
 

คําอธิบายรายวิชา    
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
    1.1  กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals of Mathematics  
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  นิยาม  ประพจน การให
สัญลักษณแสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลววิัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร
และการประยกุตท่ีสามารถใชไดในการดําเนินชีวิต 

 

   
100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล  
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความนาจะเปน
เบ้ืองตน   การจัดลําดับและการจัดหมู   การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ  
การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยางประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การ
อนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับคาเฉล่ีย  คาตัวแปร  และสัดสวน  การใชไคสแควร  สหสัมพันธ และ
การถดถอยอยางงาย 

 

   
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน                                                                              3(3-0-6) 

 Introduction to Computer  
  ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร ในยุคตาง  ๆ องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูล
เขาและแสดงผล หนวยความจํา สํารอง  ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมประยุกต   
การประมวลผลขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

 
 
 



 

 
 
 
100-113 วิทยาศาสตรท่ัวไป                                                                                               3(3-0-6) 

 General Sciences  
 ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตร
สมัยใหม   ใหเขากับการดําเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  
ชีววิทยา  ดาราศาสตรและท่ีเกี่ยวของ  เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
ของมนุษย 
 

 

100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกบัความนาจะเปน การแจกแจงความ
นาจะเปน   การแจกแจงที่สําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจง
ไคสแควร และการวิเคราะหความถ่ี สถิติศาสตร  ไมอิงพารามิเตอร 

 

   
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                   3(2-2-5) 

 Fundamentals  of  Computer  and  Information Technology   
 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  การพัฒนา
โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสารขอมูล
และเครือขายอินเทอรเน็ต   การประยุกตใชงานเวิรดองคประกอบและระบบ
ของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง 
ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูลผังงาน 
ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

   
100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                                           3(3-0-6) 

 Man and Environment  



 

 ตลอดจนความเขาใจตอการเลือกใช เทคโนโลยี ท่ีปลอดภัยและการใช
วิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ   
 
 
 
 

 

100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 
 General  Chemistry  
 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง  ของเหลว และ
สารละลาย   การสมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน  เคมีจลน  และนิวเคลียส 

 

   
100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      
 ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืนแสง   
ฟสิกสแผนใหมแมเหล็กไฟฟา  การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การส่ือสาร 
และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

 

   
100-126   นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน                                  3(2-2-5) 

   Fundamentals of Nanotechnology  
 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลักการ
วิทยาศาสตรพื้นฐานสําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึนรูป
นาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะหทางดานนาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโน   
นาโนเทคโนโลยี ชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทยนาโน
อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองจักรนาโน  การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความ
เปนพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโน
เทคโนโลยีท่ีมีในปจจุบัน และแนวโนมของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต 

 

   



 

100-127   ชีววิทยาท่ัวไป                                               3(2-2-5) 
   General   Biology  
 ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล 
พลังงานกับชีวิต ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการ
พัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว  นิเวศวิทยา
และกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ และการนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 

  
 

 

100-128   ชีวิตกับพลังงาน                                               3(2-2-5) 
   Life and Energy     
 ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของ
พลังงานและชนิดของพลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงาน
และรูปแบบพลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน 
หลักการประยุกตใชพลังงานและศักยภาพของแหลงพลังงานทดแทนประเภท
ตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานใตพิภพ 
พลังงานจากคล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การใช
พลังงานทดแทน 

 

   
100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม                         3(2-2-5) 

   Life and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืน ๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต 
และผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย 

 

 
        1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

100-133 อารยธรรมไทย                                                                                           3(3-0-6) 



 

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก     การตั้ง 
ถ่ินฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวน
สรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   
อารยธรรมศรีวิชัย การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทยท่ีเดนชัด   ต้ังแตสมัยอยุธยา   
เปนตนมา จนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร       การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและ
ลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม 

 

 
 

 
 
 

 

100-134 อารยธรรมตะวันตก                                                                                              3(3-0-6) 

 Western  Civilization  
 ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ต้ังแต
คริสตศตวรรษท่ี 15  จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัว   
เขาสูอารยธรรมยุคใหม  การผสมผสานระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารย
ธรรมตะวันออก  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดานการเมือง   
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 

   

100-135 มนุษยกับศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวาง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม
ท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคตางๆ รวมท้ังแนวความคิดทาง
อุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ 

 

   



 

100-136  มนุษยกับดนตรี                                                                                                    3(3-0-6) 

 Man and Music  
 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล   ความเขาใจองคประกอบ
ของดนตรี อันเปนพื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความ
แตกตางของดนตรีแตละสมัยรวมท้ังอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  
   ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา   
การจําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภท  และสามารถ
ปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีไทยได 

 

 
 
 

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจงัหวะลีลา  อัตราจังหวะตาง ๆ  การจับ
กลุมตัวโนตตามจังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  
บันไดเสียงตางๆ  การฝกอานตัวโนตงายๆ  และใหสามารถปฏิบัติการ   
ข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได 

 

  
100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยา  ปจจัยดานชีววิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม 
ความจําของมนุษยการเรียนรู  การรับรู   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณของ
มนุษย  ความคิดและการแกปญหา   การปรับตัว  สุขภาพจิต  และพฤติกรรม
ทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม  เนนการบูรณาการการสอนและกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษย   

 



 

ในสังคมปจจุบัน และใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย 

   

100-141 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย                                                                          3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดตาง ๆ ทางกฎหมาย  
สกุลกฎหมายท่ีสําคัญ   ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนง
ตาง ๆ  การใชกฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย  การรางกฎหมาย  
การตีความกฎหมาย  การอุดชองวางของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิทธ์ิ
ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตาง ๆ 

 

   

100-142 หลักรัฐศาสตร                                                                                                      3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   
รัฐบาล     รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมือง
ท่ีสําคัญ  ตลอดจนการเมือง     ระหวางประเทศ 
 
 

 

100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                              3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการ
ปกครอง  สถาบันนิติบัญญัติ   บริหารและตุลาการ   การปกครองสวนกลาง   
สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและ
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลักการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบัน   
รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   



 

 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเร่ืองปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค  
ลักษณะสําคัญของการตลาด  สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไม
สมบูรณ  การวิเคราะหรายไดในบัญชีผลิตภัณฑประชาชาติ  การกําหนด
รายไดประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  ความสําคัญของ
การคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ 

 

   

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ  

   

100-147 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom  Dance  

 ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกีย่วกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทาง
ในการลีลาศ   การจับคูท่ีถูกตอง   ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ   มรรยาทใน
การลีลาศ   ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมท้ัง
การรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 

 

 
 

 
 
 

 

100-148 มนุษยกับสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม   วิเคราะหสังคมในรูปแบบตาง ๆ   
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม  หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปญหาและวิธีการแกปญหาสังคม 

 

   

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม                                                                    3(3-0-6) 



 

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวาง
การเมืองและเศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมี
รูปแบบการปกครองแตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม 

 

 
100-158 ปรัชญาท่ัวไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี ่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา 
และคุณวิทยา   ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย  
การตีความปรัชญาเกี ่ยวกับโลกและชีว ิตของมนุษย และการประยุกต
ปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา   

 

   

100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Studies  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวทิยาลัย  เปาหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสรางความรักในการเรียน เทคนิคการฟง  เทคนิคการอาน 
เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู  เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน   เทคนิค
การบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรูแบบกลุม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการ
สืบคนขอมูลสารสนเทศ  และการเตรียมตัวสอบและวิธีการทําขอสอบ   

 

 
 

  

100-163 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอนและ
นันทนาการท่ีมีตอการดําเนนิชีวิต   กจิกรรมนันทนาการและหลักในการเลือก
กิจกรรมนันทนาการ  แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน 

 



 

และการฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ 

   

100-164 การใชหองสมุด                                                                                                     1(1-0-2) 

 Using  the  Library   
 ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตาง ๆ  ใน
หองสมุด   ระบบการจัด หมูหนังสือ  บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสืออางอิง  
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูล
และทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ    

 

   

100-165 การคิดวิเคราะห                                                                                                    3(3-0-6) 

 Critical Thinking  
 ศึกษาความหมายการคิด   การพัฒนากระบวนการใชเหตุผลทางตรรกวิทยา  
ดวยกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมฝกการคิด  การฝกวิธีการคิดวิเคราะห
และการคิดสังเคราะห จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปญหาและการคิด
สรางสรรค จากการเผชิญสถานการณ  การจัดการความรู การพัฒนาเหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพื่อตัดสินใจโดยวิเคราะหความสมเหตุสมผล 
และการนําเสนอองคความรูท่ีเปนสัมฤทธ์ิผลจากการฝกฝนทักษะการคิด 

 

   
100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน 

วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม เขตการคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนน
ประเทศพื้นท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย  องคประกอบของประเทศรวมเจรจา      
ท่ีมีผลกระทบตอประชาคม และกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย 
 

 

100-167  บัณฑิตท่ีพึงประสงค  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate   



 

 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย   กระบวนการพัฒนาตนเพ่ือเปนผูนําและผูตามที่ดี  การทํา
กิจกรรมเพื่อสวนรวม   การรูจักสิทธิและหนา ท่ีของตน   การเ รียนรู
ประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตนหางไกลจากยาเสพ
ติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อนําองคความรู  
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชใหเกิดข้ึนเปน
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

   

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม    ท้ังตะวันตกและตะวันออก  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ทองถ่ินใต  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของ
โลกท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย 

 

   

100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเร่ืองส้ัน 
นวนิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางวรรณกรรมกับชีวิต  ในคุณคาดานความดี  ความงามและความจริง  
เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทัศนตอชีวิตและสังคม  ท้ังยังสงเสริมการ
อานวรรณกรรมเพ่ือใหผูเรียนรักวรรณกรรมและรักการอาน 

 

 
 
 
 
 
 



 

100-240   เศรษฐกิจพอเพียง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไป
ประยุกตใชในรูปแบบและลักษณะตางๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต ท้ังการบริหาร
จัดการในครอบครัว  การจัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอม 
ขนาดธุรกิจแตละประเภท  เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกระแส
โลกาภิวัตน   

 

   
100-241   ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ท้ังภูมิปญญาชนชาติ
ตะวันออกและ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก  ภูมิปญญาทองถ่ินไทยและ   
ภูมิปญญาทองถ่ินใต  เนนภูมิปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรม คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม องคความรูภูมิปญญาดานภาษาและวรรณคดี  
เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคาตอการดําเนินชีวิต 

 

   

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความ
ขัดแยงและความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวาง
ประเทศ  โดยอาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  
เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วิชาบังคับ : นกัศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด  กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติ   
ท่ีเกี่ยวของ  จริยธรรมในวิชาชีพ  หลักการครองตน  ครองคน ครองงาน 
เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน  ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใชภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร  การสรางมนุษยสัมพันธ  การทํางานรวมกันในองคกร และระบบ
บริหารงานอยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน 
และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  อันเปนพื้นฐานของการเตรียมตัว
เพื่อการทํางานในสังคมอยางมีความสุข   

 

 

       1.3  กลุมวิชาภาษา 

100-150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai  Language  for  Communication  

 ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ใน
ดานการฟง  การพูดการอาน และการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการ
ใชภาษา   

 

   

100-151 ภาษาอังกฤษ 1                                                                                                      3(2-2-5) 

 English I  

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน  ฝกทักษะท้ัง 4  คือ ฟง  
พูด   อาน   และเขียน  ให เ ช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสู
ความสามารถในการศึกษาข้ันตอไป 

 



 

  
 
 
 
 
 

 

100-152 ภาษาอังกฤษ 2                                                                                                      3(2-2-5) 

 English  II   
 วิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1   

 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยาง
กวางขวางเพิ่มข้ึนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

   

100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(Pinyin)   
ใหถูกตองชัดเจนตามหลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสราง
ประโยค ฝกทักษะทั้ง 4 ดานคือ การฟง     การพูด การอาน และการเขียน 
ศึกษาคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวันประมาณ  600  คํา 

 

   
100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai Language  
 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การอานจับ
ใจความ  การวิเคราะห   การตีความ  การสังเคราะหและการเขียนตาม
วัตถุประสงคตาง ๆ 

 

   
100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                       3(2-2-5) 

 Advanced  Reading Development in English  



 

 ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการ
อานตลอดจนความมุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน   
การเร่ิมตนการอานและการอานเตรียม  การอานกวาดและการอานเก็บ   
การอานวิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ  การอานเปรียบเทียบและ  
การพัฒนาความเร็วในการอาน  วิธีการอานเร็วเบ้ืองตน การพัฒนานิสัยใน  
การอาน 

 

 
 
 

100-157 การฝกพูดภาษาไทย                                                                                             3(2-2-5) 

 Thai  Speech     

   ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนฝก
ทักษะการพูดแบบตาง ๆ ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  
ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอท่ีชุมชนในหัวขอท่ัวไปท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินชีวิต 

 

   

100-250   ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 
 English  III  

   วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

 ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตาง ๆ  อันจะเอ้ือใหเกิด
ความเขาใจในเร่ืองท่ีอานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  
คําศัพทและสํานวนท่ีใชท่ัวไปในวงการธุรกิจ   วิธีการอานจับใจความและการ
ตีความ  ดวยการฝกอานคําจากบทความ  ตํารา และหนังสือพิมพ 

 

   

100-251   ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

   วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3  

 ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของ  



 

ภาษาอยางมีหลักเกณฑและภาษาท่ีใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองานเชน
การใชโทรศัพท  การนัดหมาย   การตอนรับแขก   การขอขอมูลและการจด
บันทึกขอความ 

   
100-252   ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 3(2-2-5) 

   English for Academic Purpose   
 ศึกษาศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษ   
ท่ีใชสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 

 

 
 

 
 
 

 

100-253   ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

   Chinese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใช
ภาษาใหถูกตองสอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจาก
พจนานุกรม ศึกษาความแตกตางของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional 
Character) และตัวยอ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600  
คํา 

 

   

100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานการ
ฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน   

 

   

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     



 

 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1   

 ศึกษาและฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ี
ตอเนื่องจากภาษามลายู 1  เพื่อสามารถใชภาษามลายูในการส่ือสารและตาม
สถานการณท่ีกําหนดได 

 

   

100-302   ภาษาญ่ีปุน 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคา
ตะคานะ คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการ
ส่ือสาร  ฝกทักษะการฟง เพื่อความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญ่ีปุน
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน  และฝกการกลาวแนะนําตัวดวยการพูดสนทนา 
ผานการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการส่ือสาร   
 

 

100-303   ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1   

 ศึกษาและฝกทักษะพื้นฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการ
พูด  การเขียนประโยค   การอานขอความพ้ืนฐาน  และคําศัพท ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน   ศึกษาและฝกฝนการออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะ
นะ  คาตะคานะ  และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม 

 

  

100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ี
ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือ
ของ โดยสนทนาตอบโตดวยภาษาเกาหลี และการอานฝกอานขอความ ฝกการ
เขียนเปนรูปประโยค 
 

 



 

100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วิชาบังคับกอน  : 100-304 ภาษาเกาหลี 1   

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการ
ฟงและพูดภาษาเกาหลีและเรียนรู คําศัพท ท่ีใชในการทํางาน   คําศัพท   
ในบทเรียน  โดยฝกการใชภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงข้ึน 

 

   

100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

   English for Business  I  

 ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะ
ในการเขียนใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียน
จดหมายธุรกิจและการฝกฝนใหเขียนจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดใหนักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการ
สนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 
 

 

100-352   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

   English for Business II  

   วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1  

 ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยให
นักศึกษาฝกฝนเขียนจดหมายธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและ
ยุงยากยิ่งข้ึน  ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็นใน
เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 
 

 

100-353   การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

   English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดใน
การสนทนา รูปแบบของภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออก
เสียงใหถูกตอง  ศึกษาศัพทสํานวนตาง ๆ ท่ีนารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับ

 



 

เหตุการณ  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ     เพื่อเตรียมตัวใน
การเขาสัมมนาหรือรับการอบรม 

  
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
      2.1  กลุมวิชาแกน 
201-203   องคการและการจัดการ    3(3-0-6) 

 Organization and Management  

 ศึกษาลักษณะขององคการ     อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ   โครงสรางและ
วิธีดําเนินงานขององคการธุรกิจ   กระบวนการบริหาร การวางแผน  การจัด
องคการ  การวินิจฉัยส่ังการ   การสงเสริมกําลังใจผูปฏิบัติงานและการควบคุม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

201-208   สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Statistics  

 ศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติตาง  ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการเก็บ 
รวบรวมและการวิเคราะหขอมูล เพื่อการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ   
ไดแก  การสํารวจตัวอยาง  การแจกแจงของตัวอยาง  การประมาณคา     
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  การทดสอบไคสแควร  การวิเคราะหความ
แปรปรวน  การวิเคราะหถดถอย  และสหพันธอยางงาย  การวิเคราะหการ
ถดถอยและสหพันธพหุคูณ  และการวิเคราะหอนุกรมเวลาและการตัดสินใจ
เชิงสถิติและฝกปฏิบัติการโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

   

201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 



 

 Business Ethics  

 ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ี
องคการธุรกิจตองมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสรางจริยธรรมใน
องคการธุรกิจ โดยเนนจริยธรรมของผูบริหาร และจริยธรรมของพนักงาน 
ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมธุรกิจ ศึกษาโดยใชกรณีตัวอยางประกอบ  
 

 

201-310   การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6)   

 Small Business Management  

 วิชาบังคับกอน : 201-203 องคการและการจัดการ  

 
 
ศึกษาการริเร่ิมจัดต้ังและดําเนินธุรกิจขนาดยอมท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร  
สภาพแวดลอม    โดยคํานึงถึงการจัดการดานการผลิต การตลาด  การเงิน   
การบริหารทรัพยากรมนุษย  การจัดทําโครงการท่ีมีความเปนไปได  และ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน การศึกษาโดยใชกรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)  

 Strategic Management  

 วิชาบังคับกอน : ตองเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4  และลงทะเบียนแลวอยางนอย 109 หนวยกิต

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุทธในกระบวนการธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
องคการธุรกิจตอสังคม การกําหนดทิศทางขององคการ การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ท้ังภายในและภายนอกองคการ การกํ าหนดกลยุทธ  การนํ ากลยุทธ สู การ
ปฏิบัติในสถานการณตาง ๆ   การประเมินผลและควบคุมทางกลยุทธ 
 

 



 

202-101   หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 

 Principles of Accounting  

 ศึกษาความหมาย  วัตถุประสงคของการบัญชี   ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี  แมบท
การบัญชี  หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู   การบันทึกบัญชีตามวงจร
บัญชี  การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซ้ือขายสินคาและ
กิจการใหบริการ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดยอย 
 

 

202–103   การภาษีอากร 1   3(3-0-6) 

 Taxation I  

 ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ  ตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษีอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต
อากรแสตมป และอ่ืน ๆ  

 

   

202-205   การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business  Finance  

 ศึกษาขอบเขต บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารการเงิน เปาหมาย และความสําคัญของการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ  รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอานและตีความหมายงบ
การเงินข้ันตน  เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงิน หลักเบ้ืองตนในการจัดการทางการเงิน
ของธุรกิจ ท้ังในดานการจัดหาและจัดสรรเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน การจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน รวมท้ังการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบันการเงินและตลาดการเงิน 
 
 

 

202-316   การบัญชีเพื่อการจัดการ 
Managerial Accounting 
วิชาบังคับกอน  :  202-101 หลักการบัญชีและสอบผานในรายวิชาดังกลาว 

3(2-2-5) 
 

 ศึกษาการใชรายงานขอมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมของฝาย
บริหาร เทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการตัดสินใจท้ังระยะส้ันและระยะยาว ลักษณะ

 



 

ระบบตนทุนการบัญชี โดยใชกิจกรรมเปนฐาน ตนทุนมาตรฐาน งบประมาณ 
ความสัมพันธระหวางตนทุน จํานวนการผลิตและกําไร การบัญชีตามความ
รับผิดชอบ การวิเคราะหและการวางแผนจัดหาสินทรัพยถาวร 
 

203-100  เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6 ) 

 Micro Economics  

 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร  ปจจัยการผลิตในรูปตาง  ๆของ
การผลิต พฤติกรรมของผูบริโภคระบบตลาด  อุปสงค อุปทาน  มูลคาและ
ราคา   การกําหนดคาตอบแทนใหแกปจจัยการผลิตในรูปดอกเบ้ีย กําไร คาเชา 
และคาจาง กําลังแรงงาน และประชากรแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ 
บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยท่ัว ๆ ไป   เพื่อใหเขาใจแนวความคิด
และหลักวิชาทางเศรษฐศาสตรอยางกวาง ๆ 
 

 

203-200   เศรษฐศาสตรมหภาค   3(3-0-6) 

 Macro Economics 
ศึกษาเกี่ยวกับรายไดสวนบุคคล และรายไดประชาชาติ พฤติกรรมของปจจัย
ทางเศรษฐกิจตางๆซ่ึงเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ เชน พฤติกรรม
สวนรวมของการบริโภค   การออม การลงทุน การใชจายของรัฐบาล   
การสงออกสุทธิ ภาวะเงินเฟอ เงินฝด ระบบการเงิน     และการธนาคาร 
นโยบายการเงิน นโยบายการคลังสาธารณะ การคาระหวางประเทศ การคา
เสรี และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการนําไปประยุกตใช 

 

  
 
 
 

 

203-201   หลักการตลาด  

 Principles of Marketing  



 

 ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสําคัญ  หนาท่ี
ของตลาด สถาบันทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบริโภค   
การวิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย ส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอ
การตลาด  และสวนประสมการตลาด 
 

 

204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3–0–6) 

 Management  Information  Systems  

 ศึกษาการบริหารองคการดิจิทัล  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
บทบาทและองคประกอบของระบบสารสนเทศในองคการ รูปแบบและ
โครงสรางระบบสารสนเทศ  การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือ   
การบริหารงาน กระบวนการธุรกิจ  การออกแบบองคการใหมโดยใชระบบ
สารสนเทศ ระบบจัดการหวงโซอุปทาน ระบบบริหารองคการ (ERP)   
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  ระบบอินเทอรเน็ต
และโครงสรางขาวสารภายในองคการยุคใหม   การจัดการความสัมพันธลูกคา 
และระบบจัดการความรู การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบ
สารสนเทศ  และผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ 

 

   

205-200   การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

 Human Resource Management  

 ศึกษาหนาท่ีทางการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ การจัดการทรัพยากร
มนุษยเชิงกลยุทธ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก   
การพัฒนาและการฝกอบรม     การพัฒนาอาชีพ  การจายผลตอบแทน
สวัสดิการ   จูงใจ   บํารุงขวัญ   การประเมินผลงาน  การเปล่ียนแปลงตําแหนง  
กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ  และแนวโนมการจัดการทรัพยากร
มนุษย 
 
 
 

 



 

 

206-200   การจัดการดําเนินงาน 3(3-0-6) 

 Operations Management  

 วิชาบังคับกอน : 201-208 สถิติธุรกิจ 
ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณเชิงธุรกิจ วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ   
การวางแผนและการควบคุม การเลือกทําเลที่ต้ัง การวางผังโรงงาน การศึกษา
งาน วัสดุคงคลัง  การควบคุมคุณภาพ    การจัดการงานซอมและบํารุงรักษา 
ปจจัยมนุษยท่ีมีผลตอการดําเนินงาน 
 

 

301-209   กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 Business Laws  

 ศึกษาความหมายและลักษณะท่ัวไปของนิติกรรม  สัญญา หนี้  และเอกเทศ
สัญญาเกี่ยวกับ ช้ือขาย เชาทรัพยเชาช้ือ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมาย
เกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด  รวมท้ังกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ  เชน  สหกรณ  รัฐวิสาหกิจ  สมาคมการคา  หอการคา  
ตลอดจนพระราชบัญญัติตาง ๆ  เชน  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายการคา  
คุมครองผูบริโภค และสงเสริมการลงทุน 

 

   
600-101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Thai Language for Business Communication    

 ศึกษาหลักการ ระเบียบ  และวิธีการใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักภาษาไทย
ดานการฟง  การพูด การอาน  และการเขียน ตลอดจนการใชภาษา สํานวน 
และความสัมพันธระหวางการคิดและการใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสาร

 



 

ธุรกิจใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล   

  
 
 
 
 
 
 
 

 

600-102   หลักการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Grammar of Thai  Language Usage  

 ศึกษาความหมายและขอบขายของภาษาไทย ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
ระบบเสียง ระบบคํา ความหมายและวากยสัมพันธ โครงสรางของพยางค  
หมวดคํา การสรางคํา  วลี  ประโยค  ชนิดของประโยคตามแนวไวยากรณ 
แนวเดิม หลักเกณฑการอานเขียนคําไทย  คําราชาศัพท  คําสุภาพ  และ
สามารถใชภาษาใหถูกตองตามความนิยมของสังคมไทย 
 

 

600-103 ทฤษฎีและรูปแบบการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Communication Theories and  Models  

 ศึกษาทฤษฎีทางการส่ือสาร  ความหมาย  ความสําคัญ  ประวัติการพัฒนาการ  
รูปแบบ ประเภท  บทบาท  หนาท่ีและระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานของ
ส่ือสารมวลชนทุกประเภทท้ังส่ือส่ิงพิมพ  และส่ืออิเล็กทรอนิกส  อีกท้ังศึกษา
อิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีตอสังคม โดยมุงท่ีจะใหเขาใจถึงทฤษฎีและการนํา
ทฤษฎีมาเพ่ือใชในการอธิบายผลสะทอนจากส่ือมวลชน ท่ีมีตอคนในสังคม 

 

   

600-206  การเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 Thai Language Writing and Communication  

 ศึกษาหลักการเขียน การเลือกถอยคํา สํานวน ลีลา เทคนิค รูปแบบ การลําดับ  



 

ความคิด   การวางโครงเรื่อง การเขียนยอหนา เพิ่มทักษะการเขียนภาษาไทย  
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพดานการเขียนบทความ  การเขียนขาว  การเขียน
จดหมายประเภทตาง ๆ การเขียนเรียงความ การเขียนสรุปความจากการอาน
และการฟง การจดบันทึก จดขอความ การยอความ สรุปความ การเขียนคํา
อวยพร  การเขียนเอกสารเผยแพรทางธุรกิจ และการเขียนทางวิชาการ และ
การเขียนทางส่ือสารมวลชน 
 
 
 
 
 
 

600-207 การพูดเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Speaking for Business  Communication  

 ศึกษาความหมายของธุรกิจ การใชภาษา สํานวนและคําพูดท่ีเหมาะสมในการ
ติดตอส่ือสารธุรกิจตามกาลเทศะ บุคคลและเครื่องมือส่ือสาร เพื่อนําไปใชใน
การส่ือสารท่ีเปนประโยชนทางธุรกิจและศึกษาหลักมนุษยสัมพันธในการ
ส่ือสาร การรางบทพูด เทคนิคการสัมภาษณ  และการพูดทางธุรกิจในโอกาสตาง ๆ   
 

 

600-208  พัฒนาการวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 

 Development of Thai Literature  

 ศึกษาความรูเกี่ยวกับวรรณคดีไทยในดานลักษณะ คุณคา สุนทรียะ การสืบ
ทอดและการปรับเปล่ียนของวรรณคดีไทยในสมัยตาง ๆ ในแงแนวคิด 
รูปแบบทางวรรณศิลป รวมท้ังคุณคาท่ีสัมพันธกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม 
 

 

600-209 การประชุมและฝกอบรม   3(2-2-5) 

 Conference and Training  

 ศึกษาความรูเกี่ยวกับการประชุมและฝกอบรม ประเภท การสํารวจความ  



 

ตองการและขั้นตอน เทคนิควิธีการ เคร่ืองมือท่ีจําเปน การเปนผูประสานงาน 
การวางแผนและการจัดเตรียมโครงการ การดําเนินงาน การคํานวณคาใชจาย
และการประเมินผลโครงการในการประชุมและฝกอบรม 
 

600-210 การเขียนภาษาไทยในงานส่ือสารมวลชน 3(2-2-5) 

 Thai Language writing in Mass Communication Works  

 ศึกษาหลักการใชภาษา   และพื้นฐานทักษะท่ีดีในการเขียนภาษาไทย   
เพื่อนําไปใชในงานส่ือสารมวลชน 

 

600-211 การเขียนบันเทิงคดี 3(2-2-5) 

 Fiction Writing  

 ศึกษาลักษณะ รูปแบบของบันเทิงคด ีการเขียนบันเทิงคดีประเภทเร่ืองส้ัน   
นวนิยาย   บทละคร  และการฝกปฏิบัติการเขียน  
 
 

 

600-413   วรรณกรรมเพื่อการแสดง  3(2-2-5) 

 Dramatic Literature  

 ศึกษาโครงสรางของบทส่ือการแสดง  การพินิจสารวรรณกรรมการแสดง
แบบตาง ๆ ความคิดและบริบททางสังคมท่ีเปนพื้นฐานในการสรางสรรค
ผลงาน การนําวิธีการทางศิลปะมาใชในการสรางสรรคผลงานใหม เพื่อ
ถายทอดเปนการแสดงผานส่ือรวมสมัย 
 

 

600-421   สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม                                                                                 2(1-2-3) 

 Seminar  in  Moral  and  Ethics  

 ศึกษาหลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสรางความรูและปลูกฝง
คานิยมท่ีดีงาม   การใชคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมเปนตัวกํากับการแสดง
พฤติกรรมและใชศาสตรแหงวิชาชีพอยางถูกตอง เหมาะสมกับการเปน
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาตอสังคม  ฝกการสํารวจตัวเองทางดานบุคลิกภาพ  
คุณธรรม  ความฉลาดทางอารมณ  การทํางานรวมกับผูอ่ืน การวางแผนชีวิต

 



 

และงาน   การสรางวิสัยทัศน ฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค วิธีการ  
และแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต  ครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ  โดย
เนนการสรางองคความรูดวยตนเอง  การพ่ึงตนเอง การมองโลกในแงดี   
การแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  สามารถนําความรู  และทักษะดานการใช
ภาษาไทยไปประยุกตใชอยางถูกตองและยั่งยืน   ตามปรัชญา  รูคิด  รูธรรม  
รูสําเร็จ 

   

       2.2   กลุมวิชาเอกบังคับ      
601-301    ทักษะภาษาไทยในงานสํานักงาน                                    3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills in Office 

ศึกษาการใชภาษาในสวนท่ีเกี่ยวของกับงานเลขานุการ     เนนการติดตอส่ือสาร   
การเขียนรายงานการประชุมเชิงธุรกิจ   เขียนจดหมายธุรกิจ  งานดานเลขานุการ   
และการปฏิบัติงานในสํานักงาน 

 
 
 
 

601-302   การเขียนจดหมายธุรกิจและหนังสือตดิตองาน 3(2-2-5) 

 Correspondence  and  Business  Letter  Writing  

 ศึกษาหลักการเขียน รูปแบบ และโครงสรางของจดหมายธุรกิจ รายละเอียด 
ท่ีจําเปนเกี่ยวกบัการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายติดตอระหวาง
บริษัทหางราน หรือบุคคลเพ่ือติดตองานดานธุรกิจ  
 

 

601-303 จิตวิทยาการส่ือสารของมนษุย 3(3-0-6) 

 Psychology of Human Communication  

 ศึกษาระเบียบวิธีการทางดานจติวิทยาเกี่ยวกับการส่ือสารของมนุษย  หลักของ
การเรียนรูและการส่ือสาร  บุคลิกภาพ  ความผิดปกติ   และการปรับตัวในดาน
ส่ือสารจิตวิทยาการส่ือสารในสังคม  จิตวิทยาการส่ือสารมวลชน  การรับรู

 



 

ของผูรับสารมวลชน   คานิยม   การประยุกตใชทฤษฎีจิตวิทยาในการส่ือสาร
ระดับตาง ๆ  กรณีศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการส่ือสาร 

   

601-303   จิตวิทยาการส่ือสารของมนุษย  3(3-0-6) 

 Psychology of Human Communication  

 ศึกษาระเบียบวิธีการทางดานจิตวิทยาเกี่ยวกับการส่ือสารของมนุษย   หลัก
ของการเรียนรูและการส่ือสาร  บุคลิกภาพ  ความผิดปกติ   และการปรับตัวใน
ดานการสื่อสารจิตวิทยาการส่ือสารในสังคม  จิตวิทยาการส่ือสารมวลชน  
การรับรูของผูรับสารมวลชน   คานิยม   การประยุกตใชทฤษฎีจิตวิทยาในการ
ส่ือสารระดับตาง ๆ  กรณีศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการส่ือสาร 
 

 

601-303  จิตวิทยาการส่ือสารของมนุษย                          3(3-0-6) 
   Psychology of Human Communication 
   ศึกษาระเบียบวิธีการทางดานจิตวิทยาเกี่ยวกับการส่ือสารของมนุษย   หลักของ 
                  การเรียนรูและการส่ือสาร  บุคลิกภาพ  ความผิดปกติ   และการปรับตัวในดาน 
                  การส่ือสารจิตวิทยาการส่ือสารในสังคม  จิตวิทยาการส่ือสารมวลชน  การรับรู 
                  ของผูรับสารมวลชน    คานิยม    การประยุกตใชทฤษฎีจิตวิทยาในการส่ือสาร 
                  ระดบัตาง ๆ  กรณีศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาในการส่ือสาร 
 
 
601-401   ภาษาตางประเทศในภาษาไทย                          3(3-0-6) 
                Foreign Languages in Thai Language 

   ศึกษาสาเหตุท่ีไทยรับคําภาษาตางประเทศมาใช      ลักษณะของภาษา 
   ตางประเทศที่เขามาปะปนในภาษาไทย หลักแหงการยมืคํา  การสรางคํา   
   การเปล่ียนแปลงคํายืม    ในดานเสียงและความหมาย   โดยเฉพาะภาษา 
   อังกฤษ    หลักการสังเกตคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย   และศึกษา 
   คําศัพทและสํานวนทางดานศาสนา   กฎหมาย   การเมือง   ธุรกิจ   กฬีา 
   และสันทนาการท่ีปรากฏในส่ือตาง ๆ 



 

 
601-403   การนําเสนอผลงานภาคภาษาไทยดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Thai Presentation by Computer Programming  

 ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป    ท่ีใชในการนําเสนอสารภาษาไทย   ภาษาท่ีใช
ในการนําเสนอดวยคอมพิวเตอร   การจัดทําบทเพื่อการนําเสนอ   ฝกปฏิบัติ 
สรางส่ือประสมเพื่อการนําเสนอสารภาษาไทย  และศึกษาเกี่ยวกับบทบาท 
ความสําคัญของการนําเสนอขอมูล    หลักการออกแบบการนําเสนอขอมูล
ทางธุรกิจดวยโปรแกรมนําเสนอขอมูล  การตกแตงงานนําเสนอ  ขอมูลดวย 
รูปภาพ เสียง  ภาพเคล่ือนไหว เพื่อสําเสนอขอมูลขององคกร การใชเทคนิค
ในการนําเสนอขอมูลการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแกไข 
 

 

601-405  การอานภาษาไทยเพื่อการวิจารณ                         3(3-0-6) 
                Thai  Reading  for Criticism 
    ศึกษาประเภทของการอาน   หลักการวิจารณ     การอานเพื่อการวิจารณ 
                   และฝกอานบทอานประเภทตาง ๆ เพื่อการวิจารณ 

 
601-407   การวิจัยภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)     

 Thai  Language  for  Business  Research  

 ศึกษาความรูพื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย   วิธี   และรูปแบบการวิจัยทาง
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ   การเลือกหัวขอ และการเขียนเคาโครงการวิจัยการ
กําหนดวัตถุประสงคและกรอบความคิด วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ   
ตาง ๆ การจําแนก วิเคราะหและการตีความ  ขอมูลการเขียนรายงานการวิจัย 
  

 

601-408   สัมมนาการใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Seminar  in  Thai  Language  for Business  

 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาคนควา วิธีการจัด  สัมมนา 
ศึกษาวิ เคราะหปญหาและปรากฏการณในการใชภาษาไทย   จาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ตลอดจนรวบรวมคํา สํานวนภาษา และประโยคที่ใชใน

 



 

ปจจุบัน  ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน อภิปรายถึงผลดีและผลเสียของการใช
คํา สํานวนและประโยค   สรุปเปนกฎเกณฑเพื่อนําไปพัฒนาการใชภาษาให
ได ผลดี รวม ท้ั งการ ศึกษาหาความ รู จ าก เอกสารตํ า ร าภาษาไทย  
ภาษาตางประเทศ  ตลอดจนวิทยากรและผูเช่ียวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ใชภาษาไทย 

   

601-417   การพูดเพื่อโนมนาวใจ       3(2-2-5) 

 Speaking  for  Persuasion  

 ศึกษาการพูดท่ีใชในงานธุรกิจ ทักษะการฟงท่ีใชในงานธุรกิจ การพูดเพื่อ
ช้ีแจงขอเท็จจริงและขอคิดเห็น การพูดรายงานในท่ีประชุม การพูดโนมนาว
ใจในท่ีชุมชนเพื่อสรางความเขาใจอันดี การพูดวิงวอนหรือตอรองขอ
ความเห็นใจ เพื่อประสิทธิภาพทางการส่ือสารธุรกิจ 

 

601-419   การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ   3(2-2-5) 

 Writing for Advertising and Public Relations  

  ศึกษาหลักการและฝกปฏิบัติการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ โดยการ
ออกแบบใบปลิว แผนพับ การเขียนขาวแจก การจัดทําคูมือสําหรับแจก
ส่ือมวลชนในการประชาสัมพันธ ตลอดจนเขียนโฆษณาผานส่ือวิทยุและ
โทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ  

 

                            
       2.3  กลุมวิชาเอกเลือก 
601-304   คุณธรรมและจริยธรรมการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Morality  and Ethics  in Communication  

 ศึกษาความหมาย  หลักการ  คุณธรรม  และจริยธรรมการส่ือสาร พฤติกรรม 
ท่ีแสดงใหเหน็ถึงคุณลักษณะอันดีงามในการส่ือสารทุกระดับ  และประยุกต 
องคความรูดานคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการส่ือสารใหสัมฤทธิผล 
 

 

601-305   คติชนวิทยา   3(3-0-6) 

 Folklore  



 

 ศึกษาความหมาย ความเปนมา ประเภท และคุณคาของคติชนวิทยา ศึกษา
ระเบียบวิธีการรวบรวม   การจําแนกและการวิเคราะหขอมูลดวยการใช
เทคโนโลยีแสวงหาและถายทอดขอมูล ศึกษาความสัมพันธระหวางคติชน
วิทยากับศาสตรแขนงอ่ืน ๆ ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษา  ภูมิปญญาไทย
เปรียบเทียบกับภูมิปญญาทองถ่ิน ในดานคุณคาของการสรางสรรคพัฒนา 
และสืบทอดภูมิปญญา เนนการฝกปฏิบัติภาคสนาม 
 

 

601-409    วรรณคดีวิจารณ   3(3-0-6) 

 Literary  Criticism  

 ศึกษาความเปนมาของการวิจารณวรรณคดี ทฤษฎีการวิจารณแนวตาง ๆ 
ศึกษาบทวิจารณวรรณคดีของนักวิจารณท่ีมีช่ือเสียง   และฝกวิจารณวรรณคดี 
ท่ีสนใจ  
 

 

601-410   ชีวิตกับวรรณกรรม 3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับชีวิต   ความเขาใจเกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทเร่ือง
ส้ัน  นวนิยาย   บทกวี  และบทละคร  และความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธ
ของวรรณกรรมกับชีวิตในคุณคาดานความดี  ความงาม   และความจริง  
เพื่อใหผูเรียนเกิดอุดมคติ  มีโลกทัศนตอชีวิตและสังคม  อีกท้ัง สงเสริมการ
อานวรรณกรรมใหเกิดแกผูเรียน 
 

 

601-411   กวีนิพนธไทยเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Thai  Poetry  for Business  

 ศึกษาความหมาย และรูปแบบตาง ๆ  ของวรรณศิลปในคําประพันธท้ังแบบ
ฉบับและสมัยใหม  วิเคราะหบทรอยกรองที่แตงดี  ฝกแตงบทประพันธ
รูปแบบตาง ๆ  เพื่อใชในงานธุรกิจ 
 
 

 



 

 

601-412 ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

 Language and Culture Relationship  

 ศึกษาการใชภาษาท่ีสัมพันธกับวัฒนธรรม ท้ังในดานการส่ือสารท่ีเหมาะสม
กับกาลเทศะ บุคคล  สถานการณ  สุนทรียภาพ  ความคิดสรางสรรค  วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมทุกสาขา   รวมท้ังวัฒนธรรม
ตางชาติ    การสรางจิตสํานึกในการสงเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมไทย   
โดยฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาท่ีสอดคลองกับระบบวัฒนธรรมของ   
แตละสังคม 
 

 

601- 414 การบรรณาธิการ 3(3-0-6) 

 Editing  

 ศึกษาหนาท่ีของบรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการหนังสือเลมและนิตยสาร 
การฝกงานบรรณาธิการ 

 

   

601- 415  การประชาสัมพันธในองคการธุรกิจ  3(2-2-5) 

 Public Relations in Business Organizations  

 ศึกษาหลักการประชาสัมพันธสําหรับองคการธุรกิจ  การใชวิธีและเทคนิค   
ในการประชาสัมพันธเพื่อสรางความสนใจ คานิยมและกอใหเกิดความเขาใจ   
อันดีในองคการธุรกิจ ราชการ  การวิเคราะหและประเมินมติมหาชน 
 

 

601-418   การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

 Speaking  for  Personal  Development    

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ใน
ดานการแตงกาย   การวางตน   มารยาทในการเขาสังคม   และมุงเนน   
การปรับปรุงเพื่อสรางเสริมบุคลิกภาพ ท่ีดีของการพูดในโอกาสตาง ๆ 
 
 

 



 

 
 
 

601-420   การเขียนสารคดี 3(2-2-5) 

 Non-fiction Writing  

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ โครงสราง ประเภทของสารคดี ลักษณะ
รูปแบบของสารคดีประเภทตาง ๆ  และฝกเขียนสารคดี 

 

 
       2.4  กลุมสหกิจศึกษา  
601-416 สหกิจศึกษา 9(0-40-9) 

 Cooperative Education  

 วิชาบังคับกอน : รายวิชา 100–244  เตรียมสหกิจศึกษา  

 การปฏิบัติงานเพื่อฝกทักษะดานภาษาไทยในสถานประกอบการหรือหนวยงาน 
ท่ีเหมาะสมในสภาพจริงของการทํางาน  ภายใตการกํากับดูแลนิเทศของ
ผูบังคับบัญชาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เปนเวลา  15  สัปดาห  
หรือไมนอยกวา  600  ช่ัวโมง 
 

 

601-421 วรรณกรรมปจจุบัน 3(3-0-6) 

 Contemporary  Literature  

 ศึกษาความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมปจจุบัน ท้ังประเภทสารคดีและบันเทิงคดี
ศึกษากลวิธีในการแตง การดําเนินเร่ือง  สํานวนภาษา แนวความคิด   และ
แกนของเ ร่ือง  ทวงทํานองของการเขียน   ความสัมพันธระหวางการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของวรรณกรรม    และบทบาทของ 
วรรณกรรมในการเสริมสรางความเจริญงอกงามทางปญญาของบุคคลใน
สังคมการวิเคราะหและวิจารณวรรณกรรมประเภทตาง ๆ  

 

 
 
 


