
8 

 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 นักศึกษาทุกสาขาวิชาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต   

ประกอบดวย 

   1.1 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนวยกิต   ประกอบดวย 

      กลุมวิชาภาษา    

    081 101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6) 

         (Thai for Communication) 

    081 102   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน           3(2-2-5) 

          (English for Everyday Use) 

    081 103   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ           3(2-2-5) 

          (English Skills Development) 
 

   1.2 วิชาบังคับเลือก  จํานวนไมนอยกวา 9-12 หนวยกิต   โดยเลือกจากทุกกลุมตอไปนี้ 

จํานวนไมนอยกวากลุมละ 3 หนวยกิต 

      กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    082 101   มนุษยกับศิลปะ               3(3-0-6) 

         (Man and Art) 

    082 102   มนุษยกับการสรางสรรค             3(3-0-6) 

        (Man and Creativity) 

    082 103   ปรัชญากับชีวิต                3(3-0-6) 

         (Philosophy and Life) 

    082 104   อารยธรรมโลก                3(3-0-6) 

         (World Civilization) 

    082 105   อารยธรรมไทย                3(3-0-6) 

         (Thai  Civilization)     

    082 106   ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคมอาเซียน        3(3-0-6) 

          (Architecture and Related Art in ASEAN community) 

       082 107   สมาธิเพ่ือการพัฒนาชวีิต                                                  3(3-0-6) 

                           (Meditation for Self-Development) 

     082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น           3(3-0-6) 

         (Art and Visual Culture) 

    082 109   ดนตรีวิจักษ                 3(3-0-6) 

         (Music Appreciation) 
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      082 110   ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยางเปนสุข                          3(3-0-6) 

                    (Art of Living and Working for Happiness)             

   083 101   มนุษยกับสิ่งแวดลอม              3(3-0-6) 

         (Man and His Environment)  

    083 102   จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ             3(3-0-6) 

         (Psychology and Human Relations) 

    083 103   หลักการจัดการ                3(3-0-6) 

          (Principles of Management) 

    083 104   กีฬาศึกษา                 3(2-2-5) 

         (Sport Education) 

    083 105   การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย        3(3-0-6) 

          (Thai Politics, Government and Economy) 

      083 106   ศิลปะการแสดงในอาเซียน            3(3-0-6) 

         (Performing Arts in ASEAN) 

    083 107   วิถีวัฒนธรรมอาเซียน              3(3-0-6) 

         (Aspects of ASEAN Culture) 

    083 108   วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน             3(3-0-6) 

         (ASEAN Music Culture) 

    083 109   การใชชีวิตอยางสรางสรรค            3(3-0-6) 

         (Creative Living) 

    083 110   กิจกรรมเพ่ือชีวิตสรางสรรค            3(3-0-6) 

        (Activities for a Creative Life) 

      083 111    ประสบการณนานาชาติ                                                  3(3-0-6) 

           (International Experience) 

      083 112   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                             3(3-0-6) 

                           (Sufficiency Economy and Social Development) 
 

      กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

    084 101   อาหารเพ่ือสุขภาพ               3(3-0-6) 

           (Food for Health) 

    084 102   สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน           3(3-0-6) 

         (Environment, Pollution and Energy) 

 



10 

 

    084 103   คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6) 

           (Computer, Information Technology and Communication) 

            084 104    คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                                  3(3-0-6) 

           (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

      084 105   โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม                                        3(3-0-6) 

           (World of Technology and Innovation) 

    084 106   วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน      3(3-0-6) 

         (Science and Technology in ASEAN Community) 

            084 107   พลังงานในอาเซียน                                                  3(3-0-6) 

                     (Energy in ASEAN) 

    084 108   โลกและดาราศาสตร              3(3-0-6) 

         (Earth and Astronomy)  
 

       กลุมวิชาบูรณาการ  

    085 101   ศิลปากรสรางสรรค              3(1-4-4) 

        (Creative Silpakorn)    

    

   1.3 รายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร  จํานวนไมนอยกวา  12  หนวยกิต   

ประกอบดวย 

    1.3.1   กลุมวิชาบังคับ    จํานวน  9  หนวยกิต  ประกอบดวย 

    510 201   ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร                          3(3-0-6) 

               (Scientific English)      

     510 202    ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร                           3(3-0-6) 

         (Communicative English) 

    515 201   สถิติพ้ืนฐาน                 3(2-2-5) 

           (Elementary Statistics) 
 

    1.3.2   กลุมวิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา   3  หนวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 

     510 311    การบริหารจัดการสําหรับนักวิทยาศาสตร             3(3-0-6) 

          (Operations Management for Scientists) 

     510 312   แบบจําลองและการวิเคราะหระบบการผลิต          3(3-0-6) 

         (Model and Analysis of Manufacturing System) 
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    512 100    ธรรมชาติวิจักษ                                                   3(3-0-6)   

        (Nature Appreciation)     

    516 170   การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

         (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 

    516 190   การจัดการสิ่งแวดลอมในครัวเรือน                        3(3-0-6) 

        (Household Environmental Management)  

     518 100   จุลชีววิทยาในชีวิตประจําวัน                                2(1-2-3)   

          (Microbiology in Everyday Life) 

     518 101   เทคโนโลยีการเพาะเห็ด                                      2(1-2-3) 

        (Mushroom Cultivation Technology)          
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 

         หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค เพ่ือใชในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

          Principles and concepts  of communication; the use of Thai language 
skills for effective and creative communication in daily life and for 
knowledge seeking. 

 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

 (English for Everyday Use) 

          การฝกทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน โดยฝกการฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน 
และในสถานการณตางๆ ฝกอานเพ่ือความเขาใจ สามารถสรุปใจความสําคัญ ฝกเขียนใน
ระดับยอหนา และสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
          Practice of four language skills with an emphasis on listening and 
speaking in everyday life and in various situations; practice of reading 
comprehension to be able to summarize main points;  practice of paragraph 
writing; ability to use English as a tool for knowledge seeking. 
 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

  (English Skills Development) 

                         การฝกทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน โดยฝกการอานและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องท่ีอาน สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการอานไปประกอบการเขียน ฟงจับใจความ
และสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
          Practice of four language skills with an emphasis on reading and 
discussion on what is read; ability to use information from reading to write; 
listening for main ideas; ability to use English as a tool for knowledge 
seeking. 
 

082 101 มนุษยกับศิลปะ 3(3-0-6) 

  (Man and Art) 

          ความสําคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษยในฐานะผูสรางสรรคงานศิลปะ ท่ีมาของ
แรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในดานทัศนศิลป ศิลปะการแสดง และดนตรี
จากอดีตถึงปจจุบัน   ท้ังนี้โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญตอไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงาน
ศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด อารมณ คติความเชื่อ และการสะทอนภาพสังคม วิธีการ
มองและชื่นชมผลงานศิลปะจากแงมุมสุนทรียศาสตร ปฏิสัมพันธระหวางศิลปะกับมนุษย
และสังคม 
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          The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources 
of inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and 
music from the past to the present; unique characteristics of artworks, arts 
as an expression of mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of 
society, art appreciation from aesthetic perspectives and the interaction 
between art, mankind and society. 
 

082 102  มนุษยกับการสรางสรรค  3(3-0-6) 

  (Man and Creativity) 

          วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษยในการสรางสรรคท้ังสิ่งท่ีเปน

นามธรรมและรูปธรรม ซ่ึงเปนรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษยในดานตางๆ ท่ีสืบ

เนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปจจุบัน  ปจจัยท่ีเอ้ือตอการสรางสรรค กระบวนการสรางสรรค 

ลักษณะและผลผลิตของการสรางสรรค ตลอดจนผลกระทบตอมนุษยชาติในแตละยุคแตละ

สมัย   ท้ังนี้ โดยการวิเคราะหขอมูลในปริทัศนประวัติศาสตร และจากมุมมองของศาสตร

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

           The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete 

creation which have been the foundations of human civilization from the 

past to the present; contributing factors, processes, characteristics and 

outputs of creativity and impacts on mankind in each period; analysis from 

the perspective of history and relevant disciplines. 
 

082 103 ปรัชญากับชีวิต  3(3-0-6) 

  (Philosophy and Life) 

          ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเก่ียวเนื่องกับชีวิต การแสวงหา

ความจริง ความรู คุณคาทางจริยธรรมและความงาม การคิดอยางมีเหตุผล การวิเคราะห

ประเด็น ปญหารวมสมัย   อันจะนําไปสูการสรางสํานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบตอ

ตนเอง และสังคม 

          The significance of philosophy, concepts and philosophical methods 

related to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and 

beauty; logical thinking and analysis of contemporary issues leading to 

ethical consciousness and social and personal responsibilities. 
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082 104 อารยธรรมโลก  3(3-0-6) 

  (World Civilization) 

          ความหมายของคําวา อารยธรรม รูปแบบและปจจัยพ้ืนฐานท่ีนําไปสูกําเนิดของ
อารยธรรม ความรุงเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสําคัญของโลกในแตละยุคสมัย 
กระบวนการสั่งสมความเจริญท่ีมาจากความคิดสรางสรรค  การเรียนรูจากประสบการณ  
ปฏิสัมพันธระหวางอารยธรรมตางๆ ท้ังในดานวัตถุธรรมและจิตใจ ไมวาจะเปนระบบ
การเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ 
ซ่ึงยังคงมีคุณูปการตอสังคมมนุษยในปจจุบัน 
          The significance of civilization;  forms and fundamental factors 
leading to the origin of civilization, the glory and decline of world civilization 
in each period; the process of civilization accumulating from creativity and 
learning experience and material and spiritual interaction between 
civilizations related to politics and government, law, literature, art, 
philosophy, religions and beliefs benefiting present society.  
 

082 105 อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 

  (Thai Civilization) 

          พ้ืนฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางดานประวัติศาสตร การ
สรางสรรค คานิยม ภูมิปญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา 
วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังผลกระทบ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหวางประเทศ 
          Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on 
historical background, creativity, social value, folk wisdom and cultural 
heritage:  language, literature, art, religion, politics and government, the 
economy and society; the effects of science and technology; the role of 
Thailand as a member of the international community. 
 

082 106    ศิลปะสถาปตยกรรมในประชาคมอาเซียน                                    3(3-0-6) 

  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

          การตั้งถ่ินฐานท่ีสัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน รูปแบบท่ีหลากหลายของ
สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน  คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม  พัฒนาการทางสถาปตยกรรม 
ศิลปะและมรดกทางสถาปตยกรรมท่ีเก่ียวของ และสถาปตยกรรมรวมสมัยท่ีเปน
เอกลักษณของแตละชาติในประชาคมอาเซียน 

              The development of settlements in relation to geography and 
ecology.   Examining different styles of vernacular architecture, in the 
context of belief, religion, and culture.  The development of architecture, 
its related arts and architectural heritage.    Contemporary architecture 
indicative of the identity of ASEAN countries.  
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082 107  สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต     3(3-0-6) 

 (Meditation for Self-Development) 

          ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ข้ันตอน จุดเริ่มตนของการทํา
สมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการ
ตอตานสมาธิ และการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน 
ลักษณะ ข้ันตอน คุณสมบัติ ประโยชนของฌานและญาณ สิ่งท่ีควรรูเรื่องวิปสสนา ความ
แตกตางระหวางสมถะกับวิปสสนา แผนผังสมถะกับวิปสสนา ชาวโลกกับวิปสสนา 

             Meanings, objectives, methods, and stages of meditation.   The 
commencement of meditation, the characteristics, and benefits of 
recitation and meditation.  Characteristics of anti-meditative states and the 
applications of meditation in daily life.   Meditation for study and work, 
including the characteristics, stages, qualities, and benefits of Dhyana 
(contemplation)  and jhana (awareness) .   Concepts of Vipassana ( insight) 
and the differences between Samatha (serenity) and Vipassana, including 
diagrams of Samatha and Vipassana techniques.   The relevance of 
Vipassana for global citizens. 

 

082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                                             3(3-0-6) 

             (Art and Visual Culture)   

          ผลผลิตทางวัฒนธรรมในดานศิลปะ การออกแบบ และสถาปตยกรรมจากปจจัย
ของปรัชญา การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก 
ผลกระทบจากการรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเขามาในสังคมไทย 

              Cultural products in art, design and architecture as reflection of 
philosophy, politics, economics science and technology of western culture, 
effect of the adoption of Western visual culture on Thai society. 

 

082 109  ดนตรีวิจักษ                                                                      3(3-0-6) 

             (Music Appreciation) 

           องคประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและ

ตางประเทศท่ีสําคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ รวมท้ังดนตรีพ้ืนบาน 

ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอ่ืน 

            Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai 

and foreign composers; comparison of characteristics of music from 

different nations and folk music; unique characteristics of Thai music, and 

the relationship between music and other art forms. 
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082 110   ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอยางเปนสุข          3(3-0-6) 

        (Art of Living and Working for Happiness) 

                    การเรียนรูเพ่ือความเขาใจชีวิตของตนเองและผู อ่ืน บทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบตอตัวเองและสังคม หลักการทํางานรวมกับผูอ่ืน บุคลิกภาพและมารยาททาง

สังคม คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต แนว

ทางการดําเนินชีวิตและการทํางานภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     Studying in order to understand oneself and others.   Roles and 
responsibility for oneself and community.   Principles of cooperation.  
Personality and social manners.   Morals and ethics in everyday life and 
work.   Ways of living and working based on principles of sufficiency 
economy. 

083 101    มนุษยกับส่ิงแวดลอม          3(3-0-6) 

  (Man and His Environment)  

          ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมและภู มินิเวศน โดยพิจารณาถึง

ความสัมพันธของการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตเพ่ือใหเกิดความสมดุลแหงธรรมชาติ ปจจัยท่ี

นําไปสูความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน ลักษณะและขอบเขต

ของปญหาในปจจุบัน แนวโนมของปญหาในอนาคตและผลกระทบตอมนุษยชาติ ตลอดจน

สงเสริมใหมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือนําไปสูสังคมแบบยั่งยืน 

          The relationship among humans, environment and geographical 
ecology; the harmonious relationship of living things with the balance of 
nature; factors leading to degradation of natural environment and 
geographical ecology; characteristics and scopes of present problems; 
trends of problems in the future, the effect of the problems on human 
race; enhancement and involvement in environmental management for the 
sustainable society. 

 

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

  (Psychology and Human Relations) 

          ธรรมชาติของมนุษยในดานพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแตละชวงวัย ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรูตนเองและบุคคลอ่ืน ทัศนคติและความ

พึงพอใจระหวางบุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหวางบุคคล หลักการจูงใจและการให

กําลังใจ อารมณ   การควบคุมอารมณและการจัดการความเครียด  การพัฒนาบุคลิกภาพ 

การปรับตัว ภาวะผูนํา การทํางานเปนหมูคณะ การประยุกตจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน

และสรางสรรคคุณภาพชีวิต 
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          Human nature focuses on development,  developmental stages, 
contributing factors to the development, self-perception and perception of 
others, attitude, interpersonal satisfaction, communication and interpersonal 
relations, principle of motivating people, emotion, emotional control and 
coping with stresses, personality development, adjustment, leadership, 
teamwork, an application of psychology for self improvement and to create 
the quality of life. 

  

083 103 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 

  (Principles of Management) 

          ความหมาย นัยและความสําคัญของคําวา การจัดการ ตลอดจนจุดประสงคแนวคิด

ในเชิงปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การ

ประกอบกิจหรือภารกิจ   ใดๆ ก็ตามของปจเจกบุคคล องคกรและสังคมใหลุลวงไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ท้ังนี้ โดยครอบคลุมประเด็นวาดวยจริยธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคม การกําหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองคกร การจัดการ

องคกร การบริหารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล 

          Meanings and importance of the management.   Purposes and 
principles of philosophical concepts in theoretical contributing to success in 
life.   Operation or mission of individual; organizations and societies to be 
accomplished efficiently and effectively with ethics and social responsibility.  
Policy and planning; organisational behavior; organising; resource 
management and evaluation. 

 

083 104 กีฬาศึกษา  3(2-2-5) 

  (Sport Education) 

          ความเปนมาของกีฬา เรียนรู ฝกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและ

กติกา มารยาทของผูเลนและผูชม สมรรถภาพทางกาย การปองกันอุบัติเหตุจากการเลน

กีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมถึงบทบาทหนาท่ีการเปนนักกีฬาและผูชมท่ีดี 

ประโยชนของกีฬาท่ีมีตอการเสริมสรางสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัย

นิยมหนึ่งชนิดกีฬา 

          The history of sport education, learning, training, skills development, 

technical of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, 

physical fitness, accident prevention of sport, first aid, the role of a good 

athlete and an audience, the benefits of sport to enhance wellness.  A 

choice to study an international sport or contemporary sport. 
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083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย   3(3-0-6) 

  (Thai Politics, Government and Economy) 

          โครงสราง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 
พัฒนาการบทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธระหวาง
กลไกทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตนท่ีมีตอระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 

           Structure, system and processes of Thai politics; government and the 
economy; the development of government and civil society’s roles; analysis 
of the relationship between political mechanisms, government and the 
economy affecting national development; analysis of the impact of 
globalization on politics, government and economy. 

 

083 106    ศิลปะการแสดงในอาเซียน                                                    3(3-0-6) 

              (Performing Arts in ASEAN) 

            รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ และบริบทของการกอเกิดศิลปะการแสดงในประชาคม
อาเซียน  จุดรวมในเชิงอัตลักษณท่ีสะทอนผานศิลปะการแสดง  

            Forms, content, uniqueness and context of the formation of 
performing arts in ASEAN countries; the shared identities reflected in 
performing arts. 

 

083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                                                         3(3-0-6) 

 (Aspects of ASEAN Culture) 

           การกอเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ ความหลากหลาย และ

ความสัมพันธทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน  และการสื่อสารระหวาง

วัฒนธรรมของพลเมืองอาเซียน     

              The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, 

diversities and the cultural relationship among ASEAN countries and their 

intercultural communication. 

 

083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                                                      3(3-0-6) 

              (ASEAN Music Culture) 

           วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรีในพ้ืนท่ี

วัฒนธรรมหลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสําคัญ ศิลปนดนตรี

อาเซียน ความสัมพันธของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆ สภาพปจจุบันของดนตรี

อาเซียน 
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               Musical culture in the ASEAN community; history and development 

of mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; 

ensembles; major songs and key ASEAN composers and musicians; the 

relationship between ASEAN music and other art forms; the present 

situation of ASEAN music. 
 

083 109     การใชชีวิตอยางสรางสรรค                                                   3(3-0-6) 

              (Creative Living) 

            ความคิดสรางสรรคและสุนทรียภาพในการดําเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว  

และชุมชน    ชุดความคิดตางๆ ท่ีกําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิต การใชชีวิตอยาง

พอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม ปจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตของ

มนุษย  การบริโภคทรัพยากร การอยูอาศัย  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

จิตอาสา หนาท่ีพลเมือง 

                           Creativity and aesthetics of individual, family and community life, 

including factors determining lifestyle.   Examining sufficiency living, 

consumerism, basic factors and facilities in human living.   Understanding 

resource consumption, inhabitance, social and environmental responsibility 

and civil duty. 
 

083 110    กิจกรรมเพ่ือชีวิตสรางสรรค                                                    3(3-0-6) 

              (Activities for a Creative Life) 

            ความหมายและความสําคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค การปลูกฝงทัศนคติท่ีดีของการเปนพลเมืองโลก      การสรางเสริม

จิตอาสา คุณธรรมจริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต การพัฒนาการทํางานเปนทีม การ

เรียนรูเพ่ือการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรูผานกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบตางๆ 

                           The meaning and importance of self-development for students.  

Desired graduate attributes and the cultivation of a  positive attitude as a 

global citizen.   The encouragement of volunteerism, morality, ethics and 

honesty.  Teamwork development.   Lifelong learning from student 

development activities.  
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083 111     ประสบการณนานาชาติ                                                      3(3-0-6) 

     (International Experience)  

  เง่ือนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ/ นักศึกษาออกคาใชจายเอง 

          ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการเรียนรูแบบบูรณาการโดยการเดินทางและ

ประสบการณในตางประเทศ   การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง  ฝกประสบการณ

ในมหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอ่ืนในตางประเทศโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําคณะ/ มหาวิทยาลัย และเรียนรูภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ประวัติศาสตร ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้นๆ 

           The importance and objectives of integrated learning through travels 
and international experiences, including planning and preparation of trips, 
training for experience at a university, academic institute or other 
institutions in a foreign country as suggested by the Faculty of University.  
Knowledge and experience of language, culture, tradition and history 
gained from the chosen country. 

 

083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                  3(3-0-6) 

 (Sufficiency Economy and Social Development) 

            ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดการตระหนักท่ีดีในวิถีการดํารงชีวิต 

           Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency 
economy.   Case studies of royally-initiated projects related to sufficiency 
economy.   Application of sufficiency economy principles to proper 
awareness in ways of life. 

 

084 101   อาหารเพ่ือสุขภาพ                 3(3-0-6) 

(Food for Health) 

          ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบอาหาร 

สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารท่ีไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทาน

อาหารกับสุขภาพ ปญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปอนของสารถนอม

อาหารและบรรจุภัณฑ  ความปลอดภัยดานอาหารและการคุมครองผูบริโภค 

          Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food 

hygiene and health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; 

nutritional problems and diseases; diseases from contamination of food 

preservatives and packaging; food safety and consumer protection. 
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084 102 ส่ิงแวดลอม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 

  (Environment, Pollution and Energy) 

          สวนประกอบและความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และ

การจัดการมลพิษชนิดตางๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใชพลังงานและการจัดการ  

          Compositions and relationships of natural elements.   Causes, 

impacts, and management of various types of pollutants.  Energy.  Impact 

and management of energy usage. 

084 103 คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 

  (Computer, Information Technology and Communication) 

          บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

ปจจุบัน แนวโนมในอนาคต ความรูพ้ืนฐาน การประยุกตอยางสรางสรรค การรักษาความ

ม่ันคง กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

          Roles and significance of computers, information technology, and 

communication in modern days.  Future trends.  Basic knowledge, creative 

applications, securities, laws, and ethics related to computer and 

information. 
 

084 104 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

          เซต ระบบจํานวนจริง ตรรกวิทยา ความนาจะเปน ประเภทของขอมูล สถิติ

พรรณนา เลขดัชนี ดอกเบี้ย ภาษีเงินได บัญชีรายรับ-รายจาย 

           Real number systems. Logic.  Probability. Type of data. Descriptive 

statistics. Index number. Interest. Income tax. Basic accounting. 
 

084 105 โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(3-0-6) 

  (World of Technology and Innovation) 

          ปรัชญา แนวคิด และการสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ในปจจุบันและ

อนาคต   การพัฒนา การประยุกตใชและการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  

          Philosophy, concepts and innovative technology and various 

innovation in the present and future.   Development, application and 

management.  Role and effect of developed technology and innovation on 

the life, economics and social. 
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084 106  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                            3(3-0-6) 

           (Science and Technology in ASEAN Community) 

           วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการพัฒนาประชาคมอาเซียนอยางสรางสรรคและ
ยั่งยืนในดานสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากแหลงเรียนรูในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรูของ
นักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารตอสาธารณะ
และการสรางสื่อประเภทตาง ๆ เพ่ือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมี
ตอชุมชน 

              Science and technology for the creative and sustainable 
development of ASEAN community, with regards to society, economy, art, 
culture, education, public health  environment.   Examining community 
education resources for science and technology, and knowledge exchange 
between ASEAN scientists and technologists.   Public communication 
activities, and the creation of media resources to demonstrate the impact 
of science and technology on the community.  

 

084 107   พลังงานในอาเซียน                                                   3(3-0-6) 

             (Energy in ASEAN) 

           ความสําคัญของพลังงานและสิ่งแวดลอม  ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการ
ผลิตพลังงาน สถานการณและแนวโนมการใชพลังงานของอาเซียนและของโลก  แหลง
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน  ศักยภาพในการผลิตพลังงานใน
อาเซียน  นโยบายดานพลังงานในอาเซียน  ภาวะโลกรอน  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
เนื่องจากการใชพลังงาน   

             Importance of energy and environment.   Types of energy.  Energy 
conversion technology.  Situation and trend of energy use in ASEAN and in 
the world.    Renewable and alternative energy resources in ASEAN.  
Potentials of energy production in ASEAN.  Energy policies in ASEAN.  Global 
warming.  Environmental impacts due to energy use.  

 

084 108   โลกและดาราศาสตร                                                  3(3-0-6) 

              (Earth and Astronomy)      

            ความเปนมาและความสําคัญของวิชาดาราศาสตร บรรยากาศโลก การพยากรณ
ทางอุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณและสังเกตการณทางดาราศาสตร ระบบสุริยะและกลุม
ดาวบนทองฟา  การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

            History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and 
meteorological forecasting.   Astrological phenomena and observation, the 
solar system, constellations and application of this knowledge in everyday 
life. 
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085 101  ศิลปากรสรางสรรค         3(1-4-4) 

   (Creative Silpakorn) 

          การบูรณาการการเรียนรู  ผานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการดวยกิจกรรม

สรางสรรค เพ่ือพัฒนาทักษะการเปนผูนําและการเปนผูตามท่ีดี ทักษะการติดตอสื่อสาร 

ทักษะการเรียนรูและการทํางานอยางสรางสรรค พัฒนาความรับผิดชอบตอชุมชนและ

สังคมของนักศึกษา รวมท้ังเพ่ือปลูกฝงเอกลักษณและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ใหกับนักศึกษา โดยการทํางานเปนกลุมเพ่ือจัดทําโครงการสรางสรรค เพ่ือใหเกิดการรับรู

หรือการเปลี่ยนแปลงในประเด็นท่ีสนใจ ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 

           Integration of project-based learning focusing on creative activities to 

develop the skills of leadership, teamwork, communication, creative 

learning and working; to develop social responsibilities in students and to 

instill Silpakorn University identity and culture; under the advisors’ 

supervision, working in groups to conduct creative projects, enhancing 

recognition of, or changes on, interesting issues. 
  

510 201  ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร             3(3-0-6) 

    (Scientific English) 

               การฝกอานบทความวิชาการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหเขาใจและจับใจความสําคัญ 

     ของบทความเขาใจวัตถุประสงคของผูเขียน ตลอดจนฝกเขียนสรุปใจความสําคัญและ 

     เขียนรายงานทางวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษได 

               Practice reading comprehension skills in scientific articles in order 

     to get the main ideas of the articles and of the authors as well as to  

     practice summarizing and  writing scientific reports. 
 

510 202  ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสาร             3(3-0-6) 

    (Communicative English) 

               การฝกทักษะทางภาษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาใจและสื่อสารไดในสถานการณ 

     ตางๆ โดยเนนภาษาอังกฤษสําหรับการหางาน เชน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนใบ 

     สมัครขอรับทุนการศึกษาและการสัมภาษณ 

               Practice in all language skills to enable students to understand 

     and communicate in various social settings with an emphasis on English 

     for future career such as writing applications for jobs and scholarships 

     and interviewing. 
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510 311  การบริหารจัดการสําหรับนักวิทยาศาสตร         3(3-0-6) 

    (Operations Management for Scientists) 

               ความรูเบื้องตนสําหรับนักวิทยาศาสตรเก่ียวกับการเงินและการลงทุน ยุทธศาสตร 

     การบริหาร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนการผลิตและ 

     แผนการตลาด ทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

              มีการศึกษานอกสถานท่ี 

               Introduction of finance and investment, management strategy,  

     Strategic planning, business plan writing, production and market  

     planning, intellectual  property and related laws for scientists. 

              Field trips included.  
 

510 312  แบบจําลองและการวิเคราะหระบบการผลิต        3(3-0-6) 

    (Model and Analysis of Manufacturing System) 

               ระบบการผลิต โซอุปทาน การเลือกท่ีตั้งและการออกแบบผังโรงงาน ปริมาณการ 

     ผลิตท่ีประหยัดสุด การวางแผนการผลิตการจัดลําดับงาน การบริหารสินคาคงคลังและ 

     วัตถุดิบการควบคุมคุณภาพ การซอมบํารุง 

              มีการศึกษานอกสถานท่ี 

              Manufacturing system.  Supply chain.  Plant location selection and 

     layout design.  Economic production quantity.  Production planning and 

     scheduling. Inventory and material management. Quality control.  

       Maintenance. 

              Field trips included. 
 

512 100  ธรรมชาติวิจักษ                 3(3-0-6) 

    (Nature Appreciation) 

               ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณคาและ 

     ความงามของธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 

                Biodiversity.  Importance and roles of living organisms.  Value and 

     beauty of nature.Establishment of a conservation-minded consciousness. 
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515 201  สถิติพ้ืนฐาน                   3(2-2-5) 

    (Elementary Statistics) 

               ธรรมชาติของสถิติและแนวทางการประยุกตโดยท่ัวไปของสถิติ สถิติพรรณนา 

     และความ นาจะเปน  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเชิงสุม  การเลือก 

     ตัวอยางและการแจกแจงของตัวอยาง การประมาณ การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีไม 

     ใชพารามิเตอร  การถดถอยอยางงายและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน 

       การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 

                The nature of statistics and its general applications.  Descriptive  

     statistics  and probability.  Probability distributions of random variables.  

     Sample selection and sampling distribution.  Estimation.  Tests of 

     hypotheses.  Nonparametric statistics. Simple regression and correlation. 

     Analysis of variance. Utilization of packages for Analysis. 
 

516 170  การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

    (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 

               ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และมรดก 

     ทางวัฒนธรรม ขอบเขต วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษ สถานการณ 

     ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ปญหา การแกไข มาตรการปองกัน นโยบายและการ 

     วางแผนเพ่ือการอนุรักษ 

               Definitions and significance of natural environment and cultural 

     heritage conservation.  Scopes, objectives and benefits of conservation. 

     Current status and future trends.  Problems.  Solution and preventive  

     measures.   Policy and planning for conservation. 
 

516 190  การจัดการส่ิงแวดลอมในครัวเรือน           3(3-0-6) 

    (Household Environmental Management) 

               การจัดและตกแตงบาน  แนวทางการตกแตงบานราคาประหยัด  การเลือกสี 

     แตงบาน การปรับโฉมบาน การจัดแสงสวางในบาน การระบายอากาศ การประหยัด 

     พลังงาน การปรับปรุงทัศนียภาพนอกอาคาร การคัดแยกขยะ การจัดการของเสียจาก 

    หองครัว การจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน 

               House Keeping.  Economical home decoration.  Colors for home 

      decoration. Home renovation.  Indoor light setting.  Ventilation.  Energy 

     conservation. Outdoor landscape improvement. Soil waste separation.  

     Kitchen waste management.  Household hazardous waste management. 
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518 100  จุลชีววิทยาในชีวิตประจําวัน             2(1-2-3) 

    (Microbiology in Everyday life)  

               การใชประโยชนของจุลินทรีย และความสําคัญของจุลินทรียท่ีมีตอวงการอาหาร 

     อุตสาหกรรม การเกษตรและการแพทยตอมนุษยในชีวิตประจําวัน 

               Wise use of microorganisms and importance of food, industrial,  

     agricultural  and medical microorganisms in human everyday life. 
 

518 101  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด              2(1-2-3) 

    (Mushroom Cultivation Technology) 

       การเพาะเห็ด ปจจัยท่ีสงผลตอการเพ่ิมผลผลิตของเห็ด การประเมินความคุมคา 

     ในการเพาะเห็ด                 

                 Mushroom cultivation.  Factors affecting the improvement of  

     mushroom yield. Evaluation of the cost effectiveness in mushroom 

     cultivation. 
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