
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

1.  กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamental  of  Mathematics  

 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  นิยาม  ประพจน การใหสัญลักษณแสดง
กฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรและการประยุกตท่ีสามารถใชไดใน
การดําเนินชีวิต 

 

   

100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล  การวัดแนวโนมเขา   
สูสวนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน   การจัดลําดับและการจัดหมู   การแจก
แจงไมตอเนื่องแบบตางๆ  การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยางประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  
การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ีย   
คาตัวแปร  และสัดสวน  การใชไคสแควร  สหสัมพันธ และการถดถอยอยางงาย 

 

   
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน                                                                              3(3-0-6) 

 Introduction to Computer  

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุคตาง  ๆ 
องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง 
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

 

   

100-113 วิทยาศาสตรท่ัวไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General   Sciences  

 ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมใหเขากับ   
การดําเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  ดาราศาสตรและท่ีเกี่ยวของ  เพื่อ   
การดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 

 

 
 
 

  



100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability  and  Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงท่ี
สําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอย
และสหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการวิเคราะหความถ่ี สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 

 

   
100-118 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 

 Discrete   Mathematics  

 ศึกษาข้ันตอนวิธีการหาร ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ความสัมพันธเวียนบังเกิด
และระเบียบวิธีผลเฉลย ข้ันตอนวิธีแบงและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธทวิภาคและ   
ไดกราฟ การปดของความสัมพันธ ความสัมพันธอิควิวาเลนซ และการแบงกั้น เซตอันดับยอยและ
การแยกจําพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอดแบบ
ข้ันตอนวิถีท่ีส้ันท่ีสุด ทรีแผท่ัวเล็กสุดเฉพาะกลุมรากทรี การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุป และฟงกชัน
ถายแบบ 

 

   

100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                   3(2-2-5) 

 Fundamentals  of  Computer  and  Information Technology   

 ศึกษาความรูพืน้ฐานทางดานคอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอรฟแวร  การพฒันาโปรแกรมการจัดการ
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสารขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ต  การประยกุตใช
งานเวิรดองคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจํา
สํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยกุต  การประมวลผลขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

   

100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                                                       3(3-0-6) 

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยาของ
ส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความหลากหลายของเหลาส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพระหวางเหลาส่ิงมีชีวิต
ท้ังหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้นรวมท้ังมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ โดยอาจ   
มีตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขาใจตอ   
การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ 

 

 
 

  



100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  

 ศึกษาพ้ืนฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง  ของเหลว และสารละลาย การสมดุลทาง
เคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยาออซิเดชันและรีดักชัน  เคมีจลน  และนิวเคลียส 

 

   

100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

 ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน  แสง  ฟสิกสแผนใหม
แมเหล็กไฟฟา  การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การสื่อสาร และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

 

100-126   นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน                                  3(2-2-5) 

   Fundamental  of   Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลักการวทิยาศาสตรพื้นฐานสําหรับ  
นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะหทางดาน นาโน
เทคโนโลยี  วสัดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย นาโน
อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองจักรนาโน  การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความเปนพษิของนาโนท่ีมี
ผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโนเทคโนโลยีท่ีมีในปจจุบัน และแนวโนมของ
นาโนเทคโนโลยีในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

 

100-127   ชีววิทยาท่ัวไป                                               3(2-2-5) 

   General   Biology  

   ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล พลังงานกับชีวิต   
ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสราง
และสรีรวิทยาของสัตว  นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ และการนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

   

100-128   ชีวิตกับพลังงาน                                               3(2-2-5) 

   Life   and  Energy     



 ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิด   
ของพลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงานและรูปแบบพลังงานและการเปล่ียน   
รูปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกตใชพลังงานและศักยภาพของแหลง
พลังงานทดแทนประเภทตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใตพิภพ 
พลังงานจาก คล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การใชพลังงานทดแทน 

 

   

100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม                         3(2-2-5) 

   Life   and  Modern  Technology  

 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืนๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยี
สมัยใหมในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย 

 

 
 2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

100-133 อารยธรรมไทย                                                                                           3(3-0-6) 

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและการสถาปนา
อํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย 
รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  
อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชัย  การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทยท่ีเดนชัด   ตั้งแตสมัยอยุธยา
เปนตนมา   จนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัย
รัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม 

 

  
 

 

100-134 อารยธรรมตะวันตก                                                                                                            3(3-0-6) 

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 15
จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารยธรรมยุคใหม  การผสมผสาน
ระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิด
ทางดานการเมือง  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 

   

100-135 มนุษยกับศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 



 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปตยกรรม   จิตรกรรม
และประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  สภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคตางๆ รวมท้ัง
แนวความคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  

 

100-136  มนุษยกับดนตรี                                                                                                               3(3-0-6) 

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล   ความเขาใจองคประกอบของดนตรี อันเปน
พื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกตางของดนตรีแตละสมัย รวมทั้ง
อัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา การจําแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได 

 

   

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา  อัตราจังหวะตางๆ  การจับกลุมตัวโนตตาม
จังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บันไดเสียงตางๆ  การฝกอาน   
ตัวโนตงายๆ  และใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได  

 

  
 
 

 

100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยา  ปจจัยดานชีวิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม ความจําของมนุษย
การเรียนรู  การรับรู   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณของมนุษย  ความคิดและการแกปญหา   
การปรับตัว  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม  เนนการบูรณาการ
การสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริงของพฤติกรรม
มนุษยในสังคมปจจุบัน และใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย 

 

   



100-141 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย                                                                                       3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย   
ท่ีสําคัญ    ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนงตางๆ    การใชกฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย   การรางกฎหมาย   การตีความกฎหมาย   การอุดชองวางของ
กฎหมายสิทธ์ิและการใชสิทธ์ิตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตางๆ 

 

   

100-142 หลักรัฐศาสตร                                                                                                         3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองท่ีสําคัญ ตลอดจนการเมืองระหวาง
ประเทศ 

 

   

100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                                        3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง  สถาบันนิติ
บัญญัติ   บริหารและตุลาการ   การปกครองสวนกลาง   สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   ตลอดจน
ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลักการเปล่ียนแปลง   
การปกครองจนถึงปจจุบัน   รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเร่ืองปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัย
กําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค  ลักษณะสําคัญของการตลาด  
สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ  การวิเคราะหรายไดในบัญชีผลิตภัณฑ
ประชาชาติ  การกําหนดรายไดประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  ความสําคัญ
ของการคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ 

 

   

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ  

   



100-147 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom  Dance  

 ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางในการลีลาศ   
การจับคูท่ีถูกตอง   ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ   มรรยาทในการลีลาศ   ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศ
แบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมท้ังการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 

 

100-148 มนุษยกับสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม   วิเคราะหสังคมในรูปแบบตางๆ   ความสัมพันธและ
อิทธิพลของมนุษยกับสังคม   หนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปญหาและวิธีการแกปญหาสังคม 

 

   

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครองแตกตางกัน
และศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม 

 

 
 
 
 
 

  

100-158 ปรัชญาท่ัวไป                                                                                                                 3(3-0-6) 

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย  ความรูพื ้นฐานเกี ่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา  และคุณวิทยา  
ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและ
ชีวิตของมนุษย และการประยุกตปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา   

 

   

100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  skills in Higher Education  



 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปาหมายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 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 การใชหองสมดุ                                                                                                         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  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปจจัยพื ้นฐานของการคิด  ลักษณะของการคิด  ความสัมพันธ
ระหวางสมองกับการคิด ความสําคัญของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด  
การปองกันและแกไขขอบกพรองในการคิด ประเภทการคิดตางๆ  เนนพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ  การคิดวิเคราะหเหตุผลเชิงจริยธรรม  
เทคนิคการคิดวิเคราะหเพื่อตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลและการนําเสนอองคความรูที่เปน
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  

 

   

100-167  บัณฑิตท่ีพึงประสงค  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของมหาวิทยาลัย   
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําและผูตามท่ีดี การทํากิจกรรมเพ่ือสวนรวม การรูจักสิทธิและ
หนาท่ีของตน การเรียนรูประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตนหางไกลจาก
ยาเสพติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อนําองคความรู  คุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชใหเกิดข้ึนเปนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค     

 

   

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังตะวันตก 
และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทองถ่ินใต การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแส
ความเจริญกาวหนาของโลก ท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย  

 

 
 
 

  

100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม 3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเร่ืองส้ัน นวนิยาย  บทกวี  
บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณคา
ดานความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทัศนตอชีวิตและสังคม  
ท้ังยังสงเสริมการอานวรรณกรรมเพ่ือใหผูเรียนรักวรรณกรรมและรักการอาน 

 

   

100-240   เศรษฐกิจพอเพียง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             



   ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไปประยุกตใชในรูปแบบ
และลักษณะตางๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต ท้ังการบริหารจัดการในครอบครัว  การจัดการของ
ชุมชน   การประกอบการขนาดยอม  ขนาดธุรกิจแตละประเภท   เพื่อใหสอดคลองกับ   
การเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  

 

   
100-241   ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ท้ังภูมิปญญาชนชาติตะวันออกและ 
ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก  ภูมิปญญาทองถ่ินไทยและภูมิปญญาทองถ่ินใต  เนนภูมิปญญา
ทองถ่ินดานเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม องคความรูภูมิปญญาดานภาษา
และวรรณคดี  เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคาตอการดําเนินชีวิต 

 

   

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความขัดแยงและ   
ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวางประเทศ  โดยอาศัยองคความรู   
ดานรัฐศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วิชาบังคับ : นกัศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป  



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

 

   
 
 
3.  กลุมวิชาภาษา 

100-150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดานการฟง  การพูด
การอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใชภาษา   

 

   

100-151 ภาษาอังกฤษ 1                                                                                                                    3(2-2-5) 

 English I  

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน   ฝกทักษะท้ัง  4  คือ  ฟง   พูด   อานและ
เขียน  ใหเช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษาข้ันตอไป 

 

   

100-152 ภาษาอังกฤษ 2                                                                                                                  3(2-2-5) 

 English  II   

 วิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1   

 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวางเพ่ิมข้ึนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 

  

100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  



   ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(pinyin)ใหถูกตองชัดเจนตาม  
หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสรางประโยค ฝกทักษะท้ัง 4 ดานคือ การฟง การพูด 
การอาน และการเขียน ศึกษาคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา 

 

   

100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai   

 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแกการอานจับใจความ  การอาน 
วิเคราะห  การตีความ  การสังเคราะหและการเขียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ  

 

   

100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                                                          3(2-2-5) 

 Advanced  Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการอานตลอดจนความมุง
ประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน  การเร่ิมตนการอานและการอานเตรียม  การอาน
กวาดและการอานเก็บ  การอานวิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ  การอานเปรียบเทียบและ
การพัฒนาความเร็วในการอาน  วิธีการอานเร็วเบ้ืองตน  การพัฒนานิสัยในการอาน 

 

   

100-157 การฝกพูดภาษาไทย                                                                                                         3(2-2-5) 

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนฝกทักษะการพูดแบบตางๆในท่ี 
ชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอท่ีชุมชน
ในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต 

 

   

100-250   ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 

 English  III  

   วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

   ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ   อันจะเอ้ือใหเกิดความเขาใจในเร่ืองท่ีอาน
ไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  คําศัพทและสํานวนที่ใชท่ัวไปในวงการธุรกิจ   
วิธีการอานจับใจความและการตีความ  ดวยการฝกอานคําจากบทความ  ตํารา และหนังสือพิมพ 

 

 
 

  

100-251   ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  



   วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3  

    ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษาอยางมีหลักเกณฑ
และภาษาที่ใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองานเชนการใชโทรศัพท 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 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใชภาษาใหถูกตองสอดคลอง
กับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม ศึกษาความแตกตางของอักษรจีนแบบ
ตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวยอ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 คํา 

 

   

100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน เขียน 
ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน   

 

   

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1   

 ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ีตอเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถ
ใชภาษามลายูในการส่ือสารและตามสถานการณท่ีกําหนดได 

 

 
 
 

  

100-302   ภาษาญ่ีปุน 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    



 ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ คําศัพท
พื้นฐานรูปประโยคพ้ืนฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝกทักษะการฟง เพื่อความ
เขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญี่ปุนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน  และฝกการกลาวแนะนําตัว   
ดวยการพูดสนทนา ผานการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการส่ือสาร   

 

   

100-303   ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1   

 ฝกทักษะพ้ืนฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการพูด การเขียนประโยค การอาน
ขอความพื้นฐานและคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝกฝนการออกเสียงและการเขียน
ตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ โดยสนทนาตอบโตดวยภาษาเกาหลี 
และการอานฝกอานขอความ ฝกการเขียนเปนรูปประโยค 

 

   
100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วิชาบังคับกอน  : 100-304 ภาษาเกาหลี 1   

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการฟงและพูดภาษา
เกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทในบทเรียน โดยฝกการใชภาษาบูรณาการทักษะ
พื้นฐานในระดับสูงข้ึน 

 

   

100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

   English for Business  I  

   ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียนให
นักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝกฝนใหเขียน
จดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดใหนักศึกษาเรียนรูและ
ฝกฝนการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 

 

   

100-352   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 



   English for Business II  

   วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1  

    ศึกษาและฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝนเขียนจดหมายธุรกิจและ 
งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ีซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน  ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ 
คิดเห็นในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไป 

 

   

100-353   การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

   English  Conversation  

   ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดในการสนทนา รูปแบบของ
ภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง  ศึกษาศัพทสํานวนตาง ๆท่ีนารู  
ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ เพื่อเตรียมตัว   
ในการเขาสัมมนาหรือรับการอบรม 

 

 


