                                               3(2-2-5) 

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาค าศพัท์
จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษให้มีความ
เขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพูนความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 หมวดวชิาเฉพาะ 
   กลุ่มวชิาแกน 

201-
203   

องค์การและการจัดการ  3(3-
0-6) 

 Organization and Management  

 ศึกษาลกัษณะขององค์การ  อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  โครงสร้างและวิธีด าเนินงานขององคก์าร
ธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน  การจดัองค์การ การวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมก าลังใจ
ผูป้ฏิบติังานและการควบคุม 

 

   
204–
300    

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3(3-
0-6) 

 Management Information Systems  

 ศึกษาการบริหารองคก์ารดิจิทลั  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาทและองคป์ระกอบของ
ระบบสารสนเทศในองคก์าร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน กระบวนการธุรกิจ  การออกแบบองคก์ารใหม่โดยใชร้ะบบสารสนเทศ ระบบจดัการ
ห่วงโซ่อุปทาน ระบบบริหารองคก์าร (ERP)           การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และการท าธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างข่าวสารภายในองค์การยุคใหม่ การจดัการ
ความสัมพนัธ์ลูกคา้ และระบบจดัการความรู้ การรักษาความปลอดภยัและการควบคุมระบบสารสนเทศ   
และผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ 

 

   
301-
209     

กฎหมายธุรกจิ 3 
(3-
0-6) 

 Business Laws  

 ศึกษาความหมายและลกัษณะทัว่ไปของนิติกรรม  สัญญา หน้ี  และเอกเทศสัญญาเก่ียวกบั ช้ือขาย เช่า
ทรัพยเ์ช่าช้ือ จ านอง จ าน า ค  ้าประกนั และกฎหมายเก่ียวกบัหา้งหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั  
รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ  เช่น  สหกรณ์  รัฐวิสาหกิจ  สมาคมการค้า  หอการค้า  
ตลอดจนพระราชบญัญติัต่าง ๆ  เช่น  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  คุม้ครองผูบ้ริโภค และ
ส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 

 

600- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารธุรกิจ 3 



 

 

 

101     (3-
0-6) 

 Thai Language for Business Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ  และวิธีการใชภ้าษาไทยให้ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทยดา้นการฟัง  การพูด การ
อ่าน  และการเขียนตลอดจนการใชภ้าษา ส านวน และความสัมพนัธ์ระหวา่งการคิดและการใชภ้าษาไทย
ในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจไดถู้กตอ้งตามกาลเทศะและบุคคล 

 

 

600-
102    

หลกัการใช้ภาษาไทย  3(3-
0-6)                           

 Grammar of Thai  Usage  

 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของภาษาไทย ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย ระบบเสียง ระบบค า 
ความหมายและวากยสัมพนัธ์ โครงสร้างของพยางค ์  หมวดค า การสร้างค า วลี ประโยค ชนิดของ
ประโยคตามแนวไวยากรณ์แนวเดิม หลกัเกณฑก์ารอ่านเขียนค าไทย ค าราชาศพัท ์ค าสุภาพ  และสามารถ
ใชภ้าษาใหถู้กตอ้งตามความนิยมของสังคมไทย 

 

   

600-
216 

การเขียนภาษาไทย 1  
2(1-
2-3) 

 Written Thai Language I  

 ศึกษาหลกัการเขียนภาษาไทย การเลือกถอ้ยค า การล าดบัความคิด        การวางโครงเร่ือง เทคนิคการ
เขียน รูปแบบการเขียน การเขียนยอ่หนา้  การจดบนัทึก การเขียนยอ่ความ และการเขียนสรุปความจาก
การอ่านและการฟัง 
 

 

600-
314    

ความรู้พืน้ฐานวรรณคดีไทย                                                     3(3-
0-6) 

 Foundation of Thai Literature  

 ศึกษาความหมาย ความเป็นมาของวรรณคดีตั้งแต่สมยัสุโขทยัถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ดา้นรูปแบบ เน้ือหา 
ภาษา แนวคิด อารมณ์  จินตนาการ  กลวิธีการประพันธ์  การจ าแนกประเภทของวรรณคดีไทย  
ลกัษณะเฉพาะของวรรณคดีไทย  คุณค่า  โลกทศัน์  ปรัชญา  ความเช่ือและค่านิยมท่ีปรากฏในวรรณคดี
ไทย  สภาพสังคมและการเมืองท่ีมีผลต่อวรรณคดีแต่ละสมยั  วรรณคดีส าคญัของไทยเชิงประวติัและ
คุณค่าโดยสังเขป 
 

 



 

 

 

 
 

600-
315 

การเขียนภาษาไทย 2 3(2-
2-5) 

 Written Thai Language II     
วชิาบังคับก่อน  :  600-216  การเขียนภาษาไทย 1                 

 

 ศึกษาและฝึกทกัษะการเขียนจดหมายประเภทต่างๆ การเขียนเรียงความ บทความ ข่าว  ค  าอวยพร เอกสาร
เผยแพร่ทางธุรกิจ และการเขียนทางวชิาการ  

 

   

600-
316   

การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์                                              3(2-
2-5) 

  Inventive Thai Writing  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานดา้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การใช้ภาษา  เน้ือหา                      และรูปแบบการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์  ฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์               รูปแบบต่างๆ การน าความรู้ ประสบการณ์ และจินตนาการ
มาถ่ายทอด 
เป็นสารคดีและบนัเทิงคดี 

 

  

600-
413 

วรรณกรรมเพือ่การแสดง 3(2-
2-5) 

 Dramatic Literature  

 ศึกษาโครงสร้างของบทส่ือการแสดง   การพินิจสารวรรณกรรมการแสดงแบบต่าง ๆ ความคิดและบริบท
ทางสังคมท่ีเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรคผ์ลงาน การน าวิธีการทางศิลปะมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน
ใหม่ เพื่อถ่ายทอดเป็นการแสดงผา่นส่ือร่วมสมยั 

 

   

600-
421     

สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 2(1-
2-3) 

 Seminar in Moral and Ethics  

 ศึกษาหลกัการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้และปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม   การใชคุ้ณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมเป็นตวัก ากบัการแสดงพฤติกรรมและใชศ้าสตร์แห่งวิชาชีพอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม
กบัการเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าต่อสังคม  ฝึกการส ารวจตวัเองทางดา้นบุคลิกภาพ คุณธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ์  การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การวางแผนชีวิตและงาน การสร้างวิสัยทศัน์ ฝึกคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค ์วิธีการและแนวทางในการบริหารจดัการชีวิต ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ โดย

 



 

 

 

เนน้การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง การพึ่งตนเอง การมองโลกในแง่ดี  การแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
สามารถน าความรู้ และทกัษะไปประยุกตใ์ชอ้ยา่งถูกตอ้งและย ัง่ยืนตามปรัชญา รู้คิด  รู้ธรรม                 รู้
ส าเร็จ  

   

600-
425    

ภาษาไทยเพือ่การท่องเทีย่ว                                              3(2-
2-5) 

 Thai Language for Tourism  

 ศึกษาความส าคญัของธุรกิจการท่องเท่ียว ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การ
จดักิจกรรมการท่องเท่ียวนอกสถานท่ีเพื่อฝึกประสบการณ์การใชภ้าษาไทย และการเป็นมคัคุเทศก ์

 

   

601-
412     

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาและวฒันธรรม 3(2-
2-5) 

                Language and Culture Relationship  

 ศึกษาการใชภ้าษาท่ีสัมพนัธ์กบัวฒันธรรม ทั้งในดา้นการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล  สถานการณ์  
สุนทรียภาพ  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรม  รวมทั้ ง
วฒันธรรมต่างชาติและวฒันธรรมตะวนัออกเฉียงใต ้การสร้างจิตส านึกในการส่งเสริมและสืบทอด
วฒันธรรมไทย  โดยฝึกและพฒันาทกัษะการใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งกบัระบบวฒันธรรมของแต่ละสังคม 

 

   

  กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
 

601-204 การอ่านภาษาไทย 1 2(1-2-3) 

    Thai Language Reading I  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานของการอ่าน  การอ่านจบัใจความส าคญั สรุป
ความ ขยายความ ตีความ และการอ่านสารในชีวิตประจ าวนั  การอ่าน
หนงัสือพิมพ ์การอ่านนิตยสาร    
 

 

601-205       การฟังเพือ่ประสิทธิผล 2(1-2-3) 

    Listening to Effectiveness  

 ศึกษาหลกัการฟัง มารยาทการฟัง  ฝึกทกัษะการฟังสารประเภทต่างๆ 
การฟังสารเพื่อความรู้ การฟังสารเพื่อความบนัเทิง การฟังสารทาง
ธุรกิจ เพื่อจบัใจความส าคญัและสรุปความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถแยกแยะขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากการฟัง เพื่อน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

 

601-206 การพูดภาษาไทย 1 3(2-2-5) 

                          Thai speaking 1  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัหลกัการพดู  ศิลปะการพดู  การเตรียมการ
พดู  วธีิน าเสนอ การฝึกพดู  อาทิ การพดูสนทนา การพดูแนะน า การ
พดูเน่ืองในโอกาสต่างๆ และการประเมินผลการพดู   

 

   

601- 207 ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Basic Linguistics  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์และสัทสัญลักษณ์สากลท่ีใช้
บนัทึกภาษาพดูในภาษาไทย ทั้งพยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์ฝึกอ่านและ
เขียนค า ส านวน วลี ประโยค และขอ้ความต่างๆ โดยใชส้ัทสัญลกัษณ์
เป็นเคร่ืองช่วยเพื่อประโยชน์ในการศึกษาภาษาไทย ตลอดจนสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

   

601-310 การพูดภาษาไทย 2 3(2-2-5) 

                         Thai speaking 2 
วชิาบังคับก่อน  :  601-206  การพูดภาษาไทย 1 

 

 ศึกษาหลกัและเทคนิคการพดู  ไดแ้ก่  การพูดติดต่อธุรกิจ  การพูดจูงใจ  
การพดูในฐานะเป็นโฆษก หรือพิธีกร  การพดูเพื่อประชาสัมพนัธ์  การ
กล่าวปราศรัย  สุนทรพจน์  การให้โอวาท  การตอ้นรับ  การเปิดปิด
งาน  การขอบคุณ  การอวยพร   และการมอบส่ิงของ 

 

   

601-311        การอ่านภาษาไทย 2 3(2-2-5) 

 Thai Language Reading II 
วชิาบังคับก่อน  :  601-204  การอ่านภาษาไทย 1 

 

 ศึกษาประเภทของการอ่าน  หลักการวิจารณ์ และการอ่านเพื่อการ
วิจารณ์ ฝึกทกัษะการอ่านจากบทอ่านประเภทต่าง ๆ เพื่อการวิจารณ์ 
วเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

601-312 ศิลปะและวฒันธรรม 2(1-2-3) 

 Arts and Cultures  

 ศึกษาเก่ียวกบัศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี การละเล่น หัตถกรรม กีฬา 
ภาษาและวรรณกรรมท่ีส าคญัของชาติและทอ้งถ่ิน เนน้ดา้นคณค่าของ
การอนุรักษ ์สืบทอด และพฒันา  การฝึกปฏิบติัภาคสนาม 

 

   

601-403 การน าเสนอผลงานภาคภาษาไทยด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 

    Thai Presentation by Computer Programming  

 ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการน าเสนอสารภาษาไทย  ภาษาท่ีใช้
ในการน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดท าบทเพื่อการน าเสนอ           
ฝึกปฏิบติัสร้างส่ือประสมเพื่อการน าเสนอสารภาษาไทย  และศึกษา
เก่ียวกบับทบาท ความส าคญัของการน าเสนอขอ้มูล  หลกัการออกแบบ  
การน าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจดว้ยโปรแกรมน าเสนอขอ้มูล  การตกแต่ง 
งานน าเสนอขอ้มูลดว้ยรูปภาพ เสียง   ภาพเคล่ือนไหว   เพื่อส าเสนอ
ขอ้มูลขององคก์ร การใชเ้ทคนิคในการน าเสนอขอ้มูล  การประเมินผล
เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข 
 

 

601-407   การวจัิยภาษาไทยเชิงธุรกจิ     3(3-0-6) 

 Thai  for  Business  Research  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย วิธี และรูปแบบการวิจัยทาง
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ การเลือกหวัขอ้ และการเขียนเคา้โครงการวิจยั การ
ก าหนดวตัถุประสงค์และกรอบความคิด วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
แบบต่าง ๆ การจ าแนก วิเคราะห์และการตีความ ขอ้มูล การเขียน
รายงานการวจิยั 

 

   

601-408   สัมมนาการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Seminar  in  Thai  for Business  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกระบวนการศึกษาค้นควา้ วิธีการจัด
สัมมนา ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทย
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวมค า ส านวนภาษา และประโยค
ท่ีใช้ในปัจจุบนั   ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน อภิปรายถึงผลดีและ
ผลเสียของการใชค้  า ส านวนและประโยค   สรุปเป็นกฎเกณฑ์เพื่อ
น าไปพฒันาการใช้ภาษาให้ได้ผลดีรวมทั้งการศึกษาหาความรู้จาก

 



 

 

 

เอกสารต าราภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  ตลอดจนวิทยากรและ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการใชภ้าษาไทย 

   

601-421       วรรณกรรมปัจจุบัน  3(3-0-6) 

 Contemporary Literature  

 ศึกษาความรู้เก่ียวกับวรรณกรรมปัจจุบัน ทั้ งประเภทสารคดีและ
บนัเทิงคดี  ศึกษากลวิธีในการแต่ง การด าเนินเร่ือง  ส านวนภาษา 
แนวความ คิดและแ ก่นของ เ ร่ื อง  ท่ ว งท านองของก าร เ ขี ยน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงทางสังคมกบัวิวฒันาการของ
วรรณกรรมและบทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสร้างความเจริญ
งอกงามทางปัญญาของบุคคลในสังคมการวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณกรรมประเภทต่างๆ 

 

   

  กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
 

600-209 การประชุมและฝึกอบรม     3(2-2-5) 

     Conference  and  Training        

 ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการประชุมและฝึกอบรม ประเภท การส ารวจความ
ต้องการและ  ขั้ นตอน เทคนิควิ ธีการ เค ร่ืองมือท่ีจ า เ ป็น การเป็นผู ้
ประสานงาน การวางแผนและการจดัเตรียมโครงการด าเนินงาน การค านวณ
ค่าใชจ่้ายและการประเมินผลโครงการในการประชุมและฝึกอบรม 
 

 

601-301 ทกัษะภาษาไทยในงานส านักงาน 3(2-2-5) 

 Thai Language Skills in Office  

 ศึกษาการใช้ภาษาในส่วนท่ี เ ก่ียวข้องกับงานเลขา นุการ เน้นการ
ติดต่อส่ือสาร    การเขียนรายงานการประชุมเชิงธุรกิจ เขียนจดหมายธุรกิจ 
งานดา้นเลขานุการ และการปฏิบติังานในส านกังาน 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

601-303 จิตวทิยาการส่ือสารของมนุษย์ 3(3-0-6) 

                          Psychology of Human Communication  

 ศึกษาระเบียบวธีิการทางดา้นจิตวทิยาเก่ียวกบัการส่ือสารของมนุษย ์หลกั
ของการเรียนรู้และการส่ือสาร บุคลิกภาพ ความผดิปกติ และการปรับตวัใน
ดา้นการส่ือสารจิตวทิยาการส่ือสารในสังคม จิตวทิยาการส่ือสารมวลชน 
การรับรู้ของผูรั้บสารมวลชล ค่านิยม การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีจิตวทิยาในการ
ส่ือสารระดบัต่างๆ กรณีศึกษาเก่ียวกบัจิตวทิยาในการส่ือสาร 

 

   

601-304 คุณธรรมและจริยธรรมการส่ือสาร 3(3-0-6) 

                           Morality and Ethics in Communication  

 ศึกษาความหมาย หลกัการ คุณธรรม และจริยธรรมการส่ือสาร พฤติกรรมท่ี
แสดงให้เห็นถึงคุณลกัษณะอนัดีงามในการส่ือสารทุกระดบั และประยุกต์
องคค์วามรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการส่ือสารใหส้ัมฤทธิผล 

 

   

601-313 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพือ่ธุรกจิ   3(3-0-6) 

 Relations between Thailand and foreign languages for business  

 ศึ กษ าส า เห ตุ ท่ี ไทย รับค าภาษา ต่ า งประ เทศมา ใช้   ลักษณะของ
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ปะปนในภาษาไทย และภาษาไทยท่ีใช้ปะปนใน
ภาษาต่างประเทศ หลกัแห่งการยืมค า  การสร้างค า  การเปล่ียนแปลง ค ายืม
ในด้านเสียงและความหมาย หลักการสังเกตค าภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยและภาษาไทยในต่างประเทศ ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนดา้นธุรกิจ 
ศาสนา กฎหมาย การเมือง กีฬา และสันทนาการท่ีปรากฏในส่ือต่างๆ 

 

   

601-314      ค าและส านวนไทย                                                         3(3-0-6) 

 Word  and  Thai Phrase  

 ศึกษาลกัษณะ ท่ีมา และความหมายของค า ส านวนโวหาร ค าพงัเพย สุภาษิต 
วิเคราะห์วฒันธรรมจากส านวนไทย รวมถึงการสร้างสรรค์ถอ้ยค าส านวน
ไทย การใช้ค  าและส านวนไทยเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและการ
ประกอบอาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 
 
 

 

   



 

 

 

601-315       ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 

                         Thai Language for Foreigner  

 ศึกษาและ ฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทย ได้แก่ ทกัษะการฟังเพื่อเขา้ใจสาร 
ทกัษะการอ่านเพื่อฝึกออกเสียงและจบัใจความส าคญั ทกัษะการพูดเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์  ทกัษะการเขียนเพื่อฝึกล าดบั
ความคิด  ฝึกการเรียบเรียงค าและประโยคเป็นย่อหน้า  เพื่อสร้างงานเขียน
ประเภทต่างๆ ได ้

 

   

601-410       ชีวติกบัวรรณกรรม 3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัชีวติ   ความเขา้ใจเก่ียวกบัวรรณกรรมประเภทเร่ือง
สั้น  นวนิยาย   บทกว ี และบทละคร  และความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ของวรรณกรรมกับชีวิตในคุณค่าด้านความดี  ความงาม  และความจริง  
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดอุดมคติ  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม  อีกทั้ง ส่งเสริมการ
อ่านวรรณกรรมใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 
 

 

601-414 การบรรณาธิการ  3(3-0-6) 

      Editing  

 ศึกษาหนา้ท่ีของบรรณาธิการ หลกัการบรรณาธิการหนงัสือเล่มและนิตยสาร 
การฝึกงานบรรณาธิการ 
 

 

601-415 การประชาสัมพนัธ์ในองค์การธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Public Relation in Business Organizations  

 ศึกษาหลกัการประชาสัมพนัธ์ส าหรับองคก์ารธุรกิจ การใชว้ธีิและเทคนิคใน
การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความสนใจ ค่านิยมและก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
อนัดีในองคก์ารธุรกิจ ราชการ  การวิเคราะห์และประเมินมติมหาชน 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

601-422        การพูดเพือ่ประสิทธิผลเชิงธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Speaking for Effectiveness  

 ศึกษาความหมายของการพดูเชิงธุรกิจ รูปแบบการพดู การร่างบทพดู เทคนิค
การพดู การสัมภาษณ์ ฝึกทกัษะการพดูทางธุรกิจในโอกาสต่างๆ รวมถึงการ
สนทนาชกัชวนใหท้ างานเชิงสร้างสรรคเ์พื่อประสิทธิภาพในการส่ือสารทาง
ธุรกิจ 
 

 

601-423       การแปลและล่าม 3(2-2-5) 

 Interpreter and Translation  

 ศึกษาการแปลบทความ ค าปราศรัย เอกสาร และสารคดีจากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน และการเป็นล่ามเพื่อการประกอบ
อาชีพ 

 

 
กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
 

601-416 สหกจิศึกษา 9(0-40-9) 

 Cooperative Education  

 วชิาบังคับก่อน: 100-245 การปรับตัวทางสังคม และจะต้องเป็น
นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
ศึกษาการปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะดา้นภาษาไทยในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเหมาะสมในสภาพจริงของการท างาน  ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลนิเทศของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นเวลา  15  สปัดาห์  หรือไม่นอ้ยกวา่  600  ชัว่โมง 
 

 

601-499   ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    2(0-40-0) 

 Internship    

 วชิาบังคับก่อน: เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 
  
ศึกษาการทดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริง นอกสถานศึกษา  โดย
การประสานงานระหวา่งสถาบนักบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีจะสามารถรับ
นกัศึกษาภายใตก้ารควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผล 

 

 

 


