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คณะมนุษยศาสตร์
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01999031
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วรรณกรรมกับชีวิต (Literature and Life)
3(3-0-6)
อ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจความหมายและเห็นคุณค่าต่อชีวิต โดยศึกษาจากวรรณกรรมไทยและสากล
Analytical reading of literary works to assess meanings and value to life by studying works of Thai literature
and world literature.
สังคีตนิยม (Music Appreciation)
3(3-0-6)
ลักษณะของดนตรีไทยและตะวันตกในแต่ละยุคสมัย ชนิดต่างๆของเครื่องดนตรี ศัพท์สังคีต หลักในการฟังดนตรีไทย ดนตรี
คลาสสิกและดนตรีแจซ
Characteristics of Thai and Western music of various periods, categories of musical instruments, musical
terminology, principles of listening to Thai music, classical music, and jazz.
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (The Art of Living with Others )
3(3-0-6)
ศิลปะการอยู่รว่ มกับผูอ้ ื่นด้วยดี ธรรมเนียมไทยและธรรมเนียมสากล เกีย่ วกับมรรยาทในสังคม การรู้จักตัวเองเพื่อปรับปรุง
ตัวเอง การฝึกการพัฒนาจิตใจ
The art of living well with others. Thai and international etiquette. Self-cognition for self-improvement.
Training in mental development.
ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy)
3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขตและปัญหาปรัชญา ความคิดทางปรัชญาที่สาคัญ การประยุกต์ใช้ปรัชญากับชีวิตและสังคม
Meaning, scope and problems of philosophy. Important philosophical ideas. Application of philosophy to
life and society.
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา (Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism)
3(3-0-6)
ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 คาสอนในพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างคาสอนในพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์
General characteristics of Buddhism and philosophy of sufficiency economics. Sufficiency economics
according to His Majesty the King Rama IX’ initiation. Teachings in Buddhism concerned with sufficiency economics.
Relationship between Buddhist teaching and the King’s Philosophy of sufficiency economics. Applying the
sufficiency economics in life and society. Sufficiency economics in globalization.
ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน (Philosophy and Religion in Asean Countries)
3(3-0-6)
ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน อิทธิพลที่มีต่อวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และวิถีชีวิตของแต่ละประเทศ
ความเหมือน ความแตกต่าง และการผสมผสานกันของปรัชญาและศาสนา กระแสโลกาภิวัตน์ต่อปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน
Philosophy and religion in Asean Countries. Their influence upon culture, politics, economics, education
and way of life in each country. Similarities, differences and interfaith dialogue of Philosophy and religion.
Globalization to Philosophy and religion in Asean country.
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of World Civilizations)
3(3-0-6)
มรดกโลกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ภูมิปัญญาความรู้
ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ศิลป วรรณคดี และการสื่อสาร ความเข้าใจในคุณค่าและผลงานสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ
World heritage of socio-economics, governments, intellectual knowledge, religious beliefs, arts, literature
and human communications from prehistory to the present to gain an appreciation of the creative works of
humanity.
ไทยศึกษา (Thai Studies)
3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชวี ิตของคนไทย อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
History, religions, language, literature, arts, local wisdom, and the lifestyle of Thai; in the past, present and
future trend.
ศิลปะการดาเนินชีวิต (Arts of Living)
3(3-0-6)
การคิดอย่างมีเหตุผล มีจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจชีวิต ครอบครัวกับศิลปะการดาเนินชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพ
และมารยาทสังคม ศิลปะการทางาน และศิลปะการสื่อสาร
Rational thinking ethic, creative thinking, life understanding, family and arts of living, personality
development and social etiquette, arts of working and arts of communication.
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ศิลปวิจักษณ์ (Art Perception)
3(3-0-6)
การรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด ความงาม หน้าที่ การแสดงออก และคุณค่าของศิลปะในชีวิตประจาวัน
Perception of concept, beauty, function, expression and value of art in everyday life.
วัฒนธรรมดนตรีกบั ชีวติ (Music Culture in Life)
3(3-0-6)
การส่งเสริมจินตนาการเพื่อสุนทรีย์และการสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี สังคม วัฒนธรรม และศิลปะแขนงอื่น
Imagination encouragement for aesthetics and creativity. Relationship between music, society, culture and
other branches of arts.
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ --วิทยาเขตกาแพงแสน-วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ (Literature and Science)
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ แนวคิดและกลวิธีการนาเสนอ
อิทธิพลของแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่อวรรณกรรม การอ่านและตีความวรรณกรรมวิทยาศาสตร์
Relationship between literature and science, history and evolution of scientific literature, concepts and
presentation techniques, influences of scientific concepts and principle on literature, reading and interpreting
scientific literary works.
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับวัฒนธรรม มติทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร การสื่อสาร
ด้วยอวัจนภาษา การสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มสังคม
Relationship between communication and culture, cultural dimensions, cultural factors which influence
communications, non-verbal communication, appropriate communication for social groups.
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
3(3-0-6)
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแต่งกาย การปรากฏตัวและการแสดงอิริยาบถ ให้เหมาะสม หลักและศิลปะการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ และการพูดในที่สาธารณะ การใช้อวัจนภาษา มารยาทสังคมและการสมาคม
Principles of personality development, arts of dressing, public appearance and performance, principles and
arts of human relationship building and public speaking, non-verbal language usage, social etiquettes and
association.
คณะวิทยาการจัดการ --วิทยาเขตศรีราชา-ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า (Information Resources for Research)
1(1-0-2)
ความสาคัญ สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด การเลือก และการเขียนรายงาน
Significance, information and source, the use of information technology in library, selection and report
writing.
ปรัชญาและตรรกศาสตร์ (Philosophy and Logic)
3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขต ปัญหาและวิธีการของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับตรรกศาสตร์ที่นาวิธีการใช้ เหตุผลมาเป็น
เครื่องมือพิจารณาปัญหาด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องในชีวิตประจาวัน
The definition, boundaries, problems and methods of philosophy, the relation between philosophy and
logic that is philosophical instrument of justification about rationality valid, and reliable argument in metaphysics
epistemology, and ethics problem on everyday life.
******************************************************************
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วรรณกรรมกับชีวิต
สังคีตนิยม
ศิลปะการอยู่รว่ มกับผูอ้ ื่น
ปรัชญาทั่วไป
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
พุทธศาสนา
ปรัชญาและศาสนาในประเทศ
อาเซียน
มรดกอารยธรรมโลก
ไทยศึกษา
ศิลปะการดาเนินชีวิต
ศิลปวิจักษณ์
วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต
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ปรัชญาและตรรกศาสตร์
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