
 
 
001-103                                                   1((1)-0-2)    
ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ    
(Idea to Entrepreneurship) 
         การเป็นผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจ
ดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่  
         Introduction to entrepreneurship; business 
environment analysis; business opportunity seeking; using 
modern business tools to develop business models  
 
941-101                   2((2)-0-4) 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการน าเสนอ     

(Thai for Communication and Presentation) 

                 หลกัการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร ศิลปะในการ

ส่ือสารทั้ ง 5 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะการ

น าเสนอ การฟังเพื่อจับใจความหลัก และการตีความใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การใชถ้อ้ยค า ลีลาส านวนในการส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวนัและในการท างาน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจถึง

ค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพ่ือการสรุปความ การติดต่อทาง

ราชการและธุรกิจ การพูดในท่ีประชุมชน และการน าเสนอ 

Principles of the Thai language for communication; 

arts in the four communication skills:   listening, speaking, 

reading, and writing; listening for main ideas and 

interpretation in various situational contexts; registers and 

styles of daily- life and workplace communications; reading 

for value and attitude understanding; summarizing; official 

and business correspondences; and public speaking 

 
941-160                    2((2)-0-4) 
การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  
(Fundamental English Listening and Speaking) 
   ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในหัวขอ้ท่ีใชส่ื้อสารใน
ชีวติประจ าวนั การฟังเพื่อจบัใจความส าคญั การพูดเพื่อส่ือสาร 
 

 
 

 
ขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ การใชไ้วยากรณ์ การพฒันา
ความรู้ด้านค าศัพท์ และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ส่ือสาร 
   Practice in listening and speaking skills based on 
topics used in daily- life communication; listening for main 
points; basic oral communication in various situational 
contexts; grammar usage; development of vocabulary and 
language functions necessary for communication 
 
941-161                    2((2)-0-4) 
การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 
(Fundamental English Reading and Writing) 
   ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่าน
พ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจับใจความส าคญัและรายละเอียด การ
พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์และกลวิธีพัฒนาค าศัพท์ การใช้
ไวยากรณ์ การเขียนระดบัประโยคและยอ่หนา้ส้ันๆ    
   Practice in reading and writing skills; basic 
reading skills; reading for main ideas and details; developing 
vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; 
grammar usage; sentence and paragraph writing 
 
941-162                    2((2)-0-4) 
การพฒันาทักษะภาษาองักฤษ      
(English Skills Development) 

  ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน การประยุกต์ใช้ทักษะในการส่ือสารและสนทนาใน
บริบทต่างๆ ในเชิงวชิาการ การอ่านและเขียนประโยค ยอ่หน้า
ส้ันๆ การประยุกต์ใช้ทักษะในการส่ือสารในบริบททาง
วชิาการ รวมทั้งการตั้งค  าถามและตอบค าถามส้ันๆ ได ้ 
        Practice in using the language skills— listening, 
speaking, reading and writing — necessary for the academic 
purposes; reading and writing sentences and short paragraphs; 
applying communication skills in academic contexts; asking 
and responding to questions 
 
941-163                    2((2)-0-4) 
ภาษาองักฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ    
(Professional English) 

ค าอธิบายรายวชิาศึกษาทัว่ไป 
 



ฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ การประยุกต์ใช้ทักษะในการ
ส่ือสารและสนทนาในบริบทต่าง ๆ ในการท างาน การตั้ ง
ค  าถามและตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การน าเสนอแผนภาพ
ขอ้มูล การอ่านและการเขียนในบริบทในการท างาน เช่น การ
เขียนอีเมลและจดหมาย แผนภาพ แผนภูมิและกราฟ ในการ
น าเสนอขอ้มูล 
      Practice in using the integrated language skills—
listening, speaking, reading and writing, necessary for the 
professional purposes; applying conversation and 
communication skills in various situations; asking and 
responding to questions, data visualization, reading and 
writing in workplaces; emails and letters, diagrams, charts and 
graphs, data presentation 
 

941-225       2((2)-0-4) 

ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน                                                          

(Everyday Chinese) 
 ระบบเสียง ค าศพัท์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ตวัเลข 

ลักษณะนาม ค ากริยานุเคราะห์ และโครงสร้างประโยค
ภาษาจีนระดบัพ้ืนฐาน การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
จากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีก าหนดให ้  

Chinese sound systems; vocabulary for daily 
communication;  numbers;  noun classifiers;  auxiliary verbs, 
and basic sentence structures; practice in listening, speaking, 
reading, and writing skills from given situations 

 
941-226                     2((2)-0-4) 
ภาษาจีนจากเพลง     

(Chinese through Songs) 
ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาจีนผ่าน

ส่ือนวตักรรม การน าค าศพัท ์ส านวน ไวยากรณ์ การออกเสียง 
การแปลเพลงจากบทเพลงจีนและประยุกต์ใช้ได้กับการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การประยุกต์ใช้ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสารในบริบทต่างๆ  

Practice in listening and speaking skills through 
music and popular songs by using a variety of innovative 
materials and devices; vocabulary; idioms; pronunciation; 
Chinese song translation; applying communicative Chinese in 
various contexts 
 

941-237                    2((2)-0-4) 
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน   
(Everyday Japanese) 
 ไวยากรณ์ญ่ีปุ่นและรูปประโยคพ้ืนฐาน วิธีการ
เขียนอกัษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ เรียนรู้ค าศพัทป์ระมาณ 
300 ค า 

 Japanese grammar and basic sentence patterns; 
Hiragana and Katakana characters writing; approximate to 300 
words 
 
941-246                   2((2)-0-4) 
ภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวัน   
(Everyday French) 

หลักการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน การ
พฒันาทกัษะการฟัง การพูดในชีวิตประจ าวนั การเขียนค าและ
ประโยคส้ันๆ การอ่านขอ้ความส้ันๆ จากส่ือต่าง ๆ 

 Principles of pronunciation, basic principles of 
grammar; listening skills development; daily life 
conversation; writing words and short sentences; reading short 
texts from media 
 
941-253                                                                    2((2)-0-4) 
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน        
(Everyday German) 

  ไวยากรณ์ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ ฝึกฟัง พูด อ่าน 
และเขียนประโยคใน ระดบัพ้ืนฐาน 

 Basic grammar; listening, speaking, reading and 
writing at basic level 

 
941-254                    2((2)-0-4) 
ภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวัน  
(Everyday Russian) 

  ระบบเสียง อกัขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษา
รัสเซีย ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษารัสเซียในระดบัตน้ 
โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานของภาษารัสเซีย ค าศัพท์และ
ส านวนท่ีใชบ่้อย การสนทนาในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพ่ือการ
ส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

 Russian sound system, spelling system and 
pronunciation; basic listening, speaking, reading and writing 



skills in Russian; basic sentence structures of Russian; 
frequently-used vocabulary, expressions and conversation in 
relevant situations for daily life communication 

 
941-275                   2((2)-0-4) 
ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน   
(Everyday Malay) 

 ระบบเสียง อกัขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษา

มลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้น 

โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานของภาษามลาย ูค  าศพัทแ์ละส านวน

ท่ีใช้บ่อย การสนทนาในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อการส่ือสาร

ในชีวติประจ าวนั 
  Malay sound system, spelling system and 

pronunciation; basic listening, speaking, reading and writing 
skills in Malay; basic sentence structures of Malay; frequently-
used vocabulary, expressions and conversation in relevant 
situations for daily life communication 

 

941-286         2((2)-0-4) 

ภาษาเกาหลใีนชีวิตประจ าวัน      

(Everyday Korean)     

  ฝึกออกเสียงใหถู้กตอ้ง ชดัเจน และฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น

คือ การฟังพูด อ่าน และเขียน การฝึกสร้างประโยคพ้ืนฐาน และ

การฝึกสนทนาภาษาเกาหลีท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 Practice of Korean pronunciation and 4  language 

skills:  speaking, reading, listening and writing; constructing 

basic sentences; practice of Korean in daily-life conversations 

 

941-297       2((2)-0-4) 

ภาษาองักฤษจากเพลง    

(English through Songs) 
  ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาองักฤษ

ผ่านส่ือนวตักรรม การน าค าศพัท ์ส านวน ไวยากรณ์ การออก
เสียง การแปลเพลงจากบทเพลงภาษาอังกฤษไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การใช้เพลงภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย ์

Practice in listening and speaking skills by using 
songs and music through innovative devices; vocabulary; 
idioms; pronunciation; English song translation; English 
songs for benefits of mankind 

 
942-101                  2((2)-0-4) 
ความเป็นพลเมืองโลก    
(Global Citizenship) 
                หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับความเป็นพลเมืองโลก 
บทบาท หน้าท่ีพลเมือง การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามหลกั
กฎหมายและหลกัศีลธรรม การมีจิตส านึกสาธารณะ การอยูใ่น
สั ง คมป ร ะช า ธิ ป ไต ย ท่ า ม กล า ง ค ว า ม เ ห็ น ต่ า ง แ ล ะ 
พหุวฒันธรรม 
        Basic principles of global citizenship; roles and 
responsibilities of citizens; involvement; compliance with the 
law and morality; public mind; living in a democratic society 
where diverse opinions and multi cultures exist 
 
942-102                     1((1)-0-2) 
การช่วยชีวิตพ้ืนฐาน              
(Basic Life Support) 
  การช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองต้น โดยใช้สถานการณ์
ฉุกเฉินจ าลอง 
   Practice of cardiopulmonary resuscitation (CPR) 
in an emergency simulated situation 
 
942-104                    2((2)-0-4) 
การคิดและการตัดสินใจ   
(Thinking and Decision Making)                                  
   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การ
พฒันาลกัษณะการคิดและกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค ์
การคิดเชิงระบบ การวเิคราะห์ขอ้มูลและข่าวสาร กระบวนการ
ตดัสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ และการประยุกตใ์ชใ้น
การแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 
   Principles and process of human thinking, 
development of cognitive attributes and processes, creative 
thinking, systematic thinking, data analysis, decision-making 
processes; knowledge- seeking processes and applications for 
daily-life problem solving 



942-105                    2((2)-0-4) 
การคิดเชิงออกแบบ       
(Design Thinking) 
   กระบวนการคิดของมนุษย ์ความคิดสร้างสรรค์ 
หลกัการคิดเชิงระบบ หลกัการคิดเชิงออกแบบในการเข้าใจ
ปัญหา กระบวนการตดัสินใจ การเขา้ถึงปัญหาและการพฒันา
วิธีการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวตักรรมทางธุรกิจและใน
ชีวติประจ าวนั 
   Human thinking processes; creative thinking; 
systematic thinking; need-based design  thinking for problem 
solving; decision-making processes; problem accessibility and 
solution initiation; prototyping; creation of  innovations in 
business and daily life 
 
942-106                    3((3)-0-6) 
ชีวิตที่ดี     
(Happy and Peaceful Life) 
                การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การ
รู้เท่าทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และเคารพ ความ
แตกต่างหลากหลาย ทักษะการส่ือสารในการท างาน การ
แก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมท่ีมี
ความหลากหลาย   
                Consciousness and mindfulness; happiness of life; 
self-awareness; social literacy; understanding and respecting 
diversity; communication and collaboration skills; creative 
problem-solving; living in diversity 
 
942-107                        3((3)-0-6) 
ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  
( The King’ s Philosophy for the Benefit of Mankind) 
           ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และ
เป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีระดบับุคคล องค์กร
ธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ การท า
กิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสร้างประโยชน์เพ่ือน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

        Definitions, principles, concepts, importance and 
goals of the philosophy of sufficiency economy; 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 in 
the  individual, business or community sectors either local or 
national; integrated activities for the benefit of mankind 
 
942-115                     2((2)-0-4) 
แลใต้        
(Southern Studies) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเ ช่ือ  เ ร่ืองเล่าต านานท่ีส าคัญ จัดให้ มี
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทอ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑส์ถาน
แห่งชาติ รวมทั้ งผลิตส่ือเพ่ือแนะน าแหล่งเรียนรู้หรือแหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชน 
   Studies of the history, archeology, ways of living, 
traditions, culture, beliefs, and key legends; undertaking a case 
study either from communities-based learning resources or in 
national museums; producing media to introduce learning 
sources and tourist attractions in a community 
 
942-222                   1((1)-0-2) 
กฬีาเพ่ือชีวิต                    
(Sports for Life) 
   ความส าคญัของการเล่นกีฬา ชนิดของกีฬา คุณค่า
ของกีฬาต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การ
ประเมินสุขภาพเบ้ืองตน้ การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา
และออกก าลงักาย 
   Importance of sports; types of sports; the 
beneficial impacts of sports on the individuals’  physical, 
mental, emotional, social and intelligent attributes; initial 
health assessment; basic training in sports and exercise 
 
942-304                   2((2)-0-4) 
ชีวิตคือการเดนิทาง     
(Travelers Infographic) 
   การเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว การออกแบบ
แผนการท่องเท่ียว ปัญหาและอุปสรรคของการเดินทางท่ี



อาจจะเกิดข้ึน ขั้ นตอนและระบบพิธีการทางการฑูตเ ม่ือ
เดินทางไปต่างประเทศ เอกสารส าคญัในการท่องเท่ียว การ
บริหารงบประมาณเพ่ือการท่องเท่ียว การเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ 
   Travel and tourism; travel planning; problems and 
obstacles of travel; procedures and diplomatic formalities of 
traveling abroad; important travel documents; budget 
management for tourism; being a quality tourist 
 
942-305                    2((2)-0-4) 
สังคมและการเมือง      
(Society and Politics) 
   หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับสังคมและการเมือง 
สถาบนัทางสังคมและการเมือง กลุ่มทางสังคมและการเมือง 
อุดมการณ์และลทัธิการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การ
เปล่ียนแปลงสังคมและการเมือง ตลอดจนการบริหารประเทศ
ในสมยัใหม่ 
   Basic principles of society and politics; social and 
political institutions; social and political groups; doctrine and 
political ideology; political participation; society and political 
changes; modern government management 
 
942-306                     2((2)-0-4) 
มนุษย์กบัสังคม       
(Man and Society) 
   พ้ืนฐานของมนุษยโ์ดยธรรมชาติ พฤติกรรม การ
ตั้งถ่ินฐาน วฒันธรรม การจดัระเบียบสังคมและการขดัเกลา
ทางสังคม สถาบนัทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลัง
สังคมไทย การเปล่ียนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและแนว
ทางแกไ้ข 
   Human nature; behavior; settlement; culture; 
social organization and socialization; economic, political and 
legal aspects of social organizations; backgrounds of Thai 
society; social changes, problems, and solutions 
 
942-307                    2((2)-0-4) 
รู้ทันความเส่ียง      
(Risk Intelligence) 

   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับความเส่ียงส่วนบุคคล 
แนวทางการจดัการความเส่ียง การระบุความเส่ียง การประเมิน
ความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง ความเส่ียงในยุคดิจิทัล 
และการจดัการความเส่ียงในยคุดิจิทลั 
   Principles of personal risk; guidelines for risk 
management; risk identification; risk assessment; risk 
response; digital risk; and digital risk management 
 
942-308                     2((2)-0-4) 
แคมป์ป้ิง       
(Camping) 
   ความรู้ทั่วไปส าหรับนักแคมป์มือใหม่ แหล่ง
ท่องเท่ียวหรืออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย การวางแผน
เดินทาง เทคนิคการเลือกอุปกรณ์แคมป์ กิจกรรมกลางแจง้ การ
ท่องเท่ียวและการเลือกสถานท่ีกางเตน้ท ์คุณค่าท่ีไดรั้บจากการ
ตั้งแคมป์ การผลิตส่ือเพ่ือแนะน าสถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียว
ส าหรับตั้งแคมป์ 
   General knowledge for beginner campers; tourist 
attractions or national parks in Thailand; travel planning; 
techniques for choosing camping equipment; outdoor 
activities; tourism and camping location; the value of 
camping; production of media for camping recommendation 
 
942-400                     2((2)-0-4) 
การเงินในชีวิตประจ าวัน    
(Financial Literacy in Daily Life) 
   ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการเงินส่วนบุคคล การ
ตระหนักรู้และทศันคติการใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล วินัยทางการ
เงิน และพฤติกรรมการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   Fundamental knowledge of financial literacy; 
cognition and attitude on personal loan; financial discipline 
and financial behavior for consumption and credit 
 
942-401                     2((2)-0-4) 
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต     
(Environment for Life) 
   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและมนุษย์ 
ประโยชน์ของส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวนั ความสัมพนัธ์



และผลกระทบ การใชอ้ยา่งรู้คุณค่า การจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
โครงการพระราชด าริ 
   Fundamentals of humans and the environment; 
benefits of the environment in everyday life; the relationship 
between the environment and humans and its impact; wise use; 
environmental management according to the Royal Project 
initiated by His Majesty King Bhumibol 
 
942-402                    2((2)-0-4) 
การจัดการชุมชนยั่งยืน  
(Sustainable of Community Management) 
   การจัดการชุมชน สถานการณ์ การพัฒนา และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาชุมชน ความเปราะบางของ
ชุมชน การพึ่งพาตนเอง และการจดัการท่ีเหมาะสมเพื่อชุมชน
ท่ียัง่ยนื 
   Community management; situation, 
development, and impact in community development; the 
vulnerability of communities; self- reliance; and appropriate 
management for a sustainable community 
 
943-100                       1((1)-0-2) 
สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต  
(Aesthetics for Life) 
   ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม ท่ีส่งเสริม
สนับสนุนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคมไทย
และสังคมอาเซียน 
   Traditions, ways of living, arts and cultures that 
enhance lifestyles of people in Thai and ASEAN communities 
 
943-101                     2((2)-0-4) 
การเดนิทางของกต้ีาร์    
(Guitar Journey) 
   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกีต้าร์ วฒันธรรมกีต้าร์ใน
สังคมโลก การเดินทางของกีตา้ร์ การเป็นส่ือน าพาวฒันธรรม 
การผสานกับวัฒนธรรมดนตรีในพ้ืนท่ีต่างๆของกีต้า ร์  
สุนทรียภาพในการฟังและการบรรเลง ความส าคญัของดนตรี
ต่อชีวติตนเองและผูอ่ื้น 
   Story of guitar; guitar’s culture around the world; 
travelling of guitar; guitar as the media convey to culture; the 

culture mixing on guitars; aesthetics of listening and playing; 
the importance of music to self and others 
 
943-102                     2((2)-0-4) 
ร้องเพลงเพลนิใจ    
(Singing for Pleasure) 
   การร้องเพลงท่ีเหมาะสมกับตนเอง ซาบซ้ึงใน
เสน่ห์ของเสียงและวรรณกรรมค าร้อง วฒันธรรมการร้องเพลง
ในสังคมโลก เขา้ใจดนตรีประกอบการร้อง การร้องเพื่อการ
เขา้สังคมและการผ่อนคลาย ความส าคญัของการร้องเพลงต่อ
ชีวติตนเองและผูอ่ื้น 
   Singing appropriate for one’ s self; aesthetics of 
the lyrics and sentimental voices; singing culture around the 
world; understanding the backing- track for singing; singing 
for society and relaxation; the importance of songs to one’s 
self and others 
 
943-103                   2((2)-0-4) 
ดนตรีไทยกบัคนรุ่นใหม่    
(Thai Classical Music for New Generation) 
   การรู้จักความเป็นไทยผ่านดนตรีไทย เรียนรู้
ปรัชญา แนวคิด ความเช่ือและภูมิปัญญาไทยผ่านดนตรี 
บทบาทดนตรีไทยในบริบทร่วมสมยั รู้จกัตวัตนผา่นดนตรีพ้ืน
ถ่ิน การปรับใช้ดนตรีไทยในชีวิตประจ าวนั ความส าคญัและ
คุณค่าของดนตรีไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 
   Learning Thai culture through Thai classical 
music; learning philosophy, concepts, beliefs and Thai 
wisdom through music; Thai classical music in contemporary 
perspectives 
 
943-104                       2((2)-0-4) 
การรับรู้ชีวิตและธรรมชาติ               
(Perception of Life and Nature) 

แนวคิดในการด าเนินชีวิตของสังคมโลกยุคสมยั
ต่างๆ การคน้พบและการเขา้ใจธรรมชาติท่ีส่งผลต่อวิธีคิดและ
การด าเนินชีวิต ความเช่ือและศาสนา  การคิดและการใช้ชีวิต
ของบุคคลท่ี เปล่ียนแปลงโลก แนวคิดท่ีส่งผลต่อความ
เจริญรุ่งเรืองและล่มสลายของกลุ่มคน  เพื่อน ามาปรับใช้ใน



การท าความเขา้ใจซ่ึงกันและกันในการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง
ความหลากหลายภายใตก้ฎของธรรมชาติ  
   Important philosophies in different eras,  
discovering and understanding nature influencing individuals’ 
thinking and living,   beliefs and religion;  lifestyle factors; 
behavioral factors affecting prosperity and collapse; adaption 
and coexistence either among diversity or under natural 
conditions 
 
943-105                     1((1)-0-2) 
สีสันของบุคลกิภาพ                
(Colorful  Personality) 

การสร้างบุคลิกภาพดว้ยรสนิยมทางสุนทรียภาพ
ด้านต่าง ๆ รสนิยมทางดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น งานศิลปะ 
กิจกรรมนนัทนาการ และไลฟ์สไตล ์

Personality design for aesthetics; choices and 
preferences for music, movies, fashion, arts, recreational 
activities and lifestyles 
 
943-200                    2((2)-0-4)  
วรรณกรรมในบทเพลง   
(Literature in Songs) 
   วรรณกรรมค าร้องท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความรัก
และสันติ ว ัฒนธรรมในค าร้องของเพลงในแต่ละยุคสมัย 
การศึกษาค าร้องและฉันทลักษณ์จากบทเพลงท่ีทรงคุณค่า 
เพลงสมยันิยม และเพลงท่ีประทบัใจ ความซาบซ้ึงในคุณค่า
ของค าประพนัธ์ในบทเพลง การสร้างสรรคว์รรณกรรมค าร้อง 
   Lyrics related to love and peace; cultural aspects 
of the lyrics in each era; studies of wording and forms of 
valuable lyrics, pop songs and impressive songs; aesthetics of 
lyrics; composing simple lyrics 
 
943-201                      2((2)-0-4) 
ศิลปะการเต้นพ้ืนเมืองในสังคมโลก   
(Folk Dance in the World Culture) 
   ความส าคญั ประโยชน์ คุณค่า ของศิลปะการเตน้
พ้ืนเมืองในสังคมโลก ทกัษะและความรู้พ้ืนฐานของศิลปะการ
เตน้พ้ืนเมืองในแต่ละทอ้งถ่ินในสังคมโลก ประยุกตใ์ชว้ิธีการ
เตน้ในชีวติประจ าวนั สุนทรียภาพแห่งการเตน้พ้ืนเมือง 

   Importance, benefits and value of folk dance; 
basic knowledge and skills of folk dancing in world cultures; 
applications of folk dancing in daily life; appreciation of 
aesthetics of folk dance 
 
943-202                       2((2)-0-4) 
นาฏกรรมเพ่ือพฒันาบุคลกิภาพ   
(Dramatic Work for Personality Development) 
   ประโยชน์ คุณค่า ความรู้พ้ืนฐาน ทักษะและ
วธีิการในการเคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือส่งเสริมพฒันาบุคลิกภาพ
ให้  ดูดี สุนทรียภาพของนาฏกรรมรูปแบบต่างๆ เรียนรู้
วฒันธรรมผา่นนาฏกรรม 
   Benefits, values, basic knowledge, skills and 
methods of physical movements for personality development; 
aesthetics of dramatic work; learning cultural aspects through 
dramatic work 
 
943-203                       2((2)-0-4) 
ศิลปะการต่อสู้แบบไทย    
(Thai Martial Art) 
   ความรู้พ้ืนฐานในศิลปะการต่อสู้แบบไทย ดาบ
ไทย กระบ่ีกระบอง ประโยชน์และคุณค่าของศิลปะการแสดง
ต่อสู้แบบไทยในการด าเนินชีวิต ประยุกต์ใช้เ พ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวติ 
   Fundamental knowledge of Thai martial art, Thai 
sword and Krabi-Krabong; appreciation of benefits and values 
of Thai martial art; its applications to improve life quality 
 
946-146                      2((2)-0-4) 
การคิดเชิงตรรกะ        
(Logical Thinking) 
   แนวคิดเชิงตรรกะ การคิดแยกแยะและหาเหตุผล 
การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจ 
ฝึกการคิดแกปั้ญหาเชิงตรรกะในชีวิตประจ าวนัผ่านหลกัการ
โปรแกรมอยา่งง่าย 
   Logical thinking; identifiable and reasonable 
thinking; a systematic way of thinking; problem solving and 
decision making; a practice use of logical thinking in everyday 
life through simple programming 



946-149                           2((2)-0-4) 
ก้าวทันโลกดจิิทัล     
(Digital Modernization) 
   เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย การใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ การใช้ดิจิทลัเพ่ือความมัน่คงปลอดภยั 
กฎหมายและจริยธรรมส าหรับการใช้สารสนเทศ และการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในองคก์ร 
   Modern digital technology; social media usage; 
information evaluation; information analysis and synthesis; 
digital usage for security; laws and ethics for information 
usage; the application of digital technology in the organization 
 
947-102                    2((2)-0-4) 
รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(Science and Technology Literacy) 
   กระแสการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การ
วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งรู้เท่าทนั 
   Current trends in science and technology; 
practical use in everyday life; impacts of science and 
technology on modern society and the environment; analytical 
approaches to science and technology 
 
947-200                      2((2)-0-4) 
ชีวิตและสุขภาพ      
(Life and Health) 
   ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของ
ชีวิตและสุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์รวม ภาวะเส่ียงและ
ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อชีวิตกบัสุขภาพ สุขภาพจิต ส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือสุขภาพ โภชนาการเพ่ือสุขภาพ หลักการออกก าลังกาย 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   Definitions, key components, and importance of 
life and health; holistic health care; risks and important factors 
influencing life and health; mental health; health environment; 
nutrition; exercise principles;  first aid; and  physical fitness 
testing 
 

947-201                       2((2)-0-4)  
วิทยาศาสตร์รักษ์โลก    
(Green Science) 
   การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สมยัใหม่ ปัญหาและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แนวคิดสีเขียว นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  
   Science knowledge development; modern 
technology; cause and effects from science and technology; 
green concept; eco-friendly innovation 
 
947-216                       2((2)-0-4) 
ชีวิตกบัการค านวณ       
(Life with Calculations) 
   การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในทางสถิติ คณิตศาสตร์กับการ
แกปั้ญหาและตดัสินใจในชีวติประจ าวนั  
   Logical reasoning; mathematical application in 
statistics; mathematics with problem solving and decision 
making in daily life 
 
948-140                       2((2)-0-4) 
ทักษะการใช้ดจิิทัล       
(Digital Literacy)  
   การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การ
ใชโ้ปรแกรมประมวลค า การใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ การ
ใช้โปรแกรมการน าเสนองาน การสร้างส่ือดิจิทลั การสืบคน้
สารสนเทศและการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์  
   Computer usage; internet usage; word processing 
program usage; spreadsheet program usage; presentation 
program usage; digital media creation; information search; 
online collaboration 
 
996-111                      2((2)-0-4) 
ตรังศึกษา         
(Trang Study)                                        
   สภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดตรังและพ้ืนท่ีใกล้เคียง
ทางดา้นภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ วิถีชีวิตของชุมชนท่ี



สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการด าเนินชีวิตของคนในสังคม 
รวมถึงแนวโนม้การพฒันาในอนาคต 
   Trang province and its neighboring areas; Trang 
geography, history, economy, society, culture and 
architecture, local wisdom, and communities ways of living 
reflecting its identity and the people’ s way of life; trends in 
urban development 
 
996-122                     1((1)-0-2) 
การรับรู้สุนทรียศาสตร์   
(Art Appreciation) 
   ศาสตร์ความงามของงานศิลปะทุกแขนง ทั้ ง 
ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และโสตทัศนศิลป์ ในประเด็นของ
ประวติัศาสตร์ แหล่งท่ีมาวิธีการรับรู้ และประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ ในระดบัการร าลึก ระดบัความคุน้เคย และระดบั
ความซาบซ้ึง 
   Aesthetic sciences of arts; visual art, audio art and 
audio-visual art; history of arts; origin of perceptions; aesthetic 
experiences in cognitive, familiar and appreciative levels 
 
996-123                     2((2)-0-4) 
ความซาบซ้ึงทางดนตรี      
(Music Appreciation) 
   การรับรู้และเข้าใจเ ก่ียวกับ ประวัติ  แนวคิด 
อารมณ์ความรู้สึกในเพลงประเภทต่างๆ และรับฟังอย่างมี
ความสุข เช่น ไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม สุนทราภรณ์ คลาสสิค ร็อค 
โพรเกรซซีฟร็อค นิวเอจ และเวร์ิดมิวสิค เป็นตน้ 
   Appreciation and perception of history, theme, 
emotion of music genres; happily listening of different types 
of music:  Thai folk, Thai traditional, Soontaraporn, classical, 
rock, progressive rock, new age, and word music 
 
996-124                  2((2)-0-4) 

สเกต็ภาพเมือง    

(Urban Sketching) 

   การสเก็ตภาพด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอด
บรรยากาศของสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น คน รถ ต้นไม้ 
อาคาร บา้นเรือนองคป์ระกอบต่าง ๆ ของเมือง และการสเก็ต
ภาพทศันียภาพของเมือง 

   Practice in sketching city surroundings such as 
people, car, tree, building, city elements and cityscape   
 
996-132                      2((2)-0-4) 
การรับรู้ธรรมชาติ      
(Nature Perception) 
   เรียนรู้และสัมผสัธรรมชาติดว้ยประสบการณ์จริง 
จ าแนกประเภทป่า ระบบนิเวศ สภาพภูมิประเทศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเตรียมตวั 
การอ่านแผนท่ี การใช้เข็มทิศ อุปกรณ์น าทางและทศันศึกษา
ธรรมชาติ 
   Learning and direct experiencing with nature; 
classifications of forests; ecosystems; topography; 
biodiversity; nature trails with tracking; planning; map 
reading; application of compass and navigator; and natural 
field trips 
 


