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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

คําอธิบายรายวิชา 
 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

01000101 การวิจัยเบื้องตน            2(1-2-3) 
Fundamentals  of Research  Methodology 

ความหมาย  ความมุงหมาย หลักการและประโยชนของการวิจัย จรรยาบรรณ
ของนักวิจัยขั้นตอนของการวิจัย  ประเภทของการวิจัย  การเลือกปญหา  การกําหนด
จุดมุงหมาย ประชากรและกลุมตัวอยาง  เครื่องมือวิจัย  การวิเคราะหขอมูล  การเขียน
เคาโครงวิจัย 

 
01500101 พฤติกรรมมนุษยเพ่ือการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

Human Behavior for Self Development 
พฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  เทคนิคการการปรับ

พฤติกรรม การพัฒนาตนตามทฤษฎีทางจิตวิทยา การพัฒนาทักษะชีวิต เชาวอารมณ 
(EQ) และพลังแหงความมุงม่ันพากเพียรพยายาม (AQ) เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน  
การสรางมนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางาน และการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 
01500102 จริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิต         3(3-0-6) 

Morality for Life 
วิเคราะหความหมายของจริยธรรมในทัศนะของปรัชญาและศาสนา ท้ัง

ตะวันออก  ตะวันตก  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาจริยธรรม  จริยธรรมสําหรับการ
พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาสังคม เพ่ือใหบุคคลดําเนินชีวิตอยูรวมกันอยางสงบ
สุขและมีสันติภาพ จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความตระหนักในคุณคาชีวิตตามหลักสิทธิ
มนุษยชน และการเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย และหลักการพัฒนาจริยธรรม
เพ่ือบรรลุเปาหมายสูงสุดของชีวิตตามแนวไตรสิกขา (ศีล สมาธิ และปญญา) 

 
01500103 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู         2(1-2-3) 

Information  for Learning 
ความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศเพ่ือการคนควา

และการเรียนรูตลอดชีวิต ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology : IT) การสืบคนและแสวงหาสารสนเทศดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ   การศึกษา รวบรวม  การจัดเก็บและนําเสนอผลการศึกษาคนควา
สารสนเทศดวยรูปแบบท่ีทันสมัย และมีขั้นตอนท่ีเปนมาตรฐาน 
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01500104 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต           3(3-0-6) 
Aesthetics for Appreciation 

วิเคราะหความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี รวมท้ังการรับรู
ดานทัศนศิลป  ดนตรีและศิลปะการแสดง เพ่ือใหไดมาซ่ึงประสบการณทางความงาม
และความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 

 
01500105 ความจริงของชีวิต           3(3-0-6) 

Meaning of Life 
ความหมาย คุณคา องคประกอบของชีวิต วิเคราะหเปาหมายสูงสุดของชีวิต

ตามแนวศาสนา ศึกษาองคความรู ชีวิตตามกฎธรรมชาติ หลักนิยาม 5 และปฏิจจสมุปบาท 
ศึกษาวิทยาศาสตรในมุมมองของศาสนา นําเอาแนวคิดปรัชญาเมธีตะวันออกและ
ตะวันตกมาศึกษาวิเคราะหเพ่ือประยุกตใชพัฒนาชีวิตและสังคม สงเสริมความ
ตระหนักในคุณคาชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชน เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสราง
สันติวัฒนธรรม 

 
01500106 พุทธธรรมสําหรับคนรุนใหม         2(1-2-3) 

Buddha Dhamma for New generation 
แนวคิดทฤษฎีในพระพุทธศาสนาเช่ือมโยงกับศาสตรสาขาตางๆ โดยศึกษา

ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ความเขาใจเรื่องชีวิตและคุณคา หลักการของ
พระพุทธศาสนากับขบวนการโลกาภิวัตน วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม พุทธทัศน 
วิเคราะหปญหาชีวิตและสังคม พุทธวิธีจัดการปญหาชีวิตและสังคม การสรางสันติภาพ
ตามแนวทางพุทธศาสตร เนนการเรียนการสอนแบบ Active learning กิจกรรมพุทธ
ธรรมเสวนาเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูระบบคุณคาชีวิตและความรูเทาทันสังคมโลก
รวมสมัย 

 
01540101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร          3(3-0-6) 

Thai  for  Communication 
ความรูพ้ืนฐานการใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ฝกทักษะการใชภาษาดานการ

ฟง การพูด การอาน การเขียนและการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ จนสามารถใชเปน
เครื่องมือในการศึกษาหาความรู และใชส่ือสารในชีวิตประจําวันและใชเชิงวิชาการใน
สภาวการณตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในฐานะผูรับสารและผูสงสาร 
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01540102 การเขียนภาษาไทยทั่วไป          3(3-0-6) 
Writing for General Purposes 

รูปแบบการเขียนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ฝกการเขียนท้ังเปนทางการ
และไมเปนทางการในโอกาสตาง ๆ การเขียนเลาเรื่อง การเขียนจดหมาย  การเขียน
บันทึกขอความ  การเขียนคําถามคําตอบในแบบทดสอบ การเขียนเพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริง 
การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น   การเขียนเพ่ือโนมนาวจูงใจ การเขียนเอกสารสิทธ์ิ 
การเขียนสัญญาตามกฎหมายท่ีมีใชในชีวิตประจําวัน เนนการฝกเขียนใหมีผลงานอยาง
นอยสัปดาหละ 1 เรื่อง ประเมินผลเรียนตลอดภาคเรียน  

 
01540103 การอานทั่วไป            3(3-0-6) 

Reading for General Purposes 
หลักการอาน การเขาใจคําศัพท วลี ประโยค การจับใจความสําคัญ การสรุป

ความ การอานงานเขียนประเภทตาง ๆ ในหนานิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ และ
วรรณกรรมประเทืองปญญาและความคิด เนนการอานเชิงวิเคราะห วินิจสาร เพ่ือ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 
01540104 การเขียนเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ        3(3-0-6) 

Writing for Special Purposes 
วิธีการตาง ๆ ในการเขียนเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ ไดแก การเขียนแสดงความรู 

การอธิบายวิธีทํางานหรือวิธีประกอบส่ิงของ บอกทิศทาง อธิบายความรูเฉพาะวิชา 
การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนจูงใจ การเขียนโฆษณา โฆษณาชวนเช่ือ การ
ประชาสัมพันธ การเขียนบันทึกและหนังสือราชการ การเขียนขอความใหยาวขึ้นหรือ
ส้ันลงเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ เนนฝกการเขียนใหสอดคลองกับวิชาชีพ มีผลงานอยาง
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ประเมินผลการเรียนตลอดภาคเรียน 

 
01550101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร         3(3-0-6) 

English for Communication 
ฝกทักษะเพ่ือพัฒนาการฟงและการพูดภาษาอังกฤษท่ีบูรณาการเขากับ

ชีวิตประจําวัน การใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในบริบทท่ีหลากหลาย เชน การพูดแนะนํา
ตนเองและผูอ่ืนการพูดเกี่ยวกับงานอดิเรก การบรรยายลักษณะนิสัยและการใชชีวิตใน
สังคม การอธิบายและสอบถามเสนทางการนัดหมาย การรับโทรศัพท การขอคําอธิบาย
และการแสดงความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ  
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01550102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป      3(3-0-6) 
Reading and Writing English for General Purposes 

ฝกทักษะพัฒนาการอานเบ้ืองตนเพ่ือจับใจความสําคัญ รวมท้ังรายละเอียด
ปลีกยอยจากส่ิงตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวัน พัฒนาทักษะการเขียนท่ี
บูรณาการกับทักษะการอาน เพ่ือมุงสูการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 
01560101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน            2(1-2-3) 

Japanese for Beginners 
ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานฝกบท

สนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การ
ซ้ือของ เปนตน การอานฝกเขียนขอความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การ
เขียนประโยคงาย ๆได 

 
01570101 ภาษาจีนเบื้องตน           2(1-2-3) 

Chinese for Beginners 
ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการสําหรับทักษะการฟง และการพูด ผูเรียนไดฝก

ทักษะขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตนเอง การ
ขอบคุณ การขอโทษ เปนตน ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยค
งาย ๆได การอาน ฝกขอความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยค
งายๆได ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหาขอความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 

 
01670101 ภาษาลาวเบื้องตน            2(1-2-3) 

Laos for Beginners 
ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานฝกบท

สนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การ
ซ้ือของ เปนตน การอานฝกเขียนขอความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การ
เขียนประโยคงาย ๆได 
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01710101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน           2(1-2-3) 
Vietnamese for Beginners 

ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานฝกบท
สนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การ
ซ้ือของ เปนตน การอานฝกเขียนขอความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การ
เขียนประโยคงาย ๆได 

 
02500101 วัฒนธรรมแองสกลนคร           3(3-0-6) 

Culture  of  Sakon  Nakhon  Basin 
ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรและโบราณคดี สภาพภูมิศาสตร สังคม 

วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองทองถ่ิน ชีวประวัติ 
บุคคลสําคัญในทองถ่ิน ศิลปกรรม หัตถกรรม ประเพณีพิธีกรรม ภาษา การละเลน 
วรรณกรรม ภูมิปญญาทองถ่ินดานตาง ๆ ของกลุมชาติพันธุตาง ๆ และชุมชนใน
บริเวณแองสกลนคร 

ศึกษาการผสมผสาน การอนุรักษ สงเสริม การปรับตัว ของชุมชน เพ่ือให
เกิดอัตลักษณของชุมชน ในทามกลางการพัฒนาของกระแสโลกาภิวัตน เพ่ือให
ตระหนักและเห็นคุณคาในอัตลักษณของตนเอง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน 
( การศึกษามุงเนนการคนควาและศึกษาชุมชน ทองถ่ิน ดวยวิธีการศึกษาตามแนวทาง
มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา และการบูรณาการศาสตรตาง ๆ เปนสําคัญ และใหมีการ
นําเสนอผลงานการแสดงเชิงประจักษ) 

 
02500102 สังคมไทยและโลกาภิวัตน         3(3-0-6) 

      Thai Society and Globalization 
วิวัฒนาการและสภาพปญหาของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยและสังคมโลก 

ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย การพัฒนาและการ
ปรับตัวของสังคมไทยในทามกลางกระแสโลกาภิวัตน  

 
02500103 กฎหมายเพ่ือชีวิต           3(3-0-6) 

Laws for Life 
ความรู ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายเบ้ืองตน เชน ความหมาย ประเภท 

ความสําคัญ การจัดทํา การใช การยกเลิก การตีความและกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ 
ศึกษากฎหมายแพงพาณิชย กฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
รวมท้ังจรรยาบรรณของผูใชกฎหมาย 
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03500101 หลักการจัดการสมัยใหม          3(3-0-6) 
Principles of Modern Management 

แนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการองคการ การจัดการทรัพยากรขององคการ หนาท่ีในการจัดการ ประเด็นอ่ืน ๆ  ท่ี
นาสนในเกี่ยวกับแนวโนมดานการจัดการสมัยใหม 

 
04000101 การคิดและการตัดสินใจ          3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making 
หลักการและกระบวนการคิดแบบตางๆของมนุษย  การวิเคราะหขอมูลและ

ขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 
04000102 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

Fundamental  Computer  and  Information 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  องคประกอบ

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ้ืนฐานการส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย การใช
ระบบเครือขายเพ่ือการส่ือสารและสืบคนอยางมีจริยธรรม การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 

 
04000103 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ         2(1-2-3) 

Exercise for Health 
ความหมายและความสําคัญ ขอบขาย วัตถุประสงคของการออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพแนวคิด ความเช่ือ และประโยชนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ 
โปรแกรม  การจัดกิจกรรม การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ   
การวัด การทดสอบ และการประเมินผลของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 
04000104 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม     3(3-0-6) 

Science for Quality of Life and Environment 
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนําความรูทาง

วิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสงเสริมสุขภาพทางกายและจิต 
ใหชีวิตดํารงอยูอยางเปนสุขและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงผลกระทบของ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรม  และการใชประโยชนจาก ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
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05000102 เศรษฐกิจพอเพียง           3(2-2-5) 
      Sufficiency  Economy 

นิยามความหมายและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฏีใหมตามแนวพระราชดําริ  วรรณกรรมปริทัศนท่ี
เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การสรางกระบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการพัฒนาท่ีสมดุลและ
ยั่งยืน  พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงทุกดานท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  
ความรูและเทคโนโลย ี

 
05500101 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือการดําเนินชีวิต     2(1-2-3) 

      Industrial  Technology  for  Life 
หลักการพ้ืนฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในดานชางสาขาตาง ๆ เชน การผลิต 

กอสรางและโยธา ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เปนตน และการแกปญหางานชางเบ้ืองตน 
ระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมตอการพัฒนาชีวิตและสังคม ระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัยในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีผลตอสภาพแวดลอม 

 


