
 

คําอธิบายรายวิชา    
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 1.1  กลุมคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร 
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals of Mathematics  
  ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  นิยาม  ประพจน การใหสัญลักษณ

แสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรและการประยุกตท่ีสามารถใชได
ในการดําเนินชีวิต 

   
100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล  การวัด

แนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน   การจัดลําดับและการจัด
หมู   การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ  การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยางประชากรท่ีมีการแจก
แจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
คาเฉล่ีย  คาตัวแปร  และสัดสวน  การใชไคสแควร  สหสัมพันธ และการถดถอยอยางงาย 

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

 Introduction to Computer  
  ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร   

ในยุคตางๆ  องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจํา   
สํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและ   
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
100-113 วิทยาศาสตรท่ัวไป                                                                                               3(3-0-6) 

 General Sciences  
  ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหม   

ใหเขากับ   การดําเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  ดาราศาสตรและท่ีเกี่ยวของ  
เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 
100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 



 

 Probability and Statistics  
  ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน   

การแจกแจงที่สําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการวิเคราะหความถ่ี สถิติศาสตร   
ไมอิงพารามิเตอร 

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

 Computer  and  Information Technology Fundamentals   
 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  การพัฒนาโปรแกรม

การจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสารขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ต   
การประยุกตใชงานเวิรดองคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล 
หนวยความจําสํารอง  ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูลผังงาน 
ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
   
100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                                           3(3-0-6) 

 Man and Environment  
 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติและ

นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความหลากหลายของเหลาส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพระหวาง
เหลาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้นรวมท้ังมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ 
โดยอาจมีตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขาใจตอการ
เลือกใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ   
100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  
 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง  ของเหลว และสารละลาย   

การสมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน  เคมีจลน  
และนิวเคลียส 

   
 
 

  

100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 



 

 General  Physics      
  ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน  แสง  ฟสิกส

แผนใหมแมเหล็กไฟฟา  การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การส่ือสาร และการโตตอบขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

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

   Fundamentals of Nanotechnology  
 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลักการวิทยาศาสตรพื้นฐาน

สําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะหทางดาน
นาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทยนาโน
อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองจักรนาโน  การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความเปนพิษของนาโนท่ีมี
ผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโนเทคโนโลยีท่ีมีในปจจุบัน และแนวโนมของ
นาโนเทคโนโลยีในอนาคต 

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

   General   Biology  
 ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล พลังงานกับชีวิต 

ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสราง
และสรีรวิทยาของสัตว  นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ และการนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวัน 

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

   Life and Energy     
 ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิด

ของพลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงานและรูปแบบพลังงานและการเปล่ียนรูป
พลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกตใชพลังงานและศักยภาพของแหลงพลังงาน
ทดแทนประเภทตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานใตพิภพ พลังงาน
จากคล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การใชพลังงานทดแทน 

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



 

   Life and  Modern  Technology  
  ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืน ๆ รวมถึง
แนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอชีวิต วัฒนธรรมของ
มนุษย 
 

 1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

 Thai   Civilization  
                    ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและการ
สถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย 
รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี   
อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชัย การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทยท่ีเดนชัด   ต้ังแตสมัยอยุธยา   
เปนตนมา จนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร   
การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม 

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

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 
15จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารยธรรมยุคใหม  การผสมผสาน
ระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดาน
การเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

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

 Man and Art  
 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปตยกรรม   

จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคตางๆ 
รวมท้ังแนวความคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  

   

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

 Man and Music  

                     ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล   ความเขาใจองคประกอบของดนตรี 
อันเปนพื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกตางของดนตรีแตละสมัย
รวมท้ังอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 
   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

  ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา การจําแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีไทยได 

   
100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจงัหวะลีลา  อัตราจังหวะตาง ๆ  การจับกลุมตัวโนต

ตามจังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บันไดเสียงตางๆ  การฝกอาน   
ตัวโนตงายๆ  และใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได 
 
 
 
 
 
 



 

100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  
 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยา  ปจจัยดานชีววิทยาที่มีผลตอพฤติกรรม ความจําของ

มนุษยการเรียนรู  การรับรู   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณของมนุษย  ความคิดและการแกปญหา   
การปรับตัว  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม  เนนการบูรณาการ   
การสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษย   
ในสังคมปจจุบัน และใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย 

   

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

 Introduction to Laws  

  ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดตาง ๆ ทางกฎหมาย  สกุล
กฎหมายท่ีสําคัญ   ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนงตาง ๆ  การใชกฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การรางกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดชองวางของ
กฎหมายสิทธ์ิและการใชสิทธ์ิตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตาง ๆ 
   

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

 Principles of Political Science  
  ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล   

รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองท่ีสําคัญ ตลอดจนการเมือง   
ระหวางประเทศ 

   

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

 Thai Politics and Government  
                     ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง  
สถาบันนิติบัญญัติ   บริหารและตุลาการ   การปกครองสวนกลาง   สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลักการเปล่ียนแปลง   
การปกครองจนถึงปจจุบัน   รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

  
 

 



 

100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics  
 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเร่ืองปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค  ลักษณะสําคัญของการตลาด  
สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ  การวิเคราะหรายไดในบัญชีผลิตภัณฑประชาชาติ  
การกําหนดรายไดประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  ความสําคัญของการคาและ
การเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ 

   

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ 

   

100-147 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom Dance  

 ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางในการ
ลีลาศ   การจับคูท่ีถูกตอง   ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ   มรรยาทในการลีลาศ   ทักษะเกี่ยวกับการ
ลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมท้ังการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 

   

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม    วิ เคราะห สังคมในรูปแบบตางๆ   
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม   หนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปญหาและวิธีการ
แกปญหาสังคม 
 
 
 
 
 



 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  
 ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวางการเมืองและ

เศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครองแตกตางกันและ
ศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม 
 
100-158 ปรัชญาท่ัวไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา  
ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิต
ของมนุษย และการประยุกตปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา   

   

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

 Study  Skills in Higher Education  

  ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปาหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการ
สรางความรักในการเรียน เทคนิคการฟง  เทคนิคการอาน เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู  เทคนิค
การพูดเพื่อนําเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรูแบบกลุม กระบวนการเขียนรายงาน 
วิธีการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  และการเตรียมตัวสอบและวิธีการทําขอสอบ   

   

100-163  นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

                  ศึกษาประวติัและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอนและนันทนาการ
ท่ีมีตอการดําเนินชีวิต   กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ  แนวโนมและ
บทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน และการฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ 
 
 
 
 



 

100-164 การใชหองสมุด                                                                                                     1(1-0-2) 

 Using  the  Library   
 ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ในหองสมุด   

ระบบการจัด หมูหนังสือ  บัตรรายการ(โอแพ็ค)  หนังสืออางอิง  วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูลและทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ    

   

100-165 การคิดวิเคราะห                                                                                                    3(3-0-6) 

 Critical Thinking  
 ศ ึกษาความหมายการค ิด  การพ ัฒนากระบวนการใช เหต ุผลทางตรรกว ิทยา  

ดวยกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมฝกการคิด การฝกวิธีการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห 
จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปญหาและการคิดสรางสรรค จากการเผชิญสถานการณ  
การจัดการความรู การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพื่อตัดสินใจโดยวิเคราะหความ
สมเหตุสมผล และการนําเสนอองคความรูท่ีเปนสัมฤทธ์ิผลจากการฝกฝนทักษะการคิด 

   
100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASIEN  Studies   

  ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค 
เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เขตการคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจ
พื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนนประเทศพื้นท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย  องคประกอบของประเทศรวมเจรจา   
ท่ีมีผลกระทบตอประชาคม และกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  

   

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

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของมหาวิทยาลัย   
กระบวนการพัฒนาตนเพ่ือเปนผูนําและผูตามท่ีดี การทํากิจกรรมเพ่ือสวนรวม การรูจักสิทธิและ
หนาท่ีของตน การเรียนรูประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตนหางไกลจากยาเสพ
ติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อนําองคความรู  คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชใหเกิดข้ึนเปนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 



 

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   
ท้ังตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทองถ่ินใต การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
กระแสความเจริญกาวหนาของโลก ท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย  

   

100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life  and  Literature  

 ศึกษา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเร่ืองส้ัน นวนิยาย  
บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับชีวิต   
ในคุณคาดานความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทัศนตอชีวิตและ
สังคม  ท้ังยังสงเสริมการอานวรรณกรรมเพ่ือใหผูเรียนรักวรรณกรรมและรักการอาน 
   
100-240   เศรษฐกิจพอเพียง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไปประยุกตใชใน
รูปแบบและลักษณะตางๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต ท้ังการบริหารจัดการในครอบครัว  การจัดการของ
ชุมชน  การประกอบการขนาดยอม ขนาดธุรกิจแตละประเภท  เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัตน   

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

 Local Wisdom  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ท้ังภูมิปญญาชนชาติตะวันออก

และ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก  ภูมิปญญาทองถ่ินไทยและภูมิปญญาทองถ่ินใต  เนนภูมิปญญา
ทองถ่ินดานเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม องคความรูภูมิปญญาดานภาษาและ
วรรณคดี  เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคาตอการดําเนินชีวิต 

   

   

   



 

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    
 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความขัดแยงและ

ความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวางประเทศ  โดยอาศัยองคความรูดาน
รัฐศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแยง
ไดโดยสันติวิธี 

   
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วิชาบังคับ : นกัศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  

จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน  ความรู
พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใชภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสรางมนุษยสัมพันธ  การทํางานรวมกันในองคกร และระบบ
บริหารงานอยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ  อันเปนพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อการทํางานในสังคมอยางมีความสุข   
 

 1.3  กลุมวิชาภาษา 

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

 Thai  Language  for  Communication  

  ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดานการฟง  
การพูดการอาน และการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใชภาษา   

   

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

 English I  

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน  ฝกทักษะท้ัง 4  คือ ฟง  พูด  อาน
และเขียน  ใหเช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษาข้ันตอไป 

   



 

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

 English  II   
 วิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1   

 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษที่จําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวางเพิ่มข้ึน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

   

100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  
 ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(Pinyin)ใหถูกตองชัดเจน

ตามหลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสรางประโยค ฝกทักษะท้ัง 4 ดานคือ การฟง   
การพูด การอาน และการเขียน ศึกษาคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา 

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

 Reading  Development in Thai Language  
 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การอานจับใจความ   

การวิเคราะห    การตีความ  การสังเคราะหและการเขียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ  
   
100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                       3(2-2-5) 

 Advanced  Reading Development in English  
 ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการอานตลอดจน

ความมุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน  การเร่ิมตนการอานและการอานเตรียม   
การอานกวาดและการอานเก็บ  การอานวิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ  การอานเปรียบเทียบ
และการพัฒนาความเร็วในการอาน  วิธีการอานเร็วเบ้ืองตน  การพัฒนานิสัยในการอาน 

   

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

 Thai  Speech     
  ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนฝกทักษะการพูดแบบ

ตางๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอ
ท่ีชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต 



 

100-250   ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 
 English  III  

   วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

 ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ   อันจะเอ้ือใหเกิดความเขาใจใน
เร่ืองท่ีอานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  คําศัพทและสํานวนท่ีใชท่ัวไปในวงการ
ธุรกิจ   วิธีการอานจับใจความและการตีความ  ดวยการฝกอานคําจากบทความ  ตํารา และหนังสือพิมพ 

100-251   ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

   วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3  

 ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษาอยางมี
หลักเกณฑและภาษาท่ีใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองานเชนการใชโทรศัพท การนัดหมาย   
การตอนรับแขก  การขอขอมูลและการจดบันทึกขอความ 
   
100-252   ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 3(2-2-5) 

   English for Academic Purpose   

 ศึกษาศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับ
วิชาการเฉพาะดาน 

   

100-253   ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

   Chinese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใชภาษาใหถูกตอง
สอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม ศึกษาความแตกตางของอักษร
จีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวยอ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 
600  คํา 

   

   

   



 

100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน 
เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน   

   

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1   

 ศึกษาและฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ีตอเนื่องจากภาษา
มลายู 1  เพื่อสามารถใชภาษามลายูในการส่ือสารและตามสถานการณท่ีกําหนดได 
100-302   ภาษาญ่ีปุน 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ 
คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝกทักษะการฟง เพื่อ
ความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญ่ีปุนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน  และฝกการกลาวแนะนําตัว   
ดวยการพูดสนทนา ผานการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการส่ือสาร   

   

100-303   ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1   
 ศึกษาและฝกทักษะพื้นฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการพูด การเขียน

ประโยค การอานขอความพื้นฐานและคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝกฝนการออกเสียง
และการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ  คาตะคานะ  และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม  

   

100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ โดยสนทนาตอบโตดวย
ภาษาเกาหลี และการอานฝกอานขอความ ฝกการเขียนเปนรูปประโยค 



 

100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วิชาบังคับกอน  : 100-304 ภาษาเกาหลี 1   

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการฟงและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทในบทเรียน โดยฝกการใชภาษาบูรณาการ
ทักษะพื้นฐานในระดับสูงข้ึน 

   

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

   English for Business  I  

 ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียน
ใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง 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  

 ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝนเขียนจดหมาย
ธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน  ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและอภิปราย
แสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 

   

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

   English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดในการสนทนา 
รูปแบบของภาษาที่ไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง  ศึกษาศัพทสํานวน
ตาง ๆ ท่ีนารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ   
เพื่อเตรียมตัวในการเขาสัมมนาหรือรับการอบรม 
 

 



 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
      2.1  กลุมวิชาแกน 
201-203   องคการและการจัดการ     3(3-0-6) 
       Organization and Management 
       ศึกษาลักษณะขององคการ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  โครงสรางและวิธีดําเนินงาน
ขององคการธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน  การจัดองคการ การวินิจฉัยส่ังการ                   
การสงเสริมกําลังใจผูปฏิบัติงานและการควบคุม 
 
201-412  การจัดการเชิงกลยุทธ    3(3-0-6) 

 Strategic Management 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุทธในกระบวนการธุรกิจ ความรับผิดชอบขององคการ

ธุรกิจตอสังคม การกําหนดทิศทางขององคการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
องคการ การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธสูการปฏิบัติในสถานการณตาง ๆ การประเมินผลและควบคุม
ทางกลยุทธ 
 
202-101  หลักการบัญชี     3(2-2-5)  
       Principles of Accounting 
       ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบท
การบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู   การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี    
การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซ้ือขายสินคาและกิจการใหบริการ 
ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดยอย 
 
205-200   หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
       Human Resource Management 
       ศึกษาหนาท่ีทางการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย       
เชิงกลยุทธ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม    
การพัฒนาอาชีพ  การจายผลตอบแทนสวัสดิการ  จูงใจ  บํารุงขวัญ  การประเมินผลงาน                  
การเปล่ียนแปลงตําแหนง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ และแนวโนมการจัดการทรัพยากร
มนุษย 
 



 

401 -101  หลักรัฐศาสตร          3(3-0-6)  
  Principles of  Political Science 

   ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร  รัฐ  กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล 
รัฐสภา  พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองท่ีสําคัญตลอดจนการเมือง
ระหวางประเทศ  
 
401 -102    การเมืองการปกครองไทย             3(3-0-6) 

Thai  Politics and Government 
 ศึกษาวิวัฒนาการการปกครอง  รัฐธรรมนูญ และโครงสรางทางการปกครอง สถาบันนิติ
บัญญัติ บริหารและตุลากร การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ตลอดจน
กระบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และหลักการเปล่ียนแปลง
การปกครองจนถึงปจจุบัน รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ 
 
603-101  หลักเศรษฐศาสตร          3(3-0-6) 

  Principles  of  Economics 
  ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเร่ืองปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค  ลักษณะสําคัญของการตลาด  
สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ  การวิเคราะหรายไดในบัญชีผลิตภัณฑ
ประชาชาติ  การกําหนดรายไดประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  ความสําคัญ
ของการคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ 
 
603 – 102  สังคมวิทยาเบื้องตน              3(3-0-6) 
                 Introduction to Sociology   
                    ศึกษาลักษณะท่ัวไปของสังคมวิทยา  ประวัติความเปนมาแนวความคิดทางจิตวิทยา  
ทฤษฎีสังคมวิทยา  การจัดระเบียบสังคม  สถาบันสังคม  วัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม พฤติกรรมรวมหมู และพฤติกรรมเบ่ียงเบน  
 
 
 
 



 

603-103 การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู           3(3-0-6) 
Knowledge Management  and  Learning  Organization 
ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ ลักษณะและประเภทของความรู ระบบการจัดการความรู  

การสราง  การแสวงหาและการบันทึกความรู แนวทางการรวบรวมและการเปล่ียนแปลงระหวาง
ความรูภายในและภายนอกตัวบุคคล การประมวลผลและสรางระบบคลังความรู  การทดสอบระบบ
และการพัฒนาการถายทอดความรู  จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเ ก่ียวกับความรู  
กระบวนการสรางสังคมแหงการเรียนรู  และการบูรณาการสังคมแหงการเรียนรู  กับแนวทางการ
พัฒนาสังคม 
 
603–201   สันติศึกษากับการพัฒนาสังคม            3(3-0-6) 

Peace Studies and Society Development 
ศึกษาความหมายแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและ

ความรุนแรงในสังคม ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ โดยอาศัยองคความรูดาน
รัฐศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม  บูรณาการกับการพัฒนาสังคม เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิด
พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 
 
603- 202  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม            3(3-0-6)     

Social and Cultural Changes  
ศึกษาความหมาย ความคิด ทฤษฎีและรูปแบบการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

วิวัฒนาการของการเปล่ียนแปลงในสังคมไทย วิเคราะหปญหาครอบครัวไทย การลมสลายของ
สถาบันครอบครัว หลักการและแนวคิดการสรางชุมชนเขมแข็ง โดยเนนโครงสรางสังคมและระบบ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
 
603- 203   การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาสังคม          3(3-0-6) 

Sufficiency Economy Application to Development 
ศึกษาปรัชญา แนวคิดท่ีเกี่ยวของ อุดมการณ หลักการ เทคนิค วิธีการ และกรณีตัวอยาง

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
กระบวนการ และขบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติตลอดจนรูปแบบ กลไก      
กลยุทธ และกลวิธีการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาสังคม 
 



 

603 - 301  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน             3(3-0-6) 
                 Social and Cultural  of  ASEAN 
                    ศึกษาความรูท่ัวไปทางดานสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตร
อาเซียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย  โครงสราง  ภาพรวม  เขตการคาเสรีและสภาพเศรษฐกิจ
พื้นฐานในประชาคมอาเซียน เนนพื้นท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย องคประกอบของประเทศรวม
เจรจา ท่ีมีผลกระทบตอประชาคมและกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  
 
603-401    สวัสดิการสังคม              3(3-0-6) 

Social Welfare 
ศึกษาความหมาย องคประกอบของงานสวัสดิการสังคม ศึกษาวิวัฒนาการงานสวัสดิการ

สังคมของไทยและตางประเทศ สวัสดิการชุมชนรูปแบบใหมเพื่อการพัฒนาชุมชนท่ีเขมแข็ง 
ตลอดจนกระบวนการในการกําหนดและวิเคราะหนโยบายทางสังคม 
 
603-403    ภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนา             3(3-0-6) 
                 Local Wisdom and Development 
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ และความสําคัญของภูมิปญญาไทย วิวัฒนาการและ
กระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาไทย ความสัมพันธของภูมิปญญาไทย กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนและสังคม กระบวนการถายทอดภูมิปญญา  ภูมิปญญากับการแกปญหาทางสังคมไทย 
 
603-405    การบริหารงานทองถ่ิน              3(3-0-6) 

Local Administration 
     ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ  การบริหารงานทองถ่ิน  วิวัฒนาการ                   
การวางแผน การจัดโครงสราง องคการ การนําและการควบคุม ติดตามประเมินผลงานของ
หนวยงานปกครองทองถ่ินสากลและในประเทศไทย 
 
603-406   สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม                                                                                   2(1-2-3) 
                 Seminar on  Morality 

ศึกษาหลักคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาตางๆ เชน พุทธ อิสลาม ท่ีจําเปนตอนักพัฒนา
สังคม เนนการปฏิบัติและเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมเนนคุณธรรมจริยธรรม  
 



 

2.2   กลุมวิชาเอกบังคับ      
603-104    ทฤษฏีการทางพฒันาสังคม                   3(3-0-6) 
                 Society Development  Theories 
     ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสหวิชาในการพัฒนาสังคม กรอบความคิด
รูปแบบตาง ๆ ของการพัฒนาสังคม  รวมท้ังแนวความคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายสังคม 
และกระบวนการวิธีการพัฒนาสังคม 
 
603-205    การวางแผนกลยทุธเพื่อการพัฒนาสังคม            3(3-0-6)     
                 Strategic Planning For  Society  Development 
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและความสําคัญของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกล
ยุทธ การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ การกําหนด
วัตถุประสงคระยะยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ การวิเคราะหกลยุทธและทางเลือกกลยุทธ             
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การทบทวน ประเมิน  และการควบคุมกลยุทธ 
 
603-206    ภาวะผูนําในงานพัฒนาสังคม             3(3-0-6) 
                 Leadership in Society Development 
                   ศึกษาความหมายผูนํา ภาวะความเปนผูนํา คุณลักษณะของผูนํา ประเภทของผูนํา
บทบาทผูนํา ปจจัยท่ีกอใหเกิดภาวะผูนํา แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเปนผูนํา การสรร
หาผูนํา เทคนิคในการอบรมผูนําในชุมชน ความสัมพันธระหวางผูนํากับงานพัฒนาสังคม 
 
603 -303   จิตวิทยาสังคม               3(3-0-6) 
                 Social Psychology  
                    ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม  วิธีการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาสังคม 
ตัวตนและบุคลิกภาพ  แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม  การรับรูทางสังคม  การปรับตัว  ความแปลก
แยกกับผลกระทบทางสังคม  อคติและการเลือกปฏิบัติในสังคมการเมือง  
 
603-304    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม            3(3-0-6) 
                 Information Technology  for Society Development 
                   ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดตอส่ือสาร  การสืบคนฐานขอมูลท่ีทันสมัย
ตางๆ  รวมท้ังการสรางโฮมเพจและเว็บไซตเพื่อใชในงานพัฒนา  เชน   ใชเปนขอมูลประกอบการ



 

ตัดสินใจ ในการจัดการงานพัฒนาองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน  การนําใชขอมูลเพื่อประเมินสถาน
การณ การเปล่ียนแปลงการพัฒนาตางๆ ดวยการวิเคราะหประเภทขอมูลท่ีตองการเพื่อประโยชนใน
การส่ือสารในองคกรชุมชนและการสรางเครือขายทางสังคม 
 
603-305   การจัดการความเสี่ยงทางสังคม             3(3-0-6) 
                 Social Risk Management 
 ศึกษาหลักการของการบริหารความเส่ียง  ประเภทและระดับความเส่ียง เง่ือนไขท่ี
กอใหเกิดความเส่ียงทางสังคมท้ังทางดานปจเจกบุคคล  กลุม องคการ  สถาบัน  สังคม  ส่ิงแวดลอม 
และสถานการณ ระหวางประเทศ แนวทางและวิธีการในการปองกันความเส่ียง การควบคุมความ
เส่ียง และการจัดการความเส่ียงทางสังคม  
 
603-404    ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาสังคม            3(3-0-6) 
  Education  for  Social  Development 
  ศึกษาประวัติการศึกษาของไทย  ขอบขายของการจัดการศึกษาในปจจุบัน  บทบาทของ
ชุมชนตอการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  รูปแบบและวิธีการของการจัด
การศึกษาขององคกรการปกครองสวนทองถ่ิน  ปญหาของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวของการพัฒนาสังคม 
 
603-408 ประชากรศาสตรและประชากรศึกษา             3(3-0-6) 

Demography and Population Education 
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ทฤษฎีทางประชากร องคประกอบในการวิเคราะหประชากร 

เทคนิคการวิเคราะหประชากร การเปล่ียนแปลงประชากร การเจริญพันธุ การตาย  การยายถ่ิน                  
ปญหาและนโยบายทางดานประชากรของประเทศ ประชากรศึกษา ประชากรศึกษากับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เทคนิควิธีการประชากรศึกษา บทบาทของประชากรศึกษาในการแกไขปญหา
ประชากรของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 



 

603-409    วิเคราะหสังคมและแนวทางการพัฒนา              3(2-2-6) 
                 Analysis and Solution of Society Development 
                    ศึกษาลักษณะของปญหาสังคม พลวัตร และศักยภาพของสังคมในการพัฒนา  หลักการ
วิเคราะหปญหาสังคมจากเอกสาร และภาคสนาม ฝกปฏิบัติ วิเคราะหปญหาและศักยภาพของชุมชน 
ปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาและวิธีการแกปญหาในสังคม 
 
603-410    สัมมนาปญหาสังคม               3(2-2-6) 
                  Seminar on Social Problem  
                     ศึกษา ความหมาย และขอบเขตของปญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห
ปญหาสังคม สาเหตุของปญหาสังคม ปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ัวไปสังคมชนบท สังคมเมือง 
ผลกระทบของปญหาสังคมท่ีมีตอบุคคล กลุมคนและสังคม วิธีดําเนินการแกไขปญหาของสังคม 
 
603-411   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร              3(2-2-5) 
                 Social  Research Methodology 
                    ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการตางๆใน
การวิจัย การดําเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การเขียนรายงาน การอาน
ผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงาน                       
ฝกปฏิบัติงานการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุกข้ันตอน 
 
603-412  การจัดการความขัดแยง               3(3-0-6) 

    Conflict Management 
 ศึกษาแนวคิด ประเภท ระดับความขัดแยงทางสังคม เง่ือนไขท่ีกอใหเกิดความขัดแยงดาน
ปจเจกบุคคล กลุม องคการ สถาบัน  วัฒนธรรม  โครงสราง  สังคม  การส่ือสาร  ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม  และสถานการณระหวางประเทศ แนวทางในการปองกันและการจัดการความขัดแยง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3  กลุมวิชาเอกเลือก  
  
603-105    การพัฒนาชุมชนเมืองและชุมชนชนบท            3(3-0-6) 

    Urban and Rural Community Development 
 ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาเมืองและชนบทในลักษณะของสหวิทยาการ  โดยมี
สาระสําคัญท่ีเนนคุณภาพชีวิตของการอยูอาศัยท่ีดีในชุมชนเปนเปาหมายรวม ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด 
และรูปแบบของการพัฒนาเมืองและชนบทในแงของส่ิงแวดลอม  ลักษณะของชุมชน การอยูอาศัย             
การทํามาหากิน และธุรกิจ การหลอมตัว และผันแปรของวัฒนธรรม ความสัมพันธของประชากร
ประเภทและกุลมตาง ๆ  และการจัดบริการทางสังคม  
 

603-106    การจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาสังคม             3(3-0-6) 
    Business Management for Society Development 
    ศึกษาโครงสรางองคกรธุรกิจท่ัวไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ แนวคิด             

ในการจัดต้ังองคกรธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ  หลักการบริหารและหนาท่ีการ
วางแผน การจัดคน การจูงใจใหคนทํางาน องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับบรรยากาศในองคกร                
ส่ิงแวดลอมภายใน ส่ิงแวดลอมภายนอก ความแตกตางของการจัดองคกรสังคมเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
 

603-207    การสังคมสงเคราะห               3(3-0-6) 
                 Social Work  

    ศึกษาความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วัตถุประสงคและความสําคัญของงานสังคมสง
เคราะหชุมชน ความสัมพันธของงานสังคมสงเคราะหชุมชน กับงานสวัสดิการสังคมวิวัฒนาการ
ของการสังคมสงเคราะหในประเทศไทย บทบาทหนาท่ี ลักษณะและขอบเขตการใหบริการ ความจํา
เปนของวิชาชีพท่ีมีตอสังคมไทย ในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมการเปรียบเทียบการสงเคราะห
ชุมชนในตางประเทศ บทบาทของนักสังคมสงเคราะหชุมชน 
 
 
 
 
 



 

603-208 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน             3(3-0-6) 
                 Development of   Quality of Life and  Community 

ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของคุณภาพชีวิตของประชากร
และชุมชน การดูแลสุขภาพอนามัยครอบครัว การสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนปจจัยท่ีมีผลตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 
 
603-209 การพัฒนากลุมและเครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาสังคม          3(3-0-6) 

The Development of Group and Network of Learning in Society Development 
ศึกษาขอบข ายความสําคัญ    องค ประกอบ   หลักการและเทคนิคการรวมกลุ ม                

การพัฒนากลุม  ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม การสรางเครือขาย แนวคิด  
องคประกอบ ในการสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน ศึกษาเครือขายการพัฒนาชุมชนท่ีประสบ
ความสําเร็จในดานตางๆ 
 
603-210 การพัฒนาแบบยั่งยนื               3(3-0-6) 

Sustainable Development 
ศึกษา ความเปนมาของการพัฒนาแบบยั่งยืน แนวคิด ความหมาย หลักการของการพัฒนา

แบบยั่งยืน แนวทางการพัฒนาสังคม การเมือง เศรษฐกิจแบบยั่งยืน บทบาทขององคกรตอการ
พัฒนาแบบยั่งยืน 
 
603-306 การพัฒนาผูสูงอาย ุ              3(3-0-6) 

Elderly Development 
ศึกษาแนวคิด หลักการและความสําคัญของการพัฒนาผูสูงอายุ สถานการณของผูสูงอายุ 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ การศึกษาการเปล่ียนแปลงทางสังคมตอผูสูงอายุ ปญหาผู
สูงอายุ การเตรียมความพรอมของผูสูงอายุ ในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม เทคนิควิธีการจัด
กิจกรรมผูสูงอายุ จัดสวัสดิการ หนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ นโยบายและ
แผนพัฒนาผูสูงอายุ 

 
 
 
 



 

603-307 การพัฒนาเยาวชน               3(3-0-6) 
Juvenile Development 
ศึกษาความหมายของเยาวชน หลักการและความสําคัญในการพัฒนาจิตวิทยาวัยรุนเทค

นิควิธีการจัดกิจกรรมเยาวชน การจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความตองการของเยาวชนนโยบาย
และแผนพัฒนาเยาวชน ปญหาเยาวชนและการแกไข หนวยงานของรัฐและเอกชนในการพัฒนา
ชุมชน 
 
603-308 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม              3(3-0-6) 

Socio-economic Development 
ศึกษาความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาสังคม นโยบายและแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม            
ของไทย กระบวนการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
 
603-309    สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในสังคม            3(3-0-6) 

Socio-Economical Situation in Society 
ศึกษาส่ิงแวดลอมทางดานกายภาพ สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในชุมชน ปญหา             

ดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชน ปญหาอันเปนผลที่เกิดจาก
การเปล่ียนแปลงในชุมชนจากอดีตจนถึงปจจุบัน แนวทางการพัฒนาและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
603-412 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 

Industrial Sociology 
ศึกษาความรูเบ้ืองตนกับสังคมวิทยาอุตสาหกรรม โครงสรางอุตสาหกรรม กระบวนการ

ผลิตในงานอุตสาหกรรม การจัดองคการอุตสาหกรรม บุคลากรในงานอุตสาหกรรม แรงงาน             
การรวมตัวกันและพฤติกรรมองคการ กระบวนการทางสังคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับ              
การเปล่ียนแปลงทางสังคม สถาบันทางศาสนากับสังคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับการจัด
ระเบียบสังคม การจัดระดับชวงช้ันทางสังคมอุตสาหกรรม สถานภาพและบทบาทของสตรีใน
สังคมอุตสาหกรรม 
 
 



 

603-413 เทคนิคการใหการศึกษาแกสังคม             3(3-0-6) 
Education Transferring Technique to Society 
ศึกษาแนวทาง ปรัชญา หลักการและแนวคิดในการศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตในชุมชน

การฝกอบรม การสาธิต นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การสอนทักษะ การเปล่ียนแปลง  เจตคติและ
การยอมรับนวัตกรรม การเลือกใชเทคนิคการใหการศึกษาสังคม 
 
603-414 การพัฒนาสังคมเปรียบเทียบ              3(3-0-6) 

Comparative  Society Development 
ศึกษาวิเคราะห รูปแบบวิธีการดําเนินงานของการพัฒนาชุมชนในประเทศ และตาง

ประเทศ การจัดต้ังองคการ การวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชนของประเทศตางๆ 
เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
    
2.4  กลุมสหกิจศึกษา  
603-310     สหกิจศึกษา              9(0-40-9) 
       Cooperative Education 
      วิชาบังคับกอน : รายวิชา 100–244  เตรียมสหกิจศึกษา 

     การปฏิบัติงานเพื่อฝกทักษะดานการพัฒนาสังคมหรืองานท่ีเหมาะสมในสภาพจริงของการ
ทํางาน  ภายใตการกํากับดูแลนิเทศของผูบังคับบัญชาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เปนเวลา  
15  สัปดาห  หรือไมนอยกวา  600  ช่ัวโมง 
 
 


