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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6.3.2 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6.3.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
(English for Everyday Use)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skills Development)
6.3.2.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 9-12 หนวยกิต
โดยเลือกจากทุกกลุมตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวากลุมละ 3
กลุมวิชามนุษยศาสตร
082 101 มนุษยกับศิลปะ
(Man and Art)
082 102 มนุษยกับการสรางสรรค
(Man and Creativity)
082 103 ปรัชญากับชีวิต
(Philosophy and Life)
082 104 อารยธรรมโลก
(World Civilization)
082 105 อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)
082 106 ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคมอาเซียน
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Meditation for Self-Development)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
(Art and Visual Culture)
082 109 ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
082 110 ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยางเปนสุข
(Art of Living and Working for Happiness)

083 101
083 102
083 103
083 104
083 105
083 106
083 107
083 108
083 109
083 110
083 111

กลุมวิชาสังคมศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
(Man and His Environment)
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ
(Psychology and Human Relations)
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
กีฬาศึกษา
(Sport Education)
การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)
วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
การใชชีวิตอยางสรางสรรค
(Creative Living)
กิจกรรมเพื่อชีวิตสรางสรรค
(Activities for a Creative Life)
ประสบการณนานาชาติ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(International Experience)
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
(Sufficiency Economy and Social Development)

084 101
084 102
084 103
084 104
084 105
084 106
084 107
084 108

3(3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Technology and Innovation)
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Science and Technology in ASEAN Community)
พลังงานในอาเซียน
3(3-0-6)
(Energy in ASEAN)
โลกและดาราศาสตร
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy)

6.3.2.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา จํานวน 9-12 หนวยกิต
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
200 171 ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ
(English for Art Students)
200 172 ศิลปะตะวันตก
(Western Art)
200 173 ศิลปวิจักษ
(Art Appreciation)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร
263 102 คณิตศาสตร
(Mathematics)
265 201 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสถาปตยกรรม 1
(English for Architecture I)
265 202 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสถาปตยกรรม 2
(English for Architecture II)
คณะโบราณคดี
355 101 ความเขาใจในศิลปะตะวันออก
(Understanding Eastern Art)
355 102 วรรณคดีปริทัศน
(Literary Preview)
355 103 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
355 104 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
355 105 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
(Basic French)
355 106 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
(French for Basic Communication)
355 109 ความเขาใจในศิลปะไทย
(Understanding Thai Art)
355 110 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน
(Introduction to Language and Languages in ASEAN)
355 111 ภาษาจีนพื้นฐาน
(Fundamental Chinese)
355 112 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
(Chinese Conversation in Everyday Life)
355 113 ภาษามลายูพื้นฐาน
(Fundamental Bahasa Melayu)
355 114 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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355 115
355 116

355 117
355 118

(Bahasa Melayu Conversation in Everyday Life)
ภาษาฮินดีพื้นฐาน
(Fundamental Hindi)
สันสกฤตศึกษาในโบราณคดีและประวัติศาสตรไทยและ
อาเซียน
(Sanskrit Studies in Thai and ASEAN Archaeology
And History)
วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน
(Buddhist Ways of life in Thailand and ASEAN)
ภาษาเขมรพื้นฐาน
(Fundamental Khmer Language)

คณะมัณฑนศิลป
360 111 ภูมปิ ญญาไทยกับการสรางสรรค
(Thai Wisdom and Creativity)
360 112 สุนทรียศาสตรเบื้องตน
(Basic Aesthetics)
360 113 การออกแบบและสรางสรรคในศิลปะตะวันออก
(Design and Creation in Oriental Arts)

คณะอักษรศาสตร
400 001 ภาษาไทยพื้นฐานสําหรับชาวตางประเทศ
(Basic Thai for Foreigners)
400 002 ภาษาไทยในชีวิตประจําวันสําหรับชาวตางประเทศ
(Thai in Everyday Life for Foreigners)
400 003 ภาษาไทยเฉพาะกิจสําหรับชาวตางประเทศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3* (3-0-6)
3*(3-0-6)
3*(3-0-6)
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400 101
400 102
400 103
400 104
400 105
400 106
400 107
400 108
400 109
400 110
400 111

(Thai for Specific Purposes for Foreigners)
การใชภาษาไทย
(Thai Language Skills)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
(English for General Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
(English for Career Preparation)
วรรณคดีวิจักษ
(Literary Appreciation)
นิทัศนวรรณกรรมไทยปจจุบัน
(Survey of Contemporary Thai Literature)
มนุษยกับการใชเหตุผล
(Man and Reasoning)
พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย
(Buddhism in Thai Life)
ภาพยนตรวิจักษ
(Film Appreciation)
จุดเปลี่ยนในประวัติศาสตรโลก
(Turning Points in World History)
ภูมิศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Geography in Everyday Life)
สังคมขาวสาร
(Information Society)

คณะศึกษาศาสตร
465 251 หลักวาทการ
(Principles of Speech)
466 221 ภาษาอังกฤษผานกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง
(English through Edutainment)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(1-2-3)
3(3-0-6)

หมายเหตุ * หมายถึง วิชาเลือกเฉพาะนักศึกษาตางชาติทุกคณะวิชา

466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคดานงานอาชีพ

3(3-0-6)
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(English for Occupational Purposes)
467 111 จรรยาวิชาชีพ
(Professional Ethics)
467 253 ชุมชนศึกษา
(Community Studies)

510 201
510 202
510 311
510 312
512 100
515 201
516 170

516 190
518 100
518 101

คณะวิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร
(Scientific English)
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
(Communicative English)
การบริหารจัดการสําหรับนักวิทยาศาสตร
(Operations Management for Scientists)
แบบจําลองและการวิเคราะหระบบการผลิต
(Model and Analysis of Manufacturing System)
ธรรมชาติวิจักษ
(Nature Appreciation)
สถิติพื้นฐาน
(Elementary Statistics)
การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
(Natural Environment and Cultural Heritage
Conservation)
การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน
(Household Environmental Management)
จุลชีววิทยาในชีวิตประจําวัน
(Microbiology in Everyday Life)
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด
(Mushroom Cultivation Technology)

คณะเภสัชศาสตร
550 153 หลักการออกแบบเบื้องตน
(Basic Principle of Design)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2(1-3-2)
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554 101 สมุนไพรพื้นฐาน
(Elementary Herbal Medicines)
554 102 ความรูพื้นฐานดานยา
(Basic Drug Knowledge)
554 105 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1
(English for Health Sciences I)
554 106 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2
(English for Health Sciences II)
554 107 จริยธรรมการประกอบวิชาชีพ
(Professional Ethics)
554 108 หลักการวิจัย
(Principles of Research)
600 101
600 102
600 111
600 112
600 113
600 114

600 115
600 116

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
(Communicative English for Applied Science)
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
(Technical English for Applied Science)
เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดลอม
(Clean Technology and Environment)
อาหารกับวิถีชีวิตประจําวัน
(Food and Life Style)
ศิลปะการดํารงชีวิต
(Art of Living)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
สําหรับการวิจัยดานอาหาร
(Information Technology and Computer
Applications for Food Research)
เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
(Biotechnology and Life Quality)
ภาวะผูนํากับการพัฒนา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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600 117
600 118
600 119
600 120
600 121

660 101
660 102
660 103
660 104

700 141
700 142

700 143

700 144

(Leadership and Development)
พลังงานและสิ่งแวดลอมกับชีวิต
(Energy and Environment for Life)
ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
(Business for Everyday Life)
ไฟฟาและความปลอดภัย
(Electricity and Safety)
การตลาดและการเงิน
(Marketing and Finance)
เทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสาร
(Network Technology and Communication)
คณะดุริยางคศาสตร
ภาษาอังกฤษเพื่องานดนตรี 1
(English for Music I)
ภาษาอังกฤษเพื่องานดนตรี 2
(English for Music II)
ศิลปะการฟง
(The Art of Listening)
ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
พื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจการเกษตร
(Basic in Agricultural Technology and Agribusiness)
สินคาเกษตรและอาหารในประชาคมอาเซียน
(Agricultural Commodities and Food in the ASEAN
Commodity)
เศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน และภูมิปญญาไทย
ทางการเกษตร
(Sufficiency Economy, Community Enterprise
and Thai Wisdom in Agriculture)
การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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อยางยั่งยืน
(Agricultural Resources and Environmental
Management for Sustainable)
700 231 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการเกษตร 1
(English for Agricultural Science I)
700 232 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรการเกษตร 2
(English for Agricultural Science II)
760 103
760 104
760 105
760 112
760 115
760 117
760 119
765 104
765 105
765 106

คณะวิทยาการจัดการ
ความรูคอมพิวเตอรเบื้องตน
(Basic Computer Science)
สังคมและวัฒนธรรมไทย
(Thai Society and Culture)
ทองถิ่นศึกษา
(Local Studies)
โครงการพระราชดําริ
(Royally-Initiated Projects)
นิทานและการละเลนพื้นบาน
(Folktales and Folk Plays)
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
(Thai Language in Business)
การพูดในที่สาธารณะ
(Public Speaking)
ศิลปะในประเทศไทย
(Art in Thailand)
มรดกวัฒนธรรมทางศาสนาในประเทศไทย
(Cultural Heritage of Religions in Thailand)
ประวัติศาสตรและโบราณคดีไทย
(Thai History and Archaeology)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
800 101 ประวัติการออกแบบและเทคโนโลยี

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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800 102
800 103

800 115
800 201

800 202

(History of Design and Technology)
หลักการสื่อสาร
(Principle of Communication)
สถิติประยุกตทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Applied Statistics for Information and
Communication Technology)
ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Physics for Information Technology)
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
(English for Information and Communication
Technology I)
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
(English for Information and Communication
Technology II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

6.4 คําอธิบายรายวิชา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
และสรางสรรค เพื่อใชในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
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)
การฝ กทั กษะภาษาอั งกฤษทั้ ง 4 ด าน โดยฝ กการฟ งและการพู ดในชีวิต ประจํา วัน และใน
สถานการณตางๆ ฝกอานเพื่อความเขาใจ สามารถสรุปใจความสําคัญ ฝกเขียนในระดับยอหนา และ
สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
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)
การฝกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน โดยฝกการอานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ า น สามารถนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการอ า นไปประกอบการเขี ย น ฟ งจั บ ใจความและสามารถใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
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 ที่มาของแรงบันดาล
ใจ วิวัฒ นาการของผลงานศิ ลปะในดา นทั ศนศิ ลป ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีต ถึงป จจุ บั น
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ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญตอไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด
อารมณ คติ ค วามเชื่ อ และการสะท อ นภาพสั งคม วิ ธี ก ารมองและชื่ น ชมผลงานศิ ลปะจากแงมุ ม
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)
วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษยในการสรางสรรคทั้งสิ่งที่เปนนามธรรมและ
รูปธรรม ซึ่งเปนรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษยในดานตางๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึง
ป จ จุ บั น ป จ จั ย ที่ เอื้ อ ต อ การสร า งสรรค กระบวนการสร า งสรรค ลั ก ษณะและผลผลิ ต ของการ
สรางสรรค ตลอดจนผลกระทบตอมนุษยชาติในแตละยุคแตละสมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะหขอมูลใน
ปริทัศนประวัติศาสตร และจากมุมมองของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
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 ความคิ ด และวิ ธีก ารทางปรัช ญาอั น เกี่ย วเนื่ อ งกั บชี วิต การแสวงหาความจริ ง
ความรู คุณคาทางจริยธรรมและความงาม การคิ ดอยางมีเหตุผล การวิเคราะห ประเด็น 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 รูปแบบและปจจัยพื้นฐานที่นําไปสูกําเนิด ของอารยธรรม
ความรุงเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสําคัญของโลกในแตละยุคสมัย กระบวนการสั่งสมความ
เจริญที่มาจากความคิดสรางสรรค การเรียนรูจากประสบการณ ปฏิสัมพันธระหวางอารยธรรมตางๆ
ทั้ งในด า นวั ต ถุ ธ รรมและจิ ต ใจ ไม ว า จะเป น ระบบการเมื อ งการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม
ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ 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)
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิห ลังทางดานประวัติศ าสตร การสรางสรรค
คานิย ม ภูมิปญ ญาไทย และมรดกทางวัฒ นธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิ ลปะ ศาสนา
การเมือ งการปกครอง เศรษฐกิจและสั งคม รวมทั้ งผลกระทบของวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
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 งถิ่ น ฐานที่ สั ม พั น ธ กั บ ภู มิ ศ าสตร แ ละระบบนิ เวศน รู ป แบบที่ ห ลากหลายของ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น คติความเชื่อ ศาสนา วัฒ นธรรม พัฒนาการทางสถาปต ยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปต ยกรรมที่เกี่ยวของ และสถาป ตยกรรมรวมสมัย ที่เป นเอกลักษณ ของแตละชาติใน
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)
ความหมายของการทํ า สมาธิ จุ ด ประสงค วิ ธี ก าร ขั้ น ตอน จุ ด เริ่ ม ต น ของการทํ า สมาธิ
ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการตอตานสมาธิ และการ
นําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน
ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรูเรื่องวิปสสนา 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
การเมือ ง สังคม เศรษฐกิ จ วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีในสั งคมตะวั นตก ผลกระทบจากการรั บ
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)
องคป ระกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต า งชาติ ผลงานของคี ต กวี ไทยและต างประเทศที่
สําคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตางๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน 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)
การเรี ยนรูเพื่อความเขาใจชีวิต ของตนเองและผูอื่น บทบาทหน าที่และความรั บผิดชอบต อ
ตัวเองและสังคม หลักการทํางานรวมกับผูอื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรมจริยธรรม
ในการดําเนินชี วิตและการทํางานดวยความซื่อ สัตยสุจ ริต แนวทางการดําเนิ นชีวิต และการทํ างาน
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

มนุษยกับสิ่งแวดลอม

3(3-0-6)

(Man and His Environment)
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมและภูมินเิ วศน โดยพิจารณาถึงความสัมพันธของ
การอยูรวมกันของสิง่ มีชีวิตเพื่อใหเกิดความสมดุลแหงธรรมชาติ ปจจัยที่นําไปสูความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน ลักษณะและขอบเขตของปญหาในปจจุบัน แนวโนมของปญหา
ในอนาคตและผลกระทบตอมนุษยชาติ ตลอดจนสงเสริมใหมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่ อ
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 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พัฒ นาการ กระบวนการคิด และการรับ รูตนเองและบุค คลอื่น ทัศ นคติ และความพึ งพอใจระหวา ง
บุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหวางบุคคล หลักการจูงใจและการใหกําลังใจ อารมณ การควบคุม
อารมณและการจัดการความเครียด การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผูนํา การทํางานเปนหมู
คณะ การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสรางสรรคคุณภาพชีวิต
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.

18
083 103 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
ความหมาย นั ยและความสําคั ญ ของคําว า การจั ดการ ตลอดจนจุด ประสงค แนวคิด ในเชิ ง
ปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การประกอบกิจหรือภารกิจ
ใดๆ ก็ตามของปจเจกบุคคล องคกรและสังคมใหลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้
โดยครอบคลุมประเด็นวาดวยจริยธรรมและความรับ ผิดชอบตอสังคม 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)
ความเป น มาของกี ฬ า เรี ย นรู ฝ ก ฝน พั ฒ นาทั ก ษะ เทคนิ ค กี ฬ า กฎระเบี ย บและกติ ก า
มารยาทของผู เลน และผูช ม สมรรถภาพทางกาย การป องกั น อุบั ติ เหตุ จากการเล น กี ฬา การปฐม
พยาบาลเบื้ อ งต น รวมถึ งบทบาทหน า ที่ ก ารเป น นั ก กี ฬ าและผู ช มที่ ดี ประโยชน ข องกี ฬ าที่ มีต อ
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)
โครงสรา ง ระบบ และกระบวนการทางการเมื อ ง การปกครองและเศรษฐกิ จ พั ฒ นาการ
บทบาทของภาครั ฐ ภาคประชาสั งคม วิ เคราะห ให เห็ น ความสั มพั น ธ ร ะหวา งกลไกทางการเมื อ ง
การปกครองและเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอการพัฒ นาประเทศ ตลอดจนศึก ษาผลกระทบของ
โลกาภิวัตนที่มีตอระบบการเมือง 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
จุดรวมในเชิงอัตลักษณที่สะทอนผานศิลปะการแสดง
Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing arts
in ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts.

083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)

3(3-0-6)
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การก อ เกิ ด ของอาเซี ย นและประชาคมอาเซี ย น อั ต ลั ก ษณ ความหลากหลาย และ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน และการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของ
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 ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรีในพื้นที่วัฒนธรรม
หลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี 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
ชุด ความคิ ด ตา งๆ ที่ กํา หนดแบบแผนการดํา เนิ นชี วิ ต การใช ชีวิ ตอย างพอเพี ย ง ลั ทธิ บ ริโภคนิ ย ม
ปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตของมนุษย การบริโภคทรัพยากร การอยู
อาศัย ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จิตอาสา หนาที่พลเมือง
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 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค การปลูกฝงทัศนคติที่ดีของการเปนพลเมืองโลก การสรางเสริมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตยสุจริต การพัฒนาการทํางานเปนทีม การเรียนรูเพื่อการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรู
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)
เงื่อนไขรายวิชา: โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ/ นักศึกษาออกคาใชจายเอง
ความสํ า คั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการโดยการเดิ น ทางและ
ประสบการณ ใ นต า งประเทศ การวางแผน และการเตรี ย มการเดิ น ทาง ฝ ก ประสบการณ ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น ทางวิ ช าการ หรื อ สถาบั น อื่ น ในต า งประเทศโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจํ าคณะ/ มหาวิท ยาลั ย และเรีย นรูภ าษา วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
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
(Sufficiency Economy and Social Development)

3(3-0-6)
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ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ใหเกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการดํารงชีวิต
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)
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบอาหาร สุขลักษณะของ
อาหารกับ สุขภาพ อาหารที่ ไมไดสัดสว นกับ โรค อุป นิสัยการรั บประทานอาหารกั บสุข ภาพ ปญ หา
โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเป อ นของสารถนอมอาหารและบรรจุ ภั ณ ฑ 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 สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
สวนประกอบและความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ 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 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(Computer, Information Technology and Communication)

3(3-0-6)
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บทบาทและความสําคัญ ของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารในปจจุบั น
แนวโนมในอนาคต ความรูพื้นฐาน การประยุกตอยางสรางสรรค การรักษาความมั่นคง กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวของ
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 ระบบจํ านวนจริง ตรรกวิท ยา ความน าจะเปน ประเภทของขอมู ล สถิติพ รรณนา 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 ในปจจุบัน และอนาคต
การพัฒ นา การประยุก ตใช และการจั ดการ บทบาทและผลกระทบจากการพั ฒ นาเทคโนโลยี และ
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 ศิลปวัฒ นธรรม การศึก ษา สาธารณสุ ข สิ่งแวดลอม การเรีย นรูวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจากแหลงเรียนรูในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรูของนักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีใน
ประชาคมอาเซี ยน กิ จกรรมการสื่ อสารตอ สาธารณะและการสรา งสื่อประเภทต างๆ เพื่อ แสดงผล
กระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอชุมชน
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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)
ความสําคัญ ของพลังงานและสิ่งแวดลอม ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
สถานการณ และแนวโน มการใช พ ลังงานของอาเซี ย นและของโลก แหล งพลั งงานหมุ น เวี ยนและ
พลั งงานทางเลื อกในอาเซี ยน ศักยภาพในการผลิ ตพลังงานในอาเซี ยน นโยบายด านพลั งงานใน
อาเซียน ภาวะโลกรอน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเนื่องจากการใชพลังงาน
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)
ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของวิ ช าดาราศาสตร บรรยากาศโลก การพยากรณ ท าง
อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ และสังเกตการณทางดาราศาสตร ระบบสุริยะและกลุมดาวบนทอ งฟ า
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
(English for Art Students)

3(2-2-5)
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ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ โดยการฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และ การ
เขียน เพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น
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
พื้ น ฐานทางวั ฒ นธรรมของตะวั น ตก บทบาทของเทคโนโลยี ในวิ วั ฒ นาการของศิ ลปะตะวั น ตก
วิเคราะห ศิ ลปกรรมที่ สํ าคั ญ ๆ ทั้ งที่ เป น แนวบริสุท ธิ์แ ละแนวประยุก ต ทั้ งในส ว นที่สะท อ นให เห็ น
เอกลักษณของคนตะวันตกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรงกระตุนของศิลปะตะวันตกที่มี
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)
ลักษณะและความสําคัญ ของทัศ นศิลป โดยมุ งสรางรสนิยม ความชื่ นชมและความสํานึ กใน
คุณ ค า ของงานสร างสรรค ท างศิ ลปะ จากตั ว อย างศิ ลปกรรมทั้ งในอดี ต และป จ จุ บั น บทบาทของ
ทัศนศิลปในวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั้งตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแสดงออก
ทั้งนี้ ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปที่มีตอการดํารงชีวิตของคนไทย
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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)
ศึกษาพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร แคลคูลัสเกี่ยวกับฟงกชันของตัวแปรเดี่ยว อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของฟงกชันอนุพันธ การอินทิเกรต การประยุกตกับปญหาตางๆ ทางกายภาพเพื่อ
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)
ฝกการอานบทความทางวิชาการดานสถาปตยกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ การเขียนสรุป
ประเด็นเพื่อใชในการนําเสนอ และการแสดงความคิดเห็นดวยการพูดในชั้นเรียน
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)
ฝ ก การอ า นบทความทางวิ ช าการด า นสถาป ต ยกรรมและสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข อ ง การสรุ ป
ประเด็น และการนําเสนอในรูปของการเขียนสรุปเปนบทคัดยอ บทความ หรือรายงานที่มีการอางอิง
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)
การศึก ษาและการสํา รวจวรรณคดี ไทยเรื่ องต างๆ ตั้งแตสมัย สุโขทัย จนถึงป จจุ บั น ในดา น
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 โดยเลือกศึกษาวรรณกรรมไทยรวมสมัยบางเรื่อง
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)
ลัก ษณะสํ า คั ญ ของสั งคมและวั ฒ นธรรมไทยในด านประวั ติ ศ าสตร ศาสนาและความเชื่ อ
ประเพณี ดนตรี และนาฏศิลป วัฒนธรรมการแตงกาย
มีทัศนศึกษานอกสถานที่
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 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
3(2-2-5)
(Basic French)
การฝกทักษะผูเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสในการฟง การพูด การอาน และการเขียน
Practice in French listening, speaking, reading, and writing skills for beginners.
355 106 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
(French for Basic Communication)
การฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อใหสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการ
สื่อสารขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง
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 วัฒ นธรรม ที่มีผลตองานศิลปะไทย 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)
ลักษณะทั่วไปของภาษา การกําเนิดภาษา ความแตกตางระหวางภาษามนุษยกับภาษาสัตว
ภาษากับตัวอักษร โครงสรางของภาษา การใชภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู
ภาษา การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา 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
พื้นฐาน 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)
ทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานสําหรับการสื่อสารในสถานการณตางๆ 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
พื้นฐาน 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)
ทักษะการฟงและการพู ดภาษามลายูขั้นพื้ นฐานสําหรับการสื่อสารในสถานการณ ตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
Basic listening and speaking skills for everyday use of Bahasa Melayu.
355 115 ภาษาฮินดีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Hindi)
ประวัติความเปนมา ลักษณะทั่วไป และพัฒนาการของภาษาฮินดีตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ระบบเสี ย งภาษาฮิ น ดี การเขี ย นอั ก ษรเทวนาครี คํ า ศั พ ท แ ละรู ป ประโยคพื้ น ฐานในภาษาฮิ น ดี
ตลอดจนหลักไวยากรณภาษาฮินดีเบื้องตน

30
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)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษาสันสกฤต ระบบถายถอดอักษร อิทธิพลของสันสกฤตตอระบบ
อักษรไทยและอักษรของภาษาทองถิ่น 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)
ความรูพื้นฐานในการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน เริ่ม
ตั้งแตการเกิดจนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต
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)
ประวั ติความเปน มา ลัก ษณะทั่ วไปของภาษาเขมร ระบบเสียงภาษาเขมร อัก ขรวิธีภ าษา
เขมร คําศัพทและรูปประโยคพื้นฐานในภาษาเขมร 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 เพื่อแกปญหาในการดํารงชีวิต
ประจําวัน โดยการสังเกตจากสิ่งแวดลอมใกลตัว และเก็บขอมูลดวยเทคนิคตางๆ เชน การถายภาพนิ่ง
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และภาพเคลื่อนไหว การรางภาพ การทําหุนจําลอง เปนตน แลวนํามาสังเคราะหเพื่อเผยถึงภูมิปญญา
ไทยที่เปนปจจัยหลักใหเกิดการสรางสรรคนั้น 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)
ขอบเขตและความหมายของสุ น ทรี ยศาสตร ทฤษฎี ว าด ว ยความงาม ประวั ติ แ นวคิ ด และ
ทัศนคติของมนุษย ตอความงามแตละยุคสมัย เพื่อเปนพื้นฐานความคิด และความเขาใจในดานความ
งาม อั น จะเป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นารสนิ ย ม และวิ จ ารณญาณในการประเมิ น คุ ณ ค า ทาง
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
พื้ น ที่ ต า งๆ การผสมผสานของแนวคิ ด และวิ ธี ก าร อั น ก อ ให เกิ ด พั ฒ นาการด า นรู ป แบบและ
ลักษณะเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางการออกแบบและสรางสรรค การสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิ
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
(Basic Thai for Foreigners)
เงื่อนไข : วิชาเลือกเฉพาะนักศึกษาตางชาติทุกคณะวิชา

3(3-0-6)
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การออกเสียงภาษาไทยใหชัดเจน การฟงและการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย การอานและการเขียนตามอักขรวิธีไทย การอานและ
การเขียนคําและประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน
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)
เงื่อนไข : วิชาเลือกเฉพาะนักศึกษาตางชาติทุกคณะวิชา
การฟ งเรื่องทั่ วไปเพื่ อจั บใจความและพู ดสรุ ปเปน ภาษาไทย การพูด เลาเรื่อ ง การอ านงาน
เขียนขนาดสั้นเพื่อศึกษาความหมายของคําศัพทและสํานวนตลอดจนจับใจความและวัตถุประสงค
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)
เงื่อนไข : วิชาเลือกเฉพาะนักศึกษาตางชาติทุกคณะวิชา
การฟงเรื่องเชิงวิชาการและเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน การพูดแสดงความคิดเห็น การ
พูดเพื่อวัตถุประสงคตางๆ 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
คิดเพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถใชทักษะทางภาษาทุกดานเปนเครื่องมือ
เพื่อแสวงหาความรูไดดวยตนเองตอไป
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
2(2-0-4)
(English for General Communication)
การฝ กทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขีย นที่ จํา เป น ในชีวิ ตประจํ าวั น การอ า น
ขอความทั่วไป ขาวสั้น บทความ และการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
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)
การฝกภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ การอานโฆษณาจัดหางาน การกรอกแบบพิมพ
ทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย และประวัติสวนตัวเพื่อสมัครงาน การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณงานและ
การพูดสื่อสารทางธุรกิจ
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
(Literary Appreciation)

3(3-0-6)
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รสนิ ยม ความชื่น ชม และความสํานึ กในคุณคาของงานสรางสรรคท างวรรณศิลปโดยทั่วไป
คุณลักษณะของวรรณคดีทั้งในสวนที่เปนสากลและเปนเอกลักษณของชาติ การแสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะหวิจารณเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องเดนของไทย
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 นิทัศนวรรณกรรมไทยปจจุบัน
3(3-0-6)
(Survey of Contemporary Thai Literature)
วิวั ฒ นาการของวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยรว มสมัย คั ด สรรบางเรื่อ งที่ แ สดงออกถึ ง
ลักษณะของสังคมไทยปจจุบัน ความสัมพันธของสังคมกับวรรณคดีที่มีตอกัน
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)
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ การตั ด สิน ใจเชิ งเหตุผล หลั ก การทั่ วไปของการใช เหตุ ผล
วิธีก ารวิเคราะห แ ละการสั งเคราะห ความคิ ดอยางเป นระบบ การแสดงเหตุผลในการอภิ ป รายทาง
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)
พุท ธศาสนาทั้ งที่ เป นหลั กคํ าสอนและแนวปฏิบั ติ ที่ ป ะปนกับ ศาสนาอื่น หรือ ความเชื่อ อื่ น ๆ
พุทธศาสนาในวิถีชีวิต ทางสังคม การเมื องเศรษฐกิ จ และอารมณ ความรูสึกของคนไทย ศิลปะและ
สุนทรียศาสตรที่มีรากฐานจากพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับ
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)
องคป ระกอบพื้นฐานดานตาง ๆ ของภาพยนตรที่คั ดสรรทั้งในดานโครงสราง ความเปนมา
ประเภทและสไตลการนําเสนอ เพื่อพัฒนาความรูและความเขาใจตอภาพยนตรในฐานะผูชม
Basic elements of selected films: structure, history, genre, styles of
presentation; development of audiences’ knowledge and understanding of the films.

400 109

จุดเปลี่ยนในประวัติศาสตรโลก
3(3-0-6)
(Turning Points in World History)
ปรากฏการณ ก ารเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม ความคิ ด การประดิ ษ ฐ คิ ด ค น ที่ มี ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของประชากรในภูมิภาคของโลกทั้งในอดีตและปจจุบัน
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

ภูมศิ าสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Geography in Everyday Life)
ปจจัยทางภูมิศ าสตรที่ ที่มีอิท ธิพลตอวิถีชี วิต การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบดานธรณี ภาค
อุทกภาค และบรรยากาศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการศึกษาทางภูมิศาสตรที่ใชงานในชีวิตประจําวัน
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 การผลิตขาวสารทั้งในระดับโลก
และระดั บ ประเทศ และวิเคราะห สาระที่ ป รากฏอยูในข าวสารในสื่ อประเภทตา ง ๆ โดยพิ จารณา
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)
ความรู เกี่ ย วกั บ การพู ด หลั ก การพู ด การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การวิ จ ารณ ก ารพู ด และฝ ก
ปฏิบัติการพูด ทั้งการพูดเปนรายบุคคลและการพูดเปนหมูคณะ
Knowledge of speech, principles of speech, development of individual
personality, criticism of speech, and individual and group speaking practice.
466 221

ภาษาอังกฤษผานกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง
3(3-0-6)
(English through Edutainment)
การใช ภ าษาอั งกฤษและความตระหนั ก รู ท างวั ฒ นธรรมด า นภาษาผ า นการรว มกิ จ กรรม
เกี่ยวกับการศึกษาและการบันเทิงเพื่อใหความสามารถการทํางานและเพื่ออยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ
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 และเขียนภาษาอังกฤษสําหรับสื่อสารในสถานที่ทํางาน
และเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
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)
ความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ระเบี ย บการปฏิ บั ติ
พระราชบัญ ญั ติ ควบคุ มการประกอบอาชี พ จรรยาบรรณวิช าชี พ บทบาท หน าที่ ข องหน วยงานที่
ควบคุมดูแลการมีความรูความเขาใจสิทธิหนาที่และการปฏิบัติหนาที่และการปฏิบัติในการประกอบ
อาชีพที่ถูกตอง 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)
ความรู เกี่ ย วกั บ ชุ มชนในด า นกายภาพ ประวั ติ ศ าสตร ศิ ลปวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ สั งคม
การเมือง การปกครอง บุคคลสําคัญ ประชากรและสิ่งแวดลอมตลอดจนปญหาและการวางแผนเพื่อ
พัฒนาชุมชน
มีการศึกษานอกสถานที่
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)
การฝกอานบทความวิชาการทางวิทยาศาสตรเพื่อใหเขาใจและจับใจความสําคัญของบทความ
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 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communicative English)
การฝกทักษะทางภาษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใจและสื่อสารไดในสถานการณตางๆ 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
ทางปญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
มีการศึกษานอกสถานที่
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 การเลือกที่ตั้งและการออกแบบผังโรงงาน ปริมาณการผลิตที่
ประหยัดสุด การวางแผนการผลิตการจัดลําดับงาน การบริหารสินคาคงคลังและวัตถุดิบ การควบคุม
คุณภาพ การซอมบํารุง
มีการศึกษานอกสถานที่
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 ความสําคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต 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)
ธรรมชาติของสถิติและแนวทางการประยุกตโดยทั่วไปของสถิติ สถิติพรรณนา
และความ
นาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเชิงสุม การเลือกตัวอยางและการแจกแจงของ
ตัวอยาง การประมาณ การทดสอบสมมติฐาน สถิ ติที่ ไมใชพ ารามิเตอร 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 การอนุรักษสงิ่ แวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)
ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม
ขอบเขต วัตถุ ประสงค และประโยชน ของการอนุ รัก ษ สถานการณ ปจ จุบั น และแนวโน มในอนาคต
ปญหา การแกไข มาตรการปองกัน นโยบายและการวางแผนเพื่อการอนุรักษ
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

การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน
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 และความสําคัญของจุลินทรียที่มีตอวงการอาหาร 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 ปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มผลผลิตของเห็ด 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 หลักการออกแบบสิ่งพิมพ ฉลาก และภาชนะบรรจุ การออกแบบ
ตกแตงสวน และศิลปะการจัดวางหรือตกแตงสถานที่ พรอมดวยปฏิบัติการในหัวขอที่เกี่ยวของ
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 ที่มีความสัมพันธตอชีวิตประจําวัน เนนการใชเปนยารักษา
โรค อาหาร เครื่องสําอาง 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)
ความรูโดยทั่วไปเกี่ยวกับยาบําบัดโรค โดยจะเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของยาบําบัดโรค
แหลงที่มาของยา การแพรกระจายของยา ขนาดใช ความแรง พิษ การแบงประเภทของยา การใชยา
ในทางที่ถูกตอง มาตรการความปลอดภัย ยาสามัญประจําบาน ยาที่รบั จากรานขายยาโดยไมตองใช
ใบสั่งยา สารเสพติด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับยา 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)
การฝกทักษะการพูดและการสื่อสาร โดยเนนการสื่อสารขอมูลทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
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 เนนความรับผิดชอบที่มีตอวิชาชีพและสังคม
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)
แนวคิ ด ความหมาย หลั ก การของการวิ จั ย การจํ า แนกประเภทและชนิ ด ของการวิ จั ย
ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย การประมวลผลขอมูลและการรายงาน
Concepts, definitions, principles of research, classification and type of
research, procedures and processes of research, data processing and reporting.
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
การอ า นบทความและเขี ย นสรุ ป ใจความสํ า คั ญ การตี ค วามหมายของสํ า นวน การเขี ย น
รายงาน การเขียนจดหมายโตตอบและบันทึกขอความ การเขียนประวัติสวนตัว การติดตอสื่อสาร 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
สิ่งตีพิ มพท างวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี การอธิ บายกระบวนการ แผนภู มิ 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 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Clean Technology and Environment)
ขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและอิทธิพลของมนุษย แหลงของมลภาวะและผลกระทบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม แหลงของพลังงานและการนําไปใชโดยเนนพลังงานสะอาด เทคโนโลยีสะอาด
และการนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม
ฟอกยอมและสิ่งทอ และอุตสาหกรรมพลาสติก การสังเคราะหสะอาดและ
การออกแบบเพื่อ
สิ่งแวดลอม
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)
ประโยชน ของอาหารแตละประเภทในทางโภชนศาสตร หลัก การและวิ ธีการถนอมอาหาร
ทั่วไป การสุขาภิบาลอาหารเบื้องตนในชีวิตประจําวัน หลักเกณฑที่ใชในการเลือกซื้อสินคาผลิตภัณฑ
อาหารใหมีความปลอดภัย ภัยที่ควรระวังซึ่งปนเปอนมากับอาหาร 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 การสื่อสารและการแสดงออก การสรางความสุขใหกับชีวิต
แรงบั น ดาลใจในการสร า งความสํ า เร็ จ ในอาชี พ ความหมายและความสํ า คั ญ ของจรรยาบรรณ
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)
ประเภทของสิ่งตีพิมพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร วิธีคนหาบทความ วิธีการคนหาสิทธิบัตร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห
ขอมูลและการนําเสนอ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณที่ใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร
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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)
ประวั ติ วิ วั ฒ นาการและหลั ก การพื้ น ฐานของเทคโนโลยี ชี ว ภาพ เซลล พื้ น ฐานของชี วิ ต
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานพฤกษศาสตรและ
ปศุสัตว การแพทย อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดลอม 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)
ความต องการของมนุษ ยและภาวะผูนํา ทัก ษะจําเปน ในการเปนผูนํา การพัฒนาภาวะผูนํ า
ความแตกต า งของวั ฒ นธรรมสํ า หรั บ ผู นํ า การสร า งที ม การสร า งแรงจู งใจ มนุ ษ ยสั มพั น ธ การ
แก ป ญ หา การตั ด สิ น ใจ การบริ ห ารความขั ด แย ง การสื่ อ สารและการควบคุ ม และการจั ด การ
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 พลังงานและสิ่งแวดลอมกับชีวิต
3(3-0-6)
(Energy and Environment for Life)
ความสํ า คั ญ ของพลั งงานและสิ่ งแวดล อ มต อ การดํ า รงชี วิ ต พลั งงานประเภทฟอสซิ ล
ป ญ หาการหมดไปของเชื้ อ เพลิ งประเภทฟอสซิ ล ป ญ หาภาวะโลกรอ นและผลกระทบของภาวะ
มลพิ ษ ต อ สิ่ งแวดล อ มด า นอื่ น ๆ จากเชื้ อ เพลิ งประเภทฟอสซิ ล พลั งงานทางเลื อ กในป จ จุ บั น
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
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)
แนวคิด เกี่ย วกับการเป นผูป ระกอบการ การวางแผนและวิเคราะห การลงทุน วิธี การจัดตั้ ง
สถาน ประกอบการ รูป แบบองคกรธุรกิจ กลยุท ธการดําเนินธุรกิจ เอกสารทางธุ รกิ จ การบัญ ชี
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)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน ไฟฟาดูด ไฟฟาลัดวงจร การเกิดเพลิงไหมทางไฟฟาและ
วิธีปองกันเหตุการณที่เกิดขึ้นจากไฟฟา เรียนรูเกี่ยวกับสายไฟฟา ระบบสายดินและกระแสไหลลงดิน
ความรูเรื่องการตรวจวัด 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 การคาดการณ ทางการเงิน การ
ระดมทุนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
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

เทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Network Technology and Communication)
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีเครือขาย โครงสรางของระบบเครือขาย อุปกรณที่ใช
ในระบบเครือขาย มาตรฐานการสื่อสารแบบมีสาย มาตรฐานการสื่อสารแบบไรสาย อินเตอรเน็ตใน
ทุกสิ่ง 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)
การฝก ทัก ษะการใช ภ าษาอั งกฤษทั้ง 4 ดา น คื อ การฟ ง การพู ด การอา น การเขี ยน เพื่ อ
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)
การฝก ทัก ษะการใช ภ าษาอั งกฤษทั้ง 4 ดา น คื อ การฟ ง การพู ด การอา น การเขี ยน เพื่ อ
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)
องค ประกอบของดนตรี โดยเนนการฟ ง 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)
องคป ระกอบของดนตรี เครื่องดนตรี ผลงานของคีต กวีที่สําคัญ เปรียบเทียบลัก ษณะดนตรี
ของไทยและตางชาติ ลักษณะเฉพาะของดนตรีไทย รวมถึงดนตรีพื้ นบาน ความสัมพัน ธระหวางคี ต
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)
ระบบการเกษตรเชิ งเชิ งการค า ธุ รกิ จ การเกษตรและการตลาด หลัก สหกรณ แ ละสงเสริ ม
การเกษตร การเกษตรเชิงอนุรักษและการเกษตรอยางยั่งยืน การทําการเกษตรผสมผสาน พื้นที่เขต
เกษตรเศรษฐกิจ ฟารมเกษตรอัจฉริยะ มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินคาเกษตร เทคโนโลยีหลัง
การเก็ บเกี่ ยวและการแปรรูปอาหาร นิ เทศศาสตรก ารเกษตรและการถ ายทอดเทคโนโลยี ทางการ
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)
ความสําคัญของสินคาเกษตรและอาหารที่มีตอประชาคมอาเซียน
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)
ความสํา คั ญ ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและภู มิป ญ ญาไทยทางการเกษตร ลั ก ษณะโครงสร า ง
เศรษฐกิจสังคมไทย บทบาทของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจดานปญหาและขอจํากัด ลักษณะปญหา
ความยากจนและความไม เท าเทีย มทางสังคม ลั กษณะสังคมเศรษฐกิจ พอเพี ยงเพื่ อแก ปญ หาความ
ยากจนของชุมชน โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและรักษาสิ่งแวดลอม การพัฒ นาวิสาหกิจชุมชน
ธุรกิจการเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท การนําภูมิปญญาไทยและองคความรูในระดับรากหญา
มาใชในการสงเสริมการพัฒนาการประมง การปศุสัตวและการผลิตพืช การอนุรักษวัฒนธรรมไทยเพื่อ
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 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
(Agricultural Resources and Environmental Management for Sustainable)
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ความสําคัญ ของทรัพ ยากรทางการเกษตร หลักการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ปาไม
ดินและที่ดิน น้ําและพื้นที่ชุมน้ํา ภูมิอากาศ การจัดการพื้นที่การเกษตรและประมง ระบบเกษตรกรรม
อยางยั่งยืน การเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดการของเสียทางการเกษตร การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม
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)
คําศัพทที่เกี่ยวของในบริบททางการเกษตร ฝกทักษะการฟงเนื้อหาในสาขาที่เกี่ยวของ อาน
จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง พูดสรุปประเด็นสําคัญและแสดงความคิดเห็นตอเรื่อง
ที่อานหรือฟง
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)
การฝกอานบทความที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการเกษตร เดาความหมายของคําศัพทจาก
บริบทรอบขาง จับใจความสําคัญ จากเรื่องที่อาน เขียนสรุปความสําคัญ รายละเอียดจากเนื้ อเรื่องที่
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)
วิ วั ฒ นาการของคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ องค ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร
ระบบปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอร ระบบจํานวน พีชคณิตแบบบูล
ขอ มู ลและระบบสารสนเทศ การแทนข อมู ล ความรู พื้ น ฐานในการใช งานคอมพิ วเตอร โปรแกรม
ประยุกต การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร โครงสรางโปรแกรม โครงสรางการควบคุมพื้นฐาน
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)
ลักษณะพื้นฐานของโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณา
จากพัฒ นาการของสังคมและวัฒ นธรรม กระบวนการเปลี่ ยนแปลงและการปรั บตั วของสั งคมไทย
รวมทั้ งเงื่อ นไขและป ญ หาตา งๆ ที่ มีผลตอ วิถี ชี วิต ของประชากรในสั งคมปจ จุ บั น แนวโน มและทิ ศ
ทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย
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)
ภู มิ ห ลั งและพั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร ก ารเมื อ งและวั ฒ นธรรมของท อ งถิ่ น ต า งๆ ใน
ประเทศไทย ความสั มพั น ธ ข องท อ งถิ่ น กั บ สว นกลางในบริบ ททางเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อ ง
แนวคิดเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึก ทองถิ่นนิยม แนวทางการศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถิ่นในแงมุมตางๆ
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 ความสัมพันธระหวางโครงการกับการอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม คุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนทองถิ่น และความยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มีการศึกษานอกสถานที่
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
(Folktales and Folk Plays)

3(3-0-6)
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แนวคิดและวิธีการศึกษานิทานพื้นบาน ชนิดของนิทานพื้นบาน เทพนิยาย ปริศนา สุภาษิต
คําคม และการละเลนพื้นบานตาง ๆ ของไทย เพื่อนํามาวิเคราะหลักษณะทางสังคม อันเนื่องมาจาก
ความคิด ความเชื่อ 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 การเขียนประวัติ และการ
เขียนจดหมายเพื่อสมัครงาน การกรอกแบบฟอรมการสัมภาษณ และการอานเอกสารเผยแพรท าง
ธุรกิจเพื่อใหสามารถใชถอยคํา สํานวน ภาษาที่เหมาะสมในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
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 การพูดในที่สาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Speaking)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพูด หลักการพูด และวิธีการพูดในที่สาธารณะตามลักษณะการพูด
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
โดยเน น ไปที่ แ หล งกํ า เนิ ด ของศิ ลปะ รู ป แบบทางศิ ลปกรรม รวมทั้ งอิ ท ธิ พ ลที่ ได รั บ จากภายนอก
อิทธิพลที่แพรหลายออกไป
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
ศาสนากั บ ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และวั ฒ นธรรมไทย อิ ท ธิ พ ลของศาสนาต อ วิ ถี ชี วิ ต ไทย
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)
เรื่ อ งราวความเป น มาของกลุ มชนและบ า นเมื อ งโบราณในประเทศไทย ตั้ งแต ส มั ย ก อ น
ประวั ติศาสตร ลงมาจนถึงประวัติ ศาสตรยุค รัตนโกสิน ทร โดยเน นไปที่แหลงกํ าเนิ ดและเหตุ การณ
สําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี เพื่อประโยชนทางการทองเที่ยว
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)
ประวั ติ ก ารออกแบบที่ ใ ช โปรแกรมช ว ยออกแบบ และวิ วั ฒ นาการของคอมพิ ว เตอร แ ละ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการออกแบบ เพื่อใหนักศึกษารูจักวิเคราะหบทบาทของเทคโนโลยีที่มีอิทธิพล
ตอ สั งคมและงานออกแบบในสาขาวิ ช าชี พ ต างๆ และรู จัก ประเมิ น บทบาทของการออกแบบและ
เทคโนโลยีทั้งในอดีต 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 หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principle of Communication)
ความหมาย ความสําคัญของการสื่อสารระดับตางๆ ประวัติและวิวัฒ นาการการสื่อสารของ
มนุษย ทฤษฎีและแนวคิดปจจุบันของการสื่อสารที่มีตอชีวิต โดยมุงเนนใหเขาใจกระบวนการ อิทธิพล
และผลกระทบจากการสื่อสารที่มีตอสังคมมนุษย
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

สถิติประยุกตทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Applied Statistics for Information and Communication Technology)
การประยุกตใชวิธีการทางสถิติกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรวบรวมขอมู ล
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
(Physics for Information Technology)

3(3-0-6)
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จลนศาสตรและพลศาสตรของอนุภาค งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่
แบบหมุน พลศาสตรของของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติความยืดหยุนของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกวงกวัด
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

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Information and Communication Technology I)
อา น ดู และการฟ งภาษาอังกฤษทางสื่ อ สิ่งพิ มพ และสื่ อ ภาพและเสี ย งประเภทต างๆ ที่ ใ ห
ความรู ความบันเทิงและขาวสารขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเหตุการณสําคัญ
ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน เพื่อจับใจความสําคัญ คิดวิเคราะห สนทนาโตตอบ นําเสนอดวยสื่อภาพและ
เสียงรวมถึงงานเขียน เพื่อแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการ
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 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Information and Communication Technology II)
วิชาบังคับกอน : 800 201 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
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อาน ดูและฟงภาษาอังกฤษทางสื่อสิ่งพิมพ และสื่อภาพและเสียงประเภทตางๆ ที่ใหความรู
ประเด็นทางสังคม และเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน รวมถึงขาวสารขอมูลรวมทั้งคําศัพท
เฉพาะทางดา นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทั นสมั ย เพื่ อจับใจความสําคัญ คิดวิเคราะห
สนทนาโตตอบ นําเสนอดวยสื่อภาพและเสียงรวมถึงงานเขียน เพื่อแสดงความเห็นอยางมีหลักการ
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 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม

59
1 อธิบายใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ การมีจิตสํานึกที่ซื่อสัตย
ตอหนาที่ ชี้ใหเห็นโทษของการทุจริต
2 กําหนดกฎเกณฑและขอปฏิบัติตาง ๆ ในการเรียนการสอนรวมกันเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมี
วินัย เชน การเขาหองเรียน การสงงาน และการอยูรวมกันในหมูคณะ
3 ปลูกฝงเรื่องหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกและยกตัวอยางจากเรื่อง
ที่อานในชั้นเรียน รวมทั้งจากขาวสารและสถานการณที่กําลังเกิดขึ้นในชวงเวลานั้น
4 ใหนักศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญของความซื่อสัตยในงานคนควา และตักเตือนนักศึกษาให
เห็นขอเสียของการลอกเลียนผลงานของผูอื่น รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกตองในการอางอิงผลงานของผูอื่น
5 ยกตัวอยางเพื่อชี้ใหเห็นความสําคัญของการมีสํานึกในตนเอง การเขาใจผูอื่นและการเขาใจโลก
6 สงเสริมใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมเพื่อสาธารณะ จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน/องคกรภายนอก
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1 ประเมินจากการเขาชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายใหตรงเวลา ความซื่อสัตยในการสอบ
2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในดานตาง ๆ ในชั้นเรียน เชน การตรงตอเวลา
ความซื่อสัตย การมีสวนรวมและการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ
3 ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษคําตอบและงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
4 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติตาง ๆ ในการสอบ
5 ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1 มีความรอบรู มีโลกทัศนและวิสัยทัศนที่กวางไกล
2 มีความใฝรู และสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
3 สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1 บรรยายเนื้อหาความรู ฝกทักษะในดานตาง ๆ ตลอดจนกระตุนใหคิดวิเคราะห สังเคราะหและ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ภายในชั้นเรียน
2 ใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยใหความรูดานหลักการ/ทฤษฎี และเนนการปฏิบัติ ตลอดจน
การประยุกตในสถานการณตาง ๆ
3 อาจจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือศึกษาดูงาน
4 แนะนําตําราและสงเสริมใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองนอกหองเรียนในประเด็นตาง ๆ
และนํามาแลกเปลี่ยนเรียบรูกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
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1 ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน การปฏิบัติงาน และการ
มีสวนรวมในชั้นเรียน
2 ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ
3 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1 มีความคิดสรางสรรค
2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอยางเปนระบบ
3 รูจักวิเคราะหและแกปญหาตาง ๆ โดยใชปญญา
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1 ใหนักศึกษาฝกใชความคิดสรางสรรคนําเสนอเปนงานเขียน เรียงความ และฝกพูดในโอกาสตาง ๆ
2 กระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะหจากสถานการณตาง ๆ ทั้งที่ปรากฏในหนังสือเรียนและใน
ชีวิตประจําวัน
3 จัดกิจกรรมการสอนที่เปดโอกาสใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง และมีสวนรวมในการอภิปราย
4 กระตุนใหนักศึกษารูจักตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบ
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด การสอบ รายงานและการฝกพูดหรือการอภิปรายในชั้นเรียน
2 ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในชั้นเรียน
3 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1 มีความเขาใจพื้นฐานของการอยูรวมกันในสังคม
2 มีภาวะการเปนผูนํา และเขาใจบทบาทการเปนสมาชิกที่ดีในกลุม
3 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1 บรรยายชี้ใหเห็นคุณคาและความสําคัญของความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2 สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทํางานเปนกลุม
3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันในชั้นเรียน
4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนกลุมเพื่อฝกภาวะการเปนผูนําและผูตาม
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1 ประเมินจากผลงานที่เปนผลมาจากการทํางานกลุม การพูดนําเสนองานตามกลุมที่ไดรับมอบหมาย
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2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีสวนรวมในการเรียนรู ในชั้นเรียน
3 ประเมินจากการสังเกตการทํางานรวมกันของนักศึกษาในหองเรียน ในการรวมกลุม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 มีความสามารถในการสื่อสารและใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2 มีความสามารถในการใชและรูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
3 มีความสามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขและการจัดการขอมูล
5.2 กลยุทธ ก ารสอนที่ ใช พั ฒ นาการเรี ยนรู ดานทั ก ษะการวิเคราะห เชิ งตั ว เลข การสื่อ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนฝกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
2 แนะนําสื่อการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถฝกฝนดวยตนเองนอกเวลา
3 แนะนําการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนขอมูลสารสนเทศอยางมีระบบ
4 กําหนดหัวขอองคความรูใหนักศึกษาคนควาและนําเสนอ
5.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ประเมินจากแบบฝกหัด แบบทดสอบ และการฝกปฏิบัติ
2 ประเมินจากการนําเสนอความคิด รายงาน
3 ประเมินจากการดูการอางอิง บรรณานุกรม
6. ดานศิลปะและการสรางสรรค
6.1 ผลการเรียนรูดานศิลปะและการสรางสรรค
1 ตระหนักและชื่นชมในคุณคาและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล
2 มีความรู ความเขาใจ และสืบสานภูมิปญญา
3 มีวิสัยทัศนที่นําไปสูการสรางสรรค
6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานศิลปะและการสรางสรรค
1 สอดแทรกและชี้ใหเห็นถึงคุณคาและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมระหวางการสอน
2 ใหนักศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมตางชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏในตําราเรียน
3 ใหนักศึกษาตระหนักในคุณคาและความสําคัญของภูมิปญญาไทยดานการใชและการสรางสรรคภาษา
4 เปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม/ชมการแสดงตาง ๆ ที่มีความหลากหลายและนาสนใจ หรือ
ศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง
5 อาจเชิญผูรูทางภูมิปญญาไทยทองถิ่นมาบรรยายเสริม
6 สอนเนื้อหาทางดานการสรางสรรคที่เปนองคความรูใหม ๆ ในปจจุบัน
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานศิลปะและการสรางสรรค
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1 ประเมินจากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดทั้งภาค
2 ประเมินจากการสังเกตการที่นักศึกษามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และอภิปราย ในชั้นเรียน
3 ประเมินจากการนําเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษานําเสนอ

