คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร
001211

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English Listening and Speaking for Communication
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นที่การออกเสียง การเน้นเสียง
ในระดับคำและประโยค เสียงสูงต่ำในประโยค ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม การฝึกฟังและฝึกพูดในหัวข้อ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการทำงาน
English Listening and speaking skills for communication with emphasis on
pronunciation, word and sentence stress, intonation, cross-cultural understanding, listening
and speaking practice in everyday and job-related topics
001212

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
English Critical Reading for Effective Communication
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยเน้นที่การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน การเดาความหมายจากบริบท การสรุปความ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การ
บอกจุดประสงค์ ทัศนคติ และนำเสียงของผู้เขียนการประเมินข้อมูลและแนวคิด
English language skills for critical reading with emphasis on reading for main
ideas and supporting details, guessing meaning form contexts, making inferences, distinguishing
facts and opinions, identifying the author’s purpose, attitude and tone of voice, evaluating
information and ideas
001213

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
English Writing for Effective Communication
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การฝึกการเขียน
ประโยคและย่อหน้าที่มีการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างและการจัดเรียง ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
English language skills for effective written communication with emphasis on
practice in writing sentences and paragraphs with proper and correct use of vocabulary,
grammar, structure and organization
001301

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Thai Language for Academic Communication
การอ่านเพื่อการสืบค้น การเขียนและการพูด เพื่อนำเสนองานในเชิงวิชาการ
Reading for information; writing and speaking for academic presentation
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001302

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Thai Language for Communication in the 21st Century
พัฒนาทักษะการรับสารและส่งสารภาษาไทยเพื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสมและเท่าทันในศตวรรษที่ 21
Developing Thai communicative skills for appropriate and updated use in the

21st century
001303

การอ่านในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Reading in the Digital Age Century
การพัฒนาทักษะการอ่านในบริบทของสังคมยุคดิจิทัล เพื่อความรอบรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
Developing reading skill in context of digital society for knowledge and
improving the quality of life
001311

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Korean for Communication
ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการ
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาหลี
Basic Korean communicative skills used in daily-life situations and learning of
Korean culture
001312

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Japanese for Communication
ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น
Basic Japanese communicative skills used in daily-life situations and learning
of Japanese culture
001313

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Chinese for Communication
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวจีน
Basic Chinese communicative skills used in daily-life situations and learning of
Chinese culture
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001314

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Myanmar for Communication
ทักษะการสื่อสารภาษาพม่าขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวพม่า
Basic Myanmar communicative skills used in daily-life situations and learning
of Myanmar culture
001315

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
French for Communication
ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการ
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส
Basic French communicative skills used in daily-life situations and learning of
French culture
001316

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Spanish for Communication
ทักษะการสื่อสารภาษาสเปนขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวสเปน
Basic Spanish communicative skills used in daily-life situations and learning of
Spanish culture
001317

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Lao for Communication
ทักษะการสื่อสารภาษาลาวขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวลาว
Basic Lao communicative skills used in daily-life situations and learning of
Lao culture
001318

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Indonesian for Communication
ทักษะการสื่อสารภาษาอินโดนีเซียขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการ
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย
Basic Indonesian communicative skills used in daily-life situations and learning
of Indonesian culture
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001319

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Vietnamese for Communication
ทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการ
เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม
Basic Vietnamese communicative skills used in daily-life situations and
learning of Vietnamese culture
001320

ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Hindi for Communication
ทักษะการสื่อสารภาษาฮินดูขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวฮินดู
Basic Hindi communicative skills used in daily-life situations and learning of
Hindi culture
001321

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Khmer for Communication
ทักษะการสื่อสารภาษาเขมรตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันพร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรม

ของชาวกัมพูชา
Khmer language communicative skills used in daily-life situations and learning
of Combodian culture
001221

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(2-2-5)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ ง
สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการ
ความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน อดทน ชื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน
The meaning and importance of information, types of information sources,
Access to different sources of information; application of information technology and
communication, media and information literacy, knowledge management, selection, synthesis,
and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in
students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country.
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001222

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Language, Society and Culture
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา และความสั มพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม
พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์ โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน
The relationship between language and
society as well as language and culture in terms of the ways in which language reflects
society and culture. The study includes verbal and symbolic communication, new meanings
of social and cultural structure, changes of language and usages in borderless world.
001224

ศิลปะในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
พื้นฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,
โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน
ขั้นพื้นฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและสากลได้
Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value,
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the artistic
experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge,
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life,
harmonized with the social context in both the global and local levels.
001226

วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Ways of Living in the Digital Age
พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทต่างๆ การสืบค้น วิเคราะห์ ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร
Development of skills in media usage, various computer equipment utilization,
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and
individual responsibility to the society in communication behaviors.
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001227

ดนตรีในวิถีชีวิตไทยศึกษา
3(2-2-5)
Music Studies in Thai Way of Life
พัฒนาการ และลักษณะทางดนตรีในวิถีชีวิตไทย ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ คุณค่า ความ
เปลี่ยนแปลง สุนทรียภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม รวมไปถึงสมรรถนะทักษะในศตวรรษที่ 21
Music development and characteristic in Thai way of life. Cultural and Social
significance role, values, changes, aesthetic as well as 21st Century competence.
001228

ความสุขกับงานอดิเรก
3(2-2-5)
Happiness with Hobbies
แนวคิดความสุข องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพื่อส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม
Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking,
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness.
001231

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจำวัน
Philosophy of Life for Sufficient living

3(2-2-5)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการดำเนิน
ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุ ณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ
ของผู้มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experiences and factors or conditions which influence
success in all aspects of life and profession of respected people.
001232

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Fundamental Laws for Quality of Life
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21
The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human rights,
media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws relating
to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments
towards the 21st century.

7

001233

ไทยกับประชาคมโลก
3(2-2-5)
Thai State and the World Community
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก
Relations between Thailand and the world community under changes over time
premodern period to the present day and roles of Thailand in the world forum including future
trends, applications of knowledge in self- improvement, ethic of life management and being a
good citizen of Thailand and the world.
001234

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Civilization and Local Wisdom
พั ฒ นาการของภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น ที ่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด อง ค์ ค ว า มรู ้ ใ นด้ า น ศิ ล ป แ ล ะ
วั ฒ นธรรม ทัง้ รูปธรรรมและนามธรรม ในด้านต่างๆอันเป็นรากฐานของอารยธรรมไทย และแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอารยธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า
เพิ่มมูลค่าให้เกิดความคุ้มค่า และบูรณาการอย่างยั่งยืน
Development of local wisdom effecting to gain the body of knowledge in art
and culture with concrete and abstract areas which is a foundation of Thai Civilization and a
path of developing innovation in art and culture creatively on a foundation of local wisdom
and Thai civilization for maintaining, promoting value with worthiness and sustainable
integration.
001235

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(2-2-5)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล การเมืองพื้นฐาน การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา การปกครองประเทศ
ไทย ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย มนุษย์กับสังคม สังคมวิทยาพื้นฐาน การจัดระเบียบสังคม การขัดเกลาทาง
สังคม ลักษณะสังคม เอกลักษณ์สังคมไทย รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้
ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศ
ไทย
Meaning and relationship of politics, economy and society, development of
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and
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developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to
one’ s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships
of world and Thai systems.
001236

การจัดการการดำเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความสำเร็จที่
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิต
ให้ทันสมัยรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการดำเนินชีวิตท่ามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility,
thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life. Living
ethically along the dynamics of 21st century which is essential to the members of ASEAN
Community as well as world community.
001237

ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการกำหนดทิศทางชีวิ ตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมและใน
สังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้นำและการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as
a member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in
a society, life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and selfdirection skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability
skills, leadership and responsibility skills.
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001238

การรู้เท่าทันสื่อ
3(2-2-5)
Media Literacy
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎีสื่อ
ศึกษา ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย และสื่อดิจิทัล
รวมทั้งวิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 21
Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy.
Understanding of 21st century media effect theories, such as myth semiology and advertising
concept, attributes and influence of contemporary and digital media, including analyzing
contents on every current platform.
001239

ภาวะผู้นำกับความรัก
3(2-2-5)
Leadership and Compassion
ความสำคัญของผู้นำ ผู้นำในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ด้วยความรัก การใช้ชีวิตด้วยความรัก
การเป็นพลโลก พลเมืองที่ดี ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทำกิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทางใน
การทำจริงของผู้เรียน
The importance of leader, leadership in the 2 1 st century, learning and living
with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a
guideline for learners' own activities.
001241

ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
Western Music in Daily Life
สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ
บทเพลงในชีวิตประจำวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตกใน
ชีวิตประจำวัน
Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music.
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of
Western music in daily life.
001242

การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3 (2-2-5)
Creative Thinking and Innovation
กระบวนการพัฒ นานวัตกรรม วิธ ีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา
การสร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บ
ข้อมูล การดำเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ำๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทำงาน

10

ให้สำเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับ
ความขัดแย้ง
Innovation development process; means of accessing customers’ mind and
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes,
testing in the field and extracting information, quick and efficient design- build- test cycles,
getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving
constructive comments and managing conflicts.
001251

พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
3(2-2-5)
Group Dynamics and Teamwork
พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการทำงานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม
Various behaviors regarding grouping behaviors, development of
Group characterization, group’ s environments, interpersonal relations versus group
involvement, group persuasion, change in group attitudes, intra- group communication,
teamwork model, guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing
teamwork and practice of teamwork.
001252

นเรศวรศึกษา
3(2-2-5)
Naresuan Studies
ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราช
กรณียกิจในการบริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศ ที่สะท้อนให้
เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่พึ่งประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้ ความเพียรพยายาม ความกล้า
หาญ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา
This course aims to study on the biography of King Naresuan the Great .
The emphasis is placed on economy, society and foreign affair which reflect to Thai Identity
such as knowledge acquisition, endeavor and tolerance.
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001253

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อม
3 (2-2-5)
Entrepreneurship for Small Business Start-up
การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ
การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่ม ธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการ
ประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใหม่นั้น เรียนรู้
ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ แนะนำ
มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน
The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find
business ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses
on identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success.
Exposure to the stresses of a start- up business, the uncertainties that exist, and the behavior
of entrepreneurs. Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances. Strategies for sustainable survival.
001254

ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต
3 (2-2-5)
The King’s Philosophy for Living
พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
Biography, ideas, philosophy, royal duties, royal initiative projects of the late
His Majesty King Bhumibol Adulyadej with special reference to living.
001271

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Man and Environment
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศบริการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการ
รองรับมลภาวะของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
และการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
Ecosystems and biodiversity, man- nature and ecosystem service, human
structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate
change, sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, and
environmental public participation.
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001272

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
ในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการทำงานของ
คอมพิวเตอร์ พื้นฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งาน
ระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม
Evolution of computer technology from past to present and a possible
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management,
information system, office automation software, multimedia technology, web- based media
publishing, web design and development and an influence of technology on human and
society.
001273

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics in Everyday Life
การวัด การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การสำรวจข้อมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเพื่อการทำวิจัยเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความ
น่าจะเป็นในการตัดสินใจ
Measurement, surface area and volume of geometric shapes, introduction to
mathematics in financial fields, survey and data collection methods, data analysis and
presentation for basic research, application of probability to statistical decision making.
001274

ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องสำอาง
และยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health as
well as their proper selection and management for health and environmental safety.
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001275

อาหารและวิถีชีวิต
3(2-2-5)
Food and Life Style
บทบาทและความสำคั ญ ของอาหารในชี วิ ต ประจำวั น วั ฒ นธรรมและพฤติ ก รรมการ
บริ โ ภคอาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อ
ความต้องการของร่างกาย อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถี
ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior,
identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs,
food choices, information for purchasing food, and food and life style in the age of
globalization with the awareness of environmental conservation.
001276

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(2-2-5)
Energy and Technology around Us
ความรู้ พื้ น ฐานด้ านพลัง งานและเทคโนโลยีใ กล้ตั ว ที่ ม าของพลั ง งาน พลั ง งานไฟฟ้า
พลั ง งานเชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางอ้อม
สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์
พลังงานอย่างมี ส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างฉลาด การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
พลังงาน
Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy
Sources and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy;
relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy
consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship to
energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use and proactive
approach to energy issuers.
001277

พฤติกรรมมนุษย์
3(2-2-5)
Human Behavior
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม พื้นฐานทาง
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการมีสติ
การรับรู้ เรียนรู้ ความจำ และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม
พฤติกรรมอปกติ รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
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The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological
basis and mechanisms of human behaviors; mindfulness, meditation, consciousness and its
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and
others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and
applications in daily life.
001278

ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
Life and health behavior, health care and promotion for each age group
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement
of the quality of life for oneself and others.
001279

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
The role of science and technology with concentration on both biological
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including
organisms and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications,
meteorology, earth, space and the new frontier of science and technology.
001281

กีฬาและการออกกำลังกาย
Sports and Exercises

1(0-2-1)

การเล่นกีฬา การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and
physical fitness test.
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001291

การบริโภคในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
Consumption in Daily life
ความสำคัญของการบริโภค ภาวะโภชนาการที่ดี แนวทางปฏิบัติทางด้านการบริโภคอาหารที่ดี
การเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย อาหารปลอดภัย การจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
บริโภค สิทธิของผู้บริโภค กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
Importance of consumption, good nutritional status and practical guidelines for
good food consumption, Choosing medicines and safe health products, food safety,
management of consumerism effects, consumer rights, laws and organizations for consumer
protection.
001292

วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Circular Economic Lifestyle for 21st Century
การเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์
และการเป็นแหล่งรองรับและบำบัดมลพิษ ภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากร สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิตและกระบวนการออกแบบธุรกิ จภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน นวัตกรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนวิถีชิวตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ความตระหนักและแรงผลักดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน
Learning the value of nature to human life in the use of resources and being a
source of support and pollution treatment, crisis of resource problems, climate and
environmental emergency situations, concepts throughout the life cycle and business design
process under the concept of circular economy, business model innovation to the circular
economy, lifestyle under the concept of circular economy, awareness and driving force to the
way of life under the concept of circulating economy and circulating economy society.
001331

นวัตกรรมเพื่อสังคม
3 (2-2-5)
Social Innovation
แนะนำนวัตกรรมเพื่อสังคม ความไม่แน่นอนในอนาคต (ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ,
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4) ประเด็นระดับโลก (ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม) เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) ชุมชนยั่งยืน (ชุมชนนิเวศ) การมีส่วนร่วมของประชาชน แนะนำนวัตกรรม กิจการเพื่อสังคม
ผู ้ ป ระกอบการในศตวรรษที ่ 21 (ผู ้ ป ระกอบการทางเทคโนโลยี เ พื ่ อ สั ง คม) กรณี ศ ึ ก ษา (การพั ฒ นา
ผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม)
Introduction to Social innovation, Future Uncertainties (21 st Century
challenges, 4th Industrial revolution) , Global Issues ( social and environmental issues) ,
Sustainable Development Goals ( SDGs) , Sustainable community ( eco village) , Public
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participation, Introduction to Innovation, Social enterprises, 21st entrepreneurship ( social
technopreneur), Case study (development of social innovation entrepreneurship)
001332

การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Introduction to Data Management in Digital Era
ภาพรวมของการจัดการข้อมูล ความรู้พื้นฐานและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
มหัตและวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคนิคการนำเสนอสารสนเทศให้เกิดมูลค่าในเชิงธุรกิจ
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสมัยใหม่
Overview of data management, fundamentals and tools for big data and data
science, data analytics and techniques of information presentation for business value by using
modern tools.
001351

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3 (2-2-5)
From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice
ความหมาย ที่มา และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของ 3 ห่วง 2
เงื่อนไข ความพอเพียงกับหลักการทำยุทธศาสตร์ชีวิตและงาน ความมีเหตุผลกับหลักการทำงาน/ดำรงชีวิตด้วย
วิธีทางวิทยาศาสตร์ ความมีภูมิคุ้มกันกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตให้สัมพันธ์และดุลยภาพ หลักการฝึก
นิสัย รักการอ่าน หลักการสืบ ค้น ข้อมูล วิธีการนำเสนอข้อมูล เบื้องต้น องค์ความรู้ส ำหรับศตวรรษที่ 21
หลักการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมในด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ความเอื้ออาทร การแบ่งปัน
Meaning, origin, and application of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP),
the definition of 3 chains 2 conditions, in details, sufficiency philosophy to achieve principles
of strategy for livelihood, reasonableness and scientific method to achieve successful working,
and immunity to maintain of physical and mental health in relation to life homeostasis,
principles of reading habits practice, information searching principles, introduction to
information presentation methods, knowledge for the 21st century, principles of being good
citizen, honesty, empathy, and public mind practice
001352

สันติภาพ ศาสนา เพื่อมนุษยชาติ
3 (2-2-5)
Peace and Religion for Human Kinds
การเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี สันติภาพ ศาสนธรรมและคุณธรรม บนฐานคิดของศาสนาและ
บุคคลสำคัญ หลักธรรมความต้องการของมนุษย์ ปัญหาสังคม ความขัดแย้งการจัดระเบียบ การขัดเกลา ความ
มีเหตุผล มิตรภาพอหิงสธรรม สามัคคียธรรม เจรจาสมานฉันท์ สันติวิธีมนุษย์ในศตรรษที่ 21 ประสบการณ์อัน
ทรงคุณค่าของบุคคลลสำคัญ ที่มีประโยชน์ เพื่อประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ สู่ความสงบสุขของมวลมนุษย์ สันติภาพ
เพื่อมนุษยชาติ
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Learning of the value concept, theory, peace, religion principles and morals based
on religion and key mans, moral principles, needs, social problems, conflict, organization,
socialization, reasonability, friendship, encroachment, harmonious, reconciliation speech,
peaceful method, human kind on 21th century, value experience of key man with useful for
creatively apply to be human calming and peace to human kinds.
001353

การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Principles of Accounting for Entrepreneur
รู ป แบบธุ ร กิ จ การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ หลั ก การบั ญ ชี แ ละภาษี พื้ น ฐานสำหรั บ ผู้ ป ระกอบการ
องค์ ป ระกอบของรายงานทางการเงิ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางบั ญ ชี แ ละการบั ญ ชี บ ริ ห ารเบื ้ อ งต้ น
เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและภาษี
Types of business, business formation, basic accounting and taxation for
entrepreneurs, components of financial reports, basic analysis of accounting information and
management accounting for business decision making, information technology for accounting
and taxation.

