
รายละเอยีดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  

สาขาวชิายโุรปศกึษา: องักฤษ-ฝรัง่เศส 
 (หลักสตูรนานาชาต/ิหลักสตูรใหม พ.ศ. 2557)  

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขต/คณะ  วิทยาเขตภูเก็ต  คณะวิเทศศึกษา   
 

หมวดที ่1 ขอมลูทั่วไป 
1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา: อังกฤษ-
ฝรั่งเศส  
 (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in European Studies: 
English-French  
 (International Program) 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย  ช่ือเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ( ยุ โ รปศึ กษา : 
อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 
 ช่ือยอ (ไทย):  ศศ.บ. (ยุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (European 
Studies: English-French) 
 ช่ือยอ (อังกฤษ): B.A. (European Studies: English-
French) 
 
3. วิชาเอก   ไมมี 
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4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

146  หนวยกิต 
 
3. หลักสูตร 

3.1  หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิต    รวมตลอดหลักสูตร               146    
หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

            ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    56 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษา       6 หนวยกิต 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2 3

 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสหวิทยาการ  2 7

 หนวยกิต 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ    84  หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ    21 หนวยกิต 
  2) กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส    30 หนวยกิต 
  3) กลุมวิชายุโรปศึกษา    33 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หนวยกิต 
ง. ฝกงาน       300 ชั่วโมง 



3.1.3  รายวิชา 
   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป    56 หนวยกิต 
  1) กลุมวิชาภาษา                           6
 หนวยกิต 
  805-271 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ    3(3-
0-6) 

   English for Academic Purposes 
  805-273 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค   3(2-
2-5) 
    English Creative Writing  
  2) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    23 
 หนวยกิต 
  805-13x พลศกึษา     1(0-2-1) 
    Physical Education    
  805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร    1(0-0-3) 
    Co-Curricular Activities    
  805-161 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3 (3-
0-6) 
    Southeast Asian Civilization   
  805-162 จิตวิทยาสังคม     3(3-0-6) 
    Social Psychology    
  805-163 วิถีชีวิตไทย     3(3-0-6) 
    Thai Ways of Life  
  805-164  กฎหมายในชีวิตประจําวัน    3(3-
0-6) 
    Law in Daily Life    
  805-165 ปรัชญาเบื้องตน     3(3-0-6) 
    Philosophy, Introduction to   
  805-261 อันดามันศึกษา     3(3-0-6) 
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    Andaman Studies    
  805-262 หลักเศรษฐศาสตร    3(3-0-6) 
    Principles of Economics  
 3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสหวิทยาการ   27
 หนวยกิต 
  805-181 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-
0-6) 

Mathematics in Daily Life 
  805-182 คอมพิวเตอร: อินเทอรเน็ตและสังคม  3(3-
0-6) 
    Computer: the Internet and Society  
  805-183 สถิติและการหาคาท่ีเหมาะสมเบื้องตน  3(3-
0-6) 

Statistics and Optimization, Introduction to  
 
  805-184 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน   3(2-
2-5) 

    Information Technology, Introduction to  
  805-281 ประวัติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 3(3-0-6) 
    History of Science and Technology   
  805-282 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการคํานวณ  3(2-
2-5) 
    Computing, Introduction to   
  805-283 ส่ิงแวดลอมศึกษาเบื้องตน    3(3-
0-6) 



    Environmental Studies, Introduction to 
  805-284 วิทยาศาสตรชีวภาพเชิงบูรณาการ  
 3(2-2-5) 
    Integrated Biological Science   
  805-285 วิทยาศาสตรระบบโลก    3(3-0-6) 
    Earth System Science     

 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ      84 หนวยกิต 
  1) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ     21
 หนวยกิต 
 -วิชาบังคับ      15 หนวยกิต 
  807-111  ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 1 
 3(3-0-6) 

   English for International Program I  
  807-112   ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 2 
 3(3-0-6) 

   English for International Program II  
 807-211 การอานตัวบทภาษาอังกฤษคัดสรร  
 3(3-0-6) 

  English Selected Readings   
  807-311 สํารวจวรรณคดีอังกฤษสมัยใหม   3(3-
0-6) 

  Survey of Modern English Literature  
807-312 การอภิปรายอังกฤษ    3(3-0-6) 

English Discussion    
 -วิชาเลือก      6 หนวยกิต 
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807-313 การแปลอังกฤษ-ไทย    3(3-0-6) 
    English-Thai Translation    
  807-314   วัฒนธรรมของชนชาติท่ีใชภาษาอังกฤษ 
 3(3-0-6) 
    Cultures of English Speaking People  

807-315       ภาษาศาสตรเบื้องตน    3(3-
0-6) 

    Linguistics, Introduction to   
 
807-411       ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ 

 3(3-0-6) 
  English as an International Language       
807-412 ภาษาศาสตรคอมพิวเตอรเบื้องตน   3(3-

0-6) 
  Computational Linguistics, Introduction to

  
807-413        ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร ส่ื อ ส า ร อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 
  English for Effective Communication  

  2) กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส     30
 หนวยกิต 
 -วิชาบังคับ      24 หนวยกิต 

807-121 ภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5) 
French I      

807-122 ภาษาฝรั่งเศส 2     3(2-2-5) 
French II     



807-221 ภาษาฝรั่งเศส 3     3(2-2-5) 
French III     

807-222 สนทนาภาษาฝรั่งเศส    3(3-0-6) 
French Conversation    

807-223 การอานฝรั่งเศส     3(3-0-6) 
French Reading  

807-321 การเขียนฝรั่งเศส     3(3-
0-6) 

French Writing      
  

807-322 การอภิปรายฝรั่งเศส    3(3-0-6) 
French Discussion    

807-323 เรียงความฝรั่งเศส    3(3-0-6) 
French Composition    

       -วิชาเลือก      6 หนวยกิต 
807-324 การแปลฝรัง่เศส-ไทย    3(3-0-6) 

French-Thai Translation    
807-325 สํารวจวรรณคดีฝรั่งเศส    3(3-

0-6) 
Survey of French Literature   

807-421 มองสังคมฝรั่งเศสผานภาพยนตร   3(3-
0-6) 

French Society through Films   
807-422 มองสังคมฝรั่งเศสผานละคร   3(3-0-6) 

French Society through Plays   
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807-423 การพูดในท่ีชุมชน    3(3-0-6) 
    Public Speaking     
         3) กลุมวิชายุโรปศึกษา     33 
 หนวยกิต 
 -วิชาบังคับ      27 หนวยกิต 

807-331 อารยธรรมตะวันตก    3(3-0-6) 
  Western Civilization    
807-332 เหตุการณปจจุบันในยุโรป    3(3-

0-6) 
  Current Events of Europe   

 807-333 ประวัติศาสตรสหภาพยุโรป   3(3-0-6) 
   History of the European Union    

807-334 เศรษฐกิจยุโรป     3(3-0-6) 
  Economy of Europe    
807-335 พัฒนาการการปกครองยุโรป   3(3-

0-6) 
  Development of Governments of Europe  
807-431 พหุวัฒนธรรมในยุโรป    3(3-0-6) 

Multiculturalism in Europe  
  807-432 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน    3(3-0-6) 

Research Methodology, Introduction to 
   

807-433 การศึกษาคนควาอิสระ (อังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส)
 6(0-18-0) 

Independent Studies (English or French)  
 -วิชาเลือก      6 หนวยกิต 



807-336 ฝรั่งเศสปจจุบัน     3(3-0-6) 
France Today     

807-337 ศิลปกรรมตะวันตกรวมสมัย   3(3-0-6) 
  Contemporary Western Arts   
807-338 ประวัติความคิดฝรั่งเศส    3(3-

0-6) 
  History of French Thoughts   
807-434 เศรษฐกิจฝรั่งเศส     3(3-

0-6) 
Economy of France    

807-435 ประวัติศาสตรสังคมฝรั่งเศส   3(3-0-6) 
History of French Society   

807-436 ศิลปะและวัฒนธรรมฝรั่งเศส   3(3-0-6) 
French Arts and Culture    

  
807-437 ความสัมพันธระหวางสหภาพยุโรปกับอาเซียน

 3(3-0-6) 
  EU-ASEAN Relations  
 

         ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หนวยกิต 
 ใ ห เ ลื อ ก ร า ย วิ ช า จ า ก ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  หรือมหาวิทยาลัย อ่ืนในและ
ตางประเทศโดยนับหรือเทียบโอนหนวยกิต ไดไมนอยกวา 6 หนวย
กิต 
 

   ง. ฝกงาน       300 ชั่วโมง 
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  807-339 การฝกงาน (อังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส)  300 
ช่ัวโมง 

Professional Training (English or French)
  

 
ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรและหนวยกิต 
   เลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตร  ประกอบดวยเลข 6 หลัก  
เชน  807-111 มีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
 เลขรหัส  ตัวท่ี 4 หมายถึง ช้ันป 
 เลขรหัส  ตัวท่ี 5 หมายถึง กลุมวิชา 
 เลขรหัส  ตัวท่ี 6 หมายถึง ลําดับวิชา 
 

805 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
805-x3x  กลุมวิชาพลศึกษา 

   805-x4x  กลุมวิชาเสริมหลักสูตร 
805-x6x  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

   805-x7x  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
   805-x8x  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสหวิทยาการ  

807  รายวิชาสาขายุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส 
 807-x1x กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 807-x2x กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 807-x3x กลุมวิชายุโรปศึกษา 

 ความหมายของจาํนวนหนวยกติ     เชน 3(3-0-6) มีความหมายดังนี้ 
 เลขตัวท่ี 1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 
 เลขตัวท่ี 2 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีตอสัปดาห 
 เลขตัวท่ี 3 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตอสัปดาห 



 เลขตัวท่ี 4 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองตอ
สัปดาห 
 
แสดงแผนการศึกษา 

ปที ่1 
ภาคการศกึษาที ่1 
                                                                จํานวนหนวยกิตรวม 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)                  
 805-161  อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(3-
0-6) 
   Southeast Asian Civilization            

805-163  วิถีชีวิตไทย     3(3-0-6) 
   Thai Ways of Life     
 805-181  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
   Mathematics in Daily Life  
 805-182  คอมพิวเตอร: อินเทอรเน็ตและสังคม  3(3-0-6) 
   Computer: the Internet and Society   

807-111  ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 1  3(3-
0-6) 
   English for International Program I   
  
  807-121  ภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5) 
   French I       
      รวม       18(17-2-35) 

 
ปที ่1 

ภาคการศกึษาที ่2 
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                                                                 จํานวนหนวยกิตรวม 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)         

805-13x  พละศึกษา      1(0-2-1) 
Physical Education                    

805-141  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    1(0-0-3) 
   Co-Curricular Activities                      
 805-164  กฎหมายในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
   Law in Daily Life     
 805-165  ปรัชญาเบื้องตน     3(3-0-6) 
   Philosophy, Introduction to    
 805-183  สถิติและการหาคาท่ีเหมาะสมเบื้องตน  3(3-0-6) 
   Statistics and Optimization, Introduction to  
 805-184  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน   3(2-2-5) 
   Information Technology, Introduction to   
 
 807-112  ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 2  3(3-
0-6) 
   English for International Program II   
 807-122  ภาษาฝรั่งเศส 2      3(2-2-5) 
   French II      
      รวม        20(16-6-38) 

 
ปที ่2 

ภาคการศกึษาที ่1 
                                                              จํานวนหนวยกิตรวม 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)    

 805-261  อันดามันศึกษา     3(3-0-6) 



   Andaman Studies     
 805-262  หลักเศรษฐศาสตร    3(3-0-6) 
   Principles of Economics     

805-271 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ    3(3-0-6) 
   English for Academic Purposes     

805-281 ประวัติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   3(3-
0-6) 
   History of Science and Technology    
 805-282 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการคํานวณ  3(2-2-5) 
   Computing, Introduction to    

805-283 ส่ิงแวดลอมศึกษาเบื้องตน    3(3-0-6) 
   Environmental Studies, Introduction to   
 807-221 ภาษาฝรั่งเศส 3      3(2-2-5) 
   French III      

      รวม      21(19-4-40) 
 

ปที ่2 
ภาคการศกึษาที ่2 

       จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ–
ศึกษาดวยตนเอง)    

 805-162  จิตวิทยาสังคม     3(3-0-6) 
   Social Psychology     
 805-273 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค  3(2-2-5) 
   English Creative Writing   

805-284 วิทยาศาสตรชีวภาพเชิงบูรณาการ   3(2-
2-5) 
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   Integrated Biological Science    
 805-285 วิทยาศาสตรระบบโลก    3(3-0-6) 
   Earth System Science      

807-211  การอานตัวบทภาษาอังกฤษคัดสรร   3(3-
0-6) 
   English Selected Readings    
 807-222  การสนทนาฝรั่งเศส    3(3-0-6) 
   French Conversation  

807-223  การอานฝรั่งเศส     3(3-0-6) 
   French Reading  
       รวม      21(19-4-40) 
 

ปที ่3 
ภาคการศกึษาที ่1 
      จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ–
ศึกษาดวยตนเอง)    
 807-311  สํารวจวรรณคดีอังกฤษสมัยใหม   3(3-0-6) 
   Survey of Modern English Literature   
 807-312  การอภิปรายอังกฤษ    3(3-0-6) 
   English Discussion       

807-321  การเขียนฝรั่งเศส     3(3-0-6) 
   French Writing   

807-322  การอภิปรายฝรั่งเศส    3(3-0-6) 
   French Discussion     

807-331 อารยธรรมตะวันตก    3(3-0-6) 
   Western Civilization  



 807-332  เหตุการณปจจุบันในยุโรป    3(3-0-6) 
   Current Events of Europe    
       รวม         18(18-0-36) 
 

ปที ่3 
ภาคการศกึษาที ่2 
      จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –
ศึกษาดวยตนเอง)    
 807-323 เรียงความฝรั่งเศส    3(3-0-6) 
   French Composition  

807-333 ประวัติศาสตรสหภาพยุโรป   3(3-0-6) 
   History of the European Union   

807-334 เศรษฐกิจยุโรป     3(3-0-6) 
   Economy of Europe     
 807-335  พัฒนาการการปกครองยุโรป   3(3-0-6) 
   Development of Governments of Europe   
 807-x2x  วิชาเลือกภาษาฝรั่งเศส    3(3-0-6) 
 807-x3x   วิชาเลือกยุโรปศึกษา    3(3-0-6) 
       รวม          18(18-0-36) 

 
ปที ่3 

ภาคฤดรูอน 
                                                                 จํานวนหนวยกิตรวม 
(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาดวยตนเอง)      

807-339  การฝกงาน (อังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส)   300 
ช่ัวโมง 
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Professional Training (English or French) 
   

 
ปที ่4 

ภาคการศกึษาที ่1 
      จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –
ศึกษาดวยตนเอง)      
 807-431  พหุวัฒนธรรมในยุโรป    3(3-0-6) 
   Multiculturalism in Europe  

807-432  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน    3(3-0-6) 
   Research Methodology, Introduction to  
   
 807-x1x วิชาเลือกภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 807-x3x วิชาเลือกยุโรปศึกษา    3(3-0-6) 
 xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี     3(3-0-6) 
       รวม      15(15-0-30) 



ปที ่4 
ภาคการศกึษาที ่2 

      จํานวนหนวยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบัติ –
ศึกษาดวยตนเอง)      
 807-433  การศึกษาคนควาอิสระ (อังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส)  6(0-
18-0) 
   Independent Studies (English or French)      
  
 807-x1x วิชาเลือกภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 807-x2x วิชาเลือกภาษาฝรั่งเศส    3(3-0-6) 
 xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี     3(3-0-6) 
        รวม      15(9-18-18)  
หมายเหต ุแผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3.1.4  คําอธิบายรายวิชา 
 

805-131 เทนนิส         1(0-
2-1) 
   Tennis  

 ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนเทนนิส การฝกทักษะการเลนเทนนิสเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background; evolution of rules, regulations 
and safety; practicing tennis to develop personal health 

  
805-132 ลีลาศ         1(0-2-1) 
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   Ballroom Dance 
ประวัติความเปนมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเตนลีลาศ การฝกทักษะลีลาศเพ่ือสงเสริม
สุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing ballroom dance to develop 
personal health 

 
805-133 กอลฟ         1(0-
2-1) 
   Golf 

ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนกอลฟ การฝกทักษะการเลนกอลฟเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing golf to develop personal health 

805-134 โยคะ         1(0-2-1) 
  Yoga 

ประวัติความเปนมา  พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนโยคะ การฝกทักษะการเลนโยคะเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing yoga to develop personal health 

 
805-135 ไทเก็ก         1(0-
2-1) 
  Tai Chi 



ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการรําไทเก็ก การฝกทักษะ   การรําไทเก็กเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing Tai Chi to develop personal 
health 

 
805-136 แบดมินตัน        1(0-2-1) 

  Badminton 
ประวัติความเปนมาพัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนแบดมินตัน การฝกทักษะการเลน
แบดมินตันเพ่ือสงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing badminton to develop personal 
health 
 

805-137 เทควันโด        1(0-2-1) 
  Taekwondo 

ประวัติความเปนมา พัฒนาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเลนเทควันโด การฝกทักษะการเลนเทควันโด
เพ่ือสงเสริมสุขภาพพลานามัย 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing Taekwondo to develop personal 
health 
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805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร       1(0-
0-3) 

  Co-Curricular Activities    
การทํากิจกรรมท่ีเนนการบําเพ็ญประโยชน เชน การบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม การสรางคุณธรรม จริยธรรม ภายใต
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
Activities integrating body of knowledge emphasizing 
those activities for the benefits of society and mankind 
as first priority; cultivating morals, ethics and public 
mind; team working within and/or across disciplines 
under the supervision of advisors 

 
805-161 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต     
 3(3-0-6)  Southeast Asian Civilization  

 ความเปนมาและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยเนนศึกษาแหลงอารยธรรมใหญ ๆ ใน
บริเวณคาบสมุทรและแผนดินใหญ อิทธิพลและผลกระทบของ
ชาติตะวันตกและตะวันออกท่ีมีผลตอสังคมเอเชียตะวันออก
เฉียงใตในดานลัทธิความเช่ือศาสนา ประเพณี การศึกษา 
สังคม เศรษฐกิจ และระบบการปกครอง 
 Background and development of society and culture in 
Southeast Asian countries with an emphasis on major 
peninsular and mainland civilizations, the influence and 
impact of Eastern and Western nations on Southeast 
Asia in terms of cults, beliefs, religions, traditions, 
education, society, economy, and governance 

 



805-162 จิตวิทยาสังคม        3(3-
0-6) 

  Social Psychology  
 สังคมมนุษยและพฤติกรรมมนุษย โดยพิจารณาถึงวัฒนธรรม
สังคมและการจัดระเบียบสังคม วิธีการ ขบวนการตางๆ ทาง
จิตวิทยา  ความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย  พฤติกรรมของ
มนุษยเ ก่ียวกับการกระตุน การเรียนรู  การรับรูแรงจูงใจ  
สติปญญาและความสามารถตลอดจนการปรับตัวในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 
 Examination of human social systems and behavior 
with emphasis on cultures, societies, and social orders; 
psychological methods and procedures; basic human 
needs; human behavior regarding reinforcement, 
learning, perception, motivation, intelligence, ability, 
and adaptation to daily life  
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805-163 วิถีชีวิตไทย        3(3-
0-6) 
  Thai Ways of Life  

 แนวคิด ปรัชญา คานิยม ภูมิปญญาและปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพล
ตอการดําเนินชีวิตของคนไทยในอดีต  ความรูความเขาใจ
เรื่องธรรมชาติและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  การ
สรางสรรคและวิธีการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา   
 Concepts, philosophy, values, wisdom, and factors 
influencing Thai ways of life in the past;  knowledge and 
understanding of nature and its application to daily life; 
creation and transmission of cultural heritage and 
wisdom 
 

805-164  กฎหมายในชีวิตประจําวัน      
 3(3-0-6) 

  Law in Daily Life  
  ระบบกฎหมายของไทย รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายอาญา 

 The legal system of Thailand, the constitution, civil and 
commercial law, criminal law 
 

805-165  ปรัชญาเบื้องตน        3(3-
0-6) 

  Philosophy, Introduction to 
 ความรูเบื้องตนเรื่องทฤษฎีความรูทางปรัชญา อภิปรัชญา จริย
ศาสตร  สุนทรียศาสตร การคิดเชิงตรรกะ  เปรียบเทียบแนวคิด
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก  ความสัมพันธระหวางปรัชญา
กับวิถีชีวิต 



 Basic knowledge of philosophical theories, meta-
physics, ethics, aesthetics, and logical thinking; a 
comparison of Eastern and Western philosophy and 
ways of life 

 
805-181 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     
 3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life  
ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล เซต ฟงกชัน กราฟ ระบบ
จํานวนจริงและการประยุกตในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตร
การเงิน และการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
สําหรับการตัดสินใจเบื้องตน 
Logic and reasoning, set, function, graph, real number 
and its application in everyday life, financial 
mathematics, and data collection and analysis in 
statistics for basic decision making  
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805-182 คอมพิวเตอร: อินเทอรเน็ตและสังคม    
 3(3-0-6) 
  Computer: the Internet and Society  

 ข อ มู ล สา ร ส น เ ท ศ เ ก่ีย ว กั บค อ ม พิว เ ต อ ร  แ อ พลิ เ ค ช่ั น
ระบบปฏิบัติการอินเทอรเน็ตการประยุกตและแนวโนม รายการ
ของปญหาสังคมโลกาภิวัตนความเปนสวนตัวการเขาถึงขอมูล 
ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรการเปลี่ยนแปลงหรือสง
ตอขอมูลระหวางการทํางานสถานท่ีทํางานและการศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส 
 Computer information, applications; operating systems 
and applications; the Internet and its application, 
trends; list of social issues, globalization, privacy, 
access to information, computer security, the 
transformation of work and workplace, electronic 
education 

 
805-183 สถิติและการหาคาท่ีเหมาะสมเบื้องตน    
 3(3-0-6) 
  Statistics and Optimization, Introduction to  

 ความหมายและประโยชนของสถิติ สถิติเชิงบรรยาย สถิติ
อางอิง ตัวแปรสุมและการแจกแจงการประมาณ และการ
ทดสอบสมมติฐานของคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว การทดสอบไคสแควร การวิเคราะห การถอดถอย 
และสหสัมพันธเชิงเดียว การหาคาท่ีเหมาะสมเบื้องตน การหา
คาท่ีเหมาะสมของฟงกชันตัวแปรเดี่ยว การหาคาท่ีเหมาะสม
ของฟงกชันหลายตัวแปรท่ีไมมีเงื่อนไข การหาคาท่ีเหมาะสม
ของฟงกชันหลายตัวแปรภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนด การหาคาท่ี
เหมาะสมดวยข้ันตอน และวิธีการพิเศษกําหนดการเชิงเสน
เบื้องตน 



 Concept and useful of statistics, descriptive statistics, 
inferential statistics, random variable and distribution, 
estimation and hypothesis testing for means, one-way 
analysis of variance, chi-squares test, simple linear 
regression and correlation analysis, basic optimization, 
single-variable optimization, multi-variable optimization 
without constraints, multi-variable optimization with 
constraints, optimization with special algorithm, 
introduction to linear programming 

  
805-184  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน    

  3(2-2-5) Information Technology, Introduction to
  

 หลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟตแวร การเก็บ
ขอมูลและการประมวลผลขอมูล และระบบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
โปรแกรมประยุกต การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานธุ ร กิจและองคกร  จริยธรรมในการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 Principles of information technology; components of 
information technology system, hardware, software, 
data collection and processing, and related systems; 
applications, application of information technology in 
business and organization; ethic issues on applying 
information technology 

 
805-261 อันดามันศึกษา        3(3-
0-6) 
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  Andaman Studies   
 ความรูและความเขาใจในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย ภูมิศาสตรมนุษย สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
เศรษฐกิจ และการปกครอง สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
ความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีชายฝงทะเลอันดามันของประเทศ
ไทยและชุมชนอ่ืน ๆ 
 Knowledge and understanding of the Andaman coastal 
area of Thailand, geography, human, society, culture, 
politics, economy, and governance; important tourist 
attractions; relationships between the Andaman coastal 
area of Thailand and other communities 

 
805-262 หลักเศรษฐศาสตร       3(3-
0-6) 

  Principles of Economics    
 หลักการเบื้องตนของเศรษฐศาสตรจุลภาคท่ีเก่ียวของกับการ
ผลิต การบริโภคและการตลาด 
ประวัติและโครงสรางระบบเศรษฐกิจไทย หลักการเบื้องตนของ
เศรษฐศาสตรมหภาคและเศรษฐกิจของตลาดการแขงขันเสรี 
 An introduction to the microeconomics of production, 
consumption and markets; history and structure of Thai 
economy; an introduction to macroeconomics and 
competitive market economy 

 
805-271 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ      3(3-
0-6) 

 English for Academic Purposes 
  ทบทวนและสรางเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและแสดงความ

คิดเห็นเชิงวิชาการ กระบวนการเขียนในรูปแบบของการตอบ



คําถามอัตนัยดวยการเขียนบรรยายการเขียนภาษาอังกฤษแบบ
วิชาการ วิธีการอางอิง และการเขียนบรรณานุกรม  พัฒนา
กระบวนการเขาถึงวิธีการเขียนอยางมีระบบและมีอิสระทาง
ความคิด 
 Review and consolidation on exchanging ideas and 
expressing oneself related to academic issues; writing 
process with an emphasis on answering essay 
questions; academic writing, citation and reference; 
developing an autonomous process approach to writing 

805-273    การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค   
  3(2-2-5) 

 English Creative Writing 
 ประเภทกระบวนการและเทคนิควิธีการเขียนเชิงสรางสรรค
รูปแบบการเขียนประเภทตางๆ การพัฒนาการเขียนและ
ความคิดสรางสรรคจากการอานเชิงวิเคราะห 
 Types, process and techniques of creative writing, 
various writing styles, development of written English 
and creative thinking through critical reading 

 
805-281 ประวัติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
  3(3-0-6) 
  History of Science and Technology   

 การพัฒนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อิทธิพลซึ่งกันและ
กันของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมการพัฒนาการผลิตสู
ระบบอุตสาหกรรมและการบริโภค การพัฒนาของงานดาน
วิศวกรรมความสัมพันธระหวางมนุษยและเครื่องจักร 
 Development of science and technology; the interplay 
of science, technology and society; industrialization of 
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production and consumption, development of 
engineering professions, the relationship between 
humans and machines 

   
805-282 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการคํานวณ    
 3(2-2-5) 
  Computing, Introduction to  

 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร เบื้องตน ภาษาคอมพิวเตอร 
โฟลวชารท อัลกอริทึม ชนิดของขอมูล คาคงท่ี ตัวแปร อารเรย 
ประโยคทางเลขคณิต คําส่ังนําขอมูลเขา/แสดงผลขอมูล การ
ไหลของงาน การวนรอบ โปรแกรมยอย 
 Introduction to computer architecture; programming 
languages; flow chart, algorithms; data types; 
constants; variables; arrays; arithmetic statements; 
input/output statements; flow of control; loop structure; 
subprograms 

 
805-283 ส่ิงแวดลอมศึกษาเบื้องตน      
 3(3-0-6) 
  Environmental Studies, Introduction to  

 แนวคิด วัตถุประสงค และหลักการของส่ิงแวดลอมศึกษา 
แนวคิดส่ิงแวดลอมเชิงระบบ ปฏิสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดลอม รูปแบบของปญหาส่ิงแวดลอมท้ังเชิงกายภาพและ
ชีวภาพซึ่งเช่ือมโยงกับสังคมและเศรษฐกิจ แนวทางในการ
จัดการส่ิงแวดลอมศึกษาซึ่งจะนําไปสูกระบวนการเรียนรู
ปรัชญาและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือให
เกิดการบรรเทาและแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 



 Concepts, objectives, and development of 
environmental studies; system approach to 
environment; interaction between life and surroundings; 
patterns of environmental problem in both physical and 
biological aspects involved in society and economics; 
guidelines for designing environmental education 
processes, including theories and philosophy of 
environmental management that mitigate or solve 
environmental problems leading to the sustainable 
development 

    
805-284 วิทยาศาสตรชีวภาพเชิงบูรณาการ    
  3(2-2-5) 
  Integrated Biological Science 

 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ เชน การกําเนิดชีวิต
และวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต พลังงานและชีวิต เซลล และการ
สืบพันธุของเซลล ชนิดของส่ิงมีชีวิต หลักพันธุกรรม พันธุ
ศาสตรประยุกต เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีบทบาทตอการดํารงชีวิต
และส่ิงแวดลอมในปจจุบันและอนาคต 
 Basic theory of biological science; origin and evolution 
of organism, life and energy, cells and cellular 
reproduction, kinds of organisms; genetic principles, 
applied genetics, biological for living and environment
   

 
805-285 วิทยาศาสตรระบบโลก       3(3-
0-6) 
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  Earth System Science     
 หลักการวิทยาศาสตรของโลก ประกอบดวย การเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลก หินหนืด/หินเหลวรอน ภูเขาไฟ แผนดินไหว การ
กอกําเนิดภูเขา โคลนถลมและธรณีพิบัติภัย ผืนพิภพและ
ส่ิงแวดลอมของโลก การอนุรักษดิน ปญหาทางดานน้ํา พ้ืนฐาน
ทางอุตุนิยมวิทยา สภาวะอากาศและภูมิอากาศ ช้ันบรรยากาศ
การแผรังสี ปรากฏการณเกาะความรอน การเปลี่ยนสถานะน้ํา
ท่ีสัมพันธกับสภาวะอากาศ แนวอากาศและมวลอากาศแผนท่ี
สภาพอากาศ พลศาสตรโลก ปจจัยท่ีแสดงลักษณะชีวนิเวศน 
การสังเคราะหแสงและการผลิตพลังงานรอยเทานิ เวศน 
ปฏิสัมพันธระหวางสวนประกอบของระบบโลกท่ีประกอบดวย 
บรรยากาศ มหาสมุทร ชีวภาค ของแข็งโลกและมนุษย 
 Concept of earth science including the plate tectonic , 
magma/lava, volcanoes, earthquakes, and mountain 
building; mass wasting and geologic hazards; planet 
earth and its environment, soil conservation; water 
issues; basic of meteorology, weather and climate, 
atmosphere, radiation, heat islands; phase changes of 
water that related to weather, fronts and air masses, 
weather maps, dynamics earth; factors that 
characterize biomes, photosynthesis and energy 
production; ecological footprints; the interactions 
among the components of the earth system, including 
the atmosphere, oceans, biosphere, solid earth, and 
humans 

 
807-111   ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 1  
   3(3-0-6) 



 English for International Program I 
เงื่อนไขบังคับกอนลงทะเบียน:  ผานเกณฑภาษาอังกฤษตามท่ี
คณะวิเทศศึกษากําหนด หรือ 805-170 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

   Prerequisite: FIS English requirement or 805-170 
Foundation English 

 การบูรณาการทักษะการคิดเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันดวยทักษะการฟง-พูด- 
อาน-เขียน ท่ีสูงกวาระดับพ้ืนฐาน การออกเสียง การทบทวน
และเสริมสรางการเขียนประโยคท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณ 
ยอหนาแบบตางๆ การเขียนเรียงความเบื้องตนและการเขียน
ตามวัตถุประสงคตางๆ 
 Integration of thinking skills with listening, speaking, 
reading, and writing skills to communicate in everyday 
English at a pre-intermediate level; pronunciation; 
review and consolidation of grammatically correct 
sentences, a variety of paragraphs, simple essays, and 
functional writing  

 
807-112   ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 2   
  3(3-0-6) 

 English for International Program II  
 รายวิชาบังคับกอน: 807-111 ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตร
นานาชาติ 1  
 Prerequisite: 807-111 English for International Program 
I 

การบูรณาการทักษะการคิดเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง ดวยทักษะการฟง-พูด-อาน-เขียน การออกเสียง 
การทบทวนและเสริมสรางหลักไวยากรณ การเขียนเรียงความ
และการเขียนตามวัตถุประสงคตางๆ 
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Integration of thinking skills with listening, speaking, 
reading, and writing skills to communicate in English at 
an intermediate level; pronunciation; review and 
consolidation of grammatically correct sentences; 
essay writing and functional writing 



807-121 ภาษาฝรั่งเศส 1        3(2-
2-5) 
  French I 

 เงื่อนไขบงัคับกอนลงทะเบียน ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 
  Prerequisite: Intensive French for Beginners   
  การฝกการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาฝรั่งเศส 
ไวยากรณเนนประโยคความเดียว 

 Practice in listening, speaking, reading, and writing 
skills in French with a study of grammar focusing on the 
structure of simple sentences 

 
807-122 ภาษาฝรั่งเศส 2        3(2-
2-5) 
  French II   

  รายวิชาบังคับกอน: 807-121 ภาษาฝรั่งเศส 1 
  Prerequisite: 807-121 French I 

 ฝกฝนทักษะการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารจากโครงสราง
ประโยคท่ีซับซอนข้ึน เนนการใชภาษาในสถานการณตาง ๆ   
Practice of skills in using French for communication 
using more complex sentence structures focusing on 
using language in a variety of situations 

 
807-211 การอานตัวบทภาษาอังกฤษคัดสรร    
  3(3-0-6) 

 English Selected Readings  
การอานเรื่องราว หนังสือ บทความและส่ือส่ิงพิมพชนิดตางๆ 
ทําความเขาใจ ซาบซึ้ง และวิเคราะหบทความคัดสรร การอาน
เพ่ือความเพลิดเพลิน การอานเชิงวิจารณ  
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Reading a wide range of stories, books, articles, and 
other published works; comprehending, appreciating, 
and analyzing the selected work; reading for pleasure; 
critical reading 

 
807-221 ภาษาฝรั่งเศส 3        3(2-

2-5) 
 French III 
 รายวิชาบังคับกอน: 807-122 ภาษาฝรั่งเศส 2 

 Prerequisite: 807-122 French II 
 ศึกษาโครงสรางภาษาฝรั่งเศสในระดับท่ีสูงข้ึน การวิเคราะหรูป

ประโยค ความสัมพันธภายในและระหวางประโยค  
 Study of higher level written French structure; sentence 

pattern analysis; intra-sentence and inter-sentence 
relationships   
 

807-222 สนทนาภาษาฝรั่งเศส       3(3-
0-6) 
  French Conversation  
  ฝกการอภิปรายภาษาฝรั่งเศส การใหเหตุผลเพ่ือโนมนาวคู
สนทนา  
      Practice in French discussion; reasoning for convincing 
the interlocutor 
 
807-223 การอานฝรั่งเศส        3(3-
0-6) 
  French Reading  



 เทคนิคการอาน การขยายวงศัพทและสํานวน การอาน
บทความประเภทตาง ๆ เพ่ือเก็บใจความสําคัญและวิเคราะห
โครงสรางของบทอาน 
 Reading techniques; expansion of vocabulary and 
idioms; reading texts to grasp main ideas and to 
analyze text structures 

 
807-311 สํารวจวรรณคดีอังกฤษสมัยใหม     
 3(3-0-6) 

Survey of Modern English Literature  
ศึกษาวรรณคดีอังกฤษและนักเขียนสําคัญ ศึกษาเทคนิคการ
เขียน เรียนรูภาษาและข้ันตอนการวิจารณวรรณคดี  เนน
ศึกษาอิทธิพลดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีมีตอนักเขียน 
เปรียบเทียบทัศนคติ และคานิยมในสมัยตางๆ 
A survey of modern English literature and major 
writers; study techniques of writing, learning the 
language and the process of literary criticism in oral 
and written responses; emphasis on historical and 
cultural influences on writers, comparing the attitudes 
and values of specific historical periods 
 

807-312 การอภิปรายอังกฤษ       3(3-
0-6) 
   English Discussion    
   ฝกการอภิปรายภาษาอังกฤษ การใหเหตุผลเพ่ือโนมนาวคู
สนทนา  
   Practice in English discussion; reasoning for convincing 
the interlocutor 
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807-313 การแปลอังกฤษ-ไทย       3(3-
0-6) 
  English-Thai Translation   

ทฤษฎีการแปลเบื้องตน ความแตกตางระหวางภาษา ฝกแปล
เอกสารชนิดตางๆ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของการแปลเปน
หลัก แกไขงานแปล เครื่องแปลภาษา 
Basic translation theories; differences between 
languages; practice in a variety of texts based on 
purposes of translation; editing; machine translation 

 
807-314   วัฒนธรรมของชนชาติท่ีใชภาษาอังกฤษ   
  3(3-0-6) 
  Cultures of English Speaking People 

ความเปนมาและลักษณะเฉพาะของชนชาติท่ีใชภาษาอังกฤษ
คือ อังกฤษ -อเมริ กัน -ออสเตรเลียและนิวซีแลนด  ศึกษา
แนวความคิดหลัก ความเช่ือ คานิยม และศิลปวัฒนธรรม โดย
เนนใหเห็นความสัมพันธกับสังคมปจจุบัน 
A brief history of English speaking countries: the United 
Kingdom, the United-States, Australia and New 
Zealand; beliefs, values, arts and media; cultural 
differences in and between contemporary societies 

  
807-315 ภาษาศาสตรเบื้องตน       3(3-
0-6) 

Linguistics, Introduction to  
ศึกษาความรูพ้ืนฐาน ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ทางภาษาศาสตร
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส องคประกอบ หนาท่ี แนว



ทางการวิเคราะหภาษา ตลอดจนความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับ
ศาสตรอ่ืนๆ  
Study of trends in English and French in linguistics; the 
relationship of different fields of study, constituents, 
functions, linguistic theories, concepts of language 
analysis, fundamental linguistics, and language 
analysis  

 
807-321 การเขียนฝรั่งเศส       
 3(3-0-6) 
  French Writing  

 การเขียนตัวบทประเภทตางๆ ความสัมพันธระหวางการเลือก
ถอยคํา ตลอดจนการเรียงลําดับความคิดเหตุการณ การเขียน
ยอหนาและการยอความข้ันตน    
 Practice of different types of text; study the art of word 
selection; practice organizing ideas and event 
sequence; paragraph writing; basic summarization 
(basic résumé) 

 
807-322 การอภิปรายฝรั่งเศส       3(3-
0-6) 
  French Discussion  

 ฝกการสนทนาภาษาฝรั่งเศส โดยการรายงานขอมูลเก่ียวกับ
ตนเอง ส่ิงแวดลอมรอบตัว การถามและตอบคําถาม การแสดง
ความคิดเห็นดานตางๆ ดวยการใชรูปประโยคและคําศัพทจาก
ท่ีเรียนในวิชาอ่ืนๆ  
Practice in French speaking skills through simple 
presentations such as self-introduction or surrounding 
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explanation, answering questions, and sharing 
information or ideas with others in various situations by 
using determined sentence patterns, grammar, and 
vocabulary 

 
807-323 เรียงความฝรั่งเศส       3(3-
0-6) 
  French Composition   

 หลักการยอความข้ันสูง การเขียนเรียงความ โครงสรางสังเขป 
และการเขียนเรียงความใหสมบูรณ 
 Principles of advanced abstraction (résumé) and 
writing compositions; outline writing and complete 
composition writing 

 
807-324 การแปลฝรัง่เศส-ไทย       3(3-
0-6) 
  French-Thai Translation  

 ศึกษาทฤษฎี เทคนิคและวิธีการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย ฝก
แปลประโยคและยอหนาส้ันๆ ไดถูกตองท้ังทางดานภาษาและ
วัฒนธรรม 
 Study of translation theories, techniques and methods 
in French- Thai; translation of sentences and short 
paragraphs with respect to grammatical and cultural 
attributes 

 



807-325 สํารวจวรรณคดีฝรั่งเศส      
 3(3-0-6) 
  Survey of French Literature  

 ศึกษาประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส จากบทประพันธท่ีมีลักษณะเดน
ประจํายุคตางๆ ต้ังแตยุคกลางจนถึงศตวรรษปจจุบัน 
 A study of the history of French literature covering the 
works of great writers in each period from the Middle 
Ages through the present era 

 
807-331 อารยธรรมตะวันตก       3(3-
0-6) 

Western Civilization  
 ตนกําเนิดอารยธรรมตะวันตก ต้ังแตสมัยอารยธรรมเฮเลนิคจน
ถึงสมัยปจจุบัน  โดยเนนหนักในดานวัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองในแตละอารยธรรม 
 The birth of western civilizations from Hellenic 
civilization to the present one focusing on major 
cultural, social, economic and political trends   
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807-332 เหตุการณปจจุบันในยุโรป      
 3(3-0-6) 

Current Events of Europe  
 การเขาใจถึงสถานการณปจจุบันของยุโรปท่ีมีอิทธิพลตอโลก
ในมิติตางๆ ท้ังดานการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ  
 Understanding current issues shaping the world today 
in Europe including political and socio-economic issues 

 
807-333 ประวัติศาสตรสหภาพยุโรป      3(3-
0-6) 

 History of the European Union  
 ศึกษาประวัติศาสตรสหภาพยุโรปต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และ
วัฒนธรรม การกําเนิดสหภาพยุโรป ความหลากหลายของ
ระบบการเมือง และความสัมพันธระหวางรัฐภายในสหภาพ
ยุโรป 
 A survey of European Union history from the past to 
the present; development in terms of politics, society, 
economy, religion, and cultures; the establishment of 
the European Union; political systems and interstates in 
European Union 

 
807-334 เศรษฐกิจยุโรป        3(3-
0-6) 

Economy of Europe   
ศึกษาระบบเศรษฐกิจของยุโรป 
A study of the European economic system  



 
807-335 พัฒนาการการปกครองยุโรป     
 3(3-0-6) 

Development of Governments of Europe  
หลักการ โครงสราง นโยบายของการปกครองในยุโรป 
รัฐธรรมนูญและพัฒนาการเสรีภาพของประชาชน ระบบ
สหพันธรัฐ บทบาทของพรรคการเมือง ระบบศาลยุติธรรมของ
ประเทศ 
 Principles, structures and policies in Europe; 
constitution and its development, civil liberties, 
federalism, the role of political parties and the national 
courts 

 
807-336 ฝรั่งเศสปจจุบัน        3(3-
0-6) 
  France Today  

 ศึกษาลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา วิถีชีวิต 
และ ความกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆของประเทศฝรั่งเศส
ในปจจุบัน  
 A study of the society, the economy, politics, education, 
and ways of life as well as developments in various 
fields in France today 
 

807-337 ศิลปกรรมตะวันตกรวมสมัย      3(3-
0-6) 

Contemporary Western Arts   
 สํารวจศิลปะตะวันตกในยุคสมัยปจจุบัน ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมท่ีสงผลตอการสรางสรรคผลงานทางศิลปะ 
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 A survey of western arts in the present day; study how 
social changes influencing on artistic productions   

  
807-338 ประวัติความคิดฝรั่งเศส      
 3(3-0-6) 

History of French Thoughts   
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการทางความคิดในประเทศฝรั่งเศส
ต้ังแตศตวรรษท่ีสิบเจ็ดจนถึงสมัยปจจุบัน ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความคิดกับบริบททางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
 A study of history and French ideas since the 17th 
century until the present era; the relationship between 
social, political and cultural contexts 

 
807-339    การฝกงาน (อังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส)   
   (300 ชม) 
  Professional Training (English or French)  

 การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีตองใช
ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสหรือท้ังสองภาษา 
 Professional training in the government or private 
sectors where English and/or French are/is used 
 

807-411 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ    
 3(3-0-6) 

English as an International Language       
ทฤษฎีและการศึกษาการเรียนรูภาษาท่ีสอง วิธภาษา การใช
และหนาท่ีของภาษาอังกฤษในโลกสมัยใหม  



Theories and studies in second language acquisition; 
varieties, uses and functions of English in the modern 
world 
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807-412 ภาษาศาสตรคอมพิวเตอรเบื้องตน     
 3(3-0-6) 

Computational Linguistics, Introduction to 
ศึกษาภาษาศาสตรคอมพิวเตอรบื้องตน  การประมวลผล
โครงสร า งไวยากรณ  ความหมายและการ ตีความจาก
สถานการณการใช   
Introduction to computer applications of linguistic theory, 
including syntactic processing, semantic and pragmatic 
interpretation 
 

807-413 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ  
  3(3-0-6) 
 English for Effective Communication  

การติดตอส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังในระหวางบุคคลและใน
อาชีพ  การส่ือสารในระดับสากล การโตตอบอยางฉับไว และ
ทักษะในการพูดตอหนาชุมชน 
Effective communication in both interpersonal and 
professional situations, communications in international 
settings, giving impromptu responses, public speaking 
 

807-421 มองสังคมฝรั่งเศสผานภาพยนตร     
 3(3-0-6) 
 French Society through Films  

การสํารวจสังคมฝรั่งเศสผานเลนสภาพยนตรฝรั่งเศส ศึกษาผาน
ภาพยนตร ยุคตางๆ ของประวัติศาสตรฝรั่ ง เศส การเมือง 
เศรษฐกิจและบริบทวัฒนธรรม 
An examination of French society through its own films; 
the screening and study of films from the various periods 



of French history in political, economic and cultural 
contexts 

 
807-422 มองสังคมฝรั่งเศสผานละคร      
 3(3-0-6) 
 French Society through Plays   

การสํารวจสังคมฝรั่งเศสผานบทละครฝรั่งเศส ศึกษาผานบท
ละครยุคตางๆ  
An examination of French society through its own plays; 
the screening and study of French plays 
 

807-423 การพูดในท่ีชุมชน        3(3-
0-6) 
 Public Speaking     

ความรูเบื้องตนในการส่ือสาร การใชวาทะศิลปในการพูด  
Introduction to the study of communication; use of 
rhetorical phrases in speaking 

 
807-431 พหุวัฒนธรรมในยุโรป       3(3-
0-6) 
  Multiculturalism in Europe  

ศึกษาพหุวัฒนธรรมในยุโรปเบื้องตน นโยบายตางๆ ของรัฐใน
ยุโรปท่ีมีตอการเกิดสังคมพหุวัฒนธรรมและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
Introduction to multiculturalism in Europe; different policy 
approaches of European states towards the birth of 
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multiculturalism and the effects in economic, political, 
social and cultural context 

 
807-432 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน       3(3-
0-6) 
 Research Methodology, Introduction to    

ความหมาย และประเภทของการวิจัย ความรูเบื้องตนทางดาน
ระเบียบวิธีวิจัยท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
807-433 การศึกษาคนควาอิสระ (อังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส)    
 6(0-18-0) Independent Studies (English or French)  

ศึกษาคนควาดวยตนเอง นําเสนอรายงานปากเปลาและเขียน
รายงานเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส 
Independent study on a topic; oral report and research 
writing in English or French 

 
807-434 เศรษฐกิจฝรั่งเศส        3(3-
0-6) 
 Economy of France  

ศึกษาระบบเศรษฐกิจประเทศฝรั่งเศส 
A study of economic system of France 
 

807-435 ประวัติศาสตรสังคมฝรั่งเศส      
 3(3-0-6) 
 History of French Society 

ประวัติศาสตรสังคมฝรั่งเศสจากอดีตถึงปจจุบัน พ้ืนฐานและ
ความเปนจริงของสังคมฝรั่งเศสในสภาพปจจุบัน 



Development of French society from the past to the 
present era; its historical background and the 
contemporary reality of French society 

 
 
 
 
807-436 ศิลปะและวัฒนธรรมฝรั่งเศส      3(3-
0-6) 
 French Arts and Culture  

การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมฝรั่งเศสรวมสมัย    
A study of French contemporary arts and culture  
  

 
807-437 ความสัมพันธระหวางสหภาพยุโรปกับอาเซียน   
  3(3-0-6) 
 EU-ASEAN Relations 

ความพันธระหวางสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียนดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมและผลกระทบตอการเมืองโลก 
International relations between the European Union and 
ASEAN in terms of politics, economics and society and 
their impacts on world politics 
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ภาคผนวก จ. 
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