
คําอธิบายรายวิชา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพฒันาที�ยั�งยืน  2((2)-0-4)  
(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และ
เป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลักการเข ้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพฒันาอยา่งย ั)งยืน การวิเคราะห์การนาํศาสตร์
พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพื-นที)ระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือ
ชุมชนในระดบัทอ้งถิ)น และระดบัประเทศ  
  Meaning, principles, concept, importance and goal 
of the philosophy of sufficiency; work principles, 
understanding and development of the King’s philosophy and  
sustainable development; an analysis of application of the 
King’s philosophy in the area of interest including individual, 
business or community sectors in local and national level 
( หมายเหตุ : การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน) 
 
เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์   
388-100 สุขภาวะเพื�อเพื�อนมนุษย์   L((L)-M-N) 
 (Health for All) 
  หลกัการและขั-นตอนการช่วยชีวิตขั-นพื-นฐาน 
ปฏิบติัการช่วยชีวติขั-นพื-นฐานในสถานการณ์จาํลอง  ปัญหา
สุขภาพจิตที)พบบ่อย สญัญาณเตือน การประเมินและการดูแล
เบื-องตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคดิ
พื-นฐานเกี)ยวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบื-องตน้ 
  Principle and steps of basic life support, practice of 
basic life support in simulated situation; common mental 
health problems,  warning signs, initial assessment and care; 
concepts of health and health promotion; first aid 
 
เปิดสอนโดยคณะร่วมกับกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาเขต/
มหาวิทยาลัย 
640-171 ประโยชน์เพื�อนมนุษย์    1((1)-0-2) 
 (Benefit of Mankinds) 

 การทาํกิจกรรมเชิงบรูณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา เพื)อประโยชนเ์พื)อนมนุษยเ์ป็นกิจที)หนึ)ง     
 The Integrative activities emphasizing the philosophy 
of sufficiency economy, work principles, understanding and 
development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ 
895-001 พลเมืองที�ด ี   2((2)-0-4) 
 (Good Citizens) 
   บทบาท หนา้ที) และความรับผิดชอบตอ่สังคมใน
ฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a citizen; 
social organization; law; right; liberty; equality; living together 
in a multicultural society             
 
950-101 จิตวิวัฒน์     1((1)-0-2)  
 (New Consciousness) 
  การเกิดจิตปัจจุบนัขณะมีสติ หรือความรู้สึกตวัอยูก่บั
กายในปัจจุบนั จิตสงบ เป็นกลางในชีวติประจาํวนั การ
ประยกุตใ์ชส้ติในการเรียน และทาํกิจกรรมต่างๆ การใชส้ติ
ใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์ เขา้ใจการเปลี)ยนแปลงของ
อารมณ์ เขา้ใจระบบสมมติปรุงแต่งของจิต เขา้ใจตนเองและ
ผูอื้)นอยา่งมีความสุขและแบ่งปัน  

Creation of new consciousness or mindfulness, self – 
awareness in the present moment, peaceful and neutral mind in 
daily life; application of mindfulness in learning and doing all 
activities, use of mindfulness to see thoughts and emotions, 
understanding the changes of emotions; understanding one’s 
self and others with happiness and sharing 
 
 
 
 



950-102 ชีวิตที�ด ี    2((2)-0-4)   
 (Happy and Peaceful Life)  

ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวติ 
การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย การ
ทาํงานอยา่งเป็นทีม การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ทกัษะการสื)อสาร
และการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมพหุลกัษณ์ 
Various multi cultures; happiness of life; understanding and 
acceptance of the difference and variousness; team work; live 
in peace; communication skills and creative solving the 
problems in multiple pattern society     
 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2)    
 (Idea to Entrepreneurship)  
   การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัทาํแนวคิดธุรกิจดว้ย
เครื)องมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur creation; business 
environment analysis; survey for business opportunity 
analysis; using business models with modern business tools 

 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
315-201  ชีวิตแห่งอนาคต      ((2)-0-4) 
 (Life in the Future)     
  การเปลี)ยนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต 
เทคโนโลยชีีวภาพและนาโนเทคโนโลย ีพลงังานสะอาด 
เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต ปัญญาประดิษฐ ์
 Climate change in the future; biotechnology and 
nanotechnology; clean energy; information technology for 
living in the future; artificial intelligence 
 
เปิดสอนโดยคณะการจัดการสิ�งแวดล้อม 
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา     2((2)-0-4) 
 (Save Ear th Save Us) 
 หลกัการอยูอ่าศยัและใชชี้วิตอยา่งเป็นมิตรกบั
สิ)งแวดลอ้ม และปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้ม วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี และสงัคมที)เปลี)ยนแปลงไป ทั-งสร้างจิตสาํนึกดา้นการ
อนุรักษสิ์)งแวดลอ้มใหก้บัเยาวชนคนรุ่นใหม่อยา่งสร้างสรรค ์
ทนัสมยัและยั)งยืน  

 Concept for creative, sustainable, and environmental 
friendly living, survival, and adaptation in the changing 
environment, science and technology, and society including 
environmental awareness raising with up-to-date edutainment for 
young generation 
 
เปิดสอนโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
NMM-LMl ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว    N((N)-M-n) 
 (Modern Life for  Green Love)    

สถานการณ์สิ) งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน ทรัพยากร 
ธรรมชาติในการดํารงชีวิต มลพิษสิ) งแวดล้อมในปัจจุบัน 
สถานการณ์การใช้นํ- าและผลกระทบจากชีวิตประจําวัน 
สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะมูลฝอย วิธีการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและมลพษิ 
 Current situation of world environment, natural 
resources for living; current pollution in community; current 
situation of water usage and impact from daily life;  current 
situation ofair pollution and solid waste; natural resources and 
pollution management 
 
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่   
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
LnN-LNL โลกแห่งอนาคต    N((N)-M-n) 
(The Future Ear th) 
           ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  ก้าวกระโดดทาง
เทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละสังคมยุคใหม่ใน
ศตวรรษที) _` พลงังานใหม่ พลงัสีเขยีว พลงังานทางเลือก ระบบ
นิเวศนแ์ละสิ)งแวดลอ้ม ปัญหาโลก ปัญหาสงัคม ความเสื)อมถอย
ของความกา้วหนา้ 
           Advancement in science; fast-growing technologies and 
their impacts on human lifeand modern society in _`st century; 
new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and 
environment; global and social problems; drawbacks of the 
advancement 

 
 
 
 



เปิดสอนโดยคณะวทิยาการจัดการ  
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
472-115 ฉนัตอ้งรอด     2((2)-0-4) 
 (Survival 101)         
 เขา้ใจและเรียนรู้การเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ การเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที)แตกต่างกนั เช่น ภยั
ธรรมชาติ แผน่ดินไหว นํ-าทว่ม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้
ในการป้องกนัตนเองจากภยัใกลต้วั และนาํเอาความรู้ที)ไดไ้ป
ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั  
  Understand and learn how to survival; how to handle 
the situation; survive in different situations such as natural 
disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn self-
defensive to protect from crime; and apply the knowledge in 
daily life 
 

เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4) 
 (Digital Technology Literacy)   
  การเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีนปัจจุบนั
และแนวโนม้ในอนาคตอยา่งเขา้ใจและปลอดภยั ฝึกฝนการใช้
งานโปรแกรมประยกุตที์)จาํเป็นต่อการทาํงาน การฝึกใชง้านแอป
พลิเคชนัในคลาวดค์อมพิวติ-ง เพื)อการปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
  Learn and utilize current technology and future 
trends in a secure and understandable way; practice the 
applications needed to work; uses of cloud computing 
applications for work effectively 
 

เปิดสอนโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
200-107 การเชื)อมต่อสรรพสิ)งเพื)อชีวติยคุดิจิตลั   2((2)-0-4) 
 (Internet of Thing for Digital life) 
  แนะนาํเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยคุใหม่, แนะนาํ
เทคโนโลยกีารสื)อสารยคุใหม่, การใชง้านอินเตอร์เน็ตอยา่งชาญ
ฉลาด, หลกัการของการเชื)อมต่อสรรพสิ)งและการประยกุตใ์ช้
งาน แนะนาํโปรแกรมประยกุตที์)จาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที) _` 

 Introduction to modern computer technology; 
introduction to modern communication technology; smart 
internet usage; introduction to Internet of Things; introduction 
to program applications for _`st century skills 

 

เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่   
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  
LnN-NNq ปัจจัยที� q     N((N)-M-n) 
 (The qth need) 
           ความสาํคญัและอิทธิพลของสื)อสังคมในยคุดิจิทลั กลุ่ม
ช่วงอายขุองคนในแต่ละยคุกบัสื)อสงัคม  
แอปพลิเคชนัสื)อสงัคม สื)อสงัคมในยคุดิจิทลัเพื)อการศึกษาและ
เพื)อการศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชนแ์ละโทษของสื)อสงัคม 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํผดิเกี)ยวกบัคอมพิวเตอร์และ
ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
           The importance and influence of social media in digital 
age; age groups of each generation and social media; social 
media applications; social media in digital age for education 
and educational entertainment; advantages and disadvantages 
of social media; computer crime act and information privacy 

 

เปิดสอนโดยคณะวทิยาการจัดการ  
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  
nrN-LLl ดาบสองคม      N((N)-M-n) 
 (Black and White) 
 ตระหนกัและรู้เท่าทนัสื)อสงัคมในยคุดิจิตอล เรียนรู้ใน
การใชป้ระโยชนจ์ากสื)อดิจิติลเพื)อสร้างสรรคสั์งคม และรู้ทนัภยั
อนัตรายจากการใชสื้)อดิจิตอล 

Understand and know social media in digital age; 
creating benefit for society by using social media; understand 
the disadvantage from using social media 
  
 
 
 
 
 



เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล  2((2)-0-4) 
 (Thinking and Reasoning) 
 นิยามและความสาํคญัของการคดิและเหตผุล ระบบ
การคิดของสมอง ประเภทการคดิ หลกัเหตผุล การใหเ้หตุผล 
การคิดเชิงวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 
 The definitions and importances of thinking and 
reasoning; brain thinking process; types of thinking; causality; 
reasoning; scientific and innovative thinking 
 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
895-011 การคิดเพื�อสร้างสุข   2((2)-0-4) 
 (Creative Thinking) 
 ความคิดกบัความสุข  รูปแบบการคิด นานาทศันะ วิธี
คิดกาํหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข ความคิดเชิงบวก ความสุข
กับการศึกษา ความสุขกับความสัมพันธ์ และการประยุกต์
รูปแบบการคิดมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการทาํงาน 
 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 การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) 
 (Positive Thinking) 
 การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง 
ทกัษะในการดาํเนินชีวติและจุดมุ่งหมายของการมีชีวิต 
 Positive thinking; examining one’s own thought; life 
skills and aims of living 
  
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่   
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์  2((2)-0-4) 
 (Creative Problem Solving)    

ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การทาํความเขา้ใจปัญหา 
ประเภทของปัญหา ขั-นตอนการแก้ปัญหา อลักอริทึม การคิด
เ พื)อการตัดสินใจและวางขั- นตอนวิธี  การแก้ปัญ หาด้วย
อลักอริทึม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมุมมองต่างๆ ความ

น่าเชื)อถือและความสัมพนัธ์กัน แหล่งที)มาของขอ้มูล การทาํ
ความเขา้ใจแหล่งที)มาของขอ้มูล หลักฐาน ขอ้เท็จจริง ความ
ถูกตอ้งและความน่าเชื)อถือ  
 Factors and causes of problem; understanding the 
problem; types of problems, problem solving steps; algorithm; 
thinking for decision making and algorithm; problem solving 
with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and 
relevance; sources of information, understanding the sources of 
information, evidences, facts, validity and reliability 
 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาการจัดการ  
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
472-114 กบนอกกะลา    2((2)-0-4) 
 (Creative Thinking)  
   ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; พฒันา
ความคิดสร้างสรรคผ์่านการระดมสมอง; แผนผงัความคิด; การ
ปรับมุมมองใหม ่และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
   Thinking out of the box and generate ideas; 
developing creativity thinking through brainstorming; mind 
mapping; reframing and role playing  

 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
322-100 คํานวณศิลป์   2((2)-0-4) 
 (The Art of Computing)       
  คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื)อการ
ดาํเนินชีวติ  อตัราดอกเบี-ยคา่รายปี การรวบรวมและจดัการ
ขอ้มลูการวเิคราะหข์อ้มูลเบื-องตน้และการนาํเสนอ 
  Mathematics in surrounding; mathematical modeling 
for life; interest rate; annuity; collection and management data; 
introduction to data analysis and presentation 
 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  
uvq-MLM การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์  N((N)-M-n) 
 (Thinking and Predictable Behavior) 
 การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การ
ตดัสินใจ การทาํนายพฤติกรรม 



 Systematic thinking; problem solving; behavioral 
science;decision making; behavior prediction 
 
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่   
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
142-129 คิดไปข้างหน้า   N((N)-M-n) 
 (Organic Thinking) 
  การคิดวเิคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ขอ้
สมมติฐาน การคดิแบบเอกนยัและอเนกนยั การคน้หาขอ้มูล การ
คน้หาปัญหาและการแกปั้ญหา การทาํนาย ตรรกศาสตร์ การ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การเชื)อมโยง  และการสร้างสรรคสิ์)งต่างๆ 
การเพิ)มมลูคา่   
  Analytical thinking; presumption and assumption; 
hypothesis; convergent and divergent thinking; data finding; 
problem and solution finding; predictions; logical; numberical 
analysis; relating and creating things; value adding 
 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาการจัดการ  
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
472-118 เงินในกระเป๋า     2((2)-0-4) 
 (Pocket Money) 
 ความสาํคญัของการออมเงิน การตั-งเป้าหมายการออม 
วางแผนการใชจ่้ายและการออมอยา่งมีประสิทธิภาพ การ
คาํนวณเงินออมเพื)อกรณีฉุกเฉิน 
             The importance of money saving; saving target; saving 
and spending plan to achieve target effectively; calculation of 
saving for emergency case Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference and variousness; team work; live in
 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ (สําหรับหลักสูตรปกติ)   
uvM-MML สรรสาระภาษาอังกฤษ   N((N)-M-n) 
 (Essential English) 
  โครงสร้างทางไวยากรณ์และคาํศพัทภ์าษาองักฤษที)
เป็นสาระสาํคญั การออกเสียง ทกัษะพื-นฐานการฟัง พดู อ่าน 
และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั-น ๆ 
  Essential English grammatical structures and 
vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, speaking, 
reading, and writing sentences and short messages 

 
uvM-MMN  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน N((N)-M-n) 
 (Everyday English) 
  การฟังและการอ่านภาษาองักฤษที)มีเนื-อหาใกลต้วั
และไม่ซบัซอ้น เพื)อจบัใจความสาํคญัและรายละเอียด ไวยากรณ์
และสาํนวนภาษาสาํหรับการพดูและเขียนเพื)อสื)อสารใน
ชีวติประจาํวนั 
  Listening and reading in English on familiar, 
straightforward topics for main ideas and details; grammatical 
structures and expressions for everyday spoken and written 
communication 
 
uvM-MMl  ภาษาอังกฤษพร้อมใช้  N((N)-M-n) 
 (English on the Go)  
 การฟังและการอา่นภาษาองักฤษเกี)ยวกบัหวัขอ้ที)เป็น
ปัจจุบนั เพื)อความเขา้ใจ การสรุปความและการตีความ 
ไวยากรณ์และสาํนวนภาษาที)ซบัซอ้นสาํหรับการพดูและเขียน
เพื)อสื)อสารในบริบทที)หลากหลาย 
 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 
 
uvM-MMn ภาษาอังกฤษยุคดจิิทัล  N((N)-M-n) 
 (English in the Digital World) 
 การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยคุดิจิทลั การพดูและ
เขียนแสดงความคิดเห็นตอ่สาระที)ฟังและอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; 
critically responding to listening and reading texts through 
speaking and writing 
 
uvM-MMq  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  N((N)-M-n) 
 (English for Academic Success) 
 การฟังและการอา่นภาษาองักฤษเชิงวชิาการ การ
วเิคราะห์สารเชิงวชิาการ การพดูและการเขียนเพื)อแสดงความ
คิดเห็นต่อสารอยา่งมีวิจารณญาณ 



 English listening and reading in academic contexts; 
analyzing and responding critically to academic texts through 
speaking and writing 
(หมายเหตุ : กําหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้าน
ภาษาองักฤษของนักศึกษา)  
 
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  (สําหรับหลักสูตรนานาชาติ)   
LnN-LLu  ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ ฟังและพูด   N((N)-M-n)  
 (Academic English: Listening and Speaking) 

การพฒันาทกัษะการสื)อสารทางดา้นการฟังและพดู
ผา่นบทสนทนาในชีวติประจาํวนั ขา่ว รายการโทรทศัน ์
ภาพยนต ์การฟังสาระวิชาการ ประกาศแบบเป็นทางการหรือใน
สถานที)ทาํงาน การพฒันาทกัษะการพดู เทคนิคการพดูในบริบท
ต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การตอบคาํถาม การต่อบท
สนทนา การพฒันาทกัษะจาํเป็นและเตรียมความพร้อมเพื)อ
ทดสอบวดัระดบัความสามารถภาษาองักฤษ  
  A course focusing on communication skills; listening 
and speaking through daily life conversation, news, tv 
programs, movies; listening in academic contexts; 
announcements in formal settings or in workplace; speaking 
skills practice: speaking techniques for giving opinions, 
answering questions, making conversation; skills building for 
English proficiency test preparation  
  
LnN-LLv ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอ่านและเขียน N((N)-M-n) 
 (Academic English: Reading and Wr iting) 
 พื-นฐานการอา่นและการขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
การอ่านเพื)อความเขา้ใจ อ่านเพื)อเพิ)มพนูวงศค์าํศพัท ์อา่นเพื)อจบั
ใจความสาํคญัและการหาขอ้มูลรายละเอียด การอ่านตีความ การ
อ่านเพื)อนาํขอ้มลูมาใชใ้นงานเขียน การพฒันาทกัษะการเขียน 
โครงสร้างประโยค ระบบการเขียน การเขียนเนื-อหาอยา่ง
สอดคลอ้ง การสรุปความ การถอดความ การถ่ายขอ้ความ การ
เตรียมความพร้อมสาํหรับกาสอบวดัระดบัความสามารถ
ภาษาองักฤษ 
 Fundamental English reading and writing for 
academic purpose; reading comprehension; reading for 
vocabulary building; identifying main ideas and specific 

information; reading between the lines; reading for writing; 
writing skills building: sentence structure, writing mechanics, 
writing with coherence, summarizing and paraphrasing; 
English proficiency test preparation  
 
LnN-NLq การพูดในที�สาธารณะ   N((N)-M-n) 
 (Public Speaking) 
 เทคนิคการพดูในที)สาธารณะ การเตรียมการพดูโดยใช้
ขอ้มลูที)มีแหลง่ขอ้มูลอา้งอิง มีขอ้เท็จจริงสนบัสนุน การสื)อสาร
ผา่นวจันะและอวจันะภาษา  
 Public speaking techniques; speech preparation based 
on information research with references and supporting facts; 
verbal and non-verbal communication 
 
LnN-LLr การเขยีนขัzนเทพ   N((N)-M-n) 
 (Advanced Writing) 
  เทคนิคการเขียนภาษาองักฤษขั-นสูง การเขียนความ
เรียงรูปแบบต่างๆ โดยใชข้อ้เท็จจริงและความคิดเห็นสนบัสนุน 
การอา้งอิงแหล่งที)มาของขอ้มูล การเขียนเชิงสร้างสรรค ์เทคนิค
การเขียนงานใหน่้าสนใจ การผสมผสานเทคนิคการเขียนเชิง
สร้างสรรคใ์นงานเขียนความเรียง  
 Advanced writing techniques; different types of 
essays writing supported by facts and opinions; references and 
citation; creative writing; writing techniques to make your 
worr interesting; an integration of creative writing techniques 
in essays writing  
(หมายเหตุ : กําหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพของนักศึกษา โดย
สําหรับนักศึกษาที�ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือมีระดบั
คะแนนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก หรือมีผลคะแนน
ภาษาองักฤษตัzงแต่แรกเข้าสูงเกินเกณฑ์สําเร็จการศึกษา อาจ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา LnN-NLq การพูดในที�สาธารณะ (Public 
Speaking) และLnN-LLr การเขยีนขัzนเทพ (Advanced Writing) 
แทนรายวิชาบังคับ)  

 
 
 
 



เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
895-020 ขิมไทย    1((1)-0-2) 
 (Thai Khim) 
 ขิมไทย องคป์ระกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลง
ขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั-นดว้ยขิมไทย 
 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 ร้อง เล่น เต้นรํา   1((1)-0-2) 
          (Singing, Playing, Dancing) 
 เพลงพื-นบา้น เพลงร้องและเครื)องดนตรีประกอบเพลง
พื-นบา้น รํากลองยาว เพลงเกี)ยวขา้ว เพลงเตน้ราํกาํเคียว เพลงงู
กินหาง 
 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 จังหวะจะเพลง   1((1)-0-2) 
 (Rhythm and Song) 
 เครื)องดนตรีประเภทเครื)องตีของไทย ระนาดเอก 
ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เครื)องประกอบจงัหวะตา่ง ๆ กลองยาว กลอง
แขก โทน รํามะนา ฉิ)ง ฉาบ กรับ โหมง่ และการบรรเลงเพลง
ไทยพื-นฐาน 
 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 กีตาร์     1((1)-0-2) 
 (Guitar ) 
 กีตาร์ข ั-นพื-นฐาน สาํเนียง คุณภาพและสาํเนียงของ
เสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ เพลงสมยันิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music 
scale; guitar melodies; popular music 
 
 

895-024 อูคูเลเล่     1((1)-0-2) 
 (Ukulele) 
 อูคูเลเล่ขั-นพื-นฐาน สาํเนียง คุณภาพและสาํเนียงของ
เสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ เพลงสมยันิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music 
scale; ukulele melodies; popular music 
 
895-025 ฮาร์โมนิกา    1((1)-0-2) 
 (Harmonica) 
 ฮาร์โมนิกาขั-นพื-นฐาน สาํเนียง คุณภาพและสาํเนียง
ของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของฮาร์โมนิกา เพลงสมยั
นิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music 
scale; harmonica melodies; popular music 
 
895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน  1((1)-0-2) 
 (Drama and Self-r eflection) 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์
ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; 
human identity; cultural reflection from the film and drama 
 
895-027 อรรถรสภาษาไทย   1((1)-0-2) 
 (Appreciation in Thai Language) 
 ลกัษณะภาษาที)กระทบความรู้สึกนึกคิด คุณคา่ ความ
งดงาม การสื)อความหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, 
values and aesthetics expressing meanings as intended 
 
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์   1((1)-0-2) 
 (Creative Drawing) 
 วาดเสน้จากสิ)งแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การ
ถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเสน้ 
 Drawing environments; sketching three dimensional 
images; drawing from imagination 
 
 



895-030 ว่ายนํzา    1((1)-0-2) 
 (Swimming) 
 การเคลื)อนไหวกบัวา่ยนํ-า กิจกรรมวา่ยนํ-า การนาํ
กิจกรรมวา่ยนํ-าไปใชส้ร้างสุขภาพและทกัษะทางสงัคมใน
ชีวติประจาํวนั 
 Body movements for swimming; swimming 
activities; application of swimming activities for health 
promotion and social skills in daily life 
 
895-031 เทนนิส     1((1)-0-2) 
 (Tennis) 
 การเคลื)อนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส 
การใชเ้ทนนิสเป็นสื)อเพื)อสร้างเสริมสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมที)จาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 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 บาสเกตบอล    1((1)-0-2) 
 (Basketball) 
 สมรรถภาพทางกาย ทกัษะในการเคลื)อนไหว เทคนิค
และทกัษะบาสเกตบอลเบื-องตน้ กติกา มารยาทของการเป็นผู ้
เล่นและผูดู้ที)ดี นาํไปเสริมสร้างคุณภาพชีวติ   
 Physical fitness; basic movements; basic techniques 
and skills in basketball; rules; etiquettes of players and 
spectators; improve the quality of life 
 
895-033 กรีฑา     1((1)-0-2) 
 (Track and Field) 
 การเคลื)อนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การนาํ
กิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทางสังคมใน
ชีวติประจาํวนั 

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 ลีลาศ     1((1)-0-2) 
 (Social Dance)  
 การเคลื)อนไหวกบัลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การนาํ
กิจกรรมลีลาศใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทางสงัคมใน
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 เปตอง    1((1)-0-2) 
 (Petanque) 
 การเคลื)อนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การ
ใชเ้ปตองเป็นสื)อเพื)อสร้างเสริมสุขภาพและทกัษะทางสงัคมที)
จาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 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 ค่ายพักแรม    1((1)-0-2) 
(Camping) 
 ความเป็นมาและคุณคา่ของคา่ยพกัแรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของคา่ย กิจกรรมคา่ย  
การเป็นผูน้าํและผูต้ามที)ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่า่ย
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 แบดมินตัน    1((1)-0-2) 
 (Badminton) 
 การเคลื)อนไหวกบัแบดมินตนั  กิจกรรมแบดมินตนั 
การนาํกิจกรรมแบดมินตนัใชส้ร้างเสริมสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมในชีวติประจาํวนั 
 Body movements for badminton playing, badminton 
activities, application of badminton activities for health 
promotion and social skills in daily life 



895-038 เทเบิลเทนนิส   1((1)-0-2) 
 (Table Tennis) 
 กิจกรรมการเคลื)อนไหวร่างกายดว้ยกีฬาเทเบิลเทนนิส 
การใชกี้ฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื)อในการสร้างเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพทางกาย และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 Body movement with table tennis; using table tennis 
as a medium for health promotion; application in daily life 
 
895-039 การออกกําลงักายเพื�อสุขภาพ  1((1)-0-2) 
 (Exercise for  Health) 
 วตัถปุระสงค ์คุณคา่ และประโยชนข์องการออกกาํลงั
กาย สรีรวทิยาการออกกาํลงักาย สมรรถภาพทางกาย หลกัเกณฑ์
และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออก
กาํลงักาย  
การนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 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 
 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 (The Aesthetic in Photography) 
 แสง สี และเงา; การจดัองคป์ระกอบภาพ; สุนทรียะใน
การถ่ายภาพธรรมชาติและสิ)งแวดลอ้ม; สุนทรียะในการถ่ายภาพ
พฤติกรรมมนุษย;์ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื)อศิลปะ และ 
สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื)อการสื)อสาร  
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in 
natural and environmental photography; aesthetics in human 
behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; 
aesthetics in photography for communication 

 
เปิดสอนโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
M�L-MML ความงามของนาฏศิลป์ไทย     1((1)-0-2) 
 (Aesthetics of Thai Dance)             
   ความรู้ทั)วไปเกี)ยวกบันาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตาม
แบบนาฏศิลป์ไทย    เพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย  ท่า

รําตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบ
ต่างๆ 
      General knowledge about Thai dance;  costumes for 
Thai dance;  songs for Thai dance;  basic Thai dance 
movements;   Thai dance performances 
 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาการจัดการ  
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  
nrN-LL� ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ�น   L((L)-M-N) 
 (Local Ar ts and Fabric) 
 เรียนรู้ เห็นคุณคา่ ซาบซึ-งในงานศิลปะของทอ้งถิ)น 
เห็นประโยชนข์องศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยูภ่ายในทอ้งถิ)น
ผา่นกิจกรรม เช่น การลงพื-นที)ในทอ้งถิ)นเพื)อแลกเปลี)ยนพดูคุย
และเรียนรู้กบัครูชุมชน 
  Learning, knowing value and appreciate the local 
arts; knowing the arts of reflecting life of local people through 
visiting and exchanging knowledge with the community 
leaders  
 
472-117 สุขภาพด ีชีวมีีสุข    1((1)-0-2) 
 (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 
  การมีสุขภาพดีและชีวติมีความสุข การใชปั้จจยั
เบื-องตน้ของการออกกาํลงักายและคงไวซึ้)งความมีสุขภาพดี 
ความสาํคญัในการเสริมสร้างสุขภาพทั-งทางร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ความรู้สึก ความสาํคญัของการกีฬาการออกกาํลงักาย
สามารถพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความสาํคญัของการ
มีความสุข และ นิสยัการกินดีอยูดี่  
  Living healthy and happy life; applying basic 
techniques regarding fitness and keeping healthy; the 
importance of physical, mental and emotional wellbeing; 
sports and fitness improve relationships among individuals; a 
necessity to overall happiness and healthy eating habits  
 
 
 
 
  



เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่   
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
142-234 โลกสวย     1((1)-0-2)  
 (Life is Beautiful) 
 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวติ บนพื-นฐานของความ
เขา้ใจในวฒันธรรมที)หลากหลาย พลงัของทศันคติบวก การ
เรียนรู้และซึบซบัความสวยงามของชีวติผา่นงานศิลปะ ผา่น
ธรรมชาติ ผา่นงานสุนทรียด์า้นต่างๆ พฒันาการดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผา่นการแสดงออกทางศิลปะ การ
ผอ่นคลายความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงตา่งๆ การหาแรง
บนัดาลใจ การสร้างกาํลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  
 Development of life aesthetics based on multicultural 
understanding; power of positive attitude; feeling and 
absorbing the beauty of life through arts, nature and other 
aesthetic creations; getting to know yourself and others 
through expressive art; stress release and relaxation through 
different types of arts; searching for inspiration and spirit; 
peaceful co-existence 
   
142-135 พับเพยีบเรียบร้อย   1((1)-0-2) 
 (Paper  Craft) 
 การฝึกศิลปะประดิษฐ์ดว้ยกระดาษ การตดั การพบั 
การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ   
  Paper craft workshop, cutting, folding, creating 
artworks from paper   
    
142-136 ปัzนดนิให้เป็นดาว     1((1)-0-2) 
 (Sculpture)     
 การสร้างงานปั- นโดยใชว้สัดุต่างๆ เช่น ดินเหนียว
ธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี)ปุ่ น เรียนรู้การใชว้สัดุและเครื)องมือ
ต่างๆ ในงานปั- นอยา่งปลอดภยั การชื)นชมและวจิารณ์งานปั- น
ผา่นการอ่านและการอภิปราย การพิจารณาพิเคราะห์รูปทรง
เรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของสิ)งมีชีวติ ความรู้พื-นฐาน
ดา้นงานปั- นเพื)อต่อยอดต่อไป  
 Molding sculptures using various materials such as 
natural clay or Japanese clay; Learning how to manipulate 
these materials and use sculpting tools safely; Appreciating 

and Criticizing sculpture works through reading and 
discussion; Examining geometric, abstract and organic forms. 
Fundamentals of sculpture program 
  
142-137 ใคร  ๆก็วาดได้   1((1)-0-2) 
 (Everyone Can Draw) 
 ความรู้เบื-องตน้เกี)ยวกบัการวาด การฝึกทกัษะ การวาด
เส้น การวาดขั-นพื-นฐาน กางลงแสงเงา การวาดรูปร่างมนุษย ์ 
 Introduction to basic drawing and practice; 
sketching; basic drawing, light and shadow; human figures
   
142-138 มนต์รักเสียงดนตรี   1((1)-0-2) 
 (The Sound of Musics) 
 การศึกษาประวติัศาสตร์,ลกัษณะ,องคป์ระกอบ,
ผูป้ระพนัธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการพฒันาทกัษะการฟังดนตรี
ตะวนัตกและตะวนัออก  

Exploration of historical periods of both Eastern and 
Western art music; musical styles, musical elements, and 
composers and their works; basic musical concepts; develop 
music perception skills and representative musical 
compositions 
 
142-139 ท่องโลกศิลปะ    1(1-0-2) 
 (Through The World of Ar t) 
  ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชสื้)อและเทคนิคในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
 Art of Visual art, medium and technique in art 
creation 
  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดาํ     1(1-0-2) 
 (The Designers and Their  Black Attires) 
           วิว ัฒนาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการ
ออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบกับวิถี
ชีวติประจาํวนั 
  Evolution of design, fundamental of design, design 
process, design in relation to daily basis 
 



เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
890-010 การพัฒนาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
 (Improving English Writing Skills) 
 เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การเขียนยอ่หนา้และความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้
หลกัไวยากรณ์ คาํเชื)อมประโยคและเครื)องหมายวรรคตอนที)
ถูกตอ้ง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขยีน 
 Writing paragraphs and essays of various types with 
correct grammar usage, sentence connectors and punctuation, 
coherence, and the writing process 
 
890-011 อ่านได้ใกล้ตัว   2((2)-0-4) 
 (Reading All Around) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การฝึกอ่านจากสื)อสิ)งที)พิมพที์)เป็นของจริงในบริบท
ต่าง ๆ เช่น สื)อจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผน่พบั โบรชวัร์ ป้าย
โฆษณา หนงัสือพมิพ ์อีเมล คูม่ือต่าง ๆ เป็นตน้  การฝึกใช้
เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น การอ่านแบบ skimming และ 
scanning การเดาศพัท ์การใชป้ระสบการณ์ความรู้มาช่วยในการ
อ่าน การทาํความเขา้ใจกบัจุดประสงคผ์ูเ้ขียน เป็นตน้ การ
พฒันาการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณโดยอาศยัหลกัคิดจาก
สถานการณ์ในชีวติจริง 
 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 เทคนิคพชิิตการอ่าน   2((2)-0-4) 
 (Strategic Reading for Greater  Comprehension)   

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั-งแต่ระดบัคาํ วลี ประโยค 
ยอ่หนา้ และขอ้ความแบบต่าง ๆ การอ่านเพื)อหารายละเอียด การ
จบัใจความสาํคญั และการจบัใจความที)ซ่อนอยูใ่นขอ้ความ 
เทคนิคการพฒันาอตัราความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวสัดุ
การอ่านชนิดต่าง 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 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสําราญใจ 2((2)-0-4) 
 (Better  Academic Texts Readers) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การใชป้ระโยชนจ์ากรูปแบบและโครงสร้างของบท
อ่านเพื)อความเขา้ใจในการอา่น การพฒันาทกัษะการอา่นเชิง
วชิาการ การเพิ)มพนูคาํศพัทท์างวิชาการและการสรุปยอ่เนื-อหา
จากบทอ่านเชิงวชิาการ 
 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 ฝึกสําเนียงผ่านเสียงเพลง  2((2)-0-4) 
 (English Pronunciation through Songs) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การออกเสียงพยญัชนะและสระในภาษาองักฤษ เสียง
พยญัชนะตน้และพยญัชนะทา้ย การเนน้เสียงในระดบัคาํ การ



โยงเสียง หน่วยเสียงที)เป็นปัญหาของคนไทย การเพิ)มพนูวง
ศพัทแ์ละสาํนวนภาษาในภาษาองักฤษ การฝึกและการพฒันา
ทกัษะดา้นการฟังและการออกเสียงภาษาองักฤษโดยใชเ้พลง
ภาษาองักฤษเป็นสื)อ 
 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 improving listening skills and 
pronunciation through English songs 
 
890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื�อการสื�อสารในชีวิตจริง  2((2)-0-4) 
 (English Grammar for  Real Life Communication) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน 
 O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การวเิคราะหโ์ครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษใน
บริบท ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบ หนา้ที)ทางภาษาและ
ความหมาย การนาํสิ)งที)ไดเ้รียนรู้ไปใชสื้)อสารเนน้ทกัษะการ
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 การสนทนาภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
 (English Conver sation) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การสร้างความตระหนกัรู้ถึงลกัษณะการดาํเนินบท
สนทนาและหนา้ที)ของภาษาองักฤษที)ใชใ้นการสนทนาใน
ชีวติประจาํวนั การสนทนาภาษาองักฤษในเรื)องทั)วไปในบริบท
ทางปฏิสมัพนัธต่์าง ๆ การพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษ
ที)จาํเป็นในการปฏิสมัพนัธ์ทางสังคมในชีวติประจาํวนั 
 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 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ   2((2)-0-4) 
 (From Listening to Speaking English) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การฟังและการพดูสั-นๆ การนาํเสนอ การอภิปรายใน
แวดวงวิชาการและอาชีพ และการสื)อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยผูพ้ดูหลากหลายสาํเนียง การพดูแสดงความคิดเห็นตอ่เรื)อง
ที)ไดฟั้ง 
 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 การนําเสนอและการพูดในที�สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ 
                      2((2)-0-4) 
 (Presentations and Public Speaking in English) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 ความรู้ดา้นภาษาและวธีิการในการรวบรวมขอ้มูล การ
สรุปความ การวเิคราะห์และสงัเคราะหข์อ้มูล การเตรียมและ
การนาํเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ การพดูในที)สาธารณะ 
 Language knowledge and methods in gathering 
information; summarizing, analyzing and synthesizing 
information; preparing and giving effective presentations; 
public speaking 
 
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านทางวัฒนธรรม   2((2)-0-4) 
 (Learning English Through Cultures) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 



 การใชภ้าษาองักฤษเพื)อการเรียนรู้ รับทราบขอ้มูล
ขา่วสาร สนทนาและแลกเปลี)ยนความคิดเห็นเกี)ยวกบัวฒันธรรม
ประเพณี แนวคดิ ความเชื)อ สาํนวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวี
นิพนธ์ และงานฉลอง ตามประเพณีทั-งของไทยและชาติต่าง ๆ 
 Using English for accessing information, exposure 
and discussions on Thai and other cultures: customs, concepts, 
beliefs, idioms, gestures, songs, poems and festivals 
 
890-024 รังสรรค์หนังสัzนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
 (Creating English Shor t Films) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์การเขยีนบรรยายภาพยนตร์
และบทภาพยนตร์สั-น การพฒันาเคา้โครงเรื)องและเคา้โครงตวั
ละคร การสื)อสารดว้ยขอ้ความผา่นบทภาพยนตร์ 
 Creative writing, writing descriptions and scripts for 
short films; plot development and character outline; 
communicating messages through film scripts 
 
890-025 ทักษะการเรียนภาษาองักฤษเพื�อการศึกษาต่อ   

2((2)-0-4) 
 (Study Skills in English for Higher Studies) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 กลวธีิการอ่านแบบตา่ง ๆ การเขียนเชิงเรื)องเลา่ เชิง
บรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุปบนัทึกยอ่ขอ้ความจาก
การฟังบรรยาย ทกัษะการอภิปรายในเชิงการตั-งประเด็นอภิปราย 
การตั-งคาํถาม การตอบคาํถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการ
นาํเสนอรายงานปากเปล่า 
 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 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
 (Reading to Write in English) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้  
หรือมีคะแนน O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การอ่านเพื)อความเขา้ใจ การตีความและสงัเคราะห์
เรื)องที)อ่านอยา่งมีวจิารณญาณและรู้เท่าทนั การเขียนแสดงความ
คิดเห็นต่อเรื)องที)อ่าน 
 Reading comprehension; interpreting and analyzing 
reading critically; writing in response to the reading materials 
 
890-030 การสื�อสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
 (English Communication for  Business) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 ทกัษะการสื)อสาร การใชภ้าษาพดูในบริบทธุรกิจ การ
สนทนาทางโทรศพัท ์การเจรจาต่อรอง การสนทนาและอภิปราย
อยา่งเป็นทางการกบัคู่คา้ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ การใช้
คาํศพัทที์)เหมาะสมในสถานการณ์ทางธุรกิจที)หลากหลาย 
 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 ภาษาอังกฤษในที�ทํางาน    2((2)-0-4) 
 (English in the Workplace) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 ทกัษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพดูสื)อสารใน
ที)ทาํงานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การตอ้นรับแขก การโทรศพัท ์
การเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   การนาํเสนอขอ้มลู การเขียน
เชิงธุรกิจ และทกัษะเพื)อการสมคัรงาน 
 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 
 
890-032 ภาษาอังกฤษสําหรับนักท่องเที�ยว 2((2)-0-4)  
 (English for Travelers) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน 
 O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 ภาษาและทกัษะการสื)อสารที)จาํเป็นสาํหรับ
นกัท่องเที)ยว การเตรียมตวัสาํหรับการเดินทาง การจดัโปรแกรม
ท่องเที)ยว ทกัษะการเอาตวัรอดสาํหรับนกัท่องเที)ยว ความ
แตกต่างทางวฒันธรรมและมารยาทสาํหรับนกัท่องเที)ยว 
 Language and communication skills essential for 
travelers; trip preparation; planning itinerary; survival skills for 
travelers; different cultures and etiquette for travelers 
 
890-033 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่                2((2)-0-4) 
 (English for New Generations of Consumers and 
Entrepreneurs) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การโตต้อบทางธุรกิจเป็นภาษาองักฤษสาํหรับ
ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ การสื)อสารดว้ยการเขยีนผา่นสื)อ
สงัคมออนไลน์ 
 English business correspondence for consumers and 
entrepreneurs; written communication through online social 
media 
 
890-040 การเขยีนเพื�อการสมัครงาน   2((2)-0-4) 
 (Writing for  Job Application) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 

เงื)อนไขผูเ้รียน: ตอ้งผา่นการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษพื-นฐาน
มาแลว้ จาํนวน 4 หน่วยกิต โดยไม่นบัรวมหน่วยกิต รายวชิา 
890-001 (เฉพาะนกัศึกษาปี 3 และ 4 เท่านั-น) 
 ศพัทแ์ละสาํนวนเพื)อการสมคัรงาน ประกาศรับสมคัร
งาน การหางาน การกรอกใบสมคัรงาน การเขียนประวตัิยอ่และ
จดหมายสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน ์
 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 ภาษาอังกฤษเพื�อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
 (English for Job Interview) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 ขอ้มลูเชิงลึกเกี)ยวกบัการสมัภาษณ์งาน ศพัทแ์ละ
สาํนวนสาํหรับการสอบสมัภาษณ์งาน การออกเสียงระดบัคาํ
และระดบัประโยค ทกัษะการถามและตอบคาํถาม การสมัภาษณ์
งานเสมือนจริง จดหมายและอีเมลข์อบคุณ 
 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 แปลสิกูเกิล    2((2)-0-4) 
 (Google Translate Me) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 ความหมายของการแปล หนา้ที)ของภาษา ความสาํคญั
ของการแปล คุณสมบติันกัแปล ทฤษฎีการแปล ชนิดของการ
แปล กระบวนการในการแปล การแปลกบัวฒันธรรม การแปล
เชิงเทคนิค 
 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 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4) 
 (English Twenty-Four/Seven) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การใชแ้ฮชแทก็ (hashtag) ตวัยอ่และคาํบรรยาย
ภาษาองักฤษในการผลิตสื)อเพื)อเผยแพร่ทางสื)อสังคมออนไลน ์
การวเิคราะหสื์)อภาษาองักฤษที)เผยแพร่ทางสื)อสงัคมออนไลน ์
มารยาทในการใชสื้)อสงัคมออนไลน ์การเลือกใชท้รัพยากร
ทางการเรียนรู้ออนไลน์ที)สร้างสรรคแ์ละเกิดประโยชนต์อ่
ผูใ้ชง้าน และการผลิตสื)อภาษาองักฤษเพื)อเผยแพร่ทางสื)อสงัคม
ออนไลนโ์ดยสะทอ้นถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 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 ภาษาอังกฤษเพื�อการรู้เท่าทนัสื�อดิจิทัล  2((2)-0-4) 
 (English for Digital Literacy)  

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูภาษาองักฤษในสื)อดิจิตอล
ประเภทต่าง ๆ องคป์ระกอบ ลกัษณะและความหมายของสารใน
สื)อ หลกัและเทคนิคในการวเิคราะห์และประเมินคุณคา่ของสาร 
การถ่ายทอดขอ้มูลที)ไดจ้ากการบูรณาการสารจากสื)อดิจิตอล
ประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเนื-อหาและ การสื)อสาร
ดว้ยทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขยีนดว้ยภาษาองักฤษ 
 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 พิชิตข้อสอบภาษาองักฤษเพื�อการทํางาน   2((2)-0-4)   
 (Winning English Test for  Employment)  

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การทบทวนและเพิ)มความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ
สาํหรับการทาํขอ้สอบภาษาองักฤษเพื)อการทาํงาน การสร้าง
ความคุน้เคยกบัรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากลยทุธ์การทาํ
ขอ้สอบ 
 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 พิชิตข้อสอบภาษาองักฤษเพื�อการศึกษาต่อ  
     2((2)-0-4)   
 (Winning English Test for  Higher  Studies) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษ ���-��_ และ ���-��� มาแลว้ หรือมีคะแนน  
O-NET มากกวา่ �� คะแนนขึ-นไป 
 การทบทวนและเพิ)มความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ
สาํหรับขอ้สอบภาษาองักฤษมาตรฐานเพื)อการศึกษาต่อ การ
สร้างความคุน้เคยกบัรูปแบบขอ้สอบ การพฒันากลยทุธ์การทาํ
ขอ้สอบ 
 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 ภาษาญี�ปุ่นเบืzองต้น    2((2)-0-4) 
 (Basic Japanese) 
 ตวัอกัษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  คาํศพัท ์ประโยค
และไวยากรณ์ขั-นพื-นฐาน โครงสร้างภาษาญี)ปุ่นเบื-องตน้  ทกัษะ
การฟัง พดู อา่นและเขียนเบื-องตน้ 
 Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, 
sentences, and grammar; basic Japanese structures; listening, 
speaking, reading, and writing skills 
 
891-011 สนทนาภาษาญี�ปุ่นในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 
 (Japanese Conversation in Daily Life) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิาภาษาญี)ปุ่ น
เบื-องตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน 
 คาํศพัท ์สาํนวนและประโยคที)ใชใ้นชีวติประจาํวนั 
ทกัษะการฟัง และการพดูภาษาญี)ปุ่น การแลกเปลี)ยนขอ้มูล การ
แสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ที)กาํหนด 
 Vocabulary, expressions and sentences in daily life; 
Japanese listening and speaking skills; exchanging 
information; expressing opinions on given topics 
 
891-012 สนทนาภาษาญี�ปุ่นในที�ทาํงาน  2((2)-0-4) 
 (Japanese Conversation in the Workplace) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิาภาษาญี)ปุ่ น
เบื-องตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน 
 คาํศพัท ์สาํนวนที)ใชใ้นที)ทาํงาน โครงสร้างประโยค
ชนิดต่างๆ ที)ใชใ้นการทาํงาน ทกัษะการฟัง และการพดูใน
สถานการณ์ที)กาํหนด วฒันธรรมการทาํงานในองคก์รญี)ปุ่น 
 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 ภาษาจีนเบืzองต้น    2((2)-0-4) 
 (Basic Chinese) 
 สทัอกัษรจีน อกัษรจีน โครงสร้างประโยคและ
ไวยากรณ์พื-นฐาน ทกัษะการฟัง พดู อา่นและเขียนภาษาจีนเพื)อ

ใชสื้)อสารในชีวติประจาํวนั วฒันธรรมจีนที)สอดแทรกใน
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 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจาํวนั  2((2)-0-4) 
 (Chinese Conversation in Daily Life) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิาภาษาจีน
เบื-องตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน 
 ทกัษะการสื)อสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปลี)ยน
ขอ้มลูหรือความคิดเห็นเบื-องตน้กบัผูอื้)นในสถานการณ์ที)
กาํหนด วฒันธรรมจีนเพื)อการสื)อสารที)ถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 
 Communication skills; basic conversation and 
exchanging information or opinions in provided situations; 
Chinese cultures for proper and appropriate communication in 
provided situations 
 
891-022 สนทนาภาษาจีนในที�ทํางาน   2((2)-0-4) 
 (Chinese Conversation in the Workplace) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิาภาษาจีน
เบื-องตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที)ใช้
ในการทาํงาน  ทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนในสถานการณ์ที)
กาํหนด วฒันธรรมจีนที)สอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; 
listening, speaking, reading, and writing in provided situations; 
Chinese cultures in various situations 
 
891-030 ภาษามลายูเบืzองต้น    2((2)-0-4) 
 (Basic Malay) 
 คาํ วลี ประโยค และไวยากรณ์พื-นฐาน ทกัษะการฟัง 
พดู อ่านและเขียนภาษามลายเูพื)อใชสื้)อสารในชีวติประจาํวนั 
วฒันธรรมที)สอดแทรกในสถานการณ์ที)กาํหนด                                                              



 Words, phrases, and basic grammatical structures; 
listening, speaking, reading, and writing Malay in everyday 
communication, Malay cultures in provided situations 
 
891-031 สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจําวัน  2((2)-0-4) 
 (Malay Conver sation in Daily Life)     

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายู
เบื-องตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา/ผูส้อน                                                                       
 ทกัษะการสื)อสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปลี)ยน
ขอ้มลูหรือความคิดเห็นเบื-องตน้กบัผูอื้)นในสถานการณ์ที)
กาํหนด วฒันธรรมมลายเูพื)อการสื)อสารที)ถูกตอ้งและเหมาะสม 
 Communication skills; basic conversation and 
exchanging information or opinions in provided situations; 
Malay cultures for proper and appropriate communication 
 
891-032 สนทนาภาษามลายูเพื�อการท่องเที�ยว  2((2)-0-4) 
 (Malay Conver sation for Tourism)      

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวชิาภาษามลายู
เบื-องตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน                                                                                                                                           
 ทกัษะการสื)อสารภาษามลายทีู)เกี)ยวขอ้งกบัการ
ท่องเที)ยวในสถานการณ์ที)กาํหนด  ทกัษะการฟัง พดู อ่านและ
เขียน วฒันธรรมมลายทีู)สอดแทรกในบริบทการท่องเที)ยว 
 Malay communication skills in provided situation 
about tourism industry; listening, speaking, reading, and 
writing; Malay cultures in tourism contexts 
 
891-033 ภาษามลายูกลางสําหรับสัตวแพทย์  2((2)-0-4) 
 (Standard Malay for  Veter inary Students) 
 หลกัการใชภ้าษามลายมูาตรฐาน เนน้ทกัษะการฟัง
และพดู คาํศพัท ์สาํนวนและประโยคภาษามลายใูนการซกั
ประวติัสตัวป่์วย และการอธิบายวิธีการรักษาต่อเจา้ของสัตว ์
 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 ภาษามลายูถิ�นสําหรับสัตวแพทย์  2((2)-0-4) 
 (Malay Dialect for  Veter inary Students) 
 หลกัการใชภ้าษามลายถิู)น เนน้ทกัษะการพดูและฟัง 
การใชค้าํ สาํนวน และประโยคภาษามลายใูนการซกัประวติัสตัว์
ป่วย และการอธิบายวธีิการรักษาตอ่เจา้ของสตัว ์
 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 ภาษาเกาหลีเบืzองต้น   2((2)-0-4) 
 (Basic Korean) 
 อกัษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์
พื-นฐาน ทกัษะการฟัง พดู อา่นและเขียนภาษาเกาหลีเพื)อใช้
สื)อสารในชีวติประจาํวนั วฒันธรรมเกาหลีที)สอดแทรกใน
สถานการณ์ประจาํวนั 
 Korean characters, sentence structures, and basic 
grammatical structures; listening, speaking, reading, and 
writing Korean in everyday communication; Korean cultures in 
daily life 
 
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 
 (Korean Conversation in Daily Life) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลี
เบื-องตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน                                                                      
 ทกัษะการสื)อสาร การสนทนาโตต้อบและแลกเปลี)ยน
ขอ้มลูหรือความคิดเห็นเบื-องตน้กบัผูอื้)นในสถานการณ์ที)
กาํหนด วฒันธรรมเกาหลีเพื)อการสื)อสารที)ถูกตอ้งและเหมาะสม
กบัสถานการณ์ 
 Communication skills, basic conversing and 
exchanging information or opinions in provided situations; 
Korean cultures for proper and appropriate communication 
 
891-042 สนทนาภาษาเกาหลใีนที�ทาํงาน 2((2)-0-4) 
 (Korean Conversation in the Workplace) 

เหมาะสาํหรับผูเ้รียนที)ผา่นการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลี
เบื-องตน้มาก่อน หรือตามความเห็นชอบของสาขาวชิา/ผูส้อน                                                                      



 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที)ใช้
ในการทาํงาน  ทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนในสถานการณ์ที)
กาํหนด วฒันธรรมเกาหลีที)สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Conversation and sentence structures for work; 
listening, speaking, reading, and writing in provided situations; 
Korean cultures in various situations  
 
891-050 ภาษาเยอรมันเบืzองต้น   2((2)-0-4) 
 (Basic German) 
 ศพัท ์ไวยากรณ�เยอรมนัขั-นพื-นฐานเพื)อการสื)อสาร
ในชีวติประจาํวนั การออกเสียงภาษาเยอรมนั ทกัษะการฟัง พดู 
อ่าน เขียนภาษาเยอรมนัขั-นพื-นฐาน 
 Basic German grammar and vocabulary for everyday 
communication; German pronunciation; basic German 
listening, speaking, reading, and writing skills 
 
895-040 จิตวิทยาความรัก   2((2)-0-4) 
 (Psychology of Love) 
 จิตวทิยาเบื-องตน้  ความรักและการดึงดูด ระยะห่าง
ระหวา่งบุคคล  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล สามเหลี)ยมของ
ความรัก ความผกูพนั 
 General psychology; love and affection; personal 
space; interpersonal relationship; triangular of love; attachment     
 
895-041 ปรัชญาจริยะ    2((2)-0-4) 
 (Ethical Philosophy) 
 แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนกัปรัชญาตะวนัตกและ
ตะวนัออก จริยศาสตร์และศาสนาจริยศาสตร์และศาสตร์ต่าง 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 ศิลปะการสื�อสารภาษาไทยในศตวรรษที� 21  

2((2)-0-4) 
 (Ar t of communication in Thai language in the 21st 
century) 

 ศิลปะการสื)อสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทนัสื)อ
และสารในศตวรรษที) 21 ทั-งการสื)อสารมวลชน และการสื)อสาร
ผา่นสังคมสื)อสารออนไลน ์
 Art of communication in the Thai language and 
media literacy in the 21st century mass communication and 
online communication through social media 
 
895-043 การใช้ภาษาไทย   2((2)-0-4) 
 (Thai Usage) 
 การใชภ้าษาไทยอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม หลกัการพดู 
การฟัง การอา่น และการเขียน 
 Appropriate use of Thai; principles of speaking, 
listening, reading and writing   
 
895-044 ภาษาไทยร่วมสมัย    2((2)-0-4) 
 (Contemporary Thai Language) 
 ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมยัประเภทตา่งๆ 
ในสงัคมไทย ภาษาหนงัสือพมิพ ์โฆษณา อินเทอร์เน็ต 
 Characteristics of various types of contemporary 
Thai in Thai society; Thai in newspapers, advertisements, and 
the Internet   
 
895-045 ทักษะการสื�อสาร    2((2)-0-4) 
(Communication Skills) 
 วจันภาษาและอวจันภาษาในการสื)อสาร การใช้
ภาษาไทยในการสื)อสาร การนาํเสนอ การเขียนรายงานเชิง
วชิาการ 
 Verbal and non-verbal communication; Thai usage in 
communication; giving presentations; academic report writing 
 
895-046 ความคิดและการสื�อสาร  2((2)-0-4) 
 (Thoughts and Communication) 
 ความคิดเชิงตรรกะ การลาํดบัความคิด การจบัประเด็น 
การสรุปประเด็น การถา่ยทอดความคิดดว้ยเหตุผล 
 Logical thinking; organization of ideas; identifying 
main ideas; summarizing; conveying ideas through reason 
 



895-047 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4) 
 (History in Movies) 
 ศึกษาประวตัิศาสตร์ผา่นภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ 
วเิคราะห์ความคลา้ยคลึงหรือความแตกต่าง การนาํเสนอ
เรื)องราวในภาพยนตร์ 
 Studying history through Thai and international 
films; analyzing similarities and differences; presenting film 
stories     
 
895-048 การวาดเส้นและระบายสี  2((2)-0-4) 
 (Drawing and Painting) 
 หลกัการวาดเส้น องคป์ระกอบทศันศิลป์ ทฤษฎีสี การ
ฝึกปฏิบติัวาดเส้นและระบายสีรูปทรงต่าง ๆ เทคนิคการวาดเสน้
ระบายสี 
 Principles of drawing; composition of visual art; 
color theory; practice of drawing and painting different shapes; 
drawing and painting techniques 
 
895-049 ศิลปะกับความสุข    2((2)-0-4) 
 (Ar t for Happiness) 
 คุณคา่ของศิลปะ การชื)นชมความงาม ฝึกปฏิบติัการ
วาดภาพระบายสีรูปทรงต่าง ๆ การประยกุตใ์ชศิ้ลปะใน
ชีวติประจาํวนั เพื)อการผอ่นคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 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 ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4) 
 (Ar ts in Multicultural Society) 
 รูปลกัษณ์ ความสุนทรีย ์บริบทของศิลปะในสังคมพหุ
วฒันธรรม ความเหมือนและความต่างของศิลปะบนความ
หลากหลายวฒันธรรม 
 Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural 
society; similarities and differences of art in multicultural 
society    
 
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4) 

 (Contemporary Arts and Culture) 
 ศิลปวฒันธรรมในสงัคมร่วมสมยั ผลกระทบและ
คุณคา่ที)มีต่อสงัคมไทย ศิลปวฒันธรรมในเป็นประเด็นใหม่ ๆ 
 Arts and culture in contemporary society; effects and 
values of Thai society; new issues on arts and culture    
 
895-054 การเรียนรู้ผ่านการท่องเที�ยวแบบประหยดั    2((2)-0-4) 
 (Learning through Backpacking Tr ips) 
 รูปแบบการใชเ้วลาวา่งเพื)อนนัทนาการและแนวคิด
การทอ่งเที)ยว การใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาแหล่งขอ้มูลการ
ท่องเที)ยว การจดัการเดินทางท่องเที)ยวดว้ยตวัเอง 
 Types of recreational activities and tourism concepts; 
using technology for tourism information search; backpacking 
trips 
 
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก    ((2)-0-4) 
 (World Her itage Journey) 
 ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา การ
ท่องเที)ยวในแหล่งมรดกโลก 
 History; arts and culture; wisdom tourism in world 
heritage site 
 
895-056 สงขลาศึกษา    2((2)-0-4) 
 (Songkhla Studies) 
 ศึกษาประวตัิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วถีิชีวติ 
สถาปัตยกรรม ศิลปวฒันธรรม และแหล่งท่องเที)ยวที)สาํคญัใน
เมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
 History, geography, archeology, way of life, 
architecture, arts and culture and major tourist attractions of 
Songkhla and Hat Yai City 
 
895-057 ดนตรีไทย     2((2)-0-4) 
(Thai Classical Music) 
 ประวติัดนตรีไทย ความสมัพนัธ์ระหวา่งดนตรีไทยกบั
สงัคมไทย ประเภทของเครื)องดนตรีไทยและลกัษณะการ
ประสมวงดนตรีไทย จงัหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึก
ปฏิบติัเครื)องดนตรีไทย 



 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 สังคีตศิลป์ไทย   2((2)-0-4) 
 (Thai Music Art) 
 ความเชื)อ ประเพณีไหวค้รู ทาํนองเพลงไทยและการ
ประสานเสียง เทคนิค การบนัทึกโนต้และการฝึกปฏิบติัดนตรี
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 ดนตรีตะวันตก    2((2)-0-4) 
 (Western Music) 
 กาํเนิดของดนตรีตะวนัตก ประวตัิความเป็นมาของ
ดนตรีตะวนัตกในช่วงเวลาที)แตกต่างกนั ลกัษณะการผสมวง
ดนตรีตะวนัตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบติั
เครื)องดนตรีตะวนัตกตามถนดัได ้
 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 การพลศึกษาและนันทนาการ   2((2)-0-4) 
 (Physical Education and Recreation) 
 ความเป็นมา คุณคา่และประโยชนข์องพลศึกษาและ
นนัทนาการ คุณภาพชีวติ สงัคม และสิ)งแวด้ลอมในยคุโลกาภิ
วตันก์บัการพลศึกษาและนนัทนาการ การเลือกกิจกรรมพล
ศึกษาและนนัทนาการไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
  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 ฟิตและเฟิร์ม    2((2)-0-4) 
 (Fit and Firm) 
   ดชันีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลกัษณะรูปร่าง
ประเภทต่างๆ อาหารเพื)อสุขภาพการควบคุมนํ-าหนกั และ
กิจกรรมทางกายเพื)อสุขภาพ 
   Body mass index, physical fitness, types of body 
shapes, healthy food,weight control; and physical activities for 
health 
 
 
895-062 ลดเวลานั�ง เพิ�มเวลายืน   2((2)-0-4) 
 (Active Lifestyle) 
 พฤติกรรมเนือยนิ)ง การขยบัเคลื)อนไหวร่างกาย 
วเิคราะห์กิจกรรมทางกายที)เหมาะสมกบัเพศและวยั ประยกุตใ์ช้
ท่าทางการปฏิบติักิจกรรมทางกายเพื)อปรับเปลี)ยนอิริยาบถใน
ชีวติประจาํวนั ใหห่้างไกลพฤติกรรมเนือยนิ)ง 
 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 
 
895-063 อ้วนได้ก็ผอมได้    2((2)-0-4) 
 (Fat to Fit) 
 โรคอว้น ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเรื-อรัง ดชันีมวล
กาย การรักษานํ-าหนกัตวัใหอ้ยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน สร้างแรง
บนัดาลใจ ตั-งเป้าหมายในการลดนํ-าหนกั แนวทางและ
โปรแกรมการออกกาํลงักาย โภชนาการเพื)อสุขภาพ 
 Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body 
mass index; enhancing inspiration, targeting weight loss; 
program of exercise and healthy food 
 
895-070 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต  2((2)-0-4) 
 (Wisdom of Living) 
 การคิด การบริหารชีวติ และการจดัการอยา่งรู้เท่าทนั 
การเปลี)ยนแปลงสังคมไทยและกระแสสงัคมโลก วถีิไทยกบั
พหุวฒัธรรม การมีจิตสาธารณะทางสิ)งแวดลอ้ม การดาํรงชีวติ
บนพื-นฐานจริยธรรม 



 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  
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
895-052 การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์   2((2)-0-4) 
(Creative Tourism) 
 ศึกษาหลกัการและแนวคิดเกี)ยวกบัการท่องเที)ยว การ
ท่องเที)ยวเชิงสร้างสรรค ์ประเภทของการทอ่งเที)ยวเชิง
สร้างสรรค ์สร้างสื)อประชาสัมพนัธ์การท่องเที)ยวเชิงสร้างสรรค ์
วางแผนและนาํเสนอแผนการท่องเที)ยวเชิงสร้างสรรค ์
 Principle concepts of tourism; creative tourism; types 
of creative tourism; creating public media; planning and 
presenting creative tourism programs 
 
895-053 การท่องเที�ยวเชิงจติอาสา   2((2)-0-4) 
 (Volunteer  tourism) 
 แนวคิดการทอ่งเที)ยวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม 
แลกเปลี)ยนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรมจิตอาสา  และพฒันา
กิจกรรมการทอ่งเที)ยวจิตอาสา 
 Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing 
experiences; volunteering activities and developing volunteer 
tourism activities 

 
เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์    
lLq-LMl  ความรู้ทั�วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   N((N)-M-n) 
 (Introduction to Intellectual Proper ty) 
  กระบวนการสร้างสรรค ์คุม้ครองและใชป้ระโยชน์
ทรัพยสิ์นทางปัญญา หน่วยงานที)รับผิดชอบเกี)ยวกบัทรัพยสิ์น
ทางปัญญาในประเทศและตา่งประเทศ บทบาทของทรัพยสิ์น
ทางปัญญาต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และอุตสาหกรรม 

Creation, protection and utilization of intellectual 
property; organizations responsible for intellectual property in 
the country and overseas; role for intellectual property in 
economic, socio and industrial developments 

 
lnu-LMl การประยกุต์นาโนเทคโนโลยี   N((N)-M-n) 
 (Applied nanotechnology)   
   ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลยี วทิยาศาสตร์นาโน
และนาโนเทคโนโลย ีการประยกุตน์าโนเทคโนโลยทีางดา้น
สุขภาพเภสชักรรมและทางการแพทย ์การประยกุตน์าโน
เทคโนโลยีทางดา้นอาหารและเกษตรกรรม การประยกุตน์าโน
เทคโนโลยีทางดา้นอุตสาหรรมและการขนส่ง การประยกุตน์า
โนเทคโนโลยทีางดา้นพลงังานและสิ)งแวดลอ้ม การประยกุตน์า
โนเทคโนโลยทีางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยสีารสนเทศ
และวศิวกรรม การสืบคน้การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ีความ
ปลอดภยัทางดา้นนาโนเทคโนโลยแีละความตระหนกัความเป็น
พิษทางนาโนเทคโนโลยี 
  Nanotechnology perspectives; nanoscience and 
nanotechnology; nano-applications for Health, pharmaceutical 
and medical; nano-applications for food and agriculture; nano-
applications for production industrials and logistics; nano-
applications for energy and environment; nano-applications for 
electronics, Information technology (IT) and engineering; 
exploration of applied nanotechnology and pitching for 
nanotechnology startup; nano-safety and awareness of 
nanotoxicology 
 
lnM- LMl วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื�อชีวติ   N((N)-M-n) 
 (Applied Science for  Life) 
  การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในชีวติประจาํวนั ไดแ้ก่ 
รู้ทนัสารเคมีผลิตภณัฑใ์นชีวติประจาํวนั จากฟอสซิลสู่เชื-อเพลิง 
รักษโ์ลก รักชีวติรักษสิ์)งแวดลอ้ม และ นิวเคลียร์พลงังานในอ
นาตค 
 Application of science in daily life; understanding of 
chemicals in daily lIfe products,  from fossils to fuels, save 
world save life and save environment and  nuclear; the future 
energy 
 
lnM-LqL วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจาํวนั  
                       N((N)-M-n) 
 (Science and Technology in Daily Life) 



การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน
ชีวติประจาํวนั ไดแ้ก่ ยอ่โลกไวใ้นมือดว้ยการสื)อสารและ
โทรคมนาคม รู้ทนัสภาพอากาศดว้ยอุตนิุยมวิทยา ไปทุกพื-นที)
ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจากตน้ยางสู่ผลิตภณัฑ์ยาง 
 Application of science and technology in daily life: 
bring the world into hand with communication and 
telecommunication, weather forecast with meteorology,  go 
everywhere with geographic information system and from 
rubber tree to rubber products 
 
llN-LMM  กุญแจไขธรรมชาต ิ                          N((N)-M-n) 
 (Key to Nature)                           

ปรากฏการณ์รอบตวัเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ 
ภาพยนตร์และแอนิเมชนั การสาธิตและทดลองเสมือนจริงทาง
วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโครงงานวิทยาศาสตร์
ขนาดยอ่ย 
 Everyday phenomena; science of games, films and 
animations; science virtual demonstrations and experiments; 
science and technology; mini science project 
 
ll�-NLn กินด ีชีวติดี      N((N)-M-n) 
 (Smar t Eating and Being Healthy)  

อาหารดี อาหารหลกั � หมู ่อาหารสุขภาพ ผลิตภณัฑ ์
เสริมอาหาร นํ-าสะอาด การออกกาํลงักาย การพกัผอ่น อาหารที)
ควรเลี)ยง อาหารขยะ เครื)องดื)มที)มีแอลกอฮอล ์  
  Good food,  five essential nutrients, healthy food, 
food supplements; clean water; exercise; rest; avoided food, 
junk food, alcoholic beverages 
 
ll�-NLq  ชีวติปลอดภัยจากสารพษิ    N((N)-M-n) 
 (Safety Life from Toxic Substances)  
  สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจดัการกบั
สารพษิ สารพิษใกลต้วั กล่องโฟมใส่อาหาร นํ-ายาลบคาํผิด นํ-ายา
ทาํความสะอาดสุขภณัฑ ์นํ-ายาถูพื-น สารเคมีกาํจดัแมลง สารเสพ
ติด บุหรี) สุรา พชืมีพษิ สัตวม์ีพิษ มลพิษนํ-าและอากาศคลื)น
แม่เหลก็ไฟฟ้า 

      Situations and problems of toxic substances; body 
interaction with toxic substances; common toxic substances, 
foam food containers, correction fluid, sanitizers, floor 
scourers, insecticides; drug and substance abuse, cigarette, 
alcohol; poisonous plant; poisonous and venomous animal; 
water and air pollution; electromagnetic wave 
 
336-216  ยาและสุขภาพ      N((N)-M-n) 
 (Drug and Health)  
  ยา ยาสามญัประจาํบา้น ยาที)ใชเ้มื)อเป็นหวดั ยาถ่ายยา
ระบาย ยาแกท้อ้งเสีย ยาตา้นการติดเชื-อ ยาแกป้วดอกัเสบ ยาทาํ
แผล วคัซีน วติามินและเกลือแร่ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
เครื)องสาํอาง ความผดิปกติดา้นการนอน ปัญหาจากการใชย้า 
การแพย้า ยาผิดแผน การคุมกาํเนิด โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
  Medicine; household remedy, drugs used in common 
cold, cathartics and laxatives, antidiarrheals, antimicrobials, 
analgesics and anti-inflammatory drug, wound antiseptics; 
vaccines; vitamins and minerals; food supplements; cosmetics; 
sleep disorders; problems of drug use; drug allergy; drug 
abuse; contraception; sexually transmitted diseases 
 

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 
urn-LvN  กฎหมายเพื�อการประกอบอาชีพและการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน           2((N)-M-n) 
 (Law relating to Occupations and Everyday Life) 

ความรู้ทั)วไปเกี)ยวกบักฎหมายและกระบวนบงัคบัใช้
กฎหมาย กฎหมายที) เกี)ยวขอ้งกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
กฎหมายที)จาํเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมาย
แรงง าน  กฎหมายธุร กิจ กฎหมายภา ษีอาก ร กฎหมา ย
สาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย ์กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายสิ)งแวดลอ้ม 
กฎหมายที)เกี)ยวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน  
   General principles of law and legal enforcement; 
laws relating to daily life; laws relating to occupations and 
business - labour law, business law, taxation law,  law on 
public health and medical liability, information and technology 



law, intellectual property law, environmental law, laws relating 
to ASEAN 
 
874-193  ความรู้เบืzองต้นเกี�ยวกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม         2((N)-M-n) 
 (General Pr inciples of Law and Judicial Process)  
   กฎหมายกบัความยติุธรรมทางสังคม ความสาํคญัของ
กระบวนการยติุธรรมกบัชีวติประจาํวนั แนวคิด หลกัการ 
ความหมายของการบริหารงานยติุธรรมทางแพง่ อาญา และ
ปกครอง ความหมายของกฎหมายในฐานะที)เป็นขอ้บงัคบัของ
สงัคมและประเทศชาติ ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบั
ศาสตร์อื)น ๆ ที)เกี)ยวขอ้ง ความรู้พื-นฐานเกี)ยวกบักฎหมายทั)วไป 
กฎหมายที)สาํคญัในการดาํเนินชีวิต หลกันิติรัฐและหลกันิติ
ธรรม กระบวนการยติุธรรมทางเลือก ปัญหาและอปุสรรคของ
กระบวนการยติุธรรมในชีวติประจาํวนั  
   Law and social justice; importance of justice 
administration in daily life; Concepts, principles and definition 
of the administration of civil justice, criminal justice and 
administrative justice; meaning of law as regulations of the 
society and the nation; relation between law and other relating 
disciplines; basic knowledge about general laws; the essential 
laws for daily life; the principle of Rechtsstaat (legal state) and 
the rule of law; alternative justice and problems which occur in 
the administration of justice in daily life 
 
874-194 ภาษีอากรกับชีวิต    2((N)-M-n) 
(Taxation and Life)  
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษีอากรกบัชีวติประจาํวนั 
แนวคิดและหลกัการพื-นฐานการจดัเก็บภาษีอากร ภาระภาษีของ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอื)นที)เกี)ยวขอ้งกบัการ
ประกอบอาชีพหรือการประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลคา่เพิ)มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะ การวางแผนภาษีอากรเพื)อการดาํเนินชีวิตบนพื-นฐาน
ความรับผิดชอบตอ่สังคม  
  Relation between taxation and daily life, the basic 
concept and principles of taxation, natural persons, juristic 
persons, and other units tax burden relating to occupations and 

business -  personal income tax, corporate income tax, value 
added tax and specific business tax; tax planning for living 
with social responsibility 
 
874-195  สิทธิมนุษยชนกับความเป็นพลเมือง  2((N)-M-n)                             
 (Human Rights and Citizenship)  

 แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพฒันาของ
สิทธิมนุษยชนระดบัสากลและสงัคมไทย มโนทศันเ์กี)ยวกบัสิทธิ
มนุษยชน นโยบายการพฒันาของรัฐที)ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  
แนวคิดทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความรับผดิชอบทาง
สงัคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมมาภิบาล 
ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในยคุโลกาภิวฒัน ์ผลกระทบทาง
สงัคม แนวทางการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที)
เกี)ยวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าว  

Concepts of human rights, and the evolution of 
human rights in international aspects and Thailand; the 
conceptions and laws relating to human rights; the 
developmental public policies that affect human rights; the 
concept of moral, ethical, and social responsibility of 
government personnel; behaving according to good 
governance; ethical issues in globalization, the impact of 
social; ethical and moral development, and the laws relating to 
such issues 
 
เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
MML-LlL สุขภาวะกายและจิต    N((N)-M-n) 
 (Healthy  Body  and  Mind) 
   สุขภาวะแบบองคร์วม การดูแลสุขภาพกายและจิต 
การเสริมสร้างวฒิุภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกบัการสร้างเสริมสุข
ภาวะแบบองคร์วม  

 Holistic health; physical and mental health care; 
strengthening  emotional quotient; art and the holistic health 
promotion 

 
เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย 
LvM-nMn ธรรมชาติบําบัด    N((N)-M-n) 
 (Natural Therapy) 



          ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบาํบดั การใชห้ลกั
และวธีิทางธรรมชาติ เพื)อส่งเสริมความเขา้ใจและเห็นคุณคา่ของ
ตนเอง และผูอื้)น รวมทั-งการส่งเสริมสุขภาพและการบาํบดัโรค 
การรักษาโรคโดยการใชค้วามร้อน ความเยน็ แสงแดด เครื)อง
หอม เครื)องดื)มสมนุไพร การอบ การประคบ และการออกกาํลงั
กาย การฝึกสมาธิและจิตบาํบดั การส่งเสริมสุขภาพจิต พลงัชีวติ 
สิ)งแวดลอ้ม และศาสนากบัการดาํรงชีวติ การดาํรงชีวติอยา่ง
เขา้ใจและใส่ใจ เพื)อใหเ้กิดสมดุลกบัธรรมชาติ สิ)งแวดลอ้ม 
ความเชื)อ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคม 
รวมทั-งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที)มีคุณคา่ของสงัคม 
 Definition and concept of natural therapy; use of 
principle and methods of natural therapy for understanding and 
appreciating oneself and others in health promotion and cure; 
use of coldness, hotness, sun light, aroma, herbal drink, sauna, 
compression, exercise, meditation, and psychotherapy based 
on concept of nature cure; promotion of mental health, vital 
energy, environment, and religion and life living; and living 
harmoniously with nature, environment, belief, and culture of 
society as well as strengthening the civic value of society 
 
เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา 
001-101 อาเซียนศึกษา     2((2)-0-4) 
 (ASEAN Studies)  
  ประชาคมอาเซียน     พหุวฒันธรรม เศรษฐกิจ 
การเมืองและความมั)นคงในอาเซียน ความร่วมมือภายใต้
ประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์
ปัจจุบนั ความเป็นพลเมืองอาเซียน  
  ASEAN, cultural diversity, economics, politics and 
security in ASEAN, collaboration in ASEAN, ASEAN in 
global context, current status, ASEAN citizenship 
 
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 
LnN-LLL ยกเครื�องเรื�องอังกฤษ   N((N)-M-n) 
(English Booster ) 

เทคนิคการเ รียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หลัก
ไวยากรณ์เบื-องตน้  ประเภทของคาํ การประสมคาํ หลกัการออก

เสียงและการออกเสียงสูงตํ)า เทคนิคการอ่านและการฟัง การทาํ
ความเข้าใจประเด็นหลักและการหาข้อมูลรายละเอียด บท
สนทนาอย่างง่าย การสร้างประโยคคาํถาม การตอบคาํถาม 
ประโยคที)สามารถนําไปใช้งานได้และสํานวนต่าง การเขียน
ภาษาองักฤษที)ถูกตอ้งตามหลกัพื-นฐาน โครงสร้างประโยคอยา่ง
ง่าย การใชเ้ครื)องหมายวรรคตอน การใชต้วัอกัษรพมิพใ์หญ่ การ
ใชค้าํเชื)อมอยา่งง่าย วงศค์าํศพัทใ์นหลากหลายหวัขอ้ที)เกี)ยวขอ้ง
กบัชีวติประจาํวนั  

Self-learning techniques; fundamental grammar; part 
of speech; spelling; pronunciation and intonation; reading and 
listening techniques; understanding the main idea and 
identifying specific information; basic conversation; making 
questions; answering questions; functional language and 
idioms; basic English writing; simple sentence structure; 
punctuation; capitalization; using simple conjunctions; 
vocabulary related to daily life 

 
142-112 อังกฤษออนแอร์    2((2)-0-4) 
(English On Air) 

ภาษาองักฤษออนแอร์ ภาษาอังกฤษเพื)อการสื)อสาร 
การพฒันาทกัษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเนน้ทกัษะที)
จาํเป็นสาํหรับการศึกษาระดบัสูงต่อไป การฟังเพื)อนาํไปใชใ้น
การพูด การอภิปราย การขยายความ การจดบันทึก การจับ
ใจความสาํคญั การสรุปขอ้มูลจากการฟัง การฟังเพื)อฝึกตีความ 
การพูดเชิงเล่าเรื) องและอธิบาย การแสดงความคิดเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ ให้คําแนะนํา การบรรยายผู ้คน สถานที)และ
กิจกรรมต่างๆ การพูดในที)สาธารณะ กลยุทธ์การอ่าน การอ่าน
คร่าวๆ เพื)อจบัใจความสาํคญั การอ่านผา่นๆ เพื)อหาขอ้มูลเฉพาะ 
การคาดเดาความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุปจากงาน
เขียน การอ่านเพื)อการเขียน การเขียนย่อหนา้และเรียงความให้
ถูกตอ้งตามหลกัโครงสร้าง การเขียนสรุปความและการถอด
ความ 

English for communication; all-skills development: 
listening, speaking ,reading and writing, emphasizing on the 
necessary skills for higher education; listening tasks as a basis 
of speaking; discussion and extension; note-taking; identifying 
main points and summarizing information from listening texts; 



listening for inferences; narrative and explanatory speaking: 
giving opinions, suggestions and advices, describing people, 
places and activities; public speaking; reading strategies: 
skimming for main ideas, scanning for specific information, 
guessing meaning from context, making inferences from 
written texts, reading for writing; writing well-constructed 
paragraphs and compositions, summarizing, paraphrasing 
information 

 
LnN-LLq ภาษาอังกฤษสําหรับพืzนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     L((L)-M-N) 
(English for  Basic IT) 

องคค์วามรู้คาํศพัท์และศพัทเ์ฉพาะในภาษาองักฤษที)
เ กี) ยวข้องกับอุตสา หกรร มเทคโนโ ลยีสารสนเทศ ด้า น
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  เว็บไซต ์
อินเทอร์เน็ตและการดาํเนินการออนไลน์ต่างๆ สื)อประสม สื)อ
สงัคมสาํหรับธุรกิจ พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ และอื)นๆ 

English vocabulary; functional language and jargons 
related to information technology industry: computer, 
hardware and software, website, internet and online 
transactions, multimedia, enterprise social media, e-commerce, 
etc 
 
LnN-LL� อังกฤษจริตจะก้าน   L((L)-M-N) 
(English Pronunciation) 

การออกเสียงภาษาองักฤษ ทาํนองเสียง การเนน้เสียง 
สาํเนียงภาษาองักฤษ 

English pronunciation and articulation; intonation; 
stress; different accents of English 
 
LnN-NLL อังกฤษกันทกุวัน    N((N)-M-n) 
(English Everyday) 

ภาษาองักฤษสาํหรับชีวิตประจาํวนั ภาษาองักฤษแบบ
ทั)วไป การพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่ าน เ ขียน สําหรับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั บทสนทนาภาษาองักฤษ 
คาํศพัท์เฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
เชิงวิชาการเพื)อนาํไปใช้ในการเรียน การฟังเพื)อวตัถุประสงค์

ทางวิชาการ การอภิปรายและการนาํเสนอเชิงวิชาการโดยใช้
ภาษาองักฤษ การอ่านภาษาองักฤษจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การ
เขียนเชิงวชิาการและการเขียนในชีวติประจาํวนั 

English for Daily Life General English; all-skills 
improvement: listening, speaking, reading and writing for 
different situations in daily life; conversation in English; 
vocabulary for different situations; academic English to apply 
in classrooms; listening for academic purposes; discussion and 
presentation in English; reading in English from different 
sources; academic writing and writing English in daily life    
 
142-212 ภาษาอังกฤษเพื�อการพัฒนาปัจเจกบุคคล       N((L)-N-
l) 
(English for  Personality Development) 

การเรียนภาษาองักฤษผ่านเนื-อหาสาระวิชาต่างๆ จาก
ศาสตร์ที)หลากหลาย เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม โลกและสิ)งแวดลอ้ม วฒันธรรม ทกัษะการสื)อสาร
ระหว่างบุคคล เป็นต้น การเรียนรู้ภาษาผ่านเนื-อหาและการ
เรียนรู้เนื-อหาผา่นภาษาเพื)อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษและ
พฒันาความเป็นปัจเจกบุคคลควบคูก่นัไป 

Content-obligatory language and content-compatible 
language from a variety of topics such as personality 
development, morality, ethics, Earth and environment, 
cultures, interpersonal skills, etc.; learning language through 
content and vice versa in order to develop language skills and 
each individual personality simultaneously 

 
LnN-NLn ภาษาสื�อและศิลปะการเล่าเรื�อง L((L)-M-N) 
(Media Language and Art of Storytelling) 

ภาษาองักฤษและศัพท์เฉพาะสําหรับการทาํงานใน
อุตสหกรรมการผลิตสื)อ เช่น การเขียนข่าว การโฆษณา สื)อวิทยุ
และโทรทศัน์ การประชาสัมพนัธ์  การแสดง เป็นตน้ ศาสตร์
และศิลปะแห่งการเล่าเรื)อง การเล่าเรื)องใหม้ีประสิทธิภาพ จบัใจ
ผูฟั้งและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

English language, expressions and specific 
vocabulary for media production industry such as news 
writing, advertising, radio broadcasting and television, public 



relation, plays and performances, etc.; science and art of 
storytelling: effective storytelling to gain audience’s interest 
and to reach target group 

 
LnN-NNn สื�อสร้างสรรค์สําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการ 
            L((L)-M-N) 
(Creative Medias for  Academic Presentation) 

ประเภทของสื)อเพื)อนําเสนอทางวิชาการ: โฆษณา 
ภาพเคลื)อนไหว เกมคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย ภาพและขอ้มูลดิบ 
การนาํเสนอทางวิชาการและสภาพแวดลอ้ม การนาํเสนอขอ้มูล
ทางเทคนิค โทรศพัทมื์อถือและอุปกรณ์ สื)อโตต้อบ เทคโนโลยี
เสมือนจริงเพื)อการนาํเสนอ การป้องกนัขอ้มูลและความเป็น
ส่วนตวัของสื)อเพื)อการนาํเสนอ ทรัพยากรดิจิทลัและเครื)องมือ 
การผลิตและเทคโนโลยสืี)อสร้างสรรค ์

Types of media for academic presentation: 
advertising, animation, computer games, photo, picture and 
raw data; academic presentation and environments; presenting 
technical information; mobile and devices; interactive medias; 
reality technologies for presentation; information protection 
and privacy of medias for presentation; digital resources and 
tools; creative media production and technologies 

 
LnN-NN� การออกแบบการนําเสนอแบบสร้างสรรค์สําหรับการ
ประชุมวิชาการและการสื�อสาร         L((L)-M-N) 
(Creative Presentation Design for  Conference and 
Communication) 

ประเภทของงานนาํเสนอ เนื-อหาและการออกแบบ 
โครงร่างและลําดับเรื) อง การนําเสนอที)ดี ส่วนผสมในงาน
นาํเสนอ คลังแม่แบบ คุณสมบติัของภาพ พื-นผิวและพื-นหลัง 
ภาพและการสะทอ้นอารมณ์ การออกแบบเคา้โครงการนาํเสนอ 
แนวโนม้การนาํเสนอในศตวรรษที) _` ทกัษะการนาํเสนอ 

Types of presentation for conference and 
communication; content and design; outline and plots; well-
designed presentation; ingredients of presentation; stock of 
template; features of images; textures and backgrounds; visuals 
and emotional appeal; presentation layout design; 21st century 
presentation trends; presentation skills 

 
LnN-NNr ทําเงินด้วย Youtube     
L((L)-M-N) 
(Youtube Marketing and Viral Videography) 

อุตสาหกรรมวิดิโอบล็อกบน Youtube กําหนด
ขอบเขตของสื)อดิจิทลั สร้าง Youtube Channel ของตนเอง กฏ
ระเบียบขอ้บงัคบับน Youtube ลิขสิทธิ� ระดับนานาชาติและ
สัญญาอนุญาตการใช้สื)อ การสร้างวิดิโอไวรัลและการสร้าง
เนื-อหาบนสื)อดิจิทลั 

Youtube Vlog industry; Developing a digital 
landscape; creating Youtube channel; Youtube rules and 
regulations; international copyright and common creative 
ammendments; creating viral videos and developing the digital 
content 
 
LnN-NNu การออกแบบผลิตภัฑณ์และการสร้างแบรนด์ 
                         L((L)-M-N) 
(Basic (Product Design Branding) 

กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ การสร้าง
ผลิตภณัฑ์ที)มีคุณภาพ มีสมรรถนะเพิ)มขึ-น ดว้ยราคาที)จูงใจ ใช้
ระยะเวลาการผลิตสั- นลง การเปลี)ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ ที)สั- นลง การนําเสนอและการสร้างแบรนด์ให้
ผลิตภณัฑ์ใหไ้ดม้าซึ)งผลสาํเร็จของรายได ้  

Process of product design and development; creating 
quality products; enhanced capabilities, attractive prices, 
compressed production time; Rapidly changing technologies; 
computer-based technology; shorter product life cycles; 
presenting and branding products; achieving successful income 

 
LnN-NNv การจัดการสื�อโฆษณาออนไลน์  L((L)-M-N) 
(Online Adver tising Management) 

โฆษณาบนกเูกิล ช่องทางการโฆษณาในวงกวา้งระดบั
โลก ศกัยภาพของบริษทักูเกิล ศกัยภาพในการสร้างสื)อโฆษณา
บน กเูกิล ที)รองรับการปรับแต่งใหเ้ขา้กบัคอมพิวเตอร์ที)ต่างกนั
ได ้



Google adword; significant global advertising 
platform; capabilities of Google company; Google adword 
providing highly customizable advertising in any computer 
device 

 
LnN-Nlu ตะลอนทัวร์   N((N)-M-n) 
 (Learn to Roam) 

ท่องเที)ยวและใช้ชีวิตในต่างประเทศ การวางแผน
ท่องเที)ยวต่างประเทศ การขอพาสปอร์ต การขอวีซ่า วีซ่า
ประเภทต่างๆ การ เตรียมเอกสารที)จาํเป็น การหาขอ้มูลที)พกั 
เกร็ดความรู้สําหรับผูที้)เดินทางคนเดียว ความรู้สึกสับสนต่อ
วฒันธรรมที)ไม่คุน้เคย (Culture Shock) และการตระหนักรู้
เกี)ยวกบัวฒันธรรม (Cultural Awareness) ภาษาที)เป็นประโยชน์
สําหรับนักท่องเที) ยว การเตรียมตัวสําหรับการใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ วิ ธีการรับมือกับสถานการณ์ ฉุกเ ฉินเ มื)ออยู่
ต่างประเทศ 

Travel and living abroad; planning an international 
trip; getting a passport; getting a visa; types of visa; preparing 
necessary documents; finding accommodations; tips for solo 
travellers; culture shock and cultural awareness; useful 
language for travelers; preparing yourself for living abroad; 
how to deal with an emergency case abroad   

 
�nM-LLL  จิตวทิยาพฒันาการ                                 N (N-M-n)     N (N-M-n) 
(Developmental  Psychology) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
แนวคิดทฤษฎีและหลกัการพฒันาการของมนุษย ์ ปัจจยั

ที)มีผลต่อการพฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาของมนุษย ์ต ั-งแต่ปฏิสนธิถึงวยัสูงอาย ุ ภาวะวิกฤตที)
เกิดจากพฒันาการ และแนวทางการส่งเสริมพฒันาการในแต่ละ
วยั 

Concepts, theories, and principles in human 
development; factors affecting physical, emotional, social, and 
cognition developments in humans from fertilization to 
elderly; developmental crisis; guidelines for developmental 
promotions in all age groups   
 

�nM-LLN  การสื�อสารทางสุขภาพ                                  1 (L-M-N)       
 (Health  Communication) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
แนวคิดทั)วไปเกี) ยวกับการสื) อสาร การสื) อสารทาง

สุขภาพ ปัจจยัที)มีผลต่อการสื)อสาร กระบวนการสื)อสารทาง
สุขภาพ ทักษะสําคญัในการสื)อสารทางสุขภาพ รูปแบบการ
สื)อสารทางสุขภาพ บทบาทของพยาบาลในการสื)อสารทาง
สุขภาพ และการสื)อสารทางสุขภาพที)คาํนึงถึงพหุวฒันธรรม 

Concepts relevant to communication; health 
communication; factors affecting communication; health 
communication process; essential skills for health 
communication; types of health communication; nursing role 
in health communication; and health communication 
concerning cultural diversity 
 
�nM-LLl  โภชนบําบัด   L (L-M-N) 
(Nutr itional  Therapy) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
 หลัก โ ภชน า กา ร  กา ร ประ เ มินภ า วะโ ภช นา กา ร 

โภชนาการในวยัต่างๆ การใชร้ายการอาหารแลกเปลี)ยน       การ
บริโภคอาหารตามหลักภูมิปัญญาตะวันออก โภชนบําบัด
สาํหรับผูป่้วยโรคต่างๆ บทบาทของพยาบาลกบัการสร้างเสริม
สุขภาพดา้นโภชนาการ 

Principle of  nutrition; nutritional  assessment; nutrition 
for person in different age group; use the food exchange list; 
food consumption base on eastern wisdom concept; nutritional 
therapy for each patient group; nurse’s roles and health 
promotion on nutrition 

 
�nM-NLL  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล                   N (N-M-n) 
(Pathophysiology  for   Nurses)   

รายวิชาบังคับก่อน : -    
มโนทศัน์ของพยาธิสรีระของร่างกาย  กลไกปฏิกิริยา

ตอบโตแ้ละการปรับตวัของร่างกายในภาวะที)มีพยาธิสภาพ 
Concept of pathophysiology of human body; response 

mechanisms and  adaptation under pathologic circumstances 
 



�nM-NLN  ภูมิปัญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบ
ผสมผสาน        2 (1-N-3) 
(Eastern  Wisdom  and  Complementary  Health  Care) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
ภูมิปัญญาตะวนัออกในการดูแลสุขภาพ  การผสมผสาน

ภูมิปัญญาตะวนัออกสู่การดูแลและเยียวยาทางการพยาบาลโดย
คาํนึงถึงบริบททางสังคมและวฒันธรรม หลกัการและเทคนิค
การดูแลสุขภาพที)ผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออก ปฏิบตัิการ
ดูแลและเยยีวยาดว้ยภมิูปัญญาตะวนัออก 
     Eastern wisdom in health care; integration of eastern 
wisdom into caring and healing in nursing concerning 
sociocultural context; principles and techniques of integration 
of eastern wisdom ; practice of caring and healing using 
eastern wisdom 
 
�nM-NLl  หลกัวิทยาการระบาด   L (L-M-N) 
             (Pr inciple  of  Epidemiology) 
รายวิชาบังคับก่อน : - 
          แนวคิดและหลกัการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติการ
เกิดโรค แนวคิดเกี)ยวกบัโรคและการกระจายของโรค ขอ้มูลและ
สถิติดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ตารางชีพ เครื)องชี-วดัสภาวะ
อนามยัในชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวงั 
การสอบสวน การคดักรองโรค การป้องกนัและควบคุมโรค 
          Concepts and principles of epidemiology; nature of 
disease; concepts of disease and distribution of disease; 
medical and public health informatics; life table; community 
health indices; epidemiological studies; epidemiology 
surveillance and investigation; screening; prevention, and 
disease control 
 
กลุ่มวิชาชีพ 
�nM-LNL  มโนทัศน์พืzนฐานทางการพยาบาล   N (N-M-n) 
(Conceptual  Basis  of  Nursing) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
ววิฒันาการและการพฒันาของวิชาชีพการพยาบาล มโน

ทัศน์พื-นฐานทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล และ
ทฤษฎีที)เกี)ยวขอ้ง แนวคิดการดูแล แนวคิดการพยาบาลองคร์วม 

ระบบบริการสุขภาพและการบริการการพยาบาล บทบาทของ
พยาบาล องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาลและที)เกี)ยวข้องกับ
สุขภาพ 

Nursing professional  revolution and development; 
basic concepts of nursing; nursing theories and related 
theories; concept of caring; concept of holistic nursing; health 
care system and nursing services; roles of nurses; professional 
nursing organization and related health organizations 
 
�nM-NNL  เทคนิคการพยาบาล    n (N-�-n) 
(Nursing  Techniques) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
มโนทัศน์ขอ งทักษะการ ปฏิบัติทางก าร พยา บา ล 

หลกัการและวิธีการปฏิบติัการพยาบาลเบื-องตน้อยา่งปลอดภยั 
การใชเ้ทคนิคปราศจากเชื-อตามหลกัการควบคุมและป้องกนัการ
ติดเชื-อ การจดัสิ) งแวดลอ้ม การตอบสนองความตอ้งการด้าน
ความสุขสบายและสุขวทิยาส่วนบคุคล การประเมินสัญญาณชีพ
และการช่วยเหลือเบื-องตน้ การจดัท่าและการเคลื)อนยา้ยผูป่้วย 
การดูแลเรื)องอาหาร และนํ- า การดูแลเรื)องการขบัถ่าย การ
พยาบาลตามแผนการรักษาและสนบัสนุนการรักษา การรับใหม่ 
และการจาํหน่าย ฝึกวิธีการปฏิบติัการพยาบาลเบื-องตน้ตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 

Concepts of nursing practice; principles and methods of 
safety fundamental nursing; infectious control and prevention; 
environmental care; responsiveness to individual needs for 
comfort and personal hygiene; assessment of vital signs and 
basic nursing interventions; positioning and transferring; 
nutrition and fluid supplement; care for urination and bowel; 
support care according to prescriptions; admission and 
discharge; practice of nursing procedures based on nursing 
standard 
 
�nM-NNN หลกัการกระบวนการพยาบาล        l ( L-n-n ) 
(Pr inciple  of  Nursing  Process) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
แนวคิดหลักการกระบวนการพยาบาล การรวบรวม

ข้อมูล การประเมินสภาพตามแบบแผนสุขภาพ การตรวจ



ร่างกาย การวิเคราะห์ขอ้มูล การวินิจฉัยทางการพยาบาล การ
วางแผนการพยาบาล การปฏิบติัการพยาบาล         การ
ประเมินผลการพยาบาล การบนัทึกทางการพยาบาล ประเด็น
จริยธรรม  แนวทางการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลเพื)อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ฝึกการใชก้ระบวนการ
พยาบาล 

Concept of nursing process; collecting data; assessment 
according to functional health patterns; physical examination; 
data analysis; nursing diagnosis; nursing care plan; nursing 
implementation; nursing evaluation; nursing record; ethical 
issues; application of nursing process for responding to 
individual needs; practice of nursing process 
 
�nM-NNl  การพยาบาลเพื�อสร้างเสริมสุขภาพ             N (N-M-n)  
(Nursing  for   Health Promotion) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
          แนวคิดและหลกัการการสร้างเสริมสุขภาพแบบองคร์วม 
แนวคิด/ทฤษฎีที)เกี)ยวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพ กลยทุธ์การ
สร้างเสริมสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุม่วยั 

 Concepts and principles of holistic health promotion; 
concepts/theories related to health promotion; strategies for 
health promotion; and health promotion for each age group 

 
�nM-NNn  การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช              l (l-M-�) 
(Mental  Health  and  Psychiatr ic  Nursing) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
มโนทศัน ์ทฤษฎี และหลกัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต

เวช การพยาบาลแบบองคร์วมบนพื-นฐานการดูแลดว้ยความเอื-อ
อาทรแก่ผูใ้ชบ้ริการที)มีภาวะเสี)ยงดา้นสุขภาพจิต ผูใ้ชบ้ริการที)มี
ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาทางจิตเวช โดยใชท้กัษะการสร้าง
สัมพนัธภาพเพื)อการบาํบดั และการใชต้นเองเพื)อการบาํบดั การ
ใชก้ระบวนการพยาบาลที)ผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกในการ
สร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกัน การบาํบดัเบื-องตน้ การดูแล
รักษาอย่างต่อเนื)อง การฟื- นฟูสภาพจิต และการส่งต่อ การใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษอ์ย่างเหมาะสม คาํนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลและบริบททางสังคมของผูใ้ชบ้ริการ สิทธิมนุษยชน และ

การมีส่วนร่วมของผูดู้แล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงประเด็น
กฎหมายและจริยธรรมที)เกี)ยวขอ้ง 
          Concepts, theories, and principles of mental health and 
psychiatric nursing; holistic nursing based on concept of caring 
for clients who are at risk and encouter mental health and 
psychiatric problems; using of therapeutic interaction and self-
therapeutic; using nursing process integrated of  eastern 
wisdom to mental health promotion, prevention, basic 
treatments, continuing care, mental rehabilitation, and 
transferring; using evidence based practices appropriately with 
concerning to individual differences and social context, human 
right, participation of caregiver, family and community, and 
the aspects of law and related ethics 
 
�nM-NNq  กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล      N ( N-M-n ) 
(Laws  and  Ethics  in  Nursing) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
กฎหมายทั)วไป กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งที)

เ กี) ยวข้องกับการประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ 
พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์กฎหมาย
สาธารณสุขอื)นที)เกี)ยวขอ้งกับผูป้ระกอบวิชาชีพ   ทฤษฎีจริย
ศาสตร์ ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม คุณค่าและความกระจ่าง
ของคุณคา่ หลกัจริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิ
ผูป่้วย สิทธิพยาบาล ปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล 
และการตดัสินใจเชิงจริยธรรม   

General laws; acts and laws related to the practice of 
nursing and  midwifery; the profession nursing and midwifery 
act; the related public health laws ethical theories; ethical 
development; values and value clarification; ethical principle; 
code of ethics in nursing, patients’ and nurses’ rights, ethical 
problems and ethical decision making in nursing  
 
�nM-NN�  การพยาบาลผู้ใหญ่ L                                   l (l-M-�) 
 (Adult  Nursing I) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
แนวคิดและหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมบนพื-นฐาน

การดูแลด้วยความเอื-ออาทรแก่ผูใ้ช้บริการวยัผูใ้หญ่ที)มีภาวะ



สุขภาพดี ภาวะเสี)ยง และภาวะเจ็บป่วยดว้ยโรคเฉียบพลนัและ
เรื- อรัง โดยใช้กระบวนการพยาบาลที)ผสมผสานภูมิปัญญา
ตะวนัออกในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัและฟื- นฟูสภาพ 
การดูแลรักษา และการป้องกนัการกลบัเป็นซํ- า การใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์อย่างเหมาะสม คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
สิทธิผูป่้วยและการมีส่วนร่วมของผูดู้แล ครอบครัว และชุมชน 
รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที)เกี)ยวขอ้ง 

Concepts and principles of holistic nursing based on 
concept of caring for healthy adult clients, at-risk, both acute 
and chronic illness; using nursing process integrated of eastern 
wisdom for health promotion, prevention and rehabilitation, 
caring and therapeutics, and recurrence prevention, including 
applying evidence based practices appropriately with 
concerning to individual differences, patient rights, 
participation of caregivers, families, and communities as well 
as the aspects of related law and ethics 
 
�nM-NNr  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์L 3(3-M-6) 
             (Maternal Newborn  Nursing and Midwifery I) 
รายวิชาบังคับก่อน : - 
          แนวคิดและหลกัการพยาบาลมารดาและทารก และการ
ผดุงครรภ์  อนามยัการเจริญพนัธุ์ การเตรียมตวัก่อนตั-งครรภ ์
การวางแผนครอบครัว  การเปลี)ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิต 
สังคม จิตวิญญาณ และผลกระทบ  การเลี- ยงลูกด้วยนมแม ่ 
ความรู้พื-นฐานเกี)ยวกับการคลอด  การทําคลอดปกติ  การ
พยาบาลสตรีระยะตั- งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด
ปกติและเบี)ยงเบนเล็กน้อย รวมทั-งการพยาบาลทารกแรกเกิด  
การพยาบาลเพื)อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั การดูแล
รักษา และการฟื- นฟูสภาพ  การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ ์การ
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออก คาํนึงถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของครอบครัว รวมถึงประเด็น
กฎหมายและจริยธรรมที)เกี)ยวขอ้ง 
          Concepts and principles of maternal newborn nursing 
and midwifery; reproductive health; preconception preparation; 
family planning; physiological, psychosocial, and spiritual 
changes and the impacts; breastfeeding; basic knowledge of 
childbirth, normal birth assisting; nursing care for women 

during pregnancy, labor and postpartum periods in normal 
status and minor health deviations; nursing care of the 
newborns; nursing care to promote optimal health, prevention, 
caring and therapeutics, and rehabilitation; using evidence 
based practices, integrated of the eastern wisdoms, concerning 
to cultural diversities, participation of families, and the aspects 
of related law and ethics 
640-321  การพยาบาลผู้สูงอายุ                            1 (L-M-N)       
 (Ger iatr ic Nursing) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
มโนทศันเ์กี)ยวกบัการพยาบาลผูสู้งอาย ุทฤษฎีความสูงอาย ุ

กระบวนการเปลี)ยนแปลงของการสูงอาย ุการประเมินภาวะ
สุขภาพ การสร้างเสริมและฟื- นฟูสุขภาพ การป้องกนัภาวะเสี)ยง
ในผูสู้งอาย ุกระบวนการพยาบาลตามปัญหาที)พบบ่อย และการ
ใชย้าในผูสู้งอาย ุ

Concepts of geriatric nursing; geriatric theories; change 
process in aging; health assessment; health promotion and 
rehabilitation; risk prevention in elders; nursing process based 
on common problems; drug use in older persons 
 
�nM-lNN  การพยาบาลผู้ใหญ่ N                                     l (l-M-�) 
 (Adult Nursing II) 
รายวิชาบังคับก่อน : - 
          มโนทศัน์และหลกัการพยาบาลแบบองคร์วมบนพื-นฐาน
การดูแลดว้ยความเอื-ออาทรแก่ผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ
ที) มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตและสาธารณภัย ที)ต้องการความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน จาํเป็นตอ้งพึ)งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์
และการรักษาเฉพาะ หลกัการพยาบาลผูใ้ชบ้ริการระยะสุดทา้ย
และภาวะใกลต้าย การใชก้ระบวนการพยาบาลโดยผสมผสาน
ภูมิปัญญาตะวนัออกในการดูแลรักษา ฟื- นฟูสภาพ ป้องกนัการ
กลบัเป็นซํ-า และการดูแลแบบประคบัประคอง การใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์อย่างเหมาะสม  คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
สิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของผูดู้แลและครอบครัว 
รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที)เกี)ยวขอ้ง 
          Concepts and principles of holistic nursing based on 
concept of caring for adult and elder clients with critical 
illness,  disaster requiring emergency support and requiring 



medical technologies and special therapeutics; principles of 
palliative and dying care; using nursing process integrated of 
eastern wisdom to caring and therapeutics, rehabilitation, 
recurrence prevention, and palliative care, including applying 
evidence based practices appropriately with concerning to 
individual differences, human rights, participation of 
caregivers and families, and the aspects of related law and 
ethics 
 
�nM-lNl  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2  
                                                                                    l (l-M-�) 
(Maternal  Newborn  Nursing and Midiwifery II) 

รายวิชาบังคับก่อน : �nM-NNr 
แนวคิดและหลกัการผดุงครรภใ์นการดูแลสตรีและทารก

ที)มีภาวะเสี)ยงและแทรกซอ้นทางสุขภาพในระยะตั-งครรภ ์ระยะ
คลอด และระยะหลงัคลอด  การประเมินภาวะสุขภาพทารกใน
ครรภ ์ การใชย้าทางสูติศาสตร์  การใชก้ระบวนการพยาบาลใน
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั การดูแล และการฟื- นฟูสภาพ  
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์การผสมผสานภมิูปัญญาตะวนัออก 
คาํนึงถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที)เกี)ยวขอ้ง 

Concepts and principles of midwifery in providing care 
for women and their newborns having health risks and 
complications during pregnancy, labor and postpartum periods; 
fetal health assessment; obstetrics drugs; using nursing process 
in order to promote optimal health, prevention, caring, and 
rehabilitation including using evidence based practices, 
integrated of the eastern wisdom, concerning to cultural 
diversities, participation of families, and the aspects of related 
law and ethics    

 
 640-324  การดูแลรักษาโรคเบืzองต้น                                2(2-0-4) 
(Basic  Medical  care) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
การประเมินสภาพ การวินิจฉยั และดูแลรักษาโรคเบื-องตน้

ที)พบบ่อยในทุกวยั การปฐมพยาบาลเบื-องตน้ การดูแลในภาวะ

ฉุกเฉินและการทาํหัตถการเบื-องตน้ตามขอบเขตของวิชาชีพและ
กฎหมายที)เกี)ยวขอ้ง รวมถึงการส่งต่อเพื)อการรักษาที)เหมาะสม 

Assessment, diagnosis, and basic medical care for 
clients in all age groups; first aid; emergency care and basic 
medical interventions based on nursing profession regulation 
and relating laws; transferring for appropriate treatment 

- 
�nM-lNq  การพยาบาลเด็ก                                         l(l-M-�) 
 (Pediatr ic Nursing) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
แนวคิดและหลกัการพยาบาลทารกแรกเกิดถึงวยัรุ่นใน

ภาวะสุขภาพดีและเบี)ยงเบนเล็กนอ้ย เจ็บป่วยเฉียบพลนั เรื-อรัง 
และซับซ้อนหรือวิกฤต การใช้กระบวนการพยาบาล การ
พยาบาลแบบองคร์วมที)ผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกในการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษา พยาบาลและฟื- นฟูสภาพ 
โดยคาํนึงถึงสิทธิเด็ก ความเป็นปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วม
ของผูดู้แลและครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรม
ที)เกี)ยวขอ้ง 
        Concepts and principle of nursing care for newborns 
through adolescents with wellness and minor illness; acute, 
chronic, and complicated or critically illness; using nursing 
process; integration of holistic nursing and eastern wisdom for 
health promotion, prevention, curing, caring, and 
rehabilitation; concerning of children’s rights, individual 
differences and caregiver and family participation, and the 
aspects of related law and ethics 
 
�nM-lN6  การบริหารการพยาบาล                               3 (2-2-5) 
(Nursing  Administration) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
        แนวคิดทางการบริหารทางการพยาบาล บทบาทหนา้ที)ของ
ผู ้บริหารพยาบาล ปัจจัยที)มี อิทธิพลต่อการบริหารพยาบาล 
จริยธรรมทางการบริหารการพยาบาล การบริหารหอผูป่้วย 
ภาวะผูน้าํและการจดัการทีม การวิเคราะห์ตน้ทุน การจดัการ
วสัดุอุปกรณ์ การจดัการสารสนเทศสาํหรับพยาบาล รูปแบบการ
จดับริการพยาบาล การจดัการคุณภาพ การจดัการความเสี)ยงและ



ความปลอดภัยในการพยาบาล การบริหารโครงการ และ
ประเด็นในวชิาชีพการพยาบาล 
       Concept of nursing administration; roles and functions of 
nursing administrator; factors influencing nursing 
administration; ethics in nursing administration; nursing unit 
management; leadership and team management; cost analysis; 
resources management; nursing informatics management; 
model of nursing services; quality, risk and safety management 
in nursing; project management; and professional issues   
 
�nM-lNr   การพยาบาลอนามัยชุมชน                          3 (3-0-6) 
(Community  Health  Nursing) 

รายวิชาบังคับก่อน : - 
        ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพชุมชน นโยบาย
และแผนพฒันาสุขภาพ นวตักรรมสุขภาพ แนวคิดการพยาบาล
สุขภาพชุมชน  กลยทุธก์ารจดับริการสุขภาพชุมชน ระบบขอ้มูล
สุขภาพชุมชน กระบวนการและการจดับริการสุขภาพชุมชน 

Health service system, community health service 
system; national health policy and health development plan; 
health innovations; concepts of community health nursing; 
community health service strategies, community health 
systems data, community health nursing process and services 

 
�nM-nN1  การวิจยัเบืzองต้นทางการพยาบาล                  N (N-M-n) 
(Elementary  Nursing  Research)   

รายวิชาบังคับก่อน : - 
ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของการวิจัย

ทางการพยาบาล กระบวนการวจิยัในการพยาบาล           ซึ) ง
ประกอบดว้ยการกาํหนดปัญหา การทบทวนวรรณคดี ระเบียบ
วิธีวิจยั การวิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูล    การเขียน
รายงานการวจิยั การนาํเสนอผลงานวิจยั และประเด็นจริยธรรม
ในการวิจยัทางการพยาบาล หลกัการเลือกสรรผลงานวิจยัเพื)อ
นาํมาใชใ้นการพยาบาล การเขยีนโครงการวจิยั 

Definition, scope, and significance of nursing research; 
nursing research process including identifying problem, 
reviewing literature,  methodology, data analysis and 
interpretation,  writing research study report, and research 

presentation; ethical issues in nursing research; principles of 
evaluating research studies for use in clinical practice; writing 
a research proposal   

 
�n�-NvL  ปฏิบัติการพยาบาลขัzนพืzนฐาน                        l (M-v-M) 

(Practicum of Basic Nursing Care) 
รายวิชาบังคับก่อน : �nM-NNL , �nM-NNN 
รายวิชาบังคับร่วม : - 

ปฏิบติัการพยาบาลเบื-องตน้เพื)อตอบสนองความตอ้งการ
ขั-นพื-นฐานของผูใ้ชบ้ริการเป็นรายบุคคล โดยใชก้ระบวนการ
พยาบาล สัมพนัธภาพเชิงวชิาชีพ โดยคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล สิทธิมนุษยชน ตามมาตรฐานวิชาชีพภายใตก้ฎหมายและ
จรรยาวชิาชีพ  

Practice of fundamental nursing in responding to basic 
needs of an individual using nursing process, professional 
relationship  concerning individual differences, human rights 
based on professional standard, related laws and professional 
ethics 
�nM-NvN ปฏิบัติการพยาบาลเพื�อสร้างเสริมสุขภาพ    N (M-�-M) 
(Practicum  in  Nursing for  Health Promotion) 

รายวิชาบังคับก่อน :  640-223  
รายวิชาบังคับร่วม : - 

        ปฏิบติัการพยาบาลแบบองคร์วม โดยประยกุตใ์ช้
กระบวนการพยาบาลที)ผสมผสานกบัแนวคิด/ทฤษฎีที)เกี)ยวขอ้ง
กบัการสร้างเสริมสุขภาพ และแนวคิดภูมิปัญญาตะวนัออก เพื)อ
ประเมินภาวะสุขภาพ วางแผนกิจกรรม/โครงการสร้างเสริม
สุขภาพ และจดักิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวยั 

 Practice of holistic nursing using nursing process with 
integration of concepts/theories related to health promotion 
and eastern wisdom to assess health status, plan and organize 
health promotion activities/projects for each age group 
 
���-��`  ปฏิบติัการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ`   � (�-`_-�) 
 (Practicum  in  Adult  and  Elderly  Nursing  I) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : ���-__6 
รายวชิาบงัคบัร่วม :  - 



          ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลกับ
ผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอายใุนภาวะเจบ็ป่วยเฉียบพลนัและ
เ รื- อ รัง  ด้วยการดูแลแบบองค์รวมที)ผสมผสานภูมิปัญญา
ตะวนัออกในการดูแลรักษา ฟื- นฟูสภาพ ป้องกนัการกลบัเป็นซํ- า 
และการสร้างเสริมสุขภาพ ฝึกเทคนิคการพยาบาลทั)วไปและ
เฉพาะอยา่งที)จาํเป็น ฝึกการวางแผนการจาํหน่ายผูใ้ชบ้ริการเพื)อ
การดูแลอย่างต่อเนื)อง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่าง
เหมาะสม คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลภายใต้บริบทพหุ
วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและ
ครอบครัว ภายใตม้าตรฐานวชิาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที)
เกี)ยวขอ้ง 
          Practice of holistic nursing based on concept of caring to 
adult and elder clients with acute and chronic illness, using 
nursing process with integration of eastern wisdom to caring 
and therapeutics, rehabilitation, recurrence prevention, and 
health promotion; practice of general nursing skills, special 
nursing skills, discharge planning for continuing care, applying 
evidences appropriately concerning individuals, under 
multicultured context, human right,  participation of 
caregivers, and families; based on professional standard, 
related laws and professional ethics 
 
�nM-lvN  ปฏบัิติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   n (M-LN-M) 
(Practicum  in  Mental  Health  and  Psychiatr ic  Nursing) 

รายวิชาบังคับก่อน : �nM-NNn 
รายวิชาบังคับร่วม : - 

ปฏิบติัการพยาบาลแบบองคร์วมบนพื-นฐานของการดูแล
อย่างเอื- ออาทรกับผูใ้ช้บริการที)มีภาวะเสี) ยงด้านสุขภาพจิต  
ผูใ้ชบ้ริการที)มีปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาทางจิตเวช  โดยใช้
กระบวนการพยาบาลที)ผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกในการ
สร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกนั การบาํบดัเบื-องตน้ การดูแล
รักษาอย่างต่อเนื)อง การฟื- นฟูสภาพจิต และการส่งต่อ ฝึก
ปฏิบติัการใชท้กัษะการสร้างสมัพนัธภาพเพื)อการบาํบดั  การใช้
ตนเองเพื)อการบาํบดั และการใชกิ้จกรรมบาํบดัแก่ผูใ้ชบ้ริการทั-ง
รายบุคคลและรายกลุ่มในบริบทของโรงพยาบาล ครอบครัวและ
ชุมชน โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์อย่างเหมาะสม คาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน วิถีการดาํเนินชีวิตและ

วฒันธรรมทอ้งถิ)น การมีส่วนร่วมของผูดู้แล ครอบครัว และ
ชุมชน ภายใตม้าตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที)
เกี)ยวขอ้ง 

Practice of holistic nursing based on concept of caring for 
clients who are at risk and encounter mental health and psychiatric 
problems; using nursing process with integration of  eastern wisdom to 
mental health promotion, prevention, basic treatments, continuing 
care, mental rehabilitation, and transferring; practice of therapeutic 
interaction, therapeutic use of self and activity therapy for individual or 
group of clients in context of hospital, family, and community; 
applying evidences appropriately with concerning to individual 
differences, human rights, pattern of life and local culture, participation 
of caregivers, families and community; based on professional 
standard, related laws and professional ethics  

 
�nM-lvl  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ์ L       
                                                                                    l (M-v-M) 
 (Practicum  in  Maternal Newborn  Nursing  and  
Midwifery I) 
รายวิชาบังคับก่อน : �nM-NNr 
รายวิชาบังคับร่วม : - 
          ปฏิบตัิการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลสตรีระยะ
ตั- งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิดที)มี
ภาวะสุขภาพปกติและเบี)ยงเบนเล็กน้อย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั การดูแล และการ
ฟื- นฟูสภาพ  การบริหารยา การฝึกทกัษะการช่วยคลอด  การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์และผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก 
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและวฒันธรรม การมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและ
กฎหมายที)เกี)ยวขอ้ง 
          Practice of holistic nursing care for the women having 
normal health status and minor deviations during pregnancy, 
labor and postpartum periods, including their newborns; using 
nursing process to promote optimal health, prevention, caring  
rehabilitation, drugs administration; birth assisting; using 
evidence based practices and integration of the eastern 
wisdoms, concerning to individual different and culture; family 



participation, based on professional standard, related laws and 
professional ethics 
 
�nM-lvn  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ N    l (M-v-M) 
 (Practicum  in  Adult  and  Elder ly  Nursing II) 
รายวิชาบังคับก่อน : �nM-lNN  
รายวิชาบังคับร่วม : - 
          ปฏิบตัิการพยาบาลและการดูแลรักษาผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่
และผูสู้งอาย ุในภาวะเจ็บป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน และผูใ้ชบ้ริการใน
ระยะสุดทา้ย และภาวะใกลต้าย ใชก้ระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที)ผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกที)
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วมของครอบครัว
หรือชุมชน ภายใต้บริบทความเป็นพหุวฒันธรรม  การใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์กฎหมายและจริยธรรมที)เกี)ยวขอ้ง การฝึก
การใชเ้ทคโนโลยทีางการแพทย ์การบริหารยาที)มีความเสี)ยงสูง 
          Practice of nursing care and therapeutics for adult and 
elder clients with critical illness, emergency, and end of life 
and terminal stage; using nursing process in providing holistic 
care with an eastern wisdom integration; considering 
individual difference, family or community participation under 
the multicultural context; using evidence-based practice; 
related law and ethic; practicing the use of medical technology; 
high-alert medications   
 
640-491  ปฏบัิติการพยาบาลเด็ก                              n(M-LN-M) 
(Practicum  in  Pediatr ic  Nursing) 

รายวิชาบังคับก่อน : �nM-lN5 
รายวิชาบังคับร่วม : - 

ปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดถึงว ัยรุ่นในภาวะ
สุขภาพดีและเบี)ยงเบนเล็กนอ้ย เจ็บป่วยเฉียบพลนั เรื- อรัง และ
ซับซ้อนหรือวิกฤต การใชก้ระบวนการพยาบาล การพยาบาล
แบบองคร์วมที)ผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกในการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค รักษา พยาบาลและฟื- นฟูสภาพ โดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์คาํนึงถึงสิทธิเด็ก       ความเป็นปัจเจก
บุคคล วิถีการดาํเนินชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถิ)น และการมีส่วน
ร่วมของผูดู้แลและครอบครัว ภายใตม้าตรฐานวิชาชีพ จรรยา
วชิาชีพและกฎหมายที)เกี)ยวขอ้ง 

         Practice of nursing care for newborns through 
adolescents with wellness and minor illness; acute, chronic, 
and complicated or critically illness; using nursing process; 
integration of holistic nursing and eastern wisdom for health 
promotion, prevention, curing, caring, and rehabilitation; 
applying evidence based; concerning of children’s rights, 
individual differences, lifestyle and local culture, and caregiver 
and family participation based on professional standard, related 
laws and professional ethics   
 
�nM-nvN  ปฏบัิติการบริหารการพยาบาล N (M-�-M) 
(Practicum  in  Nursing  Administration) 

รายวิชาบังคับก่อน : �nM-lN� 
รายวิชาบังคับร่วม : - 

ปฏิบติัการบริหารการพยาบาลในคลินิกในฐานะหวัหนา้
และสมาชิกทีมการพยาบาล โดยคาํนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ 
ภายใตก้ฎหมายและจรรยาวชิาชีพ ปฏิบติัการบริหารโครงการ 

 Practice of nursing administration in clinic as a team 
leader and member in nursing team based on professional 
standard, related laws and professional ethics; practice of project 
management 
 
�nM-nvl  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ์ 2       
                                                                                    l (M-v-M) 
 (Practicum  in  Maternal  Newborn  Nursing  and  
Midwifery II) 
รายวิชาบังคับก่อน : �nM-lNl, �nM-lvl 
รายวิชาบังคับร่วม :  - 
          ปฏิบตัิการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลสตรีระยะ
ตั- งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิดที)มี
ภาวะเสี)ยงทางสุขภาพและภาวะแทรกซอ้น โดยใชก้ระบวนการ
พยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั การดูแลรักษา 
และการฟื- นฟูสภาพ  การช่วยคลอดปกติ  การช่วยแพทยใ์นการ
ทาํสูติศาสตร์หตัถการ  การดูแลมารดาที)ไดรั้บยาทางสูติศาสตร์  
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออก 
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและวฒันธรรม การมีส่วนร่วม



ของครอบครัว ภายใตม้าตรฐานการพยาบาล จรรยาวชิาชีพและ
กฎหมายที)เกี)ยวขอ้ง 
          Practice of holistic nursing care for the women having 
health risks and health complications during pregnancy, labor, 
and postpartum periods, including their newborns; using 
nursing process to promote optimal health, prevention, caring 
and therapeutics, and rehabilitation; birth assisting; to provide 
assistance the obstetrician performing obstetric procedures; 
care for women receiving obstetrics drugs; using evidence 
based practice and integration of the eastern wisdoms, 
concerning to individual different and culture; family 
participation, based on professional standard, related laws and 
professional ethics 
 
�nM-nvn  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษา
โรคเบืzองต้น 
                                                                                   q (M-Lq-M) 
(Practicum  in  Community  Nursing  and  Basic  Medical  
Care) 

รายวิชาบังคับก่อน :  �nM-lN4, �nM-lNr  
รายวิชาบังคับร่วม :  - 

ปฏิบติัการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลที)ผสมผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออก และหลกัการมี
ส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพบุคคลและครอบครัวที)บา้น การ
ใหบ้ริการพยาบาลในโรงเรียน และการดาํเนินงานอนามยัชุมชน 
รวมทั-งปฏิบติัการพยาบาลในการประเมินสภาพ การวนิิจฉัย การ
ดูแลรักษาโรคเบื-องตน้     การดูแลในภาวะฉุกเฉินและการทาํหตั
การ แก่ผู ้รับบริการในสถานบริการ โดยคาํนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล วิถีการดาํเนินชีวิตและวฒันธรรมท้องถิ)น ตาม
มาตรฐานวชิาชีพ ภายใตก้ฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 

Practice of holistic nursing using nursing process with 
integration of eastern wisdom and principles of participation 
on concept of caring for individual and family at home, school 
health care, and community health care, as well as practice 
based on concept of caring to assessment, diagnosis, and basic 
of medical care; practice of emergency care and basic medical 
interventions with concerning to individual differences, way of 

life and culture, based on professional standard, related laws, 
and professional ethics  
�nM-n95  ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด                              l (M-v-M) 
(Practicum  in  Nurse  Internship) 

รายวิชาบังคับก่อน : -  
รายวิชาบังคับร่วม : - 

ปฏิบติัการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพภายใตก้าร
นิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลที)
เลือกสรร โดยคาํนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตก้ฎหมายและ
จรรยาวชิาชีพ 

Practice nursing as a professional nurse under 
supervision of registered nurses in a selected clinical area 
based on professional standard, related laws and professional 
ethics 

 
วิชาเลือกเสรีที�เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
�nM-qll  ทักษะปฏบัิติการพยาบาล                            L (M-l-M) 
(Nursing  Practicum  Skills) 

รายวิชาบังคับก่อน : �nM-NvL 
ปฏิบติัการพยาบาลแบบองคร์วมบนพื-นฐานของการดูแล

อยา่งเอื-ออาทรโดยใชก้ระบวนการพยาบาล            แก่
ผูใ้ชบ้ริการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัความเจ็บป่วย 
การดูแลรักษา และการฟื- นฟูสภาพ เพื)อเพิ)มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติัการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ภ า ย ใ ต้ก า ร นิ เ ท ศ ข อ ง พ ย า บ า ล วิช า ชี พ เ ฉ พ า ะ ส า ข า ใ น
สถานพยาบาลที)เลือกสรร 

Practice of holistic nursing based on concept of caring 
using nursing process to clients for health promotion, illness 
prevention, caring, and rehabilitation in order for enhancing 
skills and experiences in nursing practice based on nursing 
standard under supervision of registered nurses in a selected 
clinical area 
 

 

 

 

 



ll�-NMl  เภสัชวิทยาการแพทย์พืzนฐาน                       N(N-M-n)              
 (Basic Medical Pharmacology) 
รายวิชาบังคับก่อน : - 
          หลกัการทางเภสัชวิทยา  ความรู้พื-นฐานทางเภสัชวิทยา
ของยาต้นแบบที)มีผลต่อระบบประสาทรอบนอก  ระบบ
ประสาทส่วนกลาง  ระบบหวัใจและหลอดเลือด  ระบบเอนโดค
รีนและออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร ยาตา้นจุลชีพ   เคมี
บาํบดัในโรคมะเร็ง การใชย้าอยา่งสมเหตผุล 

          Principle of pharmacology; basic pharmacology of drug 
prototypes affecting peripheral  nervous system, central nervous 
system, cardiovascular system, endocrine system and autacoids, 
gastrointestinal system, antimicrobial agents, chemotherapy of 
cancer, rational use of drugs 


