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หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย นิ ยาม ประพจน์ การให้สัญลักษณ์
แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์ และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้
ในการดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น การจัดลําดับและการจัด
หมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่ องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจก
แจงแบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย
100-112 คอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Introduction to Computer
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็ นมาและ วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์
ในยุคต่ างๆ องค์ประกอบและระบบของคอมพิ วเตอร์ อุ ปกรณ์ นําข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่ วยความจํา
สํ ารอง ระบบปฏิ บ ัติ การ โปรแกรมประยุ กต์ การประมวลผลข้อมู ล ผังงาน ภาษาคอมพิ วเตอร์ และ
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึ กษาหลักการและวิวฒ
ั นาการของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่
ให้เข้ากับ การดําเนินชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์

100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
ศึกษาสถิ ติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ ยวกับความน่ าจะเป็ น การแจกแจงความน่ าจะเป็ น
การแจกแจงที่ สําคัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่ า การทดสอบสมมติ ฐาน การวิ เคราะห์ ความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิ เคราะห์ ความถี่ สถิ ติศาสตร์
ไม่อิงพารามิเตอร์
100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Fundamentals
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพัฒนาโปรแกรม
การจัด การฐานข้อ มู ล ระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ การสื่ อ สารข้อ มู ล และเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
การประยุกต์ใช้งานเวิร์ดองค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาํ ข้อมูลเข้าและแสดงผล
หน่ ว ยความจํา สํ า รอง ระบบปฏิ บ ัติ ก าร โปรแกรมประยุ ก ต์ การประมวลผลข้อ มู ล ผัง งาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึ กษาธรรมชาติ และ
นิ เวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์และดุลยภาพระหว่าง
เหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุ ษย์ต่อปั จจัยทางกายภาพ
โดยอาจมีตวั อย่างของกิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจต่อการ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
100-122 เคมีทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Chemistry
ศึ ก ษาพื้ น ฐานของอะตอม คุ ณ สมบัติ ข องก๊ า ซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย
การสมดุลทางเคมี การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออกซิ เดชันและรี ดกั ชัน เคมีจลน์
และนิวเคลียส

100-123 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Physics
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิ คทางฟิ สิ กส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง ฟิ สิ กส์
แผนใหม่ แ ม่ เ หล็ก ไฟฟ้ า การพัฒ นาอุ ป กรณ์ ใ นการจัด เก็ บ การสื่ อ สาร และการโต้ต อบข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
Fundamentals of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
สําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ปนาโน เครื่ องมือและการวิเคราะห์ทางด้าน
นาโนเทคโนโลยี วัสดุ นาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์นาโน
อิเล็กทรอนิ กส์ และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความเป็ นพิษของนาโนที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปั จจุบนั และแนวโน้มของ
นาโนเทคโนโลยีในอนาคต
100-127 ชีววิทยาทัว่ ไป
3(2-2-5)
General Biology
ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของสิ่ งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต
ความต่อเนื่ องของชีวิตและพันธุ ศาสตร์ การสื บพันธุ์และการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสร้าง
และสรี รวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อระบบนิเวศ และการนําความรู ้ไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน
100-128 ชีวติ กับพลังงาน
3(2-2-5)
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิ ด
ของพลังงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและรู ปแบบพลังงานและการเปลี่ยนรู ป
พลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่งพลังงาน
ทดแทนประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใต้พิภพ พลังงาน
จากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ ม การใช้พลังงานทดแทน

100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึ ก ษาวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่น ๆ รวมถึง
แนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของ
มนุษย์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่นฐานและการ
สถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนื อ การรับอิทธิ พลของอารยธรรมอินเดีย
รวมทั้งอารยธรรมของชาติ โบราณที่ มี ส่ วนสร้ างสรรค์พ้ื นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี
อารยธรรมขอม อารยธรรมศรี วิ ชัย การเริ่ มก่ อตัวของอารยธรรมไทยที่ เด่ นชัด ตั้งแต่ สมัยอยุธยา
เป็ นต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่
100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึกษาวิวฒั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่
15จนถึ งปั จจุบนั การวิเคราะห์ ปัญหาซึ่ งเกิ ดจากการปรั บตัวเข้าสู่ อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสาน
ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้าน
การเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กับการแสดงออกทางศิ ลปะในรู ปของสถาปั ตยกรรม
จิ ต รกรรมและประติ ม ากรรม ลัก ษณะความแตกต่ า งระหว่ า งศิ ล ปกรรมไทยกับ ศิ ล ปะสากล
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีอิทธิ พลต่อวิวฒั นาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ
รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ

100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรี
อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟั ง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของดนตรี แต่ละสมัย
รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การจําแนกประเภท
รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่าง ๆ การจับกลุ่มตัวโน้ต
ตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง บันไดเสี ยงต่างๆ การฝึ กอ่าน
ตัวโน้ตง่ายๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี สากลได้
100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปั จจัยด้านชีววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม ความจําของ
มนุ ษย์การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุ ษย์ ความคิดและการแก้ปัญหา
การปรั บตัว สุ ขภาพจิ ต และพฤติ กรรมทางสังคมของแต่ ละบุ คคลและกลุ่ม เน้นการบูรณาการ
การสอนและกิ จกรรมประกอบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริ งของพฤติกรรมมนุ ษย์
ในสังคมปัจจุบนั และใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึ ก ษาวิว ฒ
ั นาการของกฎหมาย ทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด ต่ า ง ๆ ทางกฎหมาย สกุล
กฎหมายที่ สํา คัญ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งวิ ช ากฎหมายกับ ศาสตร์ แ ขนงต่ า ง ๆ การใช้ก ฎหมาย
กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ า งกฎหมาย การตี ค วามกฎหมาย การอุ ด ช่ อ งว่า งของ
กฎหมายสิ ทธิ์และการใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะต่าง ๆ

100-142 หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Political Science
ศึ กษาขอบข่ ายและวิ ธี การศึ กษาทางรั ฐศาสตร์ รั ฐ กระบวนการทางการเมื อง รั ฐบาล
รั ฐสภา พรรคการเมื อง กลุ่ มผลประโยชน์ และอุ ดมการณ์ ทางการเมื องที่ สําคัญ ตลอดจนการเมื อง
ระหว่างประเทศ
100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึ กษาวิว ฒ
ั นาการการปกครองของไทย รั ฐธรรมนู ญและโครงสร้ างทางการปกครอง
สถาบันนิ ติบ ัญญัติ บริ หารและตุ ลาการ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วนภู มิภาคและส่ วนท้องถิ่ น
ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิ จ
ปั จจัยกําหนดอุปสงค์ อุ ปทานของสิ นค้า พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ลักษณะสําคัญของการตลาด
สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ
การกําหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสําคัญของการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ
100-146 พลศึกษา
Physical Education
ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนาร่ างกายและจิตใจให้สมบูรณ์

1(0-2-1)

100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิ บตั ิ การเกี่ ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทางในการ
ลีลาศ การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการ
ลีลาศแบบบอลรู มและลาตินอเมริ กนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ

100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของสั ง คม วิ เ คราะห์ สั ง คมในรู ปแบบต่ า งๆ
ความสัมพันธ์และอิทธิ พลของมนุ ษย์กบั สังคม หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนปั ญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาสังคม
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึกษาลัทธิ ทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและ
เศรษฐกิจ เปรี ยบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกันและ
ศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม
3(3-0-6)
100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา
ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิต
ของมนุ ษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการดําเนิ นชีวิตอย่างเห็นคุณค่า
2(1-2-3)
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
Study Skills in Higher Education
ศึ กษาปรั ชญา ระบบการศึ กษาและหลักสู ตรของมหาวิ ทยาลัย เป้ าหมายในการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้างทักษะการเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ เทคนิ คการ
สร้างความรักในการเรี ยน เทคนิ คการฟั ง เทคนิ คการอ่าน เทคนิ คการเขียนและการจดบันทึกความรู ้ เทคนิ ค
การพูดเพื่อนําเสนองาน เทคนิ คการบริ หารเวลา เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน
วิธีการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ และการเตรี ยมตัวสอบและวิธีการทําข้อสอบ
100-163 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ศึกษาประวัติและประโยชน์ของนันทนาการ ความสําคัญของการพักผ่อนและนันทนาการ
ที่มีต่อการดําเนินชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ แนวโน้มและ
บทบาทของนันทนาการในสังคมปั จจุบนั และการฝึ กร่ วมกิจกรรมนันทนาการ

100-164 การใช้ ห้องสมุด
1(1-0-2)
Using the Library
ศึ ก ษาการใช้ห้อ งสมุ ด ตลอดจนการดํา เนิ น งานและวิ ธี ใ ช้อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ในห้อ งสมุ ด
ระบบการจัด หมู่ห นังสื อ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิ ง วิธีรวบรวมบรรณานุ กรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ
3(3-0-6)
100-165 การคิดวิเคราะห์
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด การพ ฒั นากระบวนการใช้เ หตุผ ลทางตรรกวิท ยา
ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้และกิจกรรมฝึ กการคิด การฝึ กวิธีการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์
จากกรณี ศึก ษา กระบวนการคิด แก้ปั ญ หาและการคิด สร้า งสรรค์ จากการเผชิญ สถานการณ์
การจัดการความรู ้ การพัฒนาเหตุผลเชิ งจริ ยธรรม เทคนิ คการคิดเพื่อตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์ความ
สมเหตุสมผล และการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ นสัมฤทธิ์ ผลจากการฝึ กฝนทักษะการคิด
100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASIEN Studies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิ จ
พื้นฐานในประชาคมอาเซียนเน้นประเทศพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจา
ที่มีผลกระทบต่อประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย
100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การทํากิ จกรรมเพื่อส่ วนรวม การรู ้ จกั สิ ทธิ และ
หน้าที่ของตน การเรี ยนรู ้ประชาธิปไตย คุณธรรมและจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่ างไกลจากยาเสพ
ติด การทํานุ บาํ รุ งรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนําองค์ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
ศึ ก ษาความหมาย ความรู ้ ท ั่ว ไปเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรม ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม
ทั้งตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
กระแสความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์
100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
3(3-0-6)
Life and Literature
ศึกษา ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิ พลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น นวนิ ยาย
บทกวี บทละคร และงานเขี ยนอื่ น เพื่อเข้าใจเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างวรรณกรรมกับชี วิต
ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชี วิตและ
สังคม ทั้งยังส่ งเสริ มการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง แนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ใน
รู ปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หารจัดการในครอบครัว การจัดการของ
ชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวันออก
และ ภู มิปัญญาชนชาติ ตะวันตก ภู มิปัญญาท้องถิ่ นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่ นใต้ เน้นภู มิปัญญา
ท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ภูมิปัญญาด้านภาษาและ
วรรณคดี เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต

100-242 สั นติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปั ญหาความขัดแย้งและ
ความรุ นแรงในสังคม ครอบครั ว ชุ มชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู ้ ด้าน
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง
ได้โดยสันติวิธี
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
2(1-2-3)
Cooperative Education Preparation
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป
ศึ ก ษาหลัก การ แนวคิ ด กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาและระเบี ย บข้อ ปฏิ บ ัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
จริ ยธรรมในวิชาชี พ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิ คการเตรี ยมตัวสมัครงาน ความรู ้
พื้นฐานในการปฏิ บตั ิ งานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิ กภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สาร การสร้ า งมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ การทํา งานร่ ว มกัน ในองค์ก ร และระบบ
บริ หารงานอย่างมี คุณ ภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิ ธีการเขี ย นรายงาน และเทคนิ ค การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ อันเป็ นพื้นฐานของการเตรี ยมตัวเพื่อการทํางานในสังคมอย่างมีความสุ ข
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร ในด้านการฟั ง
การพูดการอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษา
100-151 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับต้น ฝึ กทักษะทั้ง 4 คือ ฟั ง พูด อ่าน
และเขียน ให้เชื่อมโยงประสานกัน เพื่อเป็ นพื้นฐานไปสู่ความสามารถในการศึกษาขั้นต่อไป

100-152 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่ อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้างและศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในการดําเนิ นชีวิตอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้น
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3(2-2-5)
100-154 ภาษาจีน 1
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน(Pinyin)ให้ถูกต้องชัดเจน
ตามหลักสัทอักษรจี น วิธีเขี ยนภาษาจี นพื้นฐาน การสร้ างประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา
100-155 การพัฒนาการอ่ านภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai Language
ศึ ก ษาหลัก การพัฒ นาทัก ษะการอ่ า นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้แ ก่ การอ่ า นจับ ใจความ
การวิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
100-156 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษขั้นสู ง
3(2-2-5)
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการพัฒนามโนทัศน์และเทคนิคของการอ่านภาษาอังกฤษ กลไกในการอ่านตลอดจน
ความมุ่ งประสงค์ในการอ่านหนังสื อ ระดับของการอ่าน การเริ่ มต้นการอ่ านและการอ่ านเตรี ยม
การอ่านกวาดและการอ่านเก็บ การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์และการอ่านตรวจพินิจ การอ่านเปรี ยบเทียบ
และการพัฒนาความเร็ วในการอ่าน วิธีการอ่านเร็ วเบื้องต้น การพัฒนานิสยั ในการอ่าน
100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะการพูดแบบ
ต่างๆในที่ ชุมชนที่ถูกต้อง การใช้ถอ้ ยคําสํานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อ
ที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวติ

100-250 ภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
English III
วิชาบังคับก่ อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาทักษะในการอ่านในรู ปของการเสนอกลวิธีต่างๆ อันจะเอื้อให้เกิ ดความเข้าใจใน
เรื่ องที่อ่านได้ดีข้ ึน เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท์ คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ทวั่ ไปในวงการ
ธุรกิจ วิธีการอ่านจับใจความและการตีความ ด้วยการฝึ กอ่านคําจากบทความ ตํารา และหนังสื อพิมพ์
100-251 ภาษาอังกฤษ 4
3(2-2-5)
English IV
วิชาบังคับก่ อน : 100-250 ภาษาอังกฤษ 3
ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในที่ทาํ งาน การเขียนสํานวนที่ถูกต้องของภาษาอย่างมี
หลักเกณฑ์และภาษาที่ใช้ในสังคมที่ จาํ เป็ นในการติดต่องานเช่ นการใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย
การต้อนรับแขก การขอข้อมูลและการจดบันทึกข้อความ
3(2-2-5)
100-252 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิชาการเฉพาะด้ าน
English for Academic Purpose
ศึกษาศัพท์เทคนิ ค การใช้ภาษาและโครงสร้างประโยค สํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้สําหรั บ
วิชาการเฉพาะด้าน
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่อเนื่ องจากภาษาจีน 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษาให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม การค้นคําศัพท์จากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอักษร
จีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ
600 คํา

100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟั ง พูด อ่าน
เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่ อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่ องจากภาษา
มลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์ที่กาํ หนดได้
100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(2-2-5)
Japanese I
ศึ กษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขี ยนตัวอักษรฮิ รางะนะ และอักษรคาตะคานะ
คําศัพท์พ้ืนฐานรู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการสื่ อสาร ฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อ
ความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ปุ่นเกี่ ยวกับกิ จวัตรประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัว
ด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร
100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสี ยงและการพูด การเขียน
ประโยค การอ่านข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ในชี วิตประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยง
และการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์พ้ื น ฐาน รู ป ประโยคและไวยากรณ์ พ้ื น ฐาน เน้น ฝึ กบทสนทนาที่ ใ ช้ใ น
ชีวิตประจําวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้ อของ โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ย
ภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่านข้อความ ฝึ กการเขียนเป็ นรู ปประโยค

100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่ อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสาร ด้วยการฟั งและพูด
ภาษาเกาหลีและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ยน โดยฝึ กการใช้ภาษาบูรณาการ
ทักษะพื้นฐานในระดับสูงขึ้น
100-351 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business I
ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียน
ให้นักศึกษาเรี ยนรู ้ถึงทฤษฎี และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขียนจดหมายธุ รกิ จและการฝึ กฝนให้เขียน
จดหมายธุ รกิ จแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการพัฒนาทักษะการพูดให้นักศึกษาเรี ยนรู ้ และ
ฝึ กฝนการสนทนาในรู ปแบบต่าง ๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ
100-352 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business II
วิชาบังคับก่ อน : 100-351 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 1
ศึกษาการฝึ กฝนต่อจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยให้นกั ศึกษาฝึ กฝนเขียนจดหมาย
ธุรกิจและ งานเขียนอื่นทางธุรกิจที่ ซับซ้อนและยุง่ ยากยิ่งขึ้น ทั้งยังฝึ กฝนการสนทนาและอภิปราย
แสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจที่มีระบบสูงขึ้นไปอีก
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใช้เหตุการณ์สมมติเพื่อให้นักศึกษาฝึ กหัดในการสนทนา
รู ปแบบของภาษาที่ได้เรี ยนมาแล้วในการสนทนา ศึกษาการออกเสี ยงให้ถูกต้อง ศึกษาศัพท์สาํ นวน
ต่าง ๆ ที่ น่ารู ้ ฝึ กทบทวนการเล่ าลําดับเหตุการณ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นในเรื่ องต่าง ๆ
เพื่อเตรี ยมตัวในการเข้าสัมมนาหรื อรับการอบรม

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
201-203 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ศึกษาลักษณะขององค์การ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดาํ เนิ นงานขององค์การธุรกิจ
กระบวนการบริ หาร การวางแผน การจัดองค์การ การวินิจฉัยสั่งการ
การส่ งเสริ มกําลังใจผูป้ ฏิบตั ิงานและ
การควบคุม
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการธุ รกิจ ความรับผิดชอบขององค์การธุ รกิจต่อสังคม การ
กําหนดทิศทางขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ การกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์สู่
การปฏิบตั ิในสถานการณ์ต่าง ๆ การประเมินผลและควบคุมทางกลยุทธ์
202-101 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักการ
และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบ
การเงินสําหรับกิจการซื้อขายสิ นค้าและกิจการให้บริ การ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย
205-200 หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาหน้าที่ทางการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การ การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ เชิ งกลยุทธ์ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึ กอบรม การพัฒนาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทน
สวัสดิ การ จูงใจ บํารุ งขวัญ การประเมินผลงาน
การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ ง กฎหมายแรงงานและแรงงาน
สัมพันธ์ และแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
401 -101 หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง
กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองที่สาํ คัญตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศ

401 -102 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครอง รัฐธรรมนูญ และโครงสร้างทางการปกครอง สถาบันนิติบญั ญัติ บริ หารและ
ตุลากร การปกครองส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตาม
กฏหมายรัฐธรรมนูญ
603-101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกําหนดอุปสงค์
อุปทานของสิ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ลักษณะสําคัญของการตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชี ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกําหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการ
คลังโดยสังเขป ความสําคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ
603 – 102 สั งคมวิทยาเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Sociology
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของสังคมวิทยา ประวัติความเป็ นมาแนวความคิดทางจิ ตวิทยา ทฤษฎีสังคมวิทยา
การจัดระเบี ยบสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม พฤติ กรรมรวมหมู่ และ
พฤติกรรมเบี่ยงเบน
603-103 การจัดการความรู้และองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management and Learning Organization
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและประเภทของความรู ้ ระบบการจัดการความรู ้ การสร้าง การ
แสวงหาและการบันทึกความรู ้ แนวทางการรวบรวมและการเปลี่ยนแปลงระหว่างความรู ้ภายในและภายนอกตัวบุคคล
การประมวลผลและสร้ างระบบคลังความรู ้ การทดสอบระบบและการพัฒนาการถ่ ายทอดความรู ้ จริ ยธรรมและ
ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับความรู ้ กระบวนการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และการบูรณาการสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
กับแนวทางการพัฒนาสังคม
603–201 สั นติศึกษากับการพัฒนาสั งคม
3(3-0-6)
Peace Studies and Society Development
ศึกษาความหมายแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปั ญหาความขัดแย้งและความรุ นแรงในสังคม
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ นรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม บูรณาการ
กับการพัฒนาสังคม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี

603- 202 การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Social and Cultural Changes
ศึกษาความหมาย ความคิด ทฤษฎีและรู ปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวฒั นาการของ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย วิเคราะห์ปัญหาครอบครัวไทย การล้มสลายของสถาบันครอบครัว หลักการและแนวคิด
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยเน้นโครงสร้างสังคมและระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
603- 203 การประยุกต์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Application to Development
ศึกษาปรั ชญา แนวคิดที่เกี่ ยวข้อง อุดมการณ์ หลักการ เทคนิ ค วิธีการ และกรณี ตวั อย่างเกี่ ยวกับปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระบวนการ และขบวนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จพอเพียงไปสู่ การปฏิ บตั ิ ตลอดจนรู ปแบบ กลไก กลยุทธ์ และกลวิธีการประยุกต์ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในการพัฒนาสังคม
603 - 301 สั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
Social and Cultural of ASEAN
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซี ยน เน้น
พื้น ที่ ใ กล้เ คี ย งกับ ประเทศไทย องค์ป ระกอบของประเทศร่ ว มเจรจา ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประชาคมและกระทบต่ อ
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย
603-401 สวัสดิการสั งคม
3(3-0-6)
Social Welfare
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคม ศึกษาวิวฒั นาการงานสวัสดิการสังคมของไทยและ
ต่างประเทศ สวัสดิการชุมชนรู ปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ตลอดจนกระบวนการในการกําหนดและ
วิเคราะห์นโยบายทางสังคม
603-403 ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Local Wisdom and Development
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ และความสําคัญของภูมิปัญญาไทย วิวฒั นาการและกระบวนการเรี ยนรู ้
ของภูมิปัญญาไทย ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทย กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม กระบวนการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา ภูมิปัญญากับการแก้ปัญหาทางสังคมไทย

603-405 การบริหารงานท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Administration
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ การบริ หารงานท้องถิ่น วิวฒั นาการ การวางแผน การจัดโครงสร้าง
องค์การ การนําและการควบคุม ติดตามประเมินผลงานของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นสากลและในประเทศไทย
603-406 สั มมนาคุณธรรม จริยธรรม
2(1-2-3)
Seminar on Morality
ศึกษาหลักคุณธรรมจริ ยธรรมของศาสนาต่างๆ เช่น พุทธ อิสลาม ที่จาํ เป็ นต่อนักพัฒนาสังคม เน้นการปฏิบตั ิ
และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมเน้นคุณธรรมจริ ยธรรม
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
603-104 ทฤษฏีการทางพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Society Development Theories
ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสหวิชาในการพัฒนาสังคม กรอบความคิดรู ปแบบต่าง ๆ ของการ
พัฒนาสังคม รวมทั้งแนวความคิดและวิวฒั นาการเกี่ยวกับนโยบายสังคม และกระบวนการวิธีการพัฒนาสังคม
603-205 การวางแผนกลยุทธ์ เพือ่ การพัฒนาสั งคม
3(3-0-6)
Strategic Planning For Society Development
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและความสําคัญของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การกําหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การกําหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิดของ
กลยุทธ์ การวิเคราะห์กลยุทธ์และทางเลือกกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การทบทวน ประเมิน และการควบคุมกล
ยุทธ์
603-206 ภาวะผู้นําในงานพัฒนาสั งคม
3(3-0-6)
Leadership in Society Development
ศึกษาความหมายผูน้ าํ ภาวะความเป็ นผูน้ าํ คุณลักษณะของผูน้ าํ ประเภทของผูน้ าํ บทบาทผูน้ าํ ปั จจัยที่
ก่อให้เกิดภาวะผูน้ าํ แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเป็ นผูน้ าํ การสรรหาผูน้ าํ เทคนิคในการอบรมผูน้ าํ ในชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ กับงานพัฒนาสังคม

603 -303 จิตวิทยาสั งคม
3(3-0-6)
Social Psychology
ศึ ก ษาความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมทางสัง คม วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย ทางจิ ต วิ ท ยาสัง คม ตัว ตนและ
บุคลิกภาพ แรงจูงใจและอิทธิ พลทางสังคม การรับรู ้ทางสังคม การปรับตัว ความแปลกแยกกับผลกระทบทางสังคม
อคติและการเลือกปฏิบตั ิในสังคมการเมือง
603-304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Information Technology for Society Development
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดต่อสื่ อสาร การสื บค้นฐานข้อมูลที่ทนั สมัยต่างๆ รวมทั้งการสร้าง
โฮมเพจและเว็บไซต์เพื่อใช้ในงานพัฒนา เช่น ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ ในการจัดการงานพัฒนาองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน การนําใช้ขอ้ มูลเพื่อประเมินสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์
ประเภทข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อประโยชน์ในการสื่ อสารในองค์กรชุมชนและการสร้างเครื อข่ายทางสังคม
603-305 การจัดการความเสี่ ยงทางสั งคม
3(3-0-6)
Social Risk Management
ศึกษาหลักการของการบริ หารความเสี่ ยง ประเภทและระดับความเสี่ ยง เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงทาง
สังคมทั้งทางด้านปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ สถาบัน สังคม สิ่ งแวดล้อม และสถานการณ์ ระหว่างประเทศ แนวทาง
และวิธีการในการป้ องกันความเสี่ ยง การควบคุมความเสี่ ยง และการจัดการความเสี่ ยงทางสังคม
603-404 ศึกษาศาสตร์ เพือ่ พัฒนาสั งคม
3(3-0-6)
Education for Social Development
ศึกษาประวัติการศึกษาของไทย ขอบข่ายของการจัดการศึกษาในปั จจุบนั บทบาทของชุ มชนต่อการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รู ปแบบและวิธีการของการจัดการศึกษาขององค์กรการปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ปัญหาของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสังคม
603-408 ประชากรศาสตร์ และประชากรศึกษา
3(3-0-6)
Demography and Population Education
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ทฤษฎีทางประชากร องค์ประกอบในการวิเคราะห์ประชากร เทคนิคการวิเคราะห์
ประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร การเจริ ญพันธุ์ การตาย การย้ายถิ่น ปั ญหาและนโยบายทางด้านประชากรของ
ประเทศ ประชากรศึกษา ประชากรศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทคนิ ควิธีการประชากรศึกษา บทบาทของ
ประชากรศึกษาในการแก้ไขปั ญหาประชากรของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ

603-409 วิเคราะห์ สังคมและแนวทางการพัฒนา
3(2-2-6)
Analysis and Solution of Society Development
ศึกษาลักษณะของปั ญหาสังคม พลวัตร และศักยภาพของสังคมในการพัฒนา หลักการวิเคราะห์ปัญหา
สังคมจากเอกสาร และภาคสนาม ฝึ กปฏิบตั ิ วิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของชุมชน ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดญั หาและวิธีการ
แก้ปัญหาในสังคม
603-410 สั มมนาปัญหาสั งคม
3(2-2-6)
Seminar on Social Problem
ศึกษา ความหมาย และขอบเขตของปั ญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาสังคม สาเหตุ
ของปั ญหาสังคม ปั ญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทัว่ ไปสังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปั ญหาสังคมที่มีต่อ
บุคคล กลุ่มคนและสังคม วิธีดาํ เนินการแก้ไขปัญหาของสังคม
603-411 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสั งคมศาสตร์
3(2-2-5)
Social Research Methodology
ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์และความหมายของการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ วิธีการต่างๆในการวิจยั การ
ดําเนิ นการวิจยั การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การอ่านผลการวิจยั การเขียน
โครงการวิจยั การนําวิธีการและผลการวิจยั ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน ฝึ กปฏิบตั ิงานการดําเนิ นงานวิจยั ภาคสนามทุก
ขั้นตอน
603-412 การจัดการความขัดแย้ ง
3(3-0-6)
Conflict Management
ศึกษาแนวคิด ประเภท ระดับความขัดแย้งทางสังคม เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านปั จเจกบุคคล กลุ่ม
องค์การ สถาบัน วัฒนธรรม โครงสร้าง สังคม การสื่ อสาร ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม และสถานการณ์ระหว่าง
ประเทศ แนวทางในการป้ องกันและการจัดการความขัดแย้ง
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
603-105 การพัฒนาชุ มชนเมืองและชุ มชนชนบท
3(3-0-6)
Urban and Rural Community Development
ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาเมืองและชนบทในลักษณะของสหวิทยาการ โดยมีสาระสําคัญที่เน้นคุณภาพชีวิต
ของการอยูอ่ าศัยที่ดีในชุมชนเป็ นเป้ าหมายร่ วม ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรู ปแบบของการพัฒนาเมืองและชนบทในแง่
ของสิ่ งแวดล้อม ลักษณะของชุมชน การอยูอ่ าศัย การทํามาหากิน และธุรกิจ การหลอมตัว และผันแปรของวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ของประชากรประเภทและกุล่มต่าง ๆ และการจัดบริ การทางสังคม

603-106 การจัดการธุรกิจเพือ่ การพัฒนาสั งคม
3(3-0-6)
Business Management for Society Development
ศึกษาโครงสร้างองค์กรธุรกิจทัว่ ไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ แนวคิดในการจัดตั้งองค์กร
ธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุ รกิจ หลักการบริ หารและหน้าที่การวางแผน การจัดคน การจูงใจให้
คนทํางาน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศในองค์กร สิ่ งแวดล้อมภายใน สิ่ งแวดล้อมภายนอก ความแตกต่าง
ของการจัดองค์กรสังคมเกษตรและอุตสาหกรรม
603-207 การสั งคมสงเคราะห์
3(3-0-6)
Social Work
ศึกษาความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วัตถุประสงค์และความสําคัญของงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน
ความสัมพันธ์ของงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน กับงานสวัสดิการสังคมวิวฒั นาการของการสังคมสงเคราะห์ในประเทศ
ไทย บทบาทหน้าที่ ลักษณะและขอบเขตการให้บริ การ ความจําเป็ นของวิชาชีพที่มีต่อสังคมไทย ในการพัฒนาคนและ
พัฒนาสังคมการเปรี ยบเทียบการสงเคราะห์ชุมชนในต่างประเทศ บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ชุมชน
603-208 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และชุ มชน
3(3-0-6)
Development of Quality of Life and Community
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของประชากรและชุมชน การดูแล
สุ ขภาพอนามัยครอบครัว การสาธารณสุ ขมูลฐานในชุมชนปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของชุมชน และ
ตัวชี้วดั แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
603-209 การพัฒนากลุ่มและเครือข่ ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาสั งคม
3(3-0-6)
The Development of Group and Network of Learning in Society Development
ศึกษาขอบข่ายความสําคัญ องค์ประกอบ หลักการและเทคนิคการรวมกลุ่ม การพัฒนากลุ่ม ปั จจัยที่มีผล
ต่อการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม การสร้างเครื อข่าย แนวคิด องค์ประกอบ ในการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ของ
ชุมชน ศึกษาเครื อข่ายการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสําเร็ จในด้านต่างๆ
603-210 การพัฒนาแบบยัง่ ยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
ศึกษา ความเป็ นมาของการพัฒนาแบบยัง่ ยืน แนวคิด ความหมาย หลักการของการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
แนวทางการพัฒนาสังคม การเมือง เศรษฐกิจแบบยัง่ ยืน บทบาทขององค์กรต่อการพัฒนาแบบยัง่ ยืน

603-306 การพัฒนาผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Elderly Development
ศึกษาแนวคิด หลักการและความสําคัญของการพัฒนาผูส้ ู งอายุ สถานการณ์ของผูส้ ู งอายุ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อผูส้ ู งอายุ ปั ญหาผูส้ ู งอายุ การเตรี ยมความพร้อมของ
ผูส้ ู งอายุ ในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมผูส้ ู งอายุ จัดสวัสดิการ หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ นโยบายและแผนพัฒนาผูส้ ูงอายุ
603-307 การพัฒนาเยาวชน
3(3-0-6)
Juvenile Development
ศึกษาความหมายของเยาวชน หลักการและความสําคัญในการพัฒนาจิตวิทยาวัยรุ่ นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
เยาวชน การจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนนโยบายและแผนพัฒนาเยาวชน ปั ญหาเยาวชนและ
การแก้ไข หน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชน
603-308 การพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
3(3-0-6)
Socio-economic Development
ศึกษาความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎี
การพัฒนาสังคม นโยบายและแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กระบวนการพัฒนาชุมชนในประเทศ
ไทย ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
603-309 สถานการณ์ ด้านสั งคมเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Socio-Economical Situation in Society
ศึกษาสิ่ งแวดล้อมทางด้านกายภาพ สถานการณ์ดา้ นสังคมเศรษฐกิจในชุมชน ปั ญหา ด้านสิ่ งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม อันเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน ปั ญหาอันเป็ นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั แนวทางการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ
603-412 สั งคมวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Sociology
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นกับสังคมวิทยาอุตสาหกรรม โครงสร้างอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตในงาน
อุตสาหกรรม การจัดองค์การอุตสาหกรรม บุคลากรในงานอุตสาหกรรม แรงงาน การรวมตัวกันและพฤติกรรม
องค์การ กระบวนการทางสังคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถาบันทางศาสนากับ
สังคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับการจัดระเบียบสังคม การจัดระดับช่วงชั้นทางสังคมอุตสาหกรรม สถานภาพและ
บทบาทของสตรี ในสังคมอุตสาหกรรม

603-413 เทคนิคการให้ การศึกษาแก่สังคม
3(3-0-6)
Education Transferring Technique to Society
ศึกษาแนวทาง ปรัชญา หลักการและแนวคิดในการศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตในชุมชนการฝึ กอบรม การสาธิต
นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การสอนทักษะ การเปลี่ยนแปลง เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การเลือกใช้เทคนิคการ
ให้การศึกษาสังคม
603-414 การพัฒนาสั งคมเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Society Development
ศึกษาวิเคราะห์ รู ปแบบวิธีการดําเนิ นงานของการพัฒนาชุมชนในประเทศ และต่างประเทศ การจัดตั้ง
องค์การ การวางแผนและการบริ หารงานพัฒนาชุมชนของประเทศต่างๆ เปรี ยบเทียบกับประเทศไทย
2.4 กลุ่มสหกิจศึกษา
603-310 สหกิจศึกษา
9(0-40-9)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 100–244 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานเพื่อฝึ กทักษะด้านการพัฒนาสังคมหรื องานที่เหมาะสมในสภาพจริ งของการทํางาน ภายใต้การ
กํากับดูแลนิ เทศของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เป็ นเวลา 15 สัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า 600
ชัว่ โมง

