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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชาทักษะชีวิต 

กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

            
รหัสวิชา              น (ท-ป-ศ) 

4000-1501 ชื่อวิชา        ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป           3 (3-0-6) 

          ชื่อภาษาอังกฤษ       Introduction to the Science of Law 

          วิชาที่ต้องเรียนก่อน  (ถ้ามี) 

 
สมรรถนะรายวิชา 

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ส าคัญของไทย 

  2. วิเคราะห์ ประยุกต์ข้อมูล สารสนเทศเก่ียวกับกฎหมายที่ส าคัญของไทย 

  3. ตระหนักในความซื่อสัตย์ ความสุจริตและความยุติธรรม 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายส าคัญของไทย ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายความผิดเกี่ยวกับเช็ค กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายสถานประกอบการและโรงงาน 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
รหัสวิชา          น (ท-ป-ศ) 

4000-1502 ชื่อวิชา   การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3-0-6) 

          ชื่อภาษาอังกฤษ        Modern Management and Leadership 

  วิชาที่ต้องเรียนก่อน   (ถ้ามี) 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบของการบริหารจัดการ 
2. วิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ 
3. แสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้น าต่อการบริหารจัดการยุคใหม่ 
4. ประยุกตห์ลักการบริหารจัดการมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
5. บูรณการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลส าหรับการพัฒนาบริหารจัดการ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและองค์ประกอบของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม 

การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ บริหารจัดการในภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน การ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รหัสวิชา          น (ท-ป-ศ) 
4000-1503   ชื่อวิชา                   หลักจริยศาสตร์เพ่ือการพัฒนาในงานอาชีพ        3 (3-0-6)                                        
 ชื่อภาษาอังกฤษ       Ethics for Moral Development in Careers 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน  (ถ้ามี) 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับจริยศาสตร์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  

2.  ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

3. ปฏิบัติตนตามหลักการประชาธิปไตย โดยมีจริยธรรมในการร่วมงานกับผู้อ่ืน  

4. ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วยจติอาสา มีความรกัความศรัทธาต่อคุณค่าของมนุษย์ 

5. ประยุกต์ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกับสังคม 

 

ค าอธิบายรายวิชา     

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการด าเนินชีวิตและการท างานตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ (พุทธ, คริสต์,อิสลาม, 

ขงจื้อ, เต๋า) หลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม พัฒนาจิตอาสา วิถีประชาธิปไตย วินัย จรรยาบรรณ กฎหมาย การด าเนิน

ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

รหัสวิชา                 น (ท-ป-ศ) 

4000-1504 ชื่อวิชา          การเมืองการปกครองไทยยุคปัจจุบัน                             3 (3-0-6) 

          ชื่อภาษาอังกฤษ          Modern Thai Politics 

          วิชาที่ต้องเรียนก่อน      (ถ้ามี) 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้ความเข้าใจในภูมิหลังการเมืองการปกครองของไทยในช่วงต่างๆก่อนการเปลี่ยนแปลง   
ปีพุทธศักราช 2475  

2. วิเคราะห์สภาพการเมืองการปกครองของไทยหลัง ปีพทุธศักราช 2475 ในยุคต่างๆ ถึงปัจจุบัน 
3. วิเคราะห์การเมืองไทยเรื่อง ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง การรัฐประหารและกบฏ  
4. ประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเมอืงการปกครองของไทย เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
5. ตระหนักในหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

 

ค าอธิบายรายวิชา    

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การเมืองการปกครองของไทยก่อนการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2475  การเมือง

ปกครองของไทยหลัง ปี พ.ศ. 2475   ยุคคณะราษฎร์ (พ.ศ. 2475 – 2490)  ยุคเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2490 – 2516) 

ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน (พ.ศ. 2516–2519)  ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ (พ.ศ. 2519 – 2534)  ยุคชนชั้นกลาง ทุน

นิยมใหม่ โลกาภิวัฒน์ (พ.ศ. 2535 – 2548) ยุคเผด็จการทหาร ทุนนิยมผูกขาด ศักดินาธิปไตย (พ.ศ. 2549 – 

ปัจจุบัน)  ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง รัฐประหาร กบฏ การบริหาราชการแผ่นดิน และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รหัสวิชา          น (ท-ป-ศ) 

4000-1505 ชื่อวิชา       เศรษฐศาสตร์มหภาค                      3 (3-0-6) 

          ชื่อภาษาอังกฤษ       Macroeconomics 

          วิชาที่ต้องเรียนก่อน   (ถ้ามี) 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) 

ระบบเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การค้าและนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
2. วางแผนการผลิตในงานอาชีพตามหลักกลไกราคา อุปสงค ์(demand) และอุปทาน (Supply)  
3. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความส าคัญและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์มหภาค ระบบเศรษฐกิจและรายได้

ประชาชาติ  กลไกราคา อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply)  การเงินและการธนาคาร นโยบายการคลังและ

การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการประยุกต์ใช้  หลักเศรษฐศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

 

 

 



 

 

รหัสวิชา          น (ท-ป-ศ) 

4000-1506 ชื่อวิชา        ศิลปวัฒนธรรมไทย              3 (3-0-6) 

           ชื่อภาษาอังกฤษ       Thai  Culture 

           วชิาที่ต้องเรียนก่อน   (ถ้ามี) 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย     
2. ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี  

บนพื้นฐานทางวัฒนธรรม  
3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โดยตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย  
4. มีความรักและศรัทธาต่อสถาบันหลักของชาติ 

          5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณไีทย 
          6. ตระหนักถึงคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
ค าอธิบายรายวิชา     

ศึกษาเกี่ยวกับ สังคมและวัฒนธรรมไทย แนวคิดและค่านิยมทางสังคมไทย  การจัดระเบียบทางสังคม 

เอกลักษณ์ของสังคมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในภูมิภาค ต่าง ๆ ของไทย วัฒนธรรม

ของชาติ และสถาบันหลักของชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รหัสวิชา          น (ท-ป-ศ) 

4000-1507 ชื่อวิชา         การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ               3 (3-0-6) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ       Environmental Development in Careers  
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน   (ถ้ามี) 

  
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. ประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 

3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

4. ตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ  

 

ค าอธิบายรายวิชา     

ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลง

ของโลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีท่ีใช้และผลกระทบของการใช้สารเคมีในการด ารงชีวิต พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ  การใช้

พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และผลกระทบของพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ    กฎหมาย

สิ่งแวดล้อม  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรม ๕ ส.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวิชา          น (ท-ป-ศ) 
4000-1508 ชื่อวิชา        ชวีิตและสังคม                            3 (3-0-6) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ       Life and society 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน   (ถ้ามี) 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผนการด าเนินชีวิตด ารงตนอยู่ในสังคม และปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2. วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค ์
3. แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล  
4. มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. สืบค้นและใช้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีตามวิถีประชาธิปไตย 
6. ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อม 
8. ตระหนักในความรัก ความภาคภูมิใจและความศรัทธาต่อคุณค่าและวัฒนธรรมในองค์กร   

 

ค าอธิบายรายวิชา  

           ศึกษาเกี่ยวกับ การอยู่ร่วมกันในสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์  ปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จริยธรรมกับ

การท างาน  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาจิตอาสา การมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่น  สันติวิธีกับวิถี

ประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างคุณลักษณะในการประกอบ

อาชีพและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


