
ค าอธบิายชุดวชิา 
 

 10103 ทกัษะชวีติ 

  Life Skills 
 ทกัษะในการด าเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม ่ ความใฝ่รู ้ การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม่  ความสามารถในดา้น 

การจัดการ  การใชเ้ทคโนโลย ี การใชเ้หตผุล  การคดิวเิคราะห ์ การแกปั้ญหา  การเจรจาตอ่รอง  การประนีประนอม  การขจัด

ความเครยีด  คณุธรรม  จรยิธรรม  มนุษยสมัพันธ ์ มารยาท  และการสมาคม 
  

 10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  English for Communication 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  
 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  Human Civilization 
 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก  การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตแิละกับสงัคม

รอบตัว  วถิกีารด าเนนิชวีติ  ภมูปัิญญา  ความนกึคดิ  ศลิปะ  และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  

 10131 สงัคมมนุษย ์

  Human Society 
 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์ การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม  การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์    

องคป์ระกอบของสงัคม  พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม  กลไกทางการเมอืง  กฎหมาย  เศรษฐกจิ  และสงัคม  ซึง่สง่ผลตอ่การจัด
ระเบยีบสงัคมมนุษย ์ ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข  การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

  

 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ              
  Science, Technology and Environment for Life 

 แนวคดิ  ทฤษฎ ี ความคดิเชงิวเิคราะห ์ กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ธรรมชาตวิทิยา 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์ มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม  สขุภาพอนามัยและโภชนาการ  การประยุกต ์  

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 
  

 10151 ไทยศกึษา 

  Thai Studies 
 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย  การตัง้ถิน่ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก  และการประยกุตผ์สมผสาน  การจัด

ระเบยีบสงัคม  การเมอืง  เศรษฐกจิ  การศกึษา  วฒันธรรม  ศาสนาและพธิกีรรม  ภาษาและวรรณคด ี ศลิปกรรม    
  

 10152 ไทยกบัสงัคมโลก 
  Thailand and the World Community 

 สภาวการณ์ แนวโนม้ และลักษณะความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในสงัคมโลก สถานะของประเทศไทย 

ในสงัคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกและผลกระทบตอ่ประเทศไทย สภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
ในประเทศไทยอนัเป็นผลจากระแสโลกาภวิตัน ์รูปแบบและวธิกีารในการเผชญิปัญหาและผลกระทบ  

  
 10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  Thai for Communication 
 ภาษากับการสือ่สาร  บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม  ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา  หลกัการใชภ้าษา 

ในการสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีน  การพัฒนาทักษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

  
 10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

  Khmer for Communication 
 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อกัษรเชลยีงและอักษรมลู ค าศพัทพ์ืน้ฐานในชวีติประจ าวนั 

โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทักษะการฟัง การพูด  การอา่น  และการเขยีน  เพือ่การสือ่สารในระดับพืน้ฐาน 

ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 
  

 10171 การใชภ้าษาองักฤษ 
  Interaction: Effective Communication in English 

 ฝึกทักษะ  ฟัง  พูด  อา่น  เขยีนภาษาองักฤษ  เพือ่ใชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจ าวนัและในการประกอบกจิการงาน  
เชน่  การทักทาย  การเชือ้เชญิ  การแสดงความเสยีใจ  การแสดงความยนิด ี และการประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น  ศกึษาวธิี

แสดงออกของเจา้ของภาษา  และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การแสดงออกของคนไทย 
  

 10201 ประวตัศิาสตรไ์ทย  

  Thai History 
 หลกัฐานและววิัฒนาการของประวตัศิาสตรไ์ทย อารยธรรมดัง้เดมิ จดุเริม่ตน้ของคนไทยในประวตัศิาสตร ์การกอ่ตวั 

ของสงัคม รัฐ และอาณาจักร สภาพเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมในแตล่ะสมัย สภาพการเมอืงภายใน ความสมัพันธก์ับ
ตา่งประเทศทัง้ภายในและภายนอกเอเชยี การเปลีย่นแปลงจากสงัคมเกา่สูส่งัคมใหม ่การเผชญิอทิธพิลตะวนัตก การปฏริูป 

ในตน้พุทธศตวรรษที ่25 การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การด าเนนินโยบายตา่งประเทศ ปัญหาการเมอืง การปกครอง

และสภาพเศรษฐกจิและสงัคมร่วมสมัย 



 10202 การอา่นภาษาไทย  

  Thai Reading 
 ความรูเ้บือ้งตน้และกลวธิใีนการอา่น ความหมายหลายนัยของค าในภาษาไทย ลักษณะงานเขยีนแตล่ะประเภท ลกัษณะ

ภาษาเขยีนทีด่แีละไมด่ ีฝึกใหแ้กป้ระโยค ขอ้ความ และย่อหนา้ใหเ้ป็นภาษาเขยีนทีด่ ีโดยใชต้วัอยา่งจากหนังสอืพมิพ ์ประกาศ 
แจง้ความ  ค าโฆษณา  เรือ่งสัน้  เรือ่งแปล  และบทความ  

ฝึกการจับความคดิส าคญั ฝึกการอา่นจับใจความงานเขยีนประเภทตา่งๆ และบทความทางวชิาการในแขนงตา่งๆ เพือ่จับ

ประเด็นส าคญัของเรือ่ง เพือ่วเิคราะหส์มมตฐิานของผูเ้ขยีน สรุปความคดิหรอืสิง่ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการจะสนับสนุนหรอืโตแ้ยง้ได ้และ 
ใหส้ามารถแยกไดอ้อกวา่สว่นใดเป็นขอ้เท็จจรงิ  ความคดิเห็นหรอืความรูส้กึสว่นตวัของผูเ้ขยีน  

  
 10203 พฤตกิรรมมนุษย ์

  Human Behavior 
 กลไกของการรูส้กึ รับรู ้เรยีนรู ้ร าลกึ คดิ ปรารถนา ฯลฯ ซึง่มผีลใหเ้กดิเป็นการกระท าของบคุคลและก าหนดบคุลกิภาพ 

ความแตกตา่งของบคุลกิภาพ พัฒนาการของพฤตกิรรมตามวัยและประสบการณ์สงัคมของบคุคล พฤตกิรรมของบคุคลเมือ่เป็น

สมาชกิของกลุม่สงัคม กลไกของการด ารงชวีติในสงัคมมนุษย ์พืน้ฐานความจ าเป็นทางชวีภาพของชวีติกลุม่ การจัดระเบยีบของ
สงัคมมนุษยด์ว้ยระบบบรรทดัฐานนอกเหนอืระบบธรรมชาต ิชวีภาพ อทิธพิลและพลงัของกลุม่เหนอืบคุคล บทบาทของบคุคล 

ในการสรา้ง ฝืน และเปลีย่นแปลงระเบยีบของสงัคม  
วฒันธรรมอนัเป็นแบบอย่างของการด าเนนิชวีติบคุคลและสงัคมของมนุษย ์ซึง่เกดิจากความสามารถสรา้งสญัลักษณ์ 

ก าหนดความหมาย และใหค้ณุคา่แกส่ ิง่ธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นุษยส์รา้งสรรคข์ึน้มานอกเหนอืสภาพธรรมชาต ิแลว้ใชเ้ป็นหลักเกณฑ์

ก าหนดรูปแบบวถิชีวีติตา่งๆ  
  

 11111 สงัคมและวฒันธรรมไทย 
  Thai Society and Culture 

 แนวคดิและพัฒนาการการศกึษาสงัคมและวฒันธรรมไทย ระบบความสมัพันธท์างสงัคมและโครงสรา้งสงัคมไทย  
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและกลุม่ชาตพัินธุ ์ความสมัพันธร์ะหวา่งเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม กบัพัฒนาการของเมอืงและ

ชนบทไทย บรูณาการภาพรวมของสงัคมวัฒนธรรมไทย 

 
 11112 วฒันธรรมพืน้บา้นของไทย 

  Thai Folk Culture 
 แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมพืน้บา้น เพลงพืน้บา้น ความเชือ่ พธิกีรรม การแสดงพืน้บา้น การละเลน่พืน้บา้น ภาษาถิน่  

นทิานพืน้บา้น ปรศินาค าทาย ภาษิต ส านวน และค าพังเพย ศลิปหัตถกรรมพืน้บา้น การเปลีย่นแปลง การอนุรักษ์และพัฒนา

วฒันธรรมพืน้บา้น 
  

 11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ 
  English for Business 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในวงการธรุกจิ เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตอ่สือ่สาร และเพิม่พูน

ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน  
  

 11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
  English for Tourism 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้ารสือ่สารกบัชาวตา่งประเทศ การตดิตอ่ซือ้ขาย การบรกิารเกีย่วกับ 
การทอ่งเทีย่ว การใหข้อ้มูลดา้นภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณีและศลิปวัฒนธรรมไทย  

  

 11303 ภาษาองักฤษส าหรบัพนกังานโรงแรม 
  English for Hotel Personnel 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในธุรกจิโรงแรม ศพัทแ์ละส านวนเฉพาะทีใ่ชเ้กีย่วกบังานใน
แผนกตา่งๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่การตดิตอ่สือ่สารเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงาน และเพือ่พัฒนาตนเอง

ในงานอาชพี 

  
 11304 ภาษาองักฤษส าหรบัเจา้หนา้ทีส่ านกังาน 

  English for Office Staff 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในส านักงาน ศพัทแ์ละส านวนเฉพาะทีใ่ชเ้กีย่วกบังานใน 

แผนกตา่งๆ ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่การตดิตอ่สือ่สารเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานในส านักงาน 
  

 11305 ภาษาองักฤษส าหรบัผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์          

  English for Computer Users 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชใ้นต ารา บทความ ขอ้เขยีนเกีย่วกับคอมพวิเตอร์ คูม่อืการใชค้อมพวิเตอร ์  

ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชเ้พือ่ตดิตอ่สือ่สาร เพิม่พูนประสทิธภิาพของการด าเนนิธรุกจิเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์ 
  

 11306 ภาษาองักฤษส าหรบับุคลากรสาธารณสขุ 

  English for Health Personnel 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในต ารา บทความ และขอ้เขยีน การอา่น การสนทนาและ

แลกเปลีย่นความรู ้ขา่วสาร ขอ้มลู และความคดิเห็นเกีย่วกบัการสาธารณสขุ เพือ่ประโยชนท์ัง้ในดา้นการแสวงหาความรูแ้ละ
ประสบการณ์ การด าเนนิงานของหน่วยงาน และการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสขุ 



 11307 ภาษาองักฤษส าหรบัชา่ง 

  English for Technicians 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในงานชา่งแขนงตา่งๆ โดยเฉพาะการอา่นคูม่อื การเขยีน

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานประจ า ตลอดจนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการสือ่สารเพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานและเพือ่พัฒนาตนเอง
ในงานอาชพี  

  

 11308 ภาษาองักฤษเพือ่การเกษตร 
  English for Agriculture 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในการเกษตร การอา่นขอ้เขยีนหรอืบทความทางดา้นการเกษตร 
การสนทนาและแลกเปลีย่นความรู ้ขา่วสาร ขอ้มลู และความคดิเห็นเกีย่วกบัการเกษตร  

  
 11309 ทฤษฎกีารสอนภาษา 

  Principles of Language Teaching 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและเทคนคิวธิกีารสอนภาษาตา่งประเทศ การวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้รยีนเพือ่พัฒนาหลกัสตูรและ
สือ่การเรยีนรู ้การสรา้งแผนการเรยีนรูแ้ละจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้กลวธิกีารเรยีนภาษา การวเิคราะห์

และแกไ้ขปัญหาการเรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีนเป็นกลุม่และรายบคุคล ทักษะการสอนภาษาโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่กลาง  
  

 11310 ภาษาองักฤษส าหรบันกัรฐัศาสตร ์

  English for Political Scientists 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปในสาขาวชิารัฐศาสตร ์การท าความเขา้ใจกับขา่วสารการเมอืง 

ทีป่รากฎในสือ่ตา่งๆ โดยเนน้การอา่นและฟังขา่ว สารคด ีบทความในหนังสอืพมิพ ์หนังสอื สือ่อเิล็กทรอนกิส และงานเขยีนทาง
วชิาการ ตลอดจนการสนทนาและแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัการเมอืงและประเด็นตา่งๆ ทางรัฐศาสตร์ 

 
 12301 ววิฒันาการการเมอืงไทย 

  Evolution of Thai Politics 

 พืน้ฐานความรูแ้ละววิัฒนาการการเมอืงไทย ในเชงิวธิกีารศกึษา รูปแบบ และสถาบนัทางการเมอืงไทยตา่งๆ  
ระบบราชการ พรรคการเมอืง องคก์รอสิระทางการเมอืง วฒันธรรมทางการเมอืง รวมทัง้รูปแบบการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

 
 12302 เศรษฐกจิไทย 

  Thai Economy 

 สภาพสงัคมเกษตรกรรมกอ่นสมัยรัตนโกสนิทรแ์ละสมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ โครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิไทยสมัย
รัตนโกสนิทรต์อนตน้ โครงสรา้งของการผลติ โครงสรา้งของการถอืครองปัจจัยการผลติ ระบบตลาดภายในประเทศ การคา้ระหวา่ง

ประเทศ การจัดระบบการเงนิ งบประมาณ และระบบการคลงัของรัฐ เปรยีบเทยีบกับการเปลีย่นโครงสรา้งทางเศรษฐกจิภายหลงั
สนธสิญัญาเบาวร์งิ และการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารเศรษฐกจิในสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว การ

เปลีย่นแปลงภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ชีใ้หเ้ห็นอทิธพิลของชาตนิยิม บทบาทของรัฐในการปรับปรุงระบบการเงนิ การธนาคาร 

และการคลงั วเิคราะหโ์ครงสรา้งเศรษฐกจิไทย ตัง้แตเ่ริม่มกีารใชแ้ผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตเิป็นตน้มา และปัญหา 
ของเศรษฐกจิไทยในอนาคต 

 
 12303 สงัคมไทย 

  Thai Society 
 ลกัษณะความสมัพันธร์ะหวา่งประเภทบคุคลและกลุม่ในชวีติความเป็นอยูข่องคนไทย คตนิยิม และบรรทดัฐานทั่วไป 

ของความสมัพันธท์างสงัคมไทย แบบความสมัพันธท์ีส่ าคัญๆ ของคนไทย ไดแ้ก ่ระบบอปุถัมภ ์ระบบราชการ ระบบพรรคพวก 

โครงสรา้งสงัคมไทยในปัจจุบนัและลักษณะทีส่บืเนื่องจากสงัคมไทยในอดตี โครงสรา้งสงัคมไทยในระดบัมหภาคและจลุภาค  
ระบบความสมัพันธท์างสงัคมระดบัชมุชน ในรูปแบบทีเ่ป็นองคก์รและสถาบนัสงัคม ชมุชนชนบท ชมุชนเมอืง กลุม่ชาตพัินธุใ์หญ ่

และกลุม่ชาตพัินธุย์่อย  
  

 12304 ความเชือ่และศาสนาในสงัคมไทย 

  Beliefs and Religions in Thai Society 
 ลกัษณะความคดิ ความเชือ่เรือ่งศาสนาและไสยศาสตรข์องคนไทยในระดบัชาวบา้นสามัญชนและระดับผูรู้ผู้เ้รยีน  

ธรรมเนยีมประเพณีทางศาสนาและไสยศาสตรท์ีป่ฏบิัตใินชวีติของบคุคลและสงัคมทีม่อียูใ่นปัจจุบนั การเขา้มาและพัฒนาการ 
ของศาสนาตา่งๆ ในสงัคมไทย หลกัการพธิกีรรมและการจัดระเบยีบองคก์รของศาสนาตา่งๆ ในประเทศไทย เนน้บทบาทและ

ความส าคัญของระบบความเชือ่และศาสนาทีม่ตีอ่สถาบนัตา่งๆ ของสงัคมและวฒันธรรมไทยตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั  

 
 12305 ศลิปะกบัสงัคมไทย 

  Thai Arts and Thai Society 
 ศลิปะชัน้สงูและศลิปะชาวบา้นของไทยในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จติรกรรม ประตมิากรรม เครือ่งใชส้อยภาษา  

และนาฎดรุยิางค ์ความสมัพันธข์องศลิปะกบัชวีติ ความคดิทีอ่ยูเ่บือ้งหลงังานศลิปะ ภมูหิลงัและเหตกุารณ์ทางประวัตศิาสตร์  

แรงบนัดาลทีผ่ลักดนัใหส้รา้งสรรคใ์นเชงิอนุรักษ์หรอืพัฒนางานศลิปะ  
  

 12306 วรรณคดไีทย 
  Thai Literature 

 ลกัษณะและภมูหิลงัของวรรณคดไีทย พัฒนาการดา้นรูปแบบ เนือ้หา แนวคดิ สนุทรยีภาพ และกลวธิกีารประพันธ ์
ของกวแีละนักเขยีน ตัง้แตส่มัยสโุขทัยจนถงึปัจจบุนั  



 12307 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองไทย 

  Thai Science and Technology 
 ความรูเ้กีย่วกับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีัง้เดมิของไทยในดา้นตา่งๆ ผลกระทบทีม่ตีอ่สงัคมการแพร่เขา้มาของ

วทิยาศาสตรแ์นวโนม้จากตะวนัตก การรือ้ฟ้ืนความรูด้ัง้เดมิเหลา่นี ้การน าความรูบ้างดา้นมาดดัแปลงเป็นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
  

 12401 ขา้วกบัสงัคมไทย             

  Rice and Thai Society 
 ความสมัพันธร์ะหวา่งการปลกูขา้วเพือ่เป็นอาหารหลกักบัพัฒนาการของชมุชนและรัฐในประเทศไทย โดยอาศัยหลกัฐาน

ทางโบราณคดแีละประวัตศิาสตร ์ประเพณีและพธิกีรรมตลอดจนระบบความเชือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการปลกูขา้ว ความส าคญัของขา้วใน
วฒันธรรม หรอืวถิชีวีติของชาวไทย หนา้ทีข่องรัฐตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัในการจัดทีด่นิใหร้าษฎรท ากนิ การออกกฎหมาย 

การคุม้ครองการท านา การเก็บภาษีอากร การจัดการชลประทาน การคา้ขา้วกับตา่งประเทศ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงทาง 
เศรษฐกจิและเทคโนโลยทีีม่ผีลกระทบตอ่การปลกูขา้วและสงัคมชาวนา 

  

 12402 วฒันธรรมกบัการทอ่งเทีย่ว 
  Culture and Tourism 

    ความหมาย ความส าคญั และประเภทของการทอ่งเทีย่ว คณุคา่และแนวทางการอนุรักษ์แหลง่ทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ปัญหา 
อนัเกดิจากการด าเนนิการของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของไทย  

 

 

 

12403 

 

ชนบทไทย 
  Rural Thailand 

 สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมของชนบทไทย เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพ และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก
ปัจจัยตา่งๆ ทัง้นีเ้นน้หนักในสว่นซึง่แสดงสภาพการเปลีย่นแปลง และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในชนบทปัจจบุนั โดยเฉพาะผลทีเ่กดิจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสงัคมแหง่ชาต ิ 
  

 12405 ลกัษณะภาษาไทย 
  Characteristics of the Thai Language 

 ลกัษณะส าคญัของภาษาไทยในเรือ่ง เสยีง ค า ความหมาย และประโยค ความแตกตา่งระหวา่งเสยีงของค าและรูปของค า 

การสรา้งค าไทย การน าภาษาตา่งประเทศมาใชใ้นภาษาไทย การเปลีย่นแปลงของภาษา และความสมัพันธร์ะหวา่งภาษากับสงัคม 
และวัฒนธรรม   

  
 12406 ไทยกบัการปรบัประเทศใหท้นัสมยั 

  Modernization in Thailand 
 กระบวนการเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นสมัยใหมใ่นประเทศไทยตัง้แตส่มัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  

โดยพจิารณาจากสภาพพืน้ฐานกอ่นการเปลีย่นแปลง และวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ  

สงัคม รวมถงึความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้จากสภาพสงัคมทีม่อียูเ่ดมิและผลกระทบทีต่ามมาจนถงึปัจจบุนั  
  

 12407 แนวคดิไทย 
  The Thai Mind 

 แนวคดิส าคญัๆ ของคนไทยทีเ่กีย่วกบัการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ปัจจัยทีเ่ป็นเหตแุละผลของแนวคดิเหลา่นัน้

ตลอดจนววิฒันาการตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั 
  

 12409 ประสบการณ์ไทยคดศีกึษา 
  Experience in Thai Studies 

 สถานภาพและการศกึษาคน้ควา้ดา้นไทยคดศีกึษา สถาบนัทีค่น้ควา้และเผยแพร่ความรูท้างไทยคดศีกึษา การประยุกต์
และบรูณาการความรูท้างไทยคดศีกึษาเพือ่อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่วฒันธรรมไทย เทคนคิ วธิกีารและปัญหาในการเผยแพร่ 

ไทยคดศีกึษา กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

  
 13201 สารสนเทศศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  Introduction to Information Science 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีและพัฒนาการของงานสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศและ 

ระบบสารสนเทศ บคุลากรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานสารสนเทศ องคก์ารและเครอืขา่ยดา้นสารสนเทศ การจัดเก็บและคน้คนื

สารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยใีนงานสารสนเทศ จรยิธรรม และกฎหมายส าคญัในงานสารสนเทศ  
  

 13202 การสือ่สาร 
  Communication  

 ความหมาย องคป์ระกอบ โครงสรา้งของการสือ่สาร กระบวนการสือ่สาร ทฤษฎกีารสือ่สาร ความส าคญัองการสือ่สารตอ่

งานสารสนเทศ แนวคดิและกระบวนการประชาสมัพันธใ์นงานสารสนเทศ การกระจายสารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร อทิธพิล
ของการสือ่สารทีม่ตีอ่พฤตกิรรมมนุษย ์การเปลีย่นแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมของมนุษยแ์ละการพัฒนาสงัคม สภาพและปัญหาของ

การสือ่สารในงานสารสนเทศ 
  

 13202 การสือ่สารในงานสารสนเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) 
  Communication in Information Work 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและประเภทของการสือ่สาร บทบาทของการสือ่สารในงานสารสนเทศ การประชาสมัพันธใ์นงาน

สารสนเทศ เทคโนโลยเีพือ่การสือ่กสารในงานสารสนเทศ สภาพและปัญหาของการสือ่สารในงานสารสนเทศ  



 13203 การวจิยัเบือ้งตน้ทางสารสนเทศศาสตร ์

  Introduction to Research in Information Science 
 ความหมาย ความส าคญั และประเภทของการวจิัย กระบวนการวจิัย ระเบยีบวธิกีารวจิัย สถติเิบือ้งตน้ในการวจิัย   

การด าเนนิการวจิัยทางสารสนเทศศาสตร ์การเขยีนโครงการวจิัย รายงานผลการวจิัยและการเผยแพร่ ผลการวจิัยทาง 
สารสนเทศศาสตร ์จรยิธรรมของนักวจิัย 

  

 13311 การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 
  Information Resources Development 

 แนวคดิเกีย่วกบัทรัพยากรสารสนเทศ แหลง่ผลติและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละการศกึษาผูใ้ช ้หลกัการและวธิกีารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การคดัเลอืก การสัง่ซือ้  

ขอ แลกเปลีย่น การตรวจรับ การประเมนิทรัพยากรสารสนเทศ การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก ความร่วมมอืในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยใีนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ 
  Information Analysis 

 แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะหส์ารสนเทศ เทคนคิการวเิคราะหส์ารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ การท ารายการ การท า
สาระสงัเขปและดรรชนี การประยกุตค์อมพวิเตอรก์บัการวเิคราะหส์ารสนเทศ  

  

 13312 การวเิคราะหส์ารสนเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) 
  Information Analysis 

 แนวคดิและหลักการวเิคราะหส์ารสนเทศ ระบบการวเิคราะหส์ารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ การท ารายการมาตรฐานส าคญั 
เมทาดาทา การท าดรรชนแีละสาระสงัเขป การควบคมุค าศพัท ์การใชเ้ทคโนโลยใีนการวเิคราะหส์ารสนเทศ  

  
 13313 การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ 

  Information Services and Dissemination 

 แนวคดิและหลักการในการจัดและบรหิารงานบรกิารและเผยแพร่สสารสนเทศ วตัถปุระสงคแ์ละหนา้ทีใ่นการบรกิาร
สารสนเทศ แหลง่ชว่ยคน้ควา้และบรกิารสารสนเทศ ลกัษณะและพฤตกิรรมของผูใ้ช ้วธิสีง่เสรมิการใชบ้รกิาร ประเภทของบรกิาร

สารสนเทศ บทบาทการควบคมุทางบรรณานุกรม การบรกิารสารสนเทศทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ  
 

 13313 การบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) 

  Information Services and Dissemination 
 แนวคดิและหลักการในการจัดงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ วตัถปุระสงคแ์ละหนา้ทีใ่นการบรกิารสารสนเทศ  

ประเภทของการบรกิารสารสนเทศ แหลง่ชว่ยคน้ควา้สารสนเทศ ลักษณะและพฤตกิรรมของผูใ้ช ้การสง่เสรมิการใชบ้รกิาร  
การจัดหน่วยงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ การประเมนิงานบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ การบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ

ทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ  

  
 13314 การจดัการระบบสารสนเทศ  

  Information System Management  
  การก าหนดนโยบายระบบสารสนเทศ การวางแผน การวเิคราะห ์และการควบคมุระบบโครงสรา้งของการบรหิารงาน 

 หลกัและเทคนคิการบรหิารระบบสารสนเทศ งานบคุคล งานการเงนิ งานงบประมาณ งานประเมนิและการรายงาน  
การประยกุตร์ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 13314 การจดัการองคก์ารสารสนเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) 
  Management of Information Organizations 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการบรหิารและจัดการองคก์าร หลักการจัดการองคก์ารสมัยใหม ่หนา้ทีข่องการจัดการ 
กระบวนการจัดการองคก์ารสารสนเทศ สภาพแวดลอ้มและปัจจัยส าคญัในการจัดการองคก์ารสารสนเทศ โครงสรา้งองคก์าร 

การวางแผน การจัดการทรัพยากรดา้นตา่งๆ การจัดการความเปลีย่นแปลง 

  
 13321 การเขยีนเพือ่การสือ่สารธุรกจิ 

  Writing for Business Communication 
 หลกัและรูปแบบการเขยีนเพือ่การสือ่สารธรุกจิ และการตดิตอ่ราชการ การเขยีนเอกสารโตต้อบ การเขยีนรายงาน 

ประเภทตา่งๆ แบบอย่างและวธิใีชภ้าษาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ การเลอืกใชถ้อ้ยค าส านวนทีถู่กตอ้งเหมาะสม 
  

 13323 การบรหิารการเงนิและการปฏบิตักิาร      

  Financial and Operation Management 
 หนา้ที ่บทบาท และความส าคัญของการบรหิารการเงนิ วธิกีารวางแผนทางการเงนิ โครงสรา้งของเงนิทนุ การจัดหา

เงนิทนุ การปฏบิตักิารขัน้พืน้ฐานในการผลติและการใหบ้รกิาร การวางแผน การด าเนนิงานและการควบคมุองคก์ารใหเ้ป็นไปตาม
วตัถปุระสงค ์การออกแบบและวจิัยผลติภัณฑ ์การพยากรณ์ความตอ้งการ การเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางแผนกระบวนการผลติและ 

การใหบ้รกิาร การควบคมุสนิคา้คงคลงั การควบคมุคณุภาพการผลติและการใหบ้รกิาร   การจัดการโครงการ  

  
 

 
 



 13323 การจดัการการเงนิและการจดัการการด าเนนิงาน (ฉบบัปรบัปรุง)      

  Financial and Operation Management 
 หนา้ที ่บทบาท และความส าคัญของการจัดการการเงนิ การวางแผนทางการเงนิ การจัดการสนิทรัพย ์โครงสรา้ง 

ทางการเงนิและโครงสรา้งเงนิทนุ การจัดหาเงนิทนุและนโยบายเงนิปันผล การปฏบิัตกิารขัน้พืน้ฐานในการผลติและการใหบ้รกิาร 
การวางแผน การด าเนนิงานและการควบคมุองคก์ารใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์การออกแบบและวจิัยผลติภัณฑ ์การพยากรณ์ 

ความตอ้งการ การเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางแผนกระบวนการผลติและการใหบ้รกิาร การจัดการโครงการ การควบคมุสนิคา้คงคลงั  

การควบคมุคณุภาพการผลติและการใหบ้รกิาร    
  

 13401 ประสบการณว์ชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์
  Professional Experience in Information Science 

 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางสารสนเทศศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิการใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลอง กลุม่สมัพันธ์
และการท างานเป็นหมูค่ณะ เพือ่สือ่สาร วเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ การเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณและ 

ความศรัทธาในวชิาชพีสารสนเทศศาสตร ์ 

  
 13411 สารสนเทศลกัษณะพเิศษ 

  Special Information 
 ลกัษณะและคณุสมบตัขิองสารสนเทศลกัษณะพเิศษประเภทตา่งๆ การจัดหา จัดเก็บ และใหบ้รกิารสารสนเทศลักษณะ

พเิศษ การสงวนรักษา และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจัดการสารสนเทศลักษณะพเิศษ  

  
 13411 ทรพัยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ (ฉบบัปรบัปรุง)      
  Special Information Resources 
 ประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ หลกัการจัดการทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ  

การจัดหา จัดเก็บ บรกิารและสงวนรักษา องคก์ารและเครอืขา่ยการบรกิารสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะพเิศษ  
การใชเ้ทคโนโลยใีนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพเิศษ  

  

 13412 แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์
  Information Sources in Social Sciences, Humanities and Science 

 ความหมาย ขอบเขต ความส าคญั และวรรณกรรมส าคญัทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ทรัพยากร
สารสนเทศ แหลง่ผลติ เผยแพร่ และบรกิารสารสนเทศในแตล่ะศาสตร์  

  

 13412 แหลง่สารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง)      

  Information Sources in Social Sciences, Humanities and Science 
 ความหมาย ความส าคญัและขอบเขตของสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์วรรณกรรมส าคญัและทรัพยากร

สารสนเทศทัง้สือ่ส ิง่พมิพแ์ละสือ่อเิล็กทรอนกิส ์แหลง่ผลติ เผยแพร่ และบรกิารสารสนเทศทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และ

วทิยาศาสตร ์
  

 13413  เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้ 
  Introduction to Information Technology 

 ขอ้มลูและโครงสรา้งขอ้มลู หลักการท างานของฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การคดัเลอืกและ 

การจัดหาเทคโนโลยสีารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการบคุลากร งบประมาณ การประเมนิ การใชเ้ทคโนโลย ี
ในงานสารสนเทศ ลกัษณะ ความสามารถและขอ้จ ากัดในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ประเด็นส าคญัเกีย่วกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
  

 13414  การจดัการทรพัยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ 
  Management of Local Information Resources 

 ประเภทและลักษณะของสารสนเทศทอ้งถิน่ แหลง่ทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน้ หลักการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ทอ้งถิน่ การรวบรวม จัดหา วเิคราะหแ์ละจัดระบบ สงวนรักษา บรกิารและเผยแพร่สารสนเทศทอ้งถิน่ในสภาพแวดลอ้มตา่งๆ 
องคก์ารและเครอืขา่ยดา้นทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถิน่ 

  
 13421 การบรหิารงานส านกังาน  

  Office Management 

 หลกัและทฤษฎกีารบรหิาร ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานส านักงาน บคุลกิภาพ มรรยาทและการสมาคม หลกัการและเทคนคิ
การปฏบิตังิานส านักงานในดา้นงานเลขานุการ งานสารบรรณ งานเอกสารส านักงาน งานพัสดสุ านักงาน การจัดการประชมุ ขอ้มลู

และแหลง่ขอ้มูลส านักงาน การสือ่สารและการประชาสมัพันธส์ านักงาน เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารงานส านักงาน  
  

 13421 การจดัการงานส านกังาน (ฉบบัปรบัปรุง)      

  Office Work Management 
 แนวคดิและทฤษฎกีารจัดการ หลกัการและเทคนคิการจัดการและการปฏบิตังิานส านักงานในดา้นงานเลขานุการ  

งานเอกสารส านักงาน งานพัสดสุ านักงาน การจัดการประชมุ การสือ่สาร และการประชาสมัพันธส์ านักงาน การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการงานส านักงาน  

  
 

 

 



 13422 พฤตกิรรมองคก์ารและการจดัการการตลาด 

  Organization Behavior and Marketing Management 
 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมองคก์าร วัฒนธรรมองคก์าร บคุคลและกลุม่ในองคก์าร ภาวะความเป็นผูน้ า  

การบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรมในการเปลีย่นแปลง การจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในองคก์าร การจัดองคก์าร ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการจัดการการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาดเป้าหมาย ผลติภัณฑ ์ 

ราคา การจัดจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด การควบคมุการตลาด  

 
 13423 ระบบสารสนเทศส านกังาน 

  Office Information System 
 แนวคดิเกีย่วกบังานส านักงานและระบบสารสนเทศส านักงาน ประเภทและรูปแบบของสารสนเทศส านักงาน  

วงจรสารสนเทศส านักงาน การจัดการสารสนเทศส านักงาน ระบบสือ่สารส านักงาน เทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ 
ส านักงาน การจัดการโครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงาน 

  

 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

  Self-study Skills for English Language Learning 
 ทกัษะการเรยีนโดยทั่วไป การจัดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การบรหิารเวลา การสรา้งแรงเสรมิและแรงจงูใจใหเ้รยีนได  ้

อยา่งสม า่เสมอและมปีระสทิธภิาพ การตรวจสอบและประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง การแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการเรยีน  

การใชผ้ลยอ้นกลบั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนของตนเอง ทักษะทีจ่ าเป็นในการเรยีนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่กลาง  
และความรูภ้าษาองักฤษ ทกัษะในการใชอ้นิเทอรเ์น็ต และการคน้ควา้หาความรูจ้ากสือ่อนิเทอรเ์น็ตและสือ่ตา่งๆ 

 
 14212 ไวยากรณภ์าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร    

  English Grammar in Use  

 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ชนดิของค า ลกัษณะหนา้ทีแ่ละต าแหน่งของค า ประโยค กฎเกณฑก์ารเรยีงค า การสรา้ง 
ประโยคและเชือ่มประโยค โดยมุง่เนน้การพัฒนาความสามารถในการใชไ้วยากรณ์เพือ่การฟัง พูด อา่น และเขยีนไดถู้กตอ้ง 

  
 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

  English Reading 1 

 กลวธิใีนการอา่น การฝึกทกัษะการอา่น การเพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ การอา่นงาน
เขยีนเชงิใหข้อ้มลูและงานเขยีนทีแ่สดงความคดิเห็น การวเิคราะหเ์นือ้หาและวธิกีารน าเสนอขอ้มลูของผูเ้ขยีน การฝึกแสดงความ

คดิเห็นเกีย่วกบังานทีอ่า่นในรูปของการอภปิรายหรอืขอ้เขยีน รวมทัง้การฝึกสรุปขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการอา่น โดยเขยีนเป็นเคา้โครง 
และเขยีนสรุปความ 
 

 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 

  English Writing 1 

 ศกึษาแนวทางและกลวธิใีนการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร พรอ้มทัง้ฝึกทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษในระดับค า วล ี 
ประโยค ย่อหนา้ และความเรยีงสัน้ๆ 

  
 14215 ภาษาศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  Introduction to Linguistics 

 โครงสรา้งของค าหรอืประโยคในภาษาองักฤษโดยการวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบตามแนวทางวทิยาศาสตร ์ ระบบเสยีง 
และระบบค า หน่วยค า ความหมายของค า และความหลากหลายของภาษาองักฤษ 
 

 14216 การสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม    

  Inter-cultural Communication 
 ความหมายของภาษา ความส าคญัของภาษาในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของวัฒนธรรม อทิธพิลของวัฒนธรรมทีม่ตีอ่มมุมอง 

ความคดิ และคา่นยิมของชนชาตติา่งๆ ความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมของชนชาตติ่างๆ ในการตดิตอ่สือ่สารทีส่อดแทรกเขา้มา 

ในรูปของอวจันภาษาในการสือ่สารโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลาง  การสือ่สารเกีย่วกบัวฒันธรรมไทยใหช้าวตา่งชาตเิขา้ใจ 
เห็นคณุคา่ และปฏบิัตตินไดถ้กูตอ้งในสงัคมไทย 
 

 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

  English Reading 2 
 กลวธิใีนการอา่น การฝึกทกัษะการอา่น การเพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ โดยใช ้

ขอ้เขยีนทางดา้นมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจ าวนั เชน่ ป้ายประกาศ หนังสอืพมิพ ์ 

และบทความโฆษณา 
 

 14318 หลกัการแปลภาษาองักฤษ 
  Principles of English Translation 

 ทฤษฎพีืน้ฐานของการแปลสมัยปัจจุบนั หลักการแปล ขัน้ตอนการแปล ลักษณะของงานแปลในปัจจุบนั ปัญหาพืน้ฐาน

ของการแปล การแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยตัง้แตร่ะดับประโยคจนถงึขอ้เขยีนประเภทตา่งๆ  การวเิคราะหส์าเหตขุอง
ขอ้ผดิพลาดในการแปลและแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

  
 

 



 14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

  Translation Skills in English 
 หลกัการแปลงานเฉพาะดา้น โครงสรา้งภาษา ค าศพัท ์หลักการอา่นเพือ่ความเขา้ใจงาน ตน้ฉบับภาษาองักฤษ  

การแปลทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศลิปะ ขา่ว บทความ สารคด ี  
  

 14320 สทัศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  Introduction to Phonology 
 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกับสทัศาสตรข์องภาษาองักฤษ การท างานของระบบเสยีงและการเปลีย่นแปลงของเสยีง  

การวเิคราะหร์ะบบเสยีง ฝึกฟังเสยีง ออกเสยีง และถอดเสยีงจากสญัลักษณ์ของพยัญชนะและสระตา่งๆ ทางสทัศาสตร ์ 
ฝึกฟังและออกเสยีงพยัญชนะ สระทีเ่กดิจากฐานกรณ์ตา่งๆ และลักษณะการท างานของฐานกรณ์ การวเิคราะหเ์สยีงพยัญชนะ  

สระและท านองเสยีง ขอ้บกพร่องในดา้นการออกเสยีง และการแกไ้ข   
  

 14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

  English Writing 2 
 โครงสรา้งภาษาองักฤษ การใชส้ านวนทีเ่หมาะสม การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในการเขยีนภาษาองักฤษของตนเองและ 

การปรับปรุงแกไ้ข และทักษะการเขยีนเพือ่จดุประสงคต์า่งๆ 
 

 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธผิล   

  Effective Presentations in English 
 การฟังเพือ่ความเขา้ใจ การสรุปเนือ้หา การเตรยีมเนื้อหาในการน าเสนอประเด็นหรอืรายงานแบบสัน้ การน าเสนองาน 

  
 14423 ประสบการณว์ชิาชพีภาษาองักฤษ 

  Professional Experience in English 
 การประยกุตค์วามรูค้วามสามารถและทักษะการฟัง พูด อา่น และเขยีนภาษาองักฤษสูภ่าคปฏบิตั ิการสรา้งความตระหนัก

เกีย่วกบัความส าคัญของวัฒนธรรมและความแตกตา่งระหวา่งวัฒนธรรมของผูท้ีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแมแ่ละผูท้ีใ่ช ้

ภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่องหรอืภาษาตา่งประเทศ การใชก้รณีศกึษา/สถานการณ์จ าลองเพือ่วเิคราะห ์ตดัสนิใจ และฝึกปฏบิตั ิ
กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่ฝึกการใชภ้าษาองักฤษแบบเขม้ และเพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะผูน้ าทีม่ี

ประสทิธภิาพ 
  

 22222 การอา่นภาษาองักฤษ 

  English Reading 
 กลวธิใีนการอา่น การฝึกทกัษะการอา่น การเพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ โดยใชข้อ้เขยีน

ทางดา้นมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจ าวนั เชน่ ป้ายประกาศ หนังสอืพมิพ ์และบทความ
โฆษณา 

  
 22321 ภาษาองักฤษส าหรบัครู 

  English for Language Teachers 

 ลกัษณะทัว่ไปของภาษา ความรูเ้กีย่วกับภาษาองักฤษในดา้นระบบเสยีง ระบบค า ระบบโครงสรา้งประโยค ตลอดจน
ความหมาย บทบาทของภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล ความแตกตา่งบางประการระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ ปัญหาใน

การเรยีนภาษาองักฤษของนักเรยีนไทยและแนวทางแกไ้ข 
  

 22322 การเขยีนภาษาองักฤษ 

  English Writing 
 ศกึษาแนวทางและกลวธิใีนการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร พรอ้มทัง้ฝึกทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษในระดับค า 

วล ีประโยค ย่อหนา้ และความเรยีงสัน้ๆ 
  

 30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 

  Introduction to Administration 
 ความหมายและสาระส าคญัของวชิาการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิารทฤษฎแีละแนวความคดิส าคัญ

เกีย่วกบัการบรหิาร  ความคลา้ยคลงึและความแตกต่างระหวา่งการบรหิารรูปแบบตา่งๆ โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และบทบาทหนา้ที่
ของระบบบรหิารทัว่ไป ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารกบัสภาพแวดลอ้ม รวมตลอดถงึศกึษาหลกัปรัชญาการจัดองคก์าร กลไก

กระบวนการและกจิกรรมส าคญัในการบรกิารงานโดยทั่วไป 
  

 

32325   ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการและการจดัการความรู ้  
   Management Information Systems and Knowledge Management 

แนวคดิของระบบเกีย่วกบัการจัดการ  การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้บัการจัดการขอ้มลูเพือ่การบรหิาร พัฒนาการของ 

การประมวลผล ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์การสือ่สารขอ้มลูและฐานขอ้มลู การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชนข์องระบบ
สารสนเทศเพือ่การจัดการและการน าไปประยุกตใ์ชใ้นสว่นตา่งๆของธรุกจิ 

ความสมัพันธร์ะหวา่งขอ้มลู สารสนเทศและความรู ้หลักการการจัดการความรู ้ประเภทของความรู ้โครงสรา้งพืน้ฐาน
ของการจัดการความรู ้กระบวนการสรา้ง-แบง่ปันและถา่ยทอดความรู ้การบรหิารการสรา้งความรู ้

 



 

 32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (ปิดสอนชดุวชิานีต้ัง้แตภ่าคการศกึษาที ่1/2554) 
  Management Information Systems  

 แนวคดิของระบบเกีย่วกบัการจัดการ การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้บัการจัดขอ้มลูเพือ่การบรหิารพัฒนาการของการ
ประมวลผล ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารขอ้มลู ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัฐานขอ้มูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ประโยชนข์องระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ และการน าไปใช ้
  

 32442 การจดัการเชงิกลยทุธ ์(ปิดสอนชดุวชิานีต้ัง้แตภ่าคการศกึษาที ่1/2554) 

  Strategic Management   
 แนวคดิ กระบวนการ และเทคนคิของการจัดการเชงิกลยุทธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายเชงิกลยทุธ ์

การก าหนดและวเิคราะหก์ลยุทธร์ะดบับรษัิท ระดับหน่วยธรุกจิและระดับหนา้ที ่แนวคดิและเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิการ
เชงิกลยุทธ ์ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการก าหนดโครงสรา้งองคก์าร การจัดสรรทรัพยากร ภาวะผูน้ า ระบบการใหร้างวัล ระบบการบรหิารที่

เหมาะสม แนวคดิและเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งกับการควบคมุเชงิกลยทุธ ์รวมถงึแนวคดิและหลักการทัว่ไปของการสรา้งความไดเ้ปรยีบ

ทางการแขง่ขนัเพือ่ใหธ้รุกจิสามารถแขง่ขนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายใตภ้าวะความไม่แน่นอนและภายใตก้ระแสโลกาภวิัตน ์อาท ิ
การสรา้งความไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุ การสรา้งความแตกตา่ง การกระจายสายผลติภัณฑ ์การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบ 

  
 41401 ภาษาองักฤษส าหรบันกักฎหมาย 

  English for Lawyers 
 ศพัทแ์ละส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปในกฎหมาย เพือ่ใหส้ามารถอา่นและเขา้ใจความหมายภาษาองักฤษที่

เกีย่วกบักฎหมาย 

  
 96302 สารสนเทศธุรกจิเบือ้งตน้ 

  Introduction to Business Information 
 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับสารสนเทศธรุกจิ การก าหนดนโยบายระบบสารสนเทศธรุกจิ การวางแผน การวเิคราะห ์และ 

การควบคมุระบบโครงสรา้งของการบรหิารงาน หลกัและเทคนคิการบรหิารระบบสารสนเทศงานการผลติ งานการตลาด งานจัดซือ้  

งานบญัชแีละการเงนิ งานบคุคล งานส านักงาน งานบรกิาร ความหมายและววิัฒนาการของการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจัดการ
สารสนเทศธรุกจิ ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิตอ่การด าเนนิธรุกจิ การใชส้ารสนเทศเพือ่การบรหิารและการจัดการ 

  

 

32326 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ  

 Strategic Management and Competency –based Management 

แนวคดิ กระบวนการ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพือ่ใชใ้นการตัดสนิใจ
ของฝ่ายบรหิารระดบัสงูในการก าหนดทศิทาง วตัถปุระสงคแ์ละกลยุทธข์ององคก์ารในระดับตา่งๆ และศกึษาขัน้ตอน 

และปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การน าแผนกลยุทธไ์ปปฏบิตั ิเทคนคิและเครือ่งมอืในการประเมนิและตดิตามผลการปฏบิตักิาร  
ตลอดจนหลักจรยิธรรมของนักบรหิารและความรับผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มและสงัคมใหเ้หมาะสม 

หลกัการและแนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะบคุคลและองคก์าร และการพัฒนาสมรรถนะของบคุคลและองคก์าร นโยบายและ

กระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการเพือ่สรา้งสมรรถนะหลกัขององคก์าร แนวทางการพัฒนาและ
สรา้งสมรรถนะของบคุคลดา้นความเป็นมอือาชพีและดา้นเกง่คดิ การพัฒนาตัวบคุคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาดา้น 

การฝึกอบรมเพือ่สรา้งสมรรถนะคน การประเมนิผลงานดว้ยตัวชีว้ดัสมรรถนะ การปรับปรุงผลการด าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่งและ 
การพัฒนาสมรรถนะหลกัขององคก์าร 

 


