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คาํอธิบายรายวชิา 
คณะศิลปศาสตร์ 
หมวดวชิาเลือกเสรี 

 
890-211   3(3-0-6) 
เสริมทกัษะการฟังภาษาอังกฤษ 
(Improving Listening Skill in English) 
 ทกัษะการฟังเพ่ือแยกแยะเสียงต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ 
วธีิการเนน้เสียง และนํ้าเสียงของผูพู้ด การฟังส่ิงต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น
ในการเรียน เช่น การฟังบรรยายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ทางวิชาการ การฟังส่ิงท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวนั  เช่น  บท
สนทนา ข่าว และรายการวทิย ุ
 Listening skills to distinguish English sounds; 
stressing and intonation; listening to academic English such as 
lectures and discussions; listening to everyday life English 
such as conversations, news and radio programs 
 
890-212   3(3-0-6) 
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1  
(English Conversation I)  
 ลกัษณะและหนา้ท่ีของภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการสนทนา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การสนทนาภาษาองักฤษในบริบทต่าง ๆ 
ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษท่ีจาํเป็นในการปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม 
 Features and functions of conversational English in 
various situations; conversational English in different 
contexts; essential English conversation skills for social 
interaction 
 
890-214   3(2-2-5) 
เสริมทกัษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ  
(Consolidating Listening and Speaking Skills in English) 
 ทักษะการฟังและการพูด เน้นสํานวนท่ีใช้ในการ
สนทนาในชีวิตประจําว ัน  การฟังโฆษณาทางโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ รายงานข่าว รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น 
 Listening and speaking skills with emphasis on 
expressions used in daily life conversations; listening to TV 

commercials, movie soundtracks and news reports, as 
well as expressing opinions 
 
890-215   3(2-2-5) 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวฒันธรรม  
(Learning English through Cultures) 
 ภาษาองักฤษเพ่ือการเขา้ถึงขอ้มูลและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี แนวคิด ความเช่ือ 
สํานวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง 
ตามประเพณีทั้งของไทยและชาติต่าง ๆ 
 English for accessing information and discussions 
on Thai and other cultures: customs, concepts, beliefs, 
idioms, gestures, songs, poems, and festivals 
 
890-221   3(3-0-6) 
การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ 
(Improving Reading in English) 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดบัคาํ วลี ประโยค 
ย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ การหาใจความสําคัญ 
และใจความท่ีซ่อนอยูใ่นขอ้ความ การปรับอตัราความเร็ว
การอ่าน การอ่านวสัดุการอ่านชนิดต่าง ๆ  
 Reading techniques; reading from the word, 
phrase, sentence and paragraph level to reading different 
types of texts; reading for the main idea and finding the 
hidden main idea;  adapting the reading speed; reading 
different types of materials 
 
890-222   3(3-0-6) 
การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั 
(Functional Reading) 
 การอ่านเพ่ือเก็บขอ้มูลจากวสัดุการอ่านท่ีเป็นของ
จริง การอ่านประโยคท่ียาวและซับซ้อนในระดบัปริเฉท
รูปแบบต่าง ๆ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การจดบนัทึก
ยอ่ และการสรุปความ 
 Reading authentic materials for information; 
reading comprehension of long and complex sentences in 
different types of paragraphs; critical reading; note taking 
and summarizing 
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890-223   3(3-0-6) 
การอ่านหนังสือพมิพ์ภาษาอังกฤษ 
(Reading English Newspapers) 
 เทคนิคการอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษ ทกัษะ
การอ่าน การใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการอ่านและแปล
งานเขียนในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์
ส่วนต่าง ๆ ของหนงัสือพิมพร์ายวนั 
 Techniques of reading daily English newspapers; 
reading skills; the use of linguistic aspects for reading and 
translating English in newspapers; analysis of parts of the 
newspaper 
 
890-224   3(3-0-6) 
การแปลเบ้ืองต้น  
(Introduction to Translation) 
 ความหมายของการแปล ความสาํคญัและการพฒันาการ
แปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎีการแปล ชนิดของการแปล 
กระบวนในการแปล หนา้ท่ีของภาษา การแปลเชิงเทคนิค การ
แปลกบัวฒันธรรม การวจิารณ์งานแปล 
 Definition of translation; significance and history of 
translations; translators’ qualities; translation theories; types 
of translation; process of translation; language functions; 
technical translation; translation criticism 
 
890-225   3(3-0-6)   
การแปลไทย-อังกฤษ 1   
(Thai-English Translation I)  
 การแปลภาษาไทยเป็นองักฤษในระดับประโยค และ
ระดับย่อหน้า การแปลคํานาม  นามวลี  สรรพนาม  กริยา 
กริยาวลี  คํานําหน้านาม  คุณศัพท์ กาล วาจก และประโยค
เง่ือนไข  การแบ่งวรรคตอนของประโยคในภาษาไทยใน
กระบวนการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ การแปลงานเขียน
สาขาวชิาต่าง ๆ และงานเขียนท่ีมีรูปแบบเฉพาะ 
 Translation of Thai texts into English at sentential and 
paragraph levels; translation of nouns, noun phrases, 
pronouns, verbs, verb phrases, articles, adjectives, tenses, 
voices, and conditional sentences; the division of sentences in 
the Thai-English translation process; translation of texts of 
different fields of study and unique text types 

890-226   3(3-0-6) 
ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง  
(English Grammar  for  Real Life Communication) 
 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษใน
บริบท ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบและหนา้ท่ีทางภาษา 
รวมทั้งความหมาย การนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชส่ื้อสาร เนน้
ทกัษะการอ่านและการเขียน 
 Analysis of English grammatical structures in 
context; relationship between forms and functions 
including their meanings; application of what has been 
learned to communicate; emphasis on reading and writing 
skills 
 
890-227   2(1-2-3) 
การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
(Improving English Writing Skills)  
 การเขียนยอ่หนา้และความเรียงประเภทต่าง ๆ โดย
ใชห้ลกัไวยากรณ์ คาํเช่ือมประโยคและเคร่ืองหมายวรรค
ตอนท่ีถูกต้อง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการ
เขียน 
 Writing paragraphs and essays of various types 
with the correct grammar usage, sentence connectors and 
punctuations, coherence, and the writing process 
 
890-233   3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษทางการเกษตร 
(English for  Agr iculture)  
 ภาษ าอังกฤษ เฉพาะด้านการ เกษตร  รวมทั้ ง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง ทกัษะการอ่าน การ
เขียน การฟัง การพูด และการจดบนัทึกยอ่ การอ่านแบบมี
วจิารณญาณ เทคนิคการอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์ การ
เดาความหมายศพัท์ท่ีไม่เคยพบหรือไม่คุ้นเคย การอ่าน
และบรรยายกราฟ การเขียนรายงานและการเขียนสรุป  
 English for agriculture and related science and 
technology; reading, writing, listening, speaking and 
note-taking skills; critical reading; techniques for reading 
scientific articles; guessing unknown/unfamiliar words; 
reading and describing graphs; report writing; 
summarizing 
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890-241   3(3-0-6) 
การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบ้ืองต้น  
(Basic Listening and Speaking for  Business) 
 ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจเบ้ืองตน้ การติดต่อนดัหมาย การ
เขา้สังคม การเจรจาต่อรองการประชุมและการอภิปราย การ
นาํเสนอผลงานและรายงานทางธุรกิจ 
  Introduction to business language; making an 
appointment; socializing; negotiating, meetings and 
discussions; giving presentations and business reports 
 
890-245   3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ  
(English for  Business) 
 ภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจ การให้ข้อมูลเก่ียวกับ
บริการ สินคา้และโครงสร้างของบริษทั ภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อ
และส่ือสารกบับุคคลในวงธุรกิจ ลูกคา้และเพ่ือนร่วมงาน 
 English in business contexts: giving information about 
company products, services, and structure; language for 
contact and communication with people in business sectors, 
clients and colleagues 
 
890-251   3(3-0-6) 
การอ่านงานเขียนวชิาการอังกฤษ 
(Reading English in an Academic Context) 
  การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของงาน
เขียนเชิงวชิาการ ทกัษะการอ่านท่ีจาํเป็น การสรุปความ 
  The use of forms and structures of academic texts; 
essential reading skills; summarizing 
 
890-252   3(3-0-6) 
การเขยีนภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 
(Writing Academic English) 
 ทกัษะการเขียนขั้นสูง การเขียนเรียงความ วิธีการเขียน
ขยายเน้ือหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่าเร่ืองราว การเขียนเชิง
อภิปราย และการเขียนเชิงชักชวน การใช้เคร่ืองหมายวรรค
ตอน การเขียนรายงาน บทคดัยอ่ และการเขียนโครงงาน 
 Advanced writing skills; writing essays; methods of 
paragraph development; writing a description, narration, an 

argument, and a persuasion; punctuation usage; writing 
reports, abstracts and project outlines 
 
890-271   3(3-0-6) 
ทกัษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(English Study Skills through E-learning)  
 ทักษะภาษ าอังกฤษ เพ่ื อการ ส่ื อส าร ท่ี ใช้บน
อินเทอร์เน็ต ทักษะพื้นฐานทางการสืบคน้และประมวล
ขอ้มูลสารสนเทศ การส่ือสารและใช้ภาษาตามท่ีปรากฏ
และใชจ้ริงบนเวบ็ไซต์ การเรียนรู้และใชภ้าษาองักฤษใน
บริบทการส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นธรรมชาติ 
 Internet-based communicative English skills; 
basic searching and information processing skills; 
exposure to authentic language use on websites; 
acquisition and use of English in a natural information 
technology environment 
 
890-351   3(3-0-6) 
ทกัษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
(Study Skills in English for  Higher  Studies)      
 ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาองักฤษท่ีจาํเป็น
ในการศึกษาต่อ การสรุปบนัทึกยอ่ขอ้ความจากการฟังการ
บรรยาย และการอ่านตาํรา กลวิธีการอ่านรูปแบบต่าง ๆ 
การสาํรวจ แหล่งขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลประกอบการทาํ
รายงาน การสรุป เรียบเรียงขอ้มูล และเขียนรายงาน ทกัษะ
การอภิปรายเชิงตั้งประเด็นในการอภิปราย การตั้งคาํถาม 
การตอบคําถาม  การแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ  ไป  การ
วิจารณ์และการนําเสนอผลอภิปราย เทคนิคการนําเสนอ
และ/หรือสาธิตผลงาน   
 Listening, speaking, reading and writing in 
English emphasizing study skills needed for higher 
studies; taking notes from lectures and reading materials; 
reading strategies; exploring information resources and 
collecting relevant information; summarizing, 
paraphrasing and writing a report; discussion skills 
including proposing issues, questioning, answering, 
expressing opinions/giving comments, and reporting the 
results of the discussion; presentation and/or 
demonstration techniques 
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890-361   3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมคัรงาน 
(English for  Job Application) 
 ทกัษะและภาษาท่ีตอ้งใชใ้นการหางาน  การสมคัรงาน 
และการสอบสัมภาษณ์ การเขียนและพูดในบริบทของการหา
และสมคัรงาน 
 Skills and language for job seeking; applying for jobs 
and attending interviews; writing and speaking in the job-
seeking context 
 
891-211   3(3-0-6) 
ภาษาญี่ปุ่น 1  
(Japanese I) 
(เทียบเท่ากบัรายวชิา 893-210 ภาษาญ่ีปุ่น 1 Japanese I) 
 ฝึกการสนทนา ทกัทายแบบง่ายๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั
ของชาวญ่ีปุ่น ฝึกการฟังการอ่าน โดยเน้นการออกเสียงให้
ถูกตอ้ง เรียนรูปประโยคและไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาการใช้
ตวัอกัษรทั้ง 3 ชุดของญ่ีปุ่น คือ ตวัอกัษรฮิรากานะ (Hiragana) 
คาตะคานะ (Katakana) และตวัอกัษรคนัจิ (Kanji) อยา่งนอ้ย 80 
ตวั และคาํศพัทอ์ยา่งตํ่า 200-500 คาํ 
 Practicing speaking; daily life greetings; practicing 
listening and reading, focusing on correct pronunciation; 
sentence structure and basic grammar; three Japanese 
characters, at least eighty of which are Hiragara, Katakana 
and Kanji; two hundred to five hundred  words 
 
891-212   3(3-0-6) 
ภาษาญี่ปุ่น 2  
(Japanese II) 
(เทียบเท่ากบัรายวชิา 893-211 ภาษาญ่ีปุ่น 2 Japanese II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน: 891-211 ภาษาญ่ีปุ่น 1 
  เส ริมสร้างความชํานาญในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน
ประโยคท่ีมีรูปไวยากรณ์ท่ีซบัซอ้นข้ึน ศึกษาเร่ืองคาํช่วย หนา้ท่ี
และวิธีใช้ ศึกษาคาํศัพท์เพ่ิมข้ึนอีก 300-400 คาํ และตัวคันจิ
เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 200 ตวั นอกจากน้ีแนะนาํให้นกัศึกษารู้จกั
วธีิใชพ้จนานุกรมญ่ีปุ่น 
Prerequisite: 891-211 Japanese I 
  Consolidating listening, speaking, reading and writing 
complex sentences; helping words, function and usage; three 

hundred to four hundred  words; two hundred Kanji 
characters; dictionary usage 
 
891-231   3(3-0-6) 
ภาษาเยอรมนั 1  
(German I) 
 ศพัท์ไวยากรณ์เยอรมนัขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสาร
ในชีวติประจาํวนั การออกเสียงภาษาเยอรมนั ทกัษะการฟัง 
พดู อ่าน เขียนภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐาน 
 Basic German grammar and vocabulary for 
everyday communication; German pronunciation; basic 
German listening, speaking, reading, and writing skills 
 
891-241   3(3-0-6) 
ภาษาจีน 1   
(Chinese I) 
(เทียบเท่ากับรายวิชา 893-213 ภาษาจีนเบ้ืองต้น  Basic 
Chinese) 
 ระบบเสียง คาํศพัทต่์าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั ตวัเลข 
ลักษณะนาม คาํกริยานุเคราะห์และโครงสร้างประโยค
ภาษาจีนระดบัพ้ืนฐาน การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน 
 A higher level of Chinese for everyday life with 
an emphasis on vocabulary, vocal system, and correct 
pronunciation in Mandarin; practice in conversation, 
reading passage of about 200-250 words, as well as 
writing sentences commonly used in everyday life 
 
891-242   3(3-0-6) 
ภาษาจีน 2   
(Chinese II) 
(เทียบเท่ากบัรายวิชา 893-214 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวติประจาํวนั Chinese in Daily life) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 891-241 ภาษาจีน 1 
  ภาษาจีนท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัในระดับท่ีสูงข้ึน 
โดยเน้นคาํศัพท์ ระบบเสียงและการออกเสียงภาษาจีน
กลางให้ถูกตอ้งชดัเจน การฝึกการสนทนา การอ่านความ
เรียงสั้ น  ๆ  ประมาณ  200 - 250 คํา  รวมทั้ งการ เขี ยน
ประโยคท่ีใชบ่้อยในชีวติประจาํวนั 
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Prerequisite: 891-241 Chinese I 
  A higher level of Chinese for everyday life with an 
emphasis on vocabulary, vocal system, and correct 
pronunciation in Mandarin; practice in conversation, reading 
passage of about 200-250 words, as well as writing sentences 
commonly used in everyday life 
 
891-251   3(3-0-6) 
ภาษามลายู 1    
(Malay I) 
(เทียบเท่ากับรายวิชา 893-251 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 1 
Communicative Malay I) 
 ระบบเสียง ชนิดของคํา ตัวเลข  ลักษณะนาม  และ
โครงสร้างประโยคภาษามลายรูะดบัพ้ืนฐาน การฝึกทกัษะการ
ฟัง พดู อ่านและเขียน 
 Vocal system, parts of speech, numbers, classifiers and 
sentence structures of basic Malay; practice in listening, 
speaking, reading, and writing 
 
891-252   3(3-0-6) 
ภาษามลายู 2   
(Malay II) 
(เทียบเท่ากับรายวิชา 893-252 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 2 
Communicative Malay II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 891-252 ภาษามลาย ู1 
  ภาษามลายูท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัระดับท่ีสูงข้ึน เน้น
ระบบเสียงและการออกเสียงภาษามลายกูลางให้ถูกตอ้งชดัเจน 
การฝึกการสนทนา การแต่งประโยคต่าง ๆ  และการอ่าน
บทความสั้น ๆ 
Prerequisite: 891-251 Malay I 
 A higher level of Malay for everyday life with 
emphasis on vocal system and correct pronunciation in 
Standard Malay; practice in conversation; sentence 
construction; reading short texts 
 
891-261   3(3-0-6) 
ภาษามือไทย  
(Thai Sign Language) 

 หลกัการส่ือสารดว้ยภาษามือไทย ภาษามือไทยท่ีใช้
ส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
 Principles of communication using the Thai sign 
language; the Thai sign language for daily life 
communication 
 
891-271   3(3-0-6) 
ภาษาเกาหลีในชีวติประจําวนั 1  
(Everyday Korean I) 
(เทียบเท่ากบัรายวิชา 893-371 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 
1 Communicative Korean I) 
 อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์
พ้ืนฐาน ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาเกาหลีเพ่ือใช้ส่ือสารในชีวิตประจาํวนัในวงศัพท์
อยา่งนอ้ย 400 คาํ 
 Korean characters, basic sentence structures and 
grammar; practicing four language skills: listening, 
speaking, reading and writing for communication in daily 
life within a minimum of 400 lexical items 
 
891-272   3(3-0-6) 
ภาษาเกาหลีในชีวติประจําวนั 2  
(Everyday Korean II) 
(เทียบเท่ากบัรายวิชา 893-372 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 
2 Communicative Korean II) 
รายวิชาบงัคบัก่อน: 891-271 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 
1 
  ระบบการออกเสียง การกลมกลืนเสียงเบ้ืองต้น 
โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ท่ีซบัซอ้นข้ึน ฝึก ฟัง พูด 
อ่าน และเขียนภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั ในวงศพัท์
อยา่งนอ้ย 500 คาํ เรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีท่ีสอดแทรกใน
สถานการณ์ประจาํวนั 
Prerequisite: 891-271 Everyday Korean I 
  Korean phonetics, basic sound assimilation, more 
complex sentence structures and grammar; practicing 
listening, speaking, reading and writing Korean in daily 
life within a minimum of 500 lexical items; learning 
Korean culture through everyday situations 
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891-273   3(3-0-6) 
สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจําวนั 1   
(Korean Conversation in Daily Life I) 
(เทียบเท่ากับรายวิชา 893-373 สนทนาภาษาเกาหลี Korean 
Conversation) 
รายวชิาบงัคบัก่อน: 891-272 ภาษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 2 
  กฎเกณฑ์การใช้ค ํา การผันคํากริยา และการสร้าง
ประโยค โดยใชรู้ปแบบการลงทา้ยประโยคท่ีซับซ้อนข้ึน ฝึก
สนทนาภาษาเกาหลีโดยจาํลองสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 
เรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีเพ่ือ 
การส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
Prerequisite: 891-272 Everyday Korean II 
  Korean diction, verb conjugation and sentence 
construction with complicated endings; practicing Korean 
conversation in simulated everyday situations; learning 
Korean culture for accurate and appropriate communication 
 
895-101   3(3-0-6) 
พฤตกิรรมศาสตร์   
(Behavioral Science)  
 แนวคิดและหลักการ ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม
มนุษย ์แรงผลกัดนัพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคม การรับรู้
ทางสังคม กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม การพฒันาพฤติกรรม 
 Concepts and principles; basic factors of human 
behavior; behavior motivation; social behavior; social 
perception; group and group process; behavior development 
 
895-102  3(3-0-6) 
สังคมวทิยา   
(Sociology)  
 แนวคิดสังคมวิทยา สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและ
สังคม การวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม 
   Sociological concepts; interactions between 
individuals and society; analysis of social phenomena 
 
895-103   3(3-0-6) 
ความรู้ทัว่ไปทางรัฐศาสตร์และการปกครอง   
(Introduction to Political Science and Government) 

 ขอบข่ ายและวิ ธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์  รัฐ 
กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง 
กลุ่มผลประโยชน์ และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสําคัญ 
ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศโดยยอ่ 
  Scope and method in political science; state; 
political process; government; parliamentary system; 
political parties; interest groups and significant political 
ideology, brief international polities 
 
895-104   3(3-0-6) 
มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม    
(Man and Environment) 
 ความสัมพัน ธ์ระหว่างมนุษย์กับ ส่ิ งแวดล้อม 
วิกฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้ม สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการ
แกปั้ญหา จิตสาธารณะทางส่ิงแวดลอ้ม 
 Relationships between human beings and 
environment; environmental crisis; cause; impacts; 
solutions; public mind of environment 
 
895-107   2(2-0-4) 
ประชากรศาสตร์  
(Demography)  
 ความหมาย ทฤษฎีและองคป์ระกอบของประชากร 
ขอ้มูลประชากร การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ ภาวะ
ประชากรและการเปล่ียนแปลงประชากร การเกิด การตาย 
การยา้ยถ่ิน นโยบายประชากร ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนประชากร 
 Definition, theories and population composition, 
population data; demographic analysis; population 
situation and population change, fertility, mortality, 
migration, population policies, consequences of 
population changes 
 
895-111   3(3-0-6) 
มนุษย์กับสังคม    
(Man and Society)  
 มนุษยก์บัสังคมและวฒันธรรม การจดัระเบียบทาง
สังคม สถาบนัทางสังคม สิทธิมนุษยชน การเปล่ียนแปลง
ทางสังคม โลกาภิวตัน์ และผลกระทบต่อสังคมไทย 
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  Man in culture and society; social organization; social 
institutions, human rights, social changes, globalization and 
its impact on Thai society 
 
895-202   3(3-0-6) 
ประชากรศาสตร์   
(Demography)  
 ความหมายและทฤษฎี องค์ประกอบของประชากร 
ขอ้มูลของประชากร การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์การ
เปล่ียนแปลงประชากร  การเกิด  การตาย  และการย ้ายถ่ิน 
นโยบาย เก่ี ยวกับประชากร  ผลสืบ เน่ื อง ท่ี เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงประชากร  
 Definitions, and theories, population composition; 
population data; demographic analysis; population change, 
fertility, mortality and migration; population policies; 
consequences of population changes 
 
895-203   3(3-0-6) 
จิตวทิยาทัว่ไป   
(General Psychology)  
 ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยทางชีวภาพและส่ิงแวดล้อม 
พฒันาการมนุษย ์แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา การ
เรียนรู้ บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตวั การประยุกต์ใช้
จิตวทิยาในชีวติประจาํวนั 
 Definition psychological methods; influential factors 
on human behavior; biological and environmental factors; 
human development, motivation, emotion, perception, 
intelligence, learning; personality; mental health and 
adjustment; application of psychology in daily life 
 
895-205   2(2-0-4) 
เศรษฐศาสตร์และการปกครอง  
(Economics and Government)  
  เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ 
สภาวะของเศรษฐกิจ ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงรายได้ประชาชาติ 
การภาษี การเงิน การคลงั ปัญหาการคลงัของประเทศและการ
เปรียบเทียบเศรษฐกิจ  

   การปกครอง ความหมายของการปกครอง การเมือง
และรัฐศาสตร์ การจัดองค์การทางการเมือง ระบบการ
ปกครองสังคมทัว่ไป หลกัการ ชนิดและปรัชญาของแต่ละ
ระบบ โดยเน้นหนักในหลกัการและขบวนการของการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย หมวดการเมืองต่าง 
ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ                     พรรคการเมือง เป็นตน้ 
รวมทั้ งรูปแบบการปกครองไทย อนัไดแ้ก่ การปกครอง
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน     
   Economics: Basic economic systems; economic 
conditions and problems, GNP, taxation, budget, finance, 
financial problems of the country, and comparative 
economics 
  Government: Definitions of government, politics 
and political sciences; political organizations and political 
administration system and the principles and philosophy 
of each system; emphasis on the democratic system of 
Thailand: constitution, political parties and forms of 
government i.e. central, provincial and local governments 
 
895-206   3(3-0-6) 
จิตวทิยาการทาํงาน  
(Psychology of Working) 
 จิตวิทยากับการดาํเนินชีวิต มนุษยก์ับการทาํงาน 
อาชีพ  ตัวตนและบุคลิกภาพ  แรงจูงใจ การทํางาน  การ
ทาํงานในโลกท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลง ทศันคติ การคิดเชิงบวก 
ความผาสุกในการทาํงาน สมดุลชีวิตกบัการทาํงาน มนุษย
สัมพนัธ์ ความเครียดในการทาํงาน การปรับตวั เป้าหมายสู่
ความสาํเร็จ 
 Psychology and living; human and working; 
profession; self and personality; work motivation; 
working in the  changing world; attitudes, positive 
thinking, well-being at work, balance between life and 
working; human relations; stress in working; adaptability; 
goal achievement 
 
895-207   3(3-0-6) 
สังคมและวฒันธรรมไทย    
(Society and Thai Culture)  
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 พฒันาการของศาสตร์ทางสังคม แนวคิดในการศึกษา
สังคมและวฒันธรรมไทย ระบบอุปถมัภ ์และโครงสร้างทางชน
ชั้น เครือญาติ การแต่งงาน ภูมิปัญญาชาวบา้น การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและวฒันธรรม 
 Development of Social Sciences; framework for  
studying society and Thai culture; patronage  system and  
social  class  structure; kinship; marriage; local wisdom; 
social and cultural changes 
 
895-208   3(3-0-6) 
การคดิและการใช้เหตุผล   
(Cr itical Thinking)  
 ลกัษณะและกระบวนการแห่งความคิด การอา้งเหตุผล 
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางตรรกศาสตร์ และการใช้
เหตุผลบกพร่อง 
 A nature and process of thinking; arguments, 
verification; logical reasoning and fallacies 
 
895-209   3(3-0-6) 
มานุษยวทิยา   
(Anthropology)  
 ความหมาย ขอบเขต การศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา 
วฒันธรรม การจัดระเบียบทางสังคม ระบบครอบครัว  เครือ
ญาติ  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมกับการ
เปล่ียนแปลง 
  Definition, scope, and research study in anthropology; 
culture; social organization; family system; kinship; economy; 
politics and government;  cultures and changes 
 
895-211   3(3-0-6) 
ประชากรและการพฒันาคุณภาพชีวติ 
(Population and Quality of Life Development) 
 ประชากรและแนวคิดทางประชากร  แหล่งข้อมูล
ประชากรคุณภาพชีวิต และองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต การ
เปล่ียนแปลงประชากรและผลของการเปล่ียนแปลงประชากร
กบัคุณภาพชีวติ แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติในระดบับุคคล 
ครอบครัวและประเทศ    
 Population and concepts;  population data source; 
quality of life and composition of quality of life; population 

changes;  results of population changes, and quality of 
life; ways of developing quality of life at individual, 
family and national levels 
 
895-212   3(3-0-6) 
ปัญหาสังคม   
(Social Problems)  
 ความหมาย ลกัษณะและสาเหตุของปัญหาสังคม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ปัญหาสังคมระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และโลก 
  Definition,   characteristics   and   causes   of   
social problems; prevention   and   correction; social   
problems at individual, family, community, nation and 
world levels 
 
895-213   3(3-0-6) 
จิตวทิยาอุตสาหกรรม   
(Industr ial Psychology) 
 ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
พฤติกรรมการทาํงาน จิตวิทยาบุคคล แรงจูงใจการทาํงาน  
ความพึงพอใจการทาํงาน กระบวนการกลุ่ม ภาวะผูน้าํ การ
ส่ือสาร การบริหารความขัดแยง้ สภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน 
 History of industrial psychology; working 
behavior; personal psychology; work motivation; job 
satisfaction; group process; leadership; communication; 
conflict management; working environment 
 
895-214   3(3-0-6) 
วธีิวทิยาการวจิัยเบ้ืองต้น    
(Introduction to Research Methodology)  
 แนวคิดและหลักการ การกาํหนดปัญหาการวิจัย 
การทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบ  การวิจัย   การ
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการ
วจิยั 
 Concepts and principles; research problem 
identification; literature review; research design; data 
collection; data analysis; research report writing 
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895-217   3(3-0-6) 
ประชากรและสังคม                
(Population and Society) 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงทางประชากรต่อ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรต่อสั งคม  การลดลงของภาวะเจริญพัน ธ์ุ  การ
เปล่ียนแปลงของการสมรสและการหย่าร้าง การเจ็บป่วยและ
พฤติกรรมสุขภาพ  การเพ่ิมข้ึนของจํานวนผู ้สูงอายุ กลุ่ม
ประชากรวยัรุ่น ความเป็นเมืองและแนวโน้มในประเทศกาํลงั
พฒันา  
  Relationships between population changes and social 
changes; effects of population changes on society; decline of 
fertility level; changes in marriage and divorce pattern; 
sickness and health behaviors; increase of ageing population; 
teenage groups; urbanization and trends in developing 
countries 
 
895-218   3(3-0-6) 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแบบยัง่ยืน   
(Sustainable Economic and Social Development) 
 ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจการค้าของโลก ปัญหาการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแบบยัง่ยนื 
 Economic and social development theory, capitalism, 
world trade system, economic and social development 
problem in Thailand, sufficiency economy, sustainable 
economic and social development 
 
895-219   3(3-0-6) 
การพฒันาองค์การวสิาหกิจชุมชนสู่ความยัง่ยืน   
(Organization Development of Community Enterpr ises for  
Sustainability) 
 คาํจาํกดัความ แนวคิด ลกัษณะเฉพาะ ประเภท วิธีการ 
กระบวนการ รูปแบบและพฒันาการของวิสาหกิจชุมชน การ
พฒันาองค์การ การจดัการการตลาด การจดัการการผลิต การ
ส่งเสริมการตลาด  กลยุทธ์  การพัฒนาความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชน ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของวิสาหกิจชุมชน 
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

 Definitions; concepts; characteristics; types; 
methods; processes; patterns and development of 
community enterprises; organization development; 
marketing management; production management; 
marketing promotion; strategies; development to 
strengthen community enterprises; factors affecting 
achievement of community enterprises; problems and 
recommendations 
 
895-301   3(3-0-6) 
จิตวทิยาองค์การ   
(Organizational Psychology) 
 บุคคลกับองค์การ แรงจูงใจ  สมมุติฐานเก่ียวกับ
ธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นผู ้นํา  การมีส่วนร่วม 
พฤติกรรมของกลุ่ม  พลวัตองค์การ  การบริหารการ
เปล่ียนแปลง การพฒันาองคก์าร   
 Individuals and organization; motivation; 
assumptions about human nature; leadership; 
participation; group behavior; organizational dynamics; 
change management; organizational development 
 
895-302   3(3-0-6) 
มานุษยวทิยาวฒันธรรมและสังคมไทย  
(Cultural Anthropology and Thai Society)  
 ศึกษาพฒันาการสังคมไทยเชิงมานุษยวทิยา แนวคิด
ในการวิเคราะห์สังคมไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในแง่แนวคิด
ทางวฒันธรรมและบุคลิกภาพ แนวคิดเชิงโครงสร้างการ
หนา้ท่ี แนวคิดเชิงมานุษยนิเวศ แนวคิดมานุษยวิทยามาร์ก
ซิสต ์และแนวพทุธธรรมกบัสังคมไทย  
 Use of an anthropological approach to study the 
development of Thai society covering such topics as 
culture and personality, functional–structuralism, 
ecological anthropology, anthropological Marxism as 
well as Buddhism and Thai society 
 
895-303   3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวติ   
(Economics for  Life)  
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 หลกัทั่วไปของวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยเร่ืองการผลิต 
การบริโภค การลงทุน แหล่งเงินทุนและประเภทของตลาด การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีอาจ
ส่งผลต่อการลงทุน การคา้ และการครองชีพ เช่น เงินเฟ้อ การ
ว่างงาน การขาดดุลบญัชีเงินสะพดั และดุลการชาํระเงิน เป็น
ตน้    
 Principles of economics in production, consumption, 
investment, sources of fund and market structures; economic 
changes in domestic and other countries which may affect 
investment, trade, and cost of living, such as inflation,  
unemployment, current account and balance of payments 
deficit etc  
 
895-304   3(3-0-6) 
เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูลสําหรับโครงงานและการวจิัย 
(Data Analysis Techniques for  Project and Research) 
   แนวคิดและหลักการ สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบ
สมมติฐาน  การทดสอบที การทดสอบเอฟ สหสัมพนัธ์ การ
ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง การทดสอบไคกําลังสอง การ
ถดถอยโลจิสติกแบบสองตัวเลือก   การทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือวจิยั 
         Concepts and principles; descriptive statistics; 
hypothesis testing; T-testing; F testing; correlations; linear 
multiple regression; Chi-square test; binary logistic 
regression; research instrument piloting 
 
895-121   3(3-0-6) 
มนุษย์และปรัชญา   
(Human and Philosophy) 
 ปัญหาพ้ืนฐานทางปรัชญา ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด
ปรัชญาตะวนัตกและตะวนัออกใน 
เร่ืองทฤษฎีความรู้ อภิปรัชญา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ การ
คิดวเิคราะห์ 
  Basic problems in philosophy; comparative study of 
western and eastern philosophy in epistemology; metaphysics, 
ethics, aesthetics, critical thinking 
 
895-122   1(1-0-2) 
การใช้ห้องสมุดและวธีิการเขียนรายงาน   

(Using the Library and Repor t Writing) 
 สารสนเทศ  การสืบคน้ฐานขอ้มูล การเขียนรายงาน 
การเขียนเอกสารอา้งอิง 
  Information; searching of databases; report 
writing; referencing 
 
895-123   2(2-0-4) 
การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานวชิาการ  
(Information Searching and Academic Writing)  
 การคน้ควา้และการรวบรวมสารสนเทศ การบนัทึก
ขอ้มูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล การเขียนงาน
วชิาการ การเขียนเอกสารอา้งอิง  
 Searching and collecting information; note taking; 
data analysis and synthesis;   academic paper writing; 
referencing 
 
895-125   3(3-0-6) 
การใช้ภาษาไทย    
(Thai Usage)  
 การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม หลกัการพดู 
การฟัง การอ่าน และการเขียน   
  Appropriate use of Thai; principles of speaking, 
listening, reading and writing   
 
895-126   3(3-0-6) 
ศิลปะการส่ือความหมาย  
(Ar t of Communication) 
 แนวคิดและทฤษฎีการส่ือความหมาย การส่ือ
ความหมายเพ่ือการเรียนรู้ การพฒันาความคิดเชิงวจิารณ์  
   Concepts and theories of communication; 
communication for learning; developing critical thinking 
 
895-127   3(3-
0-6) 
พุทธปรัชญากับโลกยุคใหม่ 
(Buddhist Philosophy in the Modern World) 
 ประวติัพุทธศาสนา แนวคิดสําคญัในพุทธปรัชญา
เร่ืองโลก  มนุษย์ กรรม  สังสารวัฏ  และนิพพาน  การ
ประยกุตใ์ช ้แนวคิดสาํคญัของพุทธปรัชญาในการทาํความ



 11
เขา้ใจและอธิบายโลก ชีวิต และปรากฏการณ์ทางจริยธรรมใน
โลกยคุปัจจุบนั 
 History of Buddhist; the main concepts of Buddhism 
on the world, man, Karma, Samsara and Nirvana; application 
of Buddhist concepts to understanding and explaining of 
world, life and moral phenomena in the modern world 
 
895-128   3(3-0-6) 
ภาษาไทยร่วมสมยั  
(Contemporary Thai Language) 
 รูปแบบ ความหมาย ลกัษณะเฉพาะและความหมายของ
ภาษาไทยร่วมสมัยประเภท ต่าง  ๆ  ในสั งคมไทย  ภาษา
หนงัสือพิมพ ์โฆษณา อินเทอร์เน็ต   
  Forms, meanings, characteristics and meaning of 
different types of contemporary Thai in society; language in 
newspapers, advertisements, and the internet 
 
895-129   3(3-0-6) 
ดนตรีอาเซียน  
(ASEAN Music) 
 ประวติั พัฒนาการ ลักษณะ และประเภทของดนตรี
ดั้ งเดิมของอาเซียน  การแสดงดนตรีของกลุ่มประเทศใน
อาเซียน 
 History, development, characteristics, and types of 
ASEAN classical music; musical performance of ASEAN 
countries 
 
895-131   3(3-0-6) 
มนุษย์กับอารยธรรม     
(Man and Civilization)  
   ความสัมพนัธ์ระหวา่งประวติัศาสตร์ ปรัชญา ศิลปะต่อ
มนุษย ์เร่ิมจากสมยัโบราณถึงสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง  
 Relations between history; philosophy and art to man 
from the ancient period to World War I 
 
895-132   2(2-0-4) 
ทกัษะการส่ือสาร    
(Communication Skills)  

 วจันภาษาและอวจันภาษากับการส่ือสาร การใช้
ภาษาไทยในการส่ือสาร การนําเสนอ การค้นควา้ การ
อา้งอิง 
 Verbal and non-verbal communication; Thai 
usage in communication; presentation; data searching; 
referencing 
 
895-133   3(3-0-6) 
มรดกไทยก่อนสมยัรัตนโกสินทร์  
(Thai Her itage: Pre-Rattanakosin Per iod) 
 มรดกไทยในด้านขนบธรรม เนี ยมประเพ ณี 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง ตั้งแต่
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ไทยถึงสมยัก่อนรัตนโกสินทร์ 
 Thai heritage in customs, traditions; literature, 
visual arts; music and performing arts from the pre-Thai 
historical to pre-Rattanakosin period 
 
895-134   3(3-0-6) 
มรดกไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 
(Thai Her itage: Rattanakosin Per iod) 
 มรดกไทยในด้านขนบธรรม เนี ยมประเพ ณี 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง ตั้งแต่
สมยัรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบนั  
 Thai heritage in customs; traditions; literature, 
visual arts; music and performing arts from the 
Rattanakosin period to the present 
 
895-135   3(3-0-6) 
สุนทรียศาสตร์แห่งชีวติ         
(Life Aesthetics) 
 สุนทรียศาสตร์ในการดํารงชีวิต  ความสุข  การ
จัดการความเครียด การสร้างกาํลงัใจ การเสริมสร้างวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์  สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพัฒนา
บุคลิกภาพ การแสดงออก การดูแลสุขภาพกายและจิต 
คุณค่าทศันศิลป์ ความซาบซ้ึงในดนตรีและนาฏศิลป์ ความ
เขา้ใจวฒันธรรมประเพณี และมารยาทของสังคมไทยและ
สากล 
  Aesthetics of living;  happiness; stress 
management; creation of willpower; promotion of 
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emotional maturity; aesthetics of language; personality 
development; self-expression; nurturing physical and mental 
health; value of visual arts; appreciation of music and 
performing arts; understanding Thai and international 
cultures, traditions, and social etiquettes 
 
895-136   3(3-0-6) 
ความคดิและการส่ือสาร  
(Thoughts and Communication) 
 ภาษากบัความคิด การจับประเด็น การลาํดับความคิด 
การสรุปความ การถ่ายทอดความคิดดว้ยภาษา การเขียนยอ่หนา้ 
การนาํเสนอรายงานวชิาการทั้งการพดูและการเขียน 
 Language and thoughts; identifying main ideas, 
organization of ideas; summarizing; conveying ideas through 
language; paragraph writing; oral and written academic 
presentation 
 
895-137   3(3-0-6) 
มรดกวฒันธรรมจีน  
(Chinese Cultural Her itage) 
 มรดกวฒันธรรมจีนใน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม 
 Chinese cultural heritage in politics; economy, and 
society  
 
895-138   3(3-0-6) 
จีนในโลกสมยัใหม่  
(China in the Modern World) 
 พฒันาการและบทบาทดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรมของจีนในเวทีโลกตั้งแต่ทศวรรษ 1970 จนถึง
ปัจจุบนั 
 Roles and development of China in politics; 
economics; society and culture in the world forum from 1970s 
to the present 
 
895-221  
ศาสนาและวฒันธรรมไทย  3(3-0-6) 
(Religion and Thai Culture)  

 ความเช่ือ กาํเนิด คาํสอน องคป์ระกอบของศาสนา 
อิทธิพลศาสนาต่อวฒันธรรมไทย  
 Beliefs; origins; doctrines; religious components; 
religious influence on Thai culture 
 
895-222   3(3-0-6) 
มนุษย์กับวรรณกรรม    
(Man and Literature)  
 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและ
ศาสตร์แขนงต่าง  ๆ  แนวทางการศึกษาวรรณกรรม 
แนวความคิด ปรัชญา อุดมการณ์ ค่านิยม และวฒันธรรม 
ซ่ึงจาํลองไวใ้นวรรณกรรม 
  Relationships among literature, society and other 
sciences; approaches to literature study; concepts, 
philosophy, ideologies, values and cultures as portrayed 
in literature 
 
895-223   3(3-0-6) 
มนุษย์กับศิลปะและดนตรี   
(Human and Ar t and Music)  
 ความหมาย พฒันาการของศิลปะและดนตรี หลกั
สุนทรียะ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อศิลปะและดนตรี ความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษย์ กับ ศิลปะ  จิตรกรรม  ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรมและดนตรี การปลูกฝัง การช่ืนชมศิลปะและ
ดนตรีในชีวิตประจาํวนั การวิเคราะห์และวิจารณ์อยา่งเป็น
ระบบ 
 Definition; development of art and music; 
principles of aesthetics; factors affecting art and music; 
relation between human and art: paintings, sculpture, 
architecture and music; cultivating appreciation of art and 
music in daily life; systematic analysis and criticism 
 
895-224   3(3-
0-6) 
อารยธรรมยุคใหม่    
(Modern Civilization)  
 อารยธรรมตะวนัตกระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-20 
การวิเคราะห์ดา้นสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ความคิด ความ
เช่ือและภูมิปัญญา   



 13
 Western civilization during the period of 15th - 20th 
century; analysis of society, politics, economy, thoughts, 
beliefs and wisdom 
 
895-225   3(3-0-6) 
ประวตัศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
(History of South East Asia)  
 ความเป็นมาดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อิท ธิพลของตะวันตก  ลัท ธิชาตินิยม 
ความสัมพนัธ์และความขดัแยง้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 Political, economic and social backgrounds of South 
East Asia; influence of the West; nationalism; relationships 
and conflicts in South East Asia 
 
895-226   2(1-2-3) 
ดนตรีไทย    
(Thai Classical Music)  
 ประวติัดนตรีไทย ความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรีไทยกบั
สังคมไทย ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทยและลักษณะการ
ประสมวงดนตรีไทย จงัหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึก
ปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทย  
 History of Thai classical music; relations between Thai 
music and Thai society; types of Thai musical instruments and 
Thai music ensembles; rhythms and types of Thai songs; 
practice of Thai musical instruments 
 
895-227   3(3-0-6) 
สุนทรียนาฏศิลป์ไทย   
(Aesthetic Appreciation of Thai Dramatic Ar ts) 
 ประวติัและวิธีแสดงโขน ละคร ระบาํ รํา ฟ้อน เซ้ิง หุ่น
หนัง วิพิธทัศนา ลักษณะท่ีนิยมเก่า ดีเด่น งดงาม ลีลา ท่ารํา 
อารมณ์ ท่วงทาํนองของเพลง ศึกษาเก่ียวกบัสุนทรียศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน และความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัการแสดงออกของ
มนุษย์ทางศิลปะในรูปของดนตรี  ลักษณะความแตกต่าง
ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากล  วิว ัฒนาการและการ
เปล่ียนแปลงของดนตรีในสมยัต่าง ๆ  
 Historical background and performance of mask play, 
Thai classical play and dances, shadow puppet play, and 
variety show; traditional aesthetic forms, styles, movements 

and emotions of dances and music movements; 
fundamental aesthetics and relationship between humans 
and their expressions in musical art; differences between 
Thai and western music; evolution and changes of music 
in various eras 
 
895-229   2(1-2-3) 
สังคตีศิลป์ไทย   
(Thai Music Ar t)  
 ความเช่ือ ประเพณีไหวค้รู ทาํนองเพลงไทยและ
การประสานเสียง เทคนิค  การบันทึกโน้ตและการฝึก
ปฏิบติัดนตรีไทย  
 Beliefs; rituals of paying respect to music masters; 
melody and harmony; techniques; recording of Thai 
music notation and practice of Thai musical instruments 
 
895-231   3(3-0-6) 
การพูดในทีชุ่มชน         
(Public Speaking) 
 หลักการพูดในท่ีชุมชน  การเตรียมการพูดในท่ี
ชุมชน  รูปแบบการพูดในท่ีชุมชน  การพูดผ่านส่ือวิทยุ
โทรทัศน์ การพูดโน้มน้าว การนําเสนอข้อมูล และการ
อภิปราย  
  Principles of public speaking; preparation for 
speech delivery; formats  of public speaking; giving 
speech on radio or television; persuasive speeches; 
presentation and discussion 
 
895-232   2(1-2-3) 
การวาดเส้นและระบายสี  
(Drawing and Painting) 
 หลกัการวาดเส้น องค์ประกอบทศันศิลป์ ทฤษฎีสี 
การฝึกปฏิบติัวาดเส้นและระบายสีรูปทรงต่าง ๆ เทคนิค
การวาดเส้นระบายสี  
  Principles of drawing; composition of visual art; 
color theory; practice of drawing and painting different 
shapes; drawing and painting techniques 
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895-233   3(2-2-5) 
สารนิเทศวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย  ีและเทคนิคการนําเสนอ 
(Information of Science, Technology, and Presentation) 
  กระบวนการแสวงหาสารนิเทศวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การนําเสนอสารนิเทศด้วยปากเปล่า และการ
นาํเสนอผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทย ุส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และการจดั
แสดงนิทรรศการ 
  Searching processes for scientific and technological 
Information; presenting information via oral speech, radio 
broadcast, printed, electronic media and preparing an 
exhibition 
 
895-234   3(3-0-6) 
สุนทรียาพสัตราภรณ์  
(Aesthetics of Exquisite Fabr ics) 
 ความหมาย เร่ืองราว ลวดลายสีสัน สัญญะบนผนืผา้  วิธี
ช่ืนชมและสัมผสัความงามบนผนืผา้  
การเลือกสรรผา้ และการประยกุตใ์ชใ้นวถีิชีวิตไทย 
 Meanings; origins; patterns and colors; symbols in 
fabrics; ways of appreciating and perceiving esthetic value of 
fabrics; selection of fabrics; application of fabrics in Thai 
lifestyle 
 
895-236   3(3-0-6) 
วรรณกรรมอาเซียน  
(ASEAN Literature) 
 พฒันาการของวรรณกรรมอาเซียน ความสอดคลอ้งของ
รูปแบบกบัเน้ือหา คุณค่าและอตัลกัษณ์ดา้นวรรณกรรมอาเซียน 
 Development of ASEAN literature; congruence 
between form and content; identity and value of ASEAN 
literature 
 
895-238   3(3-0-6) 
ศิลปหัตถกรรมกับสังคมไทยปัจจุบัน 
(Ar t and Crafts in Current Thai Society) 
 ศิลปหัตถกรรมในสังคมไทยปัจจุบนั  ปัจจยัท่ีส่งเสริม
ให้เกิดการผลิตศิลปหตัถกรรม รูปแบบ ความงาม กระบวนการ
ผลิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปหัตถกรรม ประโยชน์และ
คุณค่าต่อสังคมไทย การอนุรักษแ์ละการพฒันาศิลปหตัถกรรม 

 Art and crafts in the current Thai society; factors 
supporting the production of art and crafts; patterns, 
aesthetics, production process; local wisdom of art and 
crafts; benefits and values towards Thai society; 
conservation and development of art and crafts 
 
895-321   2(2-0-4) 
ปรัชญาจริยะ    
(Ethical Philosophy)  
 แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนกัปรัชญาตะวนัตกและ
ตะวนัออก จริยศาสตร์และศาสนา จริยศาสตร์และศาสตร์
ต่าง ๆ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กบัปัญหาในปัจจุบนั 
 Ethical conceptions of western and eastern 
philosophers; ethics and religion; ethics and sciences; 
ethical theories; ethical theories and contemporary issues 
 
895-322   3(3-0-6) 
ปรัชญาสมยัปัจจุบัน    
(Contemporary Philosophy)  
 แนวคิดปรัชญาสมัยปัจจุบันในทฤษฎีความ รู้ 
อภิปรัชญา จริยศาสตร์ อิทธิพลของแนวคิด  
เนน้นกัคิดตะวนัตกและนกัคิดเอเชีย 
 Contemporary philosophical concepts in 
epistemology; metaphysics; ethics; the influences of 
thoughts, with an emphasis on Western and Asian 
thinkers 
 
895-323   2(1-2-3) 
การสร้างสรรค์และผลิตส่ิงพมิพ์  
(Creation and Production of Pr inted Mater ials)  
 ความเป็นมาและประเภทของส่ิงพิมพ ์กระบวนการ
ผลิตส่ิงพิมพเ์บ้ืองตน้ หลกัการสร้างสรรคอ์อกแบบกราฟิก 
ส่ิงพิมพ์ ขั้นตอนการพิมพ์ จิตวิทยาการสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์ กราฟิกส่ิงพิมพ์ การปฏิบัติออกแบบต้นฉบับ 
ทกัษะการสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ิงพิมพเ์บ้ืองตน้  
 History  and kinds of printed materials; basic 
processes of printing production; principles of creative 
publishing and graphic design; printing processes; 
psychology of creation; analysis of graphics in published 
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materials; design and artwork practice;  basic skills in creating 
and producing printed materials   
 
895-324   3(3-0-6) 
ศิลปะเอเชีย    
(Asian Ar t)  
 ศิลปะอินเดีย จีน อิสลาม ญ่ีปุ่น และไทย สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม ศิลปหัตถกรรม งานประยุกต์ศิลป์ 
รูปแบบและความงาม ปัจจยัท่ีส่งผลต่องานศิลปะ การอนุรักษ์
มรดกทางศิลปะ 
 Indian, Chinese, Islamic, Japanese, and Thai art; 
architecture; sculpture; painting; handicrafts; applied arts; 
aesthetic patterns and beauty; factors affecting the creation of 
art; preservation of artistic heritage 
 
895-325   2(1-2-3) 
ดนตรีตะวนัตก    
(Western Music)  
 กําเนิดของดนตรีตะวนัตก ประวติัความเป็นมาของ
ดนตรีตะวนัตกในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการผสมวง
ดนตรีตะวนัตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติ
เคร่ืองดนตรีตะวนัตกตามถนดัได ้
 Origins of Western music; history and development of 
Western music in different periods; characteristics of the 
arrangement of Western music; types of music; mastery of 
one selected Western instrument 
 
895-326   3(3-0-6) 
ประวตัศิาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้  
(Local History of Southern Thailand)  
 ประวติัความเป็นมาของ 14 จังหวดัภาคใต้ของไทย
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 
 History of 14 southern provinces in Thailand from the 
past to the present   
 
895-327   3(3-0-6) 
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน    
(Contemporary World Affairs)  

 การวิเคราะห์เหตุการณ์สาํคญัภายหลงัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั ในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ     
 Analysis of important world events after World 
War II to the present in politics; economy; society and 
cooperation among various countries   
 
895-328   3(3-0-6) 
จริยศาสตร์แห่งชีวติ  
(Living with Ethics) 
 ความหมายของจริยศาสตร์  จริยศาสต ร์และ
ศีลธรรม ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ จริยศาสตร์วิชาชีพ จริย
ศาสตร์กับส่ิงแวดล้อม  วิถีจริยะ  วิเคราะห์ เชิงวิพากษ ์
พฤติกรรมทางศีลธรรมผ่านกรณีศึกษา เพ่ือสร้างแนว
ทางการคิดท่ีถูกตอ้ง 
 Meaning of ethics, ethic and moral, ethical theory, 
professional code of ethics, environmental ethics, ethical 
way living, critical analysis of human behavior through 
case studies for right way of thinking 
 
895-171   3(2-2-5) 
ภูมปัิญญาในการดาํเนินชีวติ 
(Wisdom of Living) 
 การคิด การบริหาร และการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่า
ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก 
การผสมผสานวิถีไทยกบัพหุวฒันธรรมในการดาํเนินชีวิต 
การมีจิตสาธารณะ และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การอยูร่่วมกนัใน
สังคมอยา่งมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 Thinking; life administration and management in 
accordance to changes in Thai and global  society; 
blending Thai way of life with multicultural way of life; 
public mind and environmental conservation; living in the 
society happily based on morality; ethics and sufficiency 
economy 
 
895-172   3(3-0-6) 
ศิลปะแห่งการดาํเนินชีวติ   
(Ar t of Living) 
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 วิธีคิดและศิลปะในการดาํเนินชีวิตอยา่งรู้เท่าทนัสังคม 
และกระแสโลก บนรากฐานของวิถีไทย โดยเน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
  Ways of thinking and arts of living in the globalized 
action age based on Thai ways of life, with emphasis on 
sufficiency economy, morality, ethics and public conscience 
 
895-141   1(0-2-1) 
ทกัษะการว่ายนํา้    
(Skills in Swimming)  
 ประวติั ทกัษะว่ายนํ้ า กติกาการแข่งขนั มารยาทในการ
เป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี 
 History; skills in swimming; rules; etiquette of 
swimmer and spectators 
   
895-142   1(0-2-1) 
ทกัษะการเล่นเทนนิส     
(Skills in Tennis) 
 ประวติั สมรรถภาพทางกาย ทกัษะเบ้ืองตน้ กฎ กติกา 
การแข่งขนั มารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การนาํไปใช ้ 
 History; physical fitness; basic skills; rules; etiquette 
of tennis player and spectators; application of the skills 
 
895-143   1(0-2-1) 
ทกัษะบาสเกตบอล    
(Skills in Basketball) 
 ประวัติ  สมรรถภาพทางกาย  เทคนิคและทักษะ
บาสเกตบอลเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ี
ดี การนาํไปใช ้
 History; physical fitness; basic techniques and skills in 
basketball; rules; etiquettes of players and spectators; 
application of the skills  
 
895-144   1(0-2-1) 
ทกัษะวอลเลย์บอล    
(Skills in Volleyball)  
ประวติั สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทักษะวอลเลยบ์อล
เบ้ืองต้น  กติกา มารยาทของการเป็นผู ้เล่นและผู ้ดู ท่ี ดี  การ
นาํไปใช ้  

History; physical fitness; basic techniques and skills in 
volleyball; rules; etiquettes of players and spectators; 
application of the skills 
 
895-145   1(0-2-1) 
ทกัษะกรีฑา                         
(Skills in Track and Field)  
 ประวติั สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทักษะ
กรีฑาเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี 
การนาํไปใช ้  
 History; physical fitness; basic techniques and 
skills in track and field; rules; etiquettes of players and 
spectators; application of the skills 
 
895-146   1(0-2-1) 
ทกัษะลีลาศ    
(Skills in Social Dance)  
 ประวติั สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทักษะ
ลีลาศเบ้ืองตน้ มารยาทในการลีลาศ การนาํไปใช ้  
  History; physical fitness; basic techniques and 
skills in social dance; etiquettes of social dance; 
application of the skills 
 
895-148   1(0-2-1) 
ทกัษะฟุตบอล   
(Skills in Soccer )  
 ประวติั สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทักษะ
ฟุตบอลเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ี
ดี การนาํไปใช ้  
 History; physical fitness; basic techniques and 
skills in soccer; rules; etiquettes of players and spectators; 
application of the skills 
 
895-149   1(0-2-1) 
ทกัษะตะกร้อและเซปักตะกร้อ  
(Skills in Takraw and Sepak Takraw)  
 ประวติั สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทักษะ
ตะกร้อและเซปักตะกร้อเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของการ
เป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การนาํไปใช ้  
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  History; physical fitness; basic techniques and skills in 
Takraw and Sepak Takraw; rules; etiquettes of players and 
spectators; application of the skills 
 
895-151   1(0-2-1) 
ทกัษะมวยสากล                     
(Skills in International Boxing)  
 ประวติั สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทักษะมวย
สากลเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การ
นาํไปใช ้  
 History; physical fitness; basic techniques and skills in 
international boxing; rules; etiquettes of boxers and 
spectators; application of the skills 
 
895-154   1(0-2-1) 
ทกัษะซอฟบอล    
(Skills in Softball)  
ประวัติ  สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทักษะซอฟบอล
เบ้ืองต้น  กติกา มารยาทของการเป็นผู ้เล่นและผู ้ดู ท่ี ดี  การ
นาํไปใช ้
History; physical fitness; basic techniques and skills in 
softball; rules; etiquettes of players and spectators; application 
of the skills  
 
895-156   1(0-2-1) 
การอยู่ค่ายพกัแรม    
(Camping)  
 ป ร ะ วั ติ  คุ ณ ค่ า ข อ งค่ า ย พั ก แ ร ม  ก าร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของค่าย กิจกรรมค่าย  
การเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่าย
พกัแรม การนาํไปใช ้ 
 History; values of camping; conserving natural 
resources and camping; types of camping; camping activities; 
being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; 
application of the skills 
 
895-157   1(0-2-1) 
ทกัษะรักบีฟุ้ตบอล    
(Skills in Rugby Football)  

 ประวติั สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทกัษะรักบ้ี
ฟุตบอลเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ี
ดี การนาํไปใช ้ 
 History; physical fitness; basic techniques and 
skills in rugby football; rules; etiquettes of players and 
spectators; application of the skills 
 
895-158   2(1-2-3) 
การพลศึกษาและนันทนาการ  
(Physical Education and Recreation)  
 ประวติั ปรัชญา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษา
และนันทนาการต่อการพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการ การ
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 History; philosophy; values and benefits of 
physical education and recreation on physical; mental, 
emotional and social development; selection of activities 
for physical education and recreation; application in daily 
life 
 
895-159   1(0-2-1) 
ทกัษะมวยไทย    
(Skills in Muay Thai)  
 ประวติั สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทกัษะมวย
ไทยเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี 
การนาํไปใช ้ 
 History; physical fitness; basic techniques and 
skills in Muay Thai; rules; etiquettes of boxers and 
spectators; application of the skills 
 
895-161   1(1-0-2) 
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
(Exercise for  Health)  
 วตัถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออก
กาํลงักาย สรีรวิทยาการออกกาํลงักาย สมรรถภาพทางกาย 
หลกัเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม   แนวทางการเลือก
รูปแบบการออกกาํลงักาย การนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 Objectives, values and benefits of physical 
exercise; physiology of exercise; physical fitness; criteria 
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and formats of activities; selections of exercise model; 
application in daily life 
 
895-162   1(0-2-1) 
ทกัษะแฮนด์บอล    
(Skills in Handball)  
 ประวัติ  สมรรถภาพทางกาย  เทคนิคและทักษะ
แฮนดบ์อลเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของ 
การเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การนาํไปใช ้ 
  History; physical fitness; basic techniques and skills in 
handball; rules; etiquettes of players and spectators; 
application of the skills 
 
895-163   1(0-2-1) 
ทกัษะแบดมนิตนั    
(Skills in Badminton)  
 ประวัติ  สมรรถภาพทางกาย  เทคนิคและทักษะ
แบดมินตนัเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี 
การนาํไปใช ้ 
 History; physical fitness; basic techniques and skills in 
badminton; rules; etiquettes of players and spectators; 
application of the skills 
 
895-164   1(0-2-1) 
ทกัษะเทเบิลเทนนิส  
(Skills in Table Tennis) 
 ประวติั สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทักษะเทเบิล
เทนนิสเบ้ืองตน้ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี 
การนาํไปใช ้
 History; physical fitness; basic techniques and skills in 
table tennis; rules; etiquettes of players and spectators; 
application of the skills 
 
895-347   1(0-2-1) 
ทกัษะเปตอง  
(Skills in Petanque) 
 ประวติั สมรรถภาพทางกาย เทคนิคและทักษะเปตอง
เบ้ืองต้น  กติกา มารยาทของการเป็นผู ้เล่นและผู ้ดู ท่ี ดี  การ
นาํไปใช ้

 History; physical fitness; basic techniques and 
skills in petanque; rules; etiquettes of players and 
spectators; application of the skills 
 
895-720   3(3-0-6) 
ทกัษะการฟังการพูดภาษาไทย  
(Thai Listening and Speaking Skills)       
 การฟังและการพูดภาษาไทย การให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและผูอ่ื้น การสนทนาในชีวิตประจาํวนั การออก
เสียง การฝึกฟังและพดูในสถานการณ์ท่ีกาํหนด 
     Listening and speaking in Thai; giving personal 
information about oneself and other; daily life 
conversation; pronunciation; listening and speaking 
practice based in the given situations 
 
895-721   3(3-0-6) 
ทกัษะการอ่านภาษาไทย  
(Thai Reading Skills) 
 การอ่านเพื่อจบัใจความสาํคญั และ ส่วนสนบัสนุน
ใจความสําคญั การอา้งถึง การตีความความหมายของคาํ
จากบริบทรอบขา้ง การอนุมาน การอ่านออกเสียง  
  Reading for main ideas and supporting details; 
reference; interpretive reading from contexts; inference; 
reading aloud 
 
895-722   3(3-0-6) 
ทกัษะการเขียนภาษาไทย  
(Thai Writing Skills)    
 อักขรวิ ธี ไทย  ตําแห น่ งของอักษรแทน เสี ยง
พยญัชนะ  สระ  วรรณยกุตใ์นภาษาไทย  การประสมอกัษร 
การเรียบเรียงวลี และประโยคตามหลกัเกณฑภ์าษาไทย 
  Thai orthography; positions of alphabets 
representing consonants, vowels, and tones in Thai; word 
composition; construction of phrases and sentences based 
on Thai grammatical structures 
 
895-723   3(3-0-6) 
โครงสร้างภาษาไทย   
(Structure of Thai Language) 
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 เสียงในภาษาไทย เสียงพยญัชนะ เสียงสระและเสียง
วรรณยุกต์ ระบบเสียงในภาษาไทย การประสมคาํ และการ
เรียงคาํในประโยคภาษาไทย 
  Thai phonology: consonants, vowels, and tones; 
phonetics; word formation, and word order in sentence 
structure   
 
895-724   3(2-2-5) 
ภาษาไทยกับการแสดง  
(Thai Language and Per formance) 
 การพฒันาทกัษะภาษาไทยโดยใช้การแสดงสั้ นๆ การ
อ่านตีความจากวรรณกรรมไทย          การส่ือสารดว้ยวจันภาษา
และอวจันภาษา  การฝึกการแสดงจากวรรณกรรมไทย 
  Developing Thai language skills through about 
performance; reading and interpreting Thai literature; verbal 
and non-verbal communication; practiry   performances on 
Thai literature 
 
895-725   3(2-2-5) 
สุนทรียศาสตร์ในวฒันธรรมไทย  
(Aesthetics in Thai Culture) 
 ความงามในวฒันธรรมไทย นาฏศิลป์ไทย คีตศิลป์ไทย 
ศิลปกรรมไทย อาหารไทย มารยาทไทย และงานเยบ็ปักถกัร้อย
ในรูปแบบของไทย 
   Beauty in the Thai culture, Thai classical dance, 
music, artistic work, food, etiquettes, and needlework 
 
895-726   3(3-0-6) 
การอ่านตคีวามภาษาไทย  
(Thai Interpretive Reading) 
  หลกัการ กระบวนการ และ การตีความหมายในงานร้อย
แกว้ และร้อยกรอง 
  Principles, processes and interpretation of Thai prose 
and poetry 
 
895-727   3(3-0-6) 
การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  
(Thai Creative Writing) 

    กระบวนการคิดเพ่ือสร้างสรรคง์านเขียน การสรร
คาํ การเขียนเรียงความ โวหารและบทกลอน 
  Thinking process to create literary works; word 
selection; essay writing, figurative language; poems  
 
895-728   3(2-2-5) 
การสนทนาภาษาไทย  
(Thai Conversation)  
  การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจาํวนั คาํศัพท ์
สํ าน วน  ก าร ฟั ง เพ่ื อ จับ ใจค วาม สํ าคัญ ท่ี เก่ี ย วกับ
ชีวิตประจาํวนั การสนทนาในประโยคสนทนาท่ีซับซ้อน
ข้ึน สถานการณ์จาํลองการสนทนา 
  Daily Thai conversation; vocabulary and 
expressions; listening for gist; conversation with more 
complex sentences; conversation simulation 
 
895-729   3(3-0-6) 
ภาษาไทยในวฒันธรรมพืน้บ้าน  
(Thai Language in Folk Culture) 
  นิทาน เพลง การละเล่น ความเช่ือ ประเพณีและ
พิธีกรรมพ้ืนบา้น 
      Thai folktales, folk music, folk performance, local 
beliefs, tradition, and rituals 
 
895-730   3(2-2-5) 
บูรณาการฝึกสอน  
(Integrated Teaching Practicum) 
    การฝึกปฏิบติัการสอนในสถานการณ์จริง การบูร
ณาการความรู้ความเข้าใจภาษาในกระบวนการสอน 
บนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้ 
  Teaching practice in real settings; Integration of 
linguistic knowledge to teaching process; keeping records 
and reporting teaching results 
 
895-731   3(2-2-5) 
ภาษาไทยเพื่อการท่องเทีย่ว  
(Thai for  Tour ism) 
   การใชภ้าษาไทยเพ่ือนาํเสนอสถานท่ีท่องเท่ียว การ
บอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ จากการท่องเท่ียว 
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  Thai for presenting tourist attractions; describing travel 
experiences 
 
895-732   1(1-0-2) 
วฒันธรรมไทย  
(Thai Culture) 
 วฒันธรรมในบริบททางภาษา ศิลปะ ดนตรีและการ
แสดง กีฬาพ้ืนบา้น และอาหารไทย 
 Culture in the context of language, art, music and 
performances, traditional sports and Thai cuisine 


