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สาขาวชิาศลิปศาสตร ์

   

10103 ทกัษะชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการดําเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณต์า่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการดําเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษทีส่ําคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และ

สงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมือง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

  



2 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่

สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจําวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติสาํนกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการดํารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา 6(12-2-0-4) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก 6(12-2-0-4) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหนํ้าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง 

  เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 
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10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการดําเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสําคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยคํา ประโยค สํานวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการดําเนินชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลางสทัอกัษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn)

สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งตัวอักษรจนีทีเ่ป็นหรอืประกอบกันเป็นคําศัพทพ์ืน้ฐาน รูปประโยคและหลักภาษาจนี

ทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจําวนั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอา่นดว้ยสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn)

คําศัพทพ์ื้นฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจําวัน โครงสรา้งทางไวยกรณ์ และเรียนรูฝึ้กเขยีน

ตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร  โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจําวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัคําศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล คําศัพทพ์ื้นฐานใน

ชวีติประจําวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพื่อการ

สือ่สารในระดบัพืน้ฐาน คําศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 6 (12-2-0-4) 

 Social and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลงัและประวัตศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตีอ่ภูมภิาค

ตา่งๆ ของโลก 

10171 การใชภ้าษาองักฤษ 6(12-2-0-4) 

 Interaction: Effective Communication in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ฝึกทกัษะและกลวธิกีารใชภ้าษาองักฤษเพือ่การตดิตอ่สือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

 2. เพื่อเพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องโครงสรา้ง ศัพท ์สํานวน โดยเรยีนรูจ้ากการฝึกทักษะ ฟัง พูด 

อา่น เขยีน ทีใ่ชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจําวนัและในการประกอบกจิการงาน 

 3. เพือ่เรยีนรูถ้งึปัญหาบางประการในการตดิตอ่สือ่สารอนัเนือ่งมาจากความแตกตา่งทางดา้นภาษาและ 

  วฒันธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใชใ้นการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน และใน          

การประกอบกจิการงาน เชน่ การทักทาย การเชือ้เชญิ การแสดงความเสยีใจ การแสดงความยนิด ีและการประชมุ

แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น ศกึษาวธิแีสดงออกของเจา้ของภาษา และปัญหาในการใชภ้าษาอังกฤษเพือ่การแสดงออก

ของคนไทย 

10172 การอา่นภาษาองักฤษ 6(12-2-0-4) 

 English Reading 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาและฝึกใชก้ลวธิกีารอา่นภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคต์า่งๆ 

 2. เพือ่เพิม่พูนความรูโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษจากการอา่นสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กลวธิใีนการอา่น การฝึกทักษะการอา่น การเพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาอังกฤษ 

โดยใชข้อ้เขียนทางดา้นมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และสิง่ที่พบเห็นในชวีติประจําวัน เช่น ป้าย

ประกาศ หนังสือ่พมิพ ์และบทความโฆษณา 

 (เดิมรหัสชุดวิชา 22222 ปรับรหัสชุดวชิาใหม่ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 23/2554 เมื่อวันที่ 24 

พฤศจกิายน 2554 เริม่ใชภ้าคตน้ ปีการศกึษา 2556) 

10173 การเขยีนภาษาองักฤษ 6(12-2-0-4)

 English Writing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

 2. เพือ่ฝึกฝนและเพิม่พูนทกัษะในการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศึกษาแนวทางและกลวิธีในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พรอ้มทั ้งฝึกทักษะการเขียน

ภาษาองักฤษ ในระดบัวล ีประโยค ยอ่หนา้ และความเรยีงสัน้ๆ 

 (เดิมรหัสชุดวิชา 22322 ปรับรหัสชุดวชิาใหม่ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 23/2554 เมื่อวันที่ 24 

พฤศจกิายน 2554 เริม่ใชภ้าคปลาย ปีการศกึษา 2556) 
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10201  ประวตัศิาสตรไ์ทย            6(12-2-0-4) 

               Thai History     

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัฐานและวธิกีารทางประวัตศิาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัจดุเริม่ตน้และววิฒันาการของประวัตศิาสตรไ์ทย การกอ่ตวัเป็นแควน้  

  อาณาจักร และรัฐสมัยใหม ่

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ และการรับอทิธพิลจากภายนอก 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสภาพการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมของไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัฐาน วธิกีารทางประวัตศิาสตร ์จุดเริม่ตน้และววิัฒนาการของประวตัศิาสตรไ์ทย การกอ่ตัวของแควน้ 

อาณาจักร และรัฐสมัยใหม่ สภาพเศรษฐกจิ การเมอืง สังคม วฒันธรรม ความสัมพันธก์ับต่างประเทศ และการรับ

อทิธพิลจากตา่งประเทศ 

10202  การอา่นภาษาไทย               6(12-2-0-4) 

              Thai Reading     

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหส้ามารถจับประเด็น และใจความสาํคญัของงานเขยีน 

 2.  เพือ่ใหรู้จั้กจับความคดิ ขอ้สนับสนุน หรอืโตแ้ยง้ในบทความทางวชิาการ 

 3.  เพือ่ใหรู้ล้กัษณะ และรูจั้กเปรยีบเทยีบการใชภ้าษาของงานเขยีนแตล่ะประเภท 

 4.  เพือ่ใหรู้จั้กตคีวามหมายของคําในขอ้ความตา่งๆ 

 5.  เพือ่ใหรู้จั้กลกัษณะการเขยีนภาษาไทยทีด่ ี

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูแ้ละกลวธิใีนการอ่าน ความหมายหลายนัยของคําในภาษาไทย ลักษณะงานเขยีนแต่ละประเภท 

ลกัษณะภาษาเขยีนทีด่แีละไม่ด ีฝึกใหแ้กป้ระโยค ขอ้ความ และย่อหนา้ใหเ้ป็นภาษาเขยีนทีด่ ีโดยใชต้ัวอยา่งจาก

หนังสอืพมิพ ์คําโฆษณา เรือ่งสัน้ เรือ่งแปล และบทความ 

 ฝึกจับความคดิสําคัญ ฝึกการอ่านจับใจความงานเขยีน ประเภทต่าง ๆ และบทความวชิาการ เพื่อจับ

ประเด็นสําคัญของเรื่อง และวเิคราะหส์มมตฐิานของผูเ้ขยีน สรุปความคดิหรือสิง่ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสนับสนุนหรอื

โตแ้ยง้ และสามารถแยกขอ้เท็จจรงิ ความคดิเห็นในงานเขยีน 

11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์ 6(12-2-0-4) 

 Chinese for Commerce 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคําศพัท ์สาํนวน และบทสนทนาทีใ่ชส่ือ่สารกนัทัว่ไปทางการพาณชิย ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับตัวอักษรจนีเพิ่มอกีประมาณ 500 ตัว ทีเ่ป็นคําศัพทท์ั่วไป หรือประกอบกับ

ตวัอกัษรจนีอืน่ทีใ่ชส้ือ่สารกนัทางพาณชิย ์และสามารถเขยีนตวัอกัษรจนีเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปทางการพาณชิย ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 คําศัพทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปทางการพาณชิยโ์ครงสรา้งทางไวยากรณ์ การเรยีนรู ้

ฝึกฝนโครงสรา้งบทสนทนาและฝึกเขยีนตัวอักษรจนีประมาณ 500 ตวั 
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11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 6(12-2-0-4) 

 Chinese for Tourism  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งศพัทแ์ละสาํนวนภาษาจนีทีใ่ชใ้นการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารดว้ยภาษาจนีในฐานะนักทอ่งเทีย่วและมัคคเุทศกไ์ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศัพท์และสํานวนภาษาจีนที่ใชใ้นการท่องเที่ยว การฝึกทักษะการพูดในสถานที่ท่องเที่ยวหรือใน

สถานการณ์อืน่ระหวา่งการเดนิทาง 

11008 ภาษาจนีเพือ่อุตสาหกรรมการบรกิาร 6(12-2-0-4) 

 Chinese for Service Industry  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งศพัทแ์ละสาํนวนภาษาจนีทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมการบรกิาร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารดว้ยภาษาจนีในอตุสาหกรรมการบรกิารไดเ้หมาะสมกับสถานการณ ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศัพทแ์ละสํานวนภาษาจนีทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมการบรกิาร การฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์จําลองของ

งานบรกิาร 

11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี 6(12-2-0-4) 

 Chinese Language and Culture  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งศพัทแ์ละสาํนวนภาษาจนีทางวัฒนธรรม 

 2. เพือ่ใหค้วามรูใ้นเรือ่งวฒันธรรมจนีทีส่ะทอ้นภาพผ่านภาษา 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจโลกทศันข์องชาวจนีผา่นการเรยีนรูว้ัฒนธรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารดว้ยภาษาจนีไดอ้ย่างสอดคลอ้งกับวัฒนธรรม 

  คําอธบิายชุดวชิา 

 ศัพท์และสํานวนภาษาจีนทางวัฒนธรรม ความรูด้า้นวัฒนธรรมจีนและอทิธพิลต่อความเชือ่ ค่านิยม 

คณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนการดํารงชวีติของชาวจนี 

11010 พืน้ฐานสงัคมและวฒันธรรมเขมร                                                   6(12-2-0-4) 

 Background of Khmer Society and Culture 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นมาและภมูหิลงัทางประวตัศิาสตรข์องอาณาจักรเขมร 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพสงัคม เศรษฐกจิ การปกครอง และวฒันธรรมเขมร 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสงัคมและวฒันธรรมเขมร อนันําไปสูค่วามเขา้ใจทีด่ตีอ่กนั 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธข์องราชอาณาจักรกมัพูชากบัประชาคมอาเซยีน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความเป็นมาของอาณาจักรเขมรตัง้แต่สมัยก่อนพระนครจนถึงสมัยปัจจุบัน สภาพสังคมเศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครอง ประเพณี วถิีชวีติ ภาษา ศลิปะ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของราชอาณาจักรกัมพูชากับ

ประชาคมอาเซยีน 
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11011 การอา่นและการเขยีนภาษาเขมร                                                 6(12-2-0-4) 

 Khmer Reading and Writing 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการอา่นเอกสารภาษาเขมรประเภทตา่งๆ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเขยีนภาษาเขมรในลกัษณะตา่งๆ 

 3.  เพือ่เพิม่พูนความรูเ้รือ่งศพัท ์สาํนวน เพือ่ใชใ้นการอา่นและการเขยีนภาษาเขมร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การอา่นบทคัดสรรจากเอกสารประเภทตา่งๆ การฝึกเขยีนประโยค การเขยีนย่อหนา้ การเขยีนเรยีงความ

ลกัษณะตา่งๆ โดยใชศ้พัทแ์ละสาํนวนไดอ้ย่างเหมาะสม 

11012 ภาษาเขมรเชงิธุรกจิ 6(12-2-0-4) 

 Khmer for Business  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้สามารถใชศ้พัท ์สาํนวนภาษาเขมรในการตดิตอ่เชงิธรุกจิ 

 2. เพือ่เพิม่พูนทกัษะการสือ่สารภาษาเขมรในดา้นธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัธรุกจิในราชอาณาจักรกมัพูชากบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 คําศัพท ์สํานวน ขอ้ความทีใ่ชใ้นธุรกจิ การตดิต่อทางธุรกจิ การแลกเปลีย่นเงนิตรา การตดิต่อโรงแรม

และธนาคาร สนิคา้นําเขา้และส่งออก ฝึกอ่านและฝึกเขียนภาษาเขมรเชงิธุรกจิ ธุรกจิสําคัญในราชอาณาจักร

กมัพูชากบัประชาคมเศรษฐกจิอาเชยีน 

11013 ภาษาเขมรเพือ่การทอ่งเทีย่ว 6(12-2-0-4) 

 Khmer for Tourism  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้สามารถใชศ้พัท ์สาํนวนภาษาเขมรในการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพือ่เพิม่พูนทกัษะการสือ่สารภาษาเขมรเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 คําศัพท์ สํานวน ขอ้ความที่ใชใ้นการท่องเที่ยวและบริการ แหล่งท่องเที่ยวสําคัญในราชอาณาจักร

กมัพูชา ความรูเ้กีย่วกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วในราชอาณาจักรกมัพูชา 

11111 สงัคมและวฒันธรรมไทย                                                          6(12-2-0-4) 

 Thai Society and Culture 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหท้ราบพัฒนาการการศกึษาสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมทีม่ตีอ่การตัง้ถิน่ฐานและวถิชีวีติในเมอืงและชนบท

  ไทย 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุม่ชาตพัินธุใ์นประเทศไทย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของสงัคมและวฒันธรรมไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและพัฒนาการการศกึษาสงัคมและวัฒนธรรมไทย ระบบความสมัพันธท์างสังคมและโครงสรา้ง

สังคมไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาตพัินธุ ์ความสัมพันธร์ะหว่างเศรษฐกจิ การเมือง สังคม      

กบัพัฒนาการของเมอืงและชนบทไทย บรูณาการภาพรวมของสงัคมวฒันธรรมไทย 
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11301 ภาษาองักฤษสําหรบันกัธุรกจิ 6(12-2-0-4) 

 English for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในวงการธุรกจิ เพือ่ประโยชน์ในการตดิตอ่สือ่สาร

และเพิม่พูนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 6(12-2-0-4) 

 English for Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถใชโ้ครงสรา้ง ศัพท ์สํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการสือ่สารกับ

ชาวตา่งประเทศ การตดิตอ่ซือ้ขาย และการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษแนะนําชาวต่างประเทศใหรู้ จั้กประเทศไทยดา้นภูมิศาสตร ์

ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสาํนวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชใ้นการสือ่สารกบัชาวตา่งประเทศ การตดิตอ่ซือ้ขาย การ

บรกิารเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว การใหข้อ้มลูดา้นภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

11303 ภาษาองักฤษสําหรบัพนกังานโรงแรม 6(12-2-0-4) 

 English for Hotel Personnel 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์สาํนวนภาษาองักฤษ ทีใ่ชใ้นธรุกจิการโรงแรม 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการตดิต่อสือ่สาร เพื่อเพิ่มพูนประสทิธิภาพของงานที่ทําและ 

เพือ่การพัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในธุรกจิโรงแรม ศัพทแ์ละสํานวนเฉพาะทีใ่ช ้

เกีย่วกับงานในแผนกตา่งๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่การตดิตอ่สือ่สาร เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพ

ของงานและเพือ่การพัฒนาตนเองในงานอาชพี 

11304 ภาษาองักฤษสําหรบัเจา้หนา้ทีสํ่านกังาน 6(12-2-0-4) 

 English for Office Staff 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้ง ศัพท ์สํานวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการ

งานของแผนกตา่งๆ ในสาํนักงาน 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการตดิต่อสือ่สารเพื่อเพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีทํ่า และเพื่อ

พัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในสํานักงาน ศัพท์และสํานวนเฉพาะที่ใช ้

เกีย่วกับงานในแผนกต่างๆ ตลอดจนภาษาอังกฤษทีใ่ชเ้พื่อการตดิต่อสือ่สารเพื่อเพิม่พูนประสทิธภิาพของงานใน

สาํนักงาน 
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11305 ภาษาองักฤษสําหรบัผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์ 6(12-2-0-4) 

 English for Computer Users 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศัพท ์สํานวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการศกึษาหาความรู ้

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์การใชค้อมพวิเตอรแ์ละการดําเนนิธรุกจิเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์

 2. เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีทํ่า และเพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษซึง่ใชใ้นตํารา บทความ ขอ้เขยีนเกีย่วกับคอมพิวเตอร ์คู่มือ

การใชค้อมพวิเตอร ์ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่ตดิตอ่สือ่สาร เพิม่พูนประสทิธภิาพของการดําเนนิธรุกจิเกีย่วกับ

คอมพวิเตอร ์

11306  ภาษาองักฤษสําหรบับุคลากรสาธารณสขุ  6(12-2-0-4) 

      English for Health Personnel 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์สาํนวนภาษาองักฤษ ทีใ่ชใ้นการสาธารณสขุ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สาร เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีทํ่า และเพือ่พัฒนา 

  ตนเองในงานอาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชก้ันทั่วไปในตํารา บทความ และขอ้เขียน การอ่าน     

การเขียน การสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู  ้ข่าวสาร ขอ้มูล และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสาธารณสุข             

เพื่อประโยชน์ทัง้ในดา้นการแสวงหาความรูแ้ละประสบการณ์ การดําเนินงานของหน่วยงาน และการใหบ้รกิารทาง    

ดา้นสาธารณสขุ 

11307 ภาษาองักฤษสําหรบัชา่ง 6(12-2-0-4) 

 English for Technicians 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์สาํนวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นงานชา่ง 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการสือ่สารเพื่อเพิม่พูนประสทิธภิาพของงานทีทํ่าและเพื่อพัฒนา

ตนเองในงานอาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสาํนวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในงานชา่งแขนงตา่งๆ โดยเฉพาะการอา่นคูม่อื

การเขยีนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับงานประจํา ตลอดจนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการสือ่สารเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของ

งานและเพือ่พัฒนาตนเองในงานอาชพี 

11308 ภาษาองักฤษเพือ่การเกษตร 6(12-2-0-4) 

 English for Agriculture 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์สาํนวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการเกษตร 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการสือ่สาร เพิ่มพูนประสทิธภิาพของงานที่ทําและเพื่อพัฒนา

ตนเองในงานอาชพี 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในการเกษตร การอ่านขอ้เขยีนหรอืบทความ

ทางดา้นการเกษตร การเขยีน การสนทนา และการแลกเปลีย่นความรู ้ข่าวสาร ขอ้มูล และความคดิเห็นเกีย่วกับ

การเกษตร 

11311  ภาษาองักฤษสําหรบัครูสอนภาษา   6(12-2-0-4)      

 English for Language Teachers                    

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาเรยีนรูภ้าษาองักฤษตามแนวภาษาศาสตรใ์นดา้นระบบเสยีง ระบบคํา ระบบโครงสรา้ง 

  ประโยค และความหมาย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวธิกีารเรยีนการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามทีกัษะในการอา่นขอ้เขยีนภาษาองักฤษทีม่ปีระโยชนต์อ่การเรยีนการสอน  

  คําอธบิายชุดวชิา  

 ความรูด้า้นภาษาศาสตรท์ีจํ่าเป็นสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ และความรูเ้กีย่วกับหลักการเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 

 (เดมิรหัสชดุวชิา 22321 ปรับรหัสชดุวชิาใหม่ตามมตสิภาวชิาการครัง้ที ่23/2554 เมือ่วันที ่24 พฤศจกิายน 

2554เริม่ใชภ้าคปลาย ปีการศกึษา 2556) 

11312 ภาษาองักฤษสําหรบังานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 6(6-4-4-4) 

 English for Professions in ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์สาํนวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นงานอาชพีตา่งๆ 

2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารในงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการศกึษาหาความรู ้แลกเปลีย่นทางวฒันธรรมในระหวา่งประชาคม

อาเซยีน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศพัท ์สาํนวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการงานอาชพีตา่งๆ การศกึษาทําความเขา้ใจวฒันธรรมของ

ชาตสิมาชกิในประชาคมอาเซยีน ขอ้มลูเกีย่วกบัการทํางาน การอา่นและฟังขา่ว สารคด ีบทความ สือ่อเิล็กทรอนกิส ์

การสือ่สารในงานอาชพีทีต่อ้งทํางานร่วมกับชาวตา่งชาต ิ

12303 สงัคมไทย 6(12-2-0-4) 

 Thai Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ห็นลกัษณะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล กลุม่บคุคล และองคก์รในสงัคมไทยทัง้ในระดบั

ชนบทและเมอืง 

 2. เพือ่ใหรู้จั้กวเิคราะหแ์บบความสมัพันธท์ีส่าํคัญๆ ในสงัคมไทย 

 3. เพือ่ใหรู้โ้ครงสรา้งของสงัคมไทยในปัจจบุนั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเภทบุคคลและกลุ่มในชวีติความเป็นอยู่ของคนไทย คตนิิยม และ

บรรทัดฐานทั่วไปของความสัมพันธท์างสังคมไทย แบบความสัมพันธท์ีส่ําคัญๆ ของคนไทย ไดแ้ก่ ระบบอปุถัมภ ์ 

ระบบราชการ ระบบพรรคพวก โครงสรา้งสังคมไทยในปัจจุบันและลักษณะที่สบืเนื่องจากสังคมไทยในอดีต  

โครงสรา้งสงัคมไทยในระดับมหภาคและจุลภาค ระบบความสมัพันธท์างสงัคมระดับชมุชน ในรูปแบบทีเ่ป็นองคก์ร

และสถาบนัสงัคม ชมุชนชนบท ชมุชนเมอืง กลุม่ชาตพัินธุใ์หญแ่ละกลุม่ชาตพัินธุย์อ่ย 
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12305 ศลิปะกบัสงัคมไทย 6(12-2-0-4) 

 The Arts and Thai Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธข์องศลิปะกับชวีติของคน  

 2. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทหนา้ทีข่องศลิปะในฐานะเป็นองคป์ระกอบที่สําคัญใน

สงัคม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์และพัฒนางานศลิปะ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศลิปะชัน้สงูและศลิปะชาวบา้นของไทยในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จติรกรรม ประตมิากรรม เครือ่งใชส้อย 

ภาษาและนาฏดุรยิางค ์ความสัมพันธข์องศลิปะกับชวีติและสังคม ความคดิทีอ่ยู่เบือ้งหลังงานศลิปะ ภูมหิลังและ

เหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร ์แรงบนัดาลทีผ่ลกัดนัใหส้รา้งสรรคใ์นเชงิอนุรักษ์หรอืพัฒนางานศลิปะ 

12306 วรรณคดไีทย 6(12-2-0-4) 

 Thai Literature 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจลกัษณะเนือ้หาและรูปแบบของวรรณคดไีทยสมัยตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหรู้จั้กความคดิ อารมณ์ และจนิตนาการของกวไีทยในแตล่ะสมัย 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักวา่วรรณคดไีทยเป็นผลผลติของสงัคมไทยในแตล่ะสมัย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะและภูมหิลังของวรรณคดไีทย พัฒนาการดา้นรูปแบบ เนื้อหา แนวคดิ สนุทรยีภาพ และกลวธิกีาร

ประพันธข์องกวแีละนักเขยีน ตัง้แตส่มัยสโุขทยัจนถงึปัจจบุนั 

12310  วถิไีทย 6(12-2-0-4) 

 Thai Living 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวถิไีทยในดา้นตา่งๆ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวถิไีทยในสมัยตา่งๆ  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอทิธพิลจากภายนอกทีส่ง่ผลตอ่วถิไีทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวความคดิเกีย่วกบัวถิไีทย วถิไีทยในดา้นชวีติความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนยีมประเพณี การละเลน่พืน้บา้น  

งานหัตถศลิป์ ทีส่ะทอ้นอยู่ในสังคมไทยตัง้แต่สงัคมในสมัยจารตีจนถงึปัจจุบัน (พ.ศ.2560) อทิธพิลจากภายนอก

ทัง้จากตะวนัออกและตะวนัตกทีส่ง่ผลตอ่วถิไีทย 

12311 โลกทศันไ์ทย 6 (12-2-0-4) 

 Thai World View   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโลกทศันค์นไทยในดา้นศาสนา ความเชือ่ และปรัชญา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณุธรรม จรยิธรรม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้างศาสนา ความเชือ่ และปรัชญาไปประยกุตใ์นการดําเนนิชวีติ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาความคดิ วเิคราะห ์และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมวีสิยัทัศนแ์ละเหมาะสม 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเกีย่วกับโลกทัศน์ของคนไทยในดา้นศาสนา ความเชือ่ และปรัชญา การรับอทิธพิลจาก

สังคมภายนอกเกีย่วกับโลกทัศน์ของไทย บทบาทของศาสนา ความเชือ่ และปรัชญาที่มีอทิธพิลในรูปแบบวถิี

ประชา จารตี ศลีธรรม จรยิธรรม และจติสาธารณะในการดําเนนิชวีติตอ่คนในสงัคมดา้นตา่งๆ 

12312 ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงและเศรษฐกจิไทย 6 (12-2-0-4) 

 Thai Political and Economic History 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัพัฒนาการทางการเมอืงและเศรษฐกจิไทยในแตล่ะสมัย 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการปฏริูปการปกครองของไทย ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์และ 

   ระบอบประชาธปิไตยของไทย 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสภาพของระบบเศรษฐกจิแตล่ะสมัย ทัง้ดา้นโครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิ  

  โครงสรา้งการผลติ โครงสรา้งระบบการคา้ ระบบการถอืครองทีด่นิ ระบบการเงนิ การคลัง ตลอดจน

  ปัญหาของระบบเศรษฐกจิในแตล่ะสมัย 

 4.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและเศรษฐกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา   

 พัฒนาการของการเมอืงและเศรษฐกจิไทยตัง้แตส่มัยสโุขทยั อยธุยา จนถงึสมัยรัตนโกสนิทร ์สภาพของ 

การเมืองและระบบเศรษฐกจิแต่ละสมัย โครงสรา้งของระบบการเมอืงและระบบเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงทาง

การเมอืงและเศรษฐกจิในสมัยตา่งๆ 

12313 ทอ้งถิน่ไทย 6 (12-2-0-4) 

 Thai Localities  

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ไทยและวธิกีารศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่   

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถิน่ในภมูภิาคตา่งๆ  

 3. เพือ่กอ่ใหเ้กดิความตระหนักรูถ้งึความหลากหลายทางสงัคมและวฒันธรรมของแตล่ะทอ้งถิน่  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิ และวธิกีารในการศกึษาประวัตศิาสตร ์สังคมและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ของไทย ความสัมพันธ์

ระหว่างทอ้งถิน่กับวถิชีุมชนไทยในกระแสโลกาภวิัตน์ การนําความรูเ้กีย่วกับทอ้งถิน่ไทยไปประยุกตใ์ชใ้นบรบิท

ตา่งๆ 

12402 วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว     6 (12-2-0-4) 

              Culture and Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 

 2.  เพือ่ใหต้ระหนักถงึความสาํคญัของวฒันธรรมและการทอ่งเทีย่วในสงัคมไทย 

 3.  เพื่อใหม้ีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์  และแนวทางแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว               

  เชงิวฒันธรรม 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการท่องเทีย่ว แนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

การพัฒนารูปแบบ และกจิกรรมการท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม และการวางแผนการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมอย่าง

ย่ังยนื โดยคํานงึถงึผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ วัฒนธรรมและสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่รวมถงึบทบาทของภาครัฐ และ

ภาคเอกชนในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วอย่างย่ังยนื หลักเบือ้งตน้ของการทอ่งเทีย่ว การทอ่งเทีย่วลกัษณะเฉพาะใน

รูปแบบต่างๆ และการท่องเทีย่วแนวใหม่ การนําเสนอนวัตกรรมทางการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมอย่างสรา้งสรรค์

12406 ไทยกบัการปรบัประเทศใหท้นัสมยั 6(12-2-0-4) 

 Modernization in Thailand 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกระบวนการเปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมัยในสงัคมไทยวา่มเีหตปัุจจัยมาจากสิง่ใด 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกระบวนการเปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมัยวา่ไดส้ง่ผลตอ่สงัคมไทยอย่างไร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นสมัยใหม่ในประเทศไทยตัง้แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยู่หัวโดยพิจารณาจากสภาพพื้นฐานก่อนการเปลีย่นแปลง และวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทางดา้น

การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม รวมถงึความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้จากสภาพสังคมทีม่อียู่เดมิและผลกระทบทีต่ามมาจนถงึ

ปัจจบุนั 

12407 แนวคดิไทย 6 (12-2-0-4) 

 The Thai Mind 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้รยีนรูแ้นวคดิของคนไทยเกีย่วกบัสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

 2. เพือ่ใหรู้จั้กวเิคราะหส์ภาพและเหตกุารณ์ทีเ่ป็นเหตแุละผลของแนวคดิเหลา่นัน้ 

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจแนวคดิของนักคดิไทยและววิัฒนาการของแนวคดิเหล่านั้นตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิสาํคัญๆ ของคนไทยทีเ่กีย่วกับการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ปัจจัยทีเ่ป็นเหตแุละผลของแนวคดิ

เหลา่นัน้ ตลอดจนววิฒันาการตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั 

12409 ประสบการณไ์ทยคดศีกึษา 6(12-2-2-2) 

 Experience in Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัไทยคดศีกึษาในแงม่มุตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูไ้ทยคดศีกึษาในการอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่วฒันธรรมไทย 

 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะการเป็นผูนํ้า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสนิใจตลอดจน

คณุธรรมจรยิธรรมของบณัฑติ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สถานภาพและการศกึษาคน้ควา้ดา้นไทยคดศีกึษา สถาบันที่คน้ควา้และเผยแพร่ความรูท้างไทยคดี

ศกึษา การประยุกตแ์ละบรูณาการความรูท้างไทยคดศีกึษาเพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เทคนิค

วธิกีาร และปัญหาในการเผยแพร่สารสนเทศไทยคดศีกึษา กจิกรรมกลุ่มสัมพันธเ์พื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม 

จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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12410 ลกัษณะภาษาไทย  6(12-2-0-4) 

 Characteristic of Thai Language 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ล้กัษณะและโครงสรา้งของภาษาไทย 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจการเปลีย่นแปลงจากลักษณะภายในของภาษาไทยและการรับภาษาจาก 

  ตา่งประเทศมาใช ้

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา สงัคม และวฒันธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะสําคัญของภาษาไทยในเรื่องเสียง คํา ประโยค และความหมาย หลักการสรา้งคําไทย           

การจําแนกหมวดคํา ความแตกต่างระหว่างเสียงและรูปของคํา คํายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                

การเปลีย่นแปลงของภาษาไทย ความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา สงัคมและวฒันธรรม 

12411 ภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย 6(12-2-0-4) 

 Thai Dialect and Local Literary Works 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมายและลกัษณะของภาษาถิน่ไทย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมาย ลกัษณะ ประเภทของวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ในแตล่ะภมูภิาค 

 4. เพือ่ใหเ้ห็นความสมัพันธร์ะหวา่งภาษากบัวรรณกรรมทอ้งถิน่ในสงัคมไทย 

 5. เพือ่ใหเ้ห็นคณุคา่และแนวทางอนุรักษ์พัฒนาภาษาถิน่และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ลักษณะ ประเภทของภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิน่ในแต่ละ

ภมูภิาค ความสมัพันธร์ะหวา่งภาษากับวรรณกรรมทอ้งถิน่ในสงัคมไทย คณุคา่และแนวทางอนุรักษ์พัฒนาภาษาถิน่

และวรรณกรรมทอ้งถิน่ไทย 

13201  สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้     6 (12-2-0-4) 

 Introduction to Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและพัฒนาการของสารสนเทศศาสตร ์

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทและรูปแบบของระบบสารสนเทศ 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับคุลากร ผูเ้กีย่วขอ้ง องคก์ารและเครอืขา่ยดา้นสารสนเทศ 

 4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยใีนงานสารสนเทศ 

    คําอธบิายชุดวชิา 

            แนวคดิ ทฤษฎี และพัฒนาการของงานสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ ประเภทและรูปแบบของ

สารสนเทศและระบบสารสนเทศ บคุลากรและผูเ้กีย่วขอ้งกับงานสารสนเทศ องคก์ารและเครอืข่ายดา้นสารสนเทศ 

การจัดเก็บและคน้คนืสารสนเทศ การประยุกตเ์ทคโนโลยใีนงานสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประเด็น

สาํคญัของการจัดการสารสนเทศ จรยิธรรมและกฎหมายสาํคญัในงานสารสนเทศ 
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13202  การสือ่สารในงานสารสนเทศ  6 (12-2-0-4) 

 Communication in Information Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละประเภทของ การสือ่สาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของการสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพและปัญหาของการสือ่สารในงานสารสนเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

            แนวคดิ ทฤษฎ ีและประเภทของการสือ่สาร บทบาทของการสือ่สารในงานสารสนเทศ การประชาสมัพันธ์

ในงานสารสนเทศ เทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารในงานสารสนเทศ สภาพและปัญหาของการสือ่สารในงานสารสนเทศ 

จรยิธรรมและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

13203 การวจิยัเบือ้งตน้ทางสารสนเทศศาสตร ์ 6 (12-2-0-4) 

 Introduction to Research in Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจัิย กระบวนการวจัิยและระเบยีบวธิกีารวจัิย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถติเิบือ้งตน้ในการวจัิย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการดําเนนิการวจัิยทางสารสนเทศศาสตร ์

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการเขยีนโครงการวจัิย รายงานผลการวจัิยและเผยแพร่ผลการวจัิย       

  ทางสารสนเทศศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการวจัิย กระบวนการวจัิย ระเบยีบวธิกีารวจัิย สถติเิบือ้งตน้ใน

การวจัิย การดําเนินการวจัิยทางสารสนเทศศาสตร์ การเขยีนโครงการวจัิย รายงานผลการวจัิยและการเผยแพร่

ผลการวจัิยทางสารสนเทศศาสตร ์จรยิธรรมของนักวจัิย 

13311  การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ  6 (12-2-0-4) 

 Information Resources Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทรัพยากรสารสนเทศ แหลง่ผลติและเผยแพร่ทรัพยากร 

  สารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของเทคโนโลยใีนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

  คําอธบิายชุดวชิา 

           แนวคดิเกีย่วกับทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลติและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละการศกึษาผูใ้ช ้

หลักการและวธิกีารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ การประเมนิทรัพยากรสารสนเทศ 

ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กฎหมายเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ บทบาทของ

เทคโนโลยใีนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 

 



16 

13312  การวเิคราะหส์ารสนเทศ       6 (12-2-0-4) 

 Information Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ หลกัการและกระบวนการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดหมวดหมูแ่ละการทํารายการสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของเทคโนโลยใีนการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

           แนวคดิ หลักการและกระบวนการวเิคราะหส์ารสนเทศ ระบบการจัดหมวดหมู่ การทํารายการ มาตรฐาน

สําคัญ เมตะดาตา การทําดรรชนี การควบคุมคําศัพท์ หัวเรื่อง ธิซอรัส การจัดทําสาระสังเขป บทบาทของ

เทคโนโลยใีนการวเิคราะหส์ารสนเทศ 

13313  การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ  6 (12-2-0-4)

 Information Services and Dissemination 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิในการจัดงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแหลง่ชว่ยคน้ควา้และบรกิารสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะและพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการจัดงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศประเภท และรูปแบบของการบรกิาร

สารสนเทศ แหล่งช่วยคน้ควา้สารสนเทศ ลักษณะและพฤติกรรมของผูใ้ช ้การส่งเสริมการใชบ้ริการ การจัด

หน่วยงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ การประเมนิงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยใีน

การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ 

13314  การจดัการองคก์ารสารสนเทศ  6 (12-2-0-4)

 Management of Information Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารและระบบการจัดการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มและปัจจัยสาํคัญในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎีและหลักการบรหิารและจัดการองค์การ หลักการจัดการองคก์ารสมัยใหม่ หนา้ที่ของ    

การจัดการ กระบวนการจัดการองคก์ารสารสนเทศ สภาพแวดลอ้มและปัจจัยสาํคัญในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ 

โครงสรา้งองคก์าร การวางแผน การจัดการทรัพยากรเพื่อการจัดการองคก์ารสารสนเทศดา้นต่างๆ การจัดการ

คณุภาพและมาตรฐาน ความร่วมมอืระหวา่งองคก์ารสารสนเทศ 
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13321  การเขยีนเพือ่การสือ่สารธุรกจิ  6 (12-2-0-4) 

 Writing for Business Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการเขยีนเพือ่การสือ่สารธรุกจิและการตดิตอ่ราชการ 

 2.  เพือ่ใหส้ามารถเขยีนเพือ่การสือ่สารธรุกจิ รวมทัง้การเขยีนรายงานประเภทตา่ง ๆ 

 3.  เพือ่ใหส้ามารถใชถ้อ้ยคําสาํนวนในการเขยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

           หลักการเขียนเพื่อการสือ่สารธุรกจิและการตดิต่อราชการ การเขียนเอกสารโตต้อบเพื่อผลสัมฤทธิ ์      

การเขยีนรายงานประเภทตา่งๆ รูปแบบและวธิกีารใชภ้าษา การเลอืกใชถ้อ้ยคําสาํนวนทีถู่กตอ้งเหมาะสม 

13323  การจดัการการเงนิและการจดัการการดําเนนิงาน                            6 (12-2-0-4)      

 Financial and Operation Management        

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการเงนิของธรุกจิ 

 2.  เพือ่สามารถประยกุตค์วามรูท้างการเงนิสูก่ารปฏบิัต ิ

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการดําเนนิงาน 

 4. เพือ่สามารถประยกุตค์วามรูท้างการจัดการการดําเนนิงานสูก่ารปฏบิัต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา 

            บทบาทของการจัดการการเงนิในธรุกจิ การจัดการสนิทรัพย ์การจัดหาเงนิทนุ โครงสรา้งเงนิทนุ นโยบาย

เงนิปันผล และการใชเ้ครื่องมือทางการเงนิในการจัดการ บทบาทของการจัดการ การดําเนินงาน การวางแผน     

การดําเนินงานและการควบคุม การออกแบบและวจัิยผลติภัณฑ ์การพยากรณ์ความตอ้งการ การเลอืกทําเลทีต่ัง้       

การวางแผนกระบวนการผลติและการใหบ้รกิาร การควบคมุสนิคา้ การควบคมุคณุภาพ การผลติและการใหบ้รกิาร  

13401 ประสบการณว์ชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์ 6(12-2-5-2) 

 Professional Experience in Information Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางสารสนเทศศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิ

 2. เพือ่พัฒนาความสามารถในการสือ่สาร การวเิคราะห ์และตดัสนิใจในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 3. เพื่อเสริมสรา้งภาวะผูนํ้า จิตอาสา จิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความศรัทธาใน

วชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางสารสนเทศศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิการใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จําลอง 

กลุ่มสัมพันธ์และการทํางานเป็นทีมเพื่อสื่อสาร วเิคราะห์และตัดสินใจ การเสริมสรา้งภาวะผูนํ้า จิตอาสา              

จติสาธารณะ คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และความศรัทธาในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์
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13411  ทรพัยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ  6 (12-2-0-4) 

 Special Information Resources                     

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอบเขต ประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศลักษณะ

  พเิศษ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารทีใ่หบ้รกิารทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

           ขอบเขต ประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ หลักการและกระบวนการจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ องคก์ารสารสนเทศทีใ่หบ้รกิารทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ บทบาท

ของเทคโนโลยใีนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ 

13412  แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตรม์นุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์    6 (12-2-0-4)            

 Information Sources in Social Sciences, Humanities and Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการสือ่สารทางวชิาการทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร ์

  และวทิยาศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเภทของสารสนเทศสาํคัญทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

  และวทิยาศาสตร ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแหลง่ผลติ เผยแพร่ และบรกิารสารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์ 

  มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

 4. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชส้ารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการสือ่สารทางวชิาการทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวทิยาศาสตร์ สารสนเทศสําคัญ

ประเภทต่างๆ ในศาสตร์ แหล่งผลติ เผยแพร่ และบริการสารสนเทศในศาสตร์ต่างๆ การประเมินและเลือกใช ้

สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

13413 เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้ 6(12-2-0-4) 

 Introduction to Information Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการทํางานและองคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประยกุตเ์ทคโนโลยใีนงานสารสนเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการทํางานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสรา้งฐานขอ้มูล คลังขอ้มูล         

บิกดาตา การทําเหมืองขอ้มูล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ในอุตสาหกรรมสารสนเทศ เทคโนโลยีเว็บ 

เทคโนโลยีเคลื่อนที่ เครือข่ายสังคม การพัฒนาระบบสารสนเทศ ขอ้ตกลงระดับการใหบ้รกิาร การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์

เทคโนโลยสีารสนเทศในงานสารสนเทศ กรณีศกึษา ประเด็นสาํคัญและแนวโนม้เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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13414  การจดัการทรพัยากรสารสนเทศทอ้งถิน่  6 (12-2-0-4)  

 Management of Local Information Resources 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอบเขต ประเภท ลกัษณะของสารสนเทศทอ้งถิน่และแหลง่ 

  ทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารและเครอืขา่ยดา้นสารสนเทศทอ้งถิน่ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

          ขอบเขต ประเภทและลักษณะของสารสนเทศทอ้งถิน่ แหลง่ทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ กระบวนการ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิ่น องค์การและเครือข่ายดา้นทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิ่น บทบาทของ

เทคโนโลยใีนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ 

13421  การจดัการงานสํานกังาน  6 (12-2-0-4) 

 Office Work Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎกีารจัดการ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและเทคนคิการจัดการและการปฏบิตังิานสํานักงาน 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและเทคนคิการสือ่สารและประชาสมัพันธส์าํนักงาน 

 4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการงานสาํนักงาน 

     คําอธบิายชุดวชิา 

  แนวคดิ หลักการและทฤษฎีการจัดการ เทคนิคการจัดการและการปฏิบัตงิานสํานักงานในดา้นงาน

เลขานุการ งานเอกสารสํานักงาน งานพัสดุสํานักงาน การจัดประชุม การสือ่สารและการประชาสัมพันธ์ การใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการงานสํานักงาน 

13422  พฤตกิรรมองคก์ารและการจดัการการตลาด     6 (12-2-0-4) 

 Organization Behavior and Marketing Management 

 วตัถปุระสงค ์

  1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎดีา้นพฤตกิรรมองคก์าร 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการดา้นการจัดการการตลาด 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งพฤตกิรรมองคก์ารและการจัดการการตลาด 

 คําอธบิายชุดวชิา 

       แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับพฤตกิรรมองคก์าร วัฒนธรรมองคก์าร บุคคลและกลุ่มในองคก์าร ภาวะผูนํ้า 

การบรหิาร การเปลีย่นแปลง การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร หลกัการจัดการ

การตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด         

การควบคมุการตลาด 

13423 ระบบสารสนเทศสํานกังาน 6(12-2-0-4) 

 Office Information System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศสาํนักงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศสํานักงาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศสาํนักงาน 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับงานสํานักงานและระบบสารสนเทศสํานักงาน ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศ

สาํนักงาน สมรรถนะ จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสํานักงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงานในงานดา้นตา่งๆ 

การประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพงานสํานักงาน แนวโนม้และรูปแบบของสํานักงานใน

อนาคต 

14111   ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง  6 (6-4-4-4) 

             Self-study Skills for English Language Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานภาษาองักฤษและทักษะการเขยีนทีจํ่าเป็น 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ือ่อนิเทอรเ์น็ตในการสือ่สารและคน้ควา้หาความรู ้

 3. เพือ่ใหต้ระหนักในบทบาทและความสาํคญัของตวัผูเ้รยีนเองในกระบวนการเรยีนการสอน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิการเรยีนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานภาษาอังกฤษ ทักษะการเรียนโดยทั่วไป การจัดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การบริหารเวลา     

การสรา้งแรงเสริมและแรงจูงใจใหเ้รียนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอและมีประสทิธิภาพ การตรวจสอบและประเมินผล        

การเรยีนรูข้องตนเอง การแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการเรยีน การใชผ้ลยอ้นกลับเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการเรียน

ของตนเอง ทักษะทีจํ่าเป็นในการเรยีนโดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นสือ่กลาง ทักษะการใชอ้นิเทอรเ์น็ต และการคน้ควา้

หาความรูจ้ากสือ่อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ตา่งๆ 

14212 ไวยากรณภ์าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 6 (6-4-4-4) 

 English Grammar in Use  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความสาํคญัของไวยากรณ์ในการสือ่ความหมายในภาษาองักฤษ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชไ้วยากรณ์ในการสือ่สารภาษาองักฤษไดถ้กูตอ้ง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชนดิของคํา ลักษณะหนา้ทีแ่ละตําแหน่งของคํา ประโยค กฎเกณฑ ์การเรยีงคํา 

การสรา้งประโยคและเชือ่มประโยค โดยมุ่งเนน้การพัฒนาความสามารถในการใชไ้วยากรณ์เพื่อการฟัง พูด อ่าน 

และเขยีนไดถ้กูตอ้ง 

14213   การอา่นภาษาองักฤษ 1              6  (6-4-4-4)

  English Reading 1 

  วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่เพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และฝึกฝนกลวธิทีีจํ่าเป็นในการอา่นบทอา่นภาษาองักฤษ 

 2. เพือ่เพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้งประโยค ศพัท ์และสาํนวน จากการอา่นบทอา่นทีม่เีนือ้หาดา้นตา่งๆ 

 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูแ้ละการใชก้ลวิธีการอ่านและโครงสรา้งประโยค ศัพท์ และสํานวนกับ        

  เพือ่นร่วมเรยีน 

  คําอธบิายชุดวชิา 

        การพัฒนาศัพทโ์ดยอาศัยบรบิท การวเิคราะห์คํา และการใชพ้จนานุกรม กลวธิกีารอ่านแบบกวาด

สายตาเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ การอ่านแบบขา้มคําเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเกีย่วกับบทอ่าน การอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ 

การอ่านเพื่อหารายละเอยีดของบทอ่าน ทักษะการอ่านบทอ่านทีม่เีนื้อหาดา้นต่างๆ การแลกเปลีย่นความรู ้และ    

การใชก้ลวธิกีารอา่นและโครงสรา้งประโยค ศพัท ์และสาํนวนกบัเพือ่นร่วมเรยีน 
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14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 6(6-4-4-4) 

 English Writing 1 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

 2. เพือ่ฝึกและเพิม่พูนทกัษะในการเขยีนภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์สํานวนภาษาอังกฤษ และการฝึกทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ตาม

จดุประสงคแ์ละสถานการณ์ตา่งๆ 

14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 6(6-4-4-4) 

 Introduction to English Linguistics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎ ีแนวคดิภาษาศาสตรเ์บือ้งตน้เพื่อประโยชน์ในการสือ่สาร

ดว้ยภาษาองักฤษ  

 2. เพื่อใหม้พีื้นฐานความรูท้ั่วไปเกีย่วกับระบบเสยีงและระบบคํา หน่วยคํา และความหมายของคําศัพท ์

และ/หรอืประโยคในภาษาองักฤษ  

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหโ์ครงสรา้งพื้นฐานและความหมายของคําและ/หรอืประโยคในภาษาอังกฤษ

ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งของคําหรอืประโยคในภาษาองักฤษโดยการวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบตามแนวทางวทิยาศาสตร ์ 

ระบบเสยีงและระบบคํา หน่วยคํา ความหมายของคํา และความหลากหลายของภาษาองักฤษ 

14216 การสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม 6(6-4-4-4) 

 Intercultural Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของภาษา และความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา และ 

  วฒันธรรม รวมทัง้อทิธพิลของวฒันธรรมทีม่ตีอ่มมุมอง คา่นยิม และการตคีวามของบคุคล 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจ ตระหนัก และประนปีระนอมตอ่วฒันธรรมทีห่ลากหลายของชนชาตติา่งๆ  

 4. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษสือ่สารเกีย่วกบัวัฒนธรรมไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของภาษา ความสําคัญของภาษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม อิทธิพลของ

วฒันธรรมทีม่ตี่อมุมมอง ความคดิ และคา่นยิมของชนชาตติา่งๆ ความแตกตา่งระหวา่งวัฒนธรรมของชนชาตติา่งๆ 

ในการตดิต่อสือ่สารที่สอดแทรกเขา้มาในรูปของอวัจนภาษาในการสือ่สารโดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษากลาง    

การสือ่สารเกีย่วกบัวัฒนธรรมไทยใหช้าวตา่งชาตเิขา้ใจ เห็นคณุคา่ และปฏบิตัตินไดถ้กูตอ้งในสงัคมไทย  
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14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 6(6-4-4-4) 

 English Reading 2 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เรยีนรูก้ลวธิทีีจํ่าเป็นในการอา่นขอ้เขยีน เอกสาร และบทความภาษาองักฤษ ตลอดจนแนวทางใน

การหาความหมายจากประโยคย่อหนา้ และวธิกีารเขยีนแบบตา่งๆ 

 2. เพือ่เพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษตา่งๆ  

 3. เพื่อเพิม่พูนทักษะการอา่นเพื่อเก็บขอ้มูลจากสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจําวัน การอา่นเพื่อความรูท้ั่วไป 

การอา่นเพือ่จดุมุง่หมายทางวชิาการ และการอา่นเพือ่ความบนัเทงิ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กลวธิใีนการอา่น การฝึกทกัษะการอา่น การเพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษ  

โดยใชข้อ้เขยีนทางดา้นมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจําวนั เชน่ ป้าย 

ประกาศ หนังสอืพมิพ ์และขอ้ความโฆษณา 

14318 หลกัการแปล 6(6-4-4-4) 

 Principles of Translation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละหลกัการแปล ตลอดจนปัญหาพืน้ฐานของการแปล 

 2. เพือ่ฝึกทกัษะการแปลประโยคและขอ้เขยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักและแนวทางการแปล กระบวนการการแปล คุณภาพของงานแปล ปัญหาพื้นฐานของการแปล      

การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตัง้แต่ระดับประโยคจนถงึขอ้เขียนประเภทต่างๆ การวเิคาระห์สาเหตุของ

ขอ้ผดิพลาดในการแปลและแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 6(12-2-2-2) 

 Translation Skills in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการแปลและงานแปลเฉพาะดา้น 

 2. เพือ่ฝึกทกัษะการแปลงานเฉพาะดา้น 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการแปลงานเฉพาะดา้น โครงสรา้งภาษา คําศัพท์ หลักการอ่านเพื่อความเขา้ใจงาน ตน้ฉบับ

ภาษาองักฤษ การแปลทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศลิปะ ขา่ว บทความ สารคด ี

14320  การออกเสยีงภาษาองักฤษ          6(6-4-4-4)           

 English Pronunciation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถฟัง ออกเสยีง และถอดเสยีงโดยใชส้ทัอกัษรในภาษาองักฤษได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหเ์สยีงพยัญชนะ เสยีงสระ การเนน้เสยีงในระดบัคําและระดบัประโยค และ 

  ทํานองเสยีงในภาษาอังกฤษ รวมทัง้สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องในการออกเสยีงภาษาอังกฤษทีม่ักพบ

  อยูเ่สมอ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถออกเสยีงภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง   
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาอังกฤษ การฝึกฟังเสยีงและการออกเสยีงพยัญชนะ และเสยีงสระทีเ่กดิจากฐานกรณ์

ตา่งๆ การเปลง่เสยีงและถอดเสยีงสทัอกัษรภาษาองักฤษ การเนน้เสยีงในระดับคําและระดับประโยค ทํานองเสยีง

ในระดับประโยคและระดับสัมพันธสาร เสยีงในบรบิทต่างๆ ความหลากหลายของเสยีงและปัญหาและการแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของคนไทยในดา้นการออกเสยีง 

14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 6(6-4-4-4) 

 English Writing 2 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเขยีนภาษาองักฤษระดับย่อหนา้และระดับความเรยีง 

 2. เพือ่ฝึกและเพิม่พูนทกัษะในการเขยีนภาษาอังกฤษเพือ่จดุประสงคต์า่งๆ  

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในการเขยีนภาษาองักฤษของตนเองและปรับปรุงแกไ้ขได ้ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหนา้และความเรียง ทักษะการเขียนเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ และการ

วเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในการเขยีนภาษาองักฤษของตนเองและการปรับปรุงแกไ้ข 

14422 การนําเสนองานเป็นภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธผิล 6(6-4-4-4) 

 Effective Presentations in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถเตรยีมเนือ้หาขยายงานทีต่อ้งการนําเสนอเป็นภาษาองักฤษได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถสรุปใจความเนือ้หาของงานทีม่ผีูนํ้าเสนอเป็นภาษาองักฤษได ้

 3. เพือ่ศกึษาแนวคดิ หลกัการการจัดสือ่ประกอบในการนําเสนองานทีม่ปีระสทิธผิลได ้

 4. เพือ่เพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์สาํนวนภาษาองักฤษ ในการนําเสนองานอย่าง

สัน้ในสถานการณ์ตา่งๆ 

 5. เพือ่ใหฝึ้กทกัษะและกลวธิกีารใชภ้าษาองักฤษในการนําเสนองานในทีป่ระชมุ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การฟังเพือ่ความเขา้ใจ การสรุปเนื้อหา การเตรยีมเนื้อหาในการนําเสนอประเด็นหรอืรายงานแบบสัน้ การ

นําเสนองาน 

14423 ประสบการณว์ชิาชพีภาษาองักฤษ 6(12-2-5-4) 

 Professional Experience in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความสามารถในการประยุกตค์วามรูค้วามสามารถและทักษะการฟัง พูด อ่าน เขยีน และ

แปลภาษาองักฤษสูภ่าคปฏบิตั ิ  

 2. เพือ่ใหต้ระหนักเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา วฒันธรรม และสงัคม 

 3. เพือ่เสรมิสรา้งภาวะผูนํ้า คณุธรรม จรยิธรรมในการใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่กลางในการสือ่สาร 

 4. เพือ่พัฒนาทกัษะในการวเิคราะห ์ตดัสนิใจ และฝึกปฏบิตัจิากการใชก้รณีศกึษา/สถานการณ์จําลอง 

 5. เพือ่ใหม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัอาจารยผ์ูเ้ช ีย่วชาญ และนักศกึษาดว้ยกนั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตค์วามรูค้วามสามารถและทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง การพูด การอา่น การเขยีนและ 

การแปลสูภ่าคปฏบิตั ิความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา วฒันธรรม และสงัคม การพัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม  

และภาวะผูนํ้า การใชก้รณีศกึษา/สถานการณ์จําลองเพือ่วเิคราะหต์ดัสนิใจและฝึกปฎบิตักิจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่ 

ฝึกการใชภ้าษาองักฤษแบบเขม้ 
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41401  ภาษาองักฤษสาหรบันกักฎหมาย    6(12-2-0-4) 

 English for Lawyers    

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นวชิากฎหมาย  

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถอา่น และเขา้ใจบทความ หรอืตํารากฎหมายทีเ่ป็นภาษาองักฤษได ้ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ศัพทแ์ละสานวนภาษาอังกฤษที่ใชโ้ดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อใหส้ามารถอ่านและเขา้ใจความหมาย

ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วกบักฎหมาย    
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