
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

(ฉบับเพิ่มรายวิชาศึกษาทั ่วไป) 
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่าั30ัหน่วยกิต 
1. สาระบังคับศึกษาทั่วไป           จ านวนัั26ััหน่วยกิต 
ััั สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์   
ััั บังคับัจ านวนัั3ััหน่วยกิต 
ััั  001-102ััศาสตร์พระราชาก บการพ ฒนาที่ย ่งยืน   2(2-0-4) 
ััั xxx-xxxััประโยชน์เพื่อนมนุษย์ั1(รห สแต่ละคณะ)   1(1-0-2) 
    หรือ 
    117-101ัศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  3(3-0-6) 
 
    สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติััจ านวนั3ัหน่วยกิต 
ัั ัเลือกัั3ัหน่วยกิตัจากรายวิชาต่อไปนี้ 
ััั 117-103 ัจิตวิว ฒน์และคิด-ท า-น าสุข    3(3-0-6) 
    117-105ััจิตวิว ฒน์และชีวิตที่ดี     3(3-0-6) 
 
    สาระท่ี 1 และ สาระที่ 2ัเลือกัั3ัหน่วยกิต 
ััั 993-172ััจิตสาธารณะในภาวะวิกฤต    1(1-0-2) 
    196-101ััความเป็นพลเมือง     2(2-0-4) 
    ัหรือ 
ััั 117-102ัความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ   3(3-0-6) 
 
    สาระท่ี3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบั 
    เลือกเรียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งััจ านวนั3ัหน่วยกิต 
ััั รูปแบบท่ี 1ัับังคับััจ านวนัั1ััหน่วยกิตั 
ััั 001-103ััไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการัััั   1(1-0-2) 
ััั เลือก 2 หน่วยกิต ัจากรายวิชาต่อไปนี้ 
ััั 117-115ััการคิดและการต ดสินใจ     2(2-0-4) 
ััั 262-202ััการคิดเปลี่ยนชีวิต     2(2-0-4) 
ัั 747-102ััข้อมูลนี้มีค าตอบ     2(2-0-4) 
ััั รูปแบบท่ี 2 บังคับ 3 หน่วยกิต 
   117-104ัการคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
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    สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล 
ัั บังคับััจ านวนั2ัหน่วยกิต 
ััั 117-116ััการรู้เท่าท นดิจิท ล     2(2-0-4) 
ััั เลือก  จ านวนั2ัหน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ััั 299-104ััรู้คิดัรู้เท่าท น      2(2-0-4) 
    724-106ััเกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สม ยใหม่   2(2-0-4) 
ััั 724-107ััการบริโภคสีเขียว     2(2-0-4) 
 
    สาระท่ี 5ัการคิดเชิงตรรกะและต วเลข 
ััั เลือกัั2ัหน่วยกิตัจากรายวิชาต่อไปนี้ัั 
ััั 746-102ััสมาร์ตแมทััสมาร์ตไลฟ์    2(2-0-4) 
    746-103ััฟินแมท      2(2-0-4) 
    สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 
    417-101ััไฮ-อิงลิช      2(2-0-4) 
    417-102ััเพ็นแอนด์โฟสต์     2(2-0-4) 
    เลือกั2ัหน่วยกิตัจากรายวิชาต่อไปนี้ 
    411-101ััภาษาไทยััภาษาเธอ     2(2-0-4) 
    411-102ััสนทนาภาษาไทยั4.0     2(2-0-4) 
    สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา เลือกั2ัหน่วยกิต 
ััั จากสองสาระหรือสาระใดสาระหนึ่ง 
ััั สุนทรียศาสตร์ ััจากรายวิชาต่อไปนี้ 
ััั 125-101ััห ตถกรรมสร้างสรรค์     1(1-0-2) 
ััั 277-103ััสวยด้วยเศษว สดุ     1(1-0-2) 
ััั 277-104ััการ์ตูนหรรษา      1(1-0-2) 
ััั 411-103ััสีส นบ นเทิงคดี      1(1-0-2) 
ััั 412-123ััศิลปะแดนม งกร     1(1-0-2) 
ััั 413-242ััเสน่ห์มลายู      1(1-0-2) 
ััั 415-140ััเปิดประตูสู่ญี่ปุ่น     1(1-0-2) 
ััั 416-146ััท่องแดนกิมจิ      1(1-0-2) 
ััั 437-111ััศิลปะบ าบ ด      1(1-0-2) 
ััั 910-114ััเพลินเพลงมหาวิทยาล ยสงขลานครินทร์ ััััััั  1(1-0-2) 
ััั กีฬาัจากรายวิชาต่อไปนี้ 
ััั 117-118ััโยคะ       1(1-0-2) 
ััั 281-204ััลีลาศ       1(1-0-2) 
ััั 281-205ัักิจกรรมประกอบจ งหวะ    1(1-0-2) 
ััั 281-207ัับาสเกตบอล      1(1-0-2) 

281-209  วอลเล่ย์บอล      1(1-0-2) 
281-210ััแฮนด์บอล      1(1-0-2) 



ััั 281-215ััเทเบิลเทนนิส      1(1-0-2) 
ััั 281-216ััแบดมินต น      1(1-0-2) 
ััั 281-219ััว่ายน้ า      1(1-0-2) 
ััั 281-220ััเปตอง      1(1-0-2) 
ััั 281-223ััมวยไทย      1(1-0-2) 
ััั 281-225ััเทคว นโด      1(1-0-2) 
ััั 281-226ััไอกิโด       1(1-0-2) 
ััั 281-227ััยูโด       1(1-0-2) 
ััั 910-111ััร าไทยเพ่ือสุขภาพ     1(1-0-2) 
ััั 910-112  โขนเพ่ือพ ฒนาร่างกายและจิตใจ    1(1-0-2) 
ััั 910-113  แจ๊สด้านซ์      1(1-0-2) 
 

2.สาระเลือกศึกษาทั่วไปัเลือกจากรายวิชาสาระต่างๆัด งนี้ัจ านวนั4ัหน่วยกิต 
ััั สาระสุนทรียศาสตร์ 
    125-102 มห ศจรรย์แห่งภูมิปัญญา2    2(2-0-4) 
    425-101 ว ฒนธรรมน าชม 2    2(2-0-4) 
    สาระความเป็นพลเมือง 
    196-103ััภาวะผู้น าและการจ ดการ    2(2-0-4) 
    437-201ััจรยิศาสตร์ก บความร บผิดชอบต่อส งคม   2(2-0-4) 
ััั สาระอยู่อย่างรู้เท่าท น 
ััั 724-108ััธรรมชาติบ าบ ด     2(2-0-4) 
    สาระการคิดเชิงระบบ 
ััั 276-101ััการมองภาพแบบองค์รวม    2(2-0-4) 
ััั 437-202ััคิดอย่างเฉลียวััเข้าใจอย่างฉลาด   2(2-0-4) 
ัั สาระภาษาและการสื่อสาร การคิดเชิงระบบัสุนทรียศาสตร์ 
ััั 263-123ััการถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยวในต่างแดน   2(2-0-4) 
ััั สาระภาษาและการสื่อสาร 
ััั 412-201ััหนีห่าวััจงกว๋อ     2(2-0-4) 
ััั 413-213ััมาเลย์ออนท วร์     2(2-0-4) 
ััั 415-203ััเซย์ไฮสไตล์คาวาอ้ี     2(2-0-4) 
ััั 416-125ััอ นยองฮาเซโยัโคเรีย     2(2-0-4) 
ััั 417-191  พ ฒนาการอ่าน      2(2-0-4) 
ััั 417-193ัับ นเทิงศึกษาภาษาอ งกฤษ    2(2-0-4) 
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 รายวิชาั125-101ัั425-101ัและั277-105 คณะศึกษาศาสตรต์ ้งแต่หล กสูตรปร บปรุงัพ.ศ.ั2562ัใช้เป็นวิชาศึกษาท ่วไป
สาระสุนทรยีศาสตร์ัซึ่งก าหนดใหเ้รียนั2ัหน่วยกิตัคู่ก บวิชากีฬาั2ัหน่วยกิตัโดยไมต่้องเรียนสาระเลอืกศึกษาท ่วไป 



อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ซื่อส ตย์ัสุจริตัมีวิน ยัใฝ่ปัญญาัจิตสาธารณะััััI-WiSe: Integrity Wisdom Social engagement 
จากอ ตล กษณ์น กศึกษามหาวิทยาล ยสงขลานครินทร์ััน าไปสู่คุณลักษณะของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งน กศึกษามหาวิทยาล ยสงขลานครินทร์ัต้องมีความสามารถตาม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ต่อไปนี้ 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังั(Expected Learning Outcome) 
1.ัสามารถแยกแยะสิ่งผิดัสิ่งถูกได้ัซื่อส ตย์สุจริตัเช่ือม ่น
และรู้คุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

7.ัเข้าใจและยอมร บในพหุว ฒนธรรมัร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ัร บผิดชอบต่อหน้าท่ีในฐานะพลเมืองที่ดี 

2.ัมีวิน ยและความร บผิดชอบในการด ารงชีวิตตามหล ก
ปร ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8.ัสามารถวิเคราะห์ัและเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

3.ัมีท กษะคิดวิเคราะห์ัคิดเชิงวิพากย์บนพื้นฐานของ
ความรู้เท่าท นัเหตุและผล 

9.ัสามารถใช้เทคโนโลยีและนว ตกรรมในการค้นคว้าอย่างรู้เท่า
ท น 

4.ัมีท กษะเชิงส งเคราะห์ัคิดริเริ่มสร้างสรรค์ัให้ท นต่อ
การเปลี่ยนแปลงของส งคมและสิ่งแวดล้อม 

10.สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.ัมีความรู้และตระหน กถึงความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

11.ตระหน กและส านึกในคุณค่าของว ฒนธรรมและความเป็น
ไทยัเข้าใจและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ 

6.ัมีจิตสาธารณะค านึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจท่ีหนึ่ง 

12.มีท กษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

 

 จากผลการเรียนรู้ที่คาดหว งัั12ัข้อัน าไปสู่การจ ดท าแผนที่กระจายความร บผิดชอบของกลุ่มวิชาต่อ
คุณล กษณะที่คาดหว งของน กศึกษาััด งต่อไปนี้ 

 
กลุ่มสาระ 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ควา
มรู้ 

ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทั ก ษ ะ
ความสัม พันธ์
ระหว่างบุคคล
แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 11 5 3 4 12 6 7 8 9 10 
1.ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์              
001-102ศาสตร์พระราชาก บการพ ฒนาท่ีย ่งยืน        (2)        

xxx-xxx  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ััััััััััััััััััััั(1)          

117-101ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ัััั(3)        

            

2.ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ              
117-103ัจิตวิว ฒน์และคิด-ท า-น าสุขัััััััััััััั(3)          

117-105ััจิตวิว ฒน์และชีวิตที่ดีััััััััััััััััััััั(3)             
             
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤตััััััััััััััั(1)          

196-101 ความเป็นพลเมืองััััััััััััััััััััััััั(2)          

หรือ            

117-102ัความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะัััั(3ั).           
             
การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ             
แบบ 1             
001-103ัไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการััััััััั(1)             



 
กลุ่มสาระ 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ควา
มรู้ 

ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทั ก ษ ะ
ความสัม พันธ์
ระหว่างบุคคล
แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 11 5 3 4 12 6 7 8 9 10 
เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง             
117-115ัการคิดและการต ดสินใจััััััััััััััััััั(2)ัั        
262-202ัการคิดเปลี่ยนชีวิตัััััััััััััััััััััััััั(2)        
747-102ัข้อมูลนี้มีค าตอบัััััััััััััััััััััััััััั(2)        
แบบ 2ั             
117-104ัการคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการััััััััััั(3)ั        
การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล             
117-116ัการรู้เท่าท นดิจิท ลัััััััััััััััััััััััััั(2)         
เลือกั2ัหน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้             
299-104ัรู้คิดัรู้เท่าท นััััััััััััััััััััััััััััััั(2)ั         
724-106ััเกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สม ยใหม่ัััััััั(2)ั         
724-107ัการบริโภคสีเขียวัััััััััััััััััััััััััั(2)         
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข              
746-102ัสมาร์ตแมทัสมาร์ตไลฟ์ัััััััััััััััััั(2)ั           
746-103ัฟินแมทััััััััััััััััััััััััััััััััััััั(2)           
ภาษาและการสื่อสาร             
ภาษาไทย              
411-101ัภาษาไทยัภาษาเธอััััััััััััััััััััััั(2)          

411-102ัสนทนาภาษาไทยั4.0ััััััััััััััััััััั(2)ั          

ภาษาอังกฤษ              
417-101ัไฮ-อิงลิชััััััััััััััััััััััััััััััััััััั(2)             
417-102ัเพ็นแอนด์โฟสต์ัััััััััััััััััััััััััััั(2)             
สุนทรียศาสตร์และกีฬา             
สุนทรียศาสตร์              
125-101ัห ตถกรรมสร้างสรรค์ััััััััััััััััััััััั(1)ั           

277-103ัสวยด้วยเศษว สดุััััััััััััััััััััััััััั(1)           

277-104ัการ์ตูนหรรษาัััััััััััััััััััััััััััััั(1)           

411-103ัสีส นบ นเทิงคดีััััััััััััััััััััััััััััั(1)           
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ค าอธิบายรายวิชา 
สาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน      2(2-0-4) 
    (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
ั ััความหมายัหล กการัแนวคิดัความส าค ญัและเป้าหมายของหล กปร ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงั
หล กการทรงงานัหล กการเข้าใจัเข้าถึงัพ ฒนาัการพ ฒนาตามศาสตร์พระราชาและการพ ฒนาอย่างย ่งยืนั
และการวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระด บบุคคลััองค์กรธุรกิจัหรือชุมชนในระด บ
ท้องถิ่นหรือประเทศั 
   Meaning, principle, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; 
work principles; understanding and development of the king’s wisdom and sustainable 
development; and analysis of application of the king’s wisdom in the area of interest 
including individual business or community sectors in local and national level 

xxx-xxx  ประโยชน์เพื่อนมนุษย์3ัั       1(1-0-2) 
   (Benefit of Mankinds) 
   การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ัเน้นหล กปร ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงัหล กการเข้าใจั
เข้าถึงัพ ฒนาัเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
   Knowledge integration activities, with emphasis on sufficiency economy philosophy, 
work principle for benefit of mankind 
 

117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์       3(3-0-6) 
 (King’s Philosophy and the Benefit of Mankind) 
 ความหมายัหล กการัแนวคิดัความส าค ญัและเป้าหมายของหล กปร ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงั
หล กการทรงงานัหล กการเข้าใจัเข้าถึงัพ ฒนาัการพ ฒนาตามศาสตร์พระราชาและการพ ฒนาอย่างย ่งยืนั
และการวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระด บบุคคลัองค์กรธุรกิจัหรือชุมชนในระด บ
ท้องถิ่นัหรือประเทศัการท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ัเน้นั(ตาม)ัหล กปร ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
 Definition, principle, concept, importance and target of sufficiency economy 
philosophy; His Majesty the king working principles and Royal Initiative of His Majesty: 
understand, achieve and develop; development according to King’s philosophy and 
sustainability development; analysis on the application of King’s philosophy to personnel 
level, business organization, local community, and national levels; conducting activities in 
the aspect of knowledge integration focusing on (following) the principle of sufficient 
economy philosophy for the benefit of mankind 
 
 
 

                                                        
3
 รห สตามคณะ คือ 299-102ัั400-100ัั711-101ัั761-104ัั872-000ัั910-206ัั196-100ัั993-171 



สาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
117-103 จิตวิว ฒน์และคิด-ท า-น าสุขั       3(3-0-6) 
 (New Consciousness and Living a Peaceful Life) 
 การมีสติััการท าจิตให้สงบและเห็นความสงบของจิตัการประยุกต์ใช้สติในการเรียนและท ากิจกรรม
ต่างๆัน าสติไปใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์ััเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ัมีความสุขัมีการแบ่งปันั
คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์ัการรู้จ กและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนัเจตคติที่ดีัการเข้าใจและยอมร บความ
แตกต่างทางว ฒนธรรมััความคิดัความเชื่อและค่านิยมัการอยู่ร่วมก นบนพ้ืนฐานทางจริยธรรมัท กษะการ
สื่อสารอย่างส นติและท กษะพหุว ฒนธรรมัการจ ดการความข ดแย้งและส นติวิธีัเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดแนว
ทางการด าเนินชีวิตที่เป็นสุขและส นติ 
 Consciousness, mind calmness and apprehension of peace; able to emply 
consciousness in studying and conduction activities, including cogitating upon thought and 
emotion; able to understand change in emotional state, being happy, learning to share and 
acknowledging value of life and humanness; self-perception and understand others; having 
positive attitude; understand and accept differences in culture, idea belief and value; state 
of coexistence with ethics, peaceful communication skill and multiculturalism skill; conflict 
management and non-violent method to apply into the state of living life in happiness and 
peace  
 

117-105 จิตวิวัฒน์และชีวิตที่ดี        2(2-0-4) 
   (New Consciousness and Happy and Peaceful Life) 
 การมีสติัและความรู้สึกต วัความสุขของชีวิตัการรู้เท่าท นตนเองและส งคมัการเข้าใจัยอมร บและ
เคารพความแตกต่างหลากหลายัท กษะการสื่อสารในการท างานััการแก้ปัญหาร่วมก นอย่างสร้างสรรค์ััการ
ใช้ชีวิตในส งคมท่ีมีความหลากหลาย 
 Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; 
understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative 
problem-solving; living in diversity 
 

117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ      3(3-0-6) 
 (Citizenship and Public Consciousness) 
 แนวคิดัหล กการัคุณสมบ ติและความส าค ญของความเป็นพลเมืองภายใต้หล กการประชาธิปไตยใน
ระด บชุมชนัส งคมโลกและส งคมออนไลน์ั(ส งคมเสมือน)ัการเคารพกฎหมายัความร บผิดชอบต่อส งคมัความ
เท่าเทียมทางส งคมัแนวคิดและหล กการของการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นัการช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคลอ่ืน
และการปฏิบ ติการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์จ าลองับ าเพ็ญประโยชน์ก บผู้อ่ืนโดยใช้หล กการช่วยฟื้นคืน
ชีพเบื้องต้นและการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ 
 Concept, principle, qualification and importance of citizenship under the democracy 
principle in community, global and online society (virtual society) levels; abide by the law, 
social responsibility, equality, concept and principle of cardiopulmonary resuscitation, 
healthcare aid for others, and simulation of cardiopulmonary resuscitation demonstration; 



outreach to others by employing basic cardiopulmonary resuscitation and healthcare 
methods 
196-101 ความเป็นพลเมืองั        2(2-0-4) 
ั (Citizenship)   
ั แนวคิดัหล กการัคุณสมบ ติและความส าค ญของความเป็นพลเมืองภายใต้หล กการประชาธิปไตยใน
ระด บชุมชนัส งคมโลกและส งคมออนไลน์ั(ส งคมเสมือน)ัการเคารพกฎหมายัความร บผิดชอบต่อส งคมั  

Concept, principle, characteristic and significance of citizenship in democratic  
community, global and virtual society; law-abidingness; social responsibility 

 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต        1(1-0-2) 
    (Social Engagement in Crisis) 
ั ััแนวคิดและหล กการของการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นััการช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคลอ่ืนและการ
ปฏิบ ติการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากสถานการณ์จ าลองัับ าเพ็ญประโยชน์ก บผู้อ่ืนโดยใช้หล กการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
เบื้องต้นและการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ 
 

Concepts and principles of CPR (Cardiopulmonary resuscitation); public health care; 
CPR simulation training; public service 
 

สาระการเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ  
001-103ัไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ       1(1-0-2) 
  (Idea to Entrepreneurship) 
 การเป็นผู้ประกอบการััการประเมินสภาพแวดล้อมธุรกิจััการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจััการจ ดท า
แนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสม ยใหม่ 
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment opportunity 
analysis; using business models with modern business tools 
 
117-104 การคิดสู่การเป็นผูป้ระกอบการ       3(3-0-6) 
 (Thinking  to Entrepreneurship) 
 ความหมายและความส มพ นธ์ของการคิดข ้นสูงก บการเป็นผู้ประกอบการัการพ ฒนาท กษะการคิดข ้น
สูงัการใช้ข้อมูลและการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพ่ือการต ดสินใจหาทางเลือกอย่างเท่าท นโลกบน
พ้ืนฐานคุณธรรมัการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการพ ฒนาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและย ่งยืนัการ
จ ดท าแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสม ยใหม่ 
 Definition and relation of higher order thinking with entrepreneurship: development 
of higher order thinking; use of data and evaluation of business environment for making 
decision  deliberately on alternatives based on ethics, searching for business opportunity 
and perspective development of balanced and sustainable living; developing business ideas 
with modern business tool 
 
 
 



117-115 การคิดและการตัดสินใจัั       2(2-0-4) 
ั (Thinking and Decision Making)  

หล กการและกระบวนการคิดของมนุษย์ัความคิดสร้างสรรค์ัการวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารั
ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลักระบวนการต ดสินใจักระบวนการแสวงหาความรู้ัการรู้เท่าท นต่อการ
เปลี่ยนแปลงของส งคมและสิ่งแวดล้อมัและการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าว น  
ั Principles and processes of systematic thinking; creative thinking; data and 
information analysis; logic and reasoning; decision-making process; search of knowledge; 
literacy and application of social and environmental changes  
 

 

262-202 การคิดเปลี่ยนชีวิตั         2(2-0-4) 
ั (Thinking for Life Changing)  
ัััั ความหมายและความส าค ญของการคิดข ้นสูงัการพ ฒนาท กษะการคิดข ้นสูงัการใช้ข้อมูลเพ่ือการ
ต ดสินใจหาทางเลือกอย่างเท่าท นโลกบนพ้ืนฐานคุณธรรมััการพ ฒนาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและ
ย ่งยืน 
 Definitions and significance of higher-order thinking; development of higher-order 
thinking skills; use of information promoting alternative perspectives for wise decision-making 
based on morals; conceptual development of  balanced and sustainable life 
 

 

747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบั         2(2-0-4) 
ั (Answering Questions with Data)      
  การต ้งค าถามในประเด็นที่สนใจัการหาข้อมูลจากสิ่งรอบต วและข่าวสารในชีวิตประจ าว นั
สถานการณ์ปัจจุบ นัการจ ดการและการจ าแนกข้อมูลัการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ท นสม ยัแหล่ง
เรียนรู้หลากหลายัและใช้ทฤษฎีสถิติเบื้องต้นัวิธีการสรุปผลัเทคนิคการน าเสนอ 
  Developing interesting research questions; primary data collection;  data 
management and classification; modern technology in data analysis; varied learning sources; 
basic statistics; drawing conclusions from data; data presentation techniques 
 
สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  
117-116  การรู้เท่าทันดิจิทัล        2(2-0-4) 
   (Digital Environment Literacy) 
 เทคโนโลยีอ จฉริยะัปัญญาประดิษฐ์ัจริยธรรมและกฎหมายในส งคมไซเบอร์ัแนวคิดและความส าค ญ
ของสื่อและข่าวสารในยุคดิจิท ลัภูมิท ศน์การสื่อสารสม ยใหม่ัผลกระทบจากสื่อและพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อ
ดิจิท ลััสิทธิส่วนบุคคลและการละเมิดัภูมิสารสนเทศและผลกระทบด้านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตัการสืบค้นและการเข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องัการใช้สารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิตัการอ้างอิงัและการน าเสนอสารสนเทศ 
 Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and regulations; concepts and 
significance of media and information in digital age; modern communication landscape; 
media impacts; communication behaviors in digital media; private right and violation; access 
to information; use of information for lifelong learning; citation; information presentation 



299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน          2(2-0-4) 
   (Values of the Wise and Deliberation)  
ั กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ััความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีัผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตัเศรษฐกิจัส งคมัและสิ่งแวดล้อมัแนวทางการป้องก นแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  Scientific thinking process; progress in science and technology; impacts of science 
and technology on way of life; economy, society and environment; preventing and solving 
problem  arising from science and technology impact 
 
 

724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ั       2(2-0-4) 
ั (Current Issues in Modern Science)  
ััััั พ ฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพ ฒนาคุณภาพชีวิตัรูปแบบการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือการรู้เท่าท นสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ัเทคโนโลยีัพล งงานและสิ่งแวดล้อมัสถานการณ์
ปัจจุบ นของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ัเทคโนโลยีัและนว ตกรรมในระด บชุมชนัภูมิภาคัและระด บสากลั
ประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสม ยใหม่ในปัจจุบ นที่เกี่ยวข้องก บส งคมัการเมืองัเศรษฐกิจัและ
ทร พยากรธรรมชาติที่ก าล งเป็นที่น่าสนใจหรือมีผลกระทบต่อมนุษย์ัสิ่งมีชีวิตัและสิ่งแวดล้อมักฎหมายั
วิทยาศาสตร์ัเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมั   

Science and technology development for enhancing quality of life; IT applications in 
science, technology, energy and environment; scientific and technological advancement; 
communal, regional and international innovations; modern scientific and technological issues 
related to or with impacts on society, politics, economy, natural resources, humans, living 
organisms and environment 
 

 

724-107 การบริโภคสีเขียวั        2(2-0-4) 
ั (Green Consumptions)   
ั ชีวิตที่ดีในร ้วมหาวิทยาล ยเชิงนิเวศั(Eco-university) มิติสิ่งแวดล้อมั(ทร พยากรธรรมชาติัพล งงานั
เทคโนโลยีัของเสียัและเศรษฐส งคม)ัและการปร บต วให้ท นก บสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความ
สมดุลแห่งชีวิตันิเวศพ ฒนาเพื่อการพ ฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย ่งยืนัการปร บต วให้สอดคล้องก บการพ ฒนาเมือง
สิ่งแวดล้อมย ่งยืนั(green and sustainable city) นว ตกรรมสีเขียวและการเลือกใช้ผลิตภ ณฑ์ัภูมิสารสนเทศ
เพ่ือการเตือนภ ยธรรมชาติัรู้เท่าท นเทคโนโลยีการสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลข่าวบนพ้ืนฐานของพหุว ฒนธรรม 
ั Happy life in eco-university; environmental  dimensions (natural resources, energy, 
technology, waste and socioeconomic) adjustment under globalization changing for 
balanced  life; eco-development for sustainable development of quality of life;  adaptations 
to sustainable and green city development; green innovation and product selection; 
application of basic GIS for natural disaster warning system; dynamic globalization and 
critical media literacy in multicultural society 
  
 
 



สาระการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์ั        2(2-0-4) 
ั (Smart Math for Smart Life)  
 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าว นัเช่นัการให้เหตุผลปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติััการจ ดการตารางเวลาัการดูแลสุขภาพััการจ ดการการเงินส่วนบุคคลัและการเลือกซื้อสินค้าัั 

Application of mathematical knowledge in everyday life: explanation of natural 
phenomena, schedule management, health care, personal financial management and 
shopping 
 

 

746-103 ฟินแมทั         2(2-0-4) 
ั (FinMath) 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในด้านการเงินััคณิตศาสตร์พ้ืนฐานด้านการเงินััการคิดอ ตรา
ดอกเบี้ยัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลััการผ่อนช าระสินค้าัและการลงทุนด้านการเงินเบื้องต้น  
  Application of mathematical knowledge in finance; basic financial mathematics; 
interest rate calculation; personal financial planning; installment payment; and basic 
investments   
 

สาระภาษาและการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ  

 

417-101 ไฮ-อิงลิชั         2(2-0-4) 
ั (Hi ! English)  
ั การฝึกสนทนาภาษาอ งกฤษในชีวิตประจ าว นัฝึกท กษะการออกเสียงภาษาอ งกฤษอย่างถูกต้องัเรียนรู้
ท กษะการสนทนาภาษาอ งกฤษผ่านสื่อที่หลากหลายัเช่นัการ์ตูนันิทานับทเพลงัภาพยนตร์ัและบทบรรยายส ้นัๆ 
 Practice of English conversation in daily life; practice of English pronunciation; 
learning English through media such as English cartoons, fairy tales, songs, movies and short 
descriptions  
 

 

417-102 เพ็นแอนด์โพสต ์        2(2-0-4) 
  (Pen and Post) 
ั การพ ฒนาท กษะการอ่านัเน้นการหาห วข้อัใจความส าค ญัและรายละเอียดของบทอ่านัขยายวง
ค าศ พท์ัพ ฒนาท กษะการเขียนประเภทต่างๆัในระด บประโยคและข้อความส ้นๆ 
 Developing reading skills focusing on identifying topics, main ideas and details; 
vocabulary improvement; developing grammatical and meaningful sentences and short 
paragraph writing skills  
 
 
 
 
 



ภาษาไทย 
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ         2(2-0-4) 
  (Thai Language Your Language)   
ั ภาษาก บการน าเสนอความรู้สึกนึกคิดด้วยการเขียนที่มุ่งส มฤทธิผลของการสื่อสารตามว ตถุประสงค์
ต่างๆัได้อย่างเหมาะสมก บสถานการณ์การสื่อสารััการร บสารด้วยการอ่านเพ่ือจ บใจความัสรุปความัและมี
วิจารณญาณในการน าไปใช้ประโยชน์  
ั Language and presentation of ideas through written communication appropriate with 
different situation for the achievement of communicative objectives ; culture of Thai 
language usage ; practice of correcting defective message in communication ; receiving 
information by reading for main ideas, summarizing, and criticizing for learning and living 
application 
 

411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0          2(2-0-4) 
  (4.0 Thai Conversation) 
ั ภาษาก บการน าเสนอความคิดด้วยการพูดอย่างมีข ้นตอนตามว ตถุประสงค์ต่างๆัและเหมาะสมก บ
บริบททางส งคมว ฒนธรรมัและสถานการณ์การสื่อสารัับุคลิกภาพและอว จนภาษาเพ่ือส มฤทธิผลในการพูดั
การร บสารด้วยการฟังเพ่ือคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณัและสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวิตได้  
  Language and expression of ideas via appropriate use of verbal communication 
process in accordance with socio-cultural contexts and situations under different objectives; 
personality and nonverbal language for speaking achievement; listening for information 
critically for learning and living application 
 

สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 
สุนทรียศาสตร์ 
 

125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์ั     ั   1(1-0-2) 
  (Creative Craft) 
ั การคิดัการใช้ท กษะัและการจ ดการภูมิปัญญาัห ตถกรรมท้องถิ่นัการผลิตผลงานสร้างสรรค์ัเกิด
นว ตกรรมน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจั  
ั Thoughts, skills, and knowledge management of local handicraft; creative work and 
innovation for value creation and economic value   

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ         1(1-0-2) 
  (Craft Appreciation)  
ั การน าว สดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพ่ือให้เกิดความสวยงามและน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าว น
 Creative use of  waste material 
 

 
 
 



277-104 การ์ตูนหรรษา          1(1-0-2) 
  (Cartoon Appreciation)  
ั การวาดรูปการ์ตูนเบื้องต้นและน าการ์ตูนไปตกแต่งบนของใช้ในชีวิตประจ าว น  
  Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons 
411-103 สีสันบันเทิงคดี          1(1-0-2) 
  (Colorful Fiction) 
ั ความเข้าใจโลกและชีวิตัความจรรโลงใจัคุณค่าด้านความงามัส งคมัและว ฒนธรรมผ่านงาน
สร้างสรรค์ท่ีใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆัเช่นันวนิยายัเรื่องส ้นับทเพลงับทละครั  
ั Life experience, inspiration, aesthetic, social and cultural appreciation through novels, 
short stories, songs, and plays 
 

412-123 ศิลปะแดนมังกร        1(1-0-2) 
ััั ัั(Chinese Art) 
   ศิลปว ฒนธรรมจีนด้านต่างัๆัเช่นัการต ดกระดาษัศิลปะการเขียนพู่ก นจีนัลูกคิดัศิลปะการชงชาั
และอาหารจีนัเป็นต้น 
   Chinese art and culture such as paper cutting, the art of Chinese Calligraphy, 
abacus, the art of tea and food 
 

413-242  เสน่ห์มลายู         1(1-0-2) 
ััััััััััั(Malay Enchantment) 
   ชนชาติัประเพณีัว ฒนธรรมของชาวมลายูในประเทศไทยและอาเซียน 
   Race, culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN 
 

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น        1(1-0-2) 
ัััััััััััั(What’s Japan) 
 ััส งคมัว ฒนธรรมญี่ปุ่นและศิลปะด้านต่างๆัฝึกวิเคราะห์ข้อแตกต่างระหว่างส งคมญี่ปุ่นและ
ส งคมไทย 
 ััJapanese Society; culture and art in many aspects; analyzing the difference 
between Thai society and Japanese society 
 

416-146 ท่องแดนกิมจิ         1(1-0-2) 
       (Get to Know Korea) 
  ศิลปว ฒนธรรมเกาหลีด้านต่างัๆัเช่นัการท าอาหารเกาหลีัว ฒนธรรมการร่ายร าด ้งเดิมของชาว
เกาหลีักระแสเกาหลีัและัการพ บกระดาษต่างัๆััเป็นต้น 
  Korean Art and Culture: Korean Cooking, Korean Traditional Dance, Korean Wave, 
fole paper 
437-111 ศิลปะบ าบัด         1(1-0-2) 
ัั ั(Arts Therapy) 
  กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือพ ฒนาสุขภาวะทางอารมณ์และสติปัญญาัการบริหารจ ดการ
ความรู้สึกัการแสดงออกและสื่อสารด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ัเสริมสร้างความม ่นใจในต วเองและพ ฒนาการ
ตระหน กรู้ในต วตนในระด บลึกซึ้ง 



Arts and creative activities for improve emotional and mental well-being. Learnัto 
manage the feelings, expression and communication in more positive way. Increasing self-
confident and develop a greater self-awareness 
 

910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ั     1(1-0-2) 
   (PSU Songs Appreciation) 
   ประว ติความเป็นมาัคุณค่าััการวิจารณ์ัและสุนทรียะของบทเพลงมหาวิทยาล ยสงขลานครินทร์ัการ 
ข บร้องบทเพลงมหาวิทยาล ยโดยอาศ ยวิธีการร้องเพลงต่างๆ 
 Background; value; criticism and appreciation of PSU’s song; singing PSU’s song in 
difference way 
 

กีฬา 
117-118 โยคะ          1(1-0-2) 

ั(Yoga) 
ัความรู้และท กษะโยคะััการออกก าล งกายด้วยโยคะััการประยุกต์ใช้โยคะไปสู่การออกก าล งกาย

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าว น 
ัKnowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga to promote health in 

daily life 
 

281-204 ลีลาศ          1(0-2-1) 
(Social Dance) 

    ท กษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศััเพลงที่ใช้ในการลีลาศัเน้นการฝึกปฏิบ ติ 
    Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice 
 

281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ       1(0-2-1) 
ััััั(Rhythmic Activities) 

   ัความรู้เกี่ยวก บกิจกรรมประกอบจ งหวะัท กษะในการเคลื่อนไหวประกอบจ งหวะัเพลงที่ใช้ใน 
กิจกรรมประกอบจ งหวะัเน้นการฝึกปฏิบ ติ 
   Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; music for rhythmic  
activities; emphasis on practice 
 

 

281-207 บาสเกตบอล         1(0-2-1) 
ั(Basketball) 

  ัความรู้และท กษะกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้นัวิธีสอนัการฝึกปฏิบ ติักติกาและการแข่งข น 
   Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
competition 
 

281-209 วอลเล่ย์บอล         1(0-2-1) 
  (Volleyball) 
ััความรู้และท กษะกีฬาวอลเล่ย์บอลเบื้องต้นัวิธีสอนัการฝึกปฏิบ ติักติกาและการแข่งข น 
  Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  

competition 



281-210  แฮนด์บอล         1(0-2-1) 
ัั(Handball) 

      ความรู้และท กษะกีฬาแฮนด์บอลเบื้องต้นััวิธีสอนัการฝึกปฏิบ ติักติกาัและการแข่งข น 
   Basic handball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and 
competition 
 

281-215 เทเบิลเทนนิส         1(0-2-1) 
ัั ััั ัั(Table Tennis) 
    ความรู้และท กษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบื้องต้นัวิธีสอนัการฝึกปฏิบ ติักติกาและการแข่งข น 
    Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; practical drill; rules and  
Competition 
 

281-216  แบดมินตัน         1(0-2-1) 
ัั(Badminton) 

    ััความรู้และท กษะแบดมินต นเบื้องต้นัวิธีสอนัการฝึกปฏิบ ติักติกาและการแข่งข น 
    Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
Competition 
 

281-219 ว่ายน้ าั         1(0-2-1) 
ัั(Swimming) 

    ััความรู้และท กษะกีฬาว่ายน้ าเบื้องต้นัวิธีสอนัการฝึกปฏิบ ติักติกาและการแข่งข น 
    Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
Competition 
 

281-220 เปตอง          1(0-2-1) 
ั(Petongue) 

   ความรู้และท กษะกีฬาเปตองเบื้องต้นัวิธีสอนัการฝึกปฏิบ ติักติกาและการแข่งข น 
    Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
competition 
 

281-223  มวยไทย         1(0-2-1) 
ั   (Thai Boxing) 
  ัความรู้และท กษะกีฬามวยไทยเบื้องต้นัวิธีสอนัการฝึกปฏิบ ติักติกาและการแข่งข น 
  ัBasic This boxing knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
competition 
 

281-225 เทควันโด         1(0-2-1) 
ัั(Taekwondo) 

  ััความรู้และท กษะกีฬาเทคว นโดเบื้องต้นัวิธีสอนัการฝึกปฏิบ ติักติกาและการแข่งข น 
  ััBasic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
competition 
 
 



281-226 ไอกิโด          1(0-2-1) 
ัั ััั(Aikido) 

    ความรู้และท กษะกีฬาไอกิโดเบื้องต้นัวิธีสอนัการฝึกปฏิบ ติักติกาและการแข่งข น 
     Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
Competition 
 

281-227  ยูโด          1(0-2-1) 
ั ััั(Judo) 

    ัััความรู้และท กษะกีฬายูโดเบื้องต้นัวิธีสอนัการฝึกปฏิบ ติักติกาและการแข่งข น 
     Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and  
Competition 
 

 

910-111 ร าไทยเพื่อสุขภาพั        1(1-0-2) 
 (Thai Dance for Health) 
ัท กษะเบื้องต้นส าหร บการร าไทยัเพลงและจ งหวะัการจ ดองค์ประกอบการเคลื่อนไหวท่าร าไทย

ประกอบดนตรีเพื่อน าไปใช้ส่งเสริมสุขภาพ 
ัBasic Skills of Thai dance; music and rhythm.; choreography of Thai dance 

movement with Music for promoting health 
 

 

910-112 โขนเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ      1(1-0-2) 
 (Khon for Personality Development) 
ัความเป็นมาัองค์ประกอบการแสดงโขนัการพ ฒนาร่างกายัจิตใจัอารมณ์ัและบุคลิกภาพผ่าน

ท กษะการฝึกห ดโขนและต วละครโขนชนิดต่างัๆ 
ัBackground and elements of Khon performance; development of mind, body, 

emotions, and personality through Khon practice and the character 
 

 

910-113 แจ๊สด้านซ์         1(1-0-2) 
ั(Jazz Dance) 

ั ั ัท กษะเบื้องต้นและการจ ดองค์ประกอบการเคลื่อนไหวส าหร บการเต้นแจ๊สด้านซ์ัและออกแบบท่า 
เต้นประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและน นทนาการ 
  ัBasic skills and composition for Jazz dance; choreography with music for promoting  
health and recreation 
 

 

สาระเลือกศึกษาทั่วไป                                           
สาระสุนทรียศาสตร์ 
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาั        2(2-0-4) 
ั (Miracle of Wisdom)  
  การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของว ฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นัการบูรณาการให้เหมาะสมก บการ
เปลี่ยนแปลงของส งคมั  



Learning and appreciation of local culture and wisdom; integration with social 
changes 
425-100 วัฒนธรรมน าชม        2(2-0-4) 
ั ั(Culture Guide) 
  ความตระหน กัและชื่นชมในมรดกทางว ฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นััการบูรณาการความรู้ทาง
ประว ติศาสตร์และว ฒนธรรมก บการน าชมการท่องเที่ยวทางว ฒนธรรม 
  Appreciation of cultural heritage and local wisdom; knowledge integration with 
cultural tourism 
 

 

สาระความเป็นพลเมือง 
196-103  ภาวะผู้น าและการจัดการ       2(2-0-4) 

  (Leadership and Management) 
  แนวคิดัทฤษฎีักรณีศึกษาเกี่ยวก บภาวะผู้น าััล กษณะบทบาทผู้น าและผู้ตามัผู้น าการเปลี่ยนแปลงัั
ผู้น าการสร้างสรรค์ัสมรรถนะการท างานัการสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีมััหล กการและทฤษฎีการ
จ ดการการจ ดการเชิงกลยุทธ์ััแนวทางการพ ฒนาท กษะการเป็นผู้น าัและการบริหารจ ดการตามหล กการเพ่ือ
ความส าเร็จ 
 ัConcepts and theories of leadership; characteristics and roles of leaders and 
followers; change leaders; creative leaders; competency; team building and team work; 
principles and theories of strategic management; leadership development; success-oriented 
management 
 

437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม      2(2-0-4) 
ั ัั(Ethics and Social Responsibility) 
   แนวคิดัทฤษฎีัความส าค ญััจริยศาสตร์ในการท างานเพ่ือส งคมััการสร้างอ ตล กษณ์น กศึกษาั
ความร บผิดชอบต่อตนเองััส งคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเพ่ือส งคม 
   Concepts; theories; significance; ethics in social work; identity construction; self, 
social and environmental responsibilities through social activities 
 

สาระอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
724-108 ธรรมชาติบ าบัด        2(2-0-4) 
ั ั(Natural Therapy) 
 ัแนวคิดเกี่ยวก บธรรมชาติบ าบ ดเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีัทางเลือกในการปฏิบ ติเพ่ือสุขภาพัป่าบ าบ ดั
ดนตรีบ าบ ดัโยคะัสมุนไพรในชีวิตประจ าว นัผลิตภ ณฑ์จากธรรมชาติ 
 ัNatural therapy for healthy life; alternative health practice: forest therapy, music 
therapy, yoga, herb, natural products 
 

สาระการคิดเชิงระบบ 
276-101  การมองภาพแบบองค์รวม       2(2-0-4) 
ั    (Holistic View) 
   การแสวงหาความรู้รอบต วที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าว นัความสามารถมองภาพแบบองค์รวมัการ
รู้ เท่าท นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางส งคมพหุว ฒนธรรมัและคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นั



กระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณล กษณะัการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการต ดสินใจ
แก้ปัญหาัและน าเสนอข้อมูลบนพื้นฐานคุณธรรม 
   Knowledge acquisition in daily life; holistic view; literacy of changes in multicultural 
societies and consequences; qualitative and quantitative analysis; choosing information 
sources for problem solving; ethical considerations in data presentation 
 

 

437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาดั      2(2-0-4) 
ัั ั(Smart Thought, Clever Understanding) 
  การจ ดการปัญหาเชิงมโนท ศน์ัเข้าใจข้อโต้แย้งของข ้วความคิดที่แตกต่างัมองเห็นข้อเด่นข้อด้อยของ
ข ว้ความคิดัใช้ความคิดของตนเพ่ือสร้างค าอธิบายได้ััการใช้เหตุผลประเมินสถานการณ์ัโลกท ศน์ที่ไม่รู้จ กมา
ก่อนััเข้าใจตนเอง 
  Conceptual resolution, understanding,  understanding of polarized and different 
point of view,  recognizing the advantages and the disadvantages of different opinions, 
constructing student own ideas, logical assessment of real situation, unknown  worldview, self-
understanding  
 
 

 

สาระภาษาและการสื่อสาร  การคิดเชิงระบบ สุนทรียศาสตร์ 
263-213 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยวในต่างแดนั     2(2-0-4) 

ัั(Photography for Abroad Travelling) 
   การใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพัการจ ดการไปต่างประเทศด้วยตนเองอย่างประหย ดัโดยการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้จากการท่องเที่ยวัการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ขณะเดินทางัและการประเมินผลการจ ดการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างแดน 
   Utilize of photographic technology using information technology for  accessing and 
selecting a travel management information, how to deal with uncomfortable situation while 
traveling, travel summary and evaluation 
สาระภาษาและการสื่อสาร 
 

412-201 หนีห่าว จงกว๋อ              2(2-0-4) 
ั(Ni Hao Zhong Guo) 

 ัการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอ กษรโรม นัการฝึกออกเสียงพย ญชนะสระัและวรรณยุกต์ัการ
สนทนาในห วข้อที่เก่ียวก บชีวิตประจ าว น 
  Pinyin romanization of Chinese phonemes; pronunciation drills of consonants, 
vowels and tones; Practice of listening and speaking skills on daily life topics 
 
413-213 มาเลย์ออนทัวร์ั        2(2-0-4) 

ั(Malay on Tour) 
 ภาษามลายูที่เก่ียวข้องก บการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆท ้งในและต่างประเทศ 

  Malay for tourism in Thailand and foreign countries 
 



415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้        2(2-0-4) 
 (Say Hi Style Kawaii) 
ัฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นัข้อมูลเกี่ยวก บต วเองและเรื่องราวใกล้ต วัพร้อมเรียนรู้ขนบธรรมเนียมั

ว ฒนธรรมัวิถีญี่ปุ่นัเรื่องราวและสถานการณ์ปัจจุบ นของประเทศญี่ปุ่นผ่านสื่อที่หลากหลาย 
 ัBasic Japanese conversation; talking about personal information and related topics;  
learning Japanese traditions, cultures, and ways of living; current events in Japan through 
multimedia 
 

416-125 อันยองฮาเซโย โคเรียัั        2(2-0-4) 
 (Annyeonghaseyyo Korea) 

 ัการฝึกท กษะท ้งั4 ด้านคือัการฟังพูดัอ่านัและเขียนัฝึกออกเสียงให้ถูกต้องัช ดเจนัและฝึกสนทนา
ภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจ าว นผ่านซีรีส์และเพลงภาษาเกาหลี 
  Practice of four language skills: listening, speaking, reading, and writing; Korean 
conversation in daily life through Korean series and music 
 

417-191 พัฒนาการอ่านั        2(2-0-4) 
   (Reading Development) 
 การสร้างนิส ยในการอ่านััท กษะการอ่านโดยท ่วไปัฝึกการอ่านและสรุปความข้อเขียนชนิดต่างๆัใน
ระด บความยากของศ พท์ประมาณั3,000ัค าข้ึนไปั(หมายเหตุัไม่เปิดให้น กศึกษาวิชาเอก-โทัภาษาอ งกฤษช ้นปีท่ีั2-4) 
 Developing good reading habits; general reading skills; practice of reading a wide 
range of texts; minimum reading level: 3,000 words (Note: not offered to 2 nd through 4th 
year English majors and minors) 
 

417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษั       2(2-0-4) 
   (English Edutainment) 
 การเรียนรู้ท กษะภาษาอ งกฤษัโดยใช้กิจกรรมและสื่อบ นเทิงหลากหลายรูปแบบัเพ่ือให้ผู้เรียนได้
ความรู้และมีท ศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอ งกฤษ 
 English skills learning through a variety of activities and other entertainment media to 
enhance students’ knowledge as well as attitudes towards language learning 
 


