สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.รายวิชาในหลักสูตร
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
บังคับเรียน 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ รายวิชา 100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนที่เหลือเลือกเรียนจากรายวิชา ดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย –ปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
Fundamental of Mathematics
100-111 สถิติเบื้องต้น
Introduction to Statistics
100-113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
General Sciences
100-116 แคลคูลัส
Calculus
100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
100-118 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
100-126 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน
Fundamental of Nanotechnology
100-128 ชีวิตกับพลังงาน
Life and Energy
100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน 3 รายวิชา
จานวน 6 หน่วยกิต ได้แก่
(1) รายวิชา 100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
(2) รายวิชา 100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์
(3) รายวิชา 100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
และส่วนที่เหลือเลือกเรียนจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้

12 หน่วยกิต
จานวน 2 หน่วยกิต
จานวน 2 หน่วยกิต
จานวน 2 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

100-133 อารยธรรมไทย
Thai Civilization
100-134 อารยธรรมตะวันตก
Western Civilization
100-135 มนุษย์กับศิลปะ
Man and Art
100-136 มนุษย์กับดนตรี
Man and Music
100-138 ดนตรีไทย
Thai Music
100-139 ดนตรีสากล
Western Music
100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Laws
100-142 หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
100-143 การเมืองและการปกครองไทย
Thai Politics and Government
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
100-147 ลีลาศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

Skills in Social Dance
100-148 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
Politics and Economy in Society
100-158 ปรัชญาทั่วไป
General Philosophy
100-164 การใช้ห้องสมุด
Using the Library
100-165 การคิดวิเคราะห์
Critical Thinking
100-166 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
100-168 หาดใหญ่ศึกษา
Hatyai Studies
100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking
100-170 ความปลอดภัยในชีวิต
Safety for Life
100-171 กีฬาและนันทนาการ
Sports and Recreation
100-172 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
Psychology for Life
100-200 พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม
Life and Literature
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

Sufficiency Economy
100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
100-242 สันติศึกษา
Peace Studies
1.1.3 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน 3 รายวิชา จานวน 9 หน่วยกิต ได้แก่
(1) 100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จานวน 3 หน่วยกิต
(2) 100-151 ภาษาอังกฤษ 1

จานวน 3 หน่วยกิต

(3) 100-152 ภาษาอังกฤษ 2

จานวน 3 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน่วยกิต

และส่วนที่เหลือเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

100-154 ภาษาจีน 1
Chinese I
100-155 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย
Reading Development in Thai
100-157 การฝึกพูดภาษาไทย
Thai Speech
100-252 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการเฉพาะด้าน
English for Academic Purpose
100-253 ภาษาจีน 2
Chinese II
100-300 ภาษามลายู 1

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

Malay I

100-301 ภาษามลายู 2

3(2-2-5)

Malay II

100-302 ภาษาญี่ปุ่น 1

3(2-2-5)

Japanese I

100-303 ภาษาญี่ปุ่น 2

3(2-2-5)

5
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

Japanese II

100-304 ภาษาเกาหลี 1

3(2-2-5)

Korean I

100-305 ภาษาเกาหลี 2

3(2-2-5)

Korean II

100-306 ภาษาเขมร 1
Khmer I
100-307 ภาษาเขมร 2
Khmer II
100-308 ภาษาพม่า 1
Myanmar I
100-309 ภาษาพม่า 2
Myanmar II
100-310 ภาษาตากาล็อก 1
Tagalog I
100-311 ภาษาตากาล็อก 2
Tagalog II
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
100-354 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
English for Business
100-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
Reading Development in English

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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คาอธิบายรายวิชา
1. กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamental of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้สัญลักษณ์แสดง
กฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ใน
การดาเนินชีวิต
100-111 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้า
สู่ ส่ ว นกลางและการกระจาย ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น เบื้ อ งต้ น การจั ด ล าดั บ และการจั ด หมู่
การแจกแจงไม่ต่อเนื่องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจง
แบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร และสัดส่วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย
100-113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากั บ
การดาเนินชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์และที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
ดารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
101-116 แคลคูลัส
3(2-2-5)
Calculus
วิชาบังคับก่อน : 100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ศึกษาเรื่องลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และอินทริกรัลของฟังก์ชั่น ค่าจริงตัวแปรเดียว อินทิกรัล
ไม่ตรงแบบ ลาดับและอนุกรม ของจานวนจริงและอนุกรมกาลัง
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100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพืน้ ฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงที่
สาคัญจากการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย
และสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
100-118 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด
และระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย ความสัม พันธ์ทวิภาคและ
ไดกราฟ การปิดของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อยและ
การแยกจาพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮามิลตันฟังก์ชัน ถอดแบบ
ขั้นตอนวิถีที่สั้นที่สุด ทรีแผ่ทั่วเล็กสุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดาเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ป และฟังก์ชัน
ถ่ายแบบ
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Fundamentals
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้
งานเวิ ร์ ด องค์ ป ระกอบและระบบของคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ น าข้ อ มู ล เข้ า และแสดงผล
หน่ ว ยความจ าส ารอง ระบบปฏิ บั ติ ก าร โปรแกรมประยุ ก ต์ การประมวลผลข้ อ มู ล ผั ง งาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
100-120

3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยาของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่าสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมี ชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์ต่อปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจ
มี ตั วอย่ างของกิ จกรรมมนุ ษย์ ที่ อาจกระทบต่ อดุ ลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเข้ าใจต่ อ
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

100-123 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-2-5)
General Physics
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง ฟิสิกส์แผนใหม่
แม่เหล็กไฟฟ้า การพัฒนาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การสื่อสาร และการโต้ตอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เช่น พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
100-126 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับ
นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรูปนาโน เครื่องมือและการวิเคราะห์ทางด้าน นาโน
เทคโนโลยี วัส ดุ นาโน นาโนเทคโนโลยี ชีว ภาพและนาโนเทคโนโลยี ทางการแพทย์ นาโน
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรนาโน การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความเป็นพิษของนาโนที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน และแนวโน้ม
ของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต
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100-128 ชีวิตกับพลังงาน
3(2-2-5)
Life and Energy
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพลั ง งานและการด ารงชี วิ ต ความหมายของพลั ง งานและชนิ ด
ของพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิสัมพั นธ์ระหว่างพลังงานและรูปแบบพลังงานและการเปลี่ยน
รูปพลังงาน การแนะนาพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่ง
พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า พลังงานใต้
พิภพ พลังงานจากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยี ท างจี โ นม เทคโนโลยี พ ลั ง งาน และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ อื่ น ๆ รวมถึ ง แนวโน้ ม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่มแรก การตั้งถิ่นฐานและการสถาปนา
อานาจของชนชาติ ไทยในคาบสมุ ทรอิ นโดจี นตอนเหนือ การรั บอิ ทธิ พลของอารยธรรมอิ นเดี ย
รวมทั้ งอารยธรรมของชาติโบราณที่มี ส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี
อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชัย การเริ่มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา
เป็ นต้ นมา จนถึ งการเข้ ามาของชนชาติ ตะวั นตกและอิ ทธิ พลของอารยธรรมตะวั นตกในสมั ย
รัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุ่นใหม่
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100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15
จนถึงปั จจุบัน การวิเคราะห์ ปัญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสาน
ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้าน
การเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษย์กับศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม
และประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิ จ การเมื อ งและสั ง คมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วิ วั ฒ นาการทางศิ ล ปกรรมในยุ ค ต่ า งๆ รวมทั้ ง
แนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ
100-136 มนุษย์กับดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรี อันเป็น
พื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมัย รวมทั้ง
อัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึ กษาหลักการเกี่ ยวกั บศิ ลปกรรมดนตรีของไทย ทั้ งด้ านประวั ติความเป็นมา การจาแนกประเภท
รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่าง ๆ การจับกลุ่มตัวโน้ตตาม
จังหวะระดับเสียง กุญแจประจาหลัก เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียงต่างๆ การฝึกอ่าน
ตัวโน้ตง่าย ๆ และให้สามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได้
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100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึ ก ษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎี และแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกุ ล กฎหมาย
ที่สาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย กระบวนการ
ในการออกกฎหมาย การร่างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธิ์และ
การใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสาคัญในกฎหมายลักษณะต่าง ๆ
100-142 หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองที่สาคัญ ตลอดจนการเมืองระหว่าง
ประเทศ
100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง สถาบันนิติ
บัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
ขบวนการเคลื่ อนไหวทางการเมื องและการเปลี่ยนแปลงทางการเมื อง หลั กการเปลี่ ยนแปลง
การปกครองจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัย
กาหนดอุปสงค์ อุปทานของสินค้า พฤติกรรมของผู้บริโภค ลักษณะสาคั ญของการตลาด สินค้า
ที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชี ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ
การกาหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสาคัญของการค้า
และการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาระเงินและรายได้ประชาชาติ
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100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Skills in Social Dance
ศึ ก ษาความเข้ า ใจและปฏิบั ติก ารเกี่ ย วกั บการลี ล าศ ประวัติความเป็นมา ทิศทางในการลีล าศ
การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศ
แบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของมนุษย์กับสังคม หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม
ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึ ก ษาแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การเมื อ งและระบบเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ความสั ม พั น ธ์ แนวโน้ ม
การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต และสาเหตุ ต่า ง ๆ ของการเกิ ดปั ญ หา รวมไปถึง ผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่ก ารมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
100-158 ปรัชญาทั่วไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึก ษาความหมาย ความรู ้พื ้น ฐานเกี ่ย วกับ ปรัช ญา อภิป รัช ญา ญาณวิท ยา และคุณ วิท ยา
ทั้ง ปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและ
ชีวิตของมนุษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า

13
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study skills in Higher Education
ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เป้าหมายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน วิธีการสร้างทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักใน
การเรียน เทคนิคการฟัง เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู้ เทคนิคการพูดเพื่อ
นาเสนองาน เทคนิคการบริหารเวลา เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเตรียมตัวสอบและวิธีการทาข้อสอบ
100-164 การใช้ห้องสมุด
1(0-2-1)
Using the Library
ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดาเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่ างๆ ในห้องสมุด ระบบการจัด
หมู่หนัง สือ บัตรรายการ(โอแพ็ค ) หนังสืออ้างอิง วิธีรวบรวมบรรณานุก รมและเชิงอรรถ
ตลอดจนวิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ
100-165 การคิดวิเคราะห์
3(3-0-6)
Critical Thinking
ศึกษาความหมายการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของการคิด ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมองกับ การคิด ความสาคัญของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด การป้องกัน
และแก้ไขข้อบกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ เน้น พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
จากกรณีศึก ษา การเผชิญสถานการณ์ การคิด วิเคราะห์เหตุผลเชิงจริย ธรรม เทคนิคการคิด
วิเ คราะห์เ พื่อ ตัด สินใจอย่า งสมเหตุส มผลและการนาเสนอองค์ค วามรู้ที่เ ป็ น สัม ฤทธิผ ลจาก
การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานใน
ประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซีย
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100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ไทยและคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต อั น พึ ง ประสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จักสิทธิและ
หน้าที่ของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม
และการปฏิบัติตนห่างไกลจากยาเสพติด การทานุบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ
เพื่อนาองค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดขึ้นเป็น
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
100-168 หาดใหญ่ศึกษา
2(1-2-3)
Hatyai Studies
ศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบันของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชื่อ ที่มีอทิ ธิพลต่อการดารงชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัจจุบัน
และปัญหาของอาเภอใหญ่ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต
100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Thinking
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของความคิด
เชิงสร้างสรรค์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิง
สร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใ ช้ในชีวิตประจาวัน
แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจาวัน
100-170 ความปลอดภัยในชีวิต
2(2-0-4)
Safety for Life
ศึ ก ษาความหมาย แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ ความปลอดภัย ความเสี่ย งที่ อาจจะเกิ ดขึ้นในชีวิ ตจาก
สิ่งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การใช้ชีวิตทั่วไป ความปลอดภัยจากการมี
เพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิต
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100-171 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
Sports and Recreation
ศึ ก ษาความส าคั ญ และความจาเป็ น ของการเล่น กี ฬ าและการเข้า ร่ว มกิ จกรรมนัน ทนาการต่ อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือก
รูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทาง
นันทนาการ
100-172 จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต
3(3-0-6)
Psychology for Life
ศึก ษาความรู้ ทั่วไปเกี่ย วกั บ จิตวิท ยา ปัจจัย ด้านชีวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม พัฒนาของมนุษ ย์
ความจาของมนุษย์ การเรียนรู้ การรับรู้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุษย์ ความคิด
สติปัญญา จริยธรรม การปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม
เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง
ของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน และใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
100-200 พหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งตะวันตก
และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ การเปลี่ย นแปลงทางสังคมและกระแส
ความเจริญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์
3(3-0-6)
100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี
บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่า
ด้านความดี ความงามและความจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม
ทั้งยังส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผู้เรียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน
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100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนาไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบ
และลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจัดการในครอบครัว การจัดการของชุมชน
การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก
100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสาคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวันออกและ
ภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านภาษาและ
วรรณคดี เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดาเนินชีวิต
100-242 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสาคัญ เกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและความ
รุ น แรงในครอบครั ว สั ง คม ชุ ม ชน ชาติ และระหว่ า งประเทศ โดยอาศั ย องค์ ค วามรู้
ด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
2(1-2-3)
Cooperative Education Preparation
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมใน
วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน ความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทางานร่วมกันในองค์กร และระบบบริหารงานอย่าง
มีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ อันเป็นพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อการทางานในสังคมอย่างมีความสุข
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3. กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร ในด้านการฟัง การพูด
การอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษา
100-151 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคาศัพท์ในชีวิตประจาวันเบื้องต้น เพื่อนาไปสู่การฝึกฝน
ทัก ษะต่า ง ๆ ในภาษาอัง กฤษ เช่น เน้นทัก ษะการฟั งเพื่ อฝึกฝนการออกเสีย งในภาษาอังกฤษที่
ถูกต้อง นักศึกษาสามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและ
จับใจความ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นประโยค
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึ ก ษาโครงสร้ า งในระดั บ กาลและค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ จ าเป็ น ในชี วิ ต ที่ ก ว้ า งขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านใน
สถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อการสื่อสาร
100-154 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
ศึ ก ษาระบบเสี ย ง เน้ น การถ่ า ยเสี ย งภาษาจี น กลางด้ ว ยอั ก ษรจี น (pinyin)ให้ ถู ก ต้ อ งชั ด เจนตาม
หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน ศึกษาคาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันประมาณ 600 คา
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100-155 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai
ศึ ก ษาหลั ก การพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นภาษาไทยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่ การอ่ า นจั บ ใจความ
การอ่าน วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
100-157 การฝึกพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึกทักษะการพูดแบบต่างๆในที่
ชุมชนที่ถูกต้อง การใช้ถ้อยคาสานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชน
ในหัวข้อทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
100-252 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการเฉพาะด้าน
3(2-2-5)
English for Academic Purpose
ศึกษาคาศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทางวิชาการเฉพาะ
ด้าน และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษาให้ถูกต้องสอดคล้อง
กับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม การค้นคาศัพท์จากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบ
ตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified Character) ศึกษาคาศัพท์ใหม่ประมาณ 600 คา
100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษามลายูจากคาศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
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100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่ อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถ
ใช้ภาษามลายูในการสื่อสารและตามสถานการณ์ที่กาหนด
100-302 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese I
ศึก ษาและฝึก ฝน การออกเสีย งและการเขียนตัวอัก ษรฮิรางะนะ และอัก ษรคาตะคานะ คาศัพ ท์
พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนามาใช้ เขียนประโยคในการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง เพื่อความ
เข้ า ใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ปุ่ นเกี่ ย วกั บกิ จวัตรประจาวัน และฝึก การกล่ าวแนะนาตั ว
ด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร
100-303 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญี่ปุ่น 1
ฝึกทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียนประโยค การอ่าน
ข้อความพื้นฐานและคาศั พท์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขีย น
ตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคาศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตน การบอกเวลา การซื้อของ โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี
และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค

20
100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่อน : 100-304 ภาษาภาษาเกาหลี 1
ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสาหรับการสื่อสารด้วยการฟังและพูดภาษาเกาหลี
และเรีย นรู้ค าศั พ ท์ ที่ใ ช้ ใ นการท างาน คาศัพ ท์ใ นบทเรี ย น โดยฝึ ก การใช้ภาษาบูรณาการทัก ษะ
พื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น
100-306 ภาษาเขมร 1
3(2-2-5)
Khmer I
ฝึกทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้นและ
รูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
100-307 ภาษาเขมร 2
Khmer II
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่ าน และการเขียนภาษาเขมรในระดับที่ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับ
ใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา เป็นต้น
100-308 ภาษาพม่า 1
3(2-2-5)
Myanmar I
ฝึกทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์
พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตน การบอกเวลา
การซื้อของ เป็ นต้น การอ่า นฝึก อ่า นข้ อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคาถามได้ การเขีย น
ประโยคง่าย ๆ ได้
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100-309 ภาษาพม่า 2
3(2-2-5)
Myanmar II
วิชาบังคับก่อน : 100-308 ภาษาพม่า 1
ฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่ าน และการเขียนภาษาพม่าในระดับที่ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับ
ใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ
100-310 ภาษาตากาล็อก 1
3(2-2-5)
Tagalog I
ศึกษาคาศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้แก่ การทักทาย การแนะนาตน การบอกเวลา การซื้อของ โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาตากาล็อก
100-311 ภาษาตากาล็อก 2
3(2-2-5)
Tagalog II
วิชาบังคับก่อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึกษาคาศัพท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึกบทสนทนาในเรื่องเฉพาะทาง
มากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นทักษะด้านการฟังและการพูด และศึกษาสานวนการพูด
ในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
100-354 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business
ศึกษาคาศัพท์และสานวนทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียนกระบวนการทางธุรกิจ
การอ่านข้อมูลเชิงสถิ ติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในสานักงาน การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดเรียง
กาหนดการและการนัดหมาย บันทึกข้อความ จดหมายเวียน คาเตือน ป้ายประกาศ เป็นต้น
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100-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Advanced Reading Development in English
การศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทักษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด การเดาคาศัพท์จาก
เนื้อเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความ เป็นต้น เพื่อเสริมทักษะการอ่านในภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจ
รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่าน
จากเนื้อเรื่องที่หลากหลาย

