
คําอธิบายชุดวชิา 
10103  ทักษะชีวติ 
            Life Skills 
            ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม ความใฝรู การแสวงหาและพฒันาความรูใหม ความสามารถในดาน   
การจัดการ การใชเทคโนโลย ีการใชเหตผุล การคิดวิเคราะห การแกปญหา การเจรจาตอรอง การประนีประนอม การ
ขจัดความเครยีด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสมัพันธ มารยาทและการสมาคม  
10111  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
            English for Communication 

โครงสราง  ศัพท  และสาํนวนภาษาอังกฤษทีใ่ชในการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร  
10121  อารยธรรมมนุษย 

Human Civilization 
ความรูเก่ียวกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวันตก  การปฏิสมัพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและกับ

สังคมรอบตัว  วิถีการดําเนินชวีิต  ภูมิปญญา  ความนึกคดิ  ศิลปะ  และวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
10131  สังคมมนุษย 
            Human Society 

ลักษณะพ้ืนฐานของความเปนมนุษย  การรวมตัวเปนชุมชนและสังคม  การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย     องคประกอบของสังคม  พฤติกรรมมนุษยในสังคม  กลไกทางการเมือง  กฎหมาย  เศรษฐกิจ  และสังคม  
ซึ่งสงผลตอการจัดระเบียบสังคมมนุษย  ปญหาสังคมและแนวทางแกไข  การเสริมสรางสงัคมทีด่ ี
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต 
            Science, Technology and Environment for Life 

แนวคดิ  ทฤษฎี  ความคิดเชิงวิเคราะห  กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เก่ียวของกับมนุษย  องคประกอบของรางกายมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  สุขภาพ  อนามัยและโภชนาการ  
การประยุกต   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนการดํารงชีวติ 
10151 ไทยศึกษา  
            Thai Studies 

ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย  การตั้งถิ่นฐาน  การรับวฒันธรรมจากภายนอก  และกาประยุกตผสมผสาน  
การจัดระเบียบสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ การศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนาและพิธีกรรม  ภาษาและวรรณคดี  ศิลปกรรม   
10152  ไทยกับสังคมโลก  
            Thailand and the World Community 

สภาวการณ แนวโนม และลักษณะความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในสังคมโลก สถานะของ
ประเทศไทยในสงัคมโลก พลวตัของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบตอประเทศไทย สภาพปญหาและ
สาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนในประเทศไทยอันเปนผลจากระแสโลกาภิวัตน รูปแบบและวิธีการในการเผชญิปญหาและ
ผลกระทบ  
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
           Thai for Communication 

ภาษากับการสือ่สาร  บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม  ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา  หลักการใช
ภาษาในการสื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  การพัฒนาทกัษะ  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ  
10171  การใชภาษาอังกฤษ 
           Interaction: Effective Communication in English 
 ฝกทักษะ  ฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษ  เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันและในการประกอบ
กิจการงาน  เชน  การทักทาย  การเชื้อเชิญ  การแสดงความเสียใจ  การแสดงความยินด ี และการประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็น  ศึกษาวิธีแสดงออกของเจาของภาษาและปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการแสดงออกของคนไทย 

 



10201  ประวัตศิาสตรไทย  
            Thai History 

 หลักฐานและวิวัฒนาการของประวัติศาสตรไทย อารยธรรมดั้งเดิม จุดเริ่มตนของคนไทยในประวัติศาสตร การ
กอตัวของสังคม  รัฐ   และอาณาจักร   สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมในแตละสมัย สภาพการเมืองภายใน 
ความสัมพันธกับตางประเทศทั้งภายในและภายนอกเอเชีย   การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกาสูสังคมใหม  การเผชิญ
อิทธิพลตะวันตก การปฏิรูปในตนพุทธศตวรรษที่ 25 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  การดําเนินนโยบาย
ตางประเทศ  ปญหาการเมืองการปกครองและสภาพเศรษฐกิจและสังคมรวมสมัย  
10202  การอานภาษาไทย  
            Thai Reading 

ความรูเบ้ืองตนและกลวิธีในการอาน ความหมายหลายนัยของคําในภาษาไทย ลักษณะงานเขียนแตละ
ประเภท ลักษณะภาษาเขียนที่ดีและไมดี ฝกใหแกประโยค ขอความ และยอหนาใหเปนภาษาเขียนที่ดี โดยใชตัวอยาง
จากหนังสือพิมพ ประกาศแจงความ  คําโฆษณา  เรื่องสั้น  เรื่องแปล  และบทความ  

ฝกการจับความคิดสําคัญ ฝกการอานจับใจความงานเขียนประเภทตางๆ และบทความทางวิชาการในแขนง
ตางๆ เพ่ือจับประเด็นสําคัญของเรื่อง เพ่ือวิเคราะหสมมติฐานของผูเขียน สรุปความคิดหรือสิ่งที่ผูเขียนตองการจะ
สนับสนุนหรือโตแยงได และใหสามารถแยกไดออกวาสวนใดเปนขอเท็จจริง ความคิดเห็นหรือความรูสึกสวนตัวของ
ผูเขียน  
10203  พฤติกรรมมนุษย 
            Human Behavior 

กลไกของการรูสึก รับรู เรียนรู รําลึก คิด ปรารถนา ฯลฯ ซึ่งมีผลใหเกิดเปนการกระทําของบุคคลและกําหนด
บุคลิกภาพ ความแตกตางของบุคลิกภาพ พัฒนาการของพฤติกรรมตามวัยและประสบการณสังคมของบุคคล พฤตกิรรม
ของบุคคลเมื่อเปนสมาชิกของกลุมสังคม กลไกของการดํารงชีวิตในสังคมมนุษย พ้ืนฐานความจําเปนทางชีวภาพของ
ชีวิตกลุม การจัดระเบียบของสังคมมนุษยดวยระบบบรรทัดฐานนอกเหนือระบบธรรมชาติ ชีวภาพ อิทธิพลและพลังของ
กลุมเหนือบุคคล บทบาทของบุคคลในการสราง ฝน และเปลี่ยนแปลงระเบียบของสังคม  

วัฒนธรรมอันเปนแบบอยางของการดําเนินชีวิตบุคคลและสังคมของมนุษย ซึ่งเกิดจากความสามารถสราง
สัญลักษณ กําหนดความหมาย และใหคุณคาแกสิ่งธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางสรรคข้ึนมานอกเหนือสภาพธรรมชาติ 
แลวใชเปนหลักเกณฑกําหนดรูปแบบวิถีชีวิตตางๆ  
11301  ภาษาอังกฤษสาํหรับนักธุรกิจ  
            English for Business 

โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชทั่วไปในวงการธุรกิจ เพ่ือประโยชนในการติดตอสื่อสาร และ
เพ่ิมพูนประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน  
11302  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเทีย่ว  
            English for Tourism 

โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชการสื่อสารกับชาวตางประเทศ การติดตอซื้อขาย  การบริการ
เก่ียวกับการทองเที่ยว การใหขอมูลดานภูมศิาสตร ประวัตศิาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณีและศลิปวฒันธรรมไทย  
11303  ภาษาอังกฤษสาํหรับพนักงานโรงแรม  
             English for Hotel Personnel 

โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชกันทั่วไปในธุรกิจโรงแรม ศัพทและสํานวนเฉพาะที่ใช
เก่ียวกับงานในแผนกตางๆ ของโรงแรม   ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใชเพ่ือการติดตอสื่อสารเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ของงาน และเพ่ือการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ  
11304  ภาษาอังกฤษสาํหรับเจาหนาทีส่ํานักงาน  
            English for Office Staff 

โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชกันทั่วไปในสํานักงาน ศัพท และสํานวนเฉพาะที่ใชเก่ียวกับ
งานในแผนกตางๆ ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใชเพ่ือการติดตอสื่อสารเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของงานในสํานักงาน  
11305  ภาษาอังกฤษสาํหรับผูใชคอมพิวเตอร  
             English for Computer Users 

โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชในตํารา บทความ ขอเขียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร คูมือการใช
คอมพิวเตอร   ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใชเพ่ือติดตอสื่อสารเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร  

 
 



11306  ภาษาอังกฤษสาํหรับบคุลากรสาธารณสุข 
            English for Health Personnel 

โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชกันทั่วไปในตํารา บทความ และขอเขียน การอาน การ
สนทนาและแลกเปลี่ยนความรู ขาวสาร ขอมูล และความคิดเห็นเก่ียวกับการสาธารณสุข เพ่ือประโยชนทั้งในดานการ
แสวงหาความรูและประสบการณ การดําเนินงานของหนวยงาน และการใหบริการทางดานสาธารณสุข  
11307  ภาษาอังกฤษสาํหรับชาง  
            English for Technicians 

โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชกันทั่วไปในงานชางแขนงตางๆ โดยเฉพาะการอานคูมือ 
การเขียนเอกสารที่เก่ียวของกับงานประจํา ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของงาน
และเพ่ือพัฒนาตนเองในงานอาชีพ  
11308  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร  
            English for Agriculture 

โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชกันทั่วไปในการเกษตร การอานขอเขียนหรือบทความ
ทางดานการเกษตร การสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู ขาวสาร ขอมูล และความคิดเห็นเก่ียวกับการเกษตร  
12301  วิวัฒนาการการเมืองไทย  
            Evolution of Thai Politics 

วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลกระทบตอระบบและ
กระบวนการทางการ เมืองไทยในสมัยตางๆ พ้ืนฐานความคิดเก่ียวกับโครงสรางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปน
ผลกระทบจากเทคโนโลยีจากภายนอกและภายใน สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิทธิอํานาจ 
ความชอบธรรม การสรางสถาบันการเมืองและการปกครอง โดยพิจารณาจากพื้นฐานสังคม วัฒนธรรม  การเมือง 
การปกครองของไทยแตโบราณ  
12302  เศรษฐกิจไทย  
           Thai Economy 

สภาพสังคมเกษตรกรรมตอนตนรัตนโกสินทร โครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทยสมัยตนรัตนโกสินทร 
โครงสรางของการผลิต โครงสรางของการถือครองปจจัยการผลิต ระบบตลาดภายในประเทศ การคาระหวางประเทศ 
การจัดระบบการเงิน งบประมาณ และระบบการคลังของรัฐ เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจภายหลัง
สนธิสัญญาเบาวริ่ง และการเปลี่ยนระบบการบริหารเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
การเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชี้ใหเห็นอิทธิพลของชาตินิยม บทบาทของรัฐในการปรับปรุงระบบ
การเงิน การธนาคาร และการคลัง วิเคราะหโครงสรางเศรษฐกิจไทย ตั้งแตเริ่มมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 1-5  และปญหาของเศรษฐกิจไทยในอนาคต  
12303  สังคมไทย  
            Thai Society 

ลักษณะความสัมพันธระหวางประเภทบุคคลและกลุมในชีวิตความเปนอยูของคนไทย คตินิยมและบรรทัดฐาน
ทั่วไปของความสัมพันธทางสังคมไทย แบบความสัมพันธที่สําคัญ ๆ ของคนไทย ไดแก ระบบอุปถัมภ ระบบราชการ 
ระบบพรรคพวก โครงสรางสังคมไทยในปจจุบันและลักษณะที่สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต โครงสรางสังคมไทยใน
ระดับมหภาคและจุลภาค ระบบความสัมพันธทางสังคมระดับชุมชน ในรูปแบบที่เปนองคกรและสถาบันสังคม ชุมชน
ชนบท ชุมชนเมือง กลุมชาติพันธุใหญและกลุมชาติพันธุยอย  
12304  ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย 
            Beliefs and Religions in Thai Society 

ลักษณะความคดิ ความเชื่อเรื่องศาสนาและไสยศาสตรของคนไทยในระดับชาวบานสามญัชนและระดับผูรู
ผูเรียน ธรรมเนยีมประเพณีทางศาสนาและไสยศาสตรที่ปฏิบตัิในชวีิตของบคุคลและสังคมที่มีอยูในปจจุบนั การเขามา
และพัฒนาการของศาสนาตางๆ ในสังคมไทย หลักการพิธีกรรมและการจดัระเบียบองคกรของศาสนาตางๆ ในประเทศ
ไทย เนนบทบาทความสาํคัญของระบบความเชื่อและศาสนาที่มีตอสถาบันตางๆ ของสังคมและวฒันธรรมไทยตั้งแต
อดีตถึงปจจุบัน  
12305  ศิลปะกับสังคมไทย  
            Thai Arts and Society 
            ศิลปะคลาสสิกและศิลปะชาวบานในรูปแบบสถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และวัสดุใชสอย วิเคราะห  
งานศิลปะในแงของ การตอบสนองความตองการของสังคม ความคิดที่อยูเบ้ืองหลังงานศิลปะ ภูมิหลังและเหตุการณ
ทางประวัติศาสตร ความเปนอิสระ แรงบันดาลที่ผลักดันใหเกิดศิลปะและเนื้อหาที่สะทอนความเปนอยูของถิ่น หรือ
สังคมนั้นๆ  

      ศึกษาและวิเคราะหศิลปะทางดานการแสดง ในดานความสัมพันธกับชวีติและสังคม ประเภทของการแสดงที่     
เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยเฉพาะในชวงสังคมสมัยใหม 
  
 



12306  พัฒนาการวรรณคดีไทย  
            Development of Thai Literature 

วิวัฒนาการของรูปแบบ เน้ือหา แนวคิด อารมณ จินตนาการ และกลวิธีการประพันธของกวีและนักเขียนตั้งแต
สมัยอยุธยาจนถึงปจจุบัน  
12307  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย  
            Thai Science and Technology 

ความรูความเขาใจของคนไทยเกี่ยวกับโลกและธรรมชาติ  การนําประสบการณจากการสังเกตและการปฏิบัติ
มาใชประโยชนในการตอบสนองความตองการดานตางๆ ในการดํารงชีวิต 
12401  ขาวกับสังคมไทย  
            Rice and Thai Society 

ความสัมพันธระหวางการปลูกขาวเพื่อเปนอาหารหลักกับพัฒนาการของชุมชน และรัฐในประเทศไทย โดย
อาศัยหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร ประเพณีและพิธีกรรมตลอดจนระบบความเชื่อที่เก่ียวของกับการปลูก
ขาว ความสําคัญของขาวในวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชาวไทย หนาที่ของรัฐตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในการจัดที่ดิน
ใหราษฎรทํากิน   การออกกฎหมายการคุมครองการทํานา การเก็บภาษีอากร การจัดการชลประทาน การคาขาวกับ
ตางประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอการปลูกขาวและสังคมชาวนา  
12402  วิเทโศบายไทย  
           The Art of Thai Diplomacy 

ลักษณะการทูตและการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยที่สามารถปรับตัวไดทุกยุคทุกสมัย ความสัมพันธ
กับประเทศเพื่อนบานตั้งแตสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงรัชกาลที่ 4 ความยากลําบากในการดํารงไวซึ่งเอกราช 
การเสียอธิปไตยทางการศาลและเศรษฐกิจ ความพยายามในการดิ้นรนเพื่ออธิปไตย ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมา 
การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงถึงการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 นโยบายการตางประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 จนถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประเทศอินโดจีน พ.ศ. 2518 การเนนภูมิภาคนิยม การปรบัตัวกับมหาอาํนาจ 
ปญหาของประเทศไทยในฐานะประเทศโลกที่ 3  
12403  ชนบทไทย  
            Rural Thailand 

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของชนบทไทย เพ่ือใหเขาใจสภาพ และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากปจจัยตางๆ ทั้งนี้เนนหนักในสวนซึ่งแสดงสภาพการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดข้ึนในชนบทปจจุบัน 
โดยเฉพาะผลที่เกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ  
12404  วิเคราะหวรรณกรรมไทย  
            Critical Study of Thai Literature 

หลักเบ้ืองตนในการวิจารณวรรณกรรม พิจารณาประพันธเฉพาะเรื่องจากสมัยตางๆ โดยใชวิธีการอานอยาง
ละเอียด วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นในแงมุมตางๆ ตามความเหมาะสมของวรรณกรรมแตละเรื่อง  
12405  ลักษณะภาษาไทย  
            Characteristics of the Thai Language 

ลักษณะสําคัญของภาษาไทยในเรื่อง เสียง คํา ความหมาย และประโยค ความแตกตางระหวางเสยีงของคํา
และรูปของคํา การสรางคําไทย การนําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และ
ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม และวฒันธรรม   
12406  ไทยกับการปรบัประเทศใหทนัสมัย  
             Modernization in Thailand 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงใหเปนสมัยใหมในประเทศไทยตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
โดยพิจารณาจากสภาพพื้นฐานกอนการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึน ทางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความขัดแยงที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงและสภาพสังคม
ที่มีอยูเดิมและผลกระทบที่ตามมา  
12407  แนวคดิไทย  
            The Thai Mind 

แนวคิดสําคัญๆ ของคนไทยที่เก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปจจัยที่เปนเหตุและผลของแนวคิด 
เหลานั้นตลอดจนวิวัฒนาการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
12408  วรรณกรรมทองถิ่นของไทย  
            Thai Folk Literature 

ความหมาย ประเภท แหลงที่มาและความสัมพันธของวรรณกรรมทองถิ่น หลักการอานและวิเคราะห
วรรณกรรมทองถิ่น โดยใชตัวอยางจากวรรณกรรมภาคตางๆ เลือกศึกษาวรรณกรรมในทองถิ่นของตนเอง 1 เลม และ
ของภาคอื่นอีก 1 เลม  

 
 



12409  ประสบการณไทยคดศีึกษา 
            Experience in Thai Studies 

ความสําคัญของไทยคดีศึกษาในการพัฒนาประเทศ สถานภาพและการศึกษาคนควาทางไทยคดีศึกษา 
องคกรที่คนควาและเผยแพรความรูทางไทยคดีศึกษา การประยุกตความรูทางไทยคดีศึกษาเพื่ออนุรักษ พัฒนาและ
เผยแพรวัฒนธรรมไทย เทคนิค วิธีการและปญหาในการเผยแพรไทยคดีศึกษาทางสื่อมวลชน กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือ
พัฒนาใหเปนผูมคีุณธรรม  จริยธรรม และภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ  
13201  สารสนเทศศาสตรเบ้ืองตน  
            Introduction to Information Science 

ความคิด แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของงานสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร ประเภทและรูปแบบของ
ระบบสารสนเทศ บุคลากรและผูที่เก่ียวของกับงานสารสนเทศ การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีกับ
งานสารสนเทศ  
13202  การสื่อสาร  
           Communication 

ความหมาย องคประกอบ โครงสรางของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร ความสําคัญของ
การสื่อสารตองานสารสนเทศ แนวคิดและกระบวนการประชาสัมพันธในงานสารสนเทศ การกระจายสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการสื่อสาร อิทธิพลของการสื่อสารที่มีตอพฤติกรรมมนุษย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของ
มนุษยและการพัฒนาสังคม สภาพและปญหาของการสื่อสารในงานสารสนเทศ  
13203  การวิจัยเบ้ืองตนทางสารสนเทศศาสตร  
            Introduction to Research in Information Science 

ความหมาย ความสําคัญและประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติเบ้ืองตนที่ใชในการ
วิจัย  การดําเนินการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร การเขียนโครงการวิจัย การรายงานผลการวิจัยและการเผยแพร
ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร  
13311  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
           Information Resource Development  

ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบตางๆ แหลงผลิตและเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากร  
สารสนเทศ การศึกษาผูใช   หลักการ กระบวนการและวิธีการจัดหาสารสนเทศ การคัดเลือก การสั่งซื้อ ขอแลกเปลี่ยน 
การตรวจรับ การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก  
13312  การวิเคราะหสารสนเทศ  
            Information Analysis 

แนวคดิเก่ียวกับการวิเคราะหสารสนเทศ เทคนคิการวิเคราะหสารสนเทศ การจัดหมวดหมู การทํารายการ การ
ทําสาระสังเขปและดรรชน ีการประยุกตคอมพิวเตอรกับการวิเคราะหสารสนเทศ  
13313  การบริการและเผยแพรสารสนเทศ  
            Information Services and Dissemination 

แนวคิดและหลักการในการจัดและบริหารงานบริการและเผยแพรสสารสนเทศ วัตถุประสงคและหนาที่ในการ
บริการสารสนเทศ แหลงชวยคนควาและบริการสารสนเทศ ลักษณะและพฤติกรรมของผูใช วิธีสงเสริมการใชบริการ 
ประเภทของบริการสารสนเทศ บทบาทการควบคุมทางบรรณานุกรม การบริการสารสนเทศทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ  
13314  การจัดการระบบสารสนเทศ  
            Information Systems   Management 

การกําหนดนโยบายระบบสารสนเทศ การวางแผน การวิเคราะห และการควบคุมระบบโครงสรางของการ
บริหาร หลักและเทคนิคการบริหารระบบสารสนเทศ งานบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ งานประเมินและการ
รายงาน การประยุกตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
13321  การเขียนเพื่อการสื่อสารธรุกิจ  
            Writing for Business Communication 
            หลักและรูปแบบการเขียนเพื่อการสือ่สารธรุกิจ และการตดิตอราชการ   การเขียนรายงานประเภทตางๆ 
แบบอยางและวิธีใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การเลือกใชถอยคําสาํนวนทีถู่กตองเหมาะสม 
13323  การบริหารการเงินและการปฏบิัติการ  
            Financial and Operation Management 

หนาที่ บทบาท และความสําคัญของการบริหารการเงิน วิธีวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน โครงสรางของ
เงินทุน การจัดหาเงินทุน การปฏิบัติ การปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐานในการผลิตและการใหบริการ การวางแผน การดําเนินงาน
และการควบคุมองคการใหเปนไปตามวัตถุประสงค การออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ การพยากรณความตองการ การ
เลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนกระบวนการผลิตและการใหบริการ การควบคุมสินคาคงคลัง การควบคุมคุณภาพการผลิต
และการใหบริการ การจัดการโครงการ  

  
 



13401  ประสบการณวชิาชีพสารสนเทศศาสตร  
            Professional Experience in Information Science 
การประยุกตหลกัการและทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตรสูภาคปฏิบัต ิการใชกรณีศึกษา สถานการณจําลองเพื่อวิเคราะห
และตดัสินใจ จรรยาวิชาชีพสารสนเทศศาสตร กิจกรรมกลุมสมัพันธเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีคณุธรรม จริยธรรมและ
ภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ 
13411  สารสนเทศลักษณะพิเศษ  
            Special Information 

ลักษณะและคุณสมบัติของสารสนเทศลักษณะพิเศษประเภทตางๆ การจัดหา จัดเก็บ และใหบริการสารสนเทศ
ลักษณะพิเศษ การสงวนรักษา และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการสารสนเทศลักษณะพิเศษ  
13412  แหลงสารสนเทศทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร  
            Information Sources in Social Sciences, Humanities and Science 

ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ และวรรณกรรมสําคัญทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร 
ทรัพยากรสารสนเทศ แหลงผลิต เผยแพร และบริการสารสนเทศในแตละศาสตร  
13413  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน  
            Introduction to Information Technology 

การนําเทคโนโลยีมาใชในงานสารสนเทศ ลักษณะ ความสามารถและขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การคัดเลือก การจัดหาเทคโนโลยี ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร การจัดการบุคลากร งบประมาณ การ
ประเมิน และประเด็นสําคัญที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
13421  การบริหารงานสํานักงาน  
            Office Management 

หลักและทฤษฎีการบริหาร ผูบริหารและผูปฏิบัติงานสํานักงาน บุคลิกภาพ มรรยาทและการสมาคม หลักการ
และเทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงานในดานงานเลขานุการ งานสารบรรณ งานเอกสารสํานักงาน งานพัสดุสํานักงาน 
การจัดการประชุม ขอมูลและแหลงขอมูลสํานักงาน การสื่อสารและการประชาสัมพันธสํานักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานสํานักงาน  
13422  พฤติกรรมองคการและการจดัการการตลาด 
            Organization Behavior and Marketing Management 

จิตวิทยาและสังคมวิทยาข้ันพ้ืนฐานที่เก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคล เนนการรับรู ความเชื่อ ทัศนคติ ความ
ตองการ และการจูงใจ ศึกษาพฤติกรรมของคนในกลุมเก่ียวกับคานิยม การปฏิบัติตอกัน การติดตอสื่อสาร และการเปน
ผูนํา ความสําคัญของมนุษย พฤติกรรมในองคการและการจัดการ การจัดรูปแบบองคการ และการจัดการทรัพยากร
มนุษยในองคการของรัฐและธุรกิจ  

รูปแบบพื้นฐานทางดานการตลาด การดําเนินงานขององคการตลาดในการจัดจําหนายผลิตภัณฑหรือการ
บริการ การสงเสริมการขาย เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะหตลาด การวิจัยตลาด การวางกลยุทธการตลาดและ
แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาดระหวางประเทศ  
13423  ระบบสารสนเทศสํานักงาน  
            Office Information System 

แนวคิดเก่ียวกับงานสํานักงานและระบบสารสนเทศสํานักงาน วงจรสารสนเทศสํานักงาน การจัดการขอมูล 
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ ระบบสื่อสารสํานักงาน การจัดการสารสนเทศสํานักงาน การจัดการโครงการ
ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงาน  
22222 การอานภาษาอังกฤษ 
            English Reading 
            กลวิธีในการอาน  การฝกทักษะการอาน การเพิ่มพูนความรูเรื่องโครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ 
โดยใชขอเขียนทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร วทิยาศาสตร และสิ่งทีพ่บเห็นในชีวติประจําวนั  เชน ปายประกาศ 
หนังสือพิมพ และบทความโฆษณา 
22321  ภาษาอังกฤษสาํหรับคร ู
            English for Language Teachers 
 ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษในดานระบบเสียง ระบบคํา ระบบโครงสรางประโยค 
ตลอดจนความหมาย บทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล ความแตกตางบางประการระหวางภาษาไทยกับ
ภาษาอังกฤษ ปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย และแนวทางแกไข 
22322  การเขียนภาษาอังกฤษ 
            English Writing 
 ศึกษาแนวทางและกลวิธีในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พรอมทั้งฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ในระดับคํา วลี ประโยค ยอหนา และความเรียงสั้นๆ 
32405  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
            Management Information Systems (MIS) 
 แนวคดิของระบบเกี่ยวกับการจดัการ การนําวิธีเชิงระบบมาใชกับการจัดขอมูลเพ่ือการบริหารพัฒนาการของ
การประมวลผล ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับฐานขอมูล การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ประโยชนของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ และการนําไปใช 



41401   ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 
            English for Lawyers 
 ศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชโดยทั่วไปในกฎหมาย เพ่ือใหสามารถอานและเขาใจความหมาย
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับกฎหมาย 
41406   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบริหารธรุกิจ 
            Introduction to Business Administration 
 ลักษณะขององคการธุรกิจ ธุรกิจในรูปแบบตางๆ หนาที่งานทางธุรกิจ การผลติ การเงิน การบริหารงานบุคคล
และการตลาด เปาหมายของธรุกิจ กลไกการหาทุน และใชทุนเพ่ือการดําเนินงานทางเศรษฐกจิที่มผีลกระทบตอสังคม 
ผูบริโภค พนักงาน ผูถือหุนและผูเคยคา 
 บทบาทของกฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งไดแก กฎหมายที่เก่ียวกับรูปแบบและ
หลักเกณฑการกอตั้งองคกรธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ การลมละลาย กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
คุมครองผูบริโภค กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 
96302  สารสนเทศธุรกิจเบื้องตน 
            Introduction to Business Information 
 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสารสนเทศธุรกิจ การกําหนดนโยบายระบบสารสนเทศธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห 
และการควบคุมระบบโครงสรางของการบริหารงาน หลักและเทคนิคการบริหารระบบสารสนเทศงานการผลิต งาน
การตลาด  งานจัดซื้อ งานบัญชีและการเงิน งานบุคคล งานสํานักงาน งานบริการ ความหมายและวิวัฒนาการของการ
นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการสารสนเทศธุรกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจตอการดําเนินธุรกิจ การ
ใชสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ 
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