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สาขาวชิาศลิปศาสตร ์

 
10103 ทกัษะชวีติ   (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills  

 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้ทีักษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้การวจิัย และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

2. เพือ่ใหม้ทีักษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 
3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  

     ทกัษะในการด าเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม ่ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม่ ความสามารถในดา้นการจัดการ 
การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การประนีประนอม การขจัดความเครยีด คณุธรรม 

จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

 
10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication   

 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคัญ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งราวของอารยธรรมตะวนัออก และอารยธรรมตะวนัตกในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความนกึคดิ และการแสดงออกทางสงัคมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 
3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของมรดกอารยธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ความรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับธรรมชาต ิและกบัสงัคม

รอบตัว วถิกีารด าเนนิชวีติ ภมูปัิญญา ความนกึคดิ ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
10131 สงัคมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์
3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์ 

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคม
มนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

 

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 
 Science, Technology and Environment for Life  

 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิลตอ่ความคดิ   

    และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์
3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่ 

    สิง่แวดลอ้ม 
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4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยุกตว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั 

5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาตวิทิยาที่
เกีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกตว์ทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 

 
10151 ไทยศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสงัคมไทยทัง้ในดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 
2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นไทยคดศีกึษาไปประยุกตใ์นการด าเนนิชวีติ 

3. เพือ่ปลกูฝังความส านกึและความภมูใิจในวัฒนธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัดระเบยีบ

สงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม 

 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก  (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์  แนวโนม้  ลกัษณะความสมัพันธ ์ และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม 
   และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปวเิคราะหปั์ญหาอนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน์ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     สภาวการณ์ แนวโนม้ และลักษณะความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในสงัคมโลก สถานะของประเทศไทยใน
สงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกและผลกระทบตอ่ประเทศไทย สภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้ใน

ประเทศไทยอนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน์ รูปแบบและวธิกีารในการเผชญิปัญหาและผลกระทบ 

 
10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 
2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ  

3. เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมทีพ่งึประสงคใ์นการใชภ้าษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ภาษากบัการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม  ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกับภาษา หลกัการใชภ้าษาในการ

สือ่สารทัง้ในดา้นทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ  
 

10162 ภาษาจนีพืน้ฐานเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Chinese for Communication Jiaoji Jichu Hanyu  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลาง สทัอกัษรภาษาจนีกลางระบบพนิอนิ สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้
2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งตวัอกัษรจนีทีเ่ป็นหรอืประกอบกนัเป็นค าศพัทพ์ืน้ฐาน รูปประโยคและหลกัภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนั

ทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตัวอักษรจนี 

3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทัว่ไปในชวีติประจ าวนั 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอา่นดว้ยสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบพนิอนิ ค าศพัทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ช ้

สือ่สารกนัทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีนตัวอักษรจนีประมาณ 550 ตวั 
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10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอักษร  โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 
2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อกัษรเชลยีง และอักษรมลู ค าศพัทพ์ืน้ฐานในชวีติประจ าวนั 

โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัท์
ภาษาเขมรในภาษาไทย 

 
10171 การใชภ้าษาองักฤษ  (6 หนว่ยกติ) 

 Interaction: Effective Communication in English  

 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ฝึกทักษะและกลวธิกีารใชภ้าษาองักฤษเพือ่การตดิตอ่สือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

2. เพือ่เพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวน โดยเรยีนรูจ้ากการฝึกทักษะ ฟัง พูด อา่น เขยีน 
    ทีใ่ชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจ าวนัและในการประกอบกจิการงาน 

3. เพือ่เรยีนรูถ้งึปัญหาบางประการในการตดิตอ่สือ่สารอนัเนื่องมาจากความแตกตา่งทางดา้นภาษาและวัฒนธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ฝึกทักษะ ฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษ เพือ่ใชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจ าวนั และในการประกอบกจิการงาน 

เชน่ การทักทาย การเชือ้เชญิ การแสดงความเสยีใจ การแสดงความยนิด ีและการประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น ศกึษาวธิแีสดงออก
ของเจา้ของภาษา และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การแสดงออกของคนไทย 

 

10201 ประวตัศิาสตรไ์ทย  (6 หนว่ยกติ) 
 Thai History  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักฐานและววิัฒนาการของประวัตศิาสตรไ์ทย 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับจดุเริม่ตน้ของไทยในประวตัศิาสตรแ์ละการกอ่ตัวเป็นสงัคม รัฐและอาณาจักร สภาพสงัคม 
     การเมอืง และวัฒนธรรมในแตล่ะสมัย 

3.  เพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบความสมัพันธก์ับตา่งประเทศของไทยทัง้ภายในเอเชยีและภายนอก  และการปรับ 

     ประเทศเมือ่ตอ้งเผชญิกับอทิธพิลตะวนัตก 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้ขา้ใจสภาพการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมของไทยในปัจจุบนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     หลักฐานและววิัฒนาการของประวตัศิาสตรไ์ทย  อารยธรรมดัง้เดมิ จดุเริม่ตน้ของคนไทยในประวตัศิาสตร ์การกอ่ตัวของ

สงัคม รัฐ และอาณาจักร สภาพเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมในแตล่ะสมัย สภาพการเมอืงภายใน ความสมัพันธก์บัตา่งประเทศทัง้

ภายในและภายนอกเอเชยี  การเปลีย่นแปลงจากสงัคมเกา่สูส่งัคมใหม ่การเผชญิอทิธพิลตะวนัตก การปฏริูปในตน้พุทธศตวรรษที ่25  
การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  การด าเนนินโยบายตา่งประเทศ ปัญหาการเมอืง การปกครอง และสภาพเศรษฐกจิและ

สงัคมร่วมสมัย 
 

10202 การอา่นภาษาไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Reading  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหส้ามารถจับประเด็นและใจความส าคัญของงานเขยีน 
2. เพือ่ใหรู้จ้ักจับความคดิ ขอ้สนับสนุน หรอืโตแ้ยง้ในบทความทางวชิาการ 

3. เพือ่ใหรู้ล้กัษณะและรูจั้กเปรยีบเทยีบการใชภ้าษาของงานเขยีนแตล่ะประเภท 
4. เพือ่ใหรู้จ้ักตคีวามหมายของค าในขอ้ความตา่งๆ 

5. เพือ่ใหรู้จ้ักลกัษณะการเขยีนภาษาไทยทีด่ ี

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ความรูเ้บือ้งตน้และกลวธิใีนการอา่น ความหมายหลายนัยของค าในภาษาไทย ลกัษณะงานเขยีนแตล่ะประเภท ลกัษณะ

ภาษาเขยีนทีด่แีละไมด่ ีฝึกใหแ้กป้ระโยค ขอ้ความ และย่อหนา้ใหเ้ป็นภาษาเขยีนทีด่ ีโดยใชต้วัอยา่งจากหนังสอืพมิพ ์ประกาศ แจง้
ความ ค าโฆษณา เรือ่งสัน้ เรือ่งแปล และบทความ 

    ฝึกการจับความคดิส าคญั ฝึกการอา่นจับใจความงานเขยีนประเภทตา่งๆ และบทความทางวชิาการในแขนงตา่งๆ เพือ่จับ

ประเด็นส าคญัของเรือ่ง เพือ่วเิคราะหส์มมตฐิานของผูเ้ขยีน สรุปความคดิ หรอืสิง่ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการจะสนับสนุนหรอืโตแ้ยง้ได ้และให ้
สามารถแยกไดอ้อกวา่สว่นใดเป็นขอ้เท็จจรงิ ความคดิเห็นหรอืความรูส้กึสว่นตวัของผูเ้ขยีน 
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10203 พฤตกิรรมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Behavior  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหรู้จั้กเกีย่วกับกลไกของการด ารงชวีติของมนุษยท์ีม่ผีลใหเ้กดิการกระท าของบคุคลและก าหนดบคุลกิภาพ 
2.  เพือ่ใหไ้ดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมของบคุคลเมือ่เป็นสมาชกิของกลุม่สงัคม การจัดระเบยีบของสงัคม   

     มนุษย ์อทิธพิลและพลงัของกลุม่เหนอืบคุคล 

3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรมอนัเป็นแบบอย่างของการด าเนนิชวีติบคุคลและสงัคมของมนุษย ์
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     กลไกของการรูส้กึ รับรู ้เรยีนรู ้ร าลกึ คดิ ปรารถนา ฯลฯ ซึง่มผีลใหเ้กดิเป็นการกระท าของบคุคลและก าหนดบคุลกิภาพ 
ความแตกตา่งของบคุลกิภาพ พัฒนาการของพฤตกิรรมตามวัยและประสบการณ์สงัคมของบคุคล พฤตกิรรมของบคุคลเมือ่เป็นสมาชกิ

ของกลุม่สงัคม  กลไกของการด ารงชวีติในสงัคมมนุษย ์พืน้ฐานความจ าเป็นทางชวีภาพของชวีติ กลุม่ การจัดระเบยีบของสงัคมมนุษย์
ดว้ยระบบบรรทดัฐานนอกเหนอืระบบธรรมชาต ิชวีภาพ อทิธพิลและพลงัของกลุม่เหนอืบคุคล บทบาทของบคุคลในการสรา้ง ฝืน และ

เปลีย่นแปลงระเบยีบของสงัคม 

    วฒันธรรมอนัเป็นแบบอยา่งของการด าเนนิชวีติบคุคลและสงัคมของมนุษย ์ซึง่เกดิจากความสามารถสรา้งสญัลกัษณ์ 
ก าหนดความหมาย และใหค้ณุคา่แกส่ ิง่ธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นุษยส์รา้งสรรคข์ึน้มานอกเหนอืสภาพธรรมชาต ิแลว้ใชเ้ป็นหลักเกณฑ์

ก าหนดรูปแบบวถิชีวีติตา่งๆ 
 

11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์  

Chinese for Commerce Shangmao Hanyu 

(6 หนว่ยกติ) 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัค าศัพท ์ส านวน และบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไปทางการพาณิชย ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตวัอักษรจนีเพิม่อกีประมาณ 500 ตวั ทีเ่ป็นค าศพัทท์ัว่ไปหรอืประกอบกับตวัอักษรจนีอืน่ทีใ่ช ้

สือ่สารกนัทางการพาณชิย ์และสามารถเขยีนตวัอกัษรจนีเหลา่นัน้ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทัว่ไปทางการพาณชิย ์   

 ค าอธบิายชุดวชิา  

  ค าศพัทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไปทางการพาณชิย ์โครงสรา้งทางไวยากรณ์ การเรยีนรูฝึ้กฝนโครงสรา้ง

บทสนทนาและฝึกเขยีนตัวอักษรจนีประมาณ 500 ตวั 
11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว   

Chinese for Tourism Luyou Hanyu    

(6 หนว่ยกติ) 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งศพัทแ์ละส านวนภาษาจนีทีใ่ชใ้นการทอ่งเทีย่ว  

 2. เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารดว้ยภาษาจนีในฐานะนักทอ่งเทีย่วและมัคคเุทศกไ์ด ้  

 ค าอธบิายชุดวชิา  

  ศพัทแ์ละส านวนภาษาจนีทีใ่ชใ้นการทอ่งเทีย่ว การฝึกทกัษะการพูดในสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืในสถานการณ์อืน่ระหวา่ง
การเดนิทาง 

11008 ภาษาจนีเพือ่อุตสาหกรรมการบรกิาร   
Chinese for Service  Industry Fuwuye  Hanyu    

(6 หนว่ยกติ) 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งศพัทแ์ละส านวนภาษาจนีทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมการบรกิาร  

 2. เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารดว้ยภาษาจนีในอตุสาหกรรมการบรกิารไดเ้หมาะสมกับสถานการณ์  

 ค าอธบิายชุดวชิา  

  ศพัทแ์ละส านวนภาษาจนีทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมการบรกิาร การฝึกทกัษะการพูดในสถานการณ์จ าลองของงานบรกิาร 

11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี   

Chinese  Language  and  Culture Zhongguo  Yuyan  Wenhua   

(6 หนว่ยกติ) 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งศพัทแ์ละส านวนภาษาจนีทางวัฒนธรรม  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งวฒันธรรมจนีทีส่ะทอ้นภาพผา่นภาษา  

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจโลกทศันข์องชาวจนีผ่านการเรยีนรูว้ฒันธรรม  

 4. เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารดว้ยภาษาจนีไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัวัฒนธรรม  

 ค าอธบิายชุดวชิา  

  ศพัทแ์ละส านวนภาษาจนีทางวฒันธรรม ความรูด้า้นวัฒนธรรมจนีและอทิธพิลตอ่ความเชือ่ คา่นยิม คณุธรรม จรยิธรรม 

ตลอดจนการด ารงชวีติของชาวจนี 
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11111 สงัคมและวฒันธรรมไทย  (6 หนว่ยกติ) 
 Thai Society and Culture  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหท้ราบพัฒนาการการศกึษาสงัคมและวฒันธรรมไทย 

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมทีม่ตีอ่การตัง้ถิน่ฐานและวถิชีวีติในเมอืงและชนบทไทย 

3.  เพือ่ใหต้ระหนักถงึความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุม่ชาตพัินธุใ์นประเทศไทย 
4.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     แนวคดิและพัฒนาการการศกึษาสงัคมและวัฒนธรรมไทย  ระบบความสมัพันธท์างสงัคมและโครงสรา้งสงัคมไทย  

ความหลากหลายทางวฒันธรรมและกลุม่ชาตพัินธุ ์ ความสมัพันธร์ะหวา่งเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม กบัพัฒนาการของเมอืงและ

ชนบทไทย บรูณาการภาพรวมของสงัคมวัฒนธรรมไทย 
 

11112 วฒันธรรมพืน้บา้นของไทย  (6 หนว่ยกติ) 
 Thai Folk Culture  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจลกัษณะของวัฒนธรรมพืน้บา้นในภาคตา่งๆ 
2.  เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับคตชิาวบา้นในฐานะทีเ่ป็นวัฒนธรรมพืน้บา้นในสงัคมไทย 

3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจการเปลีย่นแปลง การอนุรักษ์และพัฒนาคตชิาวบา้นทีส่มัพันธก์บัวฒันธรรมและความเป็นอยูข่องชมุชน 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     แนวคดิเกีย่วกับวัฒนธรรมพืน้บา้น เพลงพืน้บา้น ความเชือ่ พธิกีรรม การแสดงพืน้บา้น การละเลน่พืน้บา้น ภาษาถิน่ นทิาน
พืน้บา้น ปรศินาค าทาย ภาษิต ส านวน  และค าพังเพย ศลิปหัตถกรรมพืน้บา้น การเปลีย่นแปลง การอนุรักษ์และพัฒนาวฒันธรรม

พืน้บา้น 

 
11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Business  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

      โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในวงการธรุกจิ เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตอ่สือ่สารและเพิม่พูน
ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน 

 

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว  (6 หนว่ยกติ) 
 English for Tourism  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการสือ่สารกบัชาวตา่งประเทศ 

     การตดิตอ่ซือ้ขาย และการใหบ้รกิารเกีย่วกับการทอ่งเทีย่ว 

2.  เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษแนะน าชาวตา่งประเทศใหรู้จั้กประเทศไทยดา้นภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ 
     ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวัฒนธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
      โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชใ้นการสือ่สารกับชาวตา่งประเทศ การตดิตอ่ซือ้ขาย การบรกิารเกีย่วกบั

การทอ่งเทีย่ว การใหข้อ้มลูดา้นภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

 
11303 ภาษาองักฤษส าหรบัพนกังานโรงแรม  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Hotel Personnel  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษ ทีใ่ชใ้นธรุกจิการโรงแรม 

2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สาร เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีท่ าและเพือ่การพัฒนาตนเอง 
    ในงานอาชพี 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

     โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ  ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในธรุกจิโรงแรม ศพัทแ์ละส านวนเฉพาะทีใ่ชเ้กีย่วกบังานใน
แผนกตา่งๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่การตดิตอ่สือ่สาร เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานและเพือ่การพัฒนาตนเอง

ในงานอาชพี 
 

11304 ภาษาองักฤษส าหรบัเจา้หนา้ทีส่ านกังาน  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Office Staff  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการงานของแผนก 
    ตา่งๆ ในส านักงาน 

2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีท่ า และเพือ่พัฒนาตนเอง 
   ในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

     โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในส านักงาน ศพัทแ์ละส านวนเฉพาะทีใ่ชเ้กีย่วกบังานใน 
แผนกตา่งๆ ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่การตดิตอ่สือ่สารเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานในส านักงาน 

 
11305 ภาษาองักฤษส าหรบัผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Computer Users  

 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบั 

    คอมพวิเตอร ์การใชค้อมพวิเตอรแ์ละการด าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์    
2. เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีท่ า และเพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

     โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษซึง่ใชใ้นต ารา บทความ ขอ้เขยีนเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ คูม่อืการใชค้อมพวิเตอร ์
ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่ตดิตอ่สือ่สาร เพิม่พูนประสทิธภิาพของการด าเนนิธรุกจิเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์

 
11306 ภาษาองักฤษส าหรบับุคลากรสาธารณสขุ  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Health Personnel  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษ ทีใ่ชใ้นการสาธารณสขุ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สาร เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีท่ า และเพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

      โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในต ารา บทความ และขอ้เขยีนการอา่น การสนทนาและ
แลกเปลีย่นความรู ้ขา่วสาร ขอ้มลู และความคดิเห็นเกีย่วกบัการสาธารณสขุ เพือ่ประโยชนท์ัง้ในดา้นการแสวงหาความรูแ้ละ

ประสบการณ์ การด าเนนิงานของหน่วยงาน และการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสขุ 

 
11307 ภาษาองักฤษส าหรบัชา่ง   (6 หนว่ยกติ) 

 English for Technicians  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นงานชา่ง 

2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีท่ าและเพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในงานชา่งแขนงตา่งๆ โดยเฉพาะการอา่นคูม่อืการเขยีนเอกสาร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานประจ า ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการสือ่สารเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานและเพือ่พัฒนาตนเองในงาน

อาชพี 

 
11308 ภาษาองักฤษเพือ่การเกษตร  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Agriculture  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการเกษตร 

2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สาร เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีท่ าและเพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในการเกษตร การอา่นขอ้เขยีนหรอืบทความทางดา้นการเกษตร 
การสนทนาและการแลกเปลีย่นความรู ้ขา่วสาร ขอ้มลู และความคดิเห็นเกีย่วกบัการเกษตร 
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11309 ทฤษฎกีารสอนภาษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Language Teaching  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎ ีและเทคนคิวธิกีารสอนภาษาแบบตา่งๆ 
2.  เพือ่ใหส้ามารถสรา้งแผนการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรและเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับกลวธิกีารเรยีนภาษา สามารถวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาการเรยีนภาษาของผูเ้รยีนได ้

4.  เพือ่ใหส้ามารถสอนภาษาโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่กลางได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  

      แนวคดิ ทฤษฎ ีและเทคนคิวธิกีารสอนภาษาตา่งประเทศ การวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้รยีนเพือ่พัฒนาหลกัสตูรและ 
สือ่การเรยีนรู ้การสรา้งแผนการเรยีนรูแ้ละจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้กลวธิกีารเรยีนภาษา การวเิคราะห์

และแกไ้ขปัญหาการเรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีนเป็นกลุม่และรายบคุคล ทักษะการสอนภาษาโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่กลาง  
 

11312 ภาษาองักฤษส าหรบังานอาชพีในประชาคมอาเซยีน  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Professions in ASEAN Community  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นงานอาชพีตา่งๆ 
2.  เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารในงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการศกึษาหาความรู ้แลกเปลีย่นทางวฒันธรรมในระหวา่งประชาคมอาเซยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     โครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นงานอาชพีตา่งๆ การศกึษาท าความเขา้ใจวัฒนธรรมของชาตสิมาชกิใน

ประชาคมอาเซยีน ขอ้มูลเกีย่วกบัการท างานการอา่นและฟังขา่ว สารคด ีบทความ สือ่อเิล็กทรอนกิส ์การสือ่สารในงานอาชพีทีต่อ้ง
ท างานร่วมกับชาวตา่งชาต ิ

 

12301 ววิฒันาการการเมอืงไทย  (6 หนว่ยกติ) 
 Evolution of Thai Politics  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของกระบวนการทางการเมอืง 

2.  เพือ่ใหต้ระหนักถงึปัญหาการเมอืงไทยทีม่คีวามสลับซับซอ้น ทัง้ในเชงิโครงสรา้ง รูปแบบ 
3.  เพือ่เพิม่พูนความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาการเมอืงไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

     พืน้ฐานความรูแ้ละววิฒันาการการเมอืงไทย ในเชงิวธิกีารศกึษา  รูปแบบ  และสถาบนัทางการเมอืงไทยตา่งๆ ระบบ
ราชการ  พรรคการเมอืง  องคก์รอสิระทางการเมอืง วัฒนธรรมทางการเมอืง  รวมทัง้รูปแบบการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

 
12302 เศรษฐกจิไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Economy  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ห็นโครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิไทยกอ่นสมัยรัตนโกสนิทรแ์ละสมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ 

2.  เพือ่ใหเ้ห็นการเปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิไทยหลังการเปลีย่นแปลงเขา้สูร่ะบบทนุนยิมแลว้ 
     และการแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกจิในแตล่ะสมัย 

3.  เพือ่ใหเ้ห็นแนวโนม้ปัญหาเศรษฐกจิไทยในอนาคต 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     สภาพสงัคมเกษตรกรรมกอ่นสมัยรัตนโกสนิทรแ์ละสมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ โครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิไทยสมัย

รัตนโกสนิทรต์อนตน้ โครงสรา้งของการผลติ โครงสรา้งของการถอืครองปัจจัยการผลติ ระบบตลาดภายในประเทศ การคา้ระหวา่ง
ประเทศ การจัดระบบการเงนิ งบประมาณ และระบบการคลงัของรัฐ เปรยีบเทยีบกับการเปลีย่นโครงสรา้งทางเศรษฐกจิภายหลงั

สนธสิญัญาเบาวร์งิ และการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารเศรษฐกจิในสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว การเปลีย่นแปลง

ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ชีใ้หเ้ห็นอทิธพิลของชาตนิยิม บทบาทของรัฐในการปรับปรุงระบบการเงนิ การธนาคาร และ 
การคลงั วเิคราะหโ์ครงสรา้งเศรษฐกจิไทย ตัง้แตเ่ริม่มกีารใชแ้ผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ เป็นตน้มา และปัญหา 

ของเศรษฐกจิไทยในอนาคต 
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12303 สงัคมไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Society  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหเ้ห็นลักษณะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล กลุม่บคุคล และองคก์รในสงัคมไทยทัง้ในระดบัชนบทและเมอืง 
2.  เพือ่ใหรู้จั้กวเิคราะหแ์บบความสมัพันธท์ีส่ าคญัๆ ในสงัคมไทย 

3.  เพือ่ใหรู้โ้ครงสรา้งของสงัคมไทยในปัจจุบนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ลกัษณะความสมัพันธร์ะหวา่งประเภทบคุคลและกลุม่ในชวีติความเป็นอยูข่องคนไทย คตนิยิม และบรรทดัฐานทัว่ไป 

ของความสมัพันธท์างสงัคมไทย  แบบความสมัพันธท์ีส่ าคัญๆ ของคนไทย ไดแ้ก ่ระบบอปุถัมภ ์ระบบราชการ  ระบบพรรคพวก  
โครงสรา้งสงัคมไทยในปัจจุบนัและลักษณะทีส่บืเนือ่งจากสงัคมไทยในอดตี โครงสรา้งสงัคมไทยในระดบัมหภาคและจลุภาค   

ระบบความสมัพันธท์างสงัคมระดบัชมุชน ในรูปแบบทีเ่ป็นองคก์รและสถาบนัสงัคม ชมุชนชนบท ชมุชนเมอืง กลุม่ชาตพัินธุใ์หญ ่
และกลุม่ชาตพัินธุย์่อย 

 

12304 ความเชือ่และศาสนาในสงัคมไทย  (6 หนว่ยกติ) 
 Beliefs and Religions in Thai Society  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหรู้ล้ักษณะความคดิ ความเชือ่ของคนไทยทีม่ตีอ่ศาสนาและไสยศาสตร ์ซึง่เกีย่วกับสิง่ศักดิส์ทิธิแ์ละ 

     อ านาจลกึลับ 

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจเรือ่งของศาสนาและไสยศาสตรใ์นชวีติของคนไทยทกุระดับฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม 
3.  เพือ่ใหต้ระหนักในบทบาทของความเชือ่และศาสนาในระบบการด ารงชวีติของบคุคล  และของสงัคมไทย 

4.  เพือ่ใหม้วีจิารณญาณในการพัฒนาชวีติบคุคลและสงัคมดว้ยความเชือ่และศาสนา 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     ลกัษณะความคดิ ความเชือ่เรือ่งศาสนาและไสยศาสตรข์องคนไทยในระดบัชาวบา้นสามัญชนและระดบัผูรู้ผู้เ้รยีน  

ธรรมเนยีมประเพณีทางศาสนาและไสยศาสตรท์ีป่ฏบิัตใินชวีติของบคุคลและสงัคมทีม่อียูใ่นปัจจุบนั การเขา้มาและพัฒนาการศาสนา
ตา่งๆ ในสงัคมไทย หลกัการ พธิกีรรมและการจัดระเบยีบองคก์รของศาสนาตา่งๆ ในประเทศไทย เนน้บทบาทและความส าคญัของ

ระบบความเชือ่ และศาสนาทีม่ตีอ่สถาบนัตา่งๆ ของสงัคมและวฒันธรรมไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั 
 

12305 ศลิปะกบัสงัคมไทย  (6 หนว่ยกติ) 
 The Arts and Thai Society  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธข์องศลิปะกับชวีติของคน  
2.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องศลิปะในฐานะเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคัญในสงัคม 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์และพัฒนางานศลิปะ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     ศลิปะชัน้สงูและศลิปะชาวบา้นของไทยในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จติรกรรม ประตมิากรรม เครือ่งใชส้อย ภาษาและ 

นาฏดรุยิางค ์ความสมัพันธข์องศลิปะกับชวีติและสงัคม ความคดิทีอ่ยูเ่บือ้งหลงังานศลิปะ ภมูหิลงัและเหตกุารณ์ทางประวัตศิาสตร์ 
แรงบนัดาลทีผ่ลักดนัใหส้รา้งสรรคใ์นเชงิอนุรักษ์หรอืพัฒนางานศลิปะ 

 
12306 วรรณคดไีทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Literature  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจลกัษณะเนื้อหาและรูปแบบของวรรณคดไีทยสมัยตา่งๆ 

2.  เพือ่ใหรู้จ้ักความคดิ อารมณ์ และจนิตนาการของกวไีทยในแตล่ะสมัย 
3.  เพือ่ใหต้ระหนักวา่วรรณคดไีทยเป็นผลผลติของสงัคมไทยในแตล่ะสมัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ลกัษณะและภมูหิลงัของวรรณคดไีทย พัฒนาการดา้นรูปแบบ เนือ้หา แนวคดิ สนุทรยีภาพ และกลวธิกีารประพันธข์องกวี

และนักเขยีน ตัง้แตส่มัยสโุขทัยจนถงึปัจจบุนั 

 
12307 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Science and Technology  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีัง้เดมิของไทยในดา้นตา่งๆ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีัง้เดมิของไทยตอ่สงัคม 
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3.  เพือ่ใหรู้ถ้งึการแพร่เขา้มาของวทิยาศาสตรแ์นวใหมจ่ากตะวนัตกสูส่งัคมไทย 

4.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึการน าวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองไทยมาดดัแปลงเป็นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     ความรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีัง้เดมิของไทยในดา้นตา่งๆ ผลกระทบทีม่ตีอ่สงัคม การแพร่เขา้มาของ
วทิยาศาสตรแ์นวใหมจ่ากตะวนัตก การรือ้ฟ้ืนความรูด้ัง้เดมิเหลา่นี้ การน าความรูบ้างดา้นมาดดัแปลงเป็นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

 

12401 ขา้วกบัสงัคมไทย  (6 หนว่ยกติ) 
 Rice and Thai Society  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ห็นความสมัพันธข์องการปลกูขา้วกับการพัฒนาการของชมุชนและรัฐในประเทศไทย จากการศกึษา 

    หลกัฐานทางโบราณคดแีละประวตัศิาสตร์  

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหนา้ทีข่อบเขตของรัฐบาลตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัในกจิกรรมทีเ่กีย่วกับการปลกูขา้ว 
3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจประเพณี พธิกีรรม ระบบความเชือ่ของการปลกูขา้วในลกัษณะทีเ่ป็นวัฒนธรรมของชาวนาไทย 

     และการเปลีย่นแปลงทีม่มีาในสงัคมชาวนาไทย 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     ความสมัพันธร์ะหวา่งการปลกูขา้วเพือ่เป็นอาหารหลักกับพัฒนาการของชมุชนและรัฐในประเทศไทย โดยอาศยัหลักฐาน
ทางโบราณคดแีละประวัตศิาสตร ์ประเพณีและพธิกีรรม ตลอดจนระบบความเชือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลกูขา้ว ความส าคญัของขา้วใน

วฒันธรรมหรอืวถิชีวีติของชาวไทย หนา้ทีข่องรัฐตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัในการจัดทีด่นิใหร้าษฎรท ากนิ การออกกฎหมายการคุม้ครอง

การท านา  การเก็บภาษีอากร  การจัดการชลประทาน การคา้ขา้วกบัตา่งประเทศ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ
เทคโนโลยทีีม่ผีลกระทบตอ่การปลกูขา้วและสงัคมชาวนา 

 
12402 วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว  (6 หนว่ยกติ) 

 Culture and Tourism  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมาย ความส าคญั และประเภทของการทอ่งเทีย่ว 

2.  เพือ่ศกึษาคณุคา่และแนวทางการอนุรักษ์แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
3.  เพือ่ศกึษาปัญหาอนัเกดิจากการด าเนนิการของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

     ความหมาย  ความส าคัญ  และประเภทของการทอ่งเทีย่ว  คณุคา่และแนวทางการอนุรักษ์แหลง่ทอ่งเทีย่ว  รวมทัง้ปัญหา
อนัเกดิจากการด าเนนิการของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของไทย 

12406 ไทยกบัการปรบัประเทศใหท้นัสมยั  (6 หนว่ยกติ) 
 Modernization in Thailand  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกระบวนการเปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมัยในสงัคมไทยวา่มเีหตปัุจจัยมาจากสิง่ใด 
2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกระบวนการเปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมัยวา่ไดส้ง่ผลตอ่สงัคมไทยอย่างไร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     กระบวนการเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นสมัยใหมใ่นประเทศไทยตัง้แตส่มัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  โดย

พจิารณาจากสภาพพืน้ฐานกอ่นการเปลีย่นแปลง  และวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทางดา้นการเมอืง  เศรษฐกจิ  สงัคม  
รวมถงึความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้จากสภาพสงัคมทีม่อียูเ่ดมิและผลกระทบทีต่ามมาจนถงึปัจจบุนั 

 

12407 แนวคดิไทย  (6 หนว่ยกติ) 
 The Thai Mind  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้รยีนรูแ้นวคดิของคนไทยเกีย่วกับสงัคมและวฒันธรรมไทย 

2.  เพือ่ใหรู้จ้ักวเิคราะหส์ภาพและเหตกุารณ์ทีเ่ป็นเหตแุละผลของแนวคดิเหลา่นัน้ 

3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิของนักคดิไทยและววิัฒนาการของแนวคดิเหลา่นัน้ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     แนวคดิส าคญัๆ ของคนไทยทีเ่กีย่วกับการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ปัจจัยทีเ่ป็นเหตแุละผลของแนวคดิเหลา่นัน้ 
ตลอดจนววิฒันาการตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั 
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12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Experience in Thai Studies  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัไทยคดศีกึษาในแง่มมุตา่งๆ 
2.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ทยคดศีกึษาในการอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

3.  เพือ่เสรมิสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมมีนุษยสมัพันธ ์ความสามารถในการตดัสนิใจตลอดจนคณุธรรม 

     จรยิธรรมของบณัฑติ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     สถานภาพและการศกึษาคน้ควา้ดา้นไทยคดศีกึษา สถาบนัทีค่น้ควา้และเผยแพร่ความรูท้างไทยคดศีกึษา การประยุกต ์
และบรูณาการความรูท้างไทยคดศีกึษาเพือ่อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่วฒันธรรมไทย เทคนคิวธิกีาร และปัญหาในการเผยแพร่

สารสนเทศไทยคดศีกึษา กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Information Science  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร์ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและรูปแบบของระบบสารสนเทศ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับคุลากร ผูเ้กีย่วขอ้ง องคก์ารและเครอืขา่ยดา้นสารสนเทศ 

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยใีนงานสารสนเทศ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     แนวคดิ ทฤษฎ ีและพัฒนาการของงานสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร ์ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ บคุลากรและผูเ้กีย่วขอ้งกบังานสารสนเทศ องคก์ารและเครือขา่ยดา้นสารสนเทศ การจัดเก็บและคน้คนืสารสนเทศ   

การใชเ้ทคโนโลยใีนงานสารสนเทศ จรยิธรรมและกฎหมายส าคญัในงานสารสนเทศ 

 
13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 Communication in Information Work  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละประเภทของการสือ่สาร 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของการสือ่สารในงานสารสนเทศ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพและปัญหาของการสือ่สารในงานสารสนเทศ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     แนวคดิ ทฤษฎ ีและประเภทของการสือ่สาร บทบาทของการสือ่สารในงานสารสนเทศ การประชาสมัพันธใ์นงาน
สารสนเทศ เทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ สภาพและปัญหาของการสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 

13203 การวจิยัเบือ้งตน้ทางสารสนเทศศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Research in Information Science  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิัย กระบวนการวจิัยและระเบยีบวธิกีารวจิัย 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถติเิบือ้งตน้ในการวจิัย 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการด าเนนิการวจิัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการเขยีนโครงการวจิัย รายงานผลการวจิัยและเผยแพร่ผลการวจิัยทาง 

     สารสนเทศศาสตร ์
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการวจัิย กระบวนการวจัิย ระเบยีบวธิกีารวจัิย สถติเิบือ้งตน้ในการวจัิย  

การด าเนนิการวจิัยทางสารสนเทศศาสตร ์การเขยีนโครงการวจิัย รายงานผลการวจิัยและการเผยแพร่ผลการวจิัยทาง 
สารสนเทศศาสตร ์จรยิธรรมของนักวจิัย 

 
13311 การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 Information Resource Development  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทรัพยากรสารสนเทศ แหลง่ผลติ และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของเทคโนโลยใีนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

     แนวคดิเกีย่วกับทรัพยากรสารสนเทศ  แหลง่ผลติและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละการศกึษาผูใ้ช ้หลกัการและวธิกีารจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ  การคดัเลอืก การสัง่ซือ้  

ขอ แลกเปลีย่น การตรวจรับ การประเมนิทรัพยากรสารสนเทศ การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก ความร่วมมอืในการพัฒนา 
ทรัพยากรสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยใีนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ  (6 หนว่ยกติ) 
 Information Analysis  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการวเิคราะหส์ารสนเทศ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกับการใชเ้ทคโนโลยใีนการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

     แนวคดิเกีย่วกับการวเิคราะหส์ารสนเทศ  เทคนคิการวเิคราะหส์ารสนเทศ การจัดหมวดหมู ่การท ารายการ  
การท าสาระสงัเขปและดรรชนี  การประยกุตค์อมพวิเตอรก์บัการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

 
13313 การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 Information Services and Dissemination  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิในการจัดงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแหลง่ชว่ยคน้ควา้และบรกิารสารสนเทศ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลักษณะและพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศ 

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิและหลกัการในการจัดงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ วตัถุประสงคแ์ละหนา้ทีใ่นการบรกิารสารสนเทศ ประเภท

ของการบรกิารสารสนเทศ แหลง่ชว่ยคน้ควา้สารสนเทศ ลักษณะและพฤตกิรรมของผูใ้ช ้ การสง่เสรมิการใชบ้รกิาร การจัดหน่วยงาน
บรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ การประเมนิงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศทัง้ภายในประเทศ

และระหวา่งประเทศ 
 

13314 การจดัการองคก์ารสารสนเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 Management of Information Organizations  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารและระบบการจัดการ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มและปัจจัยส าคญัในการจัดการองคก์าร สารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     แนวคดิ ทฤษฎแีละหลักการบรหิารและจัดการองคก์าร หลักการจัดการองคก์ารสมัยใหม ่หนา้ทีข่องการจัดการ 

กระบวนการจัดการองคก์ารสารสนเทศ สภาพแวดลอ้มและปัจจัยส าคญัในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ โครงสรา้งองคก์าร  
การวางแผน การจัดการทรัพยากรดา้นตา่งๆ  

 
13321 การเขยีนเพือ่การสือ่สารธุรกจิ  (6 หนว่ยกติ) 

 Writing for Business Communication  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการเขยีนเพือ่การสือ่สารธุรกจิและการตดิตอ่ราชการ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถเขยีนเพือ่การสือ่สารธรุกจิ รวมทัง้การเขยีนรายงานประเภทตา่งๆ  
3.  เพือ่ใหส้ามารถใชถ้อ้ยค าส านวนในการเขยีนไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม  

 ค าอธบิายชุดวชิา  

     หลกัและรูปแบบการเขยีนเพือ่การสือ่สารธรุกจิ และการตดิตอ่ราชการ การเขยีนรายงานประเภทตา่งๆ แบบอย่างและ 
วธิใีชภ้าษาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ การเลอืกใชถ้อ้ยค าส านวนทีถ่กูตอ้งเหมาะสม 
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13323 การจดัการการเงนิและการจดัการการด าเนนิงาน  (6 หนว่ยกติ) 

 Financial and Operation Management  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการเงนิของธรุกจิ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธข์องหนา้ทีท่างการเงนิกบัหนา้ทีอ่ ืน่ ๆ และนโยบายทัว่ไปขององคก์าร 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการด าเนนิงาน 

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธข์องการจัดการการเงนิ การจัดการการด าเนนิงาน และงานอืน่ๆ 
     ในองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    หนา้ที ่บทบาท และความส าคญัของการจัดการการเงนิ การวางแผนทางการเงนิ การจัดการสนิทรัพย ์โครงสรา้งทาง 

การเงนิและโครงสรา้งเงนิทนุ การจัดหาเงนิทนุและนโยบายเงนิปันผล การปฏบิตักิารขัน้พืน้ฐานในการผลติและการใหบ้รกิาร  
การวางแผนการด าเนนิงานและการควบคมุองคก์ารใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์การออกแบบและวจิัยผลติภัณฑ ์การพยากรณ์ 

ความตอ้งการ การเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางแผนกระบวนการผลติและการใหบ้รกิาร การจัดการโครงการ การควบคมุสนิคา้คงเหลอื  

การควบคมุคณุภาพการผลติและการใหบ้รกิาร  
 

13401 ประสบการณว์ชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Information Science  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางสารสนเทศศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิ
2.  เพือ่พัฒนาความสามารถในการสือ่สาร การวเิคราะห ์และตัดสนิใจในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

3.  เพือ่เสรมิสรา้งภาวะผูน้ า คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณและความศรัทธาในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางสารสนเทศศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิการใชก้รณีศกึษาสถานการณ์จ าลอง กลุม่สมัพันธ ์

และการท างานเป็นหมูค่ณะ เพือ่สือ่สาร วเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ การเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณและ 
ความศรัทธาในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 
13411 ทรพัยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ  (6 หนว่ยกติ) 

 Special Information  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารและเครอืขา่ยการบรกิารทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ หลกัการจัดการทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ  

การจัดหา จัดเก็บ บรกิารและสงวนรักษา องคก์ารและเครอืขา่ยการบรกิารทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ การใชเ้ทคโนโลย ี

ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ 
 

13412 แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Information Sources in Social Sciences, Humanities and Science  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวรรณกรรมส าคัญและทรัพยากรสารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์ 

     มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตร์ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชท้รัพยากรสารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแหลง่ผลติ เผยแพร่ และบรกิารสารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์ 
     มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตร์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

     ความหมาย ความส าคัญและขอบเขตของสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์วรรณกรรมส าคญัและทรัพยากร
สารสนเทศทัง้สือ่ส ิง่พมิพแ์ละสือ่อเิล็กทรอนกิส ์แหลง่ผลติ เผยแพร่ และบรกิารสารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และ

วทิยาศาสตร ์ 
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13413 เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Information Technology  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลักการท างานและองคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนงานสารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ขอ้มลูและโครงสรา้งขอ้มลู หลกัการท างานของฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การคดัเลอืกและการ

จัดหาเทคโนโลยสีารสนเทศ  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  การจัดการบคุลากร งบประมาณ การประเมนิ  การใชเ้ทคโนโลยใีนงาน
สารสนเทศ ลกัษณะ ความสามารถและขอ้จ ากดัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ประเด็นส าคญัเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
13414 การจดัการทรพัยากรสารสนเทศทอ้งถิน่  (6 หนว่ยกติ) 

 Management of Local Information Resources  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารและเครอืขา่ยดา้นสารสนเทศทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    ประเภทและลักษณะของสารสนเทศทอ้งถิน่  แหลง่ทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ หลกัการจัดการ ทรัพยากรสารสนเทศ
ทอ้งถิน่ การรวบรวม จัดหา วเิคราะหแ์ละจัดระบบ สงวนรักษา บรกิารและเผยแพร่สารสนเทศทอ้งถิน่ในสภาพแวดลอ้มตา่งๆ  

องคก์ารและเครอืขา่ยดา้นทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ 
 

13421 การจดัการงานส านกังาน  (6 หนว่ยกติ) 

 Office  Work Management  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎกีารจัดการ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและเทคนคิการจัดการและการปฏบิตังิานส านักงาน 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและเทคนคิการสือ่สารและประชาสมัพันธส์ านักงาน 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการงานส านักงาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

     แนวคดิและทฤษฎกีารจัดการ หลกัการและเทคนคิการจัดการและการปฏบิตังิานส านักงานในดา้นงานเลขานุการ  
งานเอกสารส านักงาน งานพัสดสุ านักงาน การจัดประชมุ การสือ่สาร และการประชาสมัพันธส์ านักงาน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในการจัดการงานส านักงาน 
 

13422 พฤตกิรรมองคก์ารและการจดัการการตลาด  (6 หนว่ยกติ) 

 Organization Behavior and Marketing Management  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎดีา้นพฤตกิรรมองคก์าร  
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการดา้นการจัดการการตลาด 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งพฤตกิรรมองคก์ารและ การจัดการการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร บคุคลและกลุม่ในองคก์าร ภาวะความเป็นผูน้ า  

การบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรมในการเปลีย่นแปลง การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
การจัดองคก์าร ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการจัดการการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาดเป้าหมาย ผลติภัณฑ ์ราคา การจัดจ าหน่าย  

การสง่เสรมิการตลาด การควบคมุการตลาด 
 

13423 ระบบสารสนเทศส านกังาน  (6 หนว่ยกติ) 

 Office Information System  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศส านักงาน 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศส านักงาน 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงาน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

     แนวคดิเกีย่วกับงานส านักงานและระบบสารสนเทศส านักงาน  ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศส านักงาน วงจร
สารสนเทศส านักงาน การจัดการสารสนเทศส านักงาน ระบบสือ่สารส านักงาน  เทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศส านักงาน  

การจัดการโครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงาน 
 

14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง  (6 หนว่ยกติ) 

 Self-study Skills for English Language Learning  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานภาษาองักฤษทีจ่ าเป็น 
2.  เพือ่ใหส้ามารถใชส้ือ่อนิเทอรเ์น็ตในการสือ่สารและคน้ควา้หาความรู ้

3.  เพือ่ใหต้ระหนักในบทบาทและความส าคัญของตวัผูเ้รยีนเองในกระบวนการเรยีนการสอน  
4.  เพือ่วเิคราะหข์อ้บกพร่องและพัฒนาทักษะการเรยีนภาษาตา่งประเทศในระบบทางไกลของนักศกึษาเป็นรายบคุคล 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

     ทักษะการเรยีนโดยทัว่ไป การจัดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การบรหิารเวลา การสรา้งแรงเสรมิและแรงจงูใจใหเ้รยีนไดอ้ยา่ง
สม า่เสมอและมปีระสทิธภิาพ การตรวจสอบและประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง การแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการเรยีน การใชผ้ล

ยอ้นกลบั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนของตนเอง ทักษะทีจ่ าเป็นในการเรยีนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่กลาง และความรู ้
ภาษาองักฤษ ทกัษะในการใชอ้นิเทอรเ์น็ต และการคน้ควา้หาความรูจ้ากสือ่อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ตา่งๆ 

 

14212 ไวยากรณภ์าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 English Grammar in Use  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคญัของไวยากรณ์ในการสือ่ความหมายในภาษาองักฤษ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถใชไ้วยากรณ์ในการสือ่สารภาษาองักฤษไดถ้กูตอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ชนดิของค า ลักษณะหนา้ทีแ่ละต าแหน่งของค า ประโยค กฎเกณฑ ์การเรยีงค า การสรา้งประโยค

และเชือ่มประโยค โดยมุง่เนน้การพัฒนาความสามารถในการใชไ้วยากรณ์เพือ่การฟัง พูด อา่น และเขยีนไดถ้กูตอ้ง 

 

14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1  (6 หนว่ยกติ) 

 English Reading I  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่เรยีนรูก้ลวธิทีีจ่ าเป็นในการอา่นงานเขยีนเชงิใหข้อ้มูลและงานเขยีนทีแ่สดงความคดิเห็น 
2.  เพือ่เพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษตา่ง ๆ  

3.  เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละทักษะในการวเิคราะหเ์นือ้หาและวธิกีารน าเสนอขอ้มลูของผูเ้ขยีน 
4.  เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละทักษะในการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับงานทีอ่า่นในรูปของการอภปิรายหรอืขอ้เขยีน 

5.  เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละทักษะในการฝึกสรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการอา่น โดยเขยีนเป็นเคา้โครงและเขยีนสรุปความ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     กลวธิใีนการอา่น การฝึกทักษะการอา่น การเพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ การอา่น 

งานเขยีนเชงิใหข้อ้มลูและงานเขยีนทีแ่สดงความคดิเห็น การวเิคราะหเ์นือ้หาและวธิกีารน าเสนอขอ้มลูของผูเ้ขยีน การฝึกแสดง 
ความคดิเห็นเกีย่วกบังานทีอ่า่นในรูปของการอภปิรายหรอืขอ้เขยีน รวมทัง้การฝึกสรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการอา่น โดยเขยีนเป็น 

เคา้โครงและเขยีนสรุปความ 

 
14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1  (6 หนว่ยกติ) 

 English Writing I  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

2.  เพือ่ฝึกและเพิม่พูนทกัษะในการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

      ศกึษาแนวทางและกลวธิใีนการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร พรอ้มทัง้ฝึกทักษะการเขยีนภาษาองักฤษในระดบั 
ค า วล ีประโยค ย่อหนา้ และความเรยีงสัน้ๆ 
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14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to English Linguistics  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับภาษา ภาษาศาสตรใ์นระดับตา่งๆ ไดแ้ก ่สทัศาสตร ์(Phonetics) สทัวทิยา 
 (Phonology) วทิยาหน่วยค า (Morphology) วากยสมัพันธ ์(Syntax) สมัพันธสาร (Discourse Analysis) 

 อรรถศาสตร ์(Semantics) และวจันปฏบิตัศิาสตร ์(Pragmatics) 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับความสมัพันธข์องภาษาศาสตรก์บัแขนงวชิาอืน่ๆ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

     ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัภาษา ภาษาศาสตร ์ในระดับตา่งๆ ไดแ้ก ่สทัศาสตร ์(Phonetics) สทัวทิยา (Phonology) วทิยา
หน่วยค า (Morphology) วากยสมัพันธ ์(Syntax) สมัพันธสาร (Discourse Analysis) อรรถศาสตร ์(Semantics) และวจันปฏบิตั ิ

ศาสตร ์(Pragmatics) ความสมัพันธข์องภาษาศาสตรก์บัแขนงวชิาอืน่ๆ 
 

14216 การสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม  (6 หนว่ยกติ) 

 Inter-cultural Communication  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของภาษา และความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา และวฒันธรรม  

     รวมทัง้อทิธพิลของวัฒนธรรมทีม่ตีอ่มมุมอง คา่นยิม และการตคีวามของบคุคล 

3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจ ตระหนัก และประนปีระนอมตอ่วัฒนธรรมทีห่ลากหลายของชนชาตติา่งๆ 
4.  เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษสือ่สารเกีย่วกับวัฒนธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ความหมายของภาษา ความส าคัญของภาษาในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของวัฒนธรรม อทิธพิลของวัฒนธรรมทีม่ตีอ่มมุมอง 

ความคดิ และคา่นยิมของชนชาตติา่งๆ  ความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมของชนชาตติา่งๆ ในการตดิตอ่สือ่สารทีส่อดแทรกเขา้มาใน

รูปของอวจันภาษาในการสือ่สารโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลาง  การสือ่สารเกีย่วกับวัฒนธรรมไทยใหช้าวตา่งชาตเิขา้ใจ   
เห็นคณุคา่ และปฏบิัตตินไดถ้กูตอ้งในสงัคมไทย 

 
14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2  (6 หนว่ยกติ) 

 English Reading II  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่เรยีนรูก้ลวธิทีีจ่ าเป็นในการอา่นขอ้เขยีน เอกสาร และบทความภาษาองักฤษ ตลอดจนแนวทางในการหา 

     ความหมายจากประโยค ย่อหนา้ และวธิกีารเขยีนแบบตา่งๆ 
2.  เพือ่เพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษตา่งๆ  

3.  เพือ่เพิม่พูนทกัษะการอา่นเพือ่เก็บขอ้มลูจากสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจ าวนั การอา่นเพือ่ความรูท้ัว่ไป การอา่น 
     เพือ่จดุมุง่หมายทางวชิาการ และการอา่นเพือ่ความบนัเทงิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

     กลวธิใีนการอา่น การฝึกทักษะการอา่น การเพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ โดยใชข้อ้เขยีน
ทางดา้นมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจ าวนั เชน่ ป้ายประกาศ หนังสอืพมิพ ์และบทความ

โฆษณา 
 

14318 หลกัการแปล  (6 หนว่ยกติ) 

 Principle of Translation  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละหลกัการแปล ตลอดจนปัญหาพืน้ฐานของการแปล 
2.  เพือ่ฝึกทักษะการแปลประโยคและขอ้เขยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     หลกัและแนวทางการแปล กระบวนการแปล คณุภาพของงานแปล ปัญหาพืน้ฐานของการแปล การแปลภาษาองักฤษเป็น

ภาษาไทยตัง้แตร่ะดับประโยคจนถงึขอ้เขยีนประเภทตา่งๆ  การวเิคราะหส์าเหตขุองขอ้ผดิพลาดในการแปลและแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

 
14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ  (6 หนว่ยกติ) 

 Translation Skills in English  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลักการแปลและงานแปลเฉพาะดา้น 

2.  เพือ่ฝึกทักษะการแปลงานเฉพาะดา้น 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

     หลกัการแปลงานเฉพาะดา้น โครงสรา้งภาษา ค าศพัท ์หลกัการอา่นเพือ่ความเขา้ใจงาน ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ การแปล
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศลิปะ ขา่ว บทความ สารคด ี

 
14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ  (6 หนว่ยกติ) 

 English Pronunciation  

 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหส้ามารถฟัง ออกเสยีง และถอดเสยีงโดยใชส้ทัอักษรในภาษาองักฤษ      

2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหเ์สยีงพยัญชนะ เสยีงสระ การเนน้เสยีงทัง้ในระดบัค าและระดับประโยค และท านองเสยีงใน 
     ภาษาองักฤษ รวมทัง้สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องในการออกเสยีงภาษาองักฤษทีม่ักพบอยูเ่สมอ 

3. เพือ่ใหส้ามารถออกเสยีงภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
     ระบบเสยีงในภาษาองัฤษ การฝึกฟังเสยีงและการออกเสยีงสระทีเ่กดิจากฐานกรณ์ตา่งๆ การเปลง่เสยีงและถอดเสยีง 

สทัอักษรภาษาองักฤษ การเนน้เสยีงในระดบัค าและระดับประโยค ท านองเสยีงในระดับประโยคและระดบัสมัพันธสารเสยีงในบรบิท
ตา่งๆ ความหลากหลายของเสยีงและปัญหาและการแกไ้ขขอ้บกพร่องของคนไทยในดา้นการออกเสยีง 

 
14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2  (6 หนว่ยกติ) 

 English Writing II  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเขยีนภาษาองักฤษระดบัย่อหนา้และความเรยีง 

2.  เพือ่ฝึกและเพิม่พูนทกัษะในการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่จุดประสงคต์า่งๆ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในการเขยีนภาษาองักฤษของตนเองและปรับปรุงแกไ้ขได  ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

     การเขยีนภาษาองักฤษระดับยอ่หนา้และความเรยีง ทักษะการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่จุดประสงคต์า่งๆ และวเิคราะห์
ขอ้ผดิพลาดในการเขยีนภาษาองักฤษของตนเองและการปรับปรุงแกไ้ข  
 

14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธผิล  (6 หนว่ยกติ) 

 Effective Presentations in English  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถเตรยีมเนือ้หาขยายงานทีต่อ้งการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษได ้

2.  เพือ่ใหส้ามารถสรุปใจความเนือ้หาของงานทีม่ผีูน้ าเสนอเป็นภาษาองักฤษได ้ 
3.  เพือ่ศกึษาแนวคดิ หลักการการจัดสือ่ประกอบในการน าเสนองานทีม่ปีระสทิธผิลได ้

4.  เพือ่เพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษ ในการน าเสนองานอยา่งสัน้ใน 
     สถานการณ์ตา่งๆ 

5.  เพือ่ใหฝึ้กทกัษะและกลวธิกีารใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนองานในทีป่ระชมุ  

 ค าอธบิายชุดวชิา  
      การฟังเพือ่ความเขา้ใจ การสรุปเนือ้หา การเตรยีมเนือ้หาในการน าเสนอประเด็นหรอืรายงานแบบสัน้ การน าเสนองาน 

14423 ประสบการณว์ชิาชพีภาษาองักฤษ  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in English  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยุกตค์วามรูค้วามสามารถและทกัษะการฟัง พูด อา่น และเขยีนภาษาองักฤษ 

     สูภ่าคปฏบิัต ิ  
2.  เพือ่ใหต้ระหนักเกีย่วกับความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา วฒันธรรม และสงัคม 

3.  เพือ่เสรมิสรา้งภาวะผูน้ า คณุธรรม จรยิธรรม ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่กลางในการสือ่สาร 

4.  เพือ่พัฒนาทักษะในการวเิคราะห ์ตดัสนิใจ และฝึกปฏบิตัจิากการใชก้รณีศกึษา/สถานการณ์จ าลอง 
5.  เพือ่ใหม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัอาจารย ์ผูเ้ชีย่วชาญ และเพือ่น 

 ค าอธบิายชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 
     การประยุกตค์วามรูค้วามสามารถและทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง การพูด การอา่น การเขยีน และการแปล สู่

ภาคปฏบิตั ิ ความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา วฒันธรรม และสงัคม การพัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะผูน้ า การใช ้

กรณีศกึษา/สถานการณ์จ าลองเพือ่วเิคราะห ์ตัดสนิใจและฝึกปฏบิตักิจิกรรมกลุม่สมัพันธ ์เพือ่ฝึกการใชภ้าษาองักฤษแบบเขม้  
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22222 การอา่นภาษาองักฤษ  

English Reading   

(6 หนว่ยกติ) 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ศกึษาและฝึกใชก้ลวธิกีารอา่นภาษาองักฤษเพือ่วัตถปุระสงคต์า่งๆ   
 2.  เพือ่เพิม่พูนความรูโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษจากการอา่นสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

  กลวธิใีนการอา่น การฝึกทกัษะการอา่น การเพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และสานวนภาษาองักฤษ โดยใชข้อ้เขยีน
ทางดา้นมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจาวนั เชน่ ป้ายประกาศ หนังสอืพมิพ ์และบทความ

โฆษณา    
  

ต ัง้แตปี่การศกึษา 2556 เปลีย่นรหสัชุดวชิาจากเดมิ “22222 การอา่นภาษาองักฤษ” เป็น “10172 การอา่นภาษาองักฤษ” 
 

22321 ภาษาองักฤษสาหรบัครู  

English for Language Teachers   

(6 หนว่ยกติ) 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเรยีนรูภ้าษาองักฤษในดา้นระบบเสยีง ระบบค า ระบบโครงสรา้งประโยคและความหมาย  

 2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจบทบาทของภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล   
 3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเรยีนรูค้วามคลา้ยคลงึและความแตกตา่งบางประการระหวา่งภาษาองักฤษและภาษาไทย  

 4.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเรยีนรูปั้ญหาในการเรยีนภาษาองักฤษของนักเรยีนไทย ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหานัน้ๆ  

 5.  เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูภ้าษาตามแนวภาษาศาสตร ์  
 ค าอธบิายชุดวชิา  

  ลกัษณะทั่วไปของภาษา ความรูเ้กีย่วกับภาษาองักฤษในดา้นระบบเสยีง ระบบค า ระบบโครงสรา้งประโยค ตลอดจน
ความหมาย บทบาทของภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล ความแตกตา่งบางประการระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ  

ปัญหาในการเรยีนภาษาองักฤษของนักเรยีนไทยและแนวทางแกไ้ข   
 

ต ัง้ปีการศกึษา 2556 เปลีย่นรหสัชุดวชิาจากเดมิ “22321 ภาษาองักฤษสหรบัครู” เป็น “11311 ภาษาองักฤษสหรบัคร”ู 
 

22322 การเขยีนภาษาองักฤษ   (6 หนว่ยกติ) 
 English Writing    

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร   

 2.  เพือ่ฝึกและเพิม่พูนทกัษะในการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  ศกึษาแนวทางและกลวธิใีนการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร พรอ้มทัง้ฝึกทักษะการเขยีนภาษาองักฤษในระดับค าวล ี

ประโยค ยอ่หนา้ และความเรยีงสัน้ๆ 
 

ต ัง้ปีการศกึษา 2556 เปลีย่นรหสัชุดวชิาจากเดมิ “22322 การเขยีนภาษาองักฤษ” เป็น “10173 การเขยีนภาษาองักฤษ” 
 

30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร    (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Administration   

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่รูแ้ละเขา้ใจความหมาย สถานภาพ ขอบขา่ยและพัฒนาการของวชิาการบรหิาร  
2.  เพือ่รูแ้ละเขา้ใจปรัชญา ทฤษฎแีนวคดิ แนววธิกีารศกึษาและระเบยีบวธิวีเิคราะหก์ารบรหิาร  

3.  เพือ่สามารถเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งวชิาการบรหิารกบัวชิาอืน่ๆ  
4.  เพือ่สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารได ้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

           ความหมายและสาระสาคญัของวชิาการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิารทฤษฎแีละแนวความคดิสาคัญ
เกีย่วกบัการบรหิาร ความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งระหวา่งการบรหิารรูปแบบตา่งๆ โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และบทบาทหนา้ทีข่อง

ระบบบรหิารทัว่ไป ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารกบัสภาพแวดลอ้ม รวมตลอดถงึศกึษาหลกัปรัชญาการจัดองคก์าร กลไก
กระบวนการและกจิกรรมสาคญัในการบรกิารงานโดยทั่วไป  

  
32325 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการและการจดัการความรู ้   (6 หนว่ยกติ) 

 Management Information Systems and Knowledge Management    

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการความรู ้ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

           แนวคดิของระบบเกีย่วกบัการจัดการ การนาวธิเีชงิระบบมาใชก้ับการจัดการขอ้มูลเพือ่การบรหิาร พัฒนาการของ  
การประมวลผล ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์การสือ่สารขอ้มลูและฐานขอ้มลู การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน ์

ของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการนาไปประยุกตใ์ชใ้นสว่นตา่งๆของธรุกจิ  
         ความสมัพันธร์ะหวา่งขอ้มลู สารสนเทศและความรู ้หลักการการจัดการความรู ้ประเภทของความรู ้โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ของการจัดการความรู ้กระบวนการสรา้ง-แบง่ปันและถา่ยทอดความรู ้การบรหิารการสรา้งความรู ้  
 
32326  การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ    (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management and Competency-based Management    
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยุกตค์วามรูค้วามสามารถและทกัษะการฟัง พูด อา่น และเขยีนภาษาองักฤษ 
     สูภ่าคปฏบิัต ิ  

2.  เพือ่สรา้งความตระหนักเกีย่วกับความส าคญัของวัฒนธรรมและความแตกตา่งระหวา่งวัฒนธรรมของผูท้ีใ่ช ้

     ภาษาองักฤษเป็นภาษาแมแ่ละผูท้ีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาทีส่องหรอืภาษาตา่งประเทศ 
3.  เพือ่พัฒนาทักษะในการวเิคราะห ์ตดัสนิใจ และฝึกปฏบิตัจิากการใชก้รณีศกึษา/สถานการณ์จ าลอง 

4.  เพือ่เสรมิสรา้งภาวะผูน้ า คณุธรรม จรยิธรรม และความศรัทธาในการใชภ้าษาอังกฤษเป็นสือ่กลางในการสือ่สาร 
5.  เพือ่ใหม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัอาจารย ์ผูเ้ชีย่วชาญ และเพือ่น 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

           แนวคดิ กระบวนการ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพือ่ใชใ้นการตัดสนิใจของ 
ฝ่ายบรหิารระดบัสงูในการกาหนดทศิทาง วตัถุประสงคแ์ละกลยุทธข์ององคก์ารในระดับตา่งๆ และศกึษาขัน้ตอนและปัจจัยทีจ่ะสง่ผล

กระทบตอ่การนาแผนกลยุทธไ์ปปฏบิตั ิเทคนคิและเครือ่งมอืในการประเมนิและตดิตามผลการปฏบิตักิาร ตลอดจนหลกัจรยิธรรม 
ของนักบรหิารและความรับผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มและสงัคมใหเ้หมาะสม  

           หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัสมรรถนะบคุคลและองคก์าร และการพัฒนาสมรรถนะของบคุคลและองคก์าร นโยบายและ
กระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการเพือ่สรา้งสมรรถนะหลักขององคก์าร แนวทางการพัฒนาและสรา้ง

สมรรถนะของบคุคลดา้นความเป็นมอือาชพีและดา้นเกง่คดิ การพัฒนาตัวบคุคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาดา้น การฝึกอบรม 

เพือ่สรา้งสมรรถนะคน การประเมนิผลงานดว้ยตัวชีว้ดัสมรรถนะ การปรับปรุงผลการด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งและ การพัฒนาสมรรถนะ 
หลกัขององคก์าร   

 
41401  ภาษาองักฤษสาหรบันกักฎหมาย    (6 หนว่ยกติ) 

 English for Lawyers    

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจศพัท ์ และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นวชิากฎหมาย  

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอา่น และเขา้ใจบทความ  หรอืต ารากฎหมายทีเ่ป็นภาษาองักฤษได ้ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

           ศพัทแ์ละสานวนภาษาองักฤษทีใ่ชโ้ดยทั่วไปในกฎหมาย เพือ่ใหส้ามารถอา่นและเขา้ใจความหมายภาษาองักฤษที่

เกีย่วกบักฎหมาย    

96305  เทคโนโลยสีารสนเทศกบังานธุรกจิดา้นพาณชิยกรรม   (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology in Commercial Business   
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหรู้จั้กบทบาททัว่ๆ ไปของเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ารตัง้แตบ่ทบาททีส่ามารถชว่ยในการปฏบิตังิาน

 ของเจา้หนา้ทีร่ะดับปฏบิตัจินถงึเจา้หนา้ทีร่ะดับบรหิารเพือ่การควบคมุการด าเนนิงานและการวางแผน 
2.  เพือ่ใหส้ามารถก าหนดแนวทางการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ประโยชนใ์นดา้นการควบคมุการด าเนนิการธรุกจิ 

3.  เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบขอ้มลูทางพณิชยกรรมเพือ่ชว่ยเหลอืงานดา้นการวางแผนทางธรุกจิ 
4.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นงานธรุกจิ  

5.  เพือ่ใหม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัอาจารย ์ผูเ้ชีย่วชาญ และเพือ่น 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

           บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ารธรุกจิ แยกเป็นงานปฏบิตักิารทางพณชิยกรรม การควบคมุ     

การด าเนนิการ และการวางแผน แนวคดิของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยใหก้ารปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีร่ะดับปฏบิัต ิ 
ในธรุกจิประเภทตา่งๆ ตลอดจนธรุกจิประเภทซือ้มาขายไปประเภทบรกิาร และธรุกจิประเภทขายสง่ แนวทางก าหนดการใชป้ระโยชน์

จากเทคโนโลยสีารสนเทศในธรุกจิตัง้แตง่านดา้นบญัช ีงานดา้นการพนักงาน งานดา้นการจัดซือ้ และงานดา้นการผลติ บทบาท 
ของระบบสารสนเทศในการชว่ยผูบ้รหิารระดบัสงูเกีย่วกับดา้นก าหนดยุทธวธิแีละกลยทุธ ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนา 

ธรุกจิแนวใหมเ่พือ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนั  

Last updated: 27-August-2013 
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