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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-----------------จํานวน 48 กระบวนวิชา

คณะมนุษยศาสตร์
จํานวน 18 กระบวนวิชา
ม.บร. 103 (009103) การรู้สารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ
LS 103
Information Literacy and Information Presentation
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ความต้องการและการแสวงหาสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัยยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบค้นสารสนเทศ การประเมิน
สารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอ้างถึงและการเขียนบรรณานุกรม
The definition and the importance of information and information literacy, information
needs and information seeking, information sources and information services, information resources
and organization, information searching, information evaluation, information presentation, citation
and bibliography writing.
ม.ปร. 100 (011100) มนุษย์กบั ปรัชญา
PHIL 100
MAN AND PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาให้เข้าใจความหมาย คุณค่า เหตุที่มา กําเนิด วิธีการ จุดมุ่งหมายและขอบข่ายของปรัชญา เปรียบเทียบ
ปรัชญากับศาสตร์อื่นๆ ตลอดจนแนวคิดว่าด้วยสถานภาพ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความหมายและจุดมุ่งหมาย
ของมนุษย์
The Study of meanings, values, origin, scope, and methodology of philosophy; philosophy
in comparison with other related sciences; philosophical concepts of man's place in society and
the universe, responsibilities, meanings and ultimate aims.
ม.ปร.157 (011157) ปรัชญาสังคม
PHIL 157
SOCIAL PHILOSOPHY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

ธรรมชาติของมนุษย์ พื้นฐานของชุมชน แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาประชาคม เจตจํานงสาธารณะกับ
ประโยชน์ของส่วนรวม การแบ่งแยกทางสังคม ความหมายทางปรัชญาและลักษณะของสถาบันสังคม ครอบครัวและสุ
พันธุชาติ การศึกษาการใช้เวลาว่าง ปัจเจกนิยมกับสังคมนิยม สิทธิทางธรรมชาติกับความยุติธรรม อุดมคติของสังคม
ศีลธรรมระหว่างประเทศ สงครามกับสันติ
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Human nature; natural basis of community; the concept of social contract; general will and
common good; social differentiation; social institutions and their philosophical significance; family
and eugenics; education and leisure; individualism and socialism; justice and natural rights; social
ideals; international morality; war and peace.
ม.ปร. 251 (011251) ตรรกศาสตร์
PHIL 251
LOGIC
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

3(3-0-6)
ไม่มี

ความหมายและขอบเขตของตรรกศาสตร์ มนุษย์กับความรู้ มนุษย์กับเหตุผล การอ้างและการใช้เหตุผลที่
ถูกต้อง การอ้างเหตุผลบกพร่อง การใช้เหตุผลในชีวิตประจําวัน
The meaning and scope of logic. Man and knowledge. Man and reason. Correct inference
and argumentation. Fallacies. Daily life and reason.
ม.ปร. 257 (011257) จริยศาสตร์
PHIL 257
ETHICS
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

3(3-0-6)
ไม่มี

แนวคิดทางจริยศาสตร์ พัฒนาการของทฤษฎีจริยศาสตร์ ทฤษฎีและปัญหาจริยศาสตร์ ปัญหาจริยธรรมใน
สังคมปัจจุบัน
Ethical concepts. Development of ethical theories. Ethical theories and problems. Moral
problems in contemporary society.
ม.ปร. 269 (011269) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
PHIL 269
PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

นิยาม แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Definition, concept and principle of philosophy of sufficiency economy. Livelihood according
to philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of sufficiency
economy.
ม.ปร. 277 (011277) ชีวจริยศาสตร์
PHIL 277
BIOETHICS
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

3(3-0-6)
ไม่มี

ความหมายและขอบเขตของชีวจริยศาสตร์ การประเมินคุณค่าและการให้ความหมายทางจริยธรรมต่อชีวภาวะ
การคิดเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับชีวภาวะ ปัญหาและทฤษฎีชีวจริยศาสตร์
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Meaning and scope of Bioethics. Evaluation and meaning-giving in ethics in general, especially
concerning living creatures. Ethical thinking concerning living creatures. Problems and theories in
Bioethics.
ม.ศน. 100 (012100) การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
RE 100
Mind Development for High Quality of Life
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(2-2-5)

แนวคิ ด เรื่ อ งจิ ต ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจิ ต กั บ กาย จิ ต กั บ เจตสิ ก หลั ก และวิ ธี ก ารพั ฒ นาจิ ต ตามหลั ก
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ และการฝึกปฏิบัติการเจริญจิตตามหลักพระพุทธศาสนา
Concept of mind, the relationship between mind and body, mind and mental properties,
principles and methods of mind cultivation in Buddhism and other religions, the practice of mind
cultivation according to Buddhism.
ม.ศน. 173 (012173) ศาสนาเบื้องต้น
RE 173
DESCRIPTIVE STUDY OF RELIGION
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา กําเนิด พัฒนาการและประเภทของศาสนา รูปแบบต่างๆ ของศาสนา อเทวนิ
ยม กระบวนการกึ่งศาสนา บทบาทของศาสนาในปัจเจกบุคคลและสังคม
Nature and scope of religion; origins, development and types of religion; different forms of
atheistic religion; semi-religious movements; role of religion in the individual and society.
ม.ศน. 200 (012200) จิตอาสา
RE 200
MIND VOLUNTEER
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

3(2-2-5)
ไม่มี

แนวคิดเรื่องจิตอาสา หลักธรรมพื้นฐานของจิตอาสาในศาสนาต่างๆ การฝึกปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา
The concept of mind volunteer, basic principles of mind volunteer in various religions, the
practice of mind volunteer
ม.จว. 110 (013110) จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน
PSY 110
PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี
แนะนํา : สําหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก

3(3-0-6)

จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยด้าน
สังคม
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Psychology and daily life. Personality. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors.
ม.ศท. 100 (050100) การใช้ภาษาไทย
HUGE 100
USAGE OF THE THAI LANGUAGE
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย
A study of the usage of the Thai Language and practice in writing.
ม.ศท. 103 (050103) สังคมและวัฒนธรรมไทย
HUGE 103
THAI SOCIETY AND CULTURE
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

การศึกษาเชิงแนะนําเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มาจากมรดกทาง
ปัญญาของไทย รวมทั้งการเสนอในเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับทฤษฎีที่มาจากโลกทรรศน์ตะวันตกที่ใช้ในการศึกษาสังคม และ
วัฒนธรรมไทย และทางเลือกอื่น ๆ ของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของไทย
An introduction to Thai Society and Culture based on analytical tools derived from Thai
intellectual heritage, including critical expositions of theory on Thai Society and culture arisen from
Western Worldviews, and alternatives of Socioeconomic changes.
ม.ศท. 104 (050104) มนุษย์กบั โลกสมัยใหม่
HUGE 104
MAN AND THE MODERN WORLD
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาคุณลักษณะสําคัญของ "มนุษย์สมัยใหม่" ลักษณะและความเป็นมาของโลกสมัยใหม่ ปัญหาที่โลก
สมัยใหม่เผชิญ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
Study of the important characteristics of the "modern man" features, and the development
of the modern world, the problems it faces, and possible solutions.
ม.ศท. 106 (050106) ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ทมี่ คี ุณค่า
HUGE 106
HUMANISTIC ARTS
ไม่มี
เงื่อนไขที่ตอ้ งผ่านก่อน

3(3-0-6)

การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษย์เพื่อความเข้าใจและรู้จักตนเองและผู้อื่น มนุษย์ใน
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน เป้าหมายของมนุษย์ แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่นําไปสู่เป้าหมายของมนุษย์ ความรู้เชิง
ข้อเท็จจริงและเชิงคุณค่า การใช้ชีวิตและทํางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ ด้วยมโนธรรมและสํานึกต่อสังคม
The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and others;
humanity in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through
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humanistic arts, factual knowledge and installation of values; living and working together peacefully
and with a sense of social responsibility.
ม.ศท. 111 (050111) มนุษย์กบั การแสวงหาความรู้
HUGE 111
MAN AND QUEST FOR KNOWLEDGE
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

พัฒนาการของความคิดและวิธีคิดอันนําไปสู่ความรู้ การตั้งจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของปัจเจกบุคคลและของ
สังคม การสืบทอด เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ ความขัดแย้งทางความคิดในองค์ความรู้ แนวทางการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในสังคมปัจจุบัน
Development of thoughts and methods of thinking, which result in knowledge acquisition.
Ultimate goals of individuals and societies. Inheritance, interconnection and integration of
knowledge. Debates in theoretical approaches to knowledge. Modes of explanation on present
social phenomena.
ม.ศท. 112 (050112) การอ่านกับโลกวรรณกรรม
HUGE 112
READING AND LITERARY WORLD
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

การอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมในลักษณะการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ลักษณะและบทบาทของวรรณกรรม
ดั้งเดิมในบริบทของสังคมปัจจุบัน วรรณกรรมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับ
ศิลปะแขนงอื่น วัฒนธรรมสากลของการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
Reading and comparative methods in literary analysis. Characteristics and roles of traditional
literature in modern social context. Literary texts amidst social changes. Interrelations of literary
texts and other artistic forms. The culture of creative criticism.
ม.ศท. 113 (050113) ท้องถิ่นและโลกาภิวัตน์
HUGE 113
LOCALISM AND GLOBALIZATION
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

การศึกษากระแสโลกาภิวัตน์ และผลกระทบที่มีต่อชีวิตและสังคม ความสามารถในการรับมือ และ ตอบโต้
ต่อกระแสต่างๆ การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์
The study of globalization and its impact on ways of life and society. The ability to cope
and respond to the various trends. The search for suitable options in a creative way.
คณะศึกษาศาสตร์
จํานวน 5 กระบวนวิชา
ศ.ศท. 100 (099100) ภาษาอังกฤษในบริบทระบบการศึกษาไทย
EDGE 100
English in Thai Educational System Context
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)
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การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษจากสื่อสภาพจริง เพื่อการจับใจความ แสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งการนําเสนอในชั้นเรียนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของประเทศและนานาชาติ วิชาชีพครู
ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
Practice of English in listening, speaking, reading, and writing from authentic materials and
media to obtain main ideas, express opinions, and make oral classroom presentations in the
contents of Thai and foreign education systems, teaching profession, community, society, and
culture.
ศ.ล. 136 (057136)
EDPE 136

กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sport, Health, Fitness and Wellness Development
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(1-6-0)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬา การออกกําลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ และการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมกีฬา และการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การฝึกทักษะพื้นฐานทางกีฬาและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กีฬาและการออกกําลังกาย
รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Knowledge and understanding of sport, exercise, health promotion and fitness, principles
of sport spectator, selection of sport activities suitable for oneself and applicable in daily life,
practice in sport basic skills and fitness, sport, exercise and selfcare for good health and wellness
development.
ศ.ล. 137 (057137)
EDPE 137

กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

3(1-6-0)
ไม่มี

กีฬาประเภททีม กีฬาประเภทบุคคล และกีฬาในร่ม เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย สุขภาพกาย จิตใจ และ
สังคม (เลือกกีฬาประเภททีม 1 ประเภท กีฬาประเภทบุคคล 1 ประเภท และกีฬาในร่ม 1 ประเภท)
Team sports, individual sports and in-door sports to promote exercise, physical health,
mental health and social health. (select 1 team sport 1 individual sport and 1 in door sport)
ศ.สข. 100 (074100) โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
EDHL 100
Nutrition for Promotion of Health
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(1-6-0)

ความหมาย และความสําคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และโภชนาการ ความต้องการอาหารของบุคคลวัยต่างๆ
การวางแผนด้านโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ การศึกษาบริโภคนิสัยของบุคคล และการวิเคราะห์
วิจารณ์ ภาวะที่เกิดจากการบริโภค
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Meaning and importance of health promotion and nutrition. Food requirements at all stages
of life. Planning of nutrition and evaluation of nutrition status. Study of consumer behavior. Analysis
and synthesis of consumer status.
ศ.สข. 101 (074101) การส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน
EDHL 101
Promoting of Health in Everyday Life
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(2-3-0)

สุขภาพและความสําคัญของการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพของตนเอง และชุมชน การประเมินภาวะ
สุขภาพของบุคคลและชุมชน
Health and important of promoting of health. Promoting of personal and community health.
An evaluate of personal and community health status.
คณะวิจิตรศิลป์
จํานวน 5 กระบวนวิชา
วจ.ศป. 100 (109100) มนุษย์กบั ศิลปะ
FAGE 100
MAN AND ART
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศิลปะ ความเป็นมา โครงสร้างของงานศิลปะ อิทธิพล บทบาทและ
หน้าที่ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ คุณค่าของศิลปกรรมในสังคมมนุษย์
Study of relation between man and art; development of art; principles of art; role and
responsibility between man and art; value judgment of art in social context.
วจ.ล. 271 (103271) สังคีตวิจักษ์
DART 271
MUSIC APPRECIATION
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

ดนตรีในฐานะเป็นภาษาสัญลักษณ์ องค์ประกอบของทํานองจังหวะ ความค่อยดัง ภาพลักษณ์ โดยเรียงประวัติ
ของทํานองดนตรี แนวโน้มของทํานองดนตรีร่วมสมัยพร้อมทั้งแนะนําผลงานชั้นเยี่ยมของดนตรี
Music as a means of communication. Constituents of music composition. History of music
and current trends of popular and classical music. Discussion of major works.
วจ.ศป. 113 (109113) ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
FAGE 113
Survey of Thai Performing Art
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดและประวัติความเป็นมาเบื้องต้น ไปจนตลอดถึงลักษณะ คุณค่าของศิลปะการแสดงไทย ทั้งแบบ
วัฒนธรรมหลวง พื้นบ้าน และร่วมสมัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงสุนทรียะในการชมศิลปะการแสดงไทยประเภทต่างๆ

8
Study of fundamental concepts and history, as well as characteristics and values of Thai
performing art, both court and folk performing art, in order to generate aesthetic appreciation in
viewing different kinds of Thai performing art.
วจ.ศป. 114 (109114) ศิลปะในชีวิตประจําวัน
FAGE 114
Arts in Everyday Life
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

การรับรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมในชีวิตประจําวัน ประกอบด้วยงานทัศนศิลป์ งานออกแบบ สื่อศิลปะ ซึ่งจําเป็น
และมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน
Learning about art in everyday life, such as visual art, design and media art, that can be
applied for the benefit of different aspects in everyday life.
วจ.ศป. 115 (109115) ชีวิตกับสุนทรียะ
FAGE 115
Life and Aesthetics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

3(3-0-6)
ไม่มี

ศึกษาเรื่องความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติ งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อสมัยใหม่
ในชีวิตประจํา วัน สําหรั บงานศิลปกรรมสามารถจํ าแนกเป็นสุนทรียะของศิล ปะตะวันตกและตะวันออก ส่วนที่
เกี่ยวกับขนบจารีตวัฒนธรรม พิจารณาจากคติ ความเชื่อ และผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สะท้อนจากภูมิปัญญาของสังคม
Study of beauty in general; beauty that can be found in nature, works of art, traditions and
culture and modern media used in daily life. The art section is divided into aesthetics of western
and eastern art. The traditions and culture section takes into account inspiration, beliefs and
cultural creations that reflect social wisdom.
คณะสังคมศาสตร์ จํานวน 3 กระบวนวิชา
ส.ภม. 104 (154104) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
GEO 104
ENVIRONMENTAL CONSERVATION
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

ปัญหาในการจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเน้นในเรื่อง ดิน ป่าไม้ น้ํา แร่ สัตว์ป่า
มนุษย์ พลังงานธรรมชาติ ทิวทัศน์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนวิธีการอนุรักษ์และมาตรการในการอนุรักษ์
ที่จําเป็นสําหรับประเทศไทย
Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil,
forest, water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation
measures necessary for Thailand.
ส.ภม. 105 (154105) ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
GEO 105
GEO-INFORMATION IN DAILY LIFE
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)
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ความหมายของภูมิสารสนเทศและบทบาทของภูมิสารสนเทศในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบการดําเนินงาน และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีแผนที่ ระบบระบุตําแหน่งโลกด้วยดาวเทียม การสํารวจรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ การสํารวจระยะไกล
ด้วยดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์ด้านต่างๆ
Definitions and roles of Geo-information in daily life. Geo-informatics technology and
application of Geo-informatics technology. Definitions, elements, operative patterns, and
developments of map technology, global positioning system (GPS), aerial photo survey and
interpretation, remote sensing (RS), and geographic information systems (GIS), are including
integration of Geo-information technology application for various analyses.
ส.สม. 100 (159100) โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจําวัน
SA 100
Modern World in Everyday Life
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้ง
ทางชาติพันธุ์ ความมั่นคงของมนุษย์ สังคมเสียง วัฒนธรรมการบริโภค สื่อสมัยใหม่ และชีวิตประจําวันของผู้คนที่
เปลี่ยนแปลงไปในโลกสมัยใหม่
Globalization and change in economy, society, politics, and culture, ethnic conflicts, human
security, risk society, consumer culture, modern medias and changing everyday life in the modern
worlds.
คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 11 กระบวนวิชา
บธ.บช. 103(701103) การบัญชีทั่วไป
ACC 103
General Accounting
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

3(3-0-6)
สําหรับนักศึกษานอกวิชาเอก

ศึกษาถึงวิธี และการบันทึกรายการบัญชี คํานิยาม ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ การจําแนกรายการ
สินทรัพย์ หนี้สินและทุน รายรับและรายจ่าย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงิน กําไรขาดทุน กําไรสะสม และงบ
ดุล บัญชีเงินสดรายวันทั่วไป และบัญชีย่อย
General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or purpose.
Classification of assets, liabilities and capital, revenues and expenses. Adjustment account. Trial
balance. Financial: Profit and loss, Retained earning and balance sheet, Cash book. General journal
with the subsidiary book.
บธ.กง.101 (702101) การเงินในชีวติ ประจําวัน
FINA 101
FINANCE FOR DAILY LIFE
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)
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สํารวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง การวางแผนทางการเงินของตนเอง การบริหารรายได้ รายจ่าย และ
ภาระหนี้สิน การประกันความเสี่ยง รู้จักการให้เงินทํางาน การวางแผนภาษี การเตรียมความพร้อมเพื่อความสุข
กรณีศึกษาการวางแผนทางการเงิน
Exploring your financial health, Planning your personal financial plan, Revenue, expense, and
debt service management, Insurance, Knowing how to make money work, Tax planning, Preparing
for happiness and case study of financial planning.
บธ.กจ.101 (703101) เหตุการณ์ปัจจุบันกับธุรกิจ
MGMT 101
Current Events and Business
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(1-0-2)

การติดตามข่าวธุรกิจ การวิเคราะห์และเชื่อมโยงข่าวธุรกิจ เหตุการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย จาก
สื่อสารมวลชนต่างๆ การวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ทางธุรกิจต่อการประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวัน
Following business news. Analyzing economic, social, political, and legal factors from mass
media. Student presentation on impacts of business situations on business operation and on
personal lives.
บธ.กจ. 103 (703103) การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น
MGMT 103
INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

บทบาทการเป็ น ผู้ ป ระกอบการกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ โอกาสในการประกอบธุ ร กิ จ
คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการจัดการ การ
จัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ และจริยธรรมสําหรั บ
ผู้ประกอบการ
Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business
opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of
business, forms of business, business plans, principle of management, marketing management,
production management, financial management, accounting, taxation, business law, international
business and business ethics for entrepreneur.
บธ.กจ. 104 (703104) การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
MGMT 104
Ethical Reasoning
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(1-0-2)

ธรรมชาติของประเด็นทางจริยธรรม ประเด็นจริยธรรมกับการเลือกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องสองสิ่ง เกมหลัก
จริยธรรม เกมการประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม การสื่อสารข้อวินิจฉัยต่อประเด็นทางจริยธรรม เกมการอยู่ร่วมกันแบบได้
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หลักการอยู่ร่วมกันแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
Nature of ethical issues. Ethical issues and defining moment. Game for ethical principles.
Game for applying ethical principles. Communicating ethical verdicts to public. Game for learning
win-win relationship. Principle of win-win relationship.
บธ.กจ. 131 (703131) การพัฒนาภาวะผู้นําส่วนบุคคล

1(1-0-2)
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MGMT 131

Personal Leadership Development
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

หลักการพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง การเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้า การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล การบริหาร
ตนเอง การสร้างผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจผู้อื่น การร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ การเติมพลังชีวิต
Foundations of personal development. Responding to stimulus. Personal vision. Personal
management. Mutual benefit. Mutual understanding. Constructive cooperation. Self renewal.
บธ.กจ. 135 (703135) การเรียนรู้ภาวะผู้นําจากภาพยนตร์
MGMT 135
Leadership Through Films
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(1-0-2)

สไตล์ภาวะผู้นํา ผู้นําที่มีผลงานแต่ไร้จริยธรรมกับผู้นําที่ด้อยผลงานแต่มีคุณธรรม ผู้นํากับผู้จัดการ ผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงกับผู้นําตามสถานการณ์ จริยธรรมของผู้นํา
Leadership styles. Effective but unethical versus. Ineffective but ethical leadership. Leaders
versus. Managers. Transactional and transitional leaders. Ethics of Leaders.
บธ.กจ. 161 (703161) ความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้านธุรกิจ
MGMT 161
BUSINESS CULTURE DIFFERENCE
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

1(1-0-2)

ความหมายของวัฒนธรรมและความแตกต่างทางวัฒนธรรมธุรกิจ แหล่งที่มาของความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ธุรกิจ ผลของความแตกต่างทางวัฒนธรรมธุรกิจ แนวทางการรับมือกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมธุรกิจ เกมหรือ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมธุรกิจ
Culture definition and the differences of business cultures or cross-culture issues. Causes of
business culture difference and culture shock. Consequences of business culture difference and
culture shock. Approaches to handle business culture difference and culture shock. Game or case study
on business culture shock and cross-culture issues.
บธ.กจ. 191 (703191) การเยี่ยมชมธุรกิจ
MGMT 191
Business Site Visit
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

1(0-2-1)
ไม่มี

เยี่ยมชมกิจการธุรกิจ รับฟังการบรรยายวิชาการหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดูงานจากอาจารย์ผู้สอน รับฟังการ
บรรยายเกี่ยวกับกลยุทธ์การประกอบธุรกิจจากผู้ประกอบการ การรายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
Visiting organizations. Orientation. Lectures by practitioners. Student presentation.
บธ.กต. 191 (705191) ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด
MKTG 191
Smart Consumers
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน

1(1-0-2)
ไม่มี

บทบาทของการตลาดในชีวิตประจําวัน เข้าใจกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค การเป็น
ผู้บริโภคที่ชาญฉลาดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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Roles of marketing in everyday life, understanding business marketing strategies. knowing
consumer right. knowing how to be a smart consumer in sufficiency economy.
คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 1 กระบวนวิชา
ศศ.100 (751100)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
ECON 100
Economics for Everyday Life
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

แนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์ที่ นํา ไปใช้ ในชี วิ ตประจํา วั น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต การบริโ ภค ตลาด รายได้
ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การจ้างงาน เศรษฐกิจการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
Basic economic concepts and application for everyday life concerning production,
consumption, markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation,
employment, international trade and finance, and economic development and environment.

คณะการสื่อสารมวลชน จํานวน 2 กระบวนวิชา
สม. 100 (851100) การสื่อสารเบื้องต้น
MC 100
INTRODUCTION TO COMMUNICATION
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดด้านการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร หน้าที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน สื่อทางเลือกและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสังคม
Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass
communication. Alternative media. Information technology and its interface with society.
สม. 103 (851103)
MC 103

ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ
LIFE AND SOCIETY THROUGH MEDIA
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

การวิเคราะห์และวิจารณ์ความหมายและคุณค่าของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
การเมือง และเศรษฐกิจ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมทั้ง นวนิยาย เรื่องสั้น
และหนังสือการ์ตูน
Critical analysis of the meaning and value of life in philosophical, historical, social, cultural,
political, and economic dimensions through media : film, radio, television, newspaper, magazine, as
well as novel, short story, and comic book.
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 2 กระบวนวิชา
ร.ปค.100 (127100) การเมืองในชีวิตประจําวัน
GOV 100
POLITICS IN EVERYDAY LIFE
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)
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หน้าที่ของพลเมืองในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐและระดับโลก ความเป็นประชาธิปไตย หน้าที่ของพลเมืองในการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองตนเอง การกระจายอํานาจ ผลกระทบของการเมืองโลกที่มีต่อชีวิตประจําวัน
บทบาทหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ การค้าเสรี การดํารงชีวิตในภาวะโลกาภิวัตน์
Citizenship and duties of citizen in local level, state level and international level, political
participation, self-rule, decentralization, the impact of international politics toward people, the role
of international organizations, free trade and globalization.
ร.รปศ.100 (128100) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
PA 100
Basic Good Governance in Administration
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดและหลักการการบริหารงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและองค์การไม่แสวงหากําไรใน
ระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น แนวคิดและหลักการของธรรมาภิบาล การนําหลักธรรมาภิบาลมา
ส่ งเสริ มให้สั ง คมได้เ ห็นความสํ าคั ญและความจํ าเป็ นที่ต้ อ งมี ก ารนํา ไปใช้ ใ นการบริห ารงานองค์ ก ารภาครัฐ ทั้ง ใน
ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค
General concepts of good governance in managing public sector, state enterprises,
autonomous public organizations and non-profit organizations in national and local level. The
application of good governance administration, especially the importance and necessity of applying
the concepts of good governance in national and local public administration.
คณะนิติศาสตร์
จํานวน 1 กระบวนวิชา
น.ศท.100 (176100) กฎหมายและโลกสมัยใหม่
LAGE 100
Law and Modern World
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
ไม่มี

3(3-0-6)

แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหว่างประเทศ
กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถิ่น ระดับสังคมเมือง และ
บทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่
Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international
societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban
societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to
law and modern world.
----------------------------------------

