
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก. พ.ศ. 2555  
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปพ.ศ.2555-3กลุ่มสังคมศาสตร์-แก้ไข200755.doc          9 

 
 

คณะเกษตร 
01001317  พระมหากษัตรยิ์และผู้น าประเทศกับการพัฒนาภาคการเกษตร       3(3-0-6) 

(Kings and State Leaders on Agricultural Sector Development) 
ความส าคัญของภาคการเกษตร บทบาทของผู้น าประเทศกับภาคการเกษตร พระมหากษัตรยิ์ไทยกับภาคการเกษตร พระบาด

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการถวายการรับใช้ในด้านการเกษตร  
Importance of agricultural sector, role of state leaders and agricultural sector, His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej and the development of Thai agricultural sector, Kasetsart University and agricultural service to His Majesty 
the King. 

 

คณะเศรษฐศาสตร ์
01119407 การจัดการและการพัฒนาธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Management and Development)   3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และลักษณะเฉพาะของระบบธุรกิจการเกษตร  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มผีลกระทบ
ต่อการจัดการธุรกจิการเกษตร  ทั้งในด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ  การแปรรูป  การเงิน  ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ  ระบบ
สารสนเทศ  การวิเคราะหโ์ครงการทางธุรกิจการเกษตร  และแนวนโยบายของรัฐในการพัฒนาธุรกิจการเกษตร 

Definition, significance and characteristics of agribusiness system Changes in external environments, on 
agribusiness management including, procurement, processing, finance, human resource and management 
information system. Agribusiness project analysis and public policy in agribusiness development. 

01125101 สหกรณ์เบื้องต้น (Introduction to Cooperative Sciences)      3(3-0-6) 
ความหมาย มูลเหตุ ก าเนิด พัฒนาการ หลักสหกรณ์โดยสังเขป ก าเนิดและ ววิฒันาการของสหกรณ์ในประเทศไทย การจัด

ประเภทสหกรณ์ในประเทศไทย ความสมัพันธ์ระหว่างรัฐกับสหกรณ์  สถานการณ์ของสหกรณ์ในประเทศไทยในปัจจุบัน 
Origin and historical development of cooperation. Meaning and principles of cooperatives. Cooperative in 

Thailand: origin, evolution, present situation, and relationship between cooperatives and the State. 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Modern Entrepreneur)        3(3-0-6) 

แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภวิัตน์ บทบาทและความส าคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม ่องค์ประกอบและการเขียนแผน
ธุรกิจ การเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเส่ียง 

Concept of business in the administration in the globalization era, roles and the significance of modern 
business administration, business plan elements and writing, competency preparation for being an entrepreneur, 
business feasibility analysis, risk management. 

 

คณะมนุษยศาสตร ์
01371111  สื่อสารสนเทศ (Information Media)          1(1-0-2) 

แนวคิดและประเภทสือ่สารสนเทศ แหลง่สารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ การเขียนอ้างอิง   
 Concept and type of information media, information sources, searching strategies, access and use of 

information, writing references.          
                         (อนุมติัการปรับปรุงเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2555 -เดิมชื่อ การใช้ทรัพยากรห้องสมุด) 

01371112  การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)          2(2-0-4) 
ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้น

สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห ์สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม 

Importance of information literacy. Determining the information requirements. Selecting information 
sources and resources. Searching and retrieving information by using technological tools. Evaluating, analyzing and 
synthesizing the information. Writing and communicating the information in appropriate formats. 

01371421 การเขียนบทความทางวชิาการ (Technical Research Writing)      3(2-2-5) 
ลักษณะบทความ วิธีการเขยีนบทความและรายงานทางวิชาการ การใช้ภาษาการเขียนตาราง แผนภูมิและบทคัดย่อ 
Characteristic of articles; article and research report writing method; use of language; table, graph and 

abstract writing   
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คณะสังคมศาสตร ์
 
01450101 สังคมไทยในโลกปัจจุบัน  (Thai Society in Today’s World)       3(3-0-6) 

การประยกุต์สังคมศาสตร์ในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์และปัจจยัที่มีผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ระบบการเมืองและพลวัตทางสังคมในสังคมไทย  กฎหมายและความสัมพันธ์ทางสังคมเสถียรภาพทางสังคม 
และการปรับตวัของสังคมไทยในโลกปัจจุบัน  

Application of social sciences to explain human behavior, and factors affecting the social relations. 
Resource and environment, social changes, political rustler and social dynamic in Thai society. Law and social 
relations social stability and adaptation of Thai society in today’s world.    

01453101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to Law)      3(3-0-6) 
ความรูพ้ื้นฐานทั่วไปเกีย่วกับกฎหมาย   ที่มา ลักษณะ และชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลกัทั่วไป

ของกฎหมายแพ่งและอาญา 
Basic knowledge of  law, sources and categories of laws, legal application and abrogation, general principles 

of civil and commercial law and criminal laws. 
01453102 กฎหมายในชีวติประจ าวัน (Law in Everyday Life)        3(3-0-6) 

กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชวีติประจ าวัน 
Business law, civil law, criminal law, public law, administrative law and other laws related to everyday life. 

01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจ าวัน (World Politics in Daily Life)      3(3-0-6)  
จุดเร่ิมต้นและวิวัฒนาการของการศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ เหตุการณ์ที่ส าคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการเมือง

โลก ผลกระทบของการเมืองโลกในชวีิตประจ าวัน 
The origin and revolution in studying international relations. Important events in world politics from past to 

present. Effects of global politics to daily lives. 
01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (Psychology for Modern Life)       3(3-0-6) 

การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพือ่สุขภาพที่ดี การเข้าใจและควบคุมอารมณ์ การฝึกสมอง การหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการ
เรียน การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่ การรักษาความรักและความสุขในชีวิตสมยัใหม่และการเป็น
พลเมืองดีในโลกสมัยใหม ่

Balancing life style for healthy living, understanding and controlling emotion, exercising brain, finding effective 
strategy for studying, enhancing self esteem, adjusting to modern society, keeping love and happiness in modern life, 
and being a good citizen in modern world. 

01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Society and Culture)     3(3-0-6) 
แนวความคิด รูปแบบ และความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย การสังเกต การศึกษา และการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ทางสังคมร่วมสมัย ความเข้าใจต่อพลวัตและการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโน้มของความสัมพนัธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน  

Concepts, patterns and relations in contemporary thai society and culture; observations, studies and analysis 
of contemporary social phenomena; understanding of social dynamism, socio-cultural adaptation; trends of socio-
cultural relations in society. 

 
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดี (Economics for Better Living)           3(3-0-6) 
ความสัมพันธ์ระหวา่งเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกับการด าเนินชีวิตที่ดี บทบาทและการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม

เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนและสังคม การเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ  และรูปแบบและ
ประเด็นส าคัญในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 

Relationship between economics-business administration and better living. Roles and human living in 
economic society at household, community and societal levels. Learning about entrepreneurship, economic 
composition management. Key models and issues in economics and management. 

01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า (Creativity for Value Management)    3(3-0-6) 
การคิดสร้างสรรค์และการจัดการคุณค่า วิวัฒนาการแนวคิดยุคใหม่ การตระหนกัถึงปัญหาดว้ยจิตส านึก การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ การจัดองค์กรให้เกิดศักยภาพสูงสุด 
Creative thinking and value management, evolution of thought in the new age, problem awareness, 

creative problem solving, organization management for maximum efficiency. 
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01999141 มนุษย์กับสังคม  (Man and Society)           3(3-0-6) 

พื้นฐานของมนุษย์โดยธรรมชาต ิพฤติกรรม การต้ังถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์กับสังคมด้านวัฒนธรรม การจดัระเบียบ
สังคม และการขัดเกลาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย  ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคม และแนวทาง
แก้ไข 

Human nature, behavior, and settlement. The relationship of man,  society and culture. Economic, political 
and legal aspects of social organization. Background of Thai society. Social change and social problems. 

02999042 การพัฒนานิสิต (Students Development)        3(2-3-6) 
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทย และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ การเข้าใจในชีวิตและการท างาน การพัฒนานิสิตสู่

การเป็นผู้น าและผู้ตาม จริยธรรมในการท างาน การเตรียมความพร้อมในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ทกัษะในการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวางแผนการท างาน กระบวนการการบริหาร การจัดท าโครงการ การน าเสนอและประเมินผล
โครงการ 

Uniqueness and culture of Thailand and Kasetsart University.  Self-understanding and work-recognition.  
Student development to be good leaders and followers.  Ethics at work.  Preparation for work.  Personality 
development.  Skills for human relations.  Communication skills.  Work plan.  Administration process. Project 
proposal, presentation and evaluation. 

02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลยั (Life Skills For Undergraduate Student)     1(1-0-2) 
เอกลักษณ์  เจตลกัษณ์นิสิต  การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับใช้ชีวิตในมหาวทิยาลัย กระบวนการเรียนรู้ของนิสิต 

องค์ประกอบการเรียนรู้ทางสังคม  จิตตปัญญาศึกษาเพือ่การพัฒนาความเป็นมนุษย์ส าหรับสังคมคุณภาพ  จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน 
Identity. Desired character of undergraduate. Personality development and life adjustment in the university. 

Undergraduate learning process. Social learning element. Mind and contemplative studies for humanity 
development of quality society. Public mind in the youth dimension. 

 

คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์  -- วิทยาเขตก าแพงแสน -- 
02717011  ตนและการพัฒนาตน (Self and Self Development)                      3(3-0-6) 

ทฤษฎีความเป็นตวัตน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม บทบาททางสังคมและ
สถานภาพของตนเองและผู้อื่น มนษุยสมัพันธ์ จรยิธรรม การท างานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง และการพัฒนาตน 

Theories of self, social interaction, adaptation to rapid change in society.  Social roles and status of  ourselves 
and others.  Human relation, ethics, teamwork, conflict management and self development. 

02721121 การจัดการเพื่อการพัฒนาสังคมอยา่งยัง่ยืน  (Management for Social Sustainable Development)  3(3–0–6)  
ความสัมพันธ์ระหวา่งธุรกิจและสังคม ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมกับความยั่งยืน แนวคิดและกระบวนการของการ

จัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทของผู้น า การประยกุต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพยีงกับความยั่งยืน
ขององค์กรและสังคม 

Relationship between business and society. Corporate social responsibility and sustainability. Concepts and 
process of organization management for sustainability. Social responsibility activities. Roles of leaders. Application of 
sufficiency economy with sustainability of organization and society. 

 
คณะวิทยาการจัดการ   --วิทยาเขตศรรีาชา -- 

03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  (Man and Environment)         3(3-0-6) 
แนวคิดทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการปรับตัวและการใช้ประโยชน์ จากสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาและสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน มลพิษสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการควบคุม การป้องกัน 
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

Ecological and environmental concepts, relations between man and natural resources and environment, 
principles of natural and environmental conservation, ways of adaptation and utilization of environment for human living, 
effects of human activities to  environmental, social and economical conditions, present environmental problems and 
situations, environmental pollution, including controlling policy, prevention, and solution of environmental problems. 

03751112 สังคมและการเมือง  (Social and Politics)          3(3-0-6) 
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม ก าเนิดสังคมและรัฐ โครงสร้างและองค์ประกอบสังคม สถาบันทางสังคมและ

การเมือง กลุ่มทางสังคมและระบบทางการเมือง อุดมการณ์และลัทธิการเมือง พรรคการเมืองและระบบราชการ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
พัฒนาการทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง และการบริหารประเทศในสมัยใหม่ 
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Sociological concept and theory, politics and cultures, origins of society and state, social structure and 

components, social and political institutions, social group and political system, political ideology and doctrines, 
political parties and governmental system, participation in politics, political development, social and political 
changes, and administration of modern country. 

03751151 จิตวิทยาพื้นฐาน   (Basic Psychology)          3(3-0-6) 
ศาสตร์ทางจิตวิทยา ความหมายและความเป็นมาของจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย์ในช่วงวัยต่างๆ ระบบของร่างกายที่มีผลกระทบ

ต่อพฤติกรรม อารมณ์ การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล สุขภาพจิต การปรับตัว การควบคุม
ความเครียด พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการท างานและธุรกิจอุตสาหกรรม 

The science of psychology, definition, the origin of psychology,  human development in different ages,  
effects of bodily systems towards human behaviors, emotions, perception, learning, motivation, attitude, personality, 
individuality, mental health, adaptation, stress control, human behaviors in society, psychological roles towards the 
work and industrial business. 

03751161 ภูมิศาสตร์การค้าโลก  (World Trade Regional Geography)        3(3-0-6) 
การเปรียบเทียบภูมิภาคหนึ่งกับอกีภูมภิาคหนึ่งในแง่มุมการขยายตัวของท้องถิ่นและเขตการปกครอง ระบบเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลง วิเคราะห์เปรยีบเทียบประเด็นการจัดการ ผลกระทบจากสภาพภูมศิาสตร์และวัฒนธรรมที่มีต่อการการด าเนินการธุรกจิ
ระหว่างประเทศและเครื่องมือในการประเมินผล 

The comparison of one region to the other in the aspect of expansion in local residents and territories. 
Economics changing systems. The effects of geographical and cultural conditions on international business and 
evaluation tools.  

 
คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร  --วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร -- 

04804115 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน (Volunteer Spirit for Community Development)    3(3-0-6) 
หลักของจิตอาสา การศึกษาและวิเคราะห์จิตอาสาเพือ่พัฒนาชุมชนและความเขา้ใจ การน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน

เพื่อพัฒนาชุมชน 
Principles of volunteer spirit, study and analytical of volunteer spirit for community and understanding, 

utilization in the development community. 
04804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy)      3(3-0-6) 

ปรัชญา แนวคิด บทบาท ความส าคัญของเศรษฐกิจแบบพอเพียง และหลกัการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
Philosophy, concept, role, importance of sufficiency economy and principles of living relevant to sufficiency 

economy.  
 

*************************************** 
 
 
 
  
 
 


