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หลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
    

1.  ช่ือหลกัสูตร 
 ช่ือภาษาไทย  :  หลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป    

 ช่ือภาษาองักฤษ    :  General  Education  Program 
 

2.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 กองบริการวชิาการ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต 
 
3.  จ านวนหน่วยกติ 
 ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
 
4.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 เป็นการปรับปรุงหลกัสูตรเดิม ฉบบั พ.ศ. 2558 ก าหนดใหใ้ชก้บัหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุกหลกัสูตร
โดยเร่ิมใชต้ั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป มีคณะกรรมการท่ีใหค้วามเห็นชอบตามล าดบั ดงัน้ี 
      ประชุมคร้ังท่ี  วนั/เดือน/ปี  
 จากสภามหาวทิยาลยั         7/2561           23 กรกฏาคม 2561   
  
5.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์  ศูนยรั์งสิต  ศูนยล์ าปาง  และศูนยพ์ทัยา 
 
6. ปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป 
 เพื่อให้นกัศึกษาท่ีไดศึ้กษาวิชาศึกษาทัว่ไปมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 โดยจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จุดประกาย มีแรงบนัดาลใจใฝ่รู้ ผา่นกิจกรรม กรณีศึกษาให ้
ฝึกคิด วิเคราะห์ คน้ อยา่งมีวิจารณญาณ การเรียนความรู้จากส่ือแขนงต่างๆ เป็นหลกั หลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไปจึง
ออกแบบมาเพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะเป็นผูน้ า กา้วทนัโลกยุคปัจจุบนั ฝึกทกัษะดา้นการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
อยา่งสร้างสรรค์ ภายใต ้3 เสาหลกั ไดแ้ก่ ทนัโลก ทนัสังคม (Global Mindset) ทกัษะชีวิตทางสังคม สุนทรียะใน
หัวใจ, สุขภาพกายใจ (Soft Skills), และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ มีประชาธิปไตย เสรีภาพ เป็นธรรม จิตอาสา 
(Spirit of Thammasat) อนัจะเป็นพื้นฐานส าคญัในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา
ออกไปเป็นบณัฑิตเพื่อรับใชส้ังคมต่อไป 
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7. โครงสร้างและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
 
7.1 โครงสร้าง มี 2 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวิทยาลยัท่ีก าหนดให้นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียนจ านวน 21 หน่วยกิต 
ดงัต่อไปน้ี 

-  หมวดสังคมศาสตร์               3 วชิา   บงัคบั     1 วชิา  3 หน่วยกิต 
 -  หมวดมนุษยศาสตร์              2 วชิา    บงัคบัเลือกอยา่งนอ้ย  1 วชิา  3 หน่วยกิต 
-  หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์       2 วชิา  บงัคบัเลือกอยา่งนอ้ย  1 วชิา    3 หน่วยกิต  
-   หมวดภาษา                                   3 วชิา บงัคบั     2 วชิา  6 หน่วยกิต 

         ทั้ งน้ี หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ อาจเปิดเสรีให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไปตามความสนใจ                     
ของนักศึกษาได้จ  านวน 0 - 6 หน่วยกิต หรือเลือกวิชาต่าง ๆ จากแต่ละหมวดเพื่อให้ได้จ  านวนหน่วยกิต รวม                    
21 หน่วยกิต 
 ส่วนท่ี 2 เป็นหลกัสูตรของคณะ ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต (รายละเอียดตามขอ้ก าหนดหลกัสูตรของแต่ละ
คณะ) 
 
7.2 รายวชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่1 

1) หมวดสังคมศาสตร์   บงัคบั 1 วชิา 3 หน่วยกิต 
 *มธ.100 พลเมืองกบัการลงมือแกปั้ญหา    3 (3-0-6) 
 TU100 Civic Engagement 
 มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย     3 (3-0-6) 
 TU101 Thailand , ASEAN, and the World  

มธ.109  นวตักรรมกบักระบวนคิดผูป้ระกอบการ   3 (3-0-6) 
TU109  Innovation and Entrepreneurial Mindset    

2) หมวดมนุษยศาสตร์ บงัคบัเลือก 1 วชิา 3 หน่วยกิต 
 มธ.102 ทกัษะชีวติทางสังคม     3 (3-0-6)       
 TU102 Social Life Skills 

มธ.108  การพฒันาและจดัการตนเอง    3 (3-0-6) 
TU108  Self-Development and Management      

3) หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์   บงัคบัเลือกอยา่งนอ้ย 1 วชิา 3 หน่วยกิต 
 มธ.103 ชีวติกบัความย ัง่ยนื     3 (3-0-6) 
 TU103 Life and Sustainability 

มธ.107  ทกัษะดิจิทลักบัการแกปั้ญหา    3 (3-0-6) 
TU107  Digital Skill and Problem Solving 
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4) หมวดภาษา  บงัคบั  2 วชิา 6 หน่วยกิต  
 มธ.050  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ     3 (3-0-6) 
 TU050 English Skill Development      ไม่นบัหน่วยกิต 
 *มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอยา่งมีวจิารณญาณ   3 (3-0-6) 
 TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 *มธ.105 ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ   3 (3-0-6) 
 TU105 Communication Skills in English  
 มธ.106 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร   3 (3-0-6) 
 TU106 Creativity and Communication 
หมายเหตุ  * หมายถึงวชิาท่ีบงัคบัใหทุ้กหลกัสูตรตอ้งมี 

 
7.3 รายวชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2  

รายวิชาในส่วนท่ี 2 แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มซ่ึงคณะสามารถเลือกได้จากวิชาเหล่าน้ี หรือก าหนดวิชาอ่ืนๆ                 
ไดเ้องตามท่ีเห็นเหมาะสม รายละเอียดในส่วนน้ีโปรดดูขอ้ก าหนดหลกัสูตรจากหลกัสูตรของแต่ละคณะ/สาขาวชิา 
1) หมวดสังคมศาสตร์    
                    หน่วยกิต/ คณะท่ีรับผดิชอบ 
            (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

มธ.121  มนุษยก์บัสังคม       3 (3-0-6)   สังคมวทิยาฯ 
TU121  Man and Society 
มธ.122  กฎหมายในชีวติประจ าวนั    3 (3-0-6)   นิติศาสตร์ 
TU122  Law in Everyday Life 
มธ.124  สังคมกบัเศรษฐกิจ       3 (3-0-6)   เศรษฐศาสตร์ 
TU124  Society and Economy 
มธ.311  บริการทางวชิาชีพแก่สังคม    3 (3-0-6)   วชิากลาง1 
TU311  Professional Services to Society 
มธ.312  โครงการรณรงคเ์พื่อสังคม    3 (3-0-6)   วชิากลาง1 
TU312  Social Project and Campaign 
มธ.399  การฝึกงานในวชิาชีพ     3 (3-0-6)   วชิากลาง1 
TU399  Professional Internship 
อซ.125  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน    3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
AS125 Introduction to ASEAN   
บอ.200 ความรู้เบ้ืองตน้วา่ดว้ยชนบทไทยและชนบทในอาเซียน 3 (3-0-9)   วทิยาลยัพฒันศาสตร์  
GV200 Introduction to Thai Rural Society and Rural Societies                     ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
 in ASEAN 
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หมายเหตุ        
วิชากลาง1 : คณะสามารถน ารายวิชาดงักล่าวไปออกแบบเน้ือหาสาระให้สอดคลอ้งกบัศาสตร์ของคณะ

ภายใตข้อบเขตของค าอธิบายรายวชิา  โดยคณะท าหนา้ท่ีบริหาร และจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษาเอง         
2) หมวดมนุษยศาสตร์    
                    หน่วยกิต/ คณะท่ีรับผดิชอบ 
            (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

มธ.111  ประเทศไทยในมิติทางประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรม 3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
TU111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
มธ.112  มรดกโลกก่อนสมยัใหม่      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
TU 112  Heritage of the Pre-modern World    
มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา     3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
TU113  Fundamentals of Philosophy and Religions 

  มธ.115  มนุษยก์บัผลงานสร้างสรรคด์า้นวรรณกรรม   3 (3-0-6)   ศิลปกรรมศาสตร์ 
TU115  Man and his Literary Creativity 
มธ.116  มนุษยก์บัศิลปะ ทศันศิลป์  ดนตรี และศิลปะการแสดง   3 (3-0-6)   ศิลปกรรมศาสตร์ 
TU116  Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
มธ.117  พฒันาการของโลกสมยัใหม่     3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
TU117  Development of the Modern World 

3) หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์  
                    หน่วยกิต/ คณะท่ีรับผดิชอบ 
            (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  วชิาในกลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มธ.131  มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์กายภาพ     3 (3-0-6)   วทิยาศาสตร์ฯ  

TU131  Man and Physical Science 
  มธ.142  มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์ชีวภาพ      3 (3-0-6)   วทิยาศาสตร์ฯ 

TU142  Man and Biological Science 
  มธ.143  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม       3 (3-0-6)   วทิยาศาสตร์ฯ 

TU143  Man and Environment 
  วค.106  ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน   3 (3-0-6)   วศิวกรรมศาสตร์ 

AE106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
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  วชิาในกลุ่มคณิตศาสตร์          
  นอกเหนือจากวชิาท่ีคณะก าหนดใหน้กัศึกษาเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1 แลว้ คณะอาจเลือก
วชิาท่ีเหลือ 6 วชิามาก าหนดเป็นวชิาบงัคบั/วชิาบงัคบัเลือกในวชิาศึกษาทัว่ไปในส่วนท่ี 2 เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนก็ได ้
  มธ.151  คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั     3 (3-0-6)   วทิยาศาสตร์ฯ 
  TU151  General College Mathematics 
  มธ.152  หลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์       3 (3-0-6)   วทิยาศาสตร์ฯ 
   TU152  Fundamental Mathematics     
  มธ.153  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6)   วทิยาศาสตร์ฯ 
  TU153  General Concepts of Computer 
  มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์     3(3-0-6)  วทิยาศาสตร์ฯ 
  TU154 Foundation of Mathematics      
  มธ.155  สถิติพื้นฐาน                                                       3 (3-0-6)   วทิยาศาสตร์ฯ 
  TU155  Elementary Statistics    
     มธ.156  คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้                 3 (3-0-6)   วทิยาศาสตร์ฯ 
  TU156  Introduction to Computers and Programming 
  วท.142  คณิตศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์                                           3 (3-0-6)   วทิยาศาสตร์ฯ 
  SC142  Mathematics for Science 
4) หมวดภาษา  
                    หน่วยกิต/ คณะท่ีรับผดิชอบ 
            (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  วชิาในกลุ่มภาษาไทย           
  ท.201  การพฒันาสมรรถภาพการเขียน                                3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์    
  TH 201  Writing Proficiency Development                       
  ท.202  การพฒันาสมรรถภาพการอ่าน                  3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์    
  TH 202  Reading Proficiency Development    
  ท.203  การอ่านเชิงวจิารณ์เบ้ืองตน้                            3 (3-0-6)  ศิลปศาสตร์     
  TH 203  Basic Critical Reading                       
  วชิาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 
  ภาษาจีน 
  จน.171  ภาษาจีน 1      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์    
  CH171  Chinese 1  
  จน.172  ภาษาจีน 2      3 (3-0-6)  ศิลปศาสตร์       
  CH172  Chinese 2 
  ภาษาฝร่ังเศส 
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  ฝ.070  ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้     3 (2-3-4)   ศิลปศาสตร์       
  FR070  Elementary French     ไม่นบัหน่วยกิต 
  ฝ.171  ภาษาฝร่ังเศส 1      3 (2-3-4)   ศิลปศาสตร์       
  FR171  French 1 
  ฝ.172 ภาษาฝร่ังเศส 2       3(2-3-4)   ศิลปศาสตร์  
  FR172  French 2 
  ภาษาญ่ีปุ่น 
  ญ.171  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ 1             3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
  JP171  Japanese for Beginners 1        

  ญ.172  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ 2             3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์  
  JP172  Japanese for Beginners 2                             

  ภาษารัสเซีย 
  รซ.171  ภาษารัสเซีย 1      3 (2-3-4)   ศิลปศาสตร์  
  RS171  Russian 1 
  รซ.172  ภาษารัสเซีย 2      3 (2-3-4)   ศิลปศาสตร์     
  RS172  Russian 2 
  ภาษาเยอรมนั 
  - ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมนัมาก่อน 
  ย.171  ภาษาเยอรมนั 1      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์  
  GR171  German 1 
  ย.172 ภาษาเยอรมนั 2      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์     
  GR172  German 2 
  - ส าหรับผูท่ี้สอบผา่น ย.172 หรือสอบผา่นภาษาเยอรมนัในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือไดรั้บ
อนุมติัจากภาควชิา 
  ย.111  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 1     3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์     
  GR111  Fundamental German 1  
  ย.112  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 2     3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์     
  GR112  Fundamental German 2 
  ภาษาสเปน 
  สป.171  ภาษาสเปน 1       3 (2-3-4)   ศิลปศาสตร์  
  SP171  Spanish I 
  สป.172  ภาษาสเปน 2      3 (2-3-4)   ศิลปศาสตร์     
  SP172  Spanish II  
  ภาษาเกาหลี 
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  อซ.171  ภาษาเกาหลี 1      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
  AS171 Korean 1 
 อซ.172  ภาษาเกาหลี 2      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
 AS172 Korean 2 
 ภาษาเขมร 
 อซ.173  ภาษาเขมร 1      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
 AS173 Khmer  1 
 อซ.174  ภาษาเขมร 2      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์
 AS174  Khmer 2 
 ภาษาพม่า 
 อซ.175  ภาษาพม่า 1      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
 AS175  Burmese  1 
 อซ.176  ภาษาพม่า 2      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
 AS176 Burmese 2 
 ภาษามลาย ู
 อซ.177  ภาษามลาย ู1      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
 AS177 Malay  1 
 อซ.178  ภาษามลาย ู2      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
 AS178 Malay  2 
 ภาษาเวยีดนาม 
 อซ.179  ภาษาเวยีดนาม 1     3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์
 AS179  Vietnamese 1 
 อซ.180  ภาษาเวยีดนาม 2     3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์
 AS180 Vietnamese 2 
 ภาษาลาว 
 อซ.181  ภาษาลาว 1      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
 AS181  Lao 1 
 อซ.182  ภาษาลาว 2      3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
 AS182  Lao 2 
 ภาษาอินโดนีเซีย  
 อซ.183  ภาษาอินโดนีเซีย 1     3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
 AS183  Indonesian 1 
 อซ.184  ภาษาอินโดนีเซีย 2     3 (3-0-6)   ศิลปศาสตร์ 
 AS184  Indonesian 2 
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 ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
 ส าหรับนกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษา ณ ต่างประเทศ 
 ภต.171  ภาษาต่างประเทศ 1     3 (3-0-6)1       
 FL171  Foreign Language 
 ภต.172  ภาษาต่างประเทศ 2     3 (3-0-6)1 

  FL172  Foreign Language 
หมายเหตุ        

1 : นักศึกษาท่ีได้รับอนุมติัให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยเรียนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่ปรากฏใน
หมวดภาษาตามเล่มหลกัสูตรน้ี คณะตน้สังกดัของนกัศึกษาสามารถพิจารณาเทียบโอนรายวิชา หน่วยกิต และเกรด 
ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2561 โดยผ่านกระบวนการ
พิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการประจ าคณะนั้นๆ 
5) หมวดพลานามยั  
 กรณีเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2 นบัหน่วยกิตไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต 
                    หน่วยกิต/ คณะท่ีรับผดิชอบ 
            (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 วฬ.211  กรีฑา       1 (0-2-1)   สหเวชศาสตร์ 
 SN211 Track and Field 
 วฬ.212  วา่ยน ้า        1 (0-2-1)   สหเวชศาสตร์ 
 SN212 Swimming 
 วฬ.213  ฟุตบอล        1 (0-2-1)   สหเวชศาสตร์ 
 SN213  Football 
 วฬ.214  บาสเกตบอล       1 (0-2-1)   สหเวชศาสตร์ 
 SN214 Basketball 
 วฬ.215  รักบ้ีฟุตบอล      1 (0-2-1)   สหเวชศาสตร์ 
 SN215  Rugby 
 วฬ.216  วอลเลยบ์อล       1 (0-2-1)   สหเวชศาสตร์ 
 SN216  Volleyball 
 วฬ.217  เบสบอล       1 (0-2-1)   สหเวชศาสตร์ 
 SN217  Baseball 
 วฬ.218  ฟุตซอล       1 (0-2-1)   สหเวชศาสตร์ 
 SN218 Futsal 
 วฬ.219  ซอฟทบ์อล      1 (0-2-1)   สหเวชศาสตร์ 
 SN219 Softball 
 วฬ.220  เทนนิส      1 (0-2-1)   สหเวชศาสตร์ 
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 SN 220  Tennis 
 วฬ.221  แบดมินตนั       1 (0-2-1)   สหเวชศาสตร์ 
 SN221 Badminton 
 วฬ.222  เทเบิลเทนนิส       1 (0-2-1)   สหเวชศาสตร์       
 SN222  Table Tennis 
6) หมวดพฒันานกัศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์ 
                    หน่วยกิต/ คณะท่ีรับผดิชอบ 
            (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 พท.107  การเจริญสติและฝึกสมาธิ    1 (0-2-1)   ฝ่ายวชิาการ 
 PE107  Mindfulness and Meditation 
 พท.240  งานอาสาสมคัรกบัการพฒันาสังคม   3 (2-2-5)  วทิยาลยัพฒันศาสตร์  
 PE240  Volunteerism and social development                                                  ป๋วย อ๊ึงภากรณ์    
 พท.242  การเสริมสร้างทกัษะในการประกอบอาชีพ  2 (2-0-4)   ฝ่ายวชิาการ 
 PE242  Preparative for work achievement 
 พท.245  นกัศึกษากบัการพฒันาตน    2(2-0-4)   ฝ่ายวชิาการ 
 PE245 Student and self-development 
 
7.4 ข้อก าหนดทัว่ไปเร่ืองหลกัสูตร 

1. วชิาเหล่าน้ีไม่นบัเป็นวชิาเลือกเสรี/วชิาเลือก/วชิาโท 
  วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้ งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใช้รหัสย่อ "มธ." ระดับ 100 คือ                   

มธ.100 –  มธ.156  
2. วชิาเลือก 
  ในกรณีท่ีโครงสร้างหลกัสูตรของคณะ/สาขาวิชาก าหนดให้ศึกษาวิชาเลือกโดยให้นกัศึกษาเลือก

ศึกษาจากวชิาของสาขาวิชาต่างๆ ได ้รวมไม่เกิน 4 สาขาวชิานั้น จะไม่นบัรวมคณะ/สาขาวิชาท่ีนกัศึกษาเลือกศึกษา
เป็นวชิาเอก 

3. การนบัโครงสร้างวชิาโท 
     ในกรณีหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชาไม่ได้ก าหนดให้นักศึกษาศึกษาวิชาโท ซ่ึงอาจเป็นเพราะ

จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวไ้ม่ครบขอ้ก าหนดของวิชาโท แต่หากนกัศึกษาศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง
หลกัสูตรวชิาโท นกัศึกษาก็จะไดรั้บการบนัทึกวชิาโทนั้นๆ ลงในใบรับรองคะแนน (Transcript) ดว้ย 

4. การเรียนวชิาในหมวดพลานามยั 
 4.1 กรณีนกัศึกษาเรียนเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2 นกัศึกษาจะเรียนไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต 
 4.2 กรณีนกัศึกษาเรียนเป็นวิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2 มาแลว้ 3 หน่วยกิต จะเรียนวิชาในหมวดน้ีไดอี้ก

ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
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 4.3 กรณีนกัศึกษาเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี โดยยงัไม่เคยเรียนวิชาในหมวดน้ีมาก่อน จะเรียนไดไ้ม่เกิน   
6 หน่วยกิต  
 
7.5 ข้อก าหนดเร่ืองการใช้ผลคะแนนวชิาด้านทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ และ ด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมี
วจิารณญาณ 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนดใหน้กัศึกษาสามารถใชผ้ลคะแนน  O-NET,  TU-GET PBT, TU-
GET CBT,  TOEFL IBT,  IELTS และ SAT Reading  เพื่อน ามาพิจารณาการจดัการเรียนท่ีตรงตามสมรรถนะของ
นกัศึกษา ซ่ึงไดก้ าหนดเกณฑ์การใชผ้ลคะแนน และการพิจารณาเป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง
เกณฑก์ารจดัการเรียนวชิาดา้นทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ และดา้นการคิด อ่าน และเขียน อยา่งมี
วจิารณญาณ ส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี   
 
7.6 ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติเร่ืองเกณฑ์พจิารณาผลคะแนน  

1) การประกาศก าหนดวนั เวลาการรับผลคะแนน ตอ้งเป็นไปตามประกาศท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไวใ้น
แต่ละปีเท่านั้น ไม่สามารถขอยืน่ผลคะแนนเป็นกรณีพิเศษในภายหลงัจากท่ีก าหนดไวไ้ด ้ 

2) การยืน่ผลคะแนน นกัศึกษายืน่ได ้1 คร้ัง โดยเลือกได ้1 ประเภทเท่านั้น และยืน่ผลคะแนนท่ีคณะ
ตน้สังกดัในวนัสอบสัมภาษณ์ ตามวนัและเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดในขอ้ 1   

3) กรณีนกัศึกษาไม่ยืน่ผลคะแนน ตามวนัและเวลาท่ีก าหนด มหาวทิยาลยัจะจดัการเรียนรายวชิา มธ.
104  มธ.050 และ มธ.105 ตามความเหมาะสม  

4) การเทียบโอนหน่วยกิต 
4.1) นกัศึกษาท่ีเคยศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ยา้ยคณะ/ลาออก) มาแลว้ไม่เกิน 2 ปี 

สามารถเทียบโอน 
วชิา มธ.104  มธ.050 และ มธ.105 ไดด้งัน้ี 

• วชิา มธ.050 ตอ้งมีผลการศึกษาเป็น S 
• วชิา มธ.104 และ มธ.105 ตอ้งมีผลการศึกษาไดร้ะดบัเกรด C ข้ึนไป  

4.2) นกัศึกษาท่ีตอ้งการเทียบโอนหน่วยกิตวชิา มธ.104 มธ.050 และ มธ.105 ตอ้งแจง้และยืน่
คะแนนท่ีตอ้งการเทียบโอนใหแ้ก่คณะตน้สังกดั และใหค้ณะตน้สังกดัด าเนินการสรุปและส่งเอกสารตามวนัและ
เวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดเพื่อจดัรายวชิาและบนัทึก ACC ในใบรายงานผลการศึกษา   

4.3) ไม่รับเทียบโอนหน่วยกิตวชิาจากมหาวทิยาลยัอ่ืนกบัวชิา มธ.104  มธ.050 และ มธ.105  
ส าหรับก าหนดวนัและเวลาการรับผลคะแนนมหาวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นรายปี 
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ข้อปฏิบัติเร่ืองการเรียนด้านภาษาองักฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิารณญาณ 
1. ตรวจสอบผลการจดัระดบั จากเวบ็ไซดข์องส านกังานทะเบียนนกัศึกษา (www.reg.tu.ac.th) และ 

จากคณะหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. การจดทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป นกัศึกษาท่ีไดรั้บการจดัชั้นเรียนตามเกณฑ์การจดัเรียนวชิา

ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
3. นกัศึกษาตอ้งจดทะเบียนเรียนตามหมวด (section) และ กลุ่ม (group)  ตามท่ีส านกังานทะเบียน

นกัศึกษา ก าหนดไวเ้ท่านั้น 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดสังคมศาสตร์  (Social Science) 
มธ.100 พลเมืองกบัการลงมือแกปั้ญหา      3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement 
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในฐานะพลเมือง
โลกผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นตน้ โดยนักศึกษา
จะตอ้งจดัท าโครงการรณรงค ์เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง ในประเด็นท่ีสนใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen.  This is 
done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field study outings.  
Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change in an area of their interest.   
 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย  3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World  
 ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีส าคญัของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม  
โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจยัทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตวัอย่างสถานการณ์หรือ
บุคคลท่ีได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเขา้ใจความซับซ้อนท่ีสัมพนัธ์กนัทั้งโลก                 
มีจิตส านึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถทา้ทายกรอบความเช่ือเดิมและเปิดโลกทศัน์ใหม่ใหก้วา้งขวางข้ึน 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms of 
their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories and principles 
of social science research via discussion and raising examples of situations or people of interest.   The purpose of 
this is to create a perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a 
global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 
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มธ.109  นวตักรรมกบักระบวนคิดผูป้ระกอบการ 3 (3-0-6) 
TU109  Innovation and Entrepreneurial mindset  
 การประเมินความเส่ียงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผูป้ระกอบการ การ
ตดัสินใจและการพฒันาธุรกิจ การส่ือสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าร่วม
เพื่อสังคม 
 Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an entrepreneur. Decision 
making and entrepreneurial venture development. Business communication for delivering concept or initiative in 
an efficient, effective and compelling manner. Social shared value creation. 
 
มธ.121 มนุษยก์บัสังคม 3 (3-0-6) 
TU 121  Man and Society 
 ลกัษณะทัว่ไปของสังคมมนุษย ์องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปล่ียนแปลง 
และวิวฒันาการของสังคมอนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจยัส าคญัอ่ืน ๆ 
วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสังคม และความสัมพนัธ์
ระหว่างสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม เสริมสร้างจริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดบัชาติ และ
ระดบัสากล 
 To study general characteristics of human societies, elements of social structures and procedures, social 
changes and evolution resulting from such factors as environment, and technology, etc. To analyze various kinds 
of societies to find out the relationship among elements within each society, and the relationship between society 
and environment.  To strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national and international 
levels. 
 
มธ.122 กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3 (3-0-6) 
TU 122    Law in Everyday Life 
 ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ในฐานะท่ีเป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษยใ์นสังคม หลกัการพื้นฐาน
ของนิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะท่ีเช่ือมโยงกบัหลกัคุณธรรมของประชาชน ความรู้พื้นฐานใน
เร่ืองกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนท่ีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรตอ้งรู้ทั้งในดา้นของสิทธิ และใน
ดา้นของหนา้ท่ี การระงบัขอ้พิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลกัการใชสิ้ทธิ หลกัการใชแ้ละการตีความ
กฎหมาย โดยเนน้การศึกษาจากกรณีตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวนั 
 To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To equip learners with 
basic principles of public law (rules of law), and its values which are associated with citizens’ moral core. To 
provide basic knowledge in public law and private law, involving the issues of rights and duties, dispute 
settlement, Thai Justice procedures, the usage and interpretation of law principles, with an emphasis on case 
studies in our daily lives. 
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มธ.124  สังคมกบัเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
TU 124  Society and Economy 
 แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะท่ีวิชาน้ีเป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์ แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวฒันาการของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในภาพกวา้งของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเนน้ใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของวฒันธรรมและสถาบนัท่ีมีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ 
 To provide guidelines for the study and analysis of society and economy.  To analyze social and 
economic evolution in Thailand and worldwide.  To emphasize the influence of culture and institutions on the 
social and economic system. 
 
มธ.311 บริการทางวชิาชีพแก่สังคม 3 (3-0-6)    
TU311  Professional Services to Society 
 การน าองค์ความรู้ทางวิชาชีพเฉพาะด้านท่ีศึกษามาไปให้บริการแก่สังคม โดยการออกแบบและจดัท า
โครงงานร่วมกับชุมชน บุคลากร/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การนิเทศก์อย่างใกล้ชิดของอาจารย์ท่ีได้รับ
มอบหมาย มุ่งเนน้การท างานร่วมกนัจากผูท่ี้ศึกษาในวชิาชีพดา้นเดียวกนั 
 Application of specialist professional know-how gained through study to the service of society.  This is 
done via designing and carrying out projects involving communities and related people and organisations, under 
the close supervision of an academic advisor.  The focus is on collaboration among learners of the same 
profession.   
 
มธ.312 โครงการรณรงคเ์พื่อสังคม 3 (3-0-6)    
TU312 Social Project and Campaign 
 การบูรณาการความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพมาร่วมกนั เพื่อจดัท าโครงการรณรงคใ์นการแกไ้ขปัญหา
ของสังคม และประเทศชาติอยา่งเป็นรูปธรรม ผา่นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีเป้าหมายในการกระตุน้ความ
ร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานของรัฐ ในการด าเนินการสร้างแนวปฏิบติัท่ีพึงประสงคใ์น
สังคม หรือการปรับเปล่ียนและลดเลิกแนวปฏิบติัท่ีไม่พึงประสงคใ์นสังคม มุ่งเน้นการท างานร่วมกนัจากผูท่ี้ศึกษา
ในหลากหลายวชิาชีพ 
 Integration of expertise and collaboration across a diverse spectrum of professions in order to organise 
a campaign for social and national issues, working as a team. The goal is to kicks tart cooperation between 
educational institutions, communities and state bodies in building desirable social practices, or alteration or 
abandonment of undesirable ones, with a focus on collaboration among learners from a wide range of 
professions.   
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มธ.399 การฝึกงานในวชิาชีพ 3 (3-0-6)    
TU399 Professional Internship 
 การลงมือปฏิบติังานในวชิาชีพกบัองคก์รท่ีอยูใ่นรายช่ือท่ีแต่ละคณะ/สาขาวิชาอนุมติั ภายใตก้ารดูแลของ
คณะท่ีปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผล ท่ีชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากการน าความรู้ และทกัษะท่ีได้ศึกษามาเพื่อใช้ส าหรับการ
ท างานในวชิาชีพจริง ก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษาเขา้สู่โลกการท างาน  
 Students will learn about and practise professional work in an organization approved by the faculty 
under the supervision of the advisory committee. There will be clear stipulation of the internship duties and 
responsibilities, duration and appraisal criteria. The focus will be on learning via application of knowledge and 
skills gained during the programme to a real professional situation in preparation for entry into the world of work 
after graduation. 
 
อซ.125 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาเซียน 3 (3-0-6) 
AS 125 Introduction to ASEAN 
 ประวติัของการก่อตั้ง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม ความคิดและความเช่ือเบ้ืองตน้ของประเทศต่างๆท่ีเป็นสมาชิกอาเซียน 
 An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community. It includes the 
overview of ASEAN countries in social,political,economic,cultural and ideological aspects. 
 
บอ.200      ความรู้เบ้ืองต้นว่าด้วยชนบท
ไทยและชนบทในอาเซียน 3 (3-0-9)       
GV.200 Introduction to Thai Rural Society and Rural Societies in ASEAN 
 พลวตัทางสังคมชนบทไทยจากยุคการพฒันาสู่ความทนัสมยั จนถึงยุคการแสวงหาการพฒันาในแนว
ทางเลือก ภายใตแ้นวคิดวฒันธรรมชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงและอ่ืนๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัความเปล่ียนแปลง
ชนบทท่ีเกิดข้ึนในประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมถึงผลกระทบของการจดัตั้ ง
ประชาคมอาเซียนต่อชนบทไทย เป็นการศึกษาภาคบรรยายและทศันศึกษาดูงานในพื้นท่ีชนบทในประเทศไทยหรือ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 The course aims to examine dynamics of Thai rural society from the era of development approach 
based on the notion of modernization to the search of alternative development which is  represented through 
concepts of community culture and sufficiency economy etc. Furthermore, the course explores changing in rural 
societies of ASEAN, and the impact of the establishment of ASEAN on Thai rural society. Students will have 
class and field visit of rural society in Thailand or ASEAN. 
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หมวดมนุษยศาสตร์  (Humanities) 
มธ.102 ทกัษะชีวติทางสังคม 3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 
 การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็นทกัษะ
ส าคญัท่ีจะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ดว้ยการพฒันาความสามารถในการดูแล
สุขภาพทางกายการจดัการความเครียด การสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ การเขา้ใจตนเองและการปรับตวัเม่ือเผชิญ
กบัปัญหาทางดา้นจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเขา้ใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การไดรั้บประสบการณ์และ
ความซาบซ้ึงในความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปะกบัมนุษย ์ในแขนงต่างๆ ทั้งทศันศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และ
สถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which is 
considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their ability 
in physical health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt to 
psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics, 
experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, 
music, performing arts and architecture.   
 
มธ.108  การพฒันาและจดัการตนเอง 3 (3-0-6) 
TU108  Self Development and Management 
 การจดัการและการปรับเขา้กบัชีวติในร้ัวมหาวิทยาลยัท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การพฒันา
ทกัษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเขา้ใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพฒันาการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสงบสุขและเคารพซ่ึงกนัและกนั 
 Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and emotional intelligence. 
Self understanding and planning for the future. Personality and social etiquette. Learning to live harmoniously 
and respectfully with others and the society.  
 
มธ.111  ประเทศไทยในมิติทางประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
TU 111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 ภูมิหลงัของสังคม วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้น
ประเด็นการสร้างเอกลกัษณ์ไทย และทิศทางการพฒันาของสังคมและวฒันธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวฒัน์   
“มีการศึกษานอกสถานท่ี" 
 To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as the Kingdom 
of Siam) until today. To emphasize the formation of the Thai identity as well as directions towards the 
development of Thai culture and society in the globalization context. (Field trips are obligatory) 
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มธ.112  มรดกโลกก่อนสมยัใหม่ 3 (3-0-6) 
TU 112  Heritage of the Pre-modern World        
 ปัญหาและผลส าเร็จในการแกปั้ญหาท่ีส าคญัในสังคมโลกก่อนสมยัใหม่ อนัเป็นมรดกตกทอดมาสู่สังคม
โลกปัจจุบนั ทั้งในสถาบนัศาสนา ภูมิปัญญา วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which have been passed 
on to various institutions, including those responsible for religion, intellect, culture, society, economics, and 
politics in the Present World Society. 
 
มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 (3-0-6) 
TU 113  Fundamentals of Philosophy and Religions  
 แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาท่ีมีความส าคญัต่อมนุษยใ์นแง่ทศันคติ จริยธรรม และการด ารงชีวติเพื่อให้
นกัศึกษารู้จกัคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลกัเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความ
เขา้ใจในการศึกษาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
 To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced attitudes, 
morality, and ways of life.  To train learners to think analytically and critically towards certain phenomena in 
order that they can apply their knowledge and understanding to their own social situations. 
 
มธ.115  มนุษยก์บัผลงานสร้างสรรคด์า้นวรรณกรรม 3 (3-0-6) 
TU 115  Man and his Literary Creativity 
 เร่ืองราวของมนุษย์ท่ีสะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากส่ื อส่ิงพิมพ์  ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และส่ือสมัยใหม่อ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเช่ือ และศรัทธาของผู ้
สร้างสรรคด์า้นวรรณกรรมโดยศึกษาเช่ือมโยงมนุษยก์บัผลงานสร้างสรรคด์า้นวรรณกรรมในเชิงความสัมพนัธ์ท่ีมี
คุณค่าต่อการด ารงชีวติในปัจจุบนั 
 To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print media, films, electronic 
media and other modern media in order to compare the past and present world views regarding social values, 
beliefs as well as faiths of those artists and creators. To explore the association of people and those creative 
works in terms of their relationship with our ways of life today.  
 
มธ.116  มนุษยก์บัศิลปะ: ทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 (3-0-6) 
TU 116  Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
 ศิลปะ บทบาทและความสัมพนัธ์ของศิลปะ กบัพฒันาการของมนุษย ์สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยศึกษา
จากผลงานศิลปกรรมดา้นทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงวฒันธรรมและพุทธิปัญญาของ
มนุษยชาติ ผูเ้รียนจะไดป้ระจกัษ์ในคุณค่าของศิลปะดว้ยประสบการณ์ของตน ไดต้รึกตรองและซาบซ้ึงในสุนทรี
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ยรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดรสนิยม ความช่ืนชม และความส านึกในคุณค่าของผลงาน
ศิลปกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ไดเ้รียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยมและการด ารงชีวติของคนไทย  
 This course is a study of art in relation to its function and the development of people, society and 
environment by focusing on various creative works, such as visual arts, music and performing arts, depicting the 
culture and perception of mankind. The course also aims to instill learners with real awareness of art values 
through personal experience, and also the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is 
placed upon the influence of art on Thai values and the Thai way of life.  
 
มธ.117 พฒันาการของโลกสมยัใหม่ 3 (3-0-6) 
TU 117  Development of the Modern World 
 พฒันาการของสังคมโลก ตั้ งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพนัธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแห่งการ
เปล่ียนแปลงของโลกเขา้สู่สมยัใหม่ 
 To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present.  An emphasis is placed 
upon the relationship of economy, political system, administration, society, culture, science and technology, 
leading to modern world changes. 
 
หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์  (Sciences and Mathematics) 
มธ.103 ชีวติกบัความย ัง่ยนื 3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 
 การด าเนินชีวิตอยา่งเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลวตั ของธรรมชาติ 
มนุษย ์และสรรพส่ิง ทั้งส่ิงแวดลอ้มสรรสร้าง การใชพ้ลงังาน เศรษฐกิจ สังคมในความขดัแยง้และการแปรเปล่ียน  
ตลอดจนองคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนวถีิชีวติสู่ความย ัง่ยนื    
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in 
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing world. 
Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the context of energy and 
resource use, consumption and development, and environmental constraints.Furthermore, an examination of 
social conflict and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential 
solution pathways for sustainable lifestyle modifications.  
 
มธ.107  ทกัษะดิจิทลักบัการแกปั้ญหา   3 (3-0-6) 
TU107  Digital Skill and Problem Solving 
 ทักษะการคิดเชิงค านวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเช่ือถือของ
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สารสนเทศ การกลัน่กรองและจดัการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณดา้นดิจิทลั การส่ือสาร
ออนไลน์อยา่งมืออาชีพ 
 Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social and economic 
opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability evaluation. Filtering and 
managing information systematically. Ethical digital usage and professional online communication. 
 
มธ.131  มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์กายภาพ  3 (3-0-6) 
TU 131  Man and Physical Science 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะสามารถน าวิธีการน้ีไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุคแห่งขอ้มูลข่าวสาร 
รวมถึงใชแ้กปั้ญหาในการท างานในชีวิตประจ าวนั ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ โดย
เนน้ท าความเขา้ใจเน้ือหาในส่วนท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อปรับปรุงคุณภาพชีวติของมนุษยใ์ห้ดีข้ึนเช่น ศึกษา
ความรู้ทางฟิสิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร เทคโนโลยกีารแพทย ์และศึกษาความรู้ทางเคมีเพื่อเขา้ใจ
และเลือกใชส้ารเคมีท่ีมีรอบตวั นอกจากนั้น จะศึกษา  ความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์กายภาพ เพื่อช่วยให้สามารถ
เขา้ใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีปรากฏเป็นข่าวตามส่ือต่างๆ ดว้ย 
 To examine scientific methods and how to seek knowledge in an age of information, including their use 
in solving problems in everyday work. To understand the concepts, theories, and rules of the physical sciences 
focusing on the content that can be applied to enhance the quality of life.  For example, the study of physics in 
relation to communication technology, medical technology, and the study of chemistry to improve one’s 
understanding of the right elements for use. In addition, a study of the basic knowledge of physical science to 
understand the natural phenomenon as showed in the news media. 
 
มธ.142  มนุษยก์บัวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (3-0-6) 
TU 142  Man and Biological Science   
 ธรรมชาติและก าเนิดชีวิต ววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต พนัธุกรรม การสืบพนัธ์ุ พฒันาการและความชราของ
มนุษย ์  การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการเกษตร การอุตสาหกรรม การแพทยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีต่อคุณภาพชีวติมนุษย ์
 To study the nature and origin of life, the evolution of life, genetics, reproduction and stages of human 
aging.  Applying knowledge of life sciences for the benefit of agriculture, industry, medicine and the 
environment as well as the study of the impact of biotechnology on human life. 
 
มธ.143     มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม       3(3-0-6) 
TU143   Man and Environment 

พื้นฐานดา้นระบบนิเวศธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน วฏัจกัรชีวธรณีเคมี ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสังคมมนุษย์
และส่ิงแวดลอ้มของโลก รวมถึงผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อประชากรมนุษย ์ระบบนิเวศ
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ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะมูลฝอย ของเสียอนัตราย และ
ภยัพิบติั 

Fundamentals of natural and man-made ecosystem, biogeochemical cycles, interaction between human 
society and global environment. Topics include the impacts of science and technology on human population, 
natural ecosystems, biodiversity, pollution, climate change, solid and hazardous waste and disaster  
 
วค.106  ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน     3 (3-0-6) 
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy 
 พื้นฐานเก่ียวกับนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์ส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
ลกัษณะของมลพิษส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่างๆ เก่ียวกบัความย ัง่ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และพลงังาน การวิเคราะห์ การตดัสินใจ จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบท่ีย ัง่ยืน การใช้พลงังานของประเทศ
ไทย การใช้พลงังานในภาคการขนส่ง การใช้พลงังานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ แนวทางการพฒันา
พลงังานท่ีย ัง่ยืนส าหรับประเทศไทย การผลิตไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย การประหยดัพลงังาน พลงังานทางเลือก 
พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวลเพื่อพลังงาน การผลิตเอทานอล การผลิตไบโอดีเซล เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 
พลงังานนิวเคลียร์ 
 To examine basic ecology for the benefit of the conservation of natural resources. The course also 
focuses on: characteristics of environmental pollution and social impacts on society; the concepts about 
sustainability of natural resources and energy analysis; decision making, ethical issues related to the environment, 
and sustainable design. The topic also concerns energy consumption in Thailand in various aspects, such as: 
transportation, industry, and office buildings. Another focus includes: guidelines for sustainable energy 
development in Thailand regarding electricity generation, energy conservation, alternative energy, solar energy, 
biomass for energy, ethanol production, biodiesel production, clean coal technology, and nuclear energy. 
 
มธ.151  คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั                3 (3-0-6) 
TU151  General College Mathematics 
 (ไม่นบัหน่วยกิตใหก้บันกัศึกษาท่ีมีรหสัคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17) 
 เซต ระบบจ านวนจริง ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนัและการประยุกต์ ความรู้เบ้ืองตน้ของก าหนดการเชิงเส้น 
ตรรกวิทยา การค านวณดอกเบ้ีย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี  ความน่าจะเป็น
เบ้ืองตน้ แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบ้ืองตน้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 (A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17) 
 To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear 
programming; logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index 
number; introduction to probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages. 
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มธ.152 หลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU152 Fundamental Mathematics 
 (วชิาน้ีส าหรับนกัศึกษาท่ีเคยเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากวา่ 16 หน่วยกิตหรือ
เป็นวชิาท่ีคณะ/สาขาวชิาบงัคบัใหเ้รียน) 
 หลกัเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ท่ีใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ การอา้งเหตุผล การอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ การพิสูจน์ในทฤษฎีเก่ียวกบัอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแกอ้สมการ ฟังกช์นั ฟังกช์นัชนิดต่างๆ โจทย์
ประยุกต์ของฟังก์ชนั การเขียนกราฟของฟังก์ชนั การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแกร้ะบบสมการเชิง
เส้นอยา่งง่าย 
 (This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not 
less than 16 credits or as demanded by their faculty.) 
 To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of 
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve 
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations. 
 
มธ.153 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
TU153 General Concepts of Computer  
 องคป์ระกอบท่ีส าคญัของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูลและการประมวลผลพื้นฐานการ
ส่ือสารขอ้มูล ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต หลกัการแกปั้ญหาดว้ยคอมพิวเตอร์ การประยุกตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูป 
ความปลอดภยั จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
 To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its 
processing; basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers 
and software packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems. 
 
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
TU154 Foundation of Mathematics 
 ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การร่างกราฟของภาคตดักรวย การเล่ือนแกน การหมุนแกน 
การเขียนกราฟ ฟังก์ชนัเพิ่ม ฟังก์ชนัลด การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนยอ่ย หลกัเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ท่ีใชใ้น
การพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตวับ่งปริมาณ การอา้งเหตุผลและอุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ โครงสร้างของระบบ
จ านวนจริง ทฤษฎีจ านวนเบ้ืองตน้  
 Binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of 
graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions 
decomposition, logical rules for proving, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction, 
structure of the real number system, elementary to number theory. 
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มธ.155  สถิติพื้นฐาน  3 (3-0-6) 
TU155 Elementary Statistics 
 ลกัษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงของตวัแปร
สุ่ม   ทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชกัตวัอย่างและการแจกแจงของตวัสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบ
สมมุติฐาน เก่ียวกบัค่าเฉล่ียประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว การ
วเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคก าลงัสอง 
 To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability;  random 
variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary sampling and sampling 
distributions; estimation and  hypotheses testing for one and two populations; one-way analysis of variance; 
simple linear regression and correlation; chi-square test. 
 
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้  3 (3-0-6) 
TU156 Introduction to Computers and Programming 
  หลกัการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลกัการการประมวลผลขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟตแ์วร์ระบบ
และซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ขั้นตอนวิธี ผงังาน การแทนขอ้มูล วิธีการการออกแบบและพฒันาโปรแกรม การแกปั้ญหา
ดว้ยภาษาโปรแกรมระดบัสูง 
 Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application 
software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem 
solving using high-level language programming. 
 
วท.142 คณิตศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์     3 (3-0-6) 
SC142 Mathematics for Science 
            เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์  วิธีหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น   อนุพนัธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและ
ฟังก์ชันอดิศยั  ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุดของฟังก์ชัน  ปริพนัธ์และเทคนิคการหาปริพนัธ์   อนุกรมอนันต์และการ
ทดสอบการลู่เขา้ของอนุกรมอนนัต ์สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบัท่ีหน่ึง 
 To find out matrices, determinants, methods for finding solutions of system of linear equations, 
derivatives of algebraic functions and transcendental functions, maximum and minimum of functions, integrals 
and techniques of integrations, series and convergence tests for series, first order ordinary differential equations. 
 
หมวดภาษา  (Languages) 
มธ.050  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development   ไม่นบัหน่วยกิต 
 ฝึกทกัษะภาษาองักฤษในระดบัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษระดบัต่อไป 
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 Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an integrated 
method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 
มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอยา่งมีวจิารณญาณ 3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 พฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณผา่นการตั้งค  าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า พฒันาทกัษะการอ่านเพื่อจบัสาระส าคญั  เขา้ใจจุดมุ่งหมาย ทศันคติ สมมติฐาน หลกัฐานสนับสนุน การใช้
เหตุผลท่ีน าไปสู่ขอ้สรุปของงานเขียน พฒันาทกัษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิง
วิชาการ รู้จกัถ่ายทอดความคิด และเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กบัมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอา้งอิงหลกัฐานและ
ขอ้มูลมาใชใ้นการสร้างสรรคง์านเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills.  
Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, but rather 
consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting 
evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods 
to students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using effective 
presentation techniques.   
 
มธ.105  ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
วชิาบงัคบัก่อน : ตอ้งสอบได ้หรือไดรั้บการยกเวน้ วชิา มธ.050 
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อท าความเขา้ใจเน้ือหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพของ
นกัศึกษา 
Prerequisite : Have earned credits of TU050 or excempt 
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to hold a 
conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from various 
disciplines related to students’ field of study.   
 
มธ.106  ความคิดสร้างสรรคแ์ละการส่ือสาร      3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคญั  และการส่ือสาร
ความคิดดงักล่าวให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม ทั้งในระดบับุคคล 
องคก์ร และสังคม 
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 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as communication of 
these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental contexts, at personal, 
organisational and social levels 
ภาษาไทย  (Thai) 
ท.201  การพฒันาสมรรถภาพการเขียน                                3 (3-0-6)   
TH 201 Writing Proficiency Development                       
       ความรู้เก่ียวกบัการเขียน การจดัล าดบัความคิด การถ่ายทอดความคิด  และการฝึกทกัษะการเขียนเบ้ืองตน้ 
  Knowledge relating to writing, the alignment of ideas, the communication of ideas; and practice of 
basic writing skills. 
 
ท.202  การพฒันาสมรรถภาพการอ่าน      3 (3-0-6)   
TH 202 Reading Proficiency Development                                      
          ความรู้เก่ียวกบัการอ่าน การพฒันาสมรรถภาพการอ่านสารประเภทต่างๆ การฝึกทกัษะการอ่าน และการ
ส่งเสริมวฒันธรรมการอ่าน 
 Knowledge relating to reading, development of reading proficiency for various types of messages, 
practice of reading skills and promotion of a reading culture. 
 
ท.203  การอ่านเชิงวจิารณ์เบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
TH 203  Basic Critical Reading                                      
 ความรู้เก่ียวกบัการอ่านเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์ การฝึกทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์       
 Knowledge relating to analytical and critical reading, practice of analytical and critical reading skills 
 
ภาษาต่างประเทศ                        
ภาษาจีน  (Chinese)            
จน.171  ภาษาจีน 1         3 (3-0-6) 
CH171 Chinese 1 
 ทกัษะพื้นฐานภาษาจีนดา้นการออกเสียง วิธีการเขียนตวัอกัษรจีน โครงสร้างประโยค ตลอดจนวงศพัท์
ประมาณ 450 ค า  
  Basic skills of Chinese language including phonetics, Chinese characters, grammar and a vocabulary 
of 450 words.   
 
จน.172 ภาษาจีน 2 3 (3-0-6) 
CH172 Chinese 2 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้จน.171 หรือผา่นการทดสอบ หรือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้รรยาย 
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        รูปประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน ค าศพัทภ์าษาจีนท่ีเพิ่มข้ึนจาก จน.171 อีกไม่นอ้ยกวา่ 450 ค า  
    Prerequisite: have earned credits of CH171, pass the screening test or with approval from the lecturer 
                  A continuation of CH171 with more complex sentences and a vocabulary of 450 more words.   
ภาษาฝร่ังเศส  (French) 
ฝ.070  ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้  3 (2-3-4) 
FR070  Elementary French ไม่นบัหน่วยกิต 

  วิชาบงัคบัก่อน : ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาภาษาฝร่ังเศสเป็นวิชาเอกและวิชาโทท่ีไม่มีพื้นความรู้ภาษา
ฝร่ังเศส หรือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้รรยาย (ไม่นบัหน่วยกิต) 

  การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการส่ือสารในบริบทและสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั (บรรยายและฝึกฝน 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

 Prerequisite: For students with no prior background in French, taking French as a major or minor, or 
students receiving permission from the lecturer (non-credit). 
                 Listening, speaking, reading and writing for communication in contexts and settings relating to 
oneself, the family and persons in daily life.  (Lecture and practice 6 hours per week) 
 
ฝ.171 ภาษาฝร่ังเศส 1 3 (2-3-4) 
FR171 French 1 
 วิชาบังคบัก่อน : สอบผ่าน ฝ.070 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น (กรณีของนักศึกษาท่ีไม่มีพื้นความรู้ภาษา
ฝร่ังเศส) หรือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้รรยาย 
 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในบริบทและสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนและ
สอบถามขอ้มูลโดยเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (บรรยายและฝึกฝน 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 Prerequisite: have earned credits of FR070  Elementary French (for students without French 
background) or with approval from the lecturer. 
                  Listening, speaking, reading and writing in contexts and settings relating to communication for 
information exchange and inquiry, with a focus on interaction with others.  (Lecture and practice 6 hours per 
week) 
 
ฝ.172 ภาษาฝร่ังเศส 2  3 (2-3-4) 
FR172  French 2 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ฝ.171 ภาษาฝร่ังเศส 1 หรือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้รรยาย 
 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น การบรรยายอารมณ์
ความรู้สึก ในบริบทและสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัโดยเน้นระดบัการส่ือสารโตต้อบอย่างคล่องแคล่ว 
(บรรยายและฝึกฝน 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 Prerequisite: have earned credits of FR171 French 1 or with approval from the lecturer. 
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                 Listening, speaking, reading and writing for communication and exchange of information and ideas and 
describing emotions in contexts and settings relating to daily life with a focus on fluency in communication and 
response.  (Lecture and practice 6 hours per week) 
ภาษาญ่ีปุ่น  (Japanese) 
ญ.171  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ 1               3 (3-0-6)  
JP171   Japanese for Beginners 1        
 ศพัทป์ระมาณ 500 ค  า และอกัษรคนัจิในชีวติประจ าวนัประมาณ 80 ตวั ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวนั 
      To know approximately 500 words and 80 kanji letters, to develop the four basic skills listening, 
speaking, reading, and writing used in Japanese everyday life. 
 
ญ.172  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ 2               3 (3-0-6)   
JP172   Japanese for Beginners 2                              
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ญ.171 หรือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้รรยาย 
 ศพัทป์ระมาณ 700 ค า และอกัษรคนัจิในชีวิตประจ าวนัประมาณ 100 ตวั ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนใน
การส่ือสารขอ้มูลในชีวิตประจ าวนั 
 Prerequisite : have earned credits of JP171 or approval from the lecturer 
         To know approximately 700 words and 100 kanji letters, to develop the four basic skills listening, 
speaking, reading, and writing used in Japanese everyday life. 
 
ภาษารัสเซีย  (Russian)  
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1 3 (2-3-4) 
RS171  Russian 1 
 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัของภาษารัสเซียโดยอาศยัการฝึกทกัษะทั้ง 4 ไดแ้ก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ระดบัตน้ใหเ้ช่ือมโยงประสานกนั โดยเนน้การออกเสียงและแนะน าหลกัไวยากรณ์ (บรรยายและฝึกฝน 6 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์) 
 To understand the four basic skills--listening, speaking, reading, and writing-- at the beginner’s level 
with an emphasis on phonetics and the introduction of fundamental grammatical  structures. (Lecture and practice 
6 hours per week) 
 
รซ.172  ภาษารัสเซีย 2 3 (2-3-4) 
RS172  Russian 2 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้รซ. 171  
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 ฝึกทกัษะทางดา้นการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดบัสูงข้ึน  ในระดบัน้ีนกัศึกษาจะสามารถใชภ้าษาง่ายๆ 
ในชีวติประวนัได ้(บรรยายและฝึกฝน 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 Pre-requisite: have earned credits of RS171 
 This course aims to further develop students’ skills--speaking, listening, reading, and writing-- at a 
more advanced level. In this course, students are expected to be able to communicate in Russian in everyday 
situations. (Lecture and practice 6 hours per week) 
 
ภาษาเยอรมนั  (German) 
ย.171 ภาษาเยอรมนั 1             3 (3-0-6) 
GR171 German 1 
             ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ ไวยากรณ์เยอรมนัเบ้ืองตน้ ศพัทแ์ละ
ส านวนภาษาเยอรมนัระดบัตน้ส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน การใชภ้าษาเยอรมนัในสถานการณ์ประจ าวนัง่ายๆ 
             Basic skills in listening, speaking, reading and writing German. Basic German grammar. Vocabulary 
and expressions for beginners. Simple everyday conversations. 
 
ย.172 ภาษาเยอรมนั 2                 3 (3-0-6) 
GR172  German 2 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ย. 171 หรือผา่นการทดสอบ หรือไดรั้บอนุมติัจากสาขาวชิา 
             ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ ไวยากรณ์เยอรมนัเบ้ืองตน้ ศพัทแ์ละ
ส านวนภาษาเยอรมนัระดบัตน้ส าหรับผูเ้ร่ิมเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน การใชภ้าษา เยอรมนัในสถานการณ์ประจ าวนั
ง่ายๆ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัชีวติความเป็นอยูแ่ละทศันคติของชาวเยอรมนั 

Prerequisite:  have earned credits of  GR171 or Placement Test or approved by German Department 
         Basic skills in listening, speaking, reading and writing German. Basic German grammar. Vocabulary 
and expressions for beginners in the higher level. Simple everyday conversations. Basic knowledge of lifestyles 
and attitude of the Germans. 
 
ย.111  ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 1        3 (3-0-6) 
GR111 Fundamental German 1 
 วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ย. 172  หรือสอบผา่นภาษาเยอรมนัระดบัมธัยมปลาย หรือไดรั้บอนุมติัจาก
สาขาวชิา 

ไวยากรณ์พื้นฐานและโครงสร้างภาษา เยอรมนั ศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนั การสนทนาในชีวติประจ าวนั 
การอ่านตวับทขนาดสั้นท่ี ไม่ซบัซอ้น การเขียนประโยคและยอ่หนา้ขนาดสั้นท่ีถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

 Prerequisite: have earned credits of GR172 or a pass in German final exam from secondary school or 
Permission of the Department 
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 Fundamental grammar and structure of the German language. Vocabulary for everyday life. Everyday 
conversations. Reading short and non-complex texts. Writing grammatically correct sentences and short 
paragraphs. 
ย.112 ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 2          3 (3-0-6) 
GR 112  Fundamental German 2 
 วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้ย. 111 หรือผา่นการทดสอบ หรือไดรั้บอนุมติัจากสาขาวชิา 
 ไวยากรณ์พื้นฐาน  และโครงสร้างภาษาเยอรมัน   ศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าว ัน การสนทนาตาม
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านตวับทขนาดสั้นท่ีซบัซ้อนข้ึน  การเขียนประโยคและยอ่หนา้ท่ีถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์
และมีวงศพัทม์ากข้ึน 
 Prerequisite: have earned credits of GR111 or  Placement Test or Permission of the Department 
 Fundamental grammar and structure of the German language. Vocabulary for everyday life. 
Conversations in different situations. Reading more complex short texts. Writing grammatically correct sentences 
and paragraphs using a wider range of vocabulary. 
 
ภาษาสเปน  (Spanish) 
สป.171 ภาษาสเปน 1 3 (2-3-4) 
SP171 Spanish I 
 การอ่านออกเสียง หลกัไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดบัพื้นฐาน ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
เนน้ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั และสามารถสร้างประโยคง่ายๆ ได ้ 
 Pronunciation, basic grammatical structure, and lexical items used in daily life in order to develop the 
four communication skills of listening, speaking, reading, and writing. An emphasis on the patterns of simple 
sentences. 
 
สป.172 ภาษาสเปน 2 3 (2-3-4) 
SP172 Spanish II  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา สป. 171 
 หลกัไวยากรณ์และการใชภ้าษาสเปนระดบัพื้นฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
เพื่อใหส่ื้อสารเร่ืองราวในชีวติประจ าวนัได ้และสามารถสร้างประโยคท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้นข้ึน  
 Pre-requisite:  have earned credits of  SP171  
 Basic grammatical structure from SP 171 in order to develop the four communication skills of 
listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the Spanish language for daily-life communication. 
An emphasis on the patterns of more complex sentences. 
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กลุ่มวชิาภาษาอาเซียน  (ASEAN  Language) 
ภาษาเกาหลี  (Korean)      
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1 3 (3-0-6) 
AS171 Korean  1 
 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้เพื่อสร้างทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี 
 Introduction to elementary Korean language to provide usage skills to listening, speaking, reading, 
writing and fundamental structures of Korean language 
 
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2 3 (3-0-6) 
AS172 Korean  2 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา อซ. 171   หรือ  กล.171 
 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ต่อเน่ืองจากภาษาเกาหลี 1 เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 Pre-requisite:  have earned credits of AS171  or  KO171 
 Studying elementary Korean language in continuation from Korean 1 to acquire basic usage skills of 
the language in daily life. 
 
ภาษาเขมร  (Khmer) 
อซ.173 ภาษาเขมร  1 3 (3-0-6) 
AS173 Khmer 1 
           ภาษาเขมรเบ้ืองตน้ เพื่อสร้างทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร 
 Introduction to elementary Khmer language to provide usage skills to listening, speaking, reading, 
writing and fundamental structures of Khmer language 
 
อซ.174 ภาษาเขมร 2 3 (3-0-6) 
AS174  Khmer 2    
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา อซ. 173 
           ภาษาเขมรเบ้ืองตน้ต่อเน่ืองจากภาษาเขมร 1 เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 Pre-requisite:  have earned credits of AS173 
 Studying elementary Khmer language in continuation from Khmer 1 to acquire basic usage skills of the 
language in daily life. 
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ภาษาพม่า  (Burmese) 
อซ.175 ภาษาพม่า 1 3 (3-0-6) 
AS175 Burmese 1 
 ภาษาพม่าเบ้ืองตน้เพื่อสร้างทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่า 
 Introduction to elementary Burmese language to provide usage skills to listening, speaking, reading, 
writing and fundamental structures of Burmese language 
 
อซ.176 ภาษาพม่า 2 3 (3-0-6) 
AS176 Burmese 2 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา อซ. 175 
 ภาษาพม่าเบ้ืองตน้ต่อเน่ืองจากภาษาพม่า 1 เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 Pre-requisite:  have earned credits of AS175 
 Studying elementary Burmese language in continuation from Burmese 1 to acquire basic usage skills of 
the language in daily life 
 
ภาษามลาย ู (Malay)  
อซ.177 ภาษามลาย ู1  3 (3-0-6)  
AS177 Malay  1 
 ภาษามลายเูบ้ืองตน้เพื่อสร้างทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ู
 Introduction to elementary Malay language to provide usage skills to listening, speaking, reading, 
writing and fundamental structures of Malay language 
 
อซ.178 ภาษามลาย ู2  3 (3-0-6) 
AS178 Malay 2 
  วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา อซ. 177 
  ภาษามลายเูบ้ืองตน้ต่อเน่ืองจากภาษามลาย ู1 เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 Pre-requisite:  have earned credits of AS177 
 Studying elementary Malay language in continuation from Malay 1  to acquire basic usage skills of the 
language in daily life 
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ภาษาเวยีดนาม (Vietnamese) 
อซ.179 ภาษาเวยีดนาม 1  3 (3-0-6) 
AS179 Vietnamese I      
 ภาษาเวียดนามเบ้ืองต้นเพื่อสร้างทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา
เวยีดนาม 
 Introduction to elementary Vietnamese language to provide usage skill listening, speaking,  reading, 
writing and fundamental structures of Vietnamese language 
 
อซ.180 ภาษาเวยีดนาม 2  3 (3-0-6)  
AS180 Vietnamese 2 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา อซ. 179 
 ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้ต่อเน่ืองจากภาษาเวยีดนาม 1 เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 Pre-requisite:  have earned credits of AS179 
 Studying elementary Vietnamese language in continuation from Vietnamese 1 to acquire basic usage 
skills of the language in daily life 
 
ภาษาลาว  (Lao) 
อซ.181 ภาษาลาว 1 3 (3-0-6) 
AS181  Lao I 
 ภาษาลาวเบ้ืองตน้ เพื่อสร้างทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาลาว 
 Introduction to elementary Lao language to provide usage skill listening, speaking, reading, writing and 
fundamental structures of Lao language 
 
อซ.182 ภาษาลาว 2 3 (3-0-6) 
AS182  Lao 2 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา อซ. 181 
 ภาษาลาวเบ้ืองตน้ต่อเน่ืองจากภาษาลาว 1 เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 Pre-requisite:  have earned credits of AS181     
 Studying elementary Lao language in continuation from Lao 1  to acquire basic usage  skills  of the 
language in daily life 
 



31 

 

 
 
 
ภาษาอินโดนีเซีย  (Indonesian) 
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1 3 (3-0-6) 
AS183 Indonesian I 
 ภาษาอินโดนิเซียเบ้ืองตน้เพื่อสร้างทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา            
อินโดนิเซีย 
 Introduction to elementary Indonesian language to provide usage skill listening, speaking, reading, 
writing and fundamental structures of Indonesian language 
 
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2     3 (3-0-6)  
AS184 Indonesian 2 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา อซ. 183 
 ภาษาอินโดนิเซียเบ้ืองตน้ต่อเน่ืองจากภาษาอินโดนิเซีย 1 เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 Pre-requisite: have earned credits of AS183 
 Studying elementary Indonesian language in continuation from Indonesian 1  to acquire basic usage 
skills of the language in daily life 
 
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  (Foreign  Language) 
ภต.171  ภาษาต่างประเทศ 1  3 (3-0-6)  
FL171  Foreign Language 1 
 ศึกษาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั ญ่ีปุ่น รัสเซีย จีน สเปน เกาหลี 
เขมร พม่า มลาย ู เวยีดนาม  ลาว และอินโดนีเซีย ในระดบัพื้นฐานเบ้ืองตน้ ในสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 
 Have studied another foreign language (except English, French, German, Japanese, Russian, Chinese, 
Spanish, Korean, Burmese, Malay, Vietnamese, Lao and Indonesian)  at the fundamental level at a foreign 
Institute. 
 
ภต.172  ภาษาต่างประเทศ 2 3 (3-0-6)  
FL172  Foreign Language 2 
 ศึกษาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั ญ่ีปุ่น รัสเซีย จีน สเปน เกาหลี 
เขมร พม่า มลาย ู เวยีดนาม  ลาว และอินโดนีเซีย ในระดบัพื้นฐานเบ้ืองตน้ ในสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 
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 Have studied another foreign language (except English, French, German, Japanese, Russian, Chinese, 
Spanish, Korean, Burmese, Malay, Vietnamese, Lao and Indonesian) at the fundamental level at a foreign 
Institute. 
 
 
หมวดพลานามัย (Health Education) 
วฬ.211  กรีฑา 1 (0-2-1) 
SN211  Track and Field 
 ทักษะพื้นฐานส าหรับนักกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความ
ปลอดภยั กฏ กติกา มรรยาท ส าหรับนกักีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 basic skills for track and field athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and 
good habits for track and field athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ.212  วา่ยน ้า 1 (0-2-1) 
SN212  Swimming 
 ทกัษะพื้นฐานส าหรับนกักีฬากรีฑาวา่ยน ้า สมรรถภาพทางกาย การบาดเจบ็และความปลอดภยั กฏ กติกา 
มรรยาท ส าหรับนกักีฬาวา่ยน ้า และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 basic skills for swimming athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for swimming athletes and equipment maintenance. 
   
วฬ. 213  ฟุตบอล 1 (0-2-1) 
SN213  Football 
 ทกัษะพื้นฐานส าหรับนักกีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภยั กฏ กติกา 
มรรยาท ส าหรับนกักีฬาฟุตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 basic skills for football athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for football athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ.214  บาสเกตบอล 1 (0-2-1) 
SN214   Basketball 
 ทกัษะพื้นฐานส าหรับนกักีฬาบาสเกตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจบ็และความปลอดภยั กฏ กติกา 
มรรยาท ส าหรับนกักีฬาบาสเกตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 basic skills for basketball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for basketball athletes and equipment maintenance. 
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วฬ.215  รักบ้ีฟุตบอล 1 (0-2-1) 
SN215  Rugby 
 ทกัษะพื้นฐานส าหรับนกักีฬารักบ้ีฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภยั กฏ กติกา 
มรรยาท ส าหรับนกักีฬารักบ้ีฟุตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 basic skills for rugby athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for rugby athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ.216  วอลเลยบ์อล 1 (0-2-1) 
SN216  Volleyball  
 ทกัษะพื้นฐานส าหรับนกักีฬาวอลเลยบ์อล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภยั กฏ กติกา 
มรรยาท ส าหรับนกักีฬาวอลเลยบ์อล และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 basic skills for volleyball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for volleyball athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ.217   เบสบอล 1 (0-2-1) 
SN217 Baseball 
 ทกัษะพื้นฐานส าหรับนักกีฬาเบสบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภยั กฎ กติกา 
มรรยาท ส าหรับนกักีฬาเบสบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 basic skills for baseball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for baseball athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ.218  ฟุตซอล 1 (0-2-1) 
SN218  Futsal 
 ทกัษะพื้นฐานส าหรับนักกีฬาฟุตซอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา 
มรรยาท ส าหรับนกักีฬาฟุตซอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 basic skills for futsal athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for futsal athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ.219  ซอฟทบ์อล 1 (0-2-1) 
SN219  Softball 
 ทกัษะพื้นฐานส าหรับนกักีฬาซอฟทบ์อล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภยั กฏ กติกา 
มรรยาท ส าหรับนกักีฬาซอฟทบ์อล และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 basic skills for softball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for softball athletes and equipment maintenance. 
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วฬ.220  เทนนิส 1 (0-2-1) 
SN220  Tennis 
 ทกัษะพื้นฐานส าหรับนักกีฬาเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภยั กฏ กติกา 
มรรยาท ส าหรับนกักีฬาเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 basic skills for tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for tennis athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ.221  แบดมินตนั 1 (0-2-1) 
SN221  Badminton 
 ทกัษะพื้นฐานส าหรับนกักีฬาแบดมินตนั สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภยั กฏ กติกา 
มรรยาท ส าหรับนกักีฬาแบดมินตนั และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 basic skills for badminton athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for badminton athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ.222  เทเบิลเทนนิส 1 (0-2-1) 
SN222  Table Tennis 
 ทกัษะพื้นฐานส าหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภยั กฏ 
กติกา มรรยาท ส าหรับนกักีฬาเทเบิลเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
 basic skills for table tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for table tennis athletes and equipment maintenance. 
 
หมวดพฒันานักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์   
(Student Development and Skill and Experience Reinforcement)    
พท.107 การเจริญสติและฝึกสมาธิ 1 (0-2-1) 
PE107 Mindfulness and Meditation 
 แนวทางในการเจริญสติและสมาธิ การฝึกจิตเพื่อการศึกษาและการด ารงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
มหาวทิยาลยั และในชีวติประจ าวนั 
 Path of creating mindfulness and meditation; Meditation for education and effective living both in the 
university and daily life.  
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พท.240  งานอาสาสมคัรกบัการพฒันาสังคม 3 (2-2-5)  
PE240 Volunteerism and social development 
 ทกัษะในการท างานอาสาสมคัร โดยครอบคลุมแนวคิดเก่ียวกบัการท างานอาสาสมคัร พฒันาการของงาน
อาสาสมคัรและขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมขององค์กรอาสาสมคัรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการ
พฒันาตนเองเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเขา้ใจในวิธีคิดวิธีการท างานอาสาสมคัร พร้อมทั้งมีทกัษะในการ
ปฏิบติังานอาสาสมคัรอนัจะเป็นรากฐานในการพฒันา ส านึกอาสาสมคัรและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมใน
อนาคต โดยมีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติันอกสถานท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภายใต้
การดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 This course is aimed to provide theoretical and technical skills necessary for voluntary social works, 
studies of social movement and social development agencies and network in Thailand and abroad. Emphasis will 
be placed on raising awareness of self development through social volunteerism - exposure and practicum, in the 
area of Bangkok and suburb, under guidance of teaching staff of Graduate Volunteer Centre, Thammasat 
University. 
 
พท.242 การเสริมสร้างทกัษะในการประกอบอาชีพ         2 (2-0-4) 
PE242 Preparative for work achievement 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจเสริมสร้างเจตคติท่ีดีงาม รวมทั้งพฒันาทกัษะในการท างานท่ีสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นวิชาชีพต่างๆ ไดแ้ก่การสมคัรงาน แรงงานสัมพนัธ์ มนุษยสัมพนัธ์ การประชุมและการเขียนรายงาน
การประชุม การน าเสนอโครงการหรือผลงานในรูปแบบต่างๆคุณภาพและการประเมินคุณภาพ การท างานเป็นทีม 
การใช้อุปกรณ์ส านักงาน ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นตน้ อนัจะเป็นการ
ส่งเสริมใหอ้นาคตเกิดความสุขและความพึงพอใจในการท างาน 
 Knowledge gaining and understanding in positive thinking, including working skill development useful 
for job application, interpersonality, meeting, and report writing; Project presentation skill; Quality and quality 
evaluation; Teamwork; Usage of common office appliance; Personal safety and working environment which 
leads to happiness and satisfaction in the workplace.    
 
พท.245 นกัศึกษากบัการพฒันาตน    2 (2-0-4)                                                                                    
PE245 Student and self-development 
 ก ารพัฒ น าแบบ บู รณ าก ารของบุ ค ลิ ก ภ าพ ของนั ก ศึ กษ าต าม อุดมค ติ  แล ะป ณิ ธ านขอ ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพทางจริยธรรม ทกัษะในการด าเนินชีวิต มนุษยสัมพนัธ์  การรู้จกั
ตนเอง การแกไ้ขปัญหาชีวิต บุคลิกภาพทางกาย จิตใจและความคิด การมีความเคารพนบัถือในตวัเอง โดยสรุปแลว้
ตอ้งการช่วยพฒันานักศึกษาสู่การเป็น “คนดีท่ีมีความสุข” และเป็น “มนุษยท่ี์ใส่ใจเรียนรู้ เขา้ใจ รักผูอ่ื้น และรัก
ตวัเอง (มีการฝึกภาคปฏิบติันอกสถานท่ี) 
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 A holistic approach of self-development for students in theory and practicum (Learning by doing). The 
course emphasizes on solo and group performance, process of self healing and self empowerment,Arts of creative 
meaningful and happy living.Learn to have self-esteem and to have social and life skills, to know to understand 
and to love one-self and others. (Field trips are obligatory) 
 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
 (1.1) ผลการเรียนรู้ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
    (1) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
    (2) มีความเป็นธรรม 
    (3) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
    (4) มีวนิยั 
    (5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
    (6) มีจิตอาสา 
 (1.2) กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตวัอยา่งท่ีครอบคลุมประเด็นปัญหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
    (2) บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวชิา 
    (3) มอบหมายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล 
    (4) มอบหมายงานการศึกษาคน้ควา้เป็นกลุ่ม 
    (5) กรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์และใหค้วามเห็นดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
    (6) การสอดแทรกคุณธรรมในรายวชิาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
    (7) จดักิจกรรมเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
    (8) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
    (9) จดัโครงการพฒันาแนวคิดดา้นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    (10) จดักิจกรรมส่งเสริมในเร่ืองความรับผดิชอบทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน 
    (11)  แฟ้มสะสมงาน 
    (12)  กรณีศึกษาการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของวชิาชีพต่างๆ 
    (13) จดัโครงการพฒันาแนวคิดดา้นจิตอาสา 
    (14) ก าหนดชัว่โมงกิจกรรมพฒันาจิตอาสา 
 (1.3)  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
         (1)  การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย ์
      -ก่อนเรียน 
      -ระหวา่งเรียน 
      -หลงัการเรียน/กิจกรรม 
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     (2) ประเมินโดยการสะทอ้นความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น 
      (3) ประเมินโดยใชแ้บบประเมิน 
     (4) นกัศึกษาท าบนัทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียน และประสบการณ์จากสังคม 
     (5) การมีส่วนร่วมและการพฒันาตนเองก่อนเรียน ระหวา่งเรียน  
      (6) ประเมินจากภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      (7) ประเมินจากระยะเวลาในส่งงานตามก าหนด 
      (8) การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียนและการส่งงานตามก าหนดระยะเวลา  
      (9) ประเมินโดยใชก้ารสังเกต 
      (10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพฒันาตนเอง 
2.ความรู้ 
 (2.1)  ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
    (1) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (2)  สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
    (3)  สามารถน าความรู้ หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
    (4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (2.2 ) กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
    (1)  การบรรยาย/อภิปรายในการใหค้วามรู้ในทฤษฎีความรู้ 
    (2)  การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
    (3)  การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษา 
    (4)  การท าแผนท่ีความคิด 
    (5)  ใหมี้การคิดวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวธีิแกปั้ญหา 
    (6) เนน้การสอน การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
    (7) การท ารายงาน/โครงงาน 
    (8) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยกุตใ์ช้ 
    (9) การศึกษาดว้ยตนเองเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของศาสตร์ต่างๆ 
 (2.3) กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
    (1)  การท ารายงานและการน าเสนองาน 
    (2)  การประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยการสอบ 
    (3)  การท ารายงาน/การคน้ควา้ 
    (4)  การส่งงานและการน าเสนองาน 
    (5)  การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
    (6)  แบบฝึกหดั 
    (7)  การประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยการสอบ การท ารายงาน 
    (8)  ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขา้ใจ 
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3.ทกัษะทางปัญญา 
 (3.1) ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
    (1) สามารถคน้ควา้ขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
    (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการ

ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    (3) มีความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
    (4) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 (3.2) กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
    (1)  การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
    (2)  กระตุน้ใหผู้เ้รียนสรุปความรู้จากความคิดท่ีไดเ้รียน 
    (3)  การระดมสมอง 
    (4)  การแสดงบทบาทสมมติ 
    (5)  จดักิจกรรรมการเรียนการสอนใหน้กัศึกษาไดฝึ้กวเิคราะห์ 
    (6)  ปัญหา และเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม/วชิา 
    (7)  การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
    (8)  กระบวนการเรียนการสอนแบบใหส้ัมผสัปัญหา (problem- based learning) 

(9)  ลงมือปฏิบติัในการแกปั้ญหาดว้ยการใหท้ าโครงงาน (project-based learning) 
(10) จดักิจกรรมส่งเสริมใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์
(11) บรรยาย/อภิปราย 
(12) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทศันะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผูเ้รียน และสังคม 
(13) การเปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
(14) การมอบหมายงาน 
(15) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 (3.3) กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
    (1)  การประเมินการคิดวิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
    (2)  การจดัระบบความคิด 
    (3)  การประเมินจากการน าเสนอรายงาน/โครงงาน 
    (4)  การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
    (5)  โครงงาน/ผลงาน 
    (6)  การทดสอบ/การสอบเก่ียวกบัระบบความคิด ความเช่ือมโยง และเหตุผล 
    (7)  การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
    (8)  การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย ์
     -ก่อนเรียน 
     -ระหวา่งเรียน 
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     -หลงัการเรียน/กิจกรรม 
    (9)  การประเมินจากรายงาน 
4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 (4.1) ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
    (1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
    (2) มีความเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
    (3) มีความรับผดิชอบในงาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
    (4) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
    (5) ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 
 (4.2) กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
    (1) การมอบหมายงานใหท้ างาน/โครงงานกลุ่ม 
    (2)  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
    (3)  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในเร่ืองภาวะผูน้ า 
    (4)  การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
    (5)  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการพึ่งตนเอง 
    (6)  การสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
    (7)  การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 
    (8)  การบรรยาย/การอภิปราย ยกตวัอยา่งผลกระทบในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ 
    (9)  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาของชุมชนของผูเ้รียน 
    (10) สอนและฝึกปฎิบติัเก่ียวกบัการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลกั
ความเสมอภาค การเคารพกติกา 
 (4.3) กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1)  ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม 
    (2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูน้ า และผูต้ามในในบทบาทภาวะ

ผูน้ า และผูต้ามในสถานการณ์ต่างๆ 
    (3) นกัศึกษาประเมินตนเอง 
    (4) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 
    (5) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเร่ืองการใชสิ้ทธิเสรีภาพ 
    (6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (5.1) ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (1) มีความรู้ทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
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    (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    (3) มีทกัษะในการคิดค านวณ 
    (4) มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล 

 (5.2) กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

    (1)  บรรยาย /อภิปราย 
    (2) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
    (3) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
    (4) การน าเสนอ/รายงานหนา้ชั้น เรียน 
    (5) การน าเสนองานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
    (6) การฝึกฝนเทคนิค และทกัษะดา้นการคิดค านวณ จากการยกตวัอยา่ง 
    (7) การก าหนดสถานการณ์จ าลองในการท าโครงการ 
    (8) การใชก้รณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูล 
    (9) การท าวจิยั 
 (5.3) กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (1)  การประเมินผลงาน/โครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2)  การประเมินทกัษะการส่ือสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
(3)  การน าเสนองาน /ทกัษะความเขา้ใจ 
(4)  การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการสอบ 
(5)  การท ารายงาน/โครงงาน 
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สรุปผลการเรียนรู้ 
 1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
  (2)  มีความเป็นธรรม 
  (3)  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  (4)  มีวนิยั 
  (5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
  (6)  มีจิตอาสา 
  2. ดา้นความรู้ 
  (1)  มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (2)  สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
  (3)  สามารถน าความรู้ หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 
  (1)  สามารถคน้ควา้ขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
  (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการ

ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (3)  มีความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
  (4)  มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1)  รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
  (2)  มีความเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  (3)  มีความรับผดิชอบในงาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  (4)  มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  (5)  ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 
 5. ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1)  มีความรู้ทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  (2)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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  (3)  มีทกัษะในการคิดค านวณ 
  (4)  มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล
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