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ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิทยาเขตหาดใหญ่  
ใช้ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป 

 

 บังคับเรียน 24 หน่วยกิต ประกอบด้วยดังต่อไปน้ี 
 

กลุ่มสาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  
  (บังคับ จ านวน 4 หน่วยกิต) 
 
เป็นรายวิชาที่รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย ท่ีจัดสอนให้ทั้ง 5 วิทยาเขต  
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน  2((2)-0-4)  
 (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น 
และระดับประเทศ  
  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 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์  ((1)-0-2) 
            (Health for All) 
  หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวัย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  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 
(หมายเหตุ : การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์: G,P,F)  
       G (Distinction)  หมายความว่า    ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
      P (Pass)           หมายความว่า    ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ 
      F (Fail)            หมายความว่า    ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
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เปิดสอนโดยคณะร่วมกับกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
875-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์   1((1)-0-2) 
           (Benefit of Mankinds) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง     
 The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, 
work principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of 
mankind  
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
877-101  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์   1((1)-0-2) 
           (Benefit of Mankinds) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง     
 The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, 
work principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of 
mankind  
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กลุ่มสาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ (บังคับ จ านวน 5 หน่วยกิต) 
 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ 
895-001  พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
             (Good Citizens) 
   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม 
กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; 
liberty; equality; living together in a multicultural society             
 
เป็นรายวิชาที่รับผิดชอบโดยสถาบันสันติศึกษา ที่จัดสอนให้ทั้ง 5 วิทยาเขต  
950-101  จิตวิวัฒน์  1((1)-0-2)  
 (New Consciousness) 
  การเกิดจิตปัจจุบันขณะมีสติ หรือความรู้สึกตัวอยู่กับกายในปัจจุบัน จิตสงบ เป็นกลางใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้สติในการเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ การใช้สติใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์ 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เข้าใจระบบสมมติปรุงแต่งของจิต เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนอย่างมีความสุข
และแบ่งปัน 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  ชีวิตที่ดี 2((2)-0-4)   
 (Happy and Peaceful Life)  

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความ
หลากหลาย การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมพหุลักษณ์  
 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    
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กลุ่มสาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ (บังคับ จ านวน 1 หน่วยกิต) 
 

เป็นรายวิชาที่รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย ท่ีจัดสอนให้ทั้ง 5 วิทยาเขต   
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2)    
  (Idea to Entrepreneurship)  
   การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การ
จัดท าแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; 
survey for business opportunity analysis; using business models with modern business tools 
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กลุ่มสาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั (บังคับ จ านวน 4 หน่วยกิต) 
  โดยแบ่งเป็น 
 

 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน  บังคับจ านวน 2 หน่วยกิต   ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
315-201   ชีวิตแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
             (Life in the Future)  
  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงาน
สะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
  Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean 
energy; information technology for living in the future; artificial intelligence 
 
เปิดสอนโดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
820-100  รักษ์โลก รักษ์เรา   2((2)-0-4) 
            (Save Earth Save Us) 
 หลักการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน
คนรุ่นใหม่อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัยและยั่งยืน  
 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 
 
เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
200-103  ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 
            (Modern Life for Green Love)  
  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน สถานการณ์การใช้น้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวัน สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะมูล
ฝอย วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
 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) 
142-121  โลกแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 

 (The Future Earth) 
            ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และ
สังคมยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 พลังงานใหม่ พลังสีเขียว พลังงานทางเลือก ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ปัญหา
โลก ปัญหาสังคม ความเสื่อมถอยของความก้าวหน้า 
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            Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human 
lifeand modern society in 2 1 st century; new energy, green energy, alternative energy; 
ecosystem and environment; global and social problems; drawbacks of the advancement 
    
เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
472-115  ฉันต้องรอด   2((2)-0-4) 
            (Survival 101)         
 เข้าใจและเรียนรู้การเอาตัวรอด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่แตกต่างกัน เช่น ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว น้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกันตนเองจาก
ภัยใกล้ตัว และน าเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  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 
 

 การรู้ดิจิทัล    บังคับจ านวน 2 หน่วยกิต   ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
345-104   รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  2((2)-0-4) 
             (Digital Technology Literacy)   
 การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและ
ปลอดภัย ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์
คอมพิวติ้ง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 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 
 
เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
200-107  การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิตัล  2((2)-0-4) 
           (Internet of Thing for Digital life) 
  แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่, แนะน าเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่, การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด, หลักการของการเชื่อมต่อสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้งาน แนะน าโปรแกรม
ประยุกต์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 Introduction to modern computer technology; introduction to modern 
communication technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; 
introduction to program applications for 21st century skills 
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เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่  (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  
142-225  ปัจจัยท่ี 5  2((2)-0-4) 
            (The 5th need) 
            ความส าคัญและอิทธิพลของสื่อสังคมในยุคดิจิทัล กลุ่มช่วงอายุของคนในแต่ละยุคกับสื่อสังคม  
แอปพลิเคชันสื่อสังคม สื่อสังคมในยุคดิจิทัลเพื่อการศึกษาและเพ่ือการศึกษาแนวสาระบันเทิง ประโยชน์และ
โทษของสื่อสังคม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
            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 
 
เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  
472-113  ดาบสองคม   2((2)-0-4) 
            (Black and White) 
 ตระหนักและรู้เท่าทันสื่อสังคมในยุคดิจิตอล เรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิติลเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม และรู้ทันภัยอันตรายจากการใช้สื่อดิจิตอล 

 Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by 
using social media; understand the disadvantage from using social media 
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กลุ่มสาระที่ 5 กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
  (บังคับ จ านวน 4 หน่วยกิต)  โดยแบ่งเป็น 

 
 การคิดเชิงระบบ  บังคับจ านวน 2 หน่วยกิต   ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
315-202  การคิดกับการใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
           (Thinking and Reasoning) 
 นิยามและความส าคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลัก
เหตุผล การให้เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; 
types of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข 2((2)-0-4) 
            (Creative Thinking) 
 ความคิดกับความสุข  รูปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข 
ความคิดเชิงบวก ความสุขกับการศึกษา ความสุขกับความสัมพันธ์ และการประยุกต์รูปแบบการคิดมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน 
 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 ทักษะในการด าเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายของ
การมีชีวิต 
 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)   

 ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การท าความเข้าใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
อัลกอริทึม การคิดเพ่ือการตัดสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และมุมมองต่างๆ ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การท าความเข้าใจแหล่งที่มาของ
ข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ  
 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 
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เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
472-114  กบนอกกะลา 2((2)-0-4) 
            (Creative Thinking)  
  ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง; 
แผนผังความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
  Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  
 

 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับจ านวน 2 หน่วยกิต   ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
322-100  ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
            (The Art of Computing)       
  คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ยค่ารายปี การ
รวบรวมและจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการน าเสนอ 
  Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; 
annuity; collection and management data; introduction to data analysis and presentation 
 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  
895-010  การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
           (Thinking and Predictable Behavior) 
 การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตัดสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral science;decision making; 
behavior prediction 
 
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาเขตหาดใหญ่  (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
142-129  คิดไปข้างหน้า 2((2)-0-4) 
 (Organic Thinking) 
  การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ข้อสมมติฐาน การคิดแบบเอกนัยและอเนกนัย 
การค้นหาข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
เชื่อมโยง  และการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การเพ่ิมมูลค่า   
  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 
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เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
472-118  เงินในกระเป๋า   2((2)-0-4) 
 (Pocket Money) 
 ความส าคัญของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 
  The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to 
achieve target effectively; calculation of saving for emergency case  
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กลุ่มสาระที่ 6 กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร  (บังคับ จ านวน 4 หน่วยกิต)    
 

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ (ส าหรับหลักสูตรปกติ)   
890-001  สรรสาระภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
            (Essential English) 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเป็นสาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะพ้ืนฐาน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ 
 Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic 
skills in listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 
 
890-002   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
             (Everyday English) 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas 
and details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication 
 
890-003   ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
            (English on the Go)  
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือความเข้าใจ การสรุปความและ
การตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization 
and interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and 
written communication in various contexts 
 
890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
           (English in the Digital World) 
 การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to 
listening and reading texts through speaking and writing 
 
890-005   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
            (English for Academic Success) 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียน
เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding 
critically to academic texts through speaking and writing 
(หมายเหตุ : ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา)  
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เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ  (ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ)   
142-118   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟังและพูด   2((2)-0-4)  
            (Academic English: Listening and Speaking) 

 การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านการฟังและพูดผ่านบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ข่าว รายการ
โทรทัศน์ ภาพยนต์ การฟังสาระวิชาการ ประกาศแบบเป็นทางการหรือในสถานที่ท างาน การพัฒนาทักษะการ
พูด เทคนิคการพูดในบริบทต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม การต่อบทสนทนา การพัฒนา
ทักษะจ าเป็นและเตรียมความพร้อมเพ่ือทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ  
  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  
  
142-119  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอ่านและเขียน 2((2)-0-4) 
            (Academic English: Reading and Writing) 
 พ้ืนฐานการอ่านและการขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การอ่านเพื่อความเข้าใจ อ่านเพ่ือเพ่ิมพูน
วงศ์ค าศัพท์ อ่านเพื่อจับใจความส าคัญและการหาข้อมูลรายละเอียด การอ่านตีความ การอ่านเพ่ือน าข้อมูลมา
ใช้ในงานเขียน การพัฒนาทักษะการเขียน โครงสร้างประโยค ระบบการเขียน การเขียนเนื้อหาอย่างสอดคล้อง 
การสรุปความ การถอดความ การถ่ายข้อความ การเตรียมความพร้อมส าหรับกาสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษ 
 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  
   
142-215  การพูดในที่สาธารณะ  2((2)-0-4) 
            (Public Speaking) 
 เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ การเตรียมการพูดโดยใช้ข้อมูลที่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง มีข้อเท็จจริง
สนับสนุน การสื่อสารผ่านวัจนะและอวัจนะภาษา  
 Public speaking techniques; speech preparation based on information research 
with references and supporting facts; verbal and non-verbal communication 
 
142-117  การเขียนขั้นเทพ 2((2)-0-4) 
             (Advanced Writing) 
 เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง การเขียนความเรียงรูปแบบต่างๆ โดยใช้ข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็นสนับสนุน การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนงานให้
น่าสนใจ การผสมผสานเทคนิคการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในงานเขียนความเรียง  
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 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:  ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพของนักศึกษา โดยส าหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาแม่ หรือมีระดับคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก หรือมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่
แรกเข้าสูงเกินเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชา 142-215 การพูดในที่
สาธารณะ (Public Speaking) และ142-117 การเขียนขั้นเทพ (Advanced Writing) แทน
รายวิชาบังคับ)  
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กลุ่มสาระที่ 7 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  (บังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต)    
 

ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้ 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
895-020  ขิมไทย 1((1)-0-2) 
           (Thai Khim) 
 ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นด้วยขิม
ไทย 
 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 เต้นร า 1((1)-0-2) 
           (Singing, Playing, Dancing) 
 เพลงพื้นบ้าน เพลงร้องและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพ้ืนบ้าน ร ากลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว เพลง
เต้นร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao 
Song, Ten, Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
 
895-022  จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
            (Rhythm and Song) 
 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ 
กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพ้ืนฐาน 
 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) 
 กีตาร์ข้ันพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีต้าร์ 
เพลงสมัยนิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular 
music 
 
895-024  อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
           (Ukulele) 
 อูคูเลเล่ขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอูคูเล
เล่ เพลงสมัยนิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; 
popular music 
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895-025  ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
           (Harmonica) 
 ฮาร์โมนิกาขั้นพ้ืนฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของ
ฮาร์โมนิกา เพลงสมัยนิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; 
popular music 
 
895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
            (Drama and Self-reflection) 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากภาพยนตร์
และละคร 
 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) 
 ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing 
meanings as intended 
 
895-028  การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
            (Creative Drawing) 
 วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น 
 Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from 
imagination 
 
895-030  ว่ายน้ า 1((1)-0-2) 
           (Swimming) 
 การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ า กิจกรรมว่ายน้ า การน ากิจกรรมว่ายน้ าไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวัน 
 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) 
 การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
และทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to 
enhance the health and social skills needed in everyday life 
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895-032  บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
           (Basketball) 
 สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา 
มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
 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) 
 การเคลื่อนไหวกับกรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวัน 

 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)  
 การเคลื่อนไหวกับลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวัน    
 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) 
 การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
และทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 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) 
 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับค่ายพักแรม ชนิดของ
ค่าย กิจกรรมค่าย  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม การน าไปใช้ 
 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 
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895-037  แบดมินตัน  1((1)-0-2) 
            (Badminton) 
 การเคลื่อนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตัน การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริม
สุขภาพและทักษะทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 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) 
 กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อในการ
สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health 
promotion; application in daily life 
 
895-039  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1((1)-0-2) 
            (Exercise for Health) 
 วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
สมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย  
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 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 
 
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2) 
           (The Aesthetic in Photography) 
 แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 
สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรียะในการถ่ายภาพเพ่ือศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพ
เพ่ือการสื่อสาร  
 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 
061-001  ความงามของนาฏศิลป์ไทย     ((1)-0-2) 
             (Aesthetics of Thai Dance)             
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย    เพลงประกอบการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ 
      General knowledge about Thai dance;  costumes for Thai dance;  songs for Thai 
dance;  basic Thai dance movements;   Thai dance performances 
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เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  
472-116  ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น  1((1)-0-2) 
           (Local Arts and Fabric) 
 เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซึ้งในงานศิลปะของท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อนความเป็นอยู่
ภายในท้องถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนที่ในท้องถิ่นเพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยและเรียนรู้กับครูชุมชน 
  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  สุขภาพดี ชีวีมีสุข  1((1)-0-2) 
            (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 
  การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกก าลังกายและคงไว้ซึ่งความมี
สุขภาพดี ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพท้ังทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคัญของ
การกีฬาการออกก าลังกายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความส าคัญของการมีความสุข และ 
นิสัยการกินดีอยู่ดี  
  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) 
 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลังของ
ทัศนคติบวก การเรียนรู้และซึบซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรีย์ด้าน
ต่างๆ พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลาย
ความตึงเครียดด้วยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบันดาลใจ การสร้างก าลังใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
 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  พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
 (Paper Craft) 
 การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ 
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
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142-136  ปั้นดินให้เป็นดาว   1((1)-0-2) 
 (Sculpture)   
 การสร้างงานปั้นโดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุ่น เรียนรู้การใช้วัสดุ
และเครื่องมือต่างๆ ในงานปั้นอย่างปลอดภัย การชื่นชมและวิจารณ์งานปั้นผ่านการอ่านและการอภิปราย การ
พิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ความรู้พ้ืนฐานด้านงานปั้นเพื่อต่อยอด
ต่อไป  
 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  ใครๆ ก็วาดได้ 1((1)-0-2) 
            (Everyone Can Draw) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาด การฝึกทักษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพ้ืนฐาน กางลงแสงเงา 
การวาดรูปร่างมนุษย์  
 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) 
 การศึกษาประวัติศาสตร์,ลักษณะ,องค์ประกอบ,ผู้ประพันธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการพัฒนา
ทักษะการฟังดนตรีตะวันตกและตะวันออก  

 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 Art) 
  ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
 Art of Visual art, medium and technique in art creation 
  
142-237  ดีไซน์เนอร์ชุดด า 1(1-0-2) 
            (The Designers and Their Black Attires) 
            วิวัฒนาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การ
ออกแบบกับวิถีชีวิตประจ าวัน 
  Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to 
daily basis 
 

………………………………………………………………………….. 
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เงื่อนไขส าหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีเหลือ 7 – 8 หน่วยกิต 

 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

เงื่อนไขการลงทะเบียน 
หน่วย
กิต 

เงื่อนไขการลงทะเบียน 
หน่วย
กิต 

1. เลือก 
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

8 1.1 บังคับเรียน  
กลุ่มรายวิชาทางด้านภาษาอังกฤษ 
หรือ ภาษาต่างประเทศ 
ยกเว้นรายวิชาทางด้านภาษาไทย   

2 

  1.1 เลือก 
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

5 

รวม 8 รวม 7 
 

หมายเหตุ ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชากลุ่มสาระที่ก าหนด หรือ  
   จากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ    
  ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษา 
  ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิทยาเขตหาดใหญ่   

ใช้ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป 
 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
890-010  การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
          (Improving English Writing Skills) 
 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเขียนย่อหน้าและความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเชื่อมประโยคและ
เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง การเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน 
 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) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การฝึกอ่านจากสื่อสิ่งที่พิมพ์ที่เป็นของจริงในบริบทต่าง ๆ เช่น สื่อจากป้ายประกาศ ใบปลิว แผ่น
พับ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ อีเมล คู่มือต่าง ๆ เป็นต้น  การฝึกใช้เทคนิคการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น 
การอ่านแบบ skimming และ scanning การเดาศัพท์ การใช้ประสบการณ์ความรู้มาช่วยในการอ่าน การท า
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ความเข้าใจกับจุดประสงค์ผู้เขียน เป็นต้น การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยอาศัยหลักคิดจาก
สถานการณ์ในชีวิตจริง 
 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  เทคนิคพิชิตการอ่าน 2((2)-0-4) 
          (Strategic Reading for Greater Comprehension)   

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 เทคนิคการอ่าน การอ่านตั้งแต่ระดับค า วลี ประโยค ย่อหน้า และข้อความแบบต่าง ๆ การอ่าน
เพ่ือหารายละเอียด การจับใจความส าคัญ และการจับใจความที่ซ่อนอยู่ในข้อความ เทคนิคการพัฒนาอัตรา
ความเร็วการอ่าน การฝึกฝนการอ่านวัสดุการอ่านชนิดต่าง 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  อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ 2((2)-0-4) 
            (Better Academic Texts Readers) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้ประโยชน์จากรูปแบบและโครงสร้างของบทอ่านเพ่ือความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิชาการ การเพิ่มพูนค าศัพท์ทางวิชาการและการสรุปย่อเนื้อหาจากบทอ่านเชิงวิชาการ 
 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  ฝึกส าเนียงผ่านเสียงเพลง 2((2)-0-4) 
          (English Pronunciation through Songs) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้าย การเน้น
เสียงในระดับค า การโยงเสียง หน่วยเสียงที่เป็นปัญหาของคนไทย การเพ่ิมพูนวงศัพท์และส านวนภาษาใน
ภาษาอังกฤษ การฝึกและการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ 
 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 
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890-015  ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง  2((2)-0-4) 
          (English Grammar for Real Life Communication) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ หน้าที่ทาง
ภาษาและความหมาย การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 
 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 Conversation) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การสร้างความตระหนักรู้ถึงลักษณะการด าเนินบทสนทนาและหน้าที่ของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สนทนาในชีวิตประจ าวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปในบริบททางปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ การพัฒนา
ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 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) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การฟังและการพูดสั้นๆ การน าเสนอ การอภิปรายในแวดวงวิชาการและอาชีพ และการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้พูดหลากหลายส าเนียง การพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ได้ฟัง 
 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  การน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 
          (Presentations and Public Speaking in English) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ความรู้ด้านภาษาและวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล การเตรียมและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การพูดในที่สาธารณะ 
 Language knowledge and methods in gathering information; summarizing, 
analyzing and synthesizing information; preparing and giving effective presentations; public 
speaking 
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890-023  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
          (Learning English Through Cultures) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี แนวคิด ความเชื่อ ส านวน ภาษาท่าทาง เพลง บทกวีนิพนธ์ และงานฉลอง ตาม
ประเพณีทั้งของไทยและชาติต่าง 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  รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
            (Creating English Short Films) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบรรยายภาพยนตร์และบทภาพยนตร์สั้น การพัฒนาเค้าโครง
เรื่องและเค้าโครงตัวละคร การสื่อสารด้วยข้อความผ่านบทภาพยนตร์ 
 Creative writing, writing descriptions and scripts for short films; plot development 
and character outline; communicating messages through film scripts 
 
890-025  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2((2)-0-4) 
            (Study Skills in English for Higher Studies) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ การเขียนเชิงเรื่องเล่า เชิงบรรยายและเชิงแสดงความเห็น การสรุป
บันทึกย่อข้อความจากการฟังบรรยาย ทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นอภิปราย การตั้งค าถาม การ
ตอบค าถาม การแสดงความเห็น เทคนิคการน าเสนอรายงานปากเปล่า 
 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) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ การตีความและสังเคราะห์เรื่องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 
 Reading comprehension; interpreting and analyzing reading critically; writing in 
response to the reading materials 
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890-030  การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2((2)-0-4) 
          (English Communication for Business) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาพูดในบริบทธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเจรจาต่อรอง การ
สนทนาและอภิปรายอย่างเป็นทางการกับคู่ค้า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย 
 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  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน   2((2)-0-4) 
         (English in the Workplace) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดสื่อสารในที่ท างานในบริบททางธุรกิจ เช่น  การ
ต้อนรับแขก การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   การน าเสนอข้อมูล การเขียนเชิงธุรกิจ และ
ทักษะเพ่ือการสมัครงาน 
 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  ภาษาอังกฤษส าหรับนักท่องเที่ยว 2((2)-0-4)  
            (English for Travelers) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ภาษาและทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการเดินทาง การ
จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทักษะการเอาตัวรอดส าหรับนักท่องเที่ยว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมารยาท
ส าหรับนักท่องเที่ยว 
 Language and communication skills essential for travelers; trip preparation; 
planning itinerary; survival skills for travelers; different cultures and etiquette for travelers 
 
890-033  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
          (English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรอืมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การโต้ตอบทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การสื่อสารด้วยการ
เขียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 English business correspondence for consumers and entrepreneurs; written 
communication through online social media 
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890-040  การเขียนเพื่อการสมัครงาน  2((2)-0-4) 
          (Writing for Job Application) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 เงื่อนไขผู้เรียน: ต้องผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานมาแล้ว จ านวน 4 หน่วยกิต โดยไม่
นับรวมหน่วยกิต รายวิชา 890-001 (เฉพาะนักศึกษาปี 3 และ 4 เท่านั้น) 
 ศัพท์และส านวนเพื่อการสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน การหางาน การกรอกใบสมัครงาน การ
เขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ 
 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  ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน 2((2)-0-4) 
          (English for Job Interview) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ศัพท์และส านวนส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน การออก
เสียงระดับค าและระดับประโยค ทักษะการถามและตอบค าถาม การสัมภาษณ์งานเสมือนจริง จดหมายและ
อีเมล์ขอบคุณ 
 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) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 ความหมายของการแปล หน้าที่ของภาษา ความส าคัญของการแปล คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎีการ
แปล ชนิดของการแปล กระบวนการในการแปล การแปลกับวัฒนธรรม การแปลเชิงเทคนิค 
 Definition of translation; language functions; the importance of translation, 
translators’ qualities; translation theories; types of translation; translation processes; 
translation and culture; technical translation 
 
890-060  ภาษาอังกฤษตลอดเวลา  2((2)-0-4) 
          (English Twenty-Four/Seven) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การใช้แฮชแท็ก (hashtag) ตัวย่อและค าบรรยายภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อภาษาอังกฤษท่ีเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ มารยาทในการใช้สื่อสังคม
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ออนไลน์ การเลือกใช้ทรัพยากรทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และการผลิต
สื่อภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 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  ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2((2)-0-4) 
         (English for Digital Literacy)  

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ ลักษณะและ
ความหมายของสารในสื่อ หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสาร การถ่ายทอดข้อมูลที่ได้
จากการบูรณาการสารจากสื่อดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและ การสื่อสารด้วย
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษ 
 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  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน   2((2)-0-4)   
          (Winning English Test for Employment)  

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการท าข้อสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท างาน การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
 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  พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4)   
          (Winning English Test for Higher Studies) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 890-002 และ 890-003 มาแล้ว  
หรือมีคะแนน O-NET มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป 
 การทบทวนและเพ่ิมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเพื่อ
การศึกษาต่อ การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ การพัฒนากลยุทธ์การท าข้อสอบ 
 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 
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891-010  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   2((2)-0-4) 
            (Basic Japanese) 
 ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ข้ันพ้ืนฐาน โครงสร้าง
ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเบื้องต้น 
 Hirakana and Katakana characters; basic vocabulary, sentences, and grammar; 
basic Japanese structures; listening, speaking, reading, and writing skills 
 
891-011  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
         (Japanese Conversation in Daily Life) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ค าศัพท์ ส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง และการพูดภาษาญี่ปุ่น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ก าหนด 
 Vocabulary, expressions and sentences in daily life; Japanese listening and 
speaking skills; exchanging information; expressing opinions on given topics 
 
891-012  สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
         (Japanese Conversation in the Workplace) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา/ผู้สอน 
 ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในที่ท างาน โครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน ทักษะการฟัง 
และการพูดในสถานการณ์ท่ีก าหนด วัฒนธรรมการท างานในองค์กรญี่ปุ่น 
 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  ภาษาจีนเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
            (Basic Chinese) 
 สัทอักษรจีน อักษรจีน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาจีนเพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
 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  สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
         (Chinese Conversation in Daily Life) 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผู้สอน 
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นใน
สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมจีนเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions 
in provided situations; Chinese cultures for proper and appropriate communication in 
provided situations 
 
891-022  สนทนาภาษาจีนในที่ท างาน  2((2)-0-4) 
         (Chinese Conversation in the Workplace) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา/ผู้สอน 
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
 Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and 
writing in provided situations; Chinese cultures in various situations 
 
891-030  ภาษามลายูเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
          (Basic Malay) 
 ค า วลี ประโยค และไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายูเพื่อใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมที่สอดแทรกในสถานการณ์ที่ก าหนด                                                               
 Words, phrases, and basic grammatical structures; listening, speaking, reading, and 
writing Malay in everyday communication, Malay cultures in provided situations 
 
891-031  สนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
         (Malay Conversation in Daily Life)     

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา/ผู้สอน                                                                       
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นใน
สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 Communication skills; basic conversation and exchanging information or opinions 
in provided situations; Malay cultures for proper and appropriate communication 
 
891-032  สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว  2((2)-0-4) 
          (Malay Conversation for Tourism)      

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษามลายูเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา/ผู้สอน                                                                                                                                           
 ทักษะการสื่อสารภาษามลายูที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่ก าหนด  ทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียน วัฒนธรรมมลายูที่สอดแทรกในบริบทการท่องเที่ยว 
 Malay communication skills in provided situation about tourism industry; 
listening, speaking, reading, and writing; Malay cultures in tourism contexts 
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891-033  ภาษามลายูกลางส าหรับสัตวแพทย์  2((2)-0-4) 
          (Standard Malay for Veterinary Students) 
 หลักการใช้ภาษามลายูมาตรฐาน เน้นทักษะการฟังและพูด ค าศัพท์ ส านวนและประโยคภาษา
มลายูในการซักประวัติสัตว์ป่วย และการอธิบายวิธีการรักษาต่อเจ้าของสัตว์ 
 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  ภาษามลายูถิ่นส าหรับสัตวแพทย์  2((2)-0-4) 
          (Malay Dialect for Veterinary Students) 
 หลักการใช้ภาษามลายูถิ่น เน้นทักษะการพูดและฟัง การใช้ค า ส านวน และประโยคภาษามลายู
ในการซักประวัติสัตว์ป่วย และการอธิบายวิธีการรักษาต่อเจ้าของสัตว์ 
 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  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
          (Basic Korean) 
 อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษา
เกาหลีเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ประจ าวัน 
 Korean characters, sentence structures, and basic grammatical structures; 
listening, speaking, reading, and writing Korean in everyday communication; Korean cultures 
in daily life 
 
891-041  สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
          (Korean Conversation in Daily Life) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา/ผู้สอน                                                                       
 ทักษะการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นเบื้องต้นกับผู้อื่นใน
สถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Communication skills, basic conversing and exchanging information or opinions in 
provided situations; Korean cultures for proper and appropriate communication 
 
891-042  สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท างาน 2((2)-0-4) 
          (Korean Conversation in the Workplace) 

 เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีเบื้องต้นมาก่อน หรือตามความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา/ผู้สอน                                                                       
 การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและ
เขียนในสถานการณ์ที่ก าหนด วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Conversation and sentence structures for work; listening, speaking, reading, and 
writing in provided situations; Korean cultures in various situations  
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891-050  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  2((2)-0-4) 
          (Basic German) 
 ศัพท์ ไวยากรณเยอรมันขั้นพ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การออกเสียงภาษาเยอรมัน 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันขั้นพ้ืนฐาน 
 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) 
 จิตวิทยาเบื้องต้น  ความรักและการดึงดูด ระยะห่างระหว่างบุคคล  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามเหลี่ยมของความรัก ความผูกพัน 
 General psychology; love and affection; personal space; interpersonal 
relationship; triangular of love; attachment     
 
895-041  ปรัชญาจริยะ 2((2)-0-4) 
           (Ethical Philosophy) 
 แนวคิดทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก จริยศาสตร์และศาสนาจริยศาสตร์
และศาสตร์ต่าง ๆ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ กับปัญหาในปัจจุบัน 
 Ethical conceptions of western and eastern philosophers; ethics and religion; 
ethics and sciences; ethical theories; ethical theories and contemporary issues 
 
895-042  ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 2((2)-0-4) 
          (Art of communication in Thai language in the 21st century) 
 ศิลปะการสื่อสารในภาษาไทย และการรู้เท่าทันสื่อและสารในศตวรรษที่ 21 ทั้งการ
สื่อสารมวลชน และการสื่อสารผ่านสังคมสื่อสารออนไลน์ 
 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) 
 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
 Appropriate use of Thai; principles of speaking, listening, reading and writing   
 
895-044  ภาษาไทยร่วมสมัย  2((2)-0-4) 
          (Contemporary Thai Language) 
 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยร่วมสมัยประเภทต่างๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ โฆษณา 
อินเทอร์เน็ต 
 Characteristics of various types of contemporary Thai in Thai society; Thai in 
newspapers, advertisements, and the Internet   
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895-045  ทักษะการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
 (Communication Skills) 
 วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การน าเสนอ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการ 
 Verbal and non-verbal communication; Thai usage in communication; giving 
presentations; academic report writing 
 
895-046  ความคิดและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 
          (Thoughts and Communication) 
 ความคิดเชิงตรรกะ การล าดับความคิด การจับประเด็น การสรุปประเด็น การถ่ายทอดความคิด
ด้วยเหตุผล 
 Logical thinking; organization of ideas; identifying main ideas; summarizing; 
conveying ideas through reason 
 
895-047  ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์  2((2)-0-4) 
          (History in Movies) 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ วิเคราะห์ความคล้ายคลึงหรือความ
แตกต่าง การน าเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์ 
 Studying history through Thai and international films; analyzing similarities and 
differences; presenting film stories     
 
895-048  การวาดเส้นและระบายสี 2((2)-0-4) 
          (Drawing and Painting) 
 หลักการวาดเส้น องค์ประกอบทัศนศิลป์ ทฤษฎีสี การฝึกปฏิบัติวาดเส้นและระบายสีรูปทรง   
ต่าง ๆ เทคนิคการวาดเส้นระบายสี 
 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) 
          (Art for Happiness) 
 คุณค่าของศิลปะ การชื่นชมความงาม ฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสีรูปทรงต่าง ๆ การ
ประยุกต์ใช้ศิลปะในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการผ่อนคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 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  ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม  2((2)-0-4) 
          (Arts in Multicultural Society) 
 รูปลักษณ์ ความสุนทรีย์ บริบทของศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเหมือนและความต่างของ
ศิลปะบนความหลากหลายวัฒนธรรม 
 Appearance; aesthetics; art contexts in multicultural society; similarities and 
differences of art in multicultural society    
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895-051  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  2((2)-0-4) 
          (Contemporary Arts and Culture) 
 ศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย ผลกระทบและคุณค่าที่มีต่อสังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมในเป็น
ประเด็นใหม ่ๆ 
 Arts and culture in contemporary society; effects and values of Thai society; new 
issues on arts and culture    
 
895-054  การเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวแบบประหยัด 2((2)-0-4) 
          (Learning through Backpacking Trips) 
 รูปแบบการใช้เวลาว่างเพ่ือนันทนาการและแนวคิดการท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว การจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
 Types of recreational activities and tourism concepts; using technology for 
tourism information search; backpacking trips 
 
895-055  ตะลุยแดนมรดกโลก  2((2)-0-4) 
           (World Heritage Journey) 
 ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก 
 History; arts and culture; wisdom tourism in world heritage site 
 
895-056  สงขลาศึกษา  2((2)-0-4) 
           (Songkhla Studies) 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ 
 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) 
 ประวัติดนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและ
ลักษณะการประสมวงดนตรีไทย จังหวะและประเภทของเพลงไทย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
 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) 
 ความเชื่อ ประเพณีไหว้ครู ท านองเพลงไทยและการประสานเสียง เทคนิค การบันทึกโน้ตและ
การฝึกปฏิบัติดนตรีไทย 
 Beliefs; rituals of paying respect to music masters; melody and harmony; 
techniques; recording of Thai music notation and practice of Thai musical instruments 
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895-059  ดนตรีตะวันตก  2((2)-0-4) 
           (Western Music) 
 ก าเนิดของดนตรีตะวันตก ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
ลักษณะการผสมวงดนตรีตะวันตก ประเภทของบทเพลง ความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตกตามถนัดได้ 
 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 คุณค่าและประโยชน์ของพลศึกษาและนันทนาการ คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแว้
ดลอมในยุคโลกาภิวัตน์กับการพลศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  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) 
  ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่างๆ อาหารเพ่ือสุขภาพการควบคุม
น้ าหนัก และกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
  Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food,weight 
control; and physical activities for health 
 
895-062  ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน  2((2)-0-4) 
           (Active Lifestyle) 
 พฤติกรรมเนือยนิ่ง การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย วิเคราะห์กิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมกับเพศและ
วัย ประยุกต์ใช้ท่าทางการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพ่ือปรับเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจ าวัน ให้ห่างไกล
พฤติกรรมเนือยนิ่ง 
 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) 
 โรคอ้วน ภาวการณ์เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดัชนีมวลกาย การรักษาน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน สร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการลดน้ าหนัก แนวทางและโปรแกรมการออกก าลังกาย 
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
 Obesity; non-communicable diseases (NCDs); body mass index; enhancing 
inspiration, targeting weight loss; program of exercise and healthy food 
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895-070  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
           (Wisdom of Living) 
 การคิด การบริหารชีวิต และการจัดการอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและกระแส
สังคมโลก วิถีไทยกับพหุวัฒธรรม การมีจิตสาธารณะทางสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตบนพื้นฐานจริยธรรม 
 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  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  2((2)-0-4) 
          (Creative Tourism) 
 ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วางแผนและน าเสนอแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 Principle concepts of tourism; creative tourism; types of creative tourism; creating 
public media; planning and presenting creative tourism programs 
 
895-053  การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา  2((2)-0-4) 
          (Volunteer tourism) 
 แนวคิดการท่องเที่ยวจิตอาสา รูปแบบของกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กิจกรรมจิต
อาสา  และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวจิตอาสา 
 Volunteer tourism concepts; types of activity; sharing experiences; volunteering 
activities and developing volunteer tourism activities 

 
เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์    
315-103   ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   2((2)-0-4) 
  (Introduction to Intellectual Property) 
  กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม 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 

 
348-103  การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี   2((2)-0-4) 
           (Applied nanotechnology)   
   ทรรศนะคติทางนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี การประยุกต์นาโน
เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพเภสัชกรรมและทางการแพทย์ การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอาหารและ
เกษตรกรรม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหรรมและการขนส่ง การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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และวิศวกรรม การสืบค้นการประยุกต์นาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความ
ตระหนักความเป็นพิษทางนาโนเทคโนโลยี 
  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 
 
340- 103  วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชีวิต   2((2)-0-4) 
  (Applied Science for Life) 
  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ รู้ทันสารเคมีผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน จาก
ฟอสซิลสู่เชื้อเพลิง รักษ์โลก รักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม และ นิวเคลียร์พลังงานในอนาตค 
 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 
 
340-151  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
           (Science and Technology in Daily Life) 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ย่อโลกไว้ในมือด้วยการสื่อสารและ
โทรคมนาคม รู้ทันสภาพอากาศด้วยอุตุนิยมวิทยา ไปทุกพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจากต้นยางสู่
ผลิตภัณฑ์ยาง 
 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 
 
332-100   กุญแจไขธรรมชาติ     2((2)-0-4) 
            (Key to Nature)                           

 ปรากฏการณ์รอบตัวเรา วิทยาศาสตร์ของเกมส์ ภาพยนตร์และแอนิเมชัน การสาธิตและทดลอง
เสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ขนาดย่อย 
 Everyday phenomena; science of games, films and animations; science virtual 
demonstrations and experiments; science and technology; mini science project 
 
336-214  กินดี ชีวิตดี    2((2)-0-4) 
           (Smart Eating and Being Healthy)  

 อาหารดี อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ าสะอาด การออกก าลังกา 
การพักผ่อน อาหารที่ควรเลี่ยง อาหารขยะ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์   
  Good food,  five essential nutrients, healthy food, food supplements; clean 
water; exercise; rest; avoided food, junk food, alcoholic beverages 
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336-215   ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ   2((2)-0-4) 
  (Safety Life from Toxic Substances)  
  สถานการณ์และปัญหาสารพิษร่างกายจัดการกับสารพิษ สารพิษใกล้ตัว กล่องโฟมใส่อาหาร 
น้ ายาลบค าผิด น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ น้ ายาถูพ้ืน สารเคมีก าจัดแมลง สารเสพติด บุหรี่ สุรา พืชมีพิษ 
สัตว์มีพิษ มลพิษน้ าและอากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
      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    2((2)-0-4) 
  (Drug and Health)  
  ยา ยาสามัญประจ าบ้าน ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาต้านการติดเชื้อ 
ยาแก้ปวดอักเสบ ยาท าแผล วัคซีน วิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ความผิดปกติด้าน
การนอน ปัญหาจากการใช้ยา การแพ้ยา ยาผิดแผน การคุมก าเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  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 
874-192   กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  2((2)-0-4) 
   (Law relating to Occupations and Everyday Life) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจ เช่น  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียน  
   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   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2((2)-0-4) 
             (General Principles of Law and Judicial Process)  
  กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม ความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมกับชีวิตประจ าวัน 
แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ความหมายของ
กฎหมายในฐานะที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต หลักนิติรัฐและหลักนิติ
ธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจ าวัน  
   Law and social justice; importance of justice administration in daily life; 
Concepts, principles and definition of the administration of civil justice, criminal justice and 
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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((2)-0-4) 
            (Taxation and Life)  
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรกับชีวิตประจ าวัน แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานการจัดเก็บภาษี
อากร ภาระภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยภาษีอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือการ
ประกอบธุรกิจ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ การ
วางแผนภาษีอากรเพ่ือการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  
  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((2)-0-4)                             
             (Human Rights and Citizenship)  

 แนวคิดสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโน
ทัศน์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน  แนวคิดทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล ประเด็น
ปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบทางสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว  

 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 
001-131  สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4) 
             (Healthy  Body  and  Mind) 
   สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศิลปะ
กับการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม  

 Holistic health; physical and mental health care; strengthening  emotional quotient; 
art and the holistic health promotion 
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เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย 
190-404  ธรรมชาติบ าบัด  2((2)-0-4) 
           (Natural Therapy) 
          ความหมายและแนวคิดของธรรมชาติบ าบัด การใช้หลักและวิธีทางธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบัดโรค การรักษาโรคโดยการใช้
ความร้อน ความเย็น แสงแดด เครื่องหอม เครื่องดื่มสมุนไพร การอบ การประคบ และการออกก าลังกาย การ
ฝึกสมาธิและจิตบ าบัด การส่งเสริมสุขภาพจิต พลังชีวิต สิ่งแวดล้อม และศาสนากับการด ารงชีวิต การด ารงชีวิต
อย่างเข้าใจและใส่ใจ เพ่ือให้เกิดสมดุลกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
 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     พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคงในอาเซียน ความ
ร่วมมือภายใต้ประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน ความเป็นพลเมืองอาเซียน  
  ASEAN, cultural diversity, economics, politics and security in ASEAN, collaboration 
in ASEAN, ASEAN in global context, current status, ASEAN citizenship 
 
เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
142-111  ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ  2((2)-0-4) 

  (English Booster) 
 เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น  ประเภทของค า การประสม

ค า หลักการออกเสียงและการออกเสียงสูงต่ า เทคนิคการอ่านและการฟัง การท าความเข้าใจประเด็นหลักและ
การหาข้อมูลรายละเอียด บทสนทนาอย่างง่าย การสร้างประโยคค าถาม การตอบค าถาม ประโยคที่สามารถ
น าไปใช้งานได้และส านวนต่าง การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักพ้ืนฐาน โครงสร้างประโยคอย่างง่าย 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ การใช้ค าเชื่อมอย่างง่าย วงศ์ค าศัพท์ในหลากหลาย
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน  

 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 
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142-112  อังกฤษออนแอร์  2((2)-0-4) 
 (English On Air) 
 ภาษาอังกฤษออนแอร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนาทักษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน 

โดยเน้นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป การฟังเพ่ือน าไปใช้ในการพูด การอภิปราย การขยาย
ความ การจดบันทึก การจับใจความส าคัญ การสรุปข้อมูลจากการฟัง การฟังเพ่ือฝึกตีความ การพูดเชิงเล่าเรื่อง
และอธิบาย การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าแนะน า การบรรยายผู้คน สถานที่และกิจกรรมต่างๆ 
การพูดในที่สาธารณะ กลยุทธ์การอ่าน การอ่านคร่าวๆ เพ่ือจับใจความส าคัญ การอ่านผ่านๆ เพ่ือหาข้อมูล
เฉพาะ การคาดเดาความหมายจากบริบท การอนุมานการสรุปจากงานเขียน การอ่านเพ่ือการเขียน การเขียน
ย่อหน้าและเรียงความให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง การเขียนสรุปความและการถอดความ 

 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 

 
142-115  ภาษาอังกฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1((1)-0-2) 

 (English for Basic IT) 
 องค์ความรู้ค าศัพท์และศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์   เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและการด าเนินการ
ออนไลน์ต่างๆ สื่อประสม สื่อสังคมส าหรับธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืนๆ 

 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 

 
142-116  อังกฤษจริตจะก้าน 1((1)-0-2) 

 (English Pronunciation) 
 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ท านองเสียง การเน้นเสียง ส าเนียงภาษาอังกฤษ 
 English pronunciation and articulation; intonation; stress; different accents of 

English 
 
142-211  อังกฤษกันทุกวัน  2((2)-0-4) 

 (English Everyday) 
 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษแบบทั่วไป การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ 
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือน าไปใช้ในการเรียน การฟังเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ การ
อภิปรายและการน าเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การเขียน
เชิงวิชาการและการเขียนในชีวิตประจ าวัน 
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 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  ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล 2((1)-2-3) 

 (English for Personality Development) 
 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ จากศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น การพัฒนา

บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม โลกและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น การ
เรียนรู้ภาษาผ่านเนื้อหาและการเรียนรู้เนื้อหาผ่านภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาความ
เป็นปัจเจกบุคคลควบคู่กันไป 

 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 

 
142-214  ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง 1((1)-0-2) 

 (Media Language and Art of Storytelling) 
 ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะส าหรับการท างานในอุตสหกรรมการผลิตสื่อ เช่น การเขียนข่าว 

การโฆษณา สื่อวิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์  การแสดง เป็นต้น ศาสตร์และศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง 
การเล่าเรื่องให้มีประสิทธิภาพ จับใจผู้ฟังและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 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 

 
142-224  สื่อสร้างสรรค์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ 1((1)-0-2) 

 (Creative Medias for Academic Presentation) 
 ประเภทของสื่อเพ่ือน าเสนอทางวิชาการ: โฆษณา ภาพเคลื่อนไหว เกมคอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย 

ภาพและข้อมูลดิบ การน าเสนอทางวิชาการและสภาพแวดล้อม การน าเสนอข้อมูลทางเทคนิค โทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์ สื่อโต้ตอบ เทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือการน าเสนอ การป้องกันข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของสื่อ
เพ่ือการน าเสนอ ทรัพยากรดิจิทัลและเครื่องมือ การผลิตและเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 

 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 
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142-226  การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรค์ 1((1)-0-2) 
 ส าหรับการประชุมวิชาการและการสื่อสาร 

 (Creative Presentation Design for Conference and Communication) 
 ประเภทของงานน าเสนอ เนื้อหาและการออกแบบ โครงร่างและล าดับเรื่อง การน าเสนอที่ดี 

ส่วนผสมในงานน าเสนอ คลังแม่แบบ คุณสมบัติของภาพ พื้นผิวและพ้ืนหลัง ภาพและการสะท้อนอารมณ์ การ
ออกแบบเค้าโครงการน าเสนอ แนวโน้มการน าเสนอในศตวรรษที่ 21 ทักษะการน าเสนอ 

 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 
 
142-227  ท าเงินด้วย Youtube 1((1)-0-2) 

 (Youtube Marketing and Viral Videography) 
 อุตสาหกรรมวิดิโอบล็อกบน Youtube ก าหนดขอบเขตของสื่อดิจิทัล สร้าง Youtube Channel 

ของตนเอง กฏระเบียบข้อบังคับบน Youtube ลิขสิทธิ์ระดับนานาชาติและสัญญาอนุญาตการใช้สื่อ การสร้าง
วิดิโอไวรัลและการสร้างเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล 

 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 

 
142-228  การออกแบบผลิตภัฑณ์และการสร้างแบรนด์ 1((1)-0-2) 

 (Basic (Product Design Branding) 
 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น 

ด้วยราคาที่จูงใจ ใช้ระยะเวลาการผลิตสั้นลง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง การน าเสนอและการสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาซึ่ ง
ผลส าเร็จของรายได้   

 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 

 
142-229  การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์  1((1)-0-2) 

 (Online Advertising Management) 
 โฆษณาบนกูเกิล ช่องทางการโฆษณาในวงกว้างระดับโลก ศักยภาพของบริษัทกูเกิล ศักยภาพใน

การสร้างสื่อโฆษณาบน กูเกิล ที่รองรับการปรับแต่งให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ต่างกันได้ 
 Google adword; significant global advertising platform; capabilities of Google 

company; Google adword providing highly customizable advertising in any computer device 
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142-238  ตะลอนทัวร์ 2((2)-0-4) 
  (Learn to Roam) 
 ท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในต่างประเทศ การวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศ การขอพาสปอร์ต การขอ

วีซ่า วีซ่าประเภทต่างๆ การ เตรียมเอกสารที่จ าเป็น การหาข้อมูลที่พัก เกร็ดความรู้ส าหรับผู้ที่เดินทางคนเดียว 
ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย (Culture Shock) และการตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural 
Awareness) ภาษาท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับนักท่องเที่ยว การเตรียมตัวส าหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ วิธีการ
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่ออยู่ต่างประเทศ 

 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   

 


