
คาํอธิบายรายวชิา 
คณะศิลปศาสตร์ 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

กลุ่มสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตทีสั่นต ิ 
895-001   2((2)-0-4) 
พลเมืองทีด่ ี  
(Good Citizens) 
 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
พลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาค การอยูร่่วมกนัภายใตส้งคมพหุวฒันธรรม 
 Role; duty and social responsibility as a citizen; social 
organization; law; right; liberty; equality; living together in a 
multicultural society 
 
กลุ่มสาระการคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 
- การคดิเชิงระบบ 
895-011   2((2)-0-4) 
การคดิเพื่อสร้างสุข  
(Cultivating Happiness through Positivity) 
 ความคิดกบัความสุข รูปแบบการคิด นานาทศันะ วิธีคิด
กาํหนดวิถีทาง รูปแบบความสุข ความคิดเชิง บวก ความสุขกบั
การศึกษา ความสุขกบัความสัมพนัธ์ และการประยกุตรู์ปแบบ
การคิดมาใชใ้นการดาํเนินชีวิต และการทาํงาน 
 Thoughts and happiness; cognitive styles; method of 
determining; happiness styles; positive thinking; happiness 
and education; happiness and relationships; applying thinking 
styles in living and working 
 
895-012   2((2)-0-4) 
การคดิเชิงบวก  
(Positive Thinking) 
  การคิดเชิงบวก  การตรวจสอบความคิดของตนเอง 
ทกัษะในการดาํเนินชีวติและจุดมุ่งหมายของการ 
มีชีวติ 

 Positive thinking; examining one’s own thought; 
life skills and aims of living 
 
- การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข 
895-010   2((2)-0-4) 
การคดิกับพฤตกิรรมพยากรณ์ 
(Thinking and Predictable Behavior ) 
 การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ 
การตดัสินใจ การทาํนายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral 
science; decision making; behavior prediction 
 
กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร (สําหรับหลักสูตรปกต)ิ 
890-001   2((2)-0-4) 
สรรสาระภาษาอังกฤษ  
(Essential English) 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ี
เป็นสาระสําคญั การออกเสียง ทกัษะพื้นฐานการ ฟัง พูด 
อ่าน และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น ๆ 
 Essential English grammatical structures and 
vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, 
speaking, reading, and writing sentences and short 
messages 
 
890-002   2((2)-0-4) 
ภาษาอังกฤษในชีวติประจําวนั  
(Everyday English) 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาใกลต้วั
และไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความสําคัญและ รายละเอียด 
ไวยากรณ์และสํานวนภาษาสําหรับการพูดและเขียนเพ่ือ
ส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
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 Listening and reading in English on familiar, 
straightforward topics for main ideas and details; grammatical 
structures and expressions for everyday spoken and written 
communication 
 
890-003   2((2)-0-4) 
ภาษาอังกฤษพร้อมใช้  
(English on the Go) 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกับหัวขอ้ท่ีเป็น
ปัจจุบัน  เพ่ือความเข้าใจ  การสรุปความและการ  ตีความ 
ไวยากรณ์และสาํนวนภาษาท่ีซับซ้อนสําหรับการพูดและเขียน
เพ่ือส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for 
comprehension, summarization and interpretation; complex 
grammatical structures and expressions for everyday spoken 
and written communication in various contexts 
 
890-004   2((2)-0-4) 
ภาษาอังกฤษยุคดจิิทลั  
(English in the Digital Wor ld) 
 การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยุคดิจิทัล การพูดและ
เขียนแสดงความคิดเห็น ต่อสาระท่ี ฟั งและอ่ าน  อย่างมี
วจิารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; 
critically responding to listening and reading texts through 
speaking and writing 
 
890-005    2((2)-0-4) 
ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ  
(English for  Academic Success) 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  การ
วิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพ่ือ แสดงความ
คิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; 
analyzing and responding critically to academic texts through 
speaking and writing 
 
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬ า 
895-020   1((1)-0-2) 

ขิมไทย  
(Thai Khim) 
 ขิมไทย  องค์ประกอบของขิมไทย  ปฏิบัติการ
บรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดว้ยขิมไทย 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai 
Khim practice; playing Song Chan or moderate rhythm 
traditional Thai music with a Thai Khim 
 
895-021   1((1)-0-2) 
ร้อง เล่น เต้นรํา  
(Singing, Playing, Dancing) 
 เพลงพ้ืนบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบ
เพลงพ้ืนบ้าน รํากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลง เตน้รํากาํ
เคียว เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; 
Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, Ten, Kam, Ram 
Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
 
895-022   1((1)-0-2) 
จังหวะจะเพลง  
(Rhythm and Song) 
 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก 
ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ กลองยาว 
กลองแขก โทน รํามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการ
บรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat 
Thum, Khong Wong; rhythm and percussion instruments, 
Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, 
Krap, Mong; playing basic traditional Thai music 
 
895-023   1((1)-0-2) 
กีตาร์  
(Guitar ) 
 กีตาร์ขั้นพ้ืนฐาน สําเนียง คุณภาพและสําเนียงของ
เสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีต้าร์ เพลง สมัย
นิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music 
scale; guitar melodies; popular music 
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895-024   1((1)-0-2) 
อูคูเลเล่  
(Ukulele) 
 อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน สําเนียง คุณภาพและสําเนียงของ
เสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ เพลงสมยันิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music 
scale; ukulele melodies; popular 
music 
  
895-025   1((1)-0-2) 
ฮาร์โมนิกา  
(Harmonica) 
  ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน สาํเนียง คุณภาพและสาํเนียงของ
เสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของฮาร์โมน กา เพลงสมยั
นิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music 
scale; harmonica melodies; popular music 
 
895-026   1((1)-0-2) 
ดูหนังดูละครย้อนดูตน  
(Drama and Self-reflection) 
  สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์
ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; 
human identity; cultural reflection from the film and drama 
 
895-027   1((1)-0-2) 
อรรถรสภาษาไทย  
(Appreciation in Thai Language) 
 ลกัษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความ
งดงาม การส่ือความหมายไดต้ามวตัถุประสงค 
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values 
and aesthetics expressing meanings as intended 
 
895-028   1((1)-0-2) 
การวาดเส้นสร้างสรรค์  
(Creative Drawing) 
 วาดเส้นจากส่ิงแวดล้อม  การร่างภาพสามมิติ  การ
ถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเส้น 

 Drawing environments; sketching three 
dimensional images; drawing from imagination 
 
895-030   1((1)-0-2) 
ว่ายน้า  
(Swimming) 
 การเคล่ือนไหวกบัว่ายน้า กิจกรรมว่ายน้า การนํา
กิจกรรมวา่ยนา้ไปใชส้ร้างสุขภาพและทกัษะทาง สังคมใน
ชีวติประจาํวนั 
 Body movements for swimming; swimming 
activities; application of swimming activities for health 
promotion and social skills in daily life 
 
895-031   1((1)-0-2) 
เทนนิส  
(Tennis) 
 การเค ล่ือนไหวร่างกายด้วยเทนนิส  กิจกรรม
เทนนิส การใชเ้ทนนิสเป็นส่ือเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและ 
ทกัษะทางสังคมท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 Body movement with tennis; activities tennis; the 
use of tennis as a medium to enhance the health and 
social skills needed in everyday life 
  
895-032   1((1)-0-2) 
บาสเกตบอล  
(Basketball) 
 สมรรถภาพทางกาย  ทักษะในการเคล่ือนไหว 
เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบ้ืองต้น กติกา มารยาท 
ของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี นาํไปเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 
 Physical fitness; basic movements; basic 
techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of 
players and spectators; improve the quality of life 
 
895-033   1((1)-0-2) 
กรีฑา  
(Track and Field) 
 การเคล่ือนไหวกับกรีฑา กิจกรรมกรีฑา การนํา
กิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทางสังคม 
ในชีวติประจาํวนั 



 4 
 Body movements for track and field; track and field 
activities; application of track and field activities for health 
promotion and social skills in daily life 
 
895-034   1((1)-0-2) 
ลีลาศ  
(Social Dance) 
 การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การนาํกิจกรรม
ลีล าศ ใช้ส ร้ างส ร้ าง สุ ขภ าพ และทักษ ะท าง  สั งคม ใน
ชีวติประจาํวนั 
 Body movements for social dance; social dance 
activities; application of social dance activities for health 
promotion and social skills in daily life 
 
895-035   1((1)-0-2) 
เปตอง  
(Petanque) 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การ
ใชเ้ปตองเป็นส่ือเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและ ทกัษะทางสังคมท่ี
จาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 Body movement with petanque; activities petanque; 
the use of petanque as a medium to enhance the health and 
social skills needed in everyday life 
 
895-036   1((1)-0-2) 
ค่ายพกัแรม  
(Camping) 
 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของค่าย กิจกรรมค่าย 
การเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่าย
พกัแรม การนาํไปใช ้
 Background; 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 
  
895-037   1((1)-0-2) 
แบดมนิตนั  
(Badminton) 

 การเคล่ือนไหวกบัแบดมินตนั  กิจกรรมแบดมินตนั 
การนํากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริมสุขภาพ  และ
ทกัษะทางสังคมในชีวติประจาํวนั 
 Body movements for badminton playing, 
badminton activities, application of badminton activities 
for health promotion and social skills in daily life 
 
895-038   1((1)-0-2) 
เทเบิลเทนนิส  
(Table Tennis) 
 กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิล
เทนนิส การใชกี้ฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการสร้าง เสริม
สุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย และนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนั 
 Body movement with table tennis; using table 
tennis as a medium for health promotion; application in 
daily life 
 
895-039   1((1)-0-2) 
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
(Exercise for  Health) 
 วตัถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออก
กาํลงักาย สรีรวิทยาการออกกาํลงักาย สมรรถภาพ ทางกาย 
หลกัเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือก
รูปแบบการออกกาํลงักาย การนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 Objectives, values and benefits of physical 
exercise; physiology of exercise; physical fitness; criteria 
and formats of activities; selections of exercise model; 
application in daily life 
 
วชิาเลือกรายวชิาศึกษาทัว่ไป 
890-010   2((2)-0-4) 
การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
(Improving English Writing Skills) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 
890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน  O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การเขียนยอ่หนา้และความเรียงประเภทต่าง ๆ โดย
ใชห้ลกัไวยากรณ์ คาํเช่ือมประโยคและเคร่ืองหมาย วรรค
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ตอนท่ีถูกตอ้ง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 
 Writing paragraphs and essays of various types with 
correct grammar usage, sentence connectors and punctuation, 
coherence, and the writing process 
 
890-011   2((2)-0-4) 
อ่านได้ใกล้ตวั  
(Reading All Around) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-
002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 
คะแนนข้ึนไป 
 การฝึกอ่านจากส่ือส่ิงท่ีพิมพท่ี์เป็นของจริงในบริบทต่าง 
ๆ เช่น ส่ือจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ ป้าย
โฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น การฝึกใช้
เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น การ อ่านแบบ skimming 
และ scanning การเดาศพัท์ การใชป้ระสบการณ์ความรู้มาช่วย
ในการอ่าน การทาํความ เขา้ใจกบัจุดประสงค์ผูเ้ขียน เป็นตน้ 
การพฒันาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศยัหลกัคิดจาก
สถานการณ์ ในชีวติจริง 
 Practice reading different types of authentic materials 
e.g. notices, leaflets, brochures, advertisements, newspaper 
articles, emails, manuals, etc. in various contexts; using a 
variety of reading techniques such as skimming, scanning, 
guessing the meaning of unknown words, using background 
knowledge, working out a writer’s purpose etc.; improving 
critical reading based on real-life situations 
 
890-012   2((2)-0-4) 
เทคนิคพชิิตการอ่าน  
(Strategic Reading for  Greater  Comprehension) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-
002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 
คะแนนข้ึนไป 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดบัคาํ วลี ประโยค ยอ่
หนา้ และขอ้ความแบบต่าง ๆ การอ่านเพ่ือหา รายละเอียด การ
จับใจความสําคัญ และการจับใจความท่ีซ่อนอยู่ในข้อความ 
เทคนิคการพฒันาอตัราความเร็ว การอ่าน การฝึกฝนการอ่าน
วสัดุการอ่านชนิดต่าง ๆ 

 Reading techniques; reading from the word, 
phrase and paragraph levels to reading different types to 
texts; reading for details; finding the main idea; finding 
ideas from the hidden messages; techniques for 
improving reading speed and practicing reading from 
different types of reading materials 
  
890-013   2((2)-0-4) 
อ่านงานเขียนเชิงวชิาการสําราญใจ  
(Better  Academic Texts Readers) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 
890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน  O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของ
บทอ่านเพ่ือความเขา้ใจในการอ่าน การพฒันาทกัษะ การ
อ่านเชิงวิชาการ การเพ่ิมพูนคาํศพัท์ทางวิชาการและการ
สรุปยอ่เน้ือหาจากบทอ่านเชิงวชิาการ 
 The use of forms and structures of the texts for 
reading comprehension; developing academic reading 
skills; building academic vocabulary and making notes 
from academic texts 
 
890-014   2((2)-0-4) 
ฝึกสําเนียงผ่านเสียงเพลง  
(English Pronunciation through Songs) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 
890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน  O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การออกเสียงพยญัชนะและสระในภาษาองักฤษ 
เสียงพยญัชนะต้นและพยญัชนะท้าย การเน้นเสียงใน 
ระดบัคาํ การโยงเสียง หน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหาของคนไทย 
การเพ่ิมพูนวงศพัท์และสํานวนภาษาในภาษาองักฤษ การ
ฝึกและการพัฒนาทักษะดานการฟังและการออกเสียง
ภาษาองักฤษโดยใชเ้พลงภาษาองักฤษเป็นส่ือ 
 Pronunciation of English consonants and vowels; 
initial and final sounds; word stress; linking sounds; 
sounds problematic to Thais; building English 
vocabulary, idioms, and expressions; practicing and 
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improving listening skills and pronunciation through English 
songs 
 
890-015   2((2)-0-4) 
ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง  
(English Grammar  for  Real Life Communication)  
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-
002 และ 890-003 มาแลว้หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 
คะแนนข้ึนไป 
 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน
บริบท ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบ หน้าท่ีทาง ภาษาและ
ความหมาย การนําส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชส่ื้อสารเน้นทกัษะการ
อ่านและการเขียน 
 Analysis of English grammatical structures in context; 
relationships between forms and functions as well as their 
meanings; application of what has been learned to 
communicate with emphasis on reading and writing skills 
 
890-020   2((2)-0-4) 
การสนทนาภาษาอังกฤษ  
(English Conversation) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-
002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 
คะแนนข้ึนไป 
 การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการดําเนินบท
สนทนาและหน้าท่ีของภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการ สนทนาใน
ชีวิตประจาํวนั การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ไปในบริบท
ทางป ฏิสั มพัน ธ์ ต่ าง  ๆ  การพัฒน า  ทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ ท่ี จํา เป็นในการป ฏิสั มพัน ธ์ทางสั งคมใน
ชีวติประจาํวนั 
 Raising awareness of organizational features of 
conversation and functions of conversational English in 
everyday life; making small talk in English in different 
interactional contexts; developing essential English 
conversation skills for everyday social interaction 
  
890-021   2((2)-0-4) 
ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ  
(From Listening to Speaking English) 

เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 
890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน  O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การฟังและการพูดสั้ นๆ การนาํเสนอ การอภิปราย
ใน แวดวงวิช าก ารและอ าชีพ  และก าร ส่ื อส ารใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผูพู้ดหลากหลายสําเนียง การพูด
แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีไดฟั้ง 
 Listening to and giving short talks, presentations, 
discussions in academic and career settings, and 
communication in various situations by speakers with 
variety of English accents; responding orally to oral 
inputs 
 
890-022   2((2)-0-4) 
การนําเสนอและการพูดในทีส่าธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 
(Presentations and Public Speaking in English)  
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 
890-002 และ  890-003  มาแล้วหรือมีคะแนน  O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 ความรู้ดา้นภาษาและวิธีการในการรวบรวมขอ้มูล 
การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การ
เตรียมและการนาํเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในท่ี
สาธารณะ 
 Language knowledge and methods in gathering 
information; summarizing, analyzing and synthesizing 
information; preparing and giving effective presentations; 
public speaking 
 
890-023   2((2)-0-4) 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวฒันธรรม  
(Learning English Through Cultures) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 
890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน  O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ รับทราบขอ้มูล
ข่าวสาร สนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น เก่ียวกับ
วฒันธรรมประเพณี  แนวคิด  ความเช่ือ  สํานวน  ภาษา
ท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตาม ประเพณีทั้ง
ของไทยและชาติต่าง ๆ 
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 Using English for accessing information, exposure and 
discussions on Thai and other cultures: customs, concepts, 
beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 
 
890-024   2((2)-0-4) 
รังสรรค์หนังส้ันภาษาอังกฤษ  
(Creating English Shor t Films) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-
002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 
คะแนนข้ึนไป 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์
และบทภาพยนตร์สั้น การพฒันาเคา้โครงเร่ือง และเคา้โครงตวั
ละคร การส่ือสารดว้ยขอ้ความผา่นบทภาพยนตร์ 
 Creative writing, writing descriptions and scripts for 
short films; plot development and character outline; 
communicating messages through film scripts 
  
890-025   2((2)-0-4) 
ทกัษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ   
(Study Skills in English for  Higher  Studies)  
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-
002 และ 890-003 มาแลว้หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 
คะแนนข้ึนไป 
 กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ  การเขียนเชิงเร่ืองเล่า เชิง
บรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุปบันทึกย่อ ขอ้ความ
จากการฟังบรรยาย ทกัษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็น
อภิปราย การตั้ งคาํถาม การตอบคาํถาม การแสดงความเห็น 
เทคนิคการนาํเสนอรายงานปากเปล่า 
 A variety of reading strategies; narrative, descriptive, 
and expository writings; note- taking from lectures; discussion 
skills including proposing issues, questioning, responding to 
questions, expressing opinions; oral presentation techniques 
 
890-026 2  ((2)-0-4) 
บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 
(Reading to Write in English) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-
002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 
คะแนนข้ึนไป 

 การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ การตีความและสังเคราะห์
เร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีวจิารณญาณและรู้เท่าทนั การ เขียนแสดง
ความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่าน 
 Reading comprehension; interpreting and 
analyzing reading critically; writing in response to the 
reading materials 
 
890-030   2((2)-0-4) 
การส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ   
(English Communication for  Business)  
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 
890-002 และ  890-003  มาแล้วหรือมีคะแนน  O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 ทกัษะการส่ือสาร การใชภ้าษาพูดในบริบทธุรกิจ 
การสนทนาทางโทรศพัท์ การเจรจาต่อรอง การ สนทนา
และอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ การใชค้าํศพัทท่ี์เหมาะสมใน สถานการณ์ทาง
ธุรกิจท่ีหลากหลาย 
 Communication skills; spoken & written English 
in the business context; telephoning; verbal negotiation; 
written negation; formal discussion, critical thinking, 
appropriate terminology use for various business 
situations 
 
890-031   2((2)-0-4) 
ภาษาอังกฤษในทีท่าํงาน  
(English in the Workplace) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 
890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน  O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 ทกัษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพดูส่ือสาร
ในท่ีทาํงานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การตอ้นรับ แขก การ
โทรศพัท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การนาํเสนอ
ขอ้มูล การเขียนเชิงธุรกิจ และทกัษะเพ่ือ การสมคัรงาน 
 Skills for communication in the workplace 
covering the four skills of reading, writing, listening, and 
speaking in the business context: welcoming guests and 
visitors, telephoning and writing email, presenting 
information, business writing; and job application skills 
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890-032   2((2)-0-4)  
ภาษาอังกฤษสําหรับนักท่องเทีย่ว  
(English for  Travelers) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-
002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 
คะแนนข้ึนไป 
 ภ าษ าแ ล ะทั ก ษ ะก าร ส่ื อ ส าร ท่ี จํ า เป็ น สํ าห รั บ
นักท่องเท่ี ยว  การเตรียมตัวสํ าห รับการเดินทาง  การจัด 
โปรแกรมท่องเท่ียว ทกัษะการเอาตวัรอดสําหรับนักท่องเท่ียว 
ความแตกต่างทางวฒันธรรมและมารยาทสาํหรับ นกัท่องเท่ียว 
 Language and communication skills essential for 
travelers; trip preparation; planning itinerary; survival skills 
for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
 
890-033   2((2)-0-4)  
ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
( English for  New Generations of Consumers and 
Entrepreneurs)  
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-
002 และ 890-003 มาแลว้หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 
คะแนนข้ึนไป  
 การโตต้อบทางธุรกิจเป็นภาษาองักฤษสาํหรับผูบ้ริโภค
และผูป้ระกอบการ การส่ือสารดว้ยการเขียน 
ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
 English business correspondence for consumers and 
entrepreneurs; written communication through online social 
media 
 
890-040   2((2)-0-4) 
การเขียนเพื่อการสมคัรงาน  
(Writing for  Job Application) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-
002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 
คะแนนข้ึนไป 
 ศพัท์และสํานวนเพ่ือการสมคัรงาน ประกาศรับสมคัร
งาน การหางาน การกรอกใบสมคัรงาน การเขียน ประวติัย่อ
และจดหมายสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ 

 Vocabulary and expressions for job application; 
job advertisements; job search; filling out a job 
application form; writing a resume and a job application 
letter; online job application 
 
890-041   2((2)-0-4) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน  
(English for  Job Interview) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 
890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน  O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการสัมภาษณ์งาน ศพัท์และ
สาํนวนสาํหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การออกเสียง ระดบั
คาํและระดบัประโยค ทกัษะการถามและตอบคาํถาม การ
สัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและอีเมล ์ขอบคุณ 
 Job interview insights; vocabulary and 
expressions for job interviews; pronunciation at word and 
sentence levels; questioning and answering skills; mock 
interviews; thank you letter and e-mail 
  
890-050   2((2)-0-4) 
แปลสิกูเกิล  
(Google Translate Me) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 
890-002 และ 890-003 มาแล้ว หรือมีคะแนน  O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป 
 ความหม ายของก ารแป ล  หน้ า ท่ี ข อ งภ าษ า 
ความสําคัญของการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎีการ
แปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปล
กบัวฒันธรรม การแปลเชิงเทคนิค 
 Definition of translation; language functions; the 
importance of translation, translators’ qualities; 
translation theories; types of translation; translation 
processes; translation and culture; technical translation 
 
890-060   2((2)-0-4) 
ภาษาอังกฤษตลอดเวลา  
(English Twenty-Four /Seven) 
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เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-
002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 
คะแนนข้ึนไป 
 การใช้แฮชแท็ ก  (hashtag) ตัวย่อและคําบ รรยาย
ภาษาองักฤษในการผลิตส่ือเพ่ือเผยแพร่ทางส่ือสังคม ออนไลน์ 
การวิเคราะห์ส่ือภาษาองักฤษท่ีเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ 
มารยาทในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ การเลือกใช้ทรัพยากร
ทางการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อ
ผูใ้ช้งาน และการผลิตส่ือ ภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ทางส่ือ
สังคมออนไลน์โดยสะทอ้นถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 
 The use of hashtags, abbreviations, acronyms, and 
captions in English in the production of content to be 
published on social media; the analysis of content in English 
published on social media; the social media etiquette; the 
selection of creative and constructive online learning 
resources and the production of content in English that 
reflects social responsibility on social media 
 
890-061   2((2)-0-4) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดจิิทัล 
(English for  Digital Literacy) 
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 890-
002 และ 890-003 มาแลว้ หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 
คะแนนข้ึนไป 
 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในส่ือดิจิตอล
ประเภทต่าง ๆ องคป์ระกอบ ลกัษณะและ ความหมายของสาร
ในส่ือ หลกัและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของ
สาร การถ่ายทอดข้อมูลท่ีได้ จากการบูรณาการสารจากส่ือ
ดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเน้ือหาและ 
การ ส่ื อส ารด้วย  ทักษะการฟั ง  พู ด  อ่ านและเขี ยนด้วย
ภาษาองักฤษ 
 The accessibility of information in different types of 
digital media; elements, meaning of messages in the media; 
principles and techniques of analyzing and evaluating 
message; transferring information integrated from different 
types of digital media, the ability in producing content and 
communicating through listening, speaking, reading and 
writing in English 
  

890-070   2((2)-0-4) 
พชิิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการทาํงาน   
(Winning English Test for  Employment)  
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 
890-002 และ  890-003  มาแล้วหรือมีคะแนน  O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป  
 การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ
สาํหรับการทาํขอ้สอบภาษาองักฤษเพ่ือการทาํงาน 
การสร้างความคุน้เคยกับรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากล
ยทุธ์การทาํขอ้สอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and 
skills required for a professional English test; getting 
familiar with the test format; developing test-taking 
strategies through practice 
 
890-071   2((2)-0-4) 
พชิิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ   
(Winning English Test for  Higher  Studies)  
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ 
890-002 และ  890-003  มาแล้วหรือมีคะแนน  O-NET 
มากกวา่ 50 คะแนนข้ึนไป  
 การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ
สําหรับขอ้สอบภาษาองักฤษมาตรฐานเพ่ือการศึกษาต่อ 
การสร้างความคุน้เคยกับรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากล
ยทุธ์การทาํขอ้สอบ 
 Revising and enhancing English knowledge and 
skills required for an English standardized test for study 
purposes; getting familiar with the test format; 
developing test- taking strategies through practice 
 
891-010   2((2)-0-4) 
ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น  
(Basic Japanese) 
 ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ   คําศัพท ์
ประโยคและไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน โครงสรางภาษาญ่ีปุ่น 
เบ้ืองตน้  ทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนเบ้ืองตน้ 
 Hirakana and Katakana characters; basic 
vocabulary, sentences, and grammar; basic Japanese 
structures; listening, speaking, reading, and writing skills 
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891-011   2((2)-0-4) 
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจําวนั 
(Japanese Conversation in Daily Life)  
เหมาะสาํหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้
มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน 
 คาํศัพท์ สํานวนและประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั 
ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญ่ีปุ่น การ แลกเปล่ียนขอ้มูล 
การแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ท่ีกาํหนด 
 Vocabulary, expressions and sentences in daily life; 
Japanese listening and speaking skills; exchanging 
information; expressing opinions on given topics 
  
891-012   2((2)-0-4) 
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในทีท่าํงาน  
(Japanese Conversation in the Workplace) 
เหมาะสาํหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวิชาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้
มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ สาขาวชิา/ผูส้อน 
 คาํศัพท์ สํานวนท่ีใช้ในท่ีทาํงาน โครงสร้างประโยค
ชนิดต่างๆ ท่ีใช้ในการทาํงาน ทักษะการฟัง และ การพูดใน
สถานการณ์ท่ีกาํหนด วฒันธรรมการทาํงานในองคก์รญ่ีปุ่น 
 Vocabulary, expressions used in the workplace; 
sentence structures in work situations; listening and speaking 
in provided situations; Japanese work etiquettes in Japanese 
organizations 
 
891-020   2((2)-0-4) 
ภาษาจีนเบ้ืองต้น  
(Basic Chinese) 
 สัทอักษรจีน  อักษรจีน  โครงส ร้างประโยคและ
ไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาจีนเพ่ือ
ใช้ส่ือสารในชีวิตประจําวนั  วฒันธรรมจีนท่ีสอดแทรกใน
สถานการณ์ประจาํวนั 
 Chinese phonetic alphabets, characters, sentence 
structures and basic grammatical structures; listening, 
speaking, reading, and writing Chinese for daily 
communication; Chinese cultures in daily life 
 
891-021   2((2)-0-4) 

สนทนาภาษาจีนในชีวติประจําวนั   
(Chinese Conversation in Daily Life)  
เหมาะสําหรับผู ้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีน
เบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผูส้อน 
 ทักษะการ ส่ื อส าร  การสนทนาโต้ตอบและ
แลกเปล่ียนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองต้นกับผูอ่ื้นใน 
สถานการณ์ท่ีกําหนด วฒันธรรมจีนเพ่ือการส่ือสารท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 Communication skills; basic conversation and 
exchanging information or opinions in provided 
situations; Chinese cultures for proper and appropriate 
communication in provided situations 
 
891-022   2((2)-0-4) 
สนทนาภาษาจีนในทีท่าํงาน  
(Chinese Conversation in the Workplace) 
เหมาะสําหรับผู ้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีน
เบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ สาขาวิชา/
ผูส้อน 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ี
ใช้ในการทํางาน   ทักษะการฟัง พูด  อ่านและเขียนใน 
สถานการณ์ ท่ีกําหนด  วัฒนธรรมจีนท่ีสอดแทรกใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; 
listening, speaking, reading, and writing in provided 
situations; Chinese cultures in various situations 
  
891-030   2((2)-0-4) 
ภาษามลายูเบ้ืองต้น  
(Basic Malay) 
 คาํ วลี ประโยค และไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทกัษะการ
ฟัง  พูด  อ่ านและเขียนภาษามลายู เพ่ื อใช้ ส่ื อสารใน 
ชีวิตประจาํวนั วฒันธรรมท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ท่ี
กาํหนด 
 Words, phrases, and basic grammatical structures; 
listening, speaking, reading, and writing Malay in 
everyday communication, Malay cultures in provided 
situations 
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891-031   2((2)-0-4) 
สนทนาภาษามลายูในชีวติประจําวนั  
(Malay Conversation in Daily Life)  
เหมาะสาํหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวิชาภาษามลายเูบ้ืองตน้
มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน 
 ทกัษะการส่ือสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียน
ข้อมูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองต้นกับผูอ่ื้นใน  สถานการณ์ท่ี
กาํหนด วฒันธรรมมลายเูพ่ือการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
 Communication skills; basic conversation and 
exchanging information or opinions in provided situations; 
Malay cultures for proper and appropriate communication 
 
891-032   2((2)-0-4) 
สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเทีย่ว  
(Malay Conversation for  Tour ism)  
เหมาะสาํหรับผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวิชาภาษามลายเูบ้ืองตน้
มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน 
 ทักษะการ ส่ือสารภาษามลายู ท่ี เก่ี ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียวในสถานการณ์ท่ีกาํหนด  ทกัษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียน วฒันธรรมมลายท่ีูสอดแทรกในบริบทการท่องเท่ียว 
 Malay communication skills in provided situation 
about tourism industry; listening, speaking, reading, and 
writing; Malay cultures in tourism contexts 
 
891-033   2((2)-0-4)  
ภาษามลายูกลางสําหรับสัตวแพทย์  
(Standard Malay for  Veter inary Students) 
 หลกัการใชภ้าษามลายูมาตรฐาน เนน้ทกัษะการฟังและ
พูด คาํศพัท์ สํานวนและประโยคภาษามลายใูน การซักประวติั
สัตวป่์วย และการอธิบายวธีิการรักษาต่อเจา้ของสัตว ์
 Principles of standard Malay emphasizing on listening 
and speaking skills; vocabulary and expressions for animal 
symptom inquiry; using standard Malay to explain animal 
treatment 
 
891-034   2((2)-0-4) 
ภาษามลายูถิ่นสําหรับสัตวแพทย์  
(Malay Dialect for  Veter inary Students) 

 หลกัการใชภ้าษามลายถ่ิูน เนน้ทกัษะการพูดและฟัง 
การใช้ค ํา สํานวน  และประโยคภาษามลายูในการ ซัก
ประวติัสัตวป่์วย และการอธิบายวิธีการรักษาต่อเจ้าของ
สัตว ์
 Principles of Malay dialect emphasizing on 
listening and speaking skills; vocabulary and expressions 
for animal symptom inquiry; using Malay dialect to 
explain animal treatment 
  
891-040   2((2)-0-4) 
ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น  
(Basic Korean) 
 อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์
พ้ืนฐาน ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหล เพ่ือ
ใชส่ื้อสารในชีวิตประจาํวนั วฒันธรรมเกาหลีท่ีสอดแทรก
ในสถานการณ์ประจาํวนั 
 Korean characters, sentence structures, and basic 
grammatical structures; listening, speaking, reading, and 
writing Korean in everyday communication; Korean 
cultures in daily life 
 
891-041   2((2)-0-4) 
สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจําวนั  
(Korean Conversation in Daily Life)  
เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลี
เบ้ืองต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/
ผูส้อน 
 ทักษะการ ส่ื อส าร  การสนทนาโต้ตอบและ
แลกเปล่ียนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบ้ืองต้นกับผูอ่ื้นใน 
สถานการณ์ท่ีกาํหนด วฒันธรรมเกาหลีเพ่ือการส่ือสารท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 Communication skills, basic conversing and 
exchanging information or opinions in provided 
situations; Korean cultures for proper and appropriate 
communication 
 
891-042   2((2)-0-4) 
สนทนาภาษาเกาหลีในทีท่าํงาน  
(Korean Conversation in the Workplace) 
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เหมาะสําหรับผู ้เรียนท่ีผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลี
เบ้ืองตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ สาขาวชิา/ผูส้อน 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
การทาํงาน  ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน สถานการณ์ท่ี
กาํหนด วฒันธรรมเกาหลีท่ีสอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Conversation and sentence structures for work; 
listening, speaking, reading, and writing in provided 
situations; Korean cultures in various situations 
 
891-050   2((2)-0-4) 
ภาษาเยอรมนัเบ้ืองต้น  
(Basic German) 
 ศพัท์ ไวยากรณ์เยอรมนัขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจาํวนั การออกเสียงภาษาเยอรมนั ทกัษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาเยอรมนัขั้นพ้ืนฐาน 
 Basic German grammar and vocabulary for everyday 
communication; German pronunciation; basic German 
listening, speaking, reading, and writing skills 
 
895-040   2((2)-0-4) 
จิตวทิยาความรัก   
(Psychology of Love) 
 จิตวิทยาเบ้ืองต้น   ความรักและการดึงดูด ระยะห่าง
ระหว่างบุคคล  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สามเหล่ียมของ
ความรัก ความผกูพนั 
 General psychology; love and affection; personal 
space; interpersonal relationship; triangular of love; 
attachment 
  
895-041  2((2)-0-4) 
ปรัชญาจริยะ 
(Ethical Philosophy) 
 แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวนัตกและ
ตะวนัออก จริยศาสตร์และศาสนาจริยศาสตร์และ ศาสตร์ต่าง ๆ 
ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กบัปัญหาในปัจจุบนั 
 Ethical conceptions of western and eastern 
philosophers; ethics and religion; ethics and sciences; ethical 
theories; ethical theories and contemporary issues 
 

895-042   2((2)-0-4) 
ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษที ่21  
( Ar t of communication in Thai language in the 2 1 st 
century)   
 ศิลปะการส่ือสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทนัส่ือ
และสารในศตวรรษท่ี 21 ทั้ งการส่ือสารมวลชนและการ
ส่ือสารผา่นสังคมส่ือสารออนไลน์ 
 Art of communication in the Thai language and 
media literacy in the 2 1 st century mass communication 
and online communication through social media 
 
895-043   2((2)-0-4) 
การใช้ภาษาไทย  
(Thai Usage) 
 การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม หลกัการพูด 
การฟัง การอ่าน และการเขียน 
 Appropriate use of Thai; principles of speaking, 
listening, reading and writing 
 
895-044   2((2)-0-4) 
ภาษาไทยร่วมสมยั  
(Contemporary Thai Language) 
 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมัยประเภท
ต่ างๆ  ในสั งคม ไท ย  ภาษ าหนั ง สื อ พิ มพ์  โฆษณ า 
อินเทอร์เน็ต 
 Characteristics of various types of contemporary 
Thai in Thai society; Thai in newspapers, advertisements, 
and the Internet 
 
895-045   2((2)-0-4) 
ทกัษะการส่ือสาร  
(Communication Skills) 
 วจันภาษาและอวจันภาษาในการส่ือสาร การใช้
ภาษาไทยในการส่ือสาร การนาํเสนอ การเขียน รายงานเชิง
วชิาการ 
 Verbal and non-verbal communication; Thai 
usage in communication; giving presentations; academic 
report writing 
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895-046   2((2)-0-4) 
ความคดิและการส่ือสาร  
(Thoughts and Communication) 
 ความคิดเชิงตรรกะ การลาํดบัความคิด การจบัประเด็น 
การสรุปประเดน็ การถ่ายทอดความคิดดว้ยเหตุผล 
 Logical thinking; organization of ideas; identifying 
main ideas; summarizing; conveying ideas through reason 
  
895-047  2((2)-0-4) 
ประวตัศิาสตร์ในภาพยนตร์ 
(History in Movies) 
 ศึกษาประวติัศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ 
วิเคราะห์ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่าง การนําเสนอ
เร่ืองราวในภาพยนตร์ 
 Studying history through Thai and international films; 
analyzing similarities and differences; presenting film stories 
 
895-048   2((2)-0-4) 
การวาดเส้นและระบายสี  
(Drawing and Painting) 
 หลกัการวาดเส้น องค์ประกอบทศันศิลป์ ทฤษฎีสี การ
ฝึกปฏิบัติวาดเส้นและระบายสีรูปทรงต่าง ๆ เทคนิคการวาด
เส้นระบายสี 
 Principles of drawing; composition of visual art; color 
theory; practice of drawing and painting different shapes; 
drawing and painting techniques 
 
895-049   2((2)-0-4) 
ศิลปะกับความสุข  
(Ar t for  Happiness) 
 คุณค่าของศิลปะ การช่ืนชมความงาม ฝึกปฏิบติัการวาด
ภาพระบายสี รูปทรงต่ าง  ๆ  การประยุกต์ ใช้  ศิ ลปะใน
ชีวติประจาํวนั เพ่ือการผอ่นคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 Value of art; appreciation of beauty; practice of 
drawing and painting different shapes; application of art in 
daily life for relaxing and enhancing learning 
 
895-050  2((2)-0-4) 
ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม 

(Ar ts in Multicultural Society) 
 รูปลกัษณ์ ความสุนทรีย ์บริบทของศิลปะในสังคม
พหุวฒันธรรม ความเหมือนและความต่างของศิลปะ บน
ความหลากหลายวฒันธรรม 
 Appearance; aesthetics; art contexts in 
multicultural society; similarities and differences of art in 
multicultural society 
 
895-051   2((2)-0-4) 
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  
(Contemporary Ar ts and Culture) 
 ศิลปวฒันธรรมในสังคมร่วมสมยั ผลกระทบและ
คุณค่าท่ีมีต่อสังคมไทย ศิลปวฒันธรรมในเป็นประเด็น
ใหม่ ๆ 
 Arts and culture in contemporary society; effects 
and values of Thai society; new issues on arts and culture 
 
895-054   2((2)-0-4) 
การเรียนรู้ผ่านการท่องเทีย่วแบบประหยดั  
(Learning through Backpacking Tr ips)  
 รูปแบบการใชเ้วลาวา่งเพ่ือนนัทนาการและแนวคิด
การท่องเท่ียว การใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหา 
แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว การจดัการเดินทางท่องเท่ียวดว้ย
ตวัเอง 
 Types of recreational activities and tourism 
concepts; using technology for tourism information 
search; backpacking trips 
  
895-055   2((2)-0-4) 
ตะลุยแดนมรดกโลก  
(Wor ld Her itage Journey) 
 ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา การ
ท่องเท่ียวในแหล่งมรดกโลก 
 History; arts and culture; wisdom tourism in world 
heritage site 
 
895-056  2((2)-0-4) 
สงขลาศึกษา 
(Songkhla Studies) 
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 ศึกษาประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต 
สถาปัตยกรรม ศิลปวฒันธรรม และแหล่ง ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัใน
เมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
 History, geography, archeology, way of life, 
architecture, arts and culture and major tourist attractions of 
Songkhla and Hat Yai City 
 
895-057   2((2)-0-4) 
ดนตรีไทย  
(Thai Classical Music) 
 ประวติัดนตรีไทย ความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรีไทยกบั
สังคมไทย ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทยและ ลักษณะการ
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 
 
895-058   2((2)-0-4) 
สังคตีศิลป์ไทย  
(Thai Music Ar t) 
 ความเช่ือ ประเพณีไหวค้รู ทาํนองเพลงไทยและการ
ประสานเสียง เทคนิค การบนัทึกโนต้และการฝึก ปฏิบติัดนตรี
ไทย 
 Beliefs; rituals of paying respect to music masters; 
melody and harmony; techniques; recording of Thai music 
notation and practice of Thai musical instruments 
 
895-059   2((2)-0-4) 
ดนตรีตะวนัตก  
(Western Music) 
 กําเนิดของดนตรีตะวนัตก ประวติัความเป็นมาของ
ดนตรีตะวนัตกในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะ การผสมวง
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 
  
895-060   2((2)-0-4) 
การพลศึกษาและนันทนาการ  
(Physical Education and Recreation) 
 ความเป็นมา คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษา
และนันทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม และส่ิงแวด้ลอม ใน
ยุคโลกาภิวตัน์กบัการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือก
กิจกรรมพลศึกษาและนนัทนาการไปใชใ้น ชีวติประจาํวนั 
 Background; values and benefits of physical 
education and recreation; quality of life, society and 
environment of globalization with physical education and 
recreation; the choice of physical education and 
recreation activities to use in daily life 
 
895-061   2((2)-0-4) 
ฟิตและเฟิร์ม  
(Fit and Firm) 
 ดชันีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลกัษณะรูปร่าง
ประเภทต่างๆ อาหารเพ่ือสุขภาพการควบคุม นา้หนกั และ
กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
 Body mass index, physical fitness, types of body 
shapes, healthy food, weight control; and physical 
activities for health 
 
895-062   2((2)-0-4) 
ลดเวลาน่ัง เพิม่เวลายืน  
(Active Lifestyle) 
  พฤติกรรมเนือยน่ิง การขยบัเคล่ือนไหวร่างกาย 
วิเคราะห์กิจกรรมทางกายท่ี เหมาะสมกับเพศและวัย 
ประยุกต์ใช้ท่ าทางการป ฏิบั ติ กิจกรรมทางกายเพ่ื อ
ป รับ เป ล่ียน อิ ริยาบถในชีวิตประจําว ัน  ให้ ห่ างไกล
พฤติกรรม เนือยน่ิง 
 Sedentary behavior; body movement; analysis of 
physical activities appropriate to gender and age; 
adaptation of physical activities to suit everyday life to 
stay away from sedentary behavior 
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895-063   2((2)-0-4) 
อ้วนได้ก็ผอมได้  
(Fat to Fit) 
 โรคอว้น ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ดัชนีมวล
กาย การรักษาน้าหนักตวัให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สร้างแรง
บันดาลใจ  ตั้ งเป้ าหมายในการลดน้าหนัก  แนวทางและ
โปรแกรมการออกกาํลงักาย โภชนาการเพ่ือ สุขภาพ 
 Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body 
mass index; enhancing inspiration, targeting weight loss; 
program of exercise and healthy food 
 
895-070   2((2)-0-4) 
ภูมปัิญญาในการดาํเนินชีวติ  
(Wisdom of Living) 
 การคิด การบริหารชีวิต และการจัดการอย่างรู้เท่าทัน 
การเปล่ียนแปลงสังคมไทยและกระแสสังคมโลก วิถีไทยกบั
พหุวฒัธรรม การมีจิตสาธารณะทางส่ิงแวดลอ้ม การดาํรงชีวิต
บนพ้ืนฐานจริยธรรม 
 Thinking; life management; perceiving and managing    
changes in Thai society and the world; Thai lifestyle and 
multiculturalism; and public awareness of the environment;   
ethical living  
 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  (จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ) 
895-052   2((2)-0-4) 
การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Tour ism) 
 ศึกษาหลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของการ  ท่องเท่ียวเชิง
ส ร้างสรรค์  ส ร้างส่ื อประชาสั มพัน ธ์การท่องเท่ี ยว เชิ ง
สร้างสรรค์ วางแผนและนําเสนอแผนการ  ท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์
 Principle concepts of tourism; creative tourism; types 
of creative tourism; creating public media; planning and 
presenting creative tourism programs 
 
895-053   2((2)-0-4) 
การท่องเทีย่วเชิงจิตอาสา  

(Volunteer  tour ism) 
 แนวคิดการท่องเท่ียวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรมจิตอาสา และ
พฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวจิตอาสา 
 Volunteer tourism concepts; types of activity; 
sharing experiences; volunteering activities and 
developing volunteer tourism activities 
 
เปิดสอนให้แก่คณะอ่ืน  ๆ
890-172   3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพสําหรับสัตวแพทย์  
(Technical English for  Veter inary Students) 
(สาํหรับนกัศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์) 
 คําศัพท์  สํ านวน ท่ี ใช้ในการศึกษาท างส าขา 
สัตวศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวข้อง การอ่านรายงานทาง
วิชาการ บทคดัย่องานวิจยั บทความในวารสาร วิเคราะห์ 
สังเคราะห์  เขียนสรุปข้อมูลจากเร่ืองท่ีอ่าน  และการ
นาํเสนอรายงานปากเปล่า 
Prerequisite: 890-101, 890-102 or those who have been 
exempted 
 Vocabulary and expressions in veterinary studies and 
related fields; reading academic reports, research 
abstracts, and journal articles; analyzing, synthesizing, 
writing a summary and oral presenting the reading 
materials 
 
890-173   3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษระดบัอาชีพทางสัตวแพทย์   
(Professional English for  Veter inary Medicine) 
(สาํหรับนกัศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์) 
 คาํศพัท ์ประโยค และการส่ือสารสาํหรับสัตวแพทย ์
การซักประวติัสัตวป่์วย การส่ือสารกับเจ้าของสัตว ์การ
เขียนอาการ การวินิจฉัย และการรักษาในทะเบียนประวติั
สัตวป่์วย 
 Vocabulary, sentences, and expressions for 
veterinary practitioners; taking a clinical history, asking 
for past accidents and sickness, telling the owner what to 
do, writing about symptoms, diagnostic examination and 
treatment in the record 
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890-175  6(4-4-10) 
ภาษาและการส่ือสาร   
(Languages and Communication) 
(สาํหรับนกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์) 
 ทฤษฎีและแนวคิดของการส่ือสาร ทักษะการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลและสาธารณะ กระบวนการจิตสํานึกของการ
ส่ือสาร การจัดลําดับความคิดในการส่ือสาร  จิตวิทยาการ
ส่ือสาร   รูปแบบของภาษาในการส่ือสารทั้ งวจนภาษา
และอวจันภาษา การใช้ภาษาในการส่ือสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  การนาํเสนอ จริยธรรมของการส่ือสาร 
 Theories and concepts of communication; 
communication skills amon people and in public; conscious 
communication; ordering thoughts in communication; 
communication psychology; forms of language used in 
communication including verbal and nonverbal languages; 
using Thai and English languages in communication; giving 
presentation; ethics in communication  
 
895-173  6(4-4-10) 
วถิีถิ่น วถิีไทย วถิีอาเซียน  
(Local, Thai and ASEAN Ways of Life) 
(สาํหรับนกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์) 
 วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ความคิด ความเช่ือ 
บริบทแวดลอ้มในสังคมพหุวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สังคมไทย และ
อาเซียน 
 Local way of life; arts and culture; thinking beliefs; 
multicultural social context; local; Thais society and ASEAN  
 
895-174  2(1-2-3) 
จุดประกายความคดิ   
(Innovative Thinking) 
(สาํหรับนกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์) 
 สมองกับความคิด  ประเภทของความคิด  ความคิด
สร้างสรรค์  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอด
ความคิดและแปลงความคิดสู่นวตักรรม 
 Brain with thought, type of thought, creative thinking, 
creative development, conveying ideas and transform ideas 
into innovation 
 

895-175  5(2-6-7) 
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์   
(Benefits for  Mankind) 
(สาํหรับนกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์) 
 บทบาทผูรั้บและผูใ้ห้ เห็นคุณค่าตนเองและผูอ่ื้น มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนินชีวติและวิชาชีพ ตระหนกั
ในประโยชน์เพ่ือนมนุษย ์
 The role of the receiver and the giver; self-worth 
and seeing value in others; ethics in life and profession;  
realization of benefits for mankind 
 
895-176  5(3-4-8) 
ศาสตร์พระราชา ตาํราแห่งชีวติ  
(The King’s Philosophy)  
(สาํหรับนกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์) 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคารพความเป็นมนุษย ์
เขา้ใจ เขา้ถึง ความเป็นมนุษยอ์นันาํไปสู่หลกัการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื การมีสมดุลชีวติและสุขภาวะ 
 The philosophy of sufficiency economy; respect 
for humans, understanding and access to being humans 
leading to sustainable development; balanced life and 
wellness 


