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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   
 กลุ่มคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals of Mathematics  
  ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์ การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกตท่ี์สามารถใชไ้ด้
ในการด าเนินชีวติ 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอข้อมูล  การวดั

แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัล าดบัและการจดั
หมู่   การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่างประชากรท่ีมีการแจก
แจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั
ค่าเฉล่ีย  ค่าตวัแปร  และสัดส่วน  การใชไ้คสแควร์  สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

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

 Introduction to Computer  
  ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ ประวติัความเป็นมาและ วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์     

ในยุคต่างๆ  องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจ า       
ส ารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์  การประมวลผลข้อมูล   ผ ังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์และ                 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
100-113 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General Sciences  
  ศึกษาหลักการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมยัใหม่      

ให้เขา้กบั   การด าเนินชีวิต  เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์



 

 

 

100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics  
  ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น     

การแจกแจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์            
ไม่อิงพารามิเตอร์ 

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

 Computer  and  Information Technology Fundamentals   
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  การพฒันาโปรแกรม

การจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                   
การประยุกตใ์ชง้านเวิร์ดองคป์ระกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้และแสดงผล 
หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูลผ ังงาน 
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   
100-120 มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                       3(3-0-6) 

 Man and Environment  
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ

นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพระหว่าง
เหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ 
โดยอาจมีตวัอยา่งของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการ
เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ทิยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์   

 
100-122 เคมีทัว่ไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  
 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของก๊าซ  ของแข็ง  ของเหลว และสารละลาย         

การสมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยาออกซิเดชนัและรีดกัชนั  เคมีจลน์  
และนิวเคลียส 

   
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

100-123 ฟิสิกส์ทัว่ไป 3(2-2-5) 
 General  Physics      
  ศึกษาหลกัทฤษฎีและเทคนิคทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คล่ืน  แสง  ฟิสิกส์

แผนใหม่แม่เหล็กไฟฟ้า  การพฒันาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การส่ือสาร และการโต้ตอบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 

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

                  Fundamentals of Nanotechnology  
 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลย ี นาโนในธรรมชาติ  หลกัการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ส าหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะห์และการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ทางดา้น
นาโนเทคโนโลยี  วสัดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทยน์าโน
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองจกัรนาโน  การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความเป็นพิษของนาโนท่ีมี
ผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ์จากนาโนเทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบนั และแนวโนม้ของ
นาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 

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

                  General   Biology  
 ศึกษาหลกัการทางชีววทิยาของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล์ พลงังานกบัชีวิต 

ความต่อเน่ืองของชีวิตและพนัธุศาสตร์ การสืบพนัธ์ุและการพฒันาการหลงัการปฏิสนธิ โครงสร้าง
และสรีรวทิยาของสัตว ์ นิเวศวทิยาและกิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลต่อระบบนิเวศ และการน าความรู้ไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนั 

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

                  Life and Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด

ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและรูปแบบพลงังานและการเปล่ียนรูป
พลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการประยุกต์ใชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังาน
ทดแทนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังาน
จากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริม การใชพ้ลงังานทดแทน 

  
 
 
 

 



 

 

 

100-129 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่                         3(2-2-5) 
                  Life and  Modern  Technology  
  ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืน ๆ รวมถึง
แนวโนม้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต วฒันธรรมของ
มนุษย ์
 

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai   Civilization  

                    ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและการ
สถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย 
รวมทั้ งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี         
อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชัย การเร่ิมก่อตัวของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชัด   ตั้ งแต่สมัยอยุธยา          
เป็นตน้มา จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์       
การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 

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

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่  การผสมผสาน
ระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรมตะวนัออก  ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางด้าน
การเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ 
รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  

 
   



 

 

 

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

 Man and Music  

                     ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั
รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 
   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

  ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้

   
100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่าง ๆ  การจบักลุ่มตวัโนต้
ตามจงัหวะระดบัเสียง  กุญแจประจ าหลกั  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บนัไดเสียงต่างๆ  การฝึกอ่าน       
ตวัโนต้ง่ายๆ  และใหส้ามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได ้

 
100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม ความจ าของ
มนุษยก์ารเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ ความคิดและการแก้ปัญหา   
การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการ      
การสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษย ์   
ในสังคมปัจจุบนั และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

   

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

 Introduction to Laws  

  ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุล
กฎหมายท่ีส าคญั   ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ  การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องว่างของ
กฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 



 

 

 

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

 Principles of Political Science  

  ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     
รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมือง     
ระหวา่งประเทศ 

   

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

 Thai Politics and Government  

                     ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  
สถาบนันิติบัญญัติ   บริหารและตุลาการ   การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการเปล่ียนแปลง       
การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics  

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินค้า  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของการตลาด  
สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑ์ประชาชาติ  
การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และ
การเงินระหวา่งประเทศในดุลการช าระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 

   

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพฒันาร่างกายและจิตใจใหส้มบูรณ์ 

   

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom Dance  

 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทางในการ
ลีลาศ   การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง   ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ   มรรยาทในการลีลาศ   ทกัษะเก่ียวกบัการ
ลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั  รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 

   



 

 

 

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สั งคมในรูปแบบต่างๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหาและวิธีการ
แกปั้ญหาสังคม 
 
100-149 การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาลทัธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครองแตกต่างกนัและ
ศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีต่อสังคม 
 
100-158 ปรัชญาทัว่ไป                                                                                                                 3(3-0-6) 

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา          
ทั้งปรัชญาตะวนัตกปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกบัโลกและชีวิต
ของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   

   

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

 Study  Skills in Higher Education  

  ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการ
สร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิค
การพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน 
วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  และการเตรียมตวัสอบและวธีิการท าขอ้สอบ   

   

100-163  นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

                  ศึกษาประวติัและประโยชน์ของนนัทนาการ  ความส าคญัของการพกัผอ่นและนนัทนาการ
ท่ีมีต่อการด าเนินชีวติ   กิจกรรมนนัทนาการและหลกัในการเลือกกิจกรรมนนัทนาการ  แนวโนม้และ
บทบาทของนนัทนาการในสังคมปัจจุบนั และการฝึกร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 
 



 

 

 

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

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการด าเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด                 
ระบบการจดั หมู่หนังสือ  บตัรรายการ(โอแพ็ค)  หนังสืออ้างอิง  วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวธีิการสืบคน้จากฐานขอ้มูลและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ    

   

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

 Critical Thinking  
 ศ ึกษาความหมายการค ิด  ก ารพฒันากระบวนการใช ้เหต ุผลทางตรรกว ิทยา                        

ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมฝึกการคิด การฝึกวิธีการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ 
จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกป้ัญหาและการคิดสร้างสรรค์ จากการเผชิญสถานการณ์                  
การจดัการความรู้ การพฒันาเหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพื่อตดัสินใจโดยวิเคราะห์ความ
สมเหตุสมผล และการน าเสนอองค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธ์ิผลจากการฝึกฝนทกัษะการคิด 

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

  ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจ
พื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนน้ประเทศพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศไทย  องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจา     
ท่ีมีผลกระทบต่อประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  

   

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

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั   
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและ
หนา้ท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพ
ติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์ความรู้  คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

 
 
 
 



 

 

 

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม         
ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
กระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวถีิชีวติของมนุษย ์ 

   

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

 ศึกษา ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย  
บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเข้าใจเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต                   
ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและ
สังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 
   
100-240                                                 เศรษฐกจิพอเพยีง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลกัษณะต่างๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การจดัการของ
ชุมชน  การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ของกระแสโลกาภิวตัน์   

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

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และ ภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ินใต้  เน้นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและ
วรรณคดี  เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการด าเนินชีวติ 

  
 
 
 

 

   

   



 

 

 

100-242             สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลกัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ
ความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหว่างประเทศ  โดยอาศยัองค์ความรู้ด้าน
รัฐศาสตร์  สังคมวทิยา  จิตวทิยาสังคม  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้
ไดโ้ดยสันติวธีิ 

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

 Cooperative  Education  Preparation    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง  

จริยธรรมในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตวัสมคัรงาน  ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ  การพฒันาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกันในองค์กร และระบบ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการ
น าเสนอผลงานทางวชิาการ  อนัเป็นพื้นฐานของการเตรียมตวัเพื่อการท างานในสังคมอยา่งมีความสุข   
 

 กลุ่มวชิาภาษา 

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

 Thai  Language  for  Communication  
  ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  

การพดูการอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา   

   

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

 English I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาองักฤษในระดบัตน้  ฝึกทกัษะทั้ง 4  คือ ฟัง  พูด  อ่าน
และเขียน  ใหเ้ช่ือมโยงประสานกนั  เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ความสามารถในการศึกษาขั้นต่อไป 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาโครงสร้างและศพัทภ์าษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิตอย่างกวา้งขวางเพิ่มข้ึน
เพื่อพฒันาความสามารถในการพดู ฟัง อ่านและเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   

100-154    ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

                   Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(Pinyin)ให้ถูกตอ้งชดัเจน
ตามหลักสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง     
การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 

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

 Reading  Development in Thai Language  

 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  การอ่านจับใจความ           
การวเิคราะห์    การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
   
100-156 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษข้ันสูง                                                                                               3(2-2-5) 

 Advanced  Reading Development in English  

 ศึกษาการพฒันามโนทศัน์และเทคนิคของการอ่านภาษาองักฤษ  กลไกในการอ่านตลอดจน
ความมุ่งประสงค์ในการอ่านหนังสือ  ระดบัของการอ่าน  การเร่ิมตน้การอ่านและการอ่านเตรียม        
การอ่านกวาดและการอ่านเก็บ  การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์และการอ่านตรวจพินิจ  การอ่านเปรียบเทียบ
และการพฒันาความเร็วในการอ่าน  วธีิการอ่านเร็วเบ้ืองตน้  การพฒันานิสัยในการอ่าน 

   

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

 Thai  Speech     

  ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบ
ต่างๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพูดต่อ
ท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติ 

 
 
 



 

 

 

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

                  วชิาบังคับก่อน  :  100-152 ภาษาองักฤษ 2  

 ศึกษาทกัษะในการอ่านในรูปของการเสนอกลวิธีต่างๆ   อนัจะเอ้ือให้เกิดความเขา้ใจใน
เร่ืองท่ีอ่านไดดี้ข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของค าศพัท ์ ค  าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชท้ัว่ไปในวงการ
ธุรกิจ   วธีิการอ่านจบัใจความและการตีความ  ดว้ยการฝึกอ่านค าจากบทความ  ต ารา และหนงัสือพิมพ ์

 
100-251    ภาษาองักฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

                  วชิาบังคับก่อน  :  100-250 ภาษาองักฤษ 3  

 ศึกษาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใช้ในท่ีท างาน การเขียนส านวนท่ีถูกตอ้งของภาษาอย่างมี
หลักเกณฑ์และภาษาท่ีใช้ในสังคมท่ีจ าเป็นในการติดต่องานเช่นการใช้โทรศพัท์ การนัดหมาย               
การตอ้นรับแขก  การขอขอ้มูลและการจดบนัทึกขอ้ความ 
   
100-252    ภาษาองักฤษส าหรับวชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 

                 English for Academic Purpose   
 ศึกษาศพัท์เทคนิค  การใช้ภาษาและโครงสร้างประโยค  ส านวนภาษาองักฤษท่ีใช้ส าหรับ

วชิาการเฉพาะดา้น 

   

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

                Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้ค าศพัทจ์ากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอกัษร
จีนแบบตวัเต็ม (Traditional Character) และตวัยอ่(Simplified Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 
600  ค า 

   

  
 
 
 

 

   



 

 

 

100-300     ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั   

   

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วชิาบังคับก่อน  :  100-300 ภาษามลายู 1   
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา

มลาย ู1  เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนดได ้
 

100-302     ภาษาญีปุ่่น 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
ค าศพัท์พื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อ
ความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึกการกล่าวแนะน าตวั      
ดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร   

   

100-303     ภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-302  ภาษาญีปุ่่น 1   
 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง  ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียน

ประโยค การอ่านขอ้ความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียง
และการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ  คาตะคานะ  และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  

   

100-304 ภาษาเกาหล ี1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ การทกัทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซ้ือของ โดยสนทนาตอบโตด้ว้ย
ภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 

 
 



 

 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วชิาบังคับก่อน  : 100-304 ภาษาเกาหล ี1   

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสาร ดว้ยการฟังและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใช้ในการท างาน ค าศพัท์ในบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษาบูรณาการ
ทกัษะพื้นฐานในระดบัสูงข้ึน 

   

100-351 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 1 3(2-2-5) 

                  English for Business  I  

 ศึกษาการพฒันาทกัษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพฒันาทกัษะในการเขียน
ให้นกัศึกษาเรียนรู้ถึงทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝึกฝนให้เขียน
จดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพฒันาทกัษะการพูดให้นักศึกษาเรียนรู้และ
ฝึกฝนการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ  ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ 

   

100-352     ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 2 3(2-2-5) 

                   English for Business II  

                   วชิาบังคับก่อน : 100-351 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 1  

 ศึกษาการฝึกฝนต่อจากภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 1 โดยให้นกัศึกษาฝึกฝนเขียนจดหมาย
ธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซบัซ้อนและยุง่ยากยิ่งข้ึน  ทั้งยงัฝึกฝนการสนทนาและอภิปราย
แสดงความ คิดเห็นในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 

   

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

                   English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใช้เหตุการณ์สมมติเพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดในการสนทนา 
รูปแบบของภาษาท่ีไดเ้รียนมาแลว้ในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงให้ถูกตอ้ง  ศึกษาศพัท์ส านวน
ต่าง ๆ ท่ีน่ารู้  ฝึกทบทวนการเล่าล าดับเหตุการณ์  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ     
เพื่อเตรียมตวัในการเขา้สัมมนาหรือรับการอบรม 

 
 
 

 

 



 

 

 

หมวดวชิาเฉพาะ 
    กลุ่มวชิาแกน 
201-203   องค์การและการจัดการ     3(3-0-6) 
       Organization and Management 
       ศึกษาลกัษณะขององคก์าร  อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  โครงสร้างและวิธีด าเนินงานขององคก์ารธุรกิจ 
กระบวนการบริหาร การวางแผน  การจดัองคก์าร การวินิจฉยัสั่งการ                   การส่งเสริมก าลงัใจผูป้ฏิบติังานและ
การควบคุม 
 
201-412  การจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 

 Strategic Management 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจดัการเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการธุรกิจ ความรับผิดชอบขององคก์ารธุรกิจต่อสังคม การ

ก าหนดทิศทางขององคก์าร การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์าร การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์สู่
การปฏิบติัในสถานการณ์ต่าง ๆ การประเมินผลและควบคุมทางกลยทุธ์ 
 
202-101  หลกัการบัญชี     3(2-2-5)  
       Principles of Accounting 
       ศึกษาความหมาย วตัถุประสงคข์องการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี แม่บทการบญัชี หลกัการ
และวธีิการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่   การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี    การจดัท างบทดลอง กระดาษท าการ งบ
การเงินส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการใหบ้ริการ ระบบใบส าคญั และระบบเงินสดยอ่ย 
 
205-200   หลกัการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
       Human Resource Management 
       ศึกษาหน้าท่ีทางการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ การจดัการทรัพยากรมนุษย์       เชิงกลยุทธ์ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การพฒันาและการฝึกอบรม    การพฒันาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทน
สวสัดิการ จูงใจ บ ารุงขวญั การประเมินผลงาน                  การเปล่ียนแปลงต าแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงาน
สัมพนัธ์ และแนวโนม้การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 
401 -101  หลกัรัฐศาสตร์          3(3-0-6)  

  Principles of  Political Science 
   ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์  รัฐ  กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา  พรรคการเมือง 

กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญัตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 
  

 



 

 

 

401 -102    การเมืองการปกครองไทย             3(3-0-6) 
Thai  Politics and Government 

 ศึกษาววิฒันาการการปกครอง  รัฐธรรมนูญ และโครงสร้างทางการปกครอง สถาบนันิติบญัญติั บริหารและ
ตุลากร การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนกระบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง และหลกัการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม
กฏหมายรัฐธรรมนูญ 
 
603-101  หลกัเศรษฐศาสตร์          3(3-0-6) 

  Principles  of  Economics 
  ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจยัก าหนดอุปสงค ์ 

อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของการตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ  นโยบายการเงินและการ
คลงัโดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหวา่งประเทศในดุลการช าระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 
 
603 – 102  สังคมวทิยาเบือ้งต้น              3(3-0-6) 
                 Introduction to Sociology   
                    ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของสังคมวิทยา  ประวติัความเป็นมาแนวความคิดทางจิตวิทยา  ทฤษฎีสังคมวิทยา  
การจดัระเบียบสังคม  สถาบนัสังคม  วฒันธรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรม พฤติกรรมรวมหมู่ และ
พฤติกรรมเบ่ียงเบน  
 
603-103 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้           3(3-0-6) 

Knowledge Management  and  Learning  Organization 
ศึกษาความหมาย  ความส าคญั ลกัษณะและประเภทของความรู้ ระบบการจดัการความรู้  การสร้าง  การ

แสวงหาและการบนัทึกความรู้ แนวทางการรวบรวมและการเปล่ียนแปลงระหวา่งความรู้ภายในและภายนอกตวับุคคล 
การประมวลผลและสร้างระบบคลังความรู้  การทดสอบระบบและการพฒันาการถ่ายทอดความรู้ จริยธรรมและ
ประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกบัความรู้  กระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  และการบูรณาการสังคมแห่งการเรียนรู้  
กบัแนวทางการพฒันาสังคม 
 
603–201   สันติศึกษากบัการพฒันาสังคม            3(3-0-6) 

Peace Studies and Society Development 
ศึกษาความหมายแนวคิดหลกัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงในสังคม 

ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวา่งประเทศ โดยอาศยัองคค์วามรู้ดา้นรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม  บูรณาการ
กบัการพฒันาสังคม เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสันติวธีิ 



 

 

 

603- 202  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม            3(3-0-6)     
Social and Cultural Changes  
ศึกษาความหมาย ความคิด ทฤษฎีและรูปแบบการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  วิวฒันาการของ

การเปล่ียนแปลงในสังคมไทย วเิคราะห์ปัญหาครอบครัวไทย การลม้สลายของสถาบนัครอบครัว หลกัการและแนวคิด
การสร้างชุมชนเขม้แขง็ โดยเนน้โครงสร้างสังคมและระบบสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 
603- 203   การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการพฒันาสังคม          3(3-0-6) 

Sufficiency Economy Application to Development 
ศึกษาปรัชญา แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง อุดมการณ์ หลกัการ เทคนิค วิธีการ และกรณีตวัอย่างเก่ียวกบัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว กระบวนการ และขบวนการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบติัตลอดจนรูปแบบ กลไก   กลยุทธ์ และกลวิธีการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพฒันาสังคม 
 
603 - 301  สังคมและวฒันธรรมอาเซียน             3(3-0-6) 
                 Social and Cultural  of  ASEAN 
                    ศึกษาความรู้ทัว่ไปทางดา้นสังคมและวฒันธรรมของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ 
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  โครงสร้าง  ภาพรวม  เขตการคา้เสรีและสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน เน้น
พื้นท่ีใกล้เคียงกับประเทศไทย องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจา ท่ีมีผลกระทบต่อประชาคมและกระทบต่อ
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  
 
603-401    สวสัดิการสังคม              3(3-0-6) 

Social Welfare 
ศึกษาความหมาย องคป์ระกอบของงานสวสัดิการสังคม ศึกษาวิวฒันาการงานสวสัดิการสังคมของไทยและ

ต่างประเทศ สวสัดิการชุมชนรูปแบบใหม่เพื่อการพฒันาชุมชนท่ีเข้มแข็ง ตลอดจนกระบวนการในการก าหนดและ
วเิคราะห์นโยบายทางสังคม 
 
603-403    ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัการพฒันา             3(3-0-6) 
                 Local Wisdom and Development 
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลกัการ และความส าคญัของภูมิปัญญาไทย วิวฒันาการและกระบวนการเรียนรู้
ของภูมิปัญญาไทย ความสัมพนัธ์ของภูมิปัญญาไทย กบัการพฒันาคุณภาพชีวติของคนและสังคม กระบวนการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา  ภูมิปัญญากบัการแกปั้ญหาทางสังคมไทย 
 
 



 

 

 

603-405    การบริหารงานท้องถิน่              3(3-0-6) 
Local Administration 

     ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการกระจายอ านาจ การบริหารงานทอ้งถ่ิน ววิฒันาการ  การวางแผน การจดัโครงสร้าง 
องคก์าร การน าและการควบคุม ติดตามประเมินผลงานของหน่วยงานปกครองทอ้งถ่ินสากลและในประเทศไทย 
 
603-406   สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม                                                                                   2(1-2-3) 
                 Seminar on  Morality 

ศึกษาหลกัคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาต่างๆ เช่น พุทธ อิสลาม ท่ีจ  าเป็นต่อนกัพฒันาสังคม เนน้การปฏิบติั
และเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมเนน้คุณธรรมจริยธรรม  
 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ      
603-104    ทฤษฏีการทางพฒันาสังคม                   3(3-0-6) 
                 Society Development  Theories 
     ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสหวชิาในการพฒันาสังคม กรอบความคิดรูปแบบต่าง ๆ ของการ
พฒันาสังคม  รวมทั้งแนวความคิดและววิฒันาการเก่ียวกบันโยบายสังคม และกระบวนการวธีิการพฒันาสังคม 
 
603-205    การวางแผนกลยุทธ์เพือ่การพฒันาสังคม            3(3-0-6)     
                 Strategic Planning For  Society  Development 
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและความส าคญัของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การก าหนด
วสิัยทศัน์และพนัธกิจ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์าร การก าหนดวตัถุประสงคร์ะยะยาว ระดบัและชนิดของ
กลยทุธ์ การวเิคราะห์กลยทุธ์และทางเลือกกลยทุธ์   การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั การทบทวน ประเมิน  และการควบคุมกล
ยทุธ์ 
 
603-206    ภาวะผู้น าในงานพฒันาสังคม             3(3-0-6) 
                 Leadership in Society Development 
                   ศึกษาความหมายผูน้ า ภาวะความเป็นผูน้ า คุณลกัษณะของผูน้ า ประเภทของผูน้ าบทบาทผูน้ า ปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดภาวะผูน้ า แนวทางและวธีิการประเมินภาวะความเป็นผูน้ า การสรรหาผูน้ า เทคนิคในการอบรมผูน้ าในชุมชน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบังานพฒันาสังคม 
 
 
 
 
 



 

 

 

603 -303   จิตวทิยาสังคม               3(3-0-6) 
                 Social Psychology  
                    ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับพฤติกรรมทางสังคม  วิธีการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาสังคม ตัวตนและ
บุคลิกภาพ  แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม  การรับรู้ทางสังคม  การปรับตวั  ความแปลกแยกกบัผลกระทบทางสังคม  
อคติและการเลือกปฏิบติัในสังคมการเมือง  
 
603-304    เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การพฒันาสังคม            3(3-0-6) 
                 Information Technology  for Society Development 
                   ศึกษาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการติดต่อส่ือสาร  การสืบคน้ฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยัต่างๆ  รวมทั้งการสร้าง
โฮมเพจและเวบ็ไซต์เพื่อใชใ้นงานพฒันา  เช่น   ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ ในการจดัการงานพฒันาองค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน  การน าใช้ขอ้มูลเพื่อประเมินสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงการพฒันาต่างๆ ดว้ยการวิเคราะห์
ประเภทขอ้มูลท่ีตอ้งการเพื่อประโยชน์ในการส่ือสารในองคก์รชุมชนและการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
 
603-305   การจัดการความเส่ียงทางสังคม             3(3-0-6) 
                 Social Risk Management 
 ศึกษาหลกัการของการบริหารความเส่ียง  ประเภทและระดบัความเส่ียง เง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงทาง
สังคมทั้งทางดา้นปัจเจกบุคคล  กลุ่ม องคก์าร  สถาบนั  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม และสถานการณ์ ระหวา่งประเทศ แนวทาง
และวธีิการในการป้องกนัความเส่ียง การควบคุมความเส่ียง และการจดัการความเส่ียงทางสังคม  
 
603-404    ศึกษาศาสตร์เพือ่พฒันาสังคม            3(3-0-6) 
  Education  for  Social  Development 
  ศึกษาประวติัการศึกษาของไทย  ขอบข่ายของการจดัการศึกษาในปัจจุบนั  บทบาทของชุมชนต่อการจดั
การศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา  รูปแบบและวิธีการของการจดัการศึกษาขององค์กรการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ปัญหาของสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งการพฒันาสังคม 
 
603-408 ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา             3(3-0-6) 

Demography and Population Education 
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ทฤษฎีทางประชากร องคป์ระกอบในการวเิคราะห์ประชากร เทคนิคการวิเคราะห์

ประชากร การเปล่ียนแปลงประชากร การเจริญพนัธ์ุ การตาย  การยา้ยถ่ิน   ปัญหาและนโยบายทางด้านประชากรของ
ประเทศ ประชากรศึกษา ประชากรศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิต เทคนิควิธีการประชากรศึกษา บทบาทของ
ประชากรศึกษาในการแกไ้ขปัญหาประชากรของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 
 
 



 

 

 

603-409    วเิคราะห์สังคมและแนวทางการพฒันา              3(2-2-6) 
                 Analysis and Solution of Society Development 
                    ศึกษาลกัษณะของปัญหาสังคม พลวตัร และศกัยภาพของสังคมในการพฒันา  หลกัการวิเคราะห์ปัญหา
สังคมจากเอกสาร และภาคสนาม ฝึกปฏิบติั วิเคราะห์ปัญหาและศกัยภาพของชุมชน ปัจจยัท่ีท าให้เกิดญัหาและวิธีการ
แกปั้ญหาในสังคม 
 
603-410    สัมมนาปัญหาสังคม               3(2-2-6) 
                  Seminar on Social Problem  
                     ศึกษา ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคม หลกัการ ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาสังคม สาเหตุ
ของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมทัว่ไปสังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปัญหาสังคมท่ีมีต่อ
บุคคล กลุ่มคนและสังคม วธีิด าเนินการแกไ้ขปัญหาของสังคม 
 
603-411   ระเบียบวธีิวจัิยทางสังคมศาสตร์              3(2-2-5) 
                 Social  Research Methodology 
                    ศึกษาเก่ียวกบัจุดประสงค์และความหมายของการวิจยัทางสังคมศาสตร์ วิธีการต่างๆในการวิจยั การ
ด าเนินการวิจยั การใช้สถิติ แหล่งขอ้มูล การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การอ่านผลการวิจยั การเขียน
โครงการวิจยั การน าวิธีการและผลการวิจยัไปใช้ในการปฏิบติังาน    ฝึกปฏิบติังานการด าเนินงานวิจยัภาคสนามทุก
ขั้นตอน 
 
603-412  การจัดการความขัดแย้ง               3(3-0-6) 

    Conflict Management 
 ศึกษาแนวคิด ประเภท ระดบัความขดัแยง้ทางสังคม เง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ดา้นปัจเจกบุคคล กลุ่ม 
องค์การ สถาบนั  วฒันธรรม  โครงสร้าง  สังคม  การส่ือสาร  ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  และสถานการณ์ระหว่าง
ประเทศ แนวทางในการป้องกนัและการจดัการความขดัแยง้ 
 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก  
  
603-105    การพฒันาชุมชนเมืองและชุมชนชนบท            3(3-0-6) 

    Urban and Rural Community Development 
 ศึกษาแนวคิดในการพฒันาเมืองและชนบทในลกัษณะของสหวทิยาการ โดยมีสาระส าคญัท่ีเนน้คุณภาพชีวิต
ของการอยูอ่าศยัท่ีดีในชุมชนเป็นเป้าหมายร่วม ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด และรูปแบบของการพฒันาเมืองและชนบทในแง่
ของส่ิงแวดลอ้ม  ลกัษณะของชุมชน การอยูอ่าศยั   การท ามาหากิน และธุรกิจ การหลอมตวั และผนัแปรของวฒันธรรม 
ความสัมพนัธ์ของประชากรประเภทและกุล่มต่าง ๆ  และการจดับริการทางสังคม  
 



 

 

 

603-106    การจัดการธุรกจิเพือ่การพฒันาสังคม             3(3-0-6) 
    Business Management for Society Development 
    ศึกษาโครงสร้างองคก์รธุรกิจทัว่ไป การวางแผน การจดัสายงาน หลกัเกณฑ์ แนวคิดในการจดัตั้งองคก์ร

ธุรกิจ ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ  หลกัการบริหารและหน้าท่ีการวางแผน การจดัคน การจูงใจให้
คนท างาน องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศในองคก์ร   ส่ิงแวดลอ้มภายใน ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ความแตกต่าง
ของการจดัองคก์รสังคมเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

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

    ศึกษาความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วตัถุประสงค์และความส าคญัของงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน 
ความสัมพนัธ์ของงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน กบังานสวสัดิการสังคมวิวฒันาการของการสังคมสงเคราะห์ในประเทศ
ไทย บทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะและขอบเขตการให้บริการ ความจ าเป็นของวิชาชีพท่ีมีต่อสังคมไทย ในการพฒันาคนและ
พฒันาสังคมการเปรียบเทียบการสงเคราะห์ชุมชนในต่างประเทศ บทบาทของนกัสังคมสงเคราะห์ชุมชน 
 
603-208 การพฒันาคุณภาพชีวติและชุมชน             3(3-0-6) 
                 Development of   Quality of Life and  Community 

ศึกษาเก่ียวกบั ความหมาย ความส าคญัและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของประชากรและชุมชน การดูแล
สุขภาพอนามยัครอบครัว การสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน และ
ตวัช้ีวดั แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติชุมชน 
 
603-209 การพฒันากลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ในงานพฒันาสังคม          3(3-0-6) 

The Development of Group and Network of Learning in Society Development 
ศึกษาขอบขา่ยความส าคญั   องคป์ระกอบ  หลกัการและเทคนิคการรวมกลุ่ม   การพฒันากลุ่ม  ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่ม การสร้างเครือข่าย แนวคิด  องคป์ระกอบ ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของ
ชุมชน ศึกษาเครือขา่ยการพฒันาชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในดา้นต่างๆ 
 
603-210 การพฒันาแบบยัง่ยนื               3(3-0-6) 

Sustainable Development 
ศึกษา ความเป็นมาของการพฒันาแบบยัง่ยืน แนวคิด ความหมาย หลกัการของการพฒันาแบบยัง่ยืน                   

แนวทางการพฒันาสังคม การเมือง เศรษฐกิจแบบยัง่ยนื บทบาทขององคก์รต่อการพฒันาแบบยัง่ยนื 
 
 

 



 

 

 

603-306 การพฒันาผู้สูงอายุ               3(3-0-6) 
Elderly Development 
ศึกษาแนวคิด หลกัการและความส าคญัของการพฒันาผูสู้งอายุ สถานการณ์ของผูสู้งอายุ แนวคิด ทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุ การศึกษาการเปล่ียนแปลงทางสังคมต่อผูสู้งอายุ ปัญหาผูสู้งอายุ การเตรียมความพร้อมของ
ผูสู้งอาย ุในระดบัครอบครัว ชุมชนและสังคม เทคนิควิธีการจดักิจกรรมผูสู้งอายุ จดัสวสัดิการ หน่วยงานและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุนโยบายและแผนพฒันาผูสู้งอาย ุ

 
603-307 การพฒันาเยาวชน               3(3-0-6) 

Juvenile Development 
ศึกษาความหมายของเยาวชน หลกัการและความส าคญัในการพฒันาจิตวทิยาวยัรุ่นเทคนิควิธีการจดักิจกรรม

เยาวชน การจดัสวสัดิการเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนนโยบายและแผนพฒันาเยาวชน  ปัญหาเยาวชนและ
การแกไ้ข หน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพฒันาชุมชน 
 
603-308 การพฒันาเศรษฐกจิและสังคม              3(3-0-6) 

Socio-economic Development 
ศึกษาความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจ กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจ ทฤษฎี

การพฒันาสังคม นโยบายและแผนงานการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กระบวนการพฒันาชุมชนในประเทศ
ไทย ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
 
603-309    สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกจิในสังคม            3(3-0-6) 

Socio-Economical Situation in Society 
ศึกษาส่ิงแวดลอ้มทางด้านกายภาพ สถานการณ์ดา้นสังคมเศรษฐกิจในชุมชน ปัญหา  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

เศรษฐกิจ สังคม อนัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาชุมชน ปัญหาอนัเป็นผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในชุมชนจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั แนวทางการพฒันาและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 
603-412 สังคมวทิยาอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 

Industrial Sociology 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้กบัสังคมวิทยาอุตสาหกรรม โครงสร้างอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตในงาน

อุตสาหกรรม การจดัองค์การอุตสาหกรรม บุคลากรในงานอุตสาหกรรม แรงงาน    การรวมตวักนัและพฤติกรรม
องคก์าร กระบวนการทางสังคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกบั    การเปล่ียนแปลงทางสังคม สถาบนัทางศาสนากบั
สังคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกบัการจดัระเบียบสังคม การจดัระดบัช่วงชั้นทางสังคมอุตสาหกรรม สถานภาพและ
บทบาทของสตรีในสังคมอุตสาหกรรม 
 



 

 

 

603-413 เทคนิคการให้การศึกษาแก่สังคม             3(3-0-6) 
Education Transferring Technique to Society 
ศึกษาแนวทาง ปรัชญา หลกัการและแนวคิดในการศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตในชุมชนการฝึกอบรม การสาธิต 

นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การสอนทกัษะ การเปล่ียนแปลง  เจตคติและการยอมรับนวตักรรม การเลือกใช้เทคนิคการ
ใหก้ารศึกษาสังคม 
 
603-414 การพฒันาสังคมเปรียบเทยีบ              3(3-0-6) 

Comparative  Society Development 
ศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบวิธีการด าเนินงานของการพฒันาชุมชนในประเทศ  และต่างประเทศ การจดัตั้ง

องคก์าร การวางแผนและการบริหารงานพฒันาชุมชนของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกบัประเทศไทย 
    
กลุ่มสหกจิศึกษา  
603-310     สหกจิศึกษา              9(0-40-9) 
       Cooperative Education 
      วชิาบังคับก่อน : รายวชิา 100–244  เตรียมสหกจิศึกษา 

     การปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะดา้นการพฒันาสังคมหรืองานท่ีเหมาะสมในสภาพจริงของการท างาน  ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลนิเทศของผูบ้งัคบับญัชาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นเวลา  15  สัปดาห์  หรือไม่นอ้ยกว่า  600  
ชัว่โมง 

 


