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ลักษณะรายวิชา 

 
1.  รหัสและชื่อวิชา 01-001-103 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                        

Thai for Communication 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาไทย หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ทุกช้ันป 

4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด  16  สัปดาห ทฤษฎี  3  คาบเรียนตอสัปดาห   
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห  และตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา         
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจหลักการฟง  การพูด    การอาน  และการเขียนภาษาไทย 
2.  มีทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาไทย 
3. นําภาษาไทยไปใชเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยในการส่ือสาร 
 

8.  คําอธิบายรายวิชา ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย  ภาษากับการส่ือสาร   ทักษะการฟง การพูด 
การอาน และการเขียนประเภทตาง  ๆ 
 

                                            Basic Thai language usage; language and communication; language  
                                            skills, listening, speaking, reading and writing 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.  รหัสและชื่อวิชา 01-001-104 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 
Thai for Business Communication 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาไทย หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ทุกช้ันป 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด  16  สัปดาห ทฤษฎี  3  คาบเรียนตอสัปดาห   
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห  และตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา         
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจความสําคัญของการส่ือสารทางธุรกิจ 
2. ประยุกตการเขียนภาษาไทยใหส่ือสารความหมายไดอยาง     
    ถูกตอง กะทัดรัด ชัดเจน และสละสลวย 
3. ประยุกตใชหลักเกณฑตาง ๆในการเขียนจดหมายธุรกิจ และรายงาน     
    ตลอดจนบันทึกขอความไดอยางถูกตอง  
4. ปลูกจิตสํานึกรูคุณคาของภาษาไทย 

8.  คําอธิบายรายวิชา ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการส่ือสารทางธุรกิจ แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารทาง
ธุรกิจ  หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ  
รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ 
 

                                           General knowledge and concepts of business communication; principles of  
                                               business letter writing; types of business letters; business-related reports  
                                               and projects   
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.  รหัสและชื่อวิชา 01-001-107 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ 
Thai for Presentation 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ทุกช้ันป 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด  16  สัปดาห ทฤษฎี  3  คาบเรียนตอสัปดาห   
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห  และตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา         
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจพื้นฐานการใชภาษาไทย 
2.  เขาใจวิธีการนําเสนอ 
3.  ประยุกตใชภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ 
4.  นําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.  เห็นความสําคัญของการใชภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ 
 

8.  คําอธิบายรายวิชา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูท่ัวไปในการนําเสนอ 
องคประกอบการนําเสนอ ประเภทการนาํเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ  
การเตรียมการนําเสนอ และการเลือกส่ือโสตทัศนูปกรณ 

 

                                           Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors  
                                           of presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation   
                                           and audio-visual aids selection 
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  ลักษณะรายวิชา 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 01-001-109 วรรณคดีไทย                                                      

 Thai Literature 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ทุกช้ันป 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด  16  สัปดาห ทฤษฎี  3  คาบเรียนตอสัปดาห   
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห  และตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา         
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานและท่ีมาของวรรณคดีมรดก ความสําคัญและ   
คุณคาของวรรณคดีมรดก 

2.  ประยุกตการอานวรรณคดีมรดก 
3.  เขาใจวรรณคดีมรดก 
4.  เห็นความสําคัญของวรรณคดีมรดก 
 

8.  คําอธิบายรายวิชา ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดี
มรดก  ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก  วิเคราะหและประเมินคา
วรรณคดีมรดก 

 

                                                 Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature;                      
                                           importance and value of heritage literature; analysis and evaluation of  
                                           heritage literature 



 50

ลักษณะรายวิชา 
 
1.  รหัสและชื่อวิชา 01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ 

Thai Writing for Profession 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ทุกช้ันป 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด  16  สัปดาห ทฤษฎี  3  คาบเรียนตอสัปดาห   
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห  และตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา         
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจเทคนิคการเขียน และการเขียนยอหนา 
2. เขาใจการเขียน คํานํา และบทสรุป โครงเร่ืองและการตัง้ช่ือเร่ือง 
3. การเขียนความเรียงเชิงสรางสรรค  
4. เห็นความสําคัญของเทคนิคการเขียน 
 

8.  คําอธิบายรายวิชา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน  การเขียนหนังสือราชการ  การเขียน
รายงานการประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การ
เขียนโครงการ  การเขียนบทความ  การเขียนคําขวัญและโฆษณา 

 

                                           Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages;  
                                           speeches; projects; articles; slogan and advertisements 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.  รหัสและชื่อวิชา 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 
English 1 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 
3.  ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1  ช้ันปท่ี  1 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด 16 สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห 
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห   และศึกษาคนควานอกเวลา 6 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  รูและจดจําศัพท  สํานวน  ท่ีใชในการสนทนาในสถานการณตางๆ 
2.  รูโครงสรางประโยคและไวยากรณระดับพื้นฐาน 
3.  เขาใจและตอบคําถามจากเนื้อเร่ืองท่ีอานไดอยางเหมาะสม 
4.  เขาใจและตอบคําถามจากเร่ืองท่ีฟงไดอยางเหมาะสม 
5.  นําศัพทและสํานวนในบทสนทนาตางๆไปใชไดอยางเหมาะสม 

8.  คําอธิบายรายวิชา การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพืน้ฐาน  การทกัทาย  การแนะนําตัว 
การบรรยายบุคคล  การบรรยายส่ิงของ ความสนใจและงานอดิเรก  การบรรยาย
สถานท่ี  การบรรยายเหตุการณในอดีต  และการบรรยายแผนการและการ
พยากรณในอนาคต  
 

Basic English language usage of expressions and structures; greetings and 
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; 
describing places; describing past events; describing future plans and 
predictions 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.  รหัสและชื่อวิชา 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 
English 2 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 
3.  ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  2  ช้ันปท่ี  1 
4.  พื้นฐาน 01-002-101  ภาษาอังกฤษ 1  

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด 16 สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห  
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา 6 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  รูและจดจําศัพท  สํานวน  ท่ีใชในการสนทนาในสถานการณตางๆ 
2.  รูโครงสรางประโยคและไวยากรณระดับท่ีสูงข้ึน 
3.  เขาใจและตอบคําถามจากเนื้อเร่ืองท่ีอานไดอยางเหมาะสม 
4.  เขาใจและตอบคําถามจากเร่ืองท่ีฟงไดอยางเหมาะสม 
5.  นําศัพทและสํานวนในบทสนทนาตางๆไปใชไดอยางเหมาะสม 

8.  คําอธิบายรายวิชา การใชภาษาระดับสูงข้ึนเพือ่ใชภาษาถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยาง
เหมาะสม ไดแก  การเปรียบเทียบ  ข้ันตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและ 
การเตือน  การกําหนดเง่ือนไข  ขาวหนังสือพิมพ  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
การสมัครงานและการศึกษาตอ 
 

Upper level of English language usage for different situations: comparison; 
instructions and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; 
job application and study application 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

ลักษณะรายวิชา 
 

 
 

 
 

1.  รหัสและชื่อวิชา 01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค 
Technical English 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1  ช้ันปท่ี  2 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด 16 สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห 
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห   และศึกษาคนควานอกเวลา 6 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจการอานขอความท่ีเกี่ยวเนื่องกับงานวิชาชีพ 
2.  เขาใจในสาระสําคัญของขอความท่ีเกีย่วเนื่องกับงานสายชาง 
3.  มีทักษะในการจับสาระสําคัญและสรุปความจากการฟง 
4.  นําศัพทและสํานวนไปใชสนทนาในสถานการณตางๆทางงาน        
     วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
 

8.  คําอธิบายรายวิชา การใชภาษาอังกฤษท่ีเกีย่วเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพท
และสํานวนเกีย่วกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเร่ือง 
การใหนิยามและการจําแนกประเภท  การเปรียบเทียบ  ข้ันตอนการปฏิบัติ 
ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการและบทคัดยอ  
 

English language usage for careers in technical fields: technical terms 
and work-related expressions; main ideas and supporting details; 
definitions and classification; comparison; instructions; notice and labels; 
process description and abstracts 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.  รหัสและชื่อวิชา 01-002-206 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  
English for Career 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1, 2 ช้ันปท่ี  1, 2, 3 
4.  พื้นฐาน 01-002-102   ภาษาอังกฤษ  2 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด 16 สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห  
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา 6 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  รูและจดจําศัพทสํานวนท่ีจําเปนใชคลายคลึงกันในอาชีพตางๆ 
2.  นําศัพทและสํานวนไปใชใหถูกตองในสถานการณตางๆ  
3.  พูดบทสนทนาตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 
4.  เขียนบทสนทนาตามสถานการณตางๆ 
5.  ประยุกตใชภาษาอังกฤษในอาชีพตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8.  คําอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือนาํไปใชในอาชีพตางๆ การพบปะผูคน การใช
โทรศัพท การนัดหมาย  การนําเสนองาน  การบอกคุณสมบัติของสินคาและ
บริการ  การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ  การตอวาและการ
แกปญหาท่ีเกดิข้ึนในการดําเนินธุรกิจ  การตรวจสอบความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน  ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม  
           

English language communication skills for various careers; meeting people; 
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing 
products and services; identifying goals and business decision making; 
making and dealing with complaints; checking progress on work; 
understanding language and culture 
 
 
  
                 



 55

ลักษณะรายวิชา 
 

1.  รหัสและชื่อวิชา 01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1 
English  Reading 1 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1, 2 ช้ันปท่ี  2, 3 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด 16 สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห 
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา 6 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจกลวิธีการอาน 
2. สรุปความสําคัญของเร่ืองท่ีอาน 
3. เขาใจรายละเอียดของเร่ืองท่ีอาน 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการอานภาษาอังกฤษ 
 

8.  คําอธิบายรายวิชา การใชพจนานกุรม  การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบ
และโครงสรางของประโยค องคประกอบท่ีชวยในการอาน ทักษะการอาน
จับใจความ และเทคนิคการอาน 
 

                                          Using a dictionary; guessing the meanings of words from context;  
                                          components and sentence structures; components of  reading comprehension;  
                                          reading skills of finding main ideas and reading techniques     
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ลักษณะรายวิชา  
 
1.รหัสและชื่อวิชา               01-002-216    การฟงภาษาอังกฤษ 

                                                           English Listening 

 

2.  สภาพรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 
3.  ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1  ช้ันปท่ี  1 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด 16  สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห  
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา 6 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต  

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจหลักและวิธีการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
2.  ใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3.  ใชภาษาไดอยางเหมาะสมตามสถานภาพของคูสนทนาและ 
      ถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
4.  เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการสนทนา 
5.  นําศัพทและสํานวนในบทสนทนาตางๆไปใชไดอยางเหมาะสม 

8.  คําอธิบายรายวิชา ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน 
การฟงระดับประโยค  การฟงบทสนทนา  การฟงระดับยอหนา  การฟงบทความ 
และตอบคําถาม  ทักษะการฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง 
 

Introduction to English listening skills in various situations in daily lives; listening  
simple  sentences, short  dialogues, short  paragraphs, short articles and answering  
the questions; listening comprehension skills of finding main ideas and listening 
techniques 
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ลักษณะรายวิชา 

 

 
 
 

1.  รหัสและชื่อวิชา 01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 
Industrial English 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1  ช้ันปท่ี  2, 3 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด 16 สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห 
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา 6 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจคําศัพทเกี่ยวกับเครื่องมือ ผลิตภัณฑ อานปายประกาศ และ 
     สัญลักษณ 
2.  นําโครงสรางภาษาเกี่ยวกบัการบรรยายเคร่ืองมือและวธีิการใชไปใช     
     อยางถูกตอง 
3.  เขาใจการกรอกแบบฟอรมการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ      
     แสดงความคิดเห็นในงานอาชีพและการบันทึกรายงาน 
4.  มีทักษะการใชภาษาอังกฤษดานงานอุตสาหกรรม  
 

8.  คําอธิบายรายวิชา ทักษะการใชภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอุตสาหกรรมเบ้ืองตน การบรรยาย
เคร่ืองมือและวิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศ
และสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ  การบันทึกรายงาน 
 

Introduction to English language skills in industrial fields; describing 
tools and tool using; comparing products; reading signs and symbols; 
filling in repairing and maintenance forms; expressing opinions in 
industrial areas; writing down the reports  
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.รหัสและชื่อวิชา              01-002-218     การสนทนาภาษาอังกฤษ    
                                                                  English Conversation 
 

2.  สภาพรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 
3.  ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1, 2  ช้ันปท่ี  1, 2 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน   ตลอด 16 สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห  
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห และศึกษาคนควานอกเวลา 6 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต  

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจหลักและวิธีการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
2.  ใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3.  ใชภาษาไดอยางเหมาะสมตามสถานภาพของคูสนทนาและ 
     ถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
4.  เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการสนทนา 
5.  นําศัพทและสํานวนในบทสนทนาตางๆไปใชไดอยางเหมาะสม 

8.  คําอธิบายรายวิชา การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา  ไดแก  การทักทายและแนะนําตัว  คําแนะนํา  การสนทนาทาง
โทรศัพท การบอกท่ีต้ังและทิศทาง  การขอรองและการเสนอให  การขอบคุณ 
และการขอโทษ  
 

Conversation in various situations in daily lives in accordance with native 
culture: greetings and introductions; advice; telephoning; locations and 
directions; requests and offers; thanking and apologizing 
 

 
 
 

 



 59

 

ลักษณะรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  รหัสและชื่อวิชา 01-002-219 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

English for Communication in Daily Life 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1, 2 ช้ันปท่ี  2, 3 
4.  พื้นฐาน -  

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด 16 สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห  
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห และศึกษาคนควานอกเวลา 6 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจสารท่ีอานหรือฟงในชีวิตประจําวัน 
2.  เขาใจสํานวนและรูปแบบของภาษาเพือ่การส่ือสารท่ีเหมาะสมกับ  
     วิชาชีพ 
3.  มีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
4.  ใชศัพทและสํานวนในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน        
     สถานการณตางๆ และในชีวิตประจําวนัไดอยางเหมาะสม 
 

8.  คําอธิบายรายวิชา ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอส่ือสารในสถานการณตางๆ 
การจองต๋ัวและการจองหองพัก การส่ังอาหาร การโทรศพัท การบนัทึกสาระสําคัญ 
การนําเสนอขอมูล  การนดัหมาย 
 

English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving 
tickets and reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing 
important information; presenting information; and making an appointment          
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชา                  01-002-220   ภาษาจนีเบ้ืองตน       
                                                                     Fundamental of Chinese        
 

2.  สภาพรายวิชา                             หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 
 

3.  ระดับรายวิชา                             ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันปท่ี 1  
 

4.  พื้นฐาน      - 
 

5.  เวลาการศึกษา                           48  คาบเรียนตลอด 16  สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห       
                                                        ศึกษาคนควานอกเวลา 6  ช่ัวโมงตอสัปดาห     
                

6.  จํานวนหนวยกิต                       3 หนวยกิต 
 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา      1.  รูและจดจําศัพท  ท่ีใชในการสนทนาในสถานการณตางๆ 
2.  รูจักนําคําศัพทมาแตงเปนประโยคระดับพื้นฐานได 
3.  เขาใจและตอบคําถามจากเนื้อเร่ืองท่ีอานไดอยางเหมาะสม 
4.  เขาใจและตอบคําถามไดอยางเหมาะสม 
5.  นําศัพทและสํานวนในบทสนทนาตางๆไปใชไดอยางเหมาะสม 

8.  คําอธิบายรายวิชา                    ทักษะภาษาจีนเบ้ืองตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยค 
                                                     และไวยากรณ ภาษาจนีข้ันพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความ               
                                                          ภาษาจีนส้ันๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปนภาษาจีนอยางพอ 
                                                      เขาใจได           
 

                          Introduction to Chinese language skills: listening, speaking,   
                                                 reading and writing; basic sentence patterns and grammar;  
                                                 practice of short conversations and reading short messages; 
                                                 making a summary and answering questions understandably 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชา                  01-002-221   ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร 1      
                                                                       Chinese for Communication 1  
           

2.  สภาพรายวิชา                             หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 
 

3.  ระดับรายวิชา                             ภาคเรียนท่ี 2 ช้ันปท่ี 1 
  

4.  พื้นฐาน                01-002-220   ภาษาจนีเบ้ืองตน 
 

5.  เวลาการศึกษา                           48  คาบเรียน  ตลอด 16  สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห       
                                                       ศึกษาคนควานอกเวลา 6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 
                    

6.  จํานวนหนวยกิต                       3 หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา      1.  ใชคําศัพทท่ีเรียนมาส่ือสารกับบุคคลท่ัวไป 
2.  ส่ือสารเบ้ืองตนไดโดยใชคําศัพทงายๆ 
3.  เขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาจีน 
4.  เขาใจและสามารถตอบคําถามไดอยางเหมาะสม 
5.  นําศัพทและสํานวนในบทสนทนาตางๆใชในการส่ือสาร 

8.  คําอธิบายรายวิชา    คําศัพทและสํานวนท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวนั   
ความสามารถในการส่ือสารกับบุคคลท่ัวไปไดอยางเหมาะสม  

 

                                                       Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to     
                                                       communicate with other people appropriately       
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ลักษณะรายวิชา 

1. รหัสและชื่อวิชา                  01-002-222  การแปลภาษาจีนเปนไทย 1      
                                                                     Chinese to Thai Translation 1  
 

2.  สภาพรายวิชา                             หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 
 

3.  ระดับรายวิชา                             ภาคเรียนท่ี 2 ช้ันปท่ี 1 
 

4.  พื้นฐาน                      01-002-220    ภาษาจนีเบ้ืองตน 
 

5.  เวลาการศึกษา                           48  คาบเรียนตลอด 16 สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห       
                                                       ศึกษาคนควานอกเวลา 6  ช่ัวโมงตอสัปดาห      
               

6.  จํานวนหนวยกิต                        3 หนวยกิต 
 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา      1.  แปลคําศัพทจากภาษาจีนเปนภาษาไทย 
2.  แปลประโยคระดับพื้นฐาน 
3.  แปลสํานวนงายๆไดอยางเหมาะสม 
4.  รูหลักไวยากรณการแปลเบ้ืองตน 
5.  นําคําศัพทและสํานวนมาใชในการแปล 

8.  คําอธิบายรายวิชา                      หลักวิชาการแปลพ้ืนฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีน 
                                                  เปนภาษาไทย รวมท้ังเรียนวิธีการแปลปากเปลา                
                                                

               Basic translation rules and practice of translating  messages from  
                                                        Chinese into Thai and learning how to translate orally 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชา                  01-002-223    การแปลภาษาจีนเปนไทย 2      
                                                                      Chinese to Thai Translation 2 
 

2.  สภาพรายวิชา                             หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี 
 

3.  ระดับรายวิชา                              ภาคเรียนท่ี 2 ช้ันปท่ี 2  
 

4.  พื้นฐาน                                      01-002-222    การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 
 

5.  เวลาการศึกษา                            48   คาบเรียน ตลอด 16  สัปดาห เปนทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห       
                                                        ศึกษาคนควานอกเวลา  6  ช่ัวโมงตอสัปดาห        
             

6.  จํานวนหนวยกิต                        3 หนวยกิต 
 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา      1.  รูและจดจําคําศัพทเฉพาะ 
2.  นําคําศัพทเฉพาะมาแปลเปนภาษาทางราชการ 
3.  แปลจดหมายทางวิชาการ 
4.  แปลภาษาจีนเปนภาษาไทยโดยใชสํานวนและภาษาท่ี  
      สละสลวย 
5.  แปลภาษาจนีท่ียากและซับซอนมากข้ึนเปนภาษาไทย 

8.  คําอธิบายรายวิชา                     หลักวิชาการแปลช้ันสูง ไดแก การแปลจดหมายทางราชการ  
                                                 และการแปลเชิงธุรกิจ วิธีการแปลปากเปลา     
 

    Advanced translation rules: translating official letters; 
                                                       translating business issues; how to translate orally  
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-003-101    มนุษยกับสังคม 
                       Man  and  Society 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาสังคมศาสตร หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1 ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี  3 คาบเรียนตอ

สัปดาห  ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอก
เวลา  6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3   หนวยกิต   
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยในสังคม 

2. เขาใจการจัดระเบียบสังคมการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ     
     วัฒนธรรม และปญหาสังคม 
3. สามารถพัฒนาตนเองใหมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
4. เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมตลอดจนเอกลักษณและคานิยม    
    ของสังคมไทย 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความรูเบ้ืองตนทางสังคมศาสตร    สังคมกบัวัฒนธรรม   พฤติกรรม
ของมนุษยในสังคม   การจัดระเบียบทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  
สถาบันทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
ปญหาสังคม          
 

 Introduction to social sciences; society and culture; human 
behavior in society; social organization; socialization; social 
institutions; social and cultural changes; social problems 
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ลักษณะรายวิชา 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-003-102    มนุษยสัมพันธ 

                       Human Relations 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1 ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห  ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา  6  
ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืน สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได 

2. เขาใจสถานะ และการปฏิบัติงานโดยใชมนุษยสัมพันธของผูนํา 
3. เขาใจมนุษยสัมพันธตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย และแนวคิด 
    ของพุทธศาสนา 
4. นําหลักและวิธีการทางมนุษยสัมพันธไปใชในการทํางาน ในการ 
    ครองเรือน และชีวิตประจําวัน 
 

8. คําอธิบายรายวิชา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ   พฤติกรรมและธรรมชาติของ
มนุษย   แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน   มนุษยสัมพันธ    
ในองคกร  การส่ือสารกับมนุษยสัมพันธ  มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรม
ไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ 
 

 Introduction to human relationship; human behavior and nature; 
motivation and human relationship in workplace; human relationship 
in organizations; communication and human relationship; human 
relationship in Thai culture; religious principles and human 
relationship 
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ลักษณะรายวิชา 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-003-103    ระเบียบวิธีวิจัย  

                       Research Methodology 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  2 ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน 02-001-103    สถิติเบ้ืองตน 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา  
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจหลักการ  วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย 

2. รูข้ันตอนการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  ตัวแปรและสมมติฐาน 
    ในการวิจัย 
3. เก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย 
ข้ันตอนสําคัญของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและ
สมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูล
และการนําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย   และรายงานการวิจัย 
 

 Introduction to research; objectives and types of research; research 
process and research design; variables and research hypothesis; 
sampling and data collecting; data process and research analysis; 
data interpretation and presentation;  proposal and report writing    
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ลักษณะรายวิชา 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-003-104    การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  

                       Life and Social Skills 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1  ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห  ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอก
เวลา  6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจแนวคิดการอยูรวมกันในสังคม  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ     

    พอเพียง  
2. นําหลักเกณฑเทคนิควิธีไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตและ                
     การประกอบสัมมาชีพ 
3. พัฒนาการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
4. เห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง   ภาระหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของบุคคล  กลยุทธการบริหารตนเอง  เทคนิคการครองใจคน  
การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  คุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and 
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling 
people; efficient work performance; morality and professional 
ethics 

 

 

 
 
 
 



 68

 

ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-003-105   สังคมกับเศรษฐกิจ  
                      Society and Economy 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1  ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห  ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา  
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจความรูท่ัวไปในการศึกษาสังคมเศรษฐกิจ 

2. เขาใจวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา 
3. เขาใจสถาบันทางเศรษฐกิจ 
4. เขาใจการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
5. เขาใจความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
6.  เห็นความสําคัญของระบบเศรษฐกิจท่ีมีตอการพัฒนาประเทศ 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความรูท่ัวไปดานสังคมเศรษฐกิจ  วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและ
กลไกราคา  สถาบันทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ 
 

 General knowledge of economic society; the development of economic 
system and  pricing,  economic institution; social and economic 
development; economic cooperation at  various levels 
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ลักษณะรายวิชา 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-003-106    สังคมกับการปกครอง  

                       Society and Government 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาสังคมศาสตร  หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1  ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา  
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3   หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม 

2. เขาใจรัฐและอุดมการณทางการเมือง 
3. เขาใจรูปแบบการปกครองของไทย 
4. เขาใจสถาบันการเมืองการปกครอง 
5. เขาใจการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
6. ตระหนักและเห็นความสําคัญของหลักการประชาธิปไตย 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบ
การปกครองของไทยสถาบันการเมืองการปกครอง  การมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน  
 

 General knowledge of society, state  and  political  ideology; types  
of  Thai  government and politics  institution; political  participation  
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-003-107    สังคมกับส่ิงแวดลอม  
                       Society and Environment 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาสังคมศาสตร  หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1  ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา  
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจความรูพื้นฐานและส่ิงแวดลอม แนวคิดพื้นฐานทาง   

    นิเวศวิทยา 
2. เขาใจการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เขาใจปญหาส่ิงแวดลอม และมลพิษส่ิงแวดลอมรวมท้ังการ   
    จัดการส่ิงแวดลอม 
4. ตระหนักถึงคุณคาของสังคมและส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความสําคัญของสังคมกับส่ิงแวดลอม   แนวความคิดพื้นฐานทาง
นิเวศวิทยา  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   มลพิษ
ส่ิงแวดลอม   การจัดการส่ิงแวดลอม 
 

 Importance of society and environment; fundamental concept of 
ecology; natural resources and environmental  conservation; environmental 
pollutions; environmental management 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-003-108   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                      Sufficiency Economy Philosophy 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา  
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 

    พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. เขาใจความหมายและวิวัฒนาการการพัฒนาเศรษฐกิจในปจจุบัน 
3. เขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ และวิธีการพัฒนา   
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 
4. เขาใจหลักปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐและเอกชน  
    ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสรางภูมิคุมกัน 
    ทางเศรษฐกิจ 
5. นําความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับตนเองและ   
    สังคม 
6. ตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตตามแนว   
    เศรษฐกิจพอเพียง 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพยีง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ    เศรษฐกิจพอเพยีงกับสังคมและชุมชน  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการท่ีด ี การสรางภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency      
 economy and economic development; sufficiency economy     
 in society and community; sufficiency economy philosophy      
 and  good governance management; self-immunity protection from    
 socioeconomic, application of  sufficiency economy philosophy 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-003-109   กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 
                      Law and Professional Ethics 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาสังคมศาสตร หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1  ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา  
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจกฏหมายท่ัวไป 

2. เขาใจกฏหมายในการประกอบอาชีพ 
3. เขาใจจริยธรรมในวิชาชีพ 
4. นําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต 
5. เห็นความสําคัญของวิชากฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย  ความเปนมาของกฎหมาย  ระเบียบ
ปฏิบัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา  
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพตอการ
กาวลวงในสิทธิสวนบุคคล  แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรม  และ
ความรับผิดชอบตอสังคม  กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ี เกี่ยวของกับการ
ตระหนักเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ   

 

Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing 
with professions; professional ethics; human-right; general concepts 
of ethics and social responsibility; case study related to realization on 
professional ethics  
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-003-112   อาเซียนศึกษา   
                       ASEAN Studies 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1 ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห  ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอก
เวลา  6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจการกําเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย 

    ตะวันออกเฉียงใต) 
2. เขาใจแนวคิดการรวมกลุมประเทศอาเซียน 
3. เขาใจบทบาทและปฏิญญาอาเซียน 
4. เขาใจขอกําหนดท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนกฎบัตรอาเซียน 
5. เขาใจความรวมมือและเปาหมายในการพัฒนาดานการเมือง    
    และความม่ันคง ดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของ 
    ภูมิภาคอาเซียน 
 6. ตระหนักถึงความสําคัญของการอยูรวมกันในภูมิภาคอาเซียน 

8. คําอธิบายรายวิชา  กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต (อาเซียน) 
แนวคิดการรวมกลุมประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน 
ขอกําหนดท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน เปาหมาย 
และความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง   
การพฒันาดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 
 

Establishment of Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN); concepts of ASEAN integration; ASEAN roles and 
declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN charter; 
goals and cooperation in political and security, economic and 
socio-cultural development in the ASEAN region  
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-003-113   สันติศึกษา  
                      Peace Studies 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาสังคมศาสตร  หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1 ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห  ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอก
เวลา  6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ 

2. เขาใจปญหาความขัดแยงและความรุนแรงระดับครอบครัว     
    ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ 
3. เขาใจการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 
4. ตระหนักถึงคุณคาของสันติภาพในสังคม 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหา
ความขัดแยงและความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
ระหวางประเทศ  การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 

 Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, 
conflict and violence in family, community, nation and international 
level; non-violence management for conflict  resolution 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-004-101    สารสนเทศและการศึกษาคนควา  
                       Information and Study Skills 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชามนุษยศาสตร  หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1 ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียนตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา  
6  สัปดาหตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. รูเกี่ยวกับสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ 

2. เขาใจวิธีการสืบคนสารสนเทศ 
3. มีทักษะและกลยุทธในการสืบคนสารสนเทศ 
4. เขาใจวิธีการศึกษาคนควา 
5. นําความรูไปใชในการเขียนรายงานทางวิชาการ 
6. ตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศและการศึกษาคนควา 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการ
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด  การสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศและการใชเคร่ืองมือชวยคน  การศึกษาคนควา  การอางอิง 
และบรรณานุกรม 
 

 General knowledge of information; information resources; storage 
systems for information resources in libraries; information resources 
retrieving and usage of retrieving tools; study skills; citation and 
bibliography 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-004-103    จิตวิทยาท่ัวไป   
                       General  Psychology 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชามนุษยศาสตร  หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด 16 สัปดาหเปนภาคทฤษฎี  3  คาบเรียนตอ

สัปดาห  ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห และศึกษาคนควานอกเวลา  
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจธรรมชาติของมนุษย  ตลอดจนพฒันาการทางรางกาย   

    อารมณ สังคม  และสติปญญา 
2. เขาใจพฤติกรรมตางๆ  ของตนเองและผูอ่ืน 
3. นําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการแกปญหาของตนเอง  และ   
    ปรับตัวใหเขากับสังคม   
4. ปลูกจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบ  และตรงตอเวลา 
 

8. คําอธิบายรายวิชา ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม ส่ิงแวดลอมและพัฒนาการของ
มนุษย   สรีรวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย   การรับรู  การ
เรียนรู และการจูงใจ  เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ   
บุคลิกภาพ  การปรับตัวและสุขภาพจิต  พฤติกรรมทางสังคม      
 

 Basic psychology; genetics; environment and human development; 
influence of physiology on human behaviors; perception, learning, 
and motivation; intelligence and emotional quotient; personality, 
adjustment and mental health; social behavior 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-004-106   ไทยศึกษา  
                       Thai Studies 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชามนุษยศาสตร  หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1 ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา  
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจความเปนมาของชนชาติไทย 

2. วิเคราะหลักษณะสังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย 
3. วิเคราะหศาสนา ความเช่ือ และประเพณีไทย 
4. เขาใจถึงความสําคัญของวัฒนธรรมขาว 
5. ตระหนักถึงความสําคัญของมรดกทางภูมิปญญาไทย และการ    
    อนุรักษวัฒนธรรมไทย 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความเปนมาของชนชาติไทย  ลักษณะสังคม  เศรษฐกิจ  การปกครอง
ของไทย  ลักษณะความเช่ือ  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมขาว และภูมิ
ปญญาไทยดานตางๆ 
 

 Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; 
Thai administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects 
of Thai wisdom 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-004-108   การพัฒนาบุคลิกภาพ  
                      Personality Development  
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1 ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฏี   3  คาบเรียนตอ

สัปดาห ภาคปฏิบัติ - คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา  
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต  
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

2. เขาใจวิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
3. นําความรูท่ีไดรับไปปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ืน 
4. เสริมสรางความเช่ือม่ันในตนเองใหเกิดข้ึน 
5. ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการมี   
    บุคลิกภาพท่ีพัฒนาสมบูรณ 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ   ทฤษฏีบุคลิกภาพ    ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอบุคลิกภาพ   การปรับปรุงบุคลิกภาพ  การรับรูเกี่ยวกับ
ตนเอง  สุขภาพจิตและการปรับตัว  มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ    
และการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ    
 

 Basic knowledge of personality; theory of personality; factors 
affecting personality; personality improvement; self- perception, mental 
health and self-adjustment; human relationship and personality; 
perfect personality development 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 01-004-109     พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน   
                        Human Behavior and Self Development 
 

2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชามนุษยศาสตร  หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน - 
5. เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด 16 สัปดาหเปนภาคทฤษฎี  3  คาบเรียนตอ

สัปดาห ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาหและศึกษาคนควานอกเวลา  
6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6. จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 
7. จุดมุงหมายรายวิชา 1. เขาใจพฤติกรรมของมนุษยและการปรับตัวกับผูอ่ืน 

2. เขาใจการพฒันาตนเองและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
3. เขาใจวิธีการปรับตัวและการใชมนุษยสัมพันธ 
4. ประยุกตใชความรูเพื่อเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  พฤติกรรมมนุษย   องคประกอบพฤติกรรมมนุษย   การพัฒนาตน   
การพัฒนางานกับพฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและ
สุขภาพจิต มนษุยสัมพันธและส่ือสารเพ่ือสรางมนุษยสัมพันธ การ
เสริมสรางชีวิตใหเปนสุข 
 

 Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work 
development and working behaviors; personality, self-adjustment and 
mental health; human relationship and communication for building 
human relationship; happy life enhancement 
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ลักษณะรายวิชา 

 
1.  รหัสและชื่อวิชา 02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน                                          

Fundamental Mathematics 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรปริญญาตรี 
3.  ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1  ช้ันปท่ี  1 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด  16  สัปดาห  เปนภาคทฤษฎี 3 คาบเรียนตอ
สัปดาห  ภาคปฏิบัติ  -  คาบเรียนตอสัปดาหและศึกษาคนควานอก
เวลา  6  ช่ัวโมงตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7. จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจตรรกศาสตรเบ้ืองตน 
2.  เขาใจเมตริกชและดีเทอรมิแนนท 
3.  เขาใจเทคนิคการนับ  การเรียงสับเปล่ียน  การจัดหมูและความนา 
      จะเปนเบ้ืองตน 
4.  ประยุกตใชทฤษฎีบททวินาม  ลําดับและอนุกรม 
 

8.  คําอธิบายรายวิชา ตรรกศาสตรเบ้ืองตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนบั  การเรียง
สับเปล่ียนและการจัดหมู ความนาจะเปนเบ้ืองตน  ทฤษฎีบททวินาม  
ลําดับและอนกุรม 
 

                                                 Introduction to logic; matrices and determinants; counting  rules;  
                                                     permutation  and  combination; introduction to probability; binomial  
                                                     theorem ; sequences and series 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.  รหัสและชื่อวิชา 02-001-103 สถิติเบ้ืองตน 
Introduction to Statistics 
 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1  ช้ันปท่ี  1 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน ตลอด 16 สัปดาห เปนภาคทฤษฎี 3 คาบเรียนตอสัปดาห 
ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห และศึกษาคนควานอกเวลา 6  ช่ัวโมง
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับสถิติ 
2.  เขาใจเกีย่วกับความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัว 
     แปรสุม 
3.  วิเคราะหการสุมตัวอยาง 
4.  คํานวณเกีย่วกับการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณคาและ 

 การทดสอบสมมติฐาน 
 

8.  คําอธิบายรายวิชา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัว
แปรสุม  การสุมตัวอยาง  การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของ
ตัวอยางสุม  การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน 

                                                  

                                                   Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random   
                                                   variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, 
                                                   hypothesis testing 
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ลักษณะรายวิชา 

 
1.  รหัสและชื่อวิชา 02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 

Mathematics in Daily Life 

2.  สภาพรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ภาคเรียนท่ี  1  ช้ันปท่ี  1 
4.  พื้นฐาน - 
5.  เวลาศึกษา 48  คาบเรียน  ตลอด  16  สัปดาห เปนภาคทฤษฎี  3  คาบเรียนตอสัปดาห  

ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห และศึกษาคนควานอกเวลา 6 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 3  หนวยกิต 

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจมาตราช่ัง ตวง วัด 
2.  เขาใจอัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกตใช 
3.  เขาใจเร่ืองพื้นท่ีและปริมาตรและการประยุกตใช 
4.  เขาใจการคํานวณคาสาธารณูปโภค 
5.  เขาใจเร่ืองดอกเบ้ีย และเงินผอน 
6.  เขาใจภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได 
7.  เขาใจเลขดัชนี 
8.  เขาใจตรรกศาสตรเบ้ืองตน 
9.  เขาใจความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถิติ 

8.  คําอธิบายรายวิชา 
 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับมาตราช่ัง ตวง วดั อัตราสวน สัดสวน รอยละและ 
การประยกุต พื้นท่ีและปริมาตร  คาสาธารณูปโภค ดอกเบ้ียและเงินผอน 
ชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดชันี  ตรรกศาสตรเบ้ืองตนและ 
การใหเหตุผล และความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับสถิติ 
 

Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and 
application; area and volume; infrastructure expenses; interest and 
installment; value added tax and income tax; index; introduction to logic  
and reasoning;  introduction to statistics 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.รหัสและชื่อวิชา   02-002-101      วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 
                            Science in Daily Life 
 

2. สภาพรายวิชา         หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาวิทยาศาสตร   หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา  ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน  - 
5. เวลาศึกษา  48  คาบเรียน   ตลอด 16  สัปดาห เปนภาคทฤษฎี 3   คาบเรียนตอสัปดาห  
   ภาคปฏิบัติ – คาบเรียนตอสัปดาห และศึกษาคนควานอกเวลา  6 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 
6. จํานวนหนวยกิจ 3  หนวยกิต 
7. จุดมุงหมายรายวิชา  1.  รูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2.  เขาใจวิทยาศาสตรกับปรากฎการณธรรมชาติ  พลังงาน  
     ไฟฟาและการส่ือสารโทรคมนาคม 
3.  เขาใจรังสีและกัมมันตภาพรังสี  สารเคมีในชีวิตประจําวัน 
4.  เขาใจวิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย 
5.  เห็นความสําคัญตอวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวนั 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับ 
                                         ปรากฏการณธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการส่ือสารโทรคมนาคม  
                                         รังสีและกัมมันตภาพรังสี   สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและ 
                                         พันธุกรรมของมนุษย 
 

Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; 
energy; electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical  
in everyday life; evolution and human genome 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.รหัสและชื่อวิชา   02-002-104   ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 
            Environment and Resource Management 
 

2. สภาพรายวิชา         หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   กลุมวิชาวิทยาศาสตร   หลักสูตรปริญญาตรี 
3. ระดับรายวิชา  ช้ันปท่ี 1 
4. พื้นฐาน  - 
5. เวลาศึกษา  48  คาบเรียน   ตลอด 16 สัปดาห เปนภาคทฤษฎี 3  คาบเรียนตอสัปดาห  
   ภาคปฏิบัติ –  คาบเรียนตอสัปดาห และศึกษาคนควานอกเวลา 6 ช่ัวโมง 

ตอสัปดาห 
6. จํานวนหนวยกิจ 3  หนวยกิต 
7. จุดมุงหมายรายวิชา  1.  เขาใจความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  

2.  เขาใจหลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ  
     และมลพิษส่ิงแวดลอม 
3.  เขาใจการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ 
     การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
4.  นําการบริหารการจัดการส่ิงแวดลอมไปใช 
5.  มีเจตคติท่ีดใีนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

8. คําอธิบายรายวิชา  ความรูพื้นฐานทางส่ิงแวดลอมและการจดัการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา 
                                         และสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษส่ิงแวดลอม การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
                                         และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอม 
 

Basic knowledge of environment and resource management; ecological principles  
and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation  
of natural resources and environment; environmental impact assessment  
and environment management 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.รหัสและชื่อวิชา                01-005-101    พลศึกษา 
 
2.  สภาพรายวิชา 

                       Physical  Education  
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาพลศึกษา  หลักสูตรปริญญาตรี 
3.  ระดับรายวิชา ช้ันปท่ี  1 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 32  คาบเรียน  ตลอด 16  สัปดาห เปนทฤษฎี - คาบเรียนตอสัปดาห  
ภาคปฏิบัติ 2  คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา 1 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 1  หนวยกิต  

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจความหมาย  ความสําคัญเกี่ยวกบัพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา 
2.  มีทักษะในการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  และมีสวัสดิภาพในกิจกรรม  
      ทางพลศึกษา 
3.  มีทักษะในการจัดและดําเนินการแขงขันกีฬา 
4.  มีทักษะการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย  ภายใตระเบียบ  กติกา  และมารยาท     
     ท่ีถูกตองเหมาะสม 
5.  ตระหนักในคุณคาของกิจกรรมทางพลศึกษา  เพื่อพัฒนารางกาย  จิตใจ      
     อารมณ  สังคมและสติปญญา 

8.  คําอธิบายรายวิชา ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ดัชนีมวลกาย  รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา  การบาดเจ็บ
จากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล  และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
 

General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass 
index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; 
forms of exercises for health 
 

 

 
 
 



 87

ลักษณะรายวิชา 
 

1.รหัสและชื่อวิชา               01-005-116    ลีลาศ  
                            Social Dance  
 

2.  สภาพรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาพลศึกษา  หลักสูตรปริญญาตรี 
3.  ระดับรายวิชา  ช้ันปท่ี  1 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 32  คาบเรียน  ตลอด 16  สัปดาห เปนทฤษฎี - คาบเรียนตอสัปดาห  
ภาคปฏิบัติ  2   คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา  1 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 1  หนวยกิต  

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจความรูท่ัวไปเกี่ยวกับลีลาศ  กฎ  ระเบียบ  และมารยาทในการลีลาศ 
2.  มีทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะตาง ๆ 
3.  ตระหนักในคุณคาของกิจกรรมทางพลศึกษา  เพื่อพัฒนารางกาย  จิตใจ   
     อารมณ  สังคม  และสติปญญา 

8.  คําอธิบายรายวิชา ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับลีลาศ  กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ   รูปแบบของ
ลีลาศ  ฝกทักษะพืน้ฐานการลีลาศในจังหวะตาง ๆ   
 

General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social 
dance; practice of social dance 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.รหัสและชื่อวิชา               01-005-124    กีฬาประเภททีม 
 
 

2.  สภาพรายวิชา 

                     Team  Sports  
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาพลศึกษา  หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา   ช้ันปท่ี  1 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 32  คาบเรียน ตลอด 16  สัปดาห เปนทฤษฎี – คาบเรียนตอสัปดาห 
ภาคปฏิบัติ 2  คาบเรียนตอสัปดาห และศึกษาคนควานอกเวลา 1 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 1  หนวยกิต  

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม  กฎ  ระเบียบ  กติกาและมารยาท  
     การแขงขัน 
2.  มีทักษะการเลนกีฬาประเภททีม  การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 
3.  มีทักษะในการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือการเลนกีฬา 
4. ตระหนักในคุณคาของการเลนกีฬาประเภททีมเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ    
    อารมณ สังคม และสติปญญา 

8.  คําอธิบายรายวิชา ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฬีาประเภททีม   ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม  
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม  
การแขงขันกฬีาและการจดัการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลน
กีฬาและการปฐมพยาบาล 
 

General knowledge of team sports; training team sports; building physical  
fitness; rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and 
competition management of team sports; sports injuries and first aid 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.รหัสและชื่อวิชา              01-005-125    กีฬาประเภทบุคคล 
 
 

2.  สภาพรายวิชา 

                     Individual Sports  
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชาพลศึกษา  หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา ช้ันปท่ี  1 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 32  คาบเรียน   ตลอด 16  สัปดาห เปนทฤษฎี - คาบเรียนตอสัปดาห  
ภาคปฏิบัติ 2   คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา 1 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 1  หนวยกิต  

7.  จุดมุงหมายรายวิชา   
 
 
 
 
 
 

 8.  คําอธิบายรายวิชา 

1.  เขาใจความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล  กฎ  ระเบียบ  กติกาและ  
     มารยาท  การแขงขัน 
2.  มีทักษะการเลนกีฬาประเภททีม  การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 
3.  มีทักษะในการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือการเลนกีฬา 
4. ตระหนักในคุณคาของการเลนกีฬาประเภททีมเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ    
     อารมณ สังคม และสติปญญา 
 

 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฬีาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล  
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแขงขันกีฬาประเภท
บุคคล   การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล  การบาดเจ็บ
จากการเลนกฬีาและการปฐมพยาบาล 
 

General knowledge of individual sports; training individual sports; building 
physical fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; 
competition and competition management of individual sports; sports injuries 
and first aid 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.รหัสและชื่อวิชา              01-006-101   นันทนาการ 
 
 

2.  สภาพรายวิชา 

                    Recreation  
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชานันทนาการ  หลักสูตรปริญญาตรี 

3.  ระดับรายวิชา  ช้ันปท่ี  1 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 32  คาบเรียน  ตลอด 16  สัปดาห เปนทฤษฎี - คาบเรียนตอสัปดาห  
ภาคปฏิบัติ 2   คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา 1 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 1  หนวยกิต  

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจความหมายความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการ 
2.  มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับนันทนาการประเภทตาง ๆ และเลือกกิจกรรม   
     นันทนาการ สําหรับตนเองไดอยางเหมาะสม 
3. ตระหนักในคุณคาของกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ  
     สังคม และสติปญญา 
 

8.  คําอธิบายรายวิชา ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับนนัทนาการ   ความหมายและความสําคัญ  ประเภทของ
นันทนาการ  กิจกรรมนันทนาการ  ฝกปฏิบัติการเปนผูนาํนันทนาการ  การจัด
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม  เกมสนันทนาการ   การอยูคายพกัแรม  
กับการเลือกกจิกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม 
 

General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;  
types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; 
recreational activities for training courses; recreational games; camping and 
appropriate recreational activities 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1.รหัสและชื่อวิชา               01-006-105   นันทนาการเพือ่การฝกอบรม  
                           Recreation for Training Courses 
 

2.  สภาพรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชานันทนาการ  หลักสูตรปริญญาตรี 
3.  ระดับรายวิชา  ช้ันปท่ี  1 
4.  พื้นฐาน - 

5.  เวลาศึกษา 32  คาบเรียน  ตลอด 16  สัปดาห เปนทฤษฎี - คาบเรียนตอสัปดาห  
ภาคปฏิบัติ 2  คาบเรียนตอสัปดาห  และศึกษาคนควานอกเวลา 1 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

6.  จํานวนหนวยกิต 1  หนวยกิต  

7.  จุดมุงหมายรายวิชา 1.  เขาใจความรูท่ัวไปเกี่ยวกับนนัทนาการและการฝกอบรม 
2.   มีทักษะการเปนผูนํานันทนาการ 
3.   มีทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม 
4.   ตระนักในคุณคาของกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม 

8.  คําอธิบายรายวิชา ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ  การเปนผูนํา
นันทนาการในการฝกอบรม  ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการ
ฝกอบรม และการเลือกใชกจิกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ 
 

General knowledge of recreation;  meaning and importance of recreation; 
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities 
for training courses; appropriate recreational activities for training courses 

 
 

 
 
 


