คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1. กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Fundamental of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ซึ่งประกอบดวย นิยาม ประพจน การใหสัญลักษณแสดง
กฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรและการประยุกตที่สามารถใชไดใน
การดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
100-111 สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ การรวบรวมและการเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขา
สูสวนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน การจัดลําดับและการจัดหมู การแจก
แจงไมตอเนื่องแบบตางๆ การแจกแจงของคาที่ไดจากตัวอยางประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ
การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติ ฐานเกี่ ยวกับค าเฉลี่ย
คาตัวแปร และสัดสวน การใชไคสแควร สหสัมพันธ และการถดถอยอยางงาย
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Introduction to Computer
ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุคตางๆ
องค ประกอบและระบบของคอมพิ วเตอร อุ ปกรณ นํ าข อมู ลเข าและแสดงผล หน วยความจํ าสํ ารอง
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต การประมวลผลขอมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
3(3-0-6)
100-113 วิทยาศาสตรทวั่ ไป
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมใหเขากับ
การดําเนินชีวิต เนนการใชวิทยาการทางเคมี ฟสิกส ชีววิทยา ดาราศาสตรและที่เกี่ยวของ เพื่อ
การดํารงชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นของมนุษย

100-117 ความนาจะเปนและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงที่
สําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอย
และสหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการวิเคราะหความถี่ สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร
3(3-0-6)
100-118 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง
Discrete Mathematics
ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ความสัมพันธเวียนบังเกิด
และระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบงและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธทวิภาคและ
ไดกราฟ การปดของความสัมพันธ ความสัมพันธอิควิวาเลนซ และการแบงกั้น เซตอันดับยอยและ
การแยกจําพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอดแบบ
ขั้นตอนวิถีที่สั้นที่สุด ทรีแผทั่วเล็กสุดเฉพาะกลุมรากทรี การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุป และฟงกชัน
ถายแบบ
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information Technology
ศึกษาความรูพนื้ ฐานทางดานคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอรฟแวร การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่อสารขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ต การประยุกตใช
งานเวิรดองคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจํา
สํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต การประมวลผลขอมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
100-120 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยาของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหลาสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพระหวางเหลาสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธของสิ่งมีชีวิตเหลานั้นรวมทั้งมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ โดยอาจ
มี ตั วอย างของกิ จกรรมมนุ ษย ที่ อาจกระทบต อดุ ลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเข าใจต อ
การเลือกใชเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ

100-122 เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
General Chemistry
ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การสมดุลทาง
เคมี การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออซิเดชันและรีดักชัน เคมีจลน และนิวเคลียส
100-123 ฟสิกสทั่วไป
3(2-2-5)
General Physics
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น แสง ฟสิกสแผนใหม
แมเหล็กไฟฟา การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การสื่อสาร และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
100-126 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน
Fundamental of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตรพื้นฐานสําหรับ
นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะหและการขึน้ รูปนาโน เครื่องมือและการวิเคราะหทางดาน นาโน
เทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีชวี ภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย นาโน
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องจักรนาโน การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความเปนพิษของนาโนที่มี
ผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปจจุบนั และแนวโนมของ
นาโนเทคโนโลยีในอนาคต

100-127 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-2-5)
General Biology
ศึ ก ษาหลั ก การทางชี ว วิ ท ยาของสิ่ ง มี ชี วิ ต โครงสร า งและหน า ที่ ข องเซลล พลั ง งานกั บ ชี วิ ต
ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสราง
และสรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยที่มีผลตอระบบนิเวศ และการนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน
100-128 ชีวิตกับพลังงาน
Life and Energy

3(2-2-5)

ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพลั ง งานและการดํ า รงชี วิ ต ความหมายของพลั ง งานและชนิ ด
ของพลังงานที่มีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงานและรูปแบบพลังงานและการเปลี่ยน
รูปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกตใชพลังงานและศักยภาพของแหลง
พลังงานทดแทนประเภทตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานใตพิภพ
พลังงานจาก คลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การใชพลังงานทดแทน
3(2-2-5)
100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
Life and Modern Technology
ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหมอื่นๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยี
สมัยใหมในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีที่มีผลตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแตเริ่มแรก การตั้งถิ่นฐานและการสถาปนา
อํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี
อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชัย การเริ่มกอตัวของอารยธรรมไทยที่เดนชัด ตั้งแตสมัยอยุธยา
เป นต นมา จนถึ งการเข ามาของชนชาติตะวั นตกและอิ ทธิพลของอารยธรรมตะวั นตกในสมั ย
รัตนโกสินทร การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม

100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเนนอารยธรรมยุคใหม ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 15
จนถึงปจจุบัน การวิเคราะหปญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารยธรรมยุคใหม การผสมผสาน
ระหว างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต อการเปลี่ ยนแปลงแนวคิด
ทางดานการเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษยกับศิลปะ

3(3-0-6)

Man and Art
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปตยกรรม จิตรกรรม
และประติมากรรม ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคตางๆ รวมทั้ง
แนวความคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ
100-136 มนุษยกับดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่องดนตรีประเภทตางๆ ทั้งของไทยและสากล ความเขาใจองคประกอบของดนตรี อันเปน
พื้นฐานตอการฟง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกตางของดนตรีแตละสมัย รวมทั้ง
อัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งด านประวัติความเปนมา การจํ าแนกประเภท
รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได
3(2-2-5)
100-139 ดนตรีสากล
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะตางๆ การจับกลุมตัวโนตตาม
จังหวะระดับเสียง กุญแจประจําหลัก เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียงตางๆ การฝกอาน
ตัวโนตงายๆ และใหสามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได

3(3-0-6)
100-140 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปจจัยดานชีวิทยาที่มีผลตอพฤติกรรม ความจําของมนุษย
การเรียนรู การรับรู บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณของมนุษย ความคิดและการแกปญหา
การปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม เนนการบูรณาการ
การสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริงของพฤติกรรม
มนุษยในสังคมปจจุบัน และใชสื่อการสอนที่ทันสมัย

100-141 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย สกุลกฎหมาย
ที่ สํ า คั ญ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวิ ช ากฎหมายกั บ ศาสตร แ ขนงต า งๆ การใช ก ฎหมาย
กระบวนการในการออกกฎหมาย การรางกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดชองวางของ
กฎหมายสิทธิ์และการใชสิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตางๆ
3(3-0-6)
100-142 หลักรัฐศาสตร
Principles of Political Science
ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา
พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองที่สําคัญ ตลอดจนการเมืองระหวาง
ประเทศ
100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง สถาบันนิติ
บัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ตลอดจน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการเปลี่ ยนแปลง
การปกครองจนถึงปจจุบัน รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
100-144 หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเรื่องปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัย
กํ า หนดอุ ปสงค อุ ปทานของสิน คา พฤติกรรมของผูบริ โ ภค ลั ก ษณะสําคั ญของการตลาด
สิน ค าที่ มี ก ารแข งขั น อย า งสมบูร ณแ ละไม สมบูรณ การวิ เ คราะหร ายได ใ นบั ญชี ผลิต ภั ณ ฑ
ประชาชาติ การกําหนดรายไดประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสําคัญ
ของการคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ
100-146 พลศึกษา
Physical Education
ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ

1(0-2-1)

100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางในการลีลาศ
การจับคูที่ถูกตอง ความรูเบื้องตนในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศ
แบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกตองในการลีลาศ
100-148 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม วิเคราะหสังคมในรูปแบบตางๆ ความสัมพันธและ
อิทธิพลของมนุษยกับสังคม หนาที่และความรับผิดชอบตลอดจนปญหาและวิธีการแกปญหาสังคม
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึ ก ษาลั ท ธิ ท างการเมื อ งและระบบเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการเมื อ งและ
เศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองแตกตางกัน
และศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีตอสังคม

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
ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและ
ชีวิตของมนุษย และการประยุกตปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
Study skills in Higher Education

2(1-2-3)

ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เปาหมายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการสรางความรักใน
การเรียน เทคนิคการฟง เทคนิคการอาน เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู เทคนิคการพูดเพื่อ
นําเสนองาน เทคนิคการบริหารเวลา เทคนิคการเรียนรูแบบกลุม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการ
สืบคนขอมูลสารสนเทศ การเตรียมตัวสอบและวิธีการทําขอสอบ
100-163 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ ความสําคัญของการพักผอนและนันทนาการที่มีตอ
การดําเนินชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ แนวโนมและ
บทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน และการฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ
100-164 การใชหองสมุด
1(0-2-1)
Using the Library
ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ในหองสมุด ระบบการจัด
หมูหนังสือ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสืออางอิง วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูลและทรัพยากรสารสนเทศตางๆ

100-165 การคิดวิเคราะห
3(3-0-6)
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด ปจ จัย พื ้น ฐานของการคิด ลัก ษณะของการคิด ความสัม พัน ธ
ระหวา งสมองกับ การคิด ความสํ า คัญ ของการคิด กระบวนการคิด อุป สรรคของการคิด
การปองกันและแกไขขอบกพรองในการคิด ประเภทการคิดตางๆ เนนพัฒนากระบวนการคิด
วิเ คราะห จากกรณีศ ึก ษา การเผชิญ สถานการณ การคิด วิเ คราะหเ หตุผ ลเชิง จริย ธรรม
เทคนิค การคิด วิเ คราะหเ พื่อ ตัด สิน ใจอยา งสมเหตุส มผลและการนํา เสนอองคค วามรูที่เ ปน
สัมฤทธิผลจากการฝกทักษะการคิดวิเคราะห

100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
Asian Studies
ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย
โครงสรางภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เขตการคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐาน
ในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต องคประกอบของประเทศรวมเจรจาที่มีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซีย
2(1-2-3)
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค
Ideal Graduate
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ไทยและคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต อั น พึ ง ประสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําและผูตามที่ดี การทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม การรูจักสิทธิและ
หนาที่ของตน การเรียนรูประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตนหางไกลจาก
ยาเสพติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนําองคความรู คุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชใหเกิดขึ้นเปนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค
3(3-0-6)
100-200 พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งตะวันตก
และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทองถิ่นใต การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแส
ความเจริญกาวหนาของโลก ที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย

3(3-0-6)
100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี
บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณคา
ดานความดี ความงามและความจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศนตอชีวิตและสังคม
ทั้งยังสงเสริมการอานวรรณกรรมเพื่อใหผูเรียนรักวรรณกรรมและรักการอาน

100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy

3(2-2-5)

ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนําไปประยุกตใชในรูปแบบ
และลักษณะตางๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจัดการในครอบครัว การจัดการของ
ชุ ม ชน การประกอบการขนาดย อ ม ขนาดธุ ร กิ จ แต ล ะประเภท เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
3(3-0-6)
100-241 ภูมิปญญาทองถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ทั้งภูมิปญญาชนชาติตะวันออกและ
ภูมิป ญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปญญาทองถิ่นไทยและภูมิป ญญาทองถิ่นใต เนน ภูมิป ญญา
ทองถิ่นดานเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม องคความรูภูมิปญญาดานภาษา
และวรรณคดี เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดคุณคาตอการดําเนินชีวิต
100-242 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ศึ ก ษาความหมาย แนวคิ ด สํ าคั ญเกี่ย วกับ สัน ติภ าพและสัน ติศึ ก ษา ป ญ หาความขั ด แย ง และ
ความรุนแรงในครอบครั ว สังคม ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ โดยอาศัย องค ความรู
ดานรัฐศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแยงไดโดยสันติวิธี

100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป

2(1-2-3)

ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ จริยธรรมใน
วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน ความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใชภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานรวมกันในองคกร และระบบบริหารงาน
อยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ อันเปนพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อการทํางานในสังคมอยางมีความสุข

3. กลุมวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร ในดานการฟง การพูด
การอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใชภาษา
100-151 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน ฝกทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อานและ
เขียน ใหเชื่อมโยงประสานกัน เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษาขั้นตอไป
3(2-2-5)
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาบังคับกอน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษที่จําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวางเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ

100-154 ภาษาจีน 1
Chinese I

3(2-2-5)

ศึ ก ษาระบบเสี ย ง เน น การถ า ยเสี ย งภาษาจี น กลางด ว ยอั ก ษรจี น (pinyin)ให ถู ก ต อ งชั ด เจนตาม
หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสรางประโยค ฝกทักษะทั้ง 4 ดานคือ การฟง การพูด
การอาน และการเขียน ศึกษาคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา
3(2-2-5)
100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ ไดแกการอานจับใจความ การอาน
วิเคราะห การตีความ การสังเคราะหและการเขียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ
3(2-2-5)
100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ กลไกในการอานตลอดจนความมุง
ประสงคในการอานหนังสือ ระดับของการอาน การเริ่มตนการอานและการอานเตรียม การอาน
กวาดและการอานเก็บ การอานวิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ การอานเปรียบเทียบและ
การพัฒนาความเร็วในการอาน วิธีการอานเร็วเบื้องตน การพัฒนานิสัยในการอาน

100-157 การฝกพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเนนฝกทักษะการพูดแบบตางๆในที่
ชุมชนที่ถูกตอง การใชถอยคําสํานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอที่ชุมชน
ในหัวขอทั่วไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
100-250 ภาษาอังกฤษ 3
English III
วิชาบังคับกอน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ อันจะเอื้อใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่อาน
ไดดีขึ้น เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท คําศัพทและสํานวนที่ใชทั่วไปในวงการธุรกิจ
วิธีการอานจับใจความและการตีความ ดวยการฝกอานคําจากบทความ ตํารา และหนังสือพิมพ

100-251 ภาษาอังกฤษ 4
English IV

3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : 100-250 ภาษาอังกฤษ 3
ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในที่ทํางาน การเขียนสํานวนที่ถูกตองของภาษาอยางมีหลักเกณฑ
และภาษาที่ใชในสังคมที่จําเปนในการติดตองานเชนการใชโทรศัพท การนัดหมาย การตอนรับแขก
การขอขอมูลและการจดบันทึกขอความ
100-252 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน
3(2-2-5)
English for Academic Purpose
ศึกษาศัพทเทคนิค การใชภาษาและโครงสรางประโยค สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับวิชาการ
เฉพาะดาน
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับกอน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะทั้ง 4 ดานในระดับที่สูงขึ้น ใชภาษาใหถูกตองสอดคลอง
กับเหตุการณและสิ่งแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม ศึกษาความแตกตางของอักษรจีนแบบ
ตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวยอ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 คํา
100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน เขียน
ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
100-301 ภาษามลายู 2
Malay II
วิชาบังคับกอน : 100-300 ภาษามลายู 1
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนที่ตอเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถ
ใชภาษามลายูในการสื่อสารและตามสถานการณที่กําหนดได

100-302 ภาษาญี่ปุน 1
Japanese I

3(2-2-5)

ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอั กษรคาตะคานะ คําศัพ ท
พื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการสื่อสาร ฝกทักษะการฟง เพื่อความ
เข า ใจ โดยการถามตอบเป นภาษาญี่ปุน เกี่ยวกับกิจ วัต รประจําวัน และฝ ก การกลา วแนะนํ าตัว
ดวยการพูดสนทนา ผานการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร
100-303 ภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับกอน : 100-302 ภาษาญี่ปุน 1
ฝกทักษะพื้นฐานตอเนื่อง ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการพูด การเขียนประโยค การอาน
ขอความพื้นฐานและคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝกฝนการออกเสียงและการเขียน
ตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน
ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ โดยสนทนาตอบโตดวยภาษาเกาหลี
และการอานฝกอานขอความ ฝกการเขียนเปนรูปประโยค
100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับกอน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการสื่อสาร ดวยการฟงและพูดภาษา
เกาหลีและเรียนรูคําศัพทที่ใชในการทํางาน คําศัพทในบทเรียน โดยฝกการใชภาษาบูรณาการทักษะ
พื้นฐานในระดับสูงขึ้น
3(2-2-5)
100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1
English for Business I
ศึกษาการพัฒนาทั กษะในการเขีย นและพู ดทางธุรกิจ โดยในการพั ฒนาทั กษะในการเขีย นให
นักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝกฝนใหเขียน
จดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาทักษะการพูดใหนักศึกษาเรียนรูและ
ฝกฝนการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ
100-352 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2

3(2-2-5)

English for Business II
วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1
ศึกษาและฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝนเขียนจดหมายธุรกิจและ
งานเขียนอื่นทางธุรกิจที่ซับซอนและยุงยากยิ่งขึ้น ทั้งยังฝกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจที่มีระบบสูงขึ้นไป
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดในการสนทนา รูปแบบของ
ภาษาที่ไดเรียนมาแลวในการสนทนา ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง ศึกษาศัพทสํานวนตาง ๆที่นารู
ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เพื่อเตรียมตัว
ในการเขาสัมมนาหรือรับการอบรม

