รายละเอียดของโครงสร้ างหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 132 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 9
3) กลุ่มวิชาภาษา
15
4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
3
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
96
1) กลุ่มวิชาชีพ
81
ก. วิชาชีพ - บังคับ
66
ข. วิชาชีพ - เลือก
15
2) วิชาโท
15
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนรายวิชากลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่
น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
1.1) ศิลปะและวรรณกรรม (Fine Arts and Literature)
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ART 103
ศิลปะวิจกั ษ์
3(3-0-6)
(Art Appreciation)
ART 119
ศิลปะและการออกแบบในสังคมไทย
3(2-2-5)
(Art and Design in Thai Society)

HUM 104
HUM 123
HUM 124
HUM 133
HUM 134
MUS 104

วรรณคดีไทยปริ ทศั น์
(Thai Literary Reviews)
ศาสตร์และศิลป์ แห่งการดําเนินชีวติ
(Sciences and Arts of Living)
มนุษย์กบั ความคิดสร้างสรรค์
(Man and Creative Thinking)
วรรณศิลป์ วิจกั ษ์
(Literal Art Appreciation)
วรรณกรรมกับชีวติ
(Literature and Life)
ดนตรี วจิ กั ษ์
(Music Appreciation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2) ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religions)
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
HUM 106
ตรรกวิทยา
3(3-0-6)
(Logic)
HUM 107
จริ ยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ethics)
HUM 109
พุทธศาสนศึกษา
3(3-0-6)
(Buddhist Studies)
HUM 110
สุ นทรี ยศาสตร์
3(3-0-6)
(Aesthetics)
HUM 128
ปรัชญากับการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life Development)
HUM 131
ชีวติ กับธรรมะ
3(3-0-6)
(Life and Buddhist Dharma)
HUM 132
ความดีงามตะวันออก
3(3-0-6)
(Eastern Righteousness)
ART 120
ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
3(2-2-5)
(Art in ASEAN Culture)
1.3) ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม (History and Civilizations)
2

HUM 114
HUM 125
HUM 126
HUM 127

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ประวัติศาสตร์ ไทยร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Thai History)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Wisdom)
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary South East Asia)
มนุษย์กบั อารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Civilizations)

1.4) นันทนาการ (Recreation)
ESS 122
ESS 123
ESS 126
ESS 127

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดค่ายพักแรมและกิจกรรมผจญภัย
3(2-2-5)
(Camp Management and Adventure Activities)
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
(Exercise for Health)
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
3(3-0-6)
(Health Promotion)
การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
3(2-2-5)
(Recreation Sports and Tourism Management)

1.5) สั งคมวิทยา จิตวิทยา และการเมือง (Sociology, Psychology and Politics)
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
SOC 111
สังคมมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Society)
SOC 112
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Everyday Life)
SOC 113
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics and Government)
SOC 114
การพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Social Development)
SOC 115
สถานการณ์โลก
3(3-0-6)
3

SOC 116
SOC 117
PPE 100
ETH 101
COM 100
POL 100

(Global Situation)
โลกาภิวตั น์
(Globalization)
ภาวะผูน้ าํ กับสังคม
(Leadership and Society)
ความรู ้เบื้องต้นทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
(Introduction to Philosophy, Politics, and Economics)
การพัฒนาและส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
(Ethical and Moral Development and Promotion)
ความรอบรู้เรื่ องสื่ อ
(Media Literacy)
ประชาสังคมกับการพัฒนา
(Civil Society and Development)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.6) กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics)
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LAW 108
ความรู ้เบื้องต้นทางกฎหมาย
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
ECO 109
ความรู ้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
ECO 150
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy)
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ จํานวนไม่
น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
2.1) วิทยาศาสตร์ (Sciences)
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
SCI 101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Technology in Everyday Life)
BCH 101
โภชนาการและการส่ งเสริ มสุ ขภาพของมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Nutrition and Health Promotions)
4

ENV 101
ENV 114
OMD 100
ENE 100
CHM 102

ชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
(Life and Environment)
สิ่ งแวดล้อมอาเซี ยน
(ASEAN Environment)
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Wisdom on Medicinal Plants)
พลังงานเพื่อชีวติ
(Energy for life)
เคมีกบั ชีวติ
(Chemistry and Life)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2) คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (Mathematics and Computer)
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MAT 142
คณิ ตศาสตร์ และสถิติในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
CSC 100
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
3(2-2-5)
(Information Technology and its Applications)
3) กลุ่มวิชาภาษา (Languages)
15 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
ดังนี้
กรณี ที่ 1 ให้เลือกเรี ยนจาก 3.2 ภาษาไทย จํานวน 3 หน่ วยกิ ต และเลื อกเรี ยน
จาก 3.1 ภาษาอังกฤษ จํานวน 12 หน่วยกิต หรือ
กรณี ที่ 2 ให้เลือกเรี ยนจาก 3.2 ภาษาไทย จํานวน 3 หน่วยกิต และเลื อกเรี ยน
จาก 3.1 ภาษาอังกฤษ จํานวน 6 หน่วยกิต หากนักศึกษามีผลการเรี ยนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา
ข้างต้นมากกว่า 3.00 ขึ้นไป ให้เลือกเรี ยนจาก 3.3 ภาษาต่างประเทศอื่นๆ จํานวน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ โดย
ความเห็นชอบจากคณบดีวทิ ยาลัยคณะ/สถาบัน ดังนี้
3.1) ภาษาอังกฤษ (English Language)
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL 111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
(Communicative English I)
ENL 112
การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
5

ENL 113
ENL 114
ENL 121
ENL 122
ENL 123

THA 106
THA 107

JPN 101

JPN 102
JPN 110

CHN 101
CHN 102

(English Listening and Speaking)
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
(English Reading and Writing)
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรี ยน
(English for Study Skills)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
(Communicative English II)
การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
(Intermediate English Listening and Speaking)
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง
(Intermediate English Reading and Writing)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.2) ภาษาไทย (Thai Language)
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
ภาษาไทยสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
3(2-2-5)
(Thai Language for Beginners)
3.3) ภาษาต่ างประเทศอืน่ ๆ (Other Foreign Languages)
3.3.1 รายวิชาภาษาญีป่ ุ่ น (Japanese Language)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 1
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 2
(Japanese for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
(Japanese Language and Culture for Communication)
3.3.2 รายวิชาภาษาจีน (Chinese Language)
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 1
(Chinese for Everyday Communication I)
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 2
(Chinese for Everyday Communication II)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

6

CHN 110

FRN 101
FRN 102
FRN 110

ISL 111
ISL 112
ISL 113

KOR 101
KOR 102
KOR 110

RUS 101
RUS 102
RUS 110

ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่ อสาร
(Chinese Language and Culture for Communication)
3.3.3 รายวิชาภาษาฝรั่งเศส (French Language)
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 1
(French for Beginners I)
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน 2
(French for Beginners II)
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร
(French Language and Culture for Communication)
3.3.4 รายวิชาภาษาอาหรับ (Arabic Language)
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 1
(Arabic for Everyday Communication I)
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 2
(Arabic for Everyday Communication II)
ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
(Arabic Language and Culture of Muslim Countries)
3.3.5 รายวิชาภาษาเกาหลี (Korean Language)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 1
(Korean for Everyday Communication I)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 2
(Korean for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
(Korean Language and Culture for Communication)
3.3.6 รายวิชาภาษารัสเซีย (Russian Language)
ภาษารัสเซี ยสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
(Russian for Beginners)
ภาษารัสเซียในชีวติ ประจําวัน
(Russian for Daily Life)
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่ อสาร
(Russian Language and Culture for Communication)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.4) รายวิชาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (Languages of ASEAN Countries)
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VTN 101
VTN 102
MLY 101
MLY 102
BHS 101
BHS 102
LAO 101
LAO 102

ธรรมาธิปไตย
RSU 101
ESS 103
ESS 105
ESS 106
ESS 107
ESS 108

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 1
(Vietnamese for Everyday Communication I)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 2
(Vietnamese for Everyday Communication II)
ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 1
(Malay for Everyday Communication I)
ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 2
(Malay for Everyday Communication II)
บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 1
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 2
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 1
(Lao for Everyday Communication I)
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารประจําวัน 2
(Lao for Everyday Communication II)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา (Interdisciplinary
3 หน่ วยกิต
and Physical Education)
นัก ศึ ก ษาจะต้อ งเรี ย นวิ ช าในกลุ่ ม สหวิ ท ยาการและพลศึ ก ษา โดยเรี ย นวิช า
2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอีก 1 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
(Dharmacracy)
ลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
(Dance for Health)
กอล์ฟ
1(0-2-1)
(Golf)
เทนนิส
1(0-2-1)
(Tennis)
เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
แบดมินตัน
1(0-2-1)
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ESS 109
ESS 110
ESS 111
ESS 112
ESS 113
ESS 114
ESS 116
ESS 117
ESS 118
ESS 120
ESS 121

(Badminton)
ยูโด
(Judo)
ว่ายนํ้า
(Swimming)
ศิลปะป้ องกันตัว
(Defense Art of Self)
การเต้นแอโรบิค
(Aerobic Dance)
เกมและกิจกรรมนันทนาการ
(Games and Recreation)
ค่ายพักแรม
(Camping)
บาสเกตบอล
(Basketball)
ฟุตบอล
(Football)
วอลเลย์บอล
(Volleyball)
หมากล้อม
(Go)
ฟุตซอล
(Futsal)
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ

PSY 311
PSY 312

การพัฒนาตนเอง
(Self Development)
ระเบียบพิธีปฏิบตั ิทางสังคม
(Social Protocol)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

96 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
81 หน่ วยกิต
66 หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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SOI 100
SOI 111
SOI 125
SOI 126
SOI 131
SOI 133
SOI 135
SOI 212
SOI 222
SOI 232
SOI 233
SOI 235
SOI 236
SOI 242
SOI 243
SOI 244
SOI 441

นวัตกรรมกรรมทางสังคมและภูมิปัญญา
(Social Innovation and Intellectual)
การสื่ อสารและนวัตกรรมทางปั ญญา
(Communication and Wisdom Innovation)
ผูน้ าํ กับการสร้างแรงบันดาลใจ
(Leaders and Establishing Inspiration)
เศรษฐศาสตร์ สาํ หรับผูน้ าํ
(Economics for Leaders)
ทฤษฎีผนู ้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(Theories of Social, Business, and Political Leader)
เศรษฐกิจการเมืองไทย
(Thai Economy and Politics)
หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance Principles)
การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
(Business Development for Society)
สื่ อและบทบาททางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(Media and Roles in Society, Business, and Politics)
จีนและอาเซี ยนศึกษาในบริ บทโลก*
(China and ASEAN Studies in Global Context)
นวัตกรรมในการทําธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
(Innovation in Business Operation and Ownership)
องค์กรอัจฉริ ยะ
( Smart Organization)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูน้ าํ
(Information System Technology for Leadership)
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
(Social Science Research)
โลกาภิวตั น์กบั การเมืองโลก*
(Globalization and Global Politics)
สัมมนาว่าด้วยรัฐสวัสดิการและประชานิยม
(Welfare State and Populism Seminar)
สหกิจศึกษา* *

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(0-35-18)
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(Co-operative Education)
SOI 442 การฝึ กงาน * *
(Practicum)
SOI 443 สารนิพนธ์ * *
(Scholarly Paper)
SOI 444 สัมมนาความเป็ นผูน้ าํ
(Seminar in Leadership)

3(0-35-18)
6(0-18-9)
3(3-0-6)

หมายเหตุ * รายวิชา SOI 232 จีนและอาเซี ยนศึกษาในบริ บทโลก และ รายวิชา SOI 243 โลกาภิวตั น์กบั
การเมืองโลก จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
* *ให้เลือกเรี ยนรายวิชา SOI 441 สหกิจศึกษา 1 รายวิชา หรื อเลือกเรี ยน รายวิชา SOI 442
การฝึ กงาน และ SOI 443 สารนิพนธ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ข. วิชาชีพ-เลือก
15 หน่ วยกิต
ให้ นักศึกษาเลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง จานวน 5 รายวิชา ดังกลุ่มรายวิชาต่ อไปนี้
1) กลุ่มวิชาผู้นาทางสั งคม
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LOS 114 ชุมชนศึกษาและการพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ
3(3-0-6)
(Community Studies and Leadership Development)
LOS 215 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy)
LOS 225 อนาคตศึกษา
3(3-0-6)
(Future Study)
LOS 235 ปรัชญาสังคมร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Social Philosophy)
LOS 311 จริ ยศาสตร์ และความเป็ นธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
(Ethics and Social Justice)
LOS 411 การประเมินผลกระทบทางสังคมของการพัฒนา
3(3-0-6)
(Social Impacts Evaluation of Development)
LOS 444 สัมมนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(Seminar in Sociology and Anthropology)
SDA 115 การจัดการปั ญหาสังคมไทยร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Management of Thai Contemporary of Social Problems)
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SDA 223
SDA 225
SDA 231
SDA 238

เพศวิถีกบั การพัฒนา
(Gender Role and Development)
ขบวนการทางสังคมแนวใหม่กบั การพัฒนาสังคม
(New Social Movement and Social Development)
คนชายขอบและนโยบายสังคม
(Marginal Studies and Social Policy)
ทุนทางสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์
(Social Capital and Human Security)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) กลุ่มวิชาผู้นาทางธุรกิจ
จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

LOB 126 การจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Office Management)
LOB 221 องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
(Learning Organization)
LOB 222 นวัตกรรมการจัดองค์กร
(Organization Establishment Innovation)
LOB 231 นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
(Business Management Innovation)
LOB 235 การตลาดสี เขียว และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Green Marketing and Sustainable Development)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

LOB 321

การพัฒนาทักษะการบริ หาร
(Managerial Skill Development)

3(3-0-6)

LOB 322

นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management Innovation)
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
(Change and Organization Development)
การบริ หารธุรกิจต่างวัฒนธรรม
(Cross Culture Management)
สุ ดยอดผูน้ าํ ทางธุรกิจ
(Great Business Leaders)

3(3-0-6)

LOB 323
LOB 325
LOB 422

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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LOB 423
LOB 444

ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม
(Leadership and Team Working)
สัมมนาการบริ หารจัดการทางธุรกิจ
(Seminar in Management)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3) กลุ่มวิชาผู้นาทางการเมือง
LOP 134
LOP 212
LOP 222
LOP 312
LOP 321
LOP 322
LOP 412

LOP 423
LOP 434
LOP 436

LOP 444
SDA 222

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล และการเมือง
3(3-0-6)
(Interest Group , Pressure Groups and Politics)
ความรู ้เบื้องต้นของทฤษฎีทางการเมือง
3(3-0-6)
(Foundation Knowledge of Political Theory)
การเมืองกับสังคมธรรมาธิปไตย
3(3-0-6)
(Politics and Moral Democracy Society)
สถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Political Institution in Modern Society)
จริ ยธรรม และจิตสํานึกทางการเมือง
3(3-0-6)
(Morality and Political Conscious)
ประชาธิปไตย และการกระจายอํานาจ
3(3-0-6)
(Democracy and Power Decentralization)
การเมืองและสิ ทธิชุมชน
3(3-0-6)
(Politics and Community Right)
ธนกิจการเมืองในสังคมไทย
(Monetary Politics in Thai Society)
การเมืองภาคประชาสังคม
(Politics Civil Society)
การลงโทษทางสังคม และอารยะขัดขืน
(Social Punishment and Civil Disobedience)
สัมมนาผูน้ าํ ทางการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
(Seminar in Political Leadership for Social Changes)
สันติศึกษา
(Peace Study)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2) วิชาโท
15 หน่ วยกิต
ให้ นัก ศึ ก ษาเลื อ กศึ ก ษาจากรายวิ ช าชี พ -เลื อ กที่ เ ปิ ดสอนในหลักสู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิ จและการเมื อง กลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ ง หรื อ หลักสู ตรที่ เปิ ดสอนกลุ่ มวิชาโทใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จํานวน 15 หน่วยกิต
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่า
6
เลือกจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิ ต

หน่ วยกิต

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ระบบทวิภาค
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
THA 106
ENL xxx
XXX xxx
PSY 311
SOI 111
RSU 101

ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx
XXX xxx
ENL xxx
PSY 312
SOI 100
SOI 131

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
การพัฒนาตนเอง
3(3-0-6)
การสื่ อสารและนวัตกรรมทางปัญญา
3(3-0-6)
ธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
รวม
17 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 2
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2
ระเบียบพิธีปฏิบตั ิทางสังคม
นวัตกรรมกรรมทางสังคมและภูมิปัญญา
ทฤษฎีผนู ้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx
ENL xxx
SOI 243
SOI 126
SOI 135
SOI 242

ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx
XXX xxx
SOI 125
SOI 133
SOI 212
SOI 222
SOI 232

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 3
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
โลกาภิวตั น์กบั การเมืองโลก*
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สาํ หรับผูน้ าํ
3(3-0-6)
หลักธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
รวม
18 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 4
สหวิทยาการและพลศึกษา
ผูน้ าํ กับการสร้างแรงบันดาลใจ
เศรษฐกิจการเมืองไทย
การพัฒนาธุ รกิจเพื่อสังคม
สื่ อและบทบาททางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง
จีนและอาเซียนศึกษาในบริ บทโลก*
รวม

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

* จัดการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ
ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
SOI 233
SOI 235
SOI 236
SOI 244

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
นวัตกรรมในการทําธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 3(3-0-6)
องค์กรอัจฉริ ยะ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูน้ าํ
3(3-0-6)
สัมมนาว่าด้วยรัฐสวัสดิการและประชานิยม
3(3-0-6)
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XXX xxx
XXX xxx
XXX xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx
XXX xxx
XXX xxx
XXX xxx
XXX xxx
XXX xxx

กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาโท
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาโท
กลุ่มวิชาโท
กลุ่มวิชาโท

ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
SOI 444
XXX xxx
XXX xxx
XXX xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
SOI 443

ภาคฤดูร้อน
SOI 442

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สัมมนาความเป็ นผูน้ าํ
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาโท
3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0 6)
รวม
12 หน่วยกิต

สารนิพนธ์
รวม

6(0-18-9)
6 หน่วยกิต

รวม

3(0-35-18)
3 หน่วยกิต

การฝึ กงาน
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ระบบทวิภาค (แผนสหกิจศึกษา)
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
THA 106
ENL xxx
XXX xxx
PSY 311
SOI 111
RSU 101

ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx
XXX xxx
ENL xxx
PSY 312
SOI 100
SOI 131

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
การพัฒนาตนเอง
3(3-0-6)
การสื่ อสารและนวัตกรรมทางปัญญา
3(3-0-6)
ธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
รวม
17 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 2
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2
ระเบียบพิธีปฏิบตั ิทางสังคม
นวัตกรรมกรรมทางสังคมและภูมิปัญญา
ทฤษฎีผนู ้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx
ENL xxx
SOI 243

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 3
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
โลกาภิวตั น์กบั การเมืองโลก*
3(3-0-6)
17

SOI 126
SOI 135
SOI 242

เศรษฐศาสตร์สาํ หรับผูน้ าํ
หลักธรรมาภิบาล
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx
XXX xxx
SOI 125
SOI 133
SOI 212
SOI 222
SOI 232

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 4
สหวิทยาการและพลศึกษา
ผูน้ าํ กับการสร้างแรงบันดาลใจ
เศรษฐกิจการเมืองไทย
การพัฒนาธุ รกิจเพื่อสังคม
สื่ อและบทบาททางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง
จีนและอาเซียนศึกษาในบริ บทโลก*
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

* จัดการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ

ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
SOI 233
SOI 235
SOI 236
SOI 244

จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
นวัตกรรมในการทําธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 3(3-0-6)
องค์กรอัจฉริ ยะ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูน้ าํ
3(3-0-6)
สัมมนาว่าด้วยรัฐสวัสดิการและประชานิยม
3(3-0-6)
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XXX xxx
XXX xxx
XXX xxx
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx
XXX xxx
XXX xxx
XXX xxx
XXX xxx
XXX xxx

กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาโท
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0 6)
12 หน่วยกิต

รวม

9(0-35-18)
9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาโท
กลุ่มวิชาโท
กลุ่มวิชาโท

ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
SOI 444
XXX xxx
XXX xxx
XXX xxx
ภาคการศึกษาที่ 2
SOI 441

สัมมนาความเป็ นผูน้ าํ
กลุ่มวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

สหกิจศึกษา

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนรายวิชากลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่
น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
1.1) ศิลปะและวรรณกรรม (Fine Arts and Literature)
ART 103
ศิลปะวิจักษ์
3(3-0-6)
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(Art Appreciation)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสุ นทรี ยศาสตร์ การรับรู้ วาทกรรม
ทางศิลปะ เนื้อหา รู ปแบบ การตีความ การสื่ อความหมาย และสัญญะที่ศิลปิ นสร้างสรรค์ข้ ึนในผลงาน
แขนงต่างๆ สะท้อนความหมายและคําจํากัดความ หน้าที่ของศิลปะในแต่ละยุคสมัย ในหลักทฤษฎี
ของศิลปะทั้งในอดีต และร่ วมสมัย
Introduction to aesthetic arts defined through a variety of their meanings and
purposes; the definition of beauty, the functions of arts, and their main classical and contemporary
theories; knowledge in aesthetics, discourses of visual arts, contextual styles of various artists and
meaning of different trends in fine arts.
ART 119

ศิลปะและการออกแบบในสั งคมไทย
3(2-2-5)
(Art and Design in Thai Society)
พัฒนาการของศิลปะและงานออกแบบ ในสังคมไทย ช่วงก่อนและหลัง พ.ศ.2475 และ
ช่วงกระแสโลกาภิวตั น์ปัจจุบนั ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของศิลปะและหัตถกรรมไทยและการ
ประยุกต์ใช้ ความสําคัญ บทบาทและหน้าที่ของ ศิลปะมหาชน กับการพัฒนาสังคมไทย
Art and design development in Thai society from before and after the year
B.E 2475 and the present globalization era; knowledge of Thai local wisdom and craft;
important roles and functions of public art within the development of Thai society.

HUM 104

วรรณคดีไทยปริทัศน์
3(3-0-6)
(Thai Literary Reviews)
รู ปแบบ เนื้ อหา ภาษา แนวคิด กลวิธีการเขียน คุณค่าและความสําคัญของวรรณคดีไทย
ตั้งแต่ยุคสุ โขทัย อยุธยา รัตนโกสิ นทร์ จนถึงปั จจุบนั การเชื่อมโยงวรรณกรรมเข้ากับวัฒนธรรมทาง
จิตใจของคนไทย
Forms, contents, languages, themes, styles, value and significance of Thai literature
from the Sukhothai, Ayuthaya, and Ratanakosin periods to the present days; the connection of literary
works and Thai spiritual culture.
HUM 123

ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการดาเนินชี วติ
(Sciences and Arts of Living)

3(3-0-6)
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ธรรมชาติและศักยภาพของชีวติ กระบวนการด้านพฤติกรรมและจิตใจ การวางแผนและ
กําหนดเป้ าหมายของชีวติ การสร้างสรรค์ชีวติ ที่ดี การพัฒนาจิตใจ การเข้าใจชี วติ และสิ่ งแวดล้อม การ
ทํางานร่ วมกันเป็ นทีม แนวคิดเกี่ยวกับสังคมที่ดี ชีวติ ทางสังคมที่มีความหมาย การร่ วมกันค้นหาและ
สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดี
Nature and potential of life; behavioral and psychological process; planning and
determining goals of life; achieving good quality of life: mental development; understanding life and
surroundings; teamwork; concepts towards ideal society; meaningful social lives; searching for and
forming good life and society.
HUM 124

มนุษย์ กบั ความคิดสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creative Thinking)
ความหมายและความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ อิทธิ พลของความคิด
สร้างสรรค์กบั ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวรรณคดี การคิดแบบอเนกนัย การประยุกต์ความคิด
สร้างสรรค์ในการดําเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
Definition and significance of creative thinking; factors affecting human creative
thinking; principles and theories of creative thinking development; influences of creative thinking
over scientific, art, and literary works; divergent thinking; applications of creative thinking to the
living and working.
HUM 133

วรรณศิลป์ วิจักษ์
3(3-0-6)
(Literal Art Appreciation)
ผลงานวรรณศิลป์ เพื่อความบันเทิงใจ เพื่อความรู้และเพื่อเจริ ญปัญญา การรับรู้สุนทรี ยรส
เพื่อจรรโลงใจ จรรโลงโลก และเห็นคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
Literary works for affective and cognitive development; aesthetic perception, with an
aim to elevate the mind, advance the arts, and access the core of human values.
HUM 134

วรรณกรรมกับชีวติ
3(3-0-6)
(Literature and Life)
ภาพสะท้อนชี วิตและสังคมจากวรรณกรรม แง่ คิดที่ เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นชี วิต
อิทธิ พลที่วรรณกรรมกับสังคมมีต่อกัน
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Reflection of life and human society from literature; moral lessons beneficial to living
and interplay between literature and society.
MUS 104

ดนตรีวจิ ักษ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
การทําความเข้าใจดนตรี ผา่ นการศึกษาวัฒนธรรมในยุคต่างๆ นักประพันธ์เพลงที่สําคัญ
และองค์ประกอบของดนตรี ฟังตัวอย่างจากสื่ อบันทึกเสี ยงและการแสดงสด
Understanding music through the study of cultural periods; major composers; and
musical elements illustrated by audio recordings and live performances.
1.2) ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religions)
HUM 106 ตรรกวิทยา
3(3-0-6)
(Logic)
ขอบเขตของตรรกวิทยา เทอม ประโยคตรรก การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย และอุปนัย
หลักเกณฑ์และความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล การนิยามความหมาย ข้อบกพร่ องในการอ้าง
เหตุผล การวิเคราะห์การอ้างเหตุผลในภาษาที่ใช้ประจําวัน การเขียนบทความแสดงการใช้เหตุผล
Scope of logic: logical terms, propositions; deduction and induction; criteria and
creditability of reasoning; definition and fallacy; logical analytic in everyday language usage; writing
techniques using principles and methods of logic.
HUM 107

จริยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ethics)
ทฤษฎีและแนวความคิดทางจริ ยศาสตร์ หลักเกณฑ์และการตัดสิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมของ
นักปรัชญาสํานักต่าง ๆ ต่อการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนําไปปรับใช้ในชีวิตการศึกษา การ
ทํางานและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม ปั ญหาจริ ยศาสตร์ ที่สําคัญ แนวทางในการดําเนินชีวิตและการ
แก้ปัญหาจริ ยธรรมในสังคมปัจจุบนั
Principles and concepts in ethical theories and concepts; critics of various philosophers
as the foundation for critical thinking, analysis, synthesis and applications in educational life, working
and living together in society; crucial current ethical problems; guidelines of how to live everyday
life and solve ethical problems of present today society.
HUM 109

พุทธศาสนศึกษา

3(3-0-6)
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(Buddhist Studies)
คําสอนและหลักการของพุทธศาสนา หลักธรรมที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์แก่การ
ดําเนินชีวติ สภาวะธรรมอันเกี่ยวกับคน ผูอ้ ื่น และสังคม หลักพุทธศาสนาที่ใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อ
พัฒนาจิตใจ
Buddhist teachings and principles; useful Dharma concerning life; Dharma for human
beings and society; Buddhist application in everyday life to develop the mind.
HUM 110

สุ นทรี ยศาสตร์
3(3-0-6)
(Aesthetics)
ประเภทของศิ ล ปะ อรรถศิ ล ป์ และวิจิ ตรศิ ล ป์ ปั ญ หาเบื้ อ งต้นในวิช าสุ น ทรี ย ศาสตร์
ความหมายของประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะ ความหมายของศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับคุณค่า
ของชีวติ การตัดสิ นคุณค่าทางสุ นทรี ยะ
Classification of arts; arts and fine arts; basic problems in aesthetics; meaning of
aesthetics experience; meaning of arts; relationship of art and human values; aesthetic judgments.
HUM 128

ปรัชญากับการพัฒนาชีวติ
3(3-0-6)
(Philosophy and Life Development)
ปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกเฉพาะที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาชีวติ ในประเด็นการ
เข้าใจตนเอง การใช้เหตุผล การเคารพในชีวติ การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น รวมถึงการทําหน้าที่ในฐานะเป็ นส่ วน
หนึ่งของระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่ งแวดล้อม และโลกธรรมชาติ
Western and Eastern philosophy essential for life development: self understanding;
reasoning; respect in life; living with others; completing duties as part of social, economic, political,
environmental, and natural systems.

HUM 131

ชีวติ กับธรรมะ
3(3-0-6)
(Life and Buddhist Dharma)
หลักธรรมในพุทธศาสนาเพื่อการเข้าใจตนเอง สังคม การสร้างสิ่ งที่ดีงามและอยูร่ ่ วมกัน

อย่างสันติ
Buddhist Dharma for self understanding, community of decency, and harmony of
living.
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HUM 132

ความดีงามตะวันออก
3(3-0-6)
(Eastern Righteousness)
ค่านิ ยมที่ได้รับการยกย่องของคนตะวันออกในการดําเนิ นชี วิต ดํารงสังคม และเพื่อ
จุดมุ่งหมายเชิงอุดมคติของปั จเจกบุคคล
Well-acclaimed values according to Eastern societies’ conventional belief as shown in
their life style to maintain social existence and to attain the ideological goal of an individual.
ART 120

ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
3(2-2-5)
(Art in ASEAN Culture)
ลักษณะร่ วมทางศิลปะและวัฒนธรรม ของชนชาติในภาคพื้นอุษาคเนย์ การผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมด้านศิลปะระหว่างจีน อินเดีย และชาติตะวันตก ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ก่อนและหลัง
ศตวรรษที่ 20 บทบาทหน้าที่ของศิลปะที่มีผลต่อความร่ วมมือของประชาคมอาเซี ยน และในสังคมโลก
Heritage and characteristics of art and culture in Southeast Asian region; combination
of Chinese, Indian, and Western art in Southeast Asia before and after the 20th century; impacts of art
on the cooperation of ASEAN community and the world community.
1.3) ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม (History and Civilizations)
HUM 114 ประวัติศาสตร์ ไทยร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Thai History)
ความเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั ความขัดแย้งในกลุ่มผูน้ าํ ทางการเมือง เริ่ มจากระบบทหารในสงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามเย็น การเปลี่ ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิ จและสัง คมของสมัย จอมพล ป. พิบูล สงคราม
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทยปั จจุบนั
Changes in politics, economics and societies since the 1932 Revolution; contradictions
between political leaders in the World War II and the Cold War periods; changes in politics,
economics and society in the period of Field Marshal Pibulsongkram and Field Marshal Thanarat;
problems and obstacles in Thai contemporary politics, economics, and society.
HUM 125

ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
(Local Wisdom)

3(3-0-6)
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ความหมายและความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูน้ าํ ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน การ
เชื่ อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่ นกับองค์ความรู ้ ในโลกปั จจุบนั การดําเนินงานตามแผนชุมชน และหลักการ
ธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ ระดับนานาชาติ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการธุ รกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และชุมชนพึ่งตนเอง
Meaning and importance of local wisdom; local leaders and scholars; conjunction
between local wisdom and human knowledge of today’s world; operation of community’s plan and
good governance; creativity and expansion of local wisdom on an international scale; principles of
self-sufficiency economy; local business management; entrepreneurial activities; and self-reliant
communities.

HUM 126

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary South East Asia)
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของผูค้ นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พัฒนาการของประชาคมอาเซียน อาเซี ยนในปั จจุบนั ความร่ วมมือในอนาคต อิทธิพลของ
อาเซี ยนที่มีต่อประเทศไทย และประชาคมอาเซี ยน
Economy, politics, societies, cultures and ways of lives of people in Southeast Asian
countries; development of ASEAN Community; current issues on ASEAN countries; future
cooperation among ASEAN members; influence of ASEAN towards Thailand and the ASEAN
community.
HUM 127

มนุษย์ กบั อารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Civilizations)
ประวัติ ศ าสตร์ และอารยธรรมสํา คัญของโลก จากยุค ก่ อนประวัติ ศ าสตร์ ถึ ง ปั จ จุ บ ัน
ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ที่อยู่ร่วมสมัยกันในด้านวิวฒั นาการของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภูมิปัญญา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ
History and significant civilizations of the world from the prehistoric to present time
periods; relationship of men living in each particular period in terms of social, economic, and political
evolution; and also scientific, technological, and artistic wisdom.
1.4) นันทนาการ (Recreation)
ESS 122
การจัดค่ ายพักแรมและกิจกรรมผจญภัย

3(2-2-5)
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(Camp Management and Adventure Activities)
ค่ า ยพัก แรม การวางแผนจัด ค่ า ยพัก แรม การเลื อกสถานที่ จ ัด ค่ า ยพัก แรม การเขี ย น
โครงการ และการวางโปรแกรมการดํา เนิ นงาน การประเมิ นผลการจัดกิ จกรรม ค่ า ยพัก แรมให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ การใช้ชีวิตแบบชาวค่ายและการเตรี ยมตัวก่อนออกเดินทางผูน้ าํ ค่ายพักแรมกับกิจกรรม
ผจญภัย เช่น เดินป่ า ศึกษาธรรมชาติ ส่ องสัตว์ ดูนก เที่ยวถํ้า นํ้าตก ล่องแก่ง ขี่มา้ ปี นเขา ตกปลา
Camp management and adventure activities: camp planning, selection of camping
sites, proposing camping programs, camping operation, management and evaluation, camp leadership
training; camping activities: trekking, nature studying, animal and bird watching, cave and waterfall
exploring, rafting, horse riding, mountain climbing, and fishing.
ESS 123

การออกกาลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
3(2-2-5)
(Exercise for Health)
ความหมายของการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ หลักการออกกําลังกาย ประโยชน์ของการ
ออกกําลังกาย องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิธีการเสริ มสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
Meaning of exercise for health; principles of exercise; benefits of exercise;
composition of physical fitness; physical fitness test; principles of how to strengthen
physical fitness.

ESS 126

การสร้ างเสริมสุ ขภาพ

3(3-0-6)

(Health Promotion)

ความหมายของสุ ขภาพ ประโยชน์การมีสุขภาพที่ดี ปั จจัยส่ งเสริ มการมีสุขภาพที่ดี การ
ออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ ชนิดของกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุ ขภาพที่ดี โภชนาการ ปั จจัยและปั ญหาเกี่ยวกับ
สุ ขภาพด้านสิ่ งแวดล้อม สังคมความปลอดภัย
Meaning and benefits of good health; factors bringing about good health; exercises
and physical activities for health improvement; nutritional and environmental factors; and
problems regarding health in social and security aspects.
ESS 127

การจัดการนันทนาการ การท่ องเทีย่ วและกีฬา
(Recreation, Sports and Tourism Management)

3(2-2-5)
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หลัก การและวิธี ก ารจัดการนันทนาการ ประเภทของกิ จกรรมนันทนาการ กิ จกรรม
นันทนาการเพื่อใช้ในการสัมมนาและฝึ กอบรม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวธรรมชาติเชิ ง
อนุรักษ์ กีฬาและสังคม
Principles of recreation sports and tourism management; types and activities of
recreation sports and tourism; recreation sports and tourism seminars and training; resorts and
resources concerning recreation areas, trekking and camping; conservation of natural resources,
including eco tourism.
1.5) สั งคมวิทยา จิตวิทยา และการเมือง (Sociology , Psychology and Politics)
SOC 111 สั งคมมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Society)
ความสํา คัญและวิว ฒ
ั นาการของสั ง คมมนุ ษ ย์ต้ งั แต่ อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ นั ลัก ษณะของ
วัฒนธรรมในสังคมต่างๆ และผลที่เกิ ดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมและ
กลุ่มทางสังคมที่มีอิทธิ พลต่อการขัดเกลา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดลําดับชั้นทางสังคม การ
เปลี่ ย นแปลงทางสัง คมและผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง สภาพปั ญหาสัง คมและการแสวงหา
ทางออกของสังคมไทยปัจจุบนั
Importance and evolution of human society from the past to present days;
characteristics of culture, cultural diversity and their results; socialization and socializing agents;
social organization; social stratification; social change and its effects; Thai social problems and how
to solve them.
SOC 112

จิตวิทยาในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Everyday Life)
ปั จจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์
พัฒนาการมนุษย์ทางด้านร่ างกาย สติปัญญา
อารมณ์และสังคมตลอดช่วงชีวติ จิตวิทยาในการพัฒนาวินยั ประสาทสัมผัสและการรับรู้ เชาวน์ปัญญา
การเรี ยนรู ้ การคิดและ การแก้ปัญหา แรงจูงใจ อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การ
ปรับตัว และสุ ขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม การนําแนวคิดและหลักการทางจิตวิทยามาปรับใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
Primary factors of human behaviors, human physical, cognitive, emotional and social
development throughout the life span; Psychology of Discipline development sensation and
perception; intelligence; learning, thinking and problem solving; motivation; emotion and emotional
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intelligence; personality, adjustment, and mental health; social behavior; and application of
psychological principles in everyday life.
SOC 113

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics and Government)
การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่นบั แต่ปี พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบนั ระบอบประชาธิปไตย
ไทย รัฐธรรมนูญ ประชาชน พระมหากษัตริ ย ์ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล การปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาสังคม อนาคตของการเมืองไทย
Modern Thai politics and government from 1932 to present; Thai democratic regime:
constitution, people, the king, the national assembly, the cabinet, the courts, local government, and
civil society; the future of Thai politics.
SOC 114

การพัฒนาสั งคม
3(3-0-6)
(Social Development)
ความหมายและขอบเขตของการพัฒนา ทางสังคมแนวคิดและทฤษฎี ก ารพัฒนาแบบ
ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงและอิทธิ พลของโลกตะวันตกกับการพัฒนาในประเทศโลกที่สาม ลักษณะและ
ปั ญหาของชุ มชนไทย บทบาทการดําเนิ นงานพัฒนาของภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาชนใน
ประเทศไทย
Meaning and scope of social development; concepts and theories of various types of
social development; changes of world society and the influence of the western world and social
development in the third world; nature and problems of the Thai community; roles in developmental
work of the government, private sectors, and the organizations of people in Thailand.
SOC 115

สถานการณ์ โลก
3(3-0-6)
(Global Situation)
แนวคิ ด เรื่ อ งสั ง คมโลก ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเทศในด้า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ
สิ่ ง แวดล้อม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม บทบาทของรั ฐ องค์ก ารระหว่า งประเทศ และขบวนการ
เคลื่ อนไหวทางสังคมระดับนานาชาติ ที่มีต่อสถานการณ์ โลก ผลกระทบจากสถานการณ์ โลกที่ มีต่อ
สังคมไทย
World society’s concepts; international relations in politics, economy, environment,
technological and cultural aspects; the roles of states, international organizations and social
movements in global situations; the impacts of global situations upon Thai society.
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SOC 116

โลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
(Globalization)
พัฒนาการ แนวความคิด ความหมาย และองค์ประกอบของโลกาภิวตั น์ ผลกระทบต่อ
สั ง คมโลกในด้า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้อ ม และวัฒ นธรรม
สังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
Development, concept, meaning and components of globalization; the impacts of
globalization on the world community in politics, economics, science and technology, environment,
and Thai culture.
SOC 117

ภาวะผู้นากับสั งคม
3(3-0-6)
(Leadership and Society)
แนวคิดเกี่ยวกับผูน้ าํ การแบ่งประเภทของผูน้ าํ บทบาทของผูน้ าํ ในระดับชุ มชน ท้องถิ่ น
ระดับชาติ และนานาชาติ กรณี ศึกษาเกี่ยวกับผูน้ าํ ที่น่าสนใจของไทยและต่างประเทศ
Principles of leadership; types of leaders; roles of leadership in community, local,
national, and international level; case studies of distinguished leaders both in Thailand and other
countries.
PPE 100

ความรู้ เบือ้ งต้ นทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
(Introduction to Philosophy, Politics, and Economics)

3(3-0-6)

ความรู ้พ้นื ฐานของปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ โดยนําสังคมศาสตร์ มาศึกษา
วิเคราะห์ร่วมกับหลักปรัชญาในลักษณะองค์รวมเพื่อให้เข้าใจลักษณะวิวฒั นาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่หล่อหลอมโลกในปั จจุบนั
Introduction to philosophy, politics, and economics; holistic analysis of social science
and philosophy leading to integrative and critical understanding of the political and economic
practices shaping the contemporary world.
ETH 101

การพัฒนาและส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3(2-3-6)
(Ethical and Moral Development and Promotion)
ความเข้าใจในสภาพความเป็ นจริ งของโลกและชีวติ การสร้างเสริ มจิตสํานึก ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม การนําหลักธรรมมาใช้ในการตัดสิ นใจ และใน
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การดําเนินชีวติ การเป็ นต้นแบบของคนดี และพลเมืองดีได้ จากการพัฒนาศักยภาพทางใจ และการฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิ
Comprehension of reality of the world and life; enhancement of personal awareness,
self responsibility towards economy, society and environment; application of moral principles in
decision making and living; how to be a model of a good person and good citizen through
development of mental competency and practice.
COM 100

ความรอบรู้ เรื่องสื่ อ
3(3-0-6)
(Media Literacy)
นิยามความรอบรู้เรื่ องสื่ อ ลักษณะความเป็ นเจ้าของสื่ อ แหล่งทุน นโยบาย และ
กระบวนการผลิ ต ผลของสื่ อที่ มี ต่ อ การเมื อง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรม สิ ท ธิ ข องผูร้ ั บ สาร
กระบวนการเลือกเปิ ดรับสื่ อ การตรวจสอบสื่ อ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเนื้อหาสื่ อ
Definition of media literacy; characteristics of media ownership: capital resources,
policy, and production process; media effects on politics, society, and culture; audience’s right; media
selective process: media monitor, media analysis, and content evaluation.
POL 100

ประชาสั งคมกับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Civil Society and Development)
พัฒนาการของสิ ทธิ พลเมื อง การก่ อกําเนิ ดประชาสังคม ความสําคัญของ สิ ทธิ ความ
เสมอภาค เสรี ภาพ ภราดรภาพ จิตสาธารณะ การมีส่วนร่ วมทางสังคม แนวทางอารยะขัดขืน นโยบาย
สาธารณะและการพัฒนา ในมิติดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มิติทางสังคมวัฒนธรรม มิติ
ทางเศรษฐกิจและการเมือง
Development of citizen rights, civil society rise, the importance of rights, equity,
liberty, brotherhood, civil mind, participation, civil disobedience, public policy and development in
natural resource and environment dimension, socio-cultural dimension and economy and politics
dimension
1.6) กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics)
LAW 108 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางกฎหมาย
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย บ่อเกิดและวิวฒั นาการของกฎหมาย ระบบของ
กฎหมายที่สาํ คัญ ที่มาของกฎหมาย ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดทํากฎหมายและกระบวนการ
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นิติบญั ญัติ การบังคับใช้กฎหมาย การตีความ การอุดช่องว่าง การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายที่สาํ คัญ
ในชีวติ ประจําวัน บุคคล นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิ ทธิ ทรัพยสิ ทธิ และกฎหมายอาญา
Meaning and characteristics of law; sources and evolution of law; significant legal
systems; derivation of law; kinds and types of law; enactment and legislation process; law
enforcement; interpretation, abrogation; important laws relating to daily life : personal, juristic person,
juristic acts, personal right, real right and criminal law.
ECO 109

ความรู้ เบือ้ งต้ นทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ปั ญหาพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จ ระบบเศรษฐกิ จ หลัก
เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ จุลภาค ประกอบด้วยการทํางานของกลไกตลาด อุปสงค์ อุปทาน การผลิ ต
ต้นทุนการผลิต รายรับและกําไรของหน่วยผลิต ลักษณะสําคัญของตลาดสิ นค้า และตลาดปั จจัยการผลิต
ความล้ม เหลวของระบบตลาด หลัก เบื้ อ งต้น ของเศรษฐศาสตร์ ม หภาค ซึ่ งประกอบด้ว ยรายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง และเศรษฐกิจมหภาคในระบบเปิ ด
Definition of economics, basic economic problems, economic systems; principles of
microeconomics: market mechanism, demand, supply, production, cost of production, revenue and
profit of a firm; output and input market structure, and market failure; principles of macroeconomics:
concepts of national incomes, money and banking, monetary and fiscal policy, and macroeconomics
in the open economy.
ECO 150

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy)
การวิเคราะห์ สังคม เศรษฐกิ จ และวิวฒั นาการทางเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้ นในประเทศไทย
อิทธิ พลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ พัฒนาการและปั ญหาของสังคม
และเศรษฐกิจไทยตามแนวคิดของระบบทุนนิ ยม ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการประยุกต์
กับเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และการสร้างภูมิคุม้ กัน
Analysis of society, economy and the economic development in Thailand; effects of
cultures and institutions on social and economic systems; influences of capitalism on the Thai society
and economy; application of the philosophy and methodology of Sufficiency Economy to the Thai
economy leading to the sustainable economic development and immunity strengthening.
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)
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นักศึกษาจะต้องเลือกเรี ยนรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ นวนไม่
น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
2.1) วิทยาศาสตร์ (Sciences)
SCI 101
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
(Science and Technology in Everyday Life)
พัฒนาการของวิทยาศาสตร์ ต้ งั แต่สมัยแรกเริ่ มถึ งปั จจุบนั สารเคมีในชี วิตประจําวันและ
ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงของโลกและบรรยากาศ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวติ ประจําวัน การสื่ อสาร และ โทรคมนาคม นาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ บทบาทของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดา้ นกายภาพและด้านชีวภาพ พันธุวศิ วกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ
Development of science from the beginning to the present time; chemicals in daily life
and their impacts; climate and atmospheric change; energy technology affecting daily life and
telecommunications; nanotechnology and products; roles of sciences, physical and biological
technologies; genetic engineering and biodiversity.
BCH 101

โภชนาการและการส่ งเสริมสุ ขภาพของมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Nutrition and Health Promotions)
คาจากัดความของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการ การแบ่งประเภทของสารอาหาร
หน้าที่ของสารอาหารแต่ละชนิ ดและความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคต่างๆ อาหารหลัก 5 หมู่ ค่ามาตรฐาน
ของปริ มาณสารอาหารที่ควรได้รับประจาวัน ดัชนีมวลกาย ปริ มาณพลังงานที่ร่างกายต้องการในเวลา 24
ชัว่ โมง ค่าพลังงานที่ร่างกายต้องการขณะพัก การประเมินภาวะโภชนาการ ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะ
โภชนาการเกิน ภาวะพร่ องโภชนาการ ภาวะขาดโปรตีนและพลังงาน แบบมารัสมัสและควาชิ ออร์ กอร์
ภาวะขาดวิตามิน ภาวะขาดแร่ ธาตุ กลุ มอาการผิดปกติของระบบเผาผลาญอาหารของร างกาย โรค
อ้วน อาการผิดปกติทางการกิ น โรคเบื่ออาหาร โภชนาการในแต่ละวัย โภชนบาบัด เทคโนโลยีอาหาร
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม การถนอมอาหาร อาหารปลอดภัยและสุ ขาภิบาลอาหาร
Definition of food, nutrients and nutrition; classification of nutrients; functions of
nutrients and related diseases; five major food groups; Recommended Dietary Allowances (RDA);
Body Mass Index (BMI); Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR); assessment of
nutritional status; malnutrition; overnutrition; undernutrition; protein and energy malnutrition,
marasmus and kwashiorkor; vitamin deficiency; mineral deficiency; metabolic syndrome; obesity;
eating disorders; anorexia nervosa; nutrition throughout the life cycle; nutritional therapy; food
technology; genetically modified foods (GM foods); food preservation; food safety and sanitation.
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ENV 101

ชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
ความรู ้พ้นื ฐานด้านสิ่ งแวดล้อมและสมดุลระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมจาก
การพัฒนาด้านต่างๆ ปั ญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปั ญหามลพิษ ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
Fundamentals of environment and equilibrium in ecosystem; environmental changes
from various aspects of developments; natural resource deterioration and pollution, environmental
impacts and sustainable environmental management.
ENV 114

สิ่ งแวดล้อมอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Environment)
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศต่ าง ๆ ในภูมิ ภาค
อาเซี ยน สถานการณ์ ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั ของอาเซี ยน นโยบายและข้อตกลงความร่ วมมือที่
เกี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้อ มของประชาคมอาเซี ย น โครงสร้ า งองค์ก ารและกลไกความร่ ว มมื อ ด้า น
สิ่ งแวดล้อมของอาเซี ยน และแนวทางการจัดการสิ่ งแวดล้อมอาเซี ยนอย่างยัง่ ยืน
Physical and biological environment, social and economic perspectives of ASEAN
region; current environmental problems, policies, regional agreements, institutional structure, regional
cooperation and sustainable environmental management for ASEAN.
OMD 100

ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
3(3-0-6)
(Thai Wisdom on Medicinal Plants)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรจากภูมิปัญญาไทย โดยครอบคลุมเนื้อหาว่าด้วยแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในแง่มุมต่างๆ การประยุกต์ใช้สมุนไพรในชีวติ ประจําวัน การพัฒนา
สมุนไพรไทย รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบนั ในการใช้สมุนไพรในทางการแพทย์
Basic principles of Thai wisdom and medicinal plants including various theories
related to medicinal plants; application of crude drugs in daily life; developing and tracking current
application of Thai medicinal plants.
ENE 100

พลังงานเพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
(Energy for life)
สถานการณ์ พลังงาน การจัดหาและความต้องการแนวโน้มพลังงานในประเทศไทย
ศักยภาพของแหล่งพลังงานทางเลือกที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม การผลิตสิ นค้า บ้านที่อยูอ่ าศัย การเดินทาง
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และการขนส่ ง อัตราค่าไฟฟ้ าประเภทต่าง ๆ เทคนิ คเบื้องต้นในการจัดการพลังงานในอาคารขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่ และสํานักงาน รวมทั้งที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสร้างจิตสํานึ ก การอนุ รักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่ วม
Energy situations, Trends in management and need of energy in Thailand Potential of
alternative energy sources for industries, housing and transportation. Various electrical rates; basic
and efficient techniques in energy management in household and offices; awareness cultivation and
participatory preservation of energy.
CHM 102

เคมีกบั ชีวติ
3 (3-0-6)
(Chemistry and Life)
กระบวนการทางเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ได้แก่ ความเป็ นกรด-ด่าง การกลัน่ การ
สังเคราะห์ การเกิดสนิมและการกัดกร่ อน การสันดาป การลุกไหม้ การระเบิด การสังเคราะห์แสง การ
ย่อยอาหาร การหายใจ ฯลฯ สารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ได้แก่ วัสดุศาสตร์ เคมีสิ่งทอ สาร
เสพติด เครื่ องสําอาง อาวุธเคมี และองค์ประกอบทางเคมีต่างๆ ภายในร่ างกาย เช่น เลือด ฮอร์ โมน
เอนไซม์ สารต้านอนุมูลอิสระ ภูมิตา้ นทาน สาระเกี่ยวกับการจําแนกประเภทความเป็ นอันตราย การ
จําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก) Globally Harmonised System for
Classification and labeling of Chemicals, GHS) ข้อมูลความรู้เรื่ องความปลอดภัยด้านสารเคมี ภัยเคมี
ต่างๆ ทีเกิดขึ้นจากข่าวด้านอุบตั ิเหตุ เช่น อุบตั ิเหตุในบ้าน โรงเรี ยน และโรงงาน อุบตั ิเหตุในการขนส่ ง
และข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม เครื่ องสําอาง อาหาร เป็ นต้น
Chemical reactions and processes in life: acidity, alkalinity, distillation, synthesis,
oxidation and corrosion, combustion, fire, explosion, photosynthesis, digestion, respiration;
Chemicals around us in daily life: material science, textile chemistry, addictive substance, chemical
weapon, cosmetics; the chemical compositions of the body: blood, hormone, enzymes, antioxidants,
antigens; Globally Harmonised System for Classification and labeling of Chemicals, GHS; basic
information on Chemical Safety; chemistry news on Accidents in factory, house, school,
transportation; chemistry news on Safety in cosmetics and make-up products, food etc.
2.2) คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (Mathematics and Computer)
MAT 142 คณิตศาสตร์ และสถิติในชีวติ ประจาวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)

3 (3-0-6)
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แนวคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ ที่ เกี่ ยวกับธรรมชาติ ศิ ลปะ ความงาม และสัญลัก ษณ์ ต่างๆ
คณิ ตศาสตร์ กบั การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจในชี วิตประจําวัน การนําสถิติมาวางแผนเพื่อความมัน่ คงใน
ชีวติ การแปลผลข้อมูลทางสถิติ การใช้สถิติอย่างถูกวิธี สถิติกบั เทคโนโลยี
Mathematical concepts and ideas related to nature, art beauty and symbols; application
of mathematical concepts and ideas in problem solving and decision making; statistical
implementation for security in life; interpretation of statistical data; proper use of statistics, and
statistics-oriented technology.
CSC 100

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
3(2-2-5)
(Information Technology and Its Applications)
ความรู ้ พื้ น ฐานของเทคโนโลยีส ารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ เทคโนโลยีการสื่ อสาร ระบบเครื อข่าย อินเทอร์ เน็ต ระบบสารสนเทศ
จริ ยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ความเสี่ ยงและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึ กหัดใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับงานสํานักงาน
Fundamental background of information technology, computer components: hardware,
software, operating system; communication technology, computer networks, the Internet, information
systems; computer ethics; computer risk and security; information technology laws; practice of office
computer programs.
3) กลุ่มวิชาภาษา (Languages)
15 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้องเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้
กรณี ที่ 1 ให้เลือกเรี ยนจาก 3.2 ภาษาไทย จํานวน 3 หน่ วยกิ ต และเลื อกเรี ยน
จาก 3.1 ภาษาอังกฤษ จํานวน 12 หน่วยกิต หรือ
กรณี ที่ 2 ให้เลือกเรี ยนจาก 3.2 ภาษาไทย จํานวน 3 หน่วยกิต และเลือกเรี ยน
จาก 3.1 ภาษาอังกฤษ จํานวน 6 หน่วยกิต หากนักศึกษามีผลการเรี ยนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา
ข้างต้นมากกว่า 3.00 ขึ้นไป ให้เลือกเรี ยนจาก 3.3 ภาษาต่างประเทศอื่นๆ จํานวน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบจากคณบดีวทิ ยาลัยคณะ/สถาบัน ดังนี้
3.1) ภาษาอังกฤษ (English Language)
ENL 111 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
(Communicative English I)
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การทักทาย การแนะนําตัว การเดินทาง การพักอาศัย การรับประทาน การซื้ อของ การ
ทํางาน การติดต่อประสานงาน ประกาศและคําสัง่ ต่าง ๆ สื่ อทางเสี ยงและภาพ และมารยาททางสังคม
สําหรับการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
Greeting, introductions, travel, lodgings, eating, shopping, working, correspondence,
announcements and instructions; audio-visual media; and social etiquettes for cross-cultural
communication.
ENL 112

การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Listening and Speaking)
ศัพท์และถ้อยคําสํานวนที่ใช้ในการบอกทาง การซื้ อตัว๋ รถโดยสารประจําทาง/รถไฟ การ
เช่าห้องพัก/อพาร์ ตเมนท์ การไปพบแพทย์ และการใช้บริ การไปรษณี ย ์ โดยเน้นที่การออกเสี ยง การ
สื่ อสารที่ชดั เจนและง่ายต่อความเข้าใจ ตลอดจนความเหมาะสมของการสื่ อสาร
Useful vocabulary and expressions for giving directions; buying coach/train tickets;
renting a room/apartment; seeing a doctor and using post office’s service with emphasis on
pronunciation; clear and easy-to-understand communication; and contextual appropriateness.
ENL 113

การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Reading and Writing)
การวิเคราะห์คาํ การใช้พจนานุกรม กลวิธีการอ่าน ความเข้าใจในการอ่าน กระบวนการ
เขียน การใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมข้อความ และการเขียนย่อหน้าในรู ปแบบต่าง ๆ
Word analysis; dictionary use; reading strategies; reading comprehension; writing
process; using punctuation and transitional words; and various patterns of paragraph writing.
ENL 114

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน
3(3-0-6)
(English for Study Skills)
กลวิธีการเรี ยนในชี วิตประจําวันสําหรับการค้นคว้าข้อมูล การจดโน้ต การย่อความ การ
เขียนรายงาน และการรายงานปากเปล่าหน้าชั้นเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ
Day-to-day learning strategies for searching for information; note-taking;
summarizing; report writing; and oral class report in English.
ENL 121

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 2
(Communicative English II)

3(3-0-6)
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วิชาบังคับก่อน : ENL 111 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1 หรือ
ENL 114 ภาษาอัง กฤษเพื่อ ทัก ษะการเรี ย น หรื อ โดยความยิ น ยอมของสถาบั น
ภาษาอังกฤษ
ความเข้าใจในการฟั ง การสื่ อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ในการพูด การอ่านและการเขียน
ข้อความที่มีความยาวเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่ อสาร ในระดับกลาง
Listening comprehension; oral communication and interaction; reading and writing
long texts for communication at an intermediate level.
ENL 122

การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
3(2-2-5)
(Intermediate English Listening and Speaking)
วิชาบังคับก่อน : ENL 111 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1 หรือ
ENL 112 การฟั ง การพูดภาษาอังกฤษ หรือ ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
หรือโดยความยินยอมของสถาบันภาษาอังกฤษ
การฟั งเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าร่ วม
ในบทสนทนาและการอภิปรายกลุ่มอย่างเหมาะสมทั้งในหัวข้อทัว่ ไปและหัวข้อที่เป็ นที่ถกเถียงในสังคม
การสร้างความตระหนักและเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสื่ อสารภาษาอังกฤษอย่าง
เป็ นระบบและสร้างสรรค์
Listening for the gist and details from several sources; proper engagement in
conversations and group discussion on general topics and argumentative topics; raising awareness and
sensitivity on cultural differences, including systematic and creative communication in English.

ENL 123

การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง
3(2-2-5)
(Intermediate English Reading and Writing)
วิชาบังคับก่อน : ENL 111 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1 หรือ
ENL 113 การอ่ าน การเขียนภาษาอังกฤษ หรือ ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ
เรียน หรือโดยความยินยอมของสถาบันภาษาอังกฤษ
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การพัฒ นาคํา ศัพ ท์ ทัก ษะการอ่ า นเพื่ อ เป็ นรู ป แบบในการพัฒ นารู ป แบบการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในการอ่านข้อความที่มีความซับซ้อน และการเขียนความเรี ยงในรู ปแบบ
ต่าง ๆ
Vocabulary development; reading skills to enhance the development of writing skills;
complex texts reading comprehension and various types of compositions.
3.2) ภาษาไทย (Thai Language)
THA 106 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
ฝึ กการใช้ภาษาไทย และพัฒนาทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการ
สื่ อสารในชี วิตประจําวัน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เน้นทักษะการเขียนที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานทั้งทาง
ราชการและธุ รกิจ เพื่อสนองวัตถุประสงค์ดา้ นอาชีพและการศึกษาในระดับสู งต่อไป
Practice of the Thai language usage and development of skills in listening, speaking,
reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in official and
business contexts in order to serve higher levels of professional and educational purposes.
THA 107

ภาษาไทยสาหรับผู้เริ่มเรียน
3(2-2-5)
(Thai Language for Beginners)
ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างชาติ คําศัพท์และลักษณะโครงสร้างของภาษาไทย ทักษะการฟัง
และการพูด ที่ใช้สื่อสารในชี วิตประจําวัน การใช้สัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ ในการเรี ยนการออกเสี ยง
ภาษาไทย
Thai language as a foreign language; vocabulary and syntactic structure; skills in
listening and speaking used in everyday life; practice of pronunciation through phonetic symbols.

3.3) ภาษาต่ างประเทศอืน่ ๆ (Other Foreign Languages)
3.3.1 รายวิชาภาษาญีป่ ุ่ น (Japanese Language)
JPN 101
ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
(Japanese for Everyday Communication I)

3(2-2-5)
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การออกเสี ยงภาษาญี่ปุ่น และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด
อ่าน เขียน เพื่อใช้สําหรับการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะนําตัว การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
JPN 102

ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : JPN 101 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพท์และรู ปประโยคพื้ นฐาน ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน เพื่อใช้สําหรับการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น เช่น การเจรจาซื้ อ และขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความ
คิดเห็น
Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
JPN 110

ภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : JPN 101 ภาษาญีป่ ุ่ นเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาญี่ ปุ่น ผ่า นบริ บ ททางสั ง คมและวัฒนธรรมญี่ ปุ่ นในแง่ มุ ม ต่ า งๆ วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การดําเนินชีวิต โดยเน้นการ
ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on
listening, speaking, reading and writing in different situations.
3.3.2 รายวิชาภาษาจีน (Chinese Language)
CHN 101 ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication I)
ภาษาจี นระดับพื้นฐาน เรี ยนรู ้ คาํ ศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 200 คํา ศึกษาสํานวนและรู ป
ประโยคพื้นฐาน ฝึ กการออกเสี ยงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ ในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย แนะนําตัว
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Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic
sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: greeting
and introductions.
CHN 102

ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : CHN 101 ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติมอย่างน้อย 250 คํา ฝึ กสนทนาหัวข้อที่ใช้ในชี วิตประจําวัน
เช่น การโทรศัพท์ ซื้ อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร
Further study of the Chinese language, with a focus of additional 250 Chinese
characters; basic expressions and conversations in everyday situations: telephone conversations,
shopping, eating in restaurants.
CHN 110

ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Chinese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : CHN 101 ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
พัฒนาทักษะภาษาจีนผ่านบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมจีนในแง่ มุมต่างๆ เพื่อการ
สื่ อสารในชี วิต ประจําวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการ
เขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural contexts
for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading and writing in
different situations.

3.3.3 รายวิชาภาษาฝรั่งเศส (French Language)
FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้เริ่มเรี ยน 1
3(2-2-5)
(French for Beginners I)
ระบบเสี ยงภาษาฝรั่งเศส ไวยากรณ์พ้ืนฐาน ศัพท์และสํานวนเบื้องต้น เน้นฝึ กทักษะ การ
ฟั ง การพูด การอ่าน การเขี ย นเพื่อใช้สําหรั บการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน ในเรื่ องที่ เกี่ ย วกับ ตนเอง
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ครอบครัว สถานศึกษา สิ่ งแวดล้อม อาหารและเครื่ องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและการ
พักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาและอาชีพ การซื้ อขาย สถานที่และการบอกทิศทาง
French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions, with
focus on listening, speaking, reading, and writing in various situations: speaking about oneself,
family, schools, environment, food and beverage, relationships between persons, leisure and
recreations, education and careers, purchase and sale, places and directions.
FRN 102

ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้เริ่มเรี ยน 2
3(2-2-5)
(French for Beginners II)
วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้เริ่มเรียน 1
ไวยากรณ์ ศัพท์และสํานวนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น ฝึ กพูดภาษาฝรั่งเศสในเรื่ องที่
เกี่ ย วกับ ลมฟ้ าอากาศ การบริ ก าร การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว การใช้ ภ าษาตามมารยาทสั ง คม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความรู ้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ ในอดีต
ปัจจุบนั และอนาคต
Further study of French grammar, vocabulary and expressions; practice in French
speaking about weather, services, travels and journeys; use of French in accordance with social
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.
FRN 110

ภาษา และวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
(French Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับผู้เริ่มเรียน 1
ศัพท์ สํานวนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวฝรั่ ง เศส ขนบธรรมเนี ย มประเพณี รวมถึ ง มารยาทและวิถี ชี วิตของชาวฝรั่ ง เศส อาทิ ศิ ล ปะการ
รั บประทานอาหารแบบฝรั่ ง เศส วัฒนธรรมการดื่ มไวน์ การศึ กษาและสถานที่ ท่องเที่ ยวในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of French vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; French customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art of
dining and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with an
emphasis on listening and speaking in different situations.
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3.3.4 รายวิชาภาษาอาหรับ (Arabic Language)
ISL 111
ภาษาอาหรับเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication I)
วิชาเทียบเท่า : ISL 321 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรั บเพื่อเป็ นพื้นฐานการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน ฝึ กการออกเสี ยงและสนทนา
หัวข้อง่ายๆ ในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะนําตัว การรับโทรศัพท์ การถามและ
บอกทิศทาง
Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking, reading,
and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone conversation,
asking and answering about directions.
ISL 112

ภาษาอาหรับเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
พัฒ นาทัก ษะและคํา ศัพ ท์ ภ าษาอาหรั บ ในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น ฝึ กสนทนาหั ว ข้อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจําวัน เช่น การโทรศัพท์ ซื้ อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร
Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expressions
and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.
ISL 113

ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
3(2-2-5)
(Arabic Language and Culture of Muslim Countries)
วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
พัฒนาทักษะภาษาอาหรับผ่านบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
ในแง่มุมต่างๆ เพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟั ง การ
พูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of Muslim
countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading and
writing in different situations.
3.3.5 รายวิชาภาษาเกาหลี (Korean Language)
KOR 101 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1

3(2-2-5)
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(Korean for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาเกาหลี และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด
อ่าน เขียน เพื่อใช้สําหรับการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะนําตัว การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
KOR 102

ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพท์และรู ปประโยคพื้ นฐาน ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน เพื่อใช้สําหรับการสื่ อสารใน
สถานการณ์ ต่างๆ ในระดับที่ สูงขึ้ น เช่ น การเจรจาซื้ อ ขายสิ นค้า การสัมภาษณ์ งาน การเสนอความ
คิดเห็น
Further study of Korean vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
KOR 110

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Korean Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
ภาษาเกาหลี ผ่านบริ บ ททางสั ง คมและวัฒนธรรมเกาหลี ใ นแง่ มุ มต่ า งๆ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของประเทศเกาหลี ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การดําเนินชีวิต โดยเน้น
การฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ในชีวติ ประจําวันที่หลากหลาย
The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on
listening, speaking, reading and writing in different situations.
3.3.6 รายวิชาภาษารัสเซีย (Russian Language)
RUS 101 ภาษารัสเซียสาหรับผู้เริ่มเรียน
(Russian for Beginners )

3(2-3-6)
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หลักไวยากรณ์เบื้องต้น เน้นพยัญชนะ สระ การออกเสี ยง ระดับเสี ยง คําศัพท์ที่จาํ เป็ นใน
ระดับเริ่ มต้น
Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets,
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.
RUS 102

ภาษารัสเซียในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
(Russian for Daily Life)
วิชาบังคับก่อน RUS 101 ภาษารัสเซียสาหรับผู้เริ่มเรียน
คําศัพท์และโครงสร้างภาษารัสเซี ยที่ใช้สื่อสารในชี วิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น เช่ น
การทักทาย การแนะนําตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกเวลา การเดินทาง การซื้ อของ
Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various aspects of
everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking and answering
about time, traveling, buying and selling things.
RUS 110

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
(Russian Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : RUS 101 ภาษารัสเซียสาหรับผู้เริ่มเรียน
ภาษารั สเซี ย ผ่านบริ บททางสั งคมและวัฒนธรรมรั สเซี ย ในแง่ มุม ต่า งๆ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของประเทศที่เป็ นเจ้าของภาษารัสเซี ย ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิ จ การ
ดําเนินชีวติ โดยเน้นการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Russian language through various aspects of Russian social and cultural contexts:
culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and lifestyles, with an
emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations.

3.4 รายวิชาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (Languages of ASEAN Countries)
VTN 101 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาเวียดนาม และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด
อ่าน เขี ย น เพื่อใช้สํา หรั บการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน การทัก ทาย การบอกลา การแนะนําตัว การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
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Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking,
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
VTN 102

ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : VTN 101 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพท์และรู ปประโยคพื้ นฐาน ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน เพื่อใช้สําหรั บการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Vietnamese vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
MLY 101

ภาษามลายูเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษามลายู และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด
อ่าน เขี ย น เพื่อใช้สํา หรั บการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน การทัก ทาย การบอกลา การแนะนําตัว การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Malay pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.

MLY 102

ภาษามลายูเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : MLY 101 ภาษามลายูเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพท์และรู ปประโยคพื้ นฐาน ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน เพื่อใช้สําหรั บการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
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Further study of Malay vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
BHS 101

บาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ย และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน
การฟั ง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สําหรับการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนํา
ตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
Bahasa Indonesia pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking,
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
BHS 102

บาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : BHS 101 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพท์และรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สาํ หรับการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Bahasa Indonesia vocabulary, pronunciation and basic sentence
structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday
situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

LAO 101

ภาษาลาวเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication I)
การออกเสี ยงภาษาลาว และรู ปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟั ง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สําหรับการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน การทักทาย การบอกลา การแนะนําตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
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Lao pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
LAO 102

ภาษาลาวเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 2
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน 1
ศัพท์และรู ปประโยคพื้ นฐาน ฝึ กการฟั ง พูด อ่าน เขี ยน เพื่อใช้สําหรั บการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้ อขายสิ นค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
3 หน่ วยกิต
(Interdisciplinary and Physical Education)
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเรี ยนรายวิ ช าในกลุ่ ม สหวิ ท ยาการ โดยเรี ยนรายวิ ช า
ธรรมาธิปไตย 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชา 1 หน่วยกิต อีก 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
RSU 101

ธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
(Dharmacracy)
ชี วิตประจําวันกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ระบอบประชาธิ ปไตย สิ ทธิ หน้าที่ของ
พลเมือง ความเสมอภาค เสรี ภาพ หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริ ยธรรม และจิตสาธารณะ
Everyday life and society, economy and politics; democracy: rights, civic duty,
equality, freedom; good governance; decency and public mind.

ESS 103

ลีลาศเพือ่ สุ ขภาพ
1(0-2-1)
(Dance for Health)
ประวัติความเป็ นมาของลีลาศ คุณค่าและประโยชน์ของการออกกําลังกายด้วยการลีลาศ
ฝึ กทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนที่ตามทิศทางการเต้นลีลาศในจังหวะบีกิน จังหวะชะชะช่า จังหวะวอลซ์
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การอยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คม ความรั บ ผิ ด ชอบ บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานของการนํา ไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจําวัน
History of dances, their values and benefits as an exercise; basic dancing steps, skills,
and necessary techniques for social dances: basic movement in the tempo and beats of beguine, chacha-cha, and waltz; fundamental elements of dance patterns that boost social manners, responsibility,
personality in daily life.
ESS 105

กอล์ฟ
1(0-2-1)
(Golf)
ความเป็ นมาของกี ฬากอล์ฟ ความรู ้ ความเข้าใจประโยชน์ของการออกกําลังกาย ทักษะ
พื้นฐานในการเล่นกอล์ฟ ท่าทางการยืน การจับไม้ การเล็งแนวเป้ าหมาย การถ่ายนํ้าหนักตัว การตีจบ
วง การตีลูกระยะใกล้และระยะไกล การตีลูกรอบกรี น การพัตต์ การตีลูกจากหลุมทราย การออกรอบ
จริ ง และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ
Fundamental background and benefits of golf lessons featuring basic golf skills: club
griping, target aiming, weight transferring, backswing, short and long distance driving, putting, hitting
sand shots, and other golf etiquette.
ESS 106

เทนนิส
1(0-2-1)
(Tennis)
ประวัติความเป็ นมาของกีฬาเทนนิส ประโยชน์ของการออกกําลังกาย ฝึ กทักษะในการ
จับไม้การตีลูกแบบฟอร์แฮนด์ การตีลูกแบบแบคแฮนด์ การตีลูกกับผนัง การตีโต้ การเสิ ร์ฟ การเล่นลูก
ลอย การตีลูกท้อปสปิ น การตีลูกโด่ง การตบลูก การหยอดลูก การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การ
นับคะแนน กฎกติกามารยาท ความมีน้ าํ ใจเป็ นนักกีฬา รวมทั้งการอยูร่ ่ วมกันในสังคม ความรับผิดชอบ
และมีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อเป็ นพื้นฐานของการนําไปใช้ในชี วติ ประจําวัน
History and physical benefits of tennis; tennis skills: racquet grapping, forehand and
backhand strokes, ball serving and receiving, volley, topspin, backspin, lob, smash, drop shot, single
and double plays; rules and etiquettes in competition; sporting spirits leading to well-established
society, good personality and responsibility for everyday life application.
ESS 107

เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)

1(0-2-1)
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ความสําคัญ ประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะพื้นฐาน กลวิธี
การเล่นและการแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ ความปลอดภัยและมารยาทในการเล่น จริ ยธรรม
ในทางกีฬา กฎและกติกาของการแข่งขัน
Importance, history, and advantages of table tennis; basic skills; techniques and tactics
in playing in single, double, mixed double; safety and etiquette, sport moral; rules and regulations in
table tennis competition.
ESS 108

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
ความเป็ นมากีฬาแบดมินตัน ทักษะพื้นฐาน การยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้า
มือและหลังมือ การตบ การส่ งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กฎ
และกติกาของการแข่งขัน
History of badminton; basic skills: forehand, backhand, drive, shot, hit, and serving
technique; strategies in playing single, double, and mixed double; rules and regulations in badminton
competition.
ESS 109

ยูโด
1(0-2-1)
(Judo)
ความเป็ นมาและประโยชน์ของกีฬายูโด ทักษะพื้นฐาน การตบเบาะ การล้ม การจับคู่
ต่อสู ้ การทําให้คู่ต่อสู ้เสี ยหลัก การทุ่ม การล๊อค กฎและกติกาของการแข่งขัน ความมีน้ าํ ใจนักกีฬา
ปรัชญาของวิชายูโด เพื่อเป็ นการนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
History and advantages of judo and the basic skills of the sport: surrendering, falling
style, throwing style, ground hold; rules and regulations in judo competition, philosophy in the
harmony of mind, body, and spirit for application in everyday life.
ESS 110

ว่ายนา้
1(0-2-1)
(Swimming)
ประวัติความเป็ นมา ประโยชน์และคุณค่าของการว่ายนํ้า ทักษะพื้นฐานและเทคนิคการ
ว่ายนํ้าประเภทต่างๆ ความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์และเครื่ องใช้
กฎและกติกาของการแข่งขัน
History and advantages of swimming; basic skills and techniques of swimming;
various strokes of swimming; security and application of swimming aids; rules and regulations in
swimming competition.
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ESS 111

ศิลปะป้องกันตัว
1(0-2-1)
(Defense Art of Self)
ความเป็ นมาและหลักของศิลปะป้ องกันตัว ฝึ กทักษะและเทคนิคของศิลปะป้ องกันตัว
การทรงตัว ระยะการต่อสู ้ป้องกันตัว ทักษะการเคลื่อนที่ การใช้พลังคู่ต่อสู ้ให้เป็ นประโยชน์ การหลบ
หลีก วิธีป้องกันตัวจากเหตุการณ์ในลักษณะและรู ปแบบต่าง ๆ
History and principles of martial arts; practice of the skills and techniques: balance,
footwork, movement, defense, opponent's movement and the pattern of self-protection in various
situations.
ESS 112

การเต้ นแอโรบิค
1(0-2-1)
(Aerobic Dance)
ความเป็ นมาและประโยชน์ของการเต้นแอโรบิค การฝึ กทักษะท่าทางบริ หารร่ างกายเข้า
กับเสี ยงเพลง หลักในการออกกําลังกาย มารยาท ความมีน้ าํ ใจเป็ นนักกี ฬา รวมทั้งการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
History and benefits of aerobic dance; basic body movements done to the rhythm of
the music; principles and etiquette of exercises; sportsmanship and social harmony.
ESS 113

เกมและกิจกรรมนันทนาการ
1(0-2-1)
(Games and Recreation)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมและกิจกรรมนันทนาการ ประโยชน์ ชนิด และประเภทผูน้ าํ
เกมและกิจกรรมนันทนาการ หลักการเลือกเกมและกิจกรรมนันทนาการ มนุษยสัมพันธ์กบั การใช้เกม
และกิจกรรมนันทนาการ
Introduction to games and recreation; benefits and types of game leaders and
recreation; principles of games and recreation; human relationship and game application.

ESS 114

ค่ ายพักแรม
(Camping)

1(0-2-1)
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ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอยูค่ ่ายพักแรม ประโยชน์ ชนิดและประเภทผูน้ าํ ค่ายพักแรม
การบริ หารค่ายพักแรม การเลือกทําเลที่ต้ งั ค่ายพักแรม เทคนิคการดํารงชีพในป่ า และการผจญภัย การ
พัฒนาจิตสํานึกของนักท่องเที่ยวแบบชาวค่าย
Introduction to camping; benefits and types of camp leadership; selection of camping
sites; survival techniques of forest camping and adventuring; development of spirits of good campers.
ESS 116

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
ความเป็ นมากีฬาบาสเกตบอล ประโยชน์ของการออกกําลังกาย ทักษะพื้นฐานของการ
เล่นกีฬาบาสเกตบอล การเล่นเป็ นทีม กฎกติกาและมารยาทของการแข่งขัน
History, advantages, and importance of basketball; fundamental skills of basketball;
principles of playing as team; rules and regulations of competition.
ESS 117

ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ประวัติกีฬาฟุตบอล ทักษะกีฬาฟุตบอล การส่ งบอล
การหยุดบอล การเลี้ยงบอล การโหม่งบอล การยิงประตู ผูร้ ักษาประตู การเล่นทีม กฎ กติกาฟุตบอล
มารยาทการเป็ นผูเ้ ล่นและผูช้ มกีฬาที่ดี
General knowledge and history of football; football skills: ball passing, ball stopping,
dribbling, ball servings, ball heading, ball shooting, goalkeeping, team playing; rules and etiquette in
competition for players and viewers.
ESS 118

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล
การเล่นลูกบอลสองมือล่าง การเล่นลูกบอลสองมือบน การเสิ ร์ฟ การตบ การสกัดกั้น การเล่นทีม กฎและ
กติกาของวอลเลย์บอล มารยาทการเป็ นผูเ้ ล่นและผูช้ มกีฬาที่ดี
General knowledge and history of volleyball; volleyball skills: ball under, ball setting,
ball serving, ball slapping, blocking, team playing; rules and etiquette in competition for players and
viewers.
ESS 120

หมากล้อม

1(0-2-1)
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(Go)
ความรู ้ ท วั่ ไปเกี่ ย วกับ ประวัติและประโยชน์ของหมากล้อม องค์การต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ การเล่นหมากล้อมผ่านอินเตอร์ เน็ต กฎกติกา เทคนิ คการเล่นเกมในระยะเปิ ดเกม กลางเกม
และปิ ดเกมและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิในเกมจริ ง
General knowledge and history of Go games; international and Thai organizations of
Go, online Go games; rules and regulations of the games; basic techniques of the entire game
covering from the beginning phase to the middle and the end of the game; authentic practice of the
games.
ESS 121

ฟุตซอล
1(0-2-1)
(Futsal)
ความรู้ ความเข้า ใจเกี่ ยวกับกี ฬ าฟุ ตซอล ประวัติความเป็ นมา หลัก การออกกําลังกาย
สมรรถภาพร่ างกาย การป้ องกันการบาดเจ็บ กฎ กติกา มารยาท ฝึ กเทคนิ ค ทักษะการเลี้ยง รับ ส่ ง โหม่ง
ยิง การงัด การครอบครองบอล การเตะบอลเข้าเล่น ยุทธวิธีการเล่น เกมรับ เกมรุ ก และการเล่นทีม
Fundamental background and history of futsal; principles of exercise and physical
fitness based on futsal; care and prevention of injuries; rules and etiquette in competition; techniques
and skills: ball throwing, ball catching, ball controlling, ball heading; strategies and coordinating team
playing, offensive unit plays and defensive unit plays.
3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ

96
81
66

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

PSY 311

การพัฒนาตนเอง
3(3-0-6)
(Self Development)
ศึกษาเรื่ องการเรี ยนรู ้ วิธีการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้ างอุปนิ สัยที่ดี ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาทางด้านอารมณ์ การพัฒนาด้านสติปัญญา และการพัฒนาด้านการเข้าสังคม ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ตนเองและอยูภ่ ายในสังคมได้อย่างมีธรรมาธิปไตย
To study the knowledge for self development for realing good character such as personality,
emotionality, and intellectual and sociability development for personal interests and under Dharmacracy.
PSY 312

ระเบียบพิธีปฏิบัติทางสั งคม

3(3-0-6)
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(Social Protocol)
การเสริ มภาพลักษณ์ผนู ้ าํ ผูน้ าํ กับการพูดในที่ชุมนุมชน การจัดการการประชุม การจัดงานเลี้ยง
และการต้อนรับ การวางตัว มารยาทและการสมาคมให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ
The image for leader, leader with public spealeiy, conference management, catering and
hospitality. To be suitable for various accasious manners and assocvations.
SOI 100

นวัตกรรมกรรมทางสั งคมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
(Social Innovation and Intellectual)
ความรู ้ พ้ืนฐานด้านนวัตกรรมสังคม โดยนําแนวคิดเชิ งสหวิทยาการ ทางสังคมศาสตร์ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ การเมือง ร่ วมกับหลักสู ตรปรั ชญา และภูมิปัญญา มาศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อให้เข้าใจที่มา สภาพการณ์ และแนวโน้มในการนวัตกรรมสังคม
The basic knowledge of social innovation with the concept of inter-disciplinary in social
science, political economy and the principle of philosophy to analyse the social, economic and political
problems for understanding the situation and trend of social innovation.
SOI 111

การสื่ อสาร และนวัตกรรมทางปัญญา
3(3-0-6)
(Communication and Wisdom Innovation)
การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การจับประเด็น การสื่ อสารทางสังคม และ
กระบวนการคิด เพื่อพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ โดยศึกษาผ่านประเด็นปั ญหา บริ บทของสังคม และเศรษฐกิจ
การเมืองที่เกิดขึ้น
The skill development of reading, writing, analysis, main ideas finding, social
communication and thinking process for the development of leadership by studying through problems,
social contexts including economic and political issues.
SOI 125

ผู้นากับการสร้ างแรงบันดาลใจ
3(3-0-6)
(Leaders and Establishing Inspiration)
แนวคิด ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ และวิธีการสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
ด้วยตนเองที่จะทําสิ่ งต่าง ๆ ให้ประสบความสําเร็ จ โดยผ่านการเรี ยนรู ้ผนู ้ าํ ที่สาํ คัญ ๆ ของโลก
Principles, theories of motivation and process of the atmosphere creation to gain selfmotivation in doing successful tasks, by learning through the world outstanding business leaders.
SOI 126

เศรษฐศาสตร์ สาหรับผู้นา
(Economics for Leaders)

3(3-0-6)
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แนวคิด มุมมองการพัฒนา และประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา บทเรี ยนของการพัฒนาใน
ประเทศไทย แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการเงิน การคลัง การ
ใช้จ่ายของรัฐบาล ทิศทางบทเรี ยนการพัฒนาประเทศ เปรี ยบเทียบแบบแผนการพัฒนาของประเทศอื่น ๆ
เช่น สหรัฐอเมริ กา ประเทศในยุโรป ฯลฯ
Concepts, development and historical perceptions, history and its origin, and lessons from
Thailand’s development. Economic concept is a tool to study and analyse monetary policy, reserve,
government expenditure, and directions on lessons from national development. Comparing development
plan of Thailand to other nations such as the US and EU.
SOI 131

ทฤษฎีผ้ นู าทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Theories of Social, Business, and Political Leader)
แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่พฒั นาภาวะผูน้ าํ และรู ปแบบการนําของผูน้ าํ โดยการศึกษาศาสตร์
และศิลป์ ว่าด้วยการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิเคราะห์
อัตชีวประวัติ ความคิด วิสัยทัศน์ และความเป็ นนวัตกรรมในบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
กรณีผนู้ าํ ที่ประสบผลสําเร็ จ ปั จจัยที่ทาํ ให้สมาชิกในองค์กร หรื อในสังคมยอมรับการนําของผูน้ าํ รวมถึง
อุปสรรค หรื อข้อจํากัดของผูน้ าํ
Various concepts and theories which will develop leaders and components of leadership
through study science and arts of leadership development under social, business, and political change.
Analysis of biography, concepts, visions, and innovative political roles, business, and social roles. In
cases where leaders have succeeded, study the factors leading to the leaders being accepted by
organisation or social members, as well as obstacles or leadership limitation.
SOI 133

เศรษฐกิจการเมืองไทย
3(3-0-6)
(Thai Economy and Politics)
เศรษฐกิจ และการเมืองไทยตั้งแต่การทําสนธิสัญญาเบาว์ริง ใน พ.ศ.2398 การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั พัฒนาการของสถาบันทางเศรษฐกิจ และองค์กรทางธุรกิจ
อาทิ กลุ่ม มหาชน องค์กร และสมาคมในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของการเมืองกับกลุ่มอํานาจ ทฤษฎี
แนวคิด บทบาท วิวฒั นาการ และความสัมพันธ์ของภาคธุ รกิจกับการเมืองไทย
Economy and politics of Thailand since Bowring Treaty in B.E. 2398 and change in
administration in B.E. 2475 up until the present. Development of economic and business institutions such
as public, organisations, and associations in Thailand. Change of politics and power group. Theories,
concepts, roles, evolution, and relationship between business and politic sector of Thailand.

54

SOI 135

หลักธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
(Good Governance Principles)
แนวคิดการบริ หารภายใต้ความโปร่ งใส สุ จริ ตและยุติธรรม แนวคิดการรับผิดชอบทางสังคม
แนวทางการดําเนินการ กระบวนการตรวจสอบการบริ หารงาน การสร้างกลไกด้านองค์กร และกฎหมาย
เพื่อป้ องกันการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ ในทุกระดับการบริ หาร
Concept of management under transparency, honesty, and fairness. Concepts in social
responsibility and management. Process of management inspection, creating organisational and legal
mechanisms to prevent dishonesty and corruption for all management levels.
SOI 212 การพัฒนาธุรกิจเพื่อสั งคม
3(3-0-6)
(Business Development for Society)
แนวคิดการดําเนินกิจการเพื่อผลประโยชน์ทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม การประกอบการทาง
สังคม การใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปั ญหาสังคมที่ได้ผลอย่างยัง่ ยืน ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ และ
ธุรกิจเพื่อสังคม นโยบายขององค์การทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนากิจการเพื่อสังคม
Concept of social and environmental activities management, social enterprise, using
innovation to solve social issues for sustainability, social responsibility of business, and corporate social
responsibility. Organisation policies related to society-both domestic and foreign for corporate social
responsibility.
SOI 222

สื่ อและบทบาททางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Media and Roles in Society, Business, and Politics)
สื่ อกับบทบาททางการเมือง
ปรากฏการณ์การเติบโตของบทบาทสื่ อในยุทธศาสตร์ ทาง
การเมือง หลักการตลาดในการชี้นาํ ทางการเมือง บทบาทการนําเสนอผลสํารวจความเห็น กับยุทธศาสตร์
ทางการเมือง บทบาทของสื่ อทางสังคมที่มีต่อปรากฏการณ์ทางสังคม ธุรกิจ การเมือง ความเชื่อมโยงหน้าที่
สื่ อทั้งใน และต่างประเทศ
Media and role expansion in politics in political strategy setting, marketing for politics,
political polling, and political strategy. Roles of social media towards society, business, politics.
Interrelation between domestic and foreign media.
SOI 232

จีน และอาเซียนศึกษาในบริบทโลก*
3(3-0-6)
(China and ASEAN Studies in Global Context)
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซี ยนตั้งแต่ยคุ สงครามเย็นจนถึงยุคหลังสงครามเย็น และยุค
โลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั ทั้งในมิติดา้ นการเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งบทบาท
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ของจีน และอาเซี ยนในบริ บทโลกผ่านการรวมตัวส่ วนภูมิภาคของเขตการค้าเสรี อาเซี ยน-จีนในปั จจุบนั
และประชาคมเอเชียตะวันออกในอนาคต
Relations between China and ASEAN from the cold war until the present, included
dimensions of politic, security, economic and social culture. The role of China and ASEAN in world
context through regional formation of free trade area of China and ASEAN in the present, as well as the
formation of East Asia Community in the future.
*จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
SOI 233

นวัตกรรมในการทาธุรกิจ และการเป็ นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Innovation in Business Operation and Ownership)
ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ธุรกิจออนไลน์ ฯลฯ วิเคราะห์กระบวนการทําธุรกิจที่เหมาะสม
กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสําเร็ จ และมีความมัน่ คง สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมใน
ปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่เป็ นตัวส่ งเสริ ม และอุปสรรคในการดําเนินการ การสร้างแรงบันดาล
ใจในการทําธุรกิจแนวใหม่
Small and medium enterprises, online business, and others. Analyse process of appropriate
business operation, strategy to develop business for success and stability while being in compliance with
current social condition. Analyse surrounding factors whether or nor support or constrain for operation.
Create inspiration for new style of business conduct.

SOI 235

องค์ กรอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Smart Organisation)
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ และการจัดการ ลักษณะขององค์การ และ
กระบวนการจัดระบบที่เกี่ยวกับการบริ หาร วิเคราะห์ปัจจัยที่กาํ หนดการประสบความสําเร็ จ และหรื อ
ล้มเหลวขององค์การ อาทิ โครงสร้างองค์การ กลยุทธ์ ขนาด สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
องค์การ เป็ นต้น ศึกษาจากกรณี ศึกษาต่าง ๆ และแนวทางการปรับกระบวนงานภายในให้สอดคล้องกับ
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั
Meanings, concepts, and theories relating to organisation and management, organisation
characteristics, and systems related to management. Analyse factors determining success or failure of
organisation such as project, strategy, size, environment, and corporate culture. Study cases and
concepts for internal change to comply with current transitioning conditions.
SOI 236

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้นา

3(3-0-6)
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(Information System Technology for Leadership)
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้
ผูน้ าํ ได้ใช้เพื่อการวางแผน การควบคุม การตัดสิ นใจ และการจัดเอกสารในระบบอิเลคโทรนิกส์ในการ
ดูแลเบิกจ่ายพัสดุ การจัดซื้ อ การเบิกจ่ายเงินอย่างเป็ นระบบขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
Study roles and importance of information systems for leaders in planning, information
system development controlling, decision making, and strategic planning in information management,
electronic for expense, providing and budget managing of organization.
SOI 242 การวิจัยทางสั งคมศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science Research)
ความสําคัญของการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เบื้องต้น การประยุกต์การวิจยั ในการ
ทํางาน การบริ หาร และการแก้ไขปั ญหาภายในองค์กร ฝึ กการเขียนโครงร่ างงานวิจยั และทดลองทําวิจยั
ขนาดเล็ก
The importance of research, introduction to social science research methodology, research
application in working, management and solving the problems in organization. Practice to write research
proposal and do small pilot research.
SOI 243

โลกาภิวตั น์ กบั การเมืองโลก*
3 (3-0-6)
(Globalization and Global Politics)
การเมืองในประเทศต่าง ๆ ความแตกต่างในพัฒนาการทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง
แนวคิดและแนวการศึกษาที่สาํ คัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยศึกษาตั้งแต่การเกิดระบบ
รัฐสมัยใหม่จนถึงปั จจุบนั รวมถึงอิทธิพลของการเมืองโลกต่อประเทศไทย ทั้งในประเทศที่อยูใ่ นภูมิภาค
เดียวกัน และต่างภูมิภาค เช่น สหรัฐอเมริ กา ยุโรป ฯลฯ
Politics in various countries are different in terms of political development, process,
concept, and important studying guideline in international relationship. Study timeline from the
beginning of nation-state up until modern government system at the present and study the influence of
global politics towards Thailand- both in the same and different region such as the US and EU.
*จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ

SOI 244

สั มมนาว่ าด้ วยรัฐสวัสดิการ และประชานิยม
(Welfare State and Populism Seminar)

3(3-0-6)
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การวิเคราะห์ และการประยุกต์แนวคิดต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาสังคม ทิศทางการ
จัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย การเสริ มสร้างนโยบาย แผนงานและการดําเนินงานด้านสวัสดิการ
สังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ การเสริ มสร้างสุ ขภาวะของสังคม และผลกระทบของนโยบายประชานิยม
ที่เกิดขึ้น
Analyse and adapt various concepts in social science to develop society. Direction in
organising welfare state of Thailand. Reinforce policy, plan, and management of welfare strategies and
for human security. Reinforce social health condition and impact of populist past policies.
SOI 441

สหกิจศึกษา
9(0-35-18)
(Co-operative Education)
การฝึ กงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบตั ิงานเสมือนเป็ นพนักงานประจําของหน่วยงาน
นั้นเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า 560 ชัว่ โมง และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานให้ปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ นในระยะเวลาฝึ กงาน นักศึกษาต้องทําบันทึกประจําวันส่ งทุกสัปดาห์ และ
ต้องผ่านการประเมินของหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงาน
Training as a permanent personel in a co-operative organization, training period not less
than 16 weeks or at least 560 hours. A specific work must be assigned by the organization and completed
within the training period. Submission of daily report weekly and evaluation by the organization in
training period and submission of daily report weekly and evaluation by the organization in training are
required.
หรือ
SOI 442 การฝึ กงาน
3(0-35-18)
(Practicum)
นักศึกษาจะต้องฝึ กงานกับองค์กรที่ให้บริ การแก่สังคม โดยมีเวลาฝึ กงานไม่ต่าํ กว่า 140
ชัว่ โมง เพื่อที่นกั ศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการทํางานกับองค์กรเพื่อสังคม รับรู ้วตั ถุประสงค์ของ
องค์กร การปฏิบตั ิงาน วัฒนธรรมการทํางาน ความรับผิดชอบ และบริ การขององค์กร การประเมินการ
ฝึ กงานจะกระทําจากรายงานของนักศึกษา และการประเมินจากองค์กร
Students are required to put at least 140 hours into a field experience in an agency setting
that provides services to individuals, groups, or communities. While students gain first hand experience
in a work environment dealing with social services, they are expected to become familiar with agency
policy, work procedures, staff responsibilities, and agency services. Monitoring and evaluating the
fieldwork will be carried out through written reports from students and agency evaluations.
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SOI 443

สารนิพนธ์
6(0-18-9)
(Scholarly Paper)
ก่อนทําสารนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิธีการ และขั้นตอนในการทําวิจยั การวางแผน
งานวิจยั การจําแนกปั ญหา การกําหนด และการทดสอบสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเขียนรายงาน และการนําเสนอ นักศึกษาจะทํารายงานภายใต้ความดูแล และการชี้แนะอย่างใกล้ชิดของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา นําเสนอผลการวิจยั ในรู ปข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
Before starting his/her research paper, student is required to attend formal classroom
meetings to study methods and steps in research, research planning, problem classification, hypothesis
setting and testing, data collection, data analysis, report writing and presentation. Student will work on
the paper under close supervision and guidance of assigned advisor(s), present the result in a typewritten
form and defend it in an oral examination.
SOI 444

สั มมนาความเป็ นผู้นา
3(3-0-6)
(Seminar in Leadership)
สัมมนาบทบาทหน้าที่ของความเป็ นผูน้ าํ วิเคราะห์ประสบการณ์เชิงประจักษ์ของนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิภาพและศักยภาพของภาวการณ์นาํ และผูน้ าํ ในองค์กรระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
Seminar regarding roles of leaders, empirical analysis student’s experiences; evaluate
efficiency and potentiality of leadership in different levels; community level, nation and international
levels.

ข.
วิชาชีพ-เลือก
15
หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชา จํานวน 5 รายวิชา ดังกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาผู้นาทางสั งคม
LOS 114 ชุ มชนศึกษาและการพัฒนาความเป็ นผู้นา
3(3-0-6)
(Community Studies and Leadership Development)
ลักษณะชุมชนประเภทต่างๆ ศึกษาชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ใน
เชิงเปรี ยบเทียบกับชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมในออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ จีน และสหรัฐอเมริ กา ปั ญหาและ
แนวทางพัฒนาชุมชน หลักการและวิธีการในการพัฒนาผูน้ าํ จิตวิทยาชุมชนกับวัฒนธรรมชุมชน ระบบ
ความเชื่อ อุดมการณ์ และวิถีชีวิตชุมชน ผูน้ าํ ชุมชนเพศและวัยต่าง ๆ กับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
พัฒนาประชาธิปไตย
The different community’s natures; comparative study of indigenous communities in
different regions in Thailand with other indigenous communities in other countries; problems and
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strategies for community development; principle and methods in developing community leaders;
community psychology and community culture; belief, and community’s way of life, community leaders
at different sex and age and participation in democracy development.

LOS 215

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy)
ขอบเขต ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรื อนในระบบ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาด และแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักปรัชญาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสังคม
ศาสนา วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม เกษตร และอุตสาหกรรม ความสําคัญ และประโยชน์ในการพัฒนาและ
แก้ไขปั ญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศที่กาํ ลังพัฒนา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตที่พอเพียงและพัฒนาตนเองได้ โดยศึกษาจากกรณี ศึกษาที่น่าสนใจและเกิดขึ้นจริ ง
Scope, meaning, and significance of local community, household system, local community
economy, local market, barter economy, and policy guidelines gearing toward at local community
economy development. Study concepts and theories of sufficiency economy which has its fundamental
principles relating to society, religion, culture, environment, agriculture, and industry. Study the
significance and benefits in improving and solving social, economic, and political issues in developing
countries. Adopt philosophy of sufficiency economy in sustaining life and study interesting and real life
cases.
LOS 225

อนาคตศึกษา
3(3-0-6)
(Future Study)
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลกบนฐานของการวิเคราะห์ความเป็ นไป
ได้ทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อ
ความสามารถในการคาดทํานายถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการตั้งรับ และการจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลง
Trend of the changing Thai and global society based on the foundation of analysing the
possibility of demography, social, political, cultural, environmental, and technological dimensions to be
able to predict the changing trend and prepare to manage change.
LOS 235

ปรัชญาสั งคมร่ วมสมัย
(Contemporary Social Philosophy)

3(3-0-6)
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ความหมาย ลักษณะ และขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญาร่ วมสมัย ของนักคิดที่สาํ คัญ เช่น
คาร์ลมาร์กซ์ แมกซ์ เวเบอร์ เอมิล เดอร์ ไคม์ ฟูโกต์ ฯลฯ ประเด็นสําคัญทางอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู ้
จริ ยศาสตร์ เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
Meaning, characteristics, and boundary of concepts of contemporary philosophy of famous
philosophers such as Marxist, Max Weber, Émile Durkheim, and Foucault. Study the main essence of the
metaphysic, theories, and moral principles to understand social change that is occurring at the present.
LOS 311 จริยศาสตร์ และความเป็ นธรรมทางสั งคม
3(3-0-6)
(Ethics and Social Justice)
แนวทางในการพิจารณา แนวคิด และบรรทัดฐานทางด้านจริ ยศาสตร์ และความเป็ นธรรมทาง
สังคมที่เป็ นพื้นฐานของมุมมองและจุดยืนในการทําความเข้าใจสังคม โดยเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นปั ญหาที่
เป็ นรู ปธรรมของสังคมไทยและโลก
The concept and principle ethical theories; ethical norm, social justice for a clear
understanding the social phenomenon; also considering present day social problem and a suitable
resolution to these problems.
LOS 411 การประเมินผลกระทบทางสั งคมของการพัฒนา
3(3-0-6)
(Social Impacts Evaluation of Development)
แนวคิด และ แนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการพัฒนาการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรื อการนําสิ่ งใหม่เข้ามาสู่ ชุมชน แนวทางการศึกษาผลกระทบต่อชีวิตและ
สภาพจิตใจของสมาชิกในชุมชน ผลกระทบต่อระดับรายได้ของครอบครัวและชุมชน ผลกระทบต่อสภาวะ
แวดล้อม ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และทางด้านสังคมอื่น ๆ โดยเชื่อมโยงเข้ากับ
ประเด็นปั ญหาที่เป็ นรู ปธรรม
The concept and social impact evaluation results from the infrastructure development and
the mega-project; the effect to physical and mental community member, their income, environment
culture, the concrete problems will be raised as the case studies.
LOS 444

สั มมนาสั งคมวิทยา-มานุษยวิทยา
3(3-0-6)
(Seminar in Sociology and Anthropology)
การสัมมนาทางสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ในเชิงสหวิทยาการ และบูรณาการศาสตร์ โดย
เลือกสรรจากความสนใจของนักศึกษา ใช้ปรากฎการณ์ในสังคม และเรื่ องราวที่เป็ นกระแสของสังคมเป็ น
กรณีศึกษา ; ให้ความสําคัญเป็ นพิเศษกับความคิดวิพากษ์วิจารณ์วาทกรรมทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ งของสังคมไทย
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The Seminar in sociology and anthropology in interdisciplinary and integrative aspects
emphasizes on social phenomena and incidents as case studies : focus on critical thinking, theoretical
discourses and the application according to Thai society’s reality.
SDA 115

การจัดการปัญหาสั งคมไทยร่ วมสมัย
3(3-0-6)
(Management of Thai Contemporary of Social Problems)
การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ สาเหตุของปั ญหา
ผลกระทบ และการจัดการแก้ไขปั ญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล โครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคม โดยใช้วิธีการศึกษาหัวข้อเฉพาะ
Application of concepts and social theories; analysis of events; sources, impacts and
management of social problems that affect individuals; structure and relations of members in societies.
Topic – based learning is applied.
SDA 223

เพศวิถีกบั การพัฒนา
3(3-0-6)
(Gender Role and Development)
แนวคิดเรื่ องเพศและทฤษฎีสตรี นิยมกระแสต่างๆ กับกระบวนการพัฒนา การปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ดา้ นเพศวิถีในสังคมยุคโลกาภิวตั น์ บทบาทและขบวนการต่อสู ้ดา้ นเพศวิถีในระดับต่าง ๆ
Concepts on gender and feminist theories; trends and development; balancing gender in
globalized world; roles and fights and struggles for more balanced gender.
SDA 225

ขบวนการทางสั งคมแนวใหม่ กบั การพัฒนาสั งคม
3(3-0-6)
(New Social Movement and Social Development)
ความเป็ นมา แนวคิด ของขบวนการทางสังคมแนวใหม่ที่สัมพันธ์กบั ค่านิ ยม วิถีชุมชน และ
วัฒนธรรมของปั จเจกบุคคลและสังคม การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสังคม การต่อสู ้เพื่อให้มีพ้นื ที่
ทางสังคม ปั ญหา อุปสรรค แนวโน้ม และการแก้ไขเพื่อพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน
Histories and concepts of social movements, consistent with values, community ways of
lives and cultures pertaining to individuals and society, social change and adaptation; struggle for social
spaces; problems, barriers, trends and solutions to sustainable social development.
SDA 231

คนชายขอบและนโยบายสั งคม
3(3-0-6)
(Marginal Studies and Social Policy)
แนวคิดคนชายขอบและการพัฒนากระแสหลัก การกีดกันทางสังคม ความขัดแย้งของคนใน
สังคม สิ ทธิมนุษยชนของคนชายขอบ นโยบายสังคมและการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
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Concepts of marginal groups and mainstream development; social exclusion; conflicts;
human rights and marginal groups; social policies and solutions to structural problems.
SDA 238

ทุนทางสั งคม และความมั่นคงของมนุษย์
3(3-0-6)
(Social Capital and Human Security)
ความเป็ นมา แนวความคิด หลักการ บทบาทความสําคัญของทุนทางสังคม และองค
ประกอบของทุนทางสังคม กรอบตัวชี้วดั การประเมินผลของทุนทางสังคม ความเชื่อมโยงของทุนทาง
สังคม แนวทางการนําทุนทางสังคมมาใช เพื่อการพัฒนาทรัพยากร และความมัน่ คงของมนุษย์
The concept of social capital including background and its roles in human security; the
components and measurement of non-monetary capital, relationship between social capital and human
development and its applications in human security.
2) กลุ่มวิชาผู้นาทางธุรกิจ
LOB 126 การจัดการสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Office Management)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารสํานักงาน การวางแผนและการพัฒนา ระบบสํานักงาน การ
วางแผนสํานักงาน การจัดองค์การและปฏิบตั ิงานในสํานักงาน การควบคุมและการบริ หารระบบเอกสาร
และการนําระบบสํานักงานอัตโนมัติมาใช้ในการเก็บและค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
ส่ งข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดระบบช่วยบริ หารและเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว และการใช้
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตในองค์กรเพื่อการวางแผนและพัฒนางานสํานักงาน
The concept of and allocation of information technology for office management, planning,
development, office system, organizing office ; including information categories, information filing
system ( collecting and storing information) .The course also includes how to organize the office through
computer application.

LOB 221 องค์ กรแห่ งการเรียนรู้
3(3-0-6)
(Learning Organization)
แนวความคิด ขอบเขตของการพัฒนาองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และปั จจัยอันเป็ นพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม คณะ และองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างการประสานงาน ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในรู ปของปั จเจกบุคคลและ
กลุ่ม ซึ่ งมีผลกระทบต่อการบริ หาร ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
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ภายนอกองค์กร ศึกษาถึงการใช้พลังงานของกลุ่มให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร การสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้กบั บุคคลในองค์กรถึงการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร
The concept and scope of the learning organization development, basic factors of the
relations between person, group , and organization; the communication among them; duty and
responsibility of learning organization. The course also includes human behavior in organization such as
leadership, motivation, groups, communication, perception, learning and decision making .
LOB 222 นวัตกรรมการจัดองค์ กร
3(3-0-6)
(Organization Establishment Innovation)
รู ปแบบ และลักษณะขององค์กรที่สร้างประสิ ทธิผลในทางธุรกิจ และสังคม องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
องค์กรที่มีภาวะแห่ งความสุ ข แนวทางการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ สมรรถนะในระดับสู ง ความสําคัญของ
ผูน้ าํ และผูต้ ามในการบรรลุถึงสมรรถนะ
Formats and characteristics of organisation efficiency in business and society, learning
organisation, organisation with content condition, guidelines in transitioning organisation towards higher
capability, importance of leadership and entourage for achieve efficiency.
LOB 231

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Management Innovation)
ลักษณะองค์การ และนวัตกรรมการบริ หาร ระบบโครงสร้างเทคนิคในการบริ หารงาน การ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์การ ตลอดจนการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในองค์การให้คิดนอกกรอบ
บริ หารจัดการสิ่ งใหม่ ๆ และผสมผสานสร้างความแปลกใหม่ในการจัดการ ซึ่ งส่ งผลต่อการดําเนินงานใน
องค์การ
Organisational characteristic and management innovation, structural system , management
technique, change, and development of organization. Also, changing organisation personnel thinking
mechanism to think outside the box, new things for management and mixture of new management style
which will impact operation of organisations.
LOB 235 การตลาดสี เขียว และการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
3(3-0-6)
(Green Marketing and Sustainable Development)
แนวคิด ความหมาย ความสําคัญของบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อสังคมไทย พัฒนาการของการตลาดตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจกระแสหลัก สู่ เศรษฐศาสตร์
สี เขียว และกลไกตลาดที่สอดรับกระแสการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
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Concepts, meaning, and important roles and responsibilities of the market that impacts the
Thai society. The development of the market relating to economic and mainstream business moving
towards green economy and market mechanism which supports sustainable development.
LOB 321 การพัฒนาทักษะการบริหาร
3(3-0-6)
(Managerial Skill Development)
เรื่ องตระเตรี ยมตัวการมีบทบาทเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการในอนาคต, การพัฒนาทักษะการบริ หาร
เช่นการวิเคราะห์ และการตระหนักถึงปั ญหา การรู ้จกั วิธีแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์
The improvement of leadership by increase managerial skills such as skills in analysis,
problem awareness, problem solving and creative thinking.
LOB 322 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management Innovation)
การใช้ความรู ้ ความคิดสร้างสรรค์ ในการแสวงหาวิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการสรรหา
คัดเลือก การใช้ประโยชน์ การพัฒนา และการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ โดยการต่อยอดจากความรู ้เดิม
Taking knowledge and creativity in seeking methods and techniques to find, select, use,
develop, and maintain human resource to knowledge extension.
LOB 323 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาองค์ การ
3(3-0-6)
(Change and Organization Development)
ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์ความจําเป็ นใน
การเปลี่ยนแปลง
และกระบวนการบริ หารการเปลี่ยนแปลงการจัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
ศึกษากระบวนการในการตัดสิ นใจ
เพื่อแก้ไขปั ญหาวิกฤติภายในองค์กร ผ่านกรณี ศึกษาทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการ และการกําหนดท่าทีของผูน้ าํ เมื่อเผชิญปั ญหาวิกฤติ
The systematic change and improvement of organizations in terms of elements within
organization. The process of organization development, data collection and organizational analysis. The
process of change, and the techniques of organizational improvement and modification. The course
includes the study of decision making process, crisis management in organizations through case studies
national and international levels. To understand Plans and strategy for leaders when confrontation with
crisis.
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LOB 325

การบริหารธุรกิจต่ างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cross Culture Management)
ความหมาย/ความสําคัญ ทฤษฎีในการบริ หารองค์การที่แตกต่างกัน ศึกษาวิธีการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ข้ามชาติ อิทธิพลของวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีต่อการดําเนินงาน ผลกระทบ
ของความแตกต่างทางสภาวะแวดล้อมต่อการจัดการ และบริ หารธุรกิจของบริ ษทั ข้ามชาติ โดยพิจารณา
เปรี ยบเทียบในกลุ่มประเทศที่สาํ คัญ
Meaning/importance of theories in organisational management that are different. Study
business operation of cross national entities, influence of culture, politics, economics, and society on
business operation. Study impact of differences in surrounding towards management. Study cross
national business operation by comparing to nations that are considered in key group.
LOB 422 สุ ดยอดผู้นาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Great Business Leaders)
แนวคิดในการดําเนินงานธุรกิจจนประสบความสําเร็ จของบรรดาผูน้ าํ นักธุรกิจชั้นนําของโลก
วิเคราะห์ความสําเร็ จและความล้มเหลวจากประสบการณ์จริ งของผูน้ าํ ทางธุรกิจของโลกที่ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็ นสุ ดยอดผูน้ าํ ทางธุรกิจร่ วมสมัย
The concepts in running the successful business from the world business leaders, analysis
of the success and failure from the real experiences of these leaders that were called the great
contemporary world business leaders
LOB 423 ภาวะผู้นาและการทางานเป็ นทีม
3(3-0-6)
(Leadership and Team Working)
เรื่ องต่างๆเกี่ยวกับผูน้ าํ และภาวะผูน้ าํ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผูน้ าํ ที่จะมีส่วนช่วย
ในการเสริ มสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผูน้ าํ ในการทํางานเป็ นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็ นผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการ
ความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปั ญหาและการตัดสิ นใจในการทํางานเป็ นทีม
The theories and factors regarding leader designation, administrative methods, human
relationships, the leader’s influence on group behavior and decision-making. The success and failure of
the group, type of leadership, and the leader’s adjustment to suit given situation.
LOB 444 สั มมนาการบริหารจัดการทางธุรกิจ
(Seminar in Management)

3(3-0-6)
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สัมมนาเรื่ องการบริ หารจัดการเพื่อเรี ยนรู ้สภาพสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปั ญหาด้านใดด้าน
หนึ่ง หรื อปั ญหาการบริ หารการจัดการโดยรวมขององค์กรหนึ่งๆ
Seminar in Management for problem statement and possible solutions for the particular
problem or overall managerial problem of one particular organization.
3) กลุ่มวิชาผู้นาทางการเมือง
LOP 134 กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล และการเมือง
3(3-0-6)
(Interest Group, Pressure Groups and Politics )
กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล และการเลือกตั้งในฐานะที่เป็ นส่ วนสําคัญของปฏิสัมพันธ์
ทางการเมือง กระบวนการและชีวิตของบุรุษ/สตรี ทางการเมือง อาทิ คําจํากัดความ ขอบเขต ขนาด สมาชิก
ภาพ จุดหมายทางการเมือง กลยุทธ์ และยุทธวิธี วิวฒั นาการของบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มการเมือง
เหล่านั้นในบางประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสี ยง กับระบบสังคม
และการเมือง การเลือกตั้ง จริ ยธรรมและการพัฒนาการเมือง
Interest Groups, Pressure groups and election in the position considered to have an
important part in political interaction, process, and lives of men/women: meaning, boundary, size,
population, political goal, strategy, and tactics. Evolution of roles and responsibilities of political groups
in some countries. Relationships between election behaviour, campaign behaviour, and social and
political systems. Election, morality, and political development.

LOP 212 ความรู้ เบือ้ งต้ นของทฤษฎีทางการเมือง
3(3-0-6)
(Foundation Knowledge of Political Theory)
แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการเมือง ลัทธิ กระบวนการ และสถาบันทางการเมือง อํานาจ และการ
จัดสรรอํานาจทางการเมือง การเมืองในรู ปแบบอื่น ๆ กระบวนการทางการเมืองไทยภายใต้สังคมไทย และ
วัฒนธรรมยุคต่าง ๆ รวมทั้งโครงสร้างอํานาจในสังคมไทย
Concept relating to politics, doctrine, process and political institution, power, and
distribution of political power in other formats, process of Thai politics under the Thai society and culture
in different eras, and power structure in the Thai society.
LOP 222 การเมืองกับสั งคมธรรมาธิปไตย
(Politics and Moral Democracy Society)

3(3-0-6)
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พัฒนาการทางการเมืองในสังคมไทย
การเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การสร้างสังคมที่มีธรรมะในการดําเนินวิถีทางของประชาธิปไตยใน
สังคมไทย
Development of politics in the Thai society, how movement of politics influence transition
in the economy and society. Building a society with relation to dharma in leading life according to
democracy in the Thai society.
LOP 312 สถาบันการเมืองในสั งคมสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Political institution in Modern Society)
แนวคิด ความหมายของสถาบันทางการเมือง รู ปแบบ องค์ประกอบ และอํานาจของสถาบัน
ทางการเมือง นโยบายการจัดตั้งและโครงสร้างของการปกครองของรัฐ บทบาท และปั ญหาของสถาบัน
ทางการเมืองในไทย และโลกตะวันตก
Concept, definition of political institution. Format, content, and power of political
institution. The formation line of policy and policy structure of state administration. Roles and issues of
political institution in Thailand and Western World.
LOP 321 จริยธรรม และจิตสานึกทางการเมือง
3(3-0-6)
(Morality and Political Conscious)
ความหมาย ความสําคัญ และพัฒนาการทางจริ ยธรรมทางการเมืองในสังคมไทย การปฏิบตั ิตวั
ที่ดี คุณธรรม จริ ยธรรมของนักการเมือง และการสร้างจิตสํานึกทางการเมือง การคอร์ รัปชัน่ กับการเมือง
รู ปแบบการคอร์ รัปชัน่ การจัดการผลประโยชน์ทางการเมือง และผลกระทบที่เกิดจากการคอร์ รัปชัน่ จาก
นักการเมือง ศึกษาจากกรณี ตวั อย่างทั้งใน และต่างประเทศ
Meaning, importance, and development in morality and development of political conscious
in the Thai society. Politicians behaving with good manner with virtue and be conscious as well as
creating a consciousness towards politics, political corruption, formats of corruption, political benefit
management, and impact caused by corruption by politicians. Case studies- both domestic and foreign.
LOP 322 ประชาธิปไตย และการกระจายอานาจ
3(3-0-6)
(Democracy and Power Decentralization)
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย การวิพากษ์จากกลุ่มมาร์ กซิ สต์ กลุ่มบริ ษทั นิยม เสรี
นิยม และสังคมประชาธิปไตย พัฒนาการของประชาธิปไตยในสังคมไทยสมัยใหม่ สถาบัน และกลไกการ
พัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งปั ญหาการใช้ประชาธิปไตยในประเทศไทย ทฤษฎีอาํ นาจ โครงสร้างอํานาจ
และการเข้าสู่ อาํ นาจ ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด และวิธีการของการกระจายอํานาจ
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Concepts and theories of democracy, criticism from Marxist, enterprise group, liberal group,
and social democracy, development of democracy in the modern Thai society, institution, and mechanism
in democratization. Also study the issues of democracy suitable to the Thai society, power theories,
power structure, and power entry. Including the concepts and allocation of decentralization.
LOP 412 การเมืองและสิ ทธิชุมชน
3(3-0-6)
(Politics and Community Right)
ความหมาย ความสําคัญของสิ ทธิชุมชน และผลกระทบที่มีต่อการละเมิดสิ ทธิชุมชน ศึกษา
กรณี ตวั อย่างของอิทธิพลทางการเมืองที่มีต่อการละเมิดสิ ทธิชุมชนในมิติของทรัพยากรสาธารณะ
และ
สิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ
Meaning and importance of community right and its impact towards violation of community
right . Case studies of political influence against right violation of the community on dimensions of
public resource and other environment.
LOP 423 ธนกิจการเมืองในสั งคมไทย
3(3-0-6)
(Monetary Politics in Thai Society)
ความสัมพันธ์ของการเมืองในบริ บทของสังคมไทย แนวคิดของการแสวงหาผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของการเมืองแบบพหุ นิยมที่เป็ นพลวัต โดยอธิบายถึงกระบวนการที่
นักการเมืองใช้เงินเพื่อผันตัวเป็ นคณะผูบ้ ริ หารประเทศ และการใช้อาํ นาจผ่านนโยบาย เพื่อผลประโยชน์
ทางการเมือง
The relationship between context of politics in the Thai society and concept of business
interest seeking that changes according to political pluralism direction that is dynamic by explaining the
process politicians use money to become national administrator and impose power through policy for
political benefit.
LOP 434 การเมืองภาคประชาสั งคม
3(3-0-6)
(Politics Civil Society)
การเมืองภาคประชาชน บทบาทขององค์กรอิสระ องค์กรการปกครองท้องถิ่น องค์กร
ประชาชนรู ปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์กบั รัฐ ผลกระทบต่อการพัฒนาด้านสิ ทธิเสรี ภาพประชาธิปไตยของ
ประชาชน
The grass roots politics, the role of autonomous political organizations, local political
organizations, people organizations; interaction to the state including the impact on development in
people’s rights and freedom
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LOP 436 การลงโทษทางสั งคม และอารยะขัดขืน
3 (3-0-6)
(Social Punishment and Civil Disobedience)
กระบวนการทางสังคมในการพิพากษาการทุจริ ตทางการเมือง การแทรกแซงอํานาจทางสังคม
และการแสดงอารยะขัดขืนต่อสังคมที่ไม่เป็ นธรรม การศึกษาจากกรณี ต่าง ๆ ในสังคม
The social process of legal sentencing towards political corruption, social power
intervention, and behaviour of civil disobedience towards society that is unfair. Study cases occurred in
the society.
LOP 444 สั มมนาผู้นาทางการเมืองกับการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
3(3-0-6)
(Seminar in Political Leadership for Social Changes)
สัมมนาประเด็นและปั ญหาทางการเมือง กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่น่าสนใจ โดยแต่ละ
กลุ่มการสัมมนาต้อง ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ประเด็นดังกล่าวอย่างลุ่มลึก
Studying in groups to find ways of answering questions to political problems which have
been chosen as a topic of study; learn how to use critical thinking to analyze and discuss such topics.
SDA 222

สั นติศึกษา
3(3-0-6)
(Peace Study)
หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความรุ นแรง และความขัดแย้ง กรณี ศึกษาต่าง ๆ การใช้
แนวทางสันติวิธี เพื่อแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง หลักอหิ งสา ศาสตร์ และศิลป์ ในการระงับความขัดแย้ง
Principles, theories and concepts relating to violence and conflicts, case studies using
peaceful approaches to resolve conflicts, nonviolence, science and arts of conflict resolution.

2) วิชาโท 15 หน่ วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาชีพ-เลือกที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรศิลปศาสตรสาขาวิชาผูน้ าํ
ทางสังคม ธุ รกิจและการเมือง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง หรื อ จากหลักสู ตรที่เปิ ดสอนกลุ่มวิชาโทในมหาวิทยาลัย
รังสิ ต จํานวน 15 หน่วยกิต
3.1.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
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