
AC 101 
หลักการบัญชี 1           3หนวยกิต 
(Principles of Accounting 1) 
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการบญัชี ขอสมมติฐานทางการบญัชี การวิเคราะหและการบนัทึกรายการตามหลักการบญัชีของ
กิจการขายบรกิาร กิจการขายสินคา การบนัทึกรายการสินคาคงเหลือ การใชสมุดรายวันและบัญชแียกประเภท การ
ปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทํากระดาษทาํการ การเปดบัญชี และการจัดทํางบการเงนิ
 
AC 102 
หลักการบัญชี 2           3หนวยกิต 
(Principles of Accounting 2) 
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมเงินสด ระบบใบสําคัญ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงนิ การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม 
การบัญชีสําหรับกิจการที่ไมแสวงหาผลกําไร และระบบบัญชีเดี่ยว
 
AC 130 
การบัญชีทั่วไป           3หนวยกิต 
(General Accounting) 
ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการบัญชีขั้นพื้นฐานของธุรกิจ จัดทํางบการเงินของธุรกิจโดยทัว่ไปและการวิเคราะหงบ
การเงินเพื่อประโยชนในการตัดสินใจ 
 
AC 201 
การบัญชีขั้นกลาง 1          3หนวยกิต 
(Intermediate Accounting 1) 
PR :  AC 102 
ศึกษาหลักการและวิธีการบญัชี การจําแนกประเภท การวัดมูลคาของสินทรัพย รวมทัง้การแสดงรายการสินทรัพยตางๆ 
ในงบดุล
 
AC 202 
การบัญชีขั้นกลาง 2          3หนวยกิต 
(Intermediate Accounting 2) 
PR :  AC 201 
ศึกษาหลักการและวิธีการบญัชี การจําแนกประเภท การวัดมูลคาของหนี้สินและสวนของเจาของ รวมทั้งการแสดง
รายการหนี้สินและสวนของเจาของในงบดลุของกิจการหางหุนสวนและบริษัทจํากัด 
AC 230 



การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ         3หนวยกิต 
(Accounting for Decision Making) 
ไมเปดสําหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
ศึกษาแนวความคิดและสมมติฐานทางการบัญชี พิจารณารูปแบบงบการเงินของกิจการลักษณะตางๆความแตกตางของ
สวนของเจาของกิจการในรูปแบบเจาของคนเดียว หางหุนสวน บริษัท ความหมายและที่มาของรายการในงบการเงิน 
การวิเคราะหงบการเงิน ปญหาการตัดสินใจเชิงธุรกิจและการจัดทํางบประมาณ 
 
AC 233 
การบัญชีสินทรัพย หนี้สินและสวนของเจาของ       3หนวยกิต 
(Assets, Liabilities and Owners Equity) 
PR :  AC 102 
ไมเปดสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญช ี
ศึกษาหลักและวิธีการบัญชี การจําแนกประเภท การวดัมลูคา การแสดงรายการสินทรัพยหนี้สิน และสวนของเจาของ 
(หางหุนสวน บริษัท) 
 
AC 234 
การบัญชีบริหาร           3หนวยกิต 
(Managerial Accounting) 
PR :  AC 233 
ไมเปดสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
ศึกษาขอมูลทางการบัญชีและกระบวนการเสนอขอสนเทศทางการบัญชีเพื่อใชในการวางแผนและการควบคุมของฝาย
บริหาร โดยศกึษาถึงการวเิคราะหงบการเงนิ และการจัดทํางบประมาณตามแผนงาน ความสัมพนัธของตนทุน - 
จํานวน - กําไร ตนทุนมาตรฐานและการประเมินผลการทาํงาน การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ รวมถึงการศึกษา
กระบวนการตดัสินใจในปญหาตาง ๆ ของฝายบริหาร 
 
AC 300 
การบัญชีช้ันสูง 1          3หนวยกิต 
(Advanced Accounting 1) 
PR :  AC 202 
 ศึกษาหลักการและวิธีการบญัชีเกี่ยวกับการคารวม การขายผอนชําระ การฝากขายการประกันภัย การบัญชีของ
สํานักงานใหญและสาขาในประเทศและตางประเทศรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การแกไขขอผิดพลาด
และการแสดงรายการพิเศษในงบการเงิน 
 
AC 305 



การบัญชีภาษอีากร          3หนวยกิต 
(Tax Accounting) 
PR :  GM 306 , AC 202 
ศึกษาประมวลรัษฎากร ประกาศและกฎกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวกับธุรกจิในเรื่องรายไดรายจาย การคิดคาเสื่อมราคา
สินทรัพย ปญหาการปฏิบัติเกี่ยวกับการบญัชีภาษีอากรเพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรเพื่อเสียภาษีเงินได
 
AC 311 
การบัญชีตนทนุ 1          3หนวยกิต 
(Cost Accounting 1) 
PR :  AC 202 
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักบัญชีในองคการธุรกิจ ศัพทและความมุงหมายของตนทุนความสัมพนัธระหวางตนทุน-
จํานวน-กําไร การบัญชีตนทนุงานสั่งทํางบประมาณสมบรูณแบบ งบประมาณยืดหยุน ไดและตนทนุมาตรฐาน การคิด
ตนทุนผลิตภณัฑ ตามวิธีตนทุนคิดเขางาน และวิธีตนทนุผันแปร
 
AC 312 
การบัญชีตนทนุ 2          3หนวยกิต 
(Cost Accounting 2) 
PR :  AC 311 
ศึกษาเกี่ยวกับการปนสวนตนทุน ผลิตภัณฑรวมและผลติภัณฑพลอยได การบัญชีตนทุนงานผลิตเปนชวง ของเสีย
หนวยที่บกพรอง การสิ้นเปลืองและเศษซาก ตนทุนที่มีความหมายตอการตัดสินใจและการวเิคราะหปญหาแบบตาง ๆ 
งบประมาณจายลงทุนการวดัผลการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจและการกําหนดราคาโอน
 
AC 320 
การสอบบัญชี           3หนวยกิต 
(Auditing) 
PR :  AC 202 
ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงคและลักษณะของการสอบบัญชี คุณสมบัติของผูสอบบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชี มรรยาท
และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี การควบคุมภายในและการประเมนิผลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ การรวบรวม
หลักฐานในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบและเทคนิคในการสอบบัญชี  การจัดทํากระดาษทําการตรวจสอบ และการ
เสนอรายงานการสอบบัญชี 
 
 
 
AC 340 



การประมวลขอมูลทางบัญชีดวยคอมพิวเตอร       3หนวยกิต 
(The Application of Computer to Accounting) 
PR :  AC 102 
ศึกษาถึงระบบคอมพิวเตอร ในการประมวลขอมูลบัญชีเกี่ยวกับบัญชีสินคา 
คงเหลือ บัญชีลูกหนี้การคา บัญชีเจาหนีก้ารคา การควบคุมสินทรัพย เงนิเดือน และ 
คาแรง ระบบบัญชีแยกประเภท บัญชีกําไรและขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด 
 
AC 344 
การบัญชีเกี่ยวกับกิจกรรมคมนาคมและสาธารณูปโภค      3หนวยกิต 
(Public Utilities Accounting) 
PR :  AC 102 
ศึกษาระบบการปฏิบัติงานและวิธีการบัญชีของกิจการคมนาคม และสาธารณูปโภค เชน กิจการทาเรือ และคลังสินคา 
กิจการเดินรถประจําทาง กจิการขนสงทางอากาศ กิจการรถไฟ กิจการไฟฟา กิจการประปา โทรศัพท และกิจการ
ไปรษณยีโทรเลข 
 
AC 345 
การบัญชีสหกรณ          3หนวยกิต 
(Accounting for Cooperatives) 
PR :  AC 102 
ศึกษาถึงลักษณะและวิธีการบัญชีของกิจการสหกรณ หลักการและวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การจัดวางรูป
ระบบงาน และระบบบัญชีเกี่ยวกับสหกรณ ปญหาการควบคุมทางการเงิน การจัดทาํรายงานทางการเงินและการ
วิเคราะหงบการเงิน 
 
AC 346 
การบัญชีธนาคาร          3หนวยกิต 
(Bank Accounting) 
PR :  AC 102 
ศึกษาถึงระบบการบัญชีธนาคารพาณิชยและเอกสารการเงินตางๆที่ธนาคารใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชี การ
ทํางบการเงิน การปดบัญชีประจําภาค อัตราสวนตางๆ ตามที่พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชยไดกําหนดไว การ
วิเคราะหฐานะสภาพคลองและการจดัทํารายงานที่ตองสงธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 
 
AC 347 



การบัญชีโรงพยาบาล          3หนวยกิต 
(Hospital Accounting) 
PR :  AC 102 
ศึกษาระบบบญัชีที่ใชสําหรับการดําเนนิงานในโรงพยาบาล รวมถึงการใชขอมูลทางการบัญชีชวยในการวางแผนและ
การควบคุม การจัดทําบัญชีและงบการเงนิ การบัญชีเกีย่วกับลูกหนี้ เจาหนี้ เงนิเดือนและคาจาง สินทรัพยถาวรและการ
คิดคาเสื่อมราคา การบัญชีตนทุนการทํางบประมาณและวิเคราะหผลงาน
 
AC 348 
การบัญชีโรงแรม          3หนวยกิต 
(Hotel Accounting) 
PR :  AC 101 
ศึกษาถึงหลักและวิธีการปฏบิัติงานทางการบัญชีของธุรกิจการโรงแรม ตลอดจน หนาที่และการบริหารงานทางการ
บัญชีสําหรับแผนกงานตาง ๆ ทั้งนี้โดยเนนในดานการควบคุมใหการดาํเนินงานเปนอยางมีประสิทธิภาพ
 
AC 349 
การบัญชีสําหรับกิจการกอสราง         3หนวยกิต 
(Construction Accounting) 
PR :  AC 102 
ศึกษาถึงลักษณะพเิศษของหลักและวิธีการบัญชีของกิจการรับเหมากอสราง รายการทางบัญชีตางๆ ของกิจการรับเหมา
กอสราง การปรับปรุงรายการ การจัดทํางบการเงิน การบนัทึกบัญชีตนทุนสั่งทํา การวิเคราะหงบแสดงแหลงที่ไดมา
และใชไปของเงินทุน การจัดทํางบประมาณ การวเิคราะหจุดคุมทุน การจัดสรรตนทุนโสหุยการผลิตของกิจการ
รับเหมากอสราง 
 
AC 350 
การบัญชีเฉพาะเรื่อง 1          3หนวยกิต 
(Specialized Accounting 1) 
PR :  AC 102 , AC 201 
ศึกษาหลักการและวิธีการบญัชีเกี่ยวกับกจิการที่จะลมละลายหรือกิจการที่จะเลิก การบัญชีของผูพิทักษทรัพย การบัญชี
สําหรับกองมรดกและทรัสต และการบัญชีของกิจการประกันภัย 
 
 
 
 
AC 353 



การบัญชีรัฐบาล           3หนวยกิต 
AC 343 
(Governmental Accounting) 
PR :  AC 102 
ศึกษาถึงลักษณะและวตัถุประสงคตลอดจนหลักการปฏบิัติเกี่ยวกับการบัญชีของรัฐบาลไทย การบัญชีของสวน
ราชการและการบัญชีของกองทุนตางๆ 
 
AC 400 
การบัญชีช้ันสูง 2          3หนวยกิต 
(Advanced Accounting 2) 
PR :  AC 202 
ศึกษาหลักการและวิธีการบญัชีเกี่ยวกับการรวมกิจการ การบัญชี สําหรับบริษัทใหญและบริษัทยอย รวมทั้งการจัดทํา
งบการเงินรวมในลักษณะตาง ๆ
 
AC 403 
การวางรูประบบบัญชี          3หนวยกิต 
(Accounting System Design) 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชีหลักการและวิธีการวางระบบบญัชีของธุรกิจสวนประกอบของระบบบัญชี 
วิธีการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในซึ่งมีสวนสัมพันธตอขอมูลตางๆ ภายในระบบบัญชี การเสนอรายการวางรปู
บัญชีที่เหมาะสม 
 
AC 409 
การวิเคราะหงบการเงิน          3หนวยกิต 
(Analysis of Financial Statements) 
PR :  AC 202 
ศึกษาโดยละเอียดในการวเิคราะหงบการเงิน โดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะห 
แบบตาง ๆ เชน การวิเคราะหงบดุลและงบกาํไรขาดทุนตามวิธียอสวนตามแนวดิ่ง การวิเคราะหอัตรารอยละของปฐาน 
การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การวิเคราะหแนวโนมการวิเคราะหความคลองตัวทางการเงินระยะสั้น การ
วิเคราะหโครงสรางเงินทุน การวิเคราะหผลตอบแทนจากเงินลงทุน การวิเคราะหงบกําไรขาดทุน งบแสดงแหลงทีม่า 
และใชไปของเงินทุน การวิเคราะห การผนัแปรของกําไร และจัดทํางบการเงินเมื่อระดับราคาเปลีย่นแปลง 
 
 
 
AC 420 



ปญหาการสอบบัญชี          3หนวยกิต 
(Problems in Auditing) 
PR :  AC 320 
ศึกษาปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัการตรวจสอบบัญชีทั้งทฤษฎีและปฏิบัต ิวิธีการที่จะนํามาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหา 
การศึกษาโดยใชกรณีตวัอยางตาง ๆ ที่เกิดขั้น โดยศึกษาจากคําพิพากษาของศาล กฎกระทรวง ประกาศของ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.)และแถลงการณของสถาบันการบัญชีในตางประเทศ 
 
AC 440 
การสอบบัญชีสําหรับกิจการที่ทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร      3หนวยกิต 
(Computer Auditing) 
PR :  AC 341 , AC 421 
ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการที่จะนํามาใชในการตรวจสอบบัญชี สําหรับกิจการที่ใชคอมพิวเตอร ในการประมวลขอมูล
ทางบัญชีรวมถึงการตรวจสอบเพื่อประเมนิผล ระบบการควบคุมภายในของหนวยงานซึ่งใชคอมพวิเตอรปฏิบัติขอมูล
ทางดานการบญัชีและมาตรฐานในการปองกันการทุจริต เทคนิคการตรวจสอบในรูปแบบตาง ๆ 
 
AC 444 
การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุม        3หนวยกิต 
(Accounting for Planning and Control) 
PR :  AC 312 
ศึกษาลักษณะของระบบขอมูลและขอสนเทศทางการบัญชีในองคการธุรกิจ โดยเฉพาะที่เกีย่วกับโครงสราง 
วิธีดําเนนิการและเทคนิคในการวางแผนและการควบคุม การจัดทํางบประมาณ 
 
AC 445 
ทฤษฎีการบัญชี           3หนวยกิต 
(Accounting Theory) 
PR :  AC 400 
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรบัญชี โครงสรางของทฤษฎีการบัญชี ลักษณะของขอสมมติฐานของการบัญชี หลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป แนวความคิดเกี่ยวกับรายได และคาใชจาย แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยสินและการตีราคา 
ทรัพยสิน การคิดคาเสื่อมราคา แนวความคิด เกี่ยวกับหนี้สิน แนวความคิดเกี่ยวกับสวนของเจาของ แนวความคิด
เกี่ยวกับงบกระแสเงินทนุ การรายงานทางการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง และเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงิน 
 
 
 
AC 446 



การตรวจสอบภายใน          3หนวยกิต 
(Internal Audit) 
PR :  AC 321 
ศึกษาความเปนมา ขอบเขตและความมุงหมายของการตรวจสอบภายใน แนวความคดิสมัยปจจุบนัเกี่ยวกับรูปแบบการ
ตรวจสอบประเภทตางๆ  ความสัมพันธและขอแตกตางระหวางผูตรวจสอบภายนอกกับผูตรวจสอบภายใน และ
เจาหนาที่อ่ืนๆ ในองคการธุรกิจตลอดจนวธีิการและเทคนิคของการตรวจสอบภายในและการจดัทํารายงานของผู
ตรวจสอบภายใน 
 
AC 447 
การบัญชีประกันภยั          3หนวยกิต 
(Insurance Accounting) 
ศึกษาถึงการบนัทึกของธุรกจิการประกนัวนิาศภยัและการประกันชวีิต การจัดทําและวเิคราะหงบการเงิน 
 
AC 448 
การบัญชีระหวางประเทศ          3หนวยกิต 
(International Accounting) 
ศึกษาลักษณะความเปนสากลของหนาที่ทางการบัญชี โดยเฉพาะในเรือ่งรายการเกีย่วกับเงนิตรา การกําหนดราคาโอน 
ภาษีอากร การสอบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมลู การวางแผนการควบคุมและมาตราฐานการ
บัญชี 
 
AD 303 
หลักศิลปและการออกแบบเพื่อการโฆษณา        3หนวยกิต 
(Advertising Art and Design) 
ศึกษาถึงหลักการและการดาํเนินงานดานการออกแบบการโฆษณาทีม่ีประสิทธิภาพตลอดจนความสําคัญและ
ความสัมพันธทางงานศิลปและการออกแบบกับงานอื่น ๆ โดยรวมถึงการสรางและการจัดวางผังโฆษณา การจดั
สัดสวน การกาํหนดรูปแบบและลักษณะของตัวอักษรโฆษณา เครื่องหมาย หรือรูปแบบของตราสินคา 
 
AD 304 
ส่ือโฆษณา           3หนวยกิต 
(Advertising Media) 
ศึกษาลักษณะของสื่อโฆษณา การวางแผนและการเลือกใชส่ือการโฆษณาอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
ประเมินผลและการวดัผลการใชส่ือโฆษณา 
 
AD 308 



การโฆษณากบัมวลชน          3หนวยกิต 
(Advertising and Public) 
 ศึกษาสภาพการณและสภาวการณปจจุบันของการโฆษณาในแงของมวลชน การปฏบิัติงานดานการโฆษณาในแงของ
ความเปนจริง ความสัมพันธของการโฆษณาที่มีตอมวลชนในทัศนะของผูบริโภค 
 
AD 325 
การจัดการการบริการลูกคา         3หนวยกิต 
(Account Executive Management) 
ศึกษาความสําคัญ ลักษณะงาน หนาทีแ่ละความรับผิดชอบของการใหบริการลูกคา ความสัมพันธกับฝายตาง ๆ ภายใน
องคการ ความสัมพันธกับลูกคา จรรยาบรรณ ปญหาและอุปสรรคของการจัดการการบริการลูกคา 
 
AD 326 
กลยุทธสรางสรรคงานโฆษณา         3หนวยกิต 
(Advertising Creative Strategy) 
ศึกษาความหมาย หนาที่ สวนประกอบของงาน ตลอดจนหลักกระบวนการและการกําหนดกลยุทธในการสรางสรรค
งานโฆษณาทีม่ีประสิทธิภาพ 
 
AD 327 
การเขียนขอความโฆษณา          3หนวยกิต 
(Copy Writing) 
ศึกษาลักษณะและประเภทของขอความโฆษณา หลักการและเทคนิคการเขียนขอความโฆษณาใหเหมาะสมกับสือ่
ประเภทตาง ๆ กฎหมายระเบยีบขอบังคับที่ตองคํานึงถึงในการเขียนขอความโฆษณา 
 
AD 328 
เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1         3หนวยกิต 
(Advertising Production Technique 1) 
ศึกษาถึงการวางรูปแบบและการจัดหนาโฆษณาเพื่อใชกบัสื่อส่ิงพิมพชนิดตาง ๆ องคประกอบของโฆษณาในสิ่งพิมพ 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตงานพิมพ รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตงานโฆษณาและการพิมพ เพื่อใหผูศึกษาสามารถ
วิเคราะหและประเมินผลสื่อส่ิงพิมพ เพื่อนาํมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการโฆษณา 
 
 
 
 
AD 329 



เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 2         3หนวยกิต 
(Advertising Production Technique 2) 
ศึกษาเทคนิคและกระบวนการในการผลิตงานโฆษณาทางวิทยแุละโทรทัศน การวางแผนการผลิต การเขียนบทวิทยุ
และโทรทัศน องคประกอบในการผลิต การนําเสนอ ในรปูแบบตาง ๆ และการพจิารณาความยาวของงานโฆษณาวิทยุ
และโทรทัศน 
 
AD 333 
การออกแบบบรรจุภัณฑเพือ่การโฆษณา        3หนวยกิต 
(Packaging Design for Advertising) 
ศึกษาหลักการสราง องคประกอบ วัสดุ และศิลปการออกแบบบรรจุภณัฑเพื่อการโฆษณาบทบาท และอิทธิพลของ
บรรจุภัณฑตอลูกคากลุมตาง ๆ รวมทั้งศึกษาถึงขอบังคับควบคุมทางกฎหมายเกีย่วกับลักษณะการออกแบบบรรจุภัณฑ
เพื่อการโฆษณา 
 
AD 401 
การวิจยัโฆษณา           3หนวยกิต 
(Advertising Research) 
ศึกษาบทบาท ระเบียบการวจิัย การดําเนินงานและความสําคัญของการวิจัยโฆษณาเทคนิคในการวิจยัเพื่อแกปญหาใน
แตละกรณ ี
 
AD 410 
การจัดการถายแบบโฆษณา         3หนวยกิต 
(Advertising Models Management) 
ศึกษาถึงกระบวนการการจัดการเกี่ยวกับการเตรียมการและการดําเนินการถายภาพ เพื่องานโฆษณาโดยใชผูแสดง 
รวมทั้งความรูทางดานการแสดง การกํากบัการแสดง พฤติกรรมการแสดงออก การสื่อความหมายโดยการเคลื่อนไหว
บทบาทและบคุลิกภาพของผูแสดง 
 
AD 423 
การโฆษณาสําหรับรานคาปลีก         3หนวยกิต 
(Retail Advertising) 
ศึกษาการดาํเนินงานโครงสรางและสภาพการโฆษณาสําหรับรานคาปลีกที่มีเอกลักษณของตนเอง รวมถึงการกําหนด
นโยบายการโฆษณา การเลอืกสื่อโฆษณา การสรางสรรคงานโฆษณาของรานคาปลีก กฎหมาย ระเบียบและขอบงัคับ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับรานคาปลีก 
 
AD 424 



การจัดแสดงสนิคา          3หนวยกิต 
(Merchandise Display) 
ศึกษาทฤษฎแีละการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินคาของรานคาปลีก และธุรกิจการจําหนายประเภทอื่น ๆ ศึกษา
สภาพรานคา ที่ตั้ง และการใชพื้นที่ทั้งหมดของรานคา วิธีการวางแผนงาน การจัดตกแตงรานคา การใชอุปกรณตาง ๆ 
และทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสามารถนํามาใชในการจดัแสดงสินคาในรูปแบบตาง ๆ และการประเมินผลการจดั
แสดงสินคา 
 
AD 425 
การรณรงคโฆษณา          3หนวยกิต 
(Advertising Campaigns) 
ศึกษาปฏิบัติการการรณรงคโฆษณาตั้งแตการวางแผนงานรณรงคโฆษณา การกําหนดระยะเวลาในการรณรงคแผนงาน
ที่กําหนดขึ้น โดยศึกษาและวเิคราะหถึงปญหาดานการโฆษณา โอกาสทางการตลาด สภาพการณในอดีตและปจจบุัน 
วัตถุประสงคการเลือกสื่อโฆษณา การกําหนดงบประมาณ และการประเมินผลการรณรงคโฆษณาเพื่อมุงใหนักศึกษา
เขียนแผนงานรณรงคโฆษณาได 
 
AD 426 
การบริหารกิจการโฆษณา         3หนวยกิต 
(Advertising Management) 
ศึกษาความหมาย ความเปนมาและการจดัรูปแบบการบริหารภายในกจิการโฆษณา เพื่อใหทราบถงึหนาที่ ขอบขายการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน และศกึษาถึงหนาที่ของผูบริหารกิจการโฆษณาทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึง
ความสัมพันธกับองคการภายนอกกฎหมายและขอบังคบัของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวของ 
 
AD 428 
ปญหาการโฆษณา          3หนวยกิต 
(Problems in Advertising) 
ศึกษาแนวโนมและปญหาในทางธุรกิจที่เกิดขึ้นและสงผลถึงการโฆษณา ปญหาการสรางงานโฆษณา กรณีศกึษาตาง ๆ 
เพื่อเปนแนวทางที่สามารถใชในการแกปญหาทางดานการโฆษณา
 
AD 429 
การโฆษณาและรัฐบาล          3หนวยกิต 
(Advertising and Government) 
ศึกษาบทบาทของรัฐบาลที่มีตอการโฆษณา ในแงของการควบคุมจรรยาบรรณการพทิักษและคุมครองผลประโยชน
ของผูบริโภค ระเบียบและวธีิปฏิบัติตาง ๆ ที่มีผลตอการโฆษณา 
AE 203 



ศิลปะพื้นฐาน           3หนวยกิต 
(Basic Art) 
ศึกษาความหมายและคณุคาของศิลปะ วิวฒันาการแนวความคิดขั้นพืน้ฐานทางศิลปะความรูทัว่ไปเกี่ยวกับศิลปะ 
หลักการและความเขาใจในศลิปะแขนงตาง ๆ สงเสริมความเขาใจการมีเหตุผลทางความคิดและการวจิารณศิลปะ 
 
AE 213 
ประวัติศาสตรศิลป          3หนวยกิต 
(History of Art) 
ศึกษาประวัติศาสตรศิลป ของไทยและสากลสมัยกอนประวัติศาสตร ยคุหินเกา ยุคหนิกลาง ยุคหนิใหม ศิลปะสมยั
ทวารวด ีศรีวชัิย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทรและสมัยปจจุบนั รวมทั้งประวัติศาสตรศิลปของอียิปต 
กรีก โรมัน อินเดีย จีน และญี่ปุน และศึกษาความสัมพนัธระหวางศิลปะกับมนษุย ส่ิงแวดลอม ในอดีต และปจจุบัน 
 
AE 214 
ทฤษฎีสี            3หนวยกิต 
(Colour Theories) 
ศึกษาทฤษฏีสี หลักการ วิธีการ และเทคนิคการใชสี จิตวทิยาการใชสี การนําหลักการทางทฤษฎีสีไปใชในงานศิลปะ
ประเภทตาง ๆ และผึกปฏิบัต ิ
 
AE 223 
จิตรกรรม           3หนวยกิต 
(Painting) 
ศึกษาหลักการและปฏิบัติงานการเขียนภาพเบื้องตนเกีย่วกับเสน แสง สี เงา ดวยเครื่องมือและวัสดุตาง ๆ ปฏิบัติงาน
ทางดานจิตรกรรมสีน้ํา และสีประเภทอื่น ๆ เพื่อใหเปนแนวทางและวธีิการที่จะนําไปประยุกตใชในการสอน 
 
AE 233 
ประติมากรรม           3หนวยกิต 
(Sculpture) 
ศึกษาลักษณะและกรรมวิธีของงานประติมากรรม ปน แกะสลักแบบตาง ๆ โดยใชวิธีปน แกะสลัก แบบภาพนูนสงู นูน
ต่ํา และลอยตวั การหลอ และการเนนคุณคาความคิด สรางสรรค ฝกปฏิบัติงานดวยเครื่องมือวัสดุตาง ๆ 
 
 
 
 
AE 243 



ภาพพิมพ           3หนวยกิต 
(Graphic Art) 
ศึกษาทฤษฎภีาพพิมพเบื้องตน เทคนิคการพิมพภาพประเภทตาง ๆ การใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับการพิมพภาพ
แตละประเภทและฝกปฏิบัต ิ
 
AE 353 
การเขียนแบบและการออกแบบ         3หนวยกิต 
(Drawing and Desing) 
ศึกษาหลักการเขียนภาพ แสง และเงา การเขยีนแบบและการออกแบบ เทคนิค วิธีการเขียนแบบและออกแบบ รวมถึง
การฝกปฏิบัติ 
 
AE 363 
ศิลปะไทย           3หนวยกิต 
(Thai Art) 
ศึกษาความหมาย ววิัฒนาการ การอนุรักษ การประยุกตศิลปะไทยและศิลปะพื้นบานโดยเนนศิลปะบริสุทธิ์ และ
ศิลปะหัตถกรรม 
 
AE 383 
หลักสูตรศิลปศึกษา          3หนวยกิต 
(Curriculum in Art Education) 
ศึกษาความหมายและความสําคัญของหลักสูตรศิลปศึกษา  องคประกอบ และโครงสรางของหลักสูตรศิลปศึกษาใน
ระดับตาง ๆ ทีใ่ชอยูในปจจุบนั พื้นฐานในการจัดทําหลักสตูรวิชาศิลปศึกษา การจัดเนื้อหา ประสบการณและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับหลักสูตรศลิปศึกษา เพื่อนําหลักสูตรศลิปศึกษาไปใชใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบนัและสภาพ
ทองถ่ิน การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารงานดานวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาศิลปศึกษา ตลอดจนการประเมินผล
หลักสูตรในวชิาศิลปศึกษา 
 
AE 384 
การสอนศิลปะ           3หนวยกิต 
(Art Teaching) 
ศึกษาจดุมุงหมายของการเรยีนการสอนศลิปะ จิตวิทยาการสอนศิลปะ หลักสูตรและแบบเรยีน วธีิสอนและเทคนิคการ
สอน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน การวางแผนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนศิลปะ และ
การจัดนิทรรศการผลงานศิลปะ 
 
AG 103 



การเกษตรเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Introduction to Agriculture) 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซ่ึงเกี่ยวของกับเศรษฐกจิ และความสําคัญในสังคมปจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดลอมตาง 
ๆ ที่มีความสําคัญตอการเกษตรตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร 
 
AG 111 
พืชศาสตรเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Principles of Plant Science) 
PR :  AG 103 หรือ BI 103 
 ศึกษาถึงหลักสําคัญในการปลูกและการดแูลรักษาพืช การใหน้ํา การใหปุย การใชสารควบคุมศัตรูพืช 
 
AG 211 
หลักการพืชไมดอกไมประดับ         3หนวยกิต 
(Principles of Floriculture) 
PR :  AG 111 or CI 
ศึกษาการจดัหมวดหมูพืชประเภทไมดอก ลักษณะโครงสราง การกําเนิดดอกและลกัษณะทางสรรีวิทยาที่ทําใหพืชออก
ดอก ตลอดจนความสําคัญของไมดอกในแงเศรษฐกิจของประเทศไทย (มีการศึกษานอกสถานที่) 
 
AG 221 
พืชผัก            3หนวยกิต 
(Vegetable Crops) 
PR :  AG 111 or CI 
ศึกษาพืชผักชนิดตาง ๆ ที่มคีวามสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุงถึงวิธีการปลูก การบํารุงรักษา และ
ความสําคัญของเศรษฐกิจของพืชแตละชนิด 
(มีการศึกษานอกสถานที่) 
 
AG 231 
หลักการพืชไมผล          3หนวยกิต 
(Principles of Pomology) 
PR :  AG 111 or c1 
ศึกษาพืชประเภทไมผลของประเทศไทยและตางประเทศ โดยมุงถึงวิธีการปลูกการบาํรุงรักษาและความสําคัญ
ทางพฤกษศาสตร (มีการศึกษานอกสถานที่) 
AN 113 



มานุษยวิทยาเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Introduction to Anthropology) 
ศึกษาขอบเขตและเนื้อหาสาระของวิชามานุษยวิทยา ดานกายภาพ ดานสังคมและวฒันธรรม ศึกษาเปรียบเทยีบระบบ
สังคมวัฒนธรรมของสังคมตาง ๆ และศึกษาผลกระทบของระบบเหลานี้ที่มีตอพฤติกรรมของคนในสังคม 
 
AN 213 
โบราณคดีเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Introduction to Archaeology) 
ศึกษาสาระความเปนมาของโบราณคดี ววิฒันาการของมนุษยและวัฒนธรรมจากหลักฐานโบราณคดีเกณฑและการจัด
ยุคสมัยของโบราณคดี ขอมลูทางโบราณคดีสมัยตาง ๆ ในประเทศไทย ศึกษาความสมัพันธของโบราณคดีกับมนษุย
และสิ่งประดษิฐที่คนพบ 
 
AN 229 
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ         3หนวยกิต 
(Culture and Personality) 
ศึกษาอิทธิพลที่มีตอกันระหวางวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ทฤษฎีที่สําคัญทางจิตวิทยาสังคม ไดแก ทฤษฎีกําหนด
บุคลิกภาพ การอบรมเรียนรูระเบียบทางสงัคมและทฤษฎีที่ควรรูดานวฒันธรรมและบุคลิกภาพ 
 
AN 278 
ครอบครัวและเครือญาติ          3หนวยกิต 
 (Family and Kinships) 
วิเคราะหครอบครัวในฐานะเปนหนวยทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและอิทธิพลที่มีตอระบบครอบครัวและ
เครือญาติ ศึกษาระบบครอบครัวในประเทศตาง ๆ ในแงชาติพันธุ วิทยาและประวัตศิาสตร โดยเนนสังคมไทยและ
ศึกษาระบบเครือญาติเปรียบเทียบดวย 
 
AN 313 
มานุษยวิทยากายภาพ          3หนวยกิต 
(Physical Anthropology) 
ศึกษาและวิเคราะหประวัติความเปนมาของมนุษยชาตใินแงสรีรวิทยา กลไกที่ทําใหเกดิการววิัฒนาการศึกษาเกณฑการ
จัดลําดับชั้นของสิ่งมีชีวิต โดยเนนสัตวประเภทมกีระดูกสันหลังและเลีย้งลูกดวยนม ศึกษาเกณฑการจัดลําดับชั้นของ
มนุษยตาง ๆ แนวความคดิเกีย่วกับชาติพันธุและสีผิว ความสัมพันธระหวางชวีภาพของมนุษยกับสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
 
AN 327 



ชนกลุมนอย           3หนวยกิต 
(Minority Groups) 
ศึกษาลักษณะความเปนชนกลุมนอย และสภาพที่เกดิขึ้น วิเคราะหความสัมพันธระหวางชนกลุมใหญและชนกลุมนอย 
โดยเนนปฏิกิริยาของชนกลุมนอยที่ตอบโตตอชนสวนใหญสภาพของปญหาชนกลุมใหญและชนบทกลุมนอย 
แนวทางและนโยบายที่ใชแกปญหาโดยเฉพาะศึกษาชนกลุมนอยกลุมตาง ๆ ในสังคมไทย
 
AN 350 
สังคมและวัฒนธรรมในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต       3หนวยกิต 
(Society and Culture in Southeast Asia) 
ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม รวมถึงการผสมผสานทาง
เชื้อชาติและวฒันธรรม ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมในรูปการแพรกระจาย การยอมรับ การขัดแยง การเปลีย่นแปลง
และการปรับตวัใหเขากับวัฒนธรรมใหม
 
AN 353 
สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี         3หนวยกิต 
(Korean Society and Culture) 
ศึกษาโครงสรางสังคมและวฒันธรรมของเกาหลีนับตั้งแตคร้ังโบราณกาล จนถึงปจจบุัน วิเคราะหชีวิตความเปนอยู 
และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนเกาหลีโดยเนนศกึษาเรื่องครอบครัว การบูชาบรรพบุรุษ และการจัดระเบยีบทาง
สังคมและชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อเขาสูยุคปจจุบนั
 
AN 354 
สังคมและวัฒนธรรมจีน          3หนวยกิต 
(Chinese Society and Culture) 
ศึกษาสังคมจนีในศตวรรษที่ 19 และตนศตวรรษที่ 20 ซ่ึงถือวาเปนสังคมเชิงซอนกอนสมัยใหมเกีย่วกับครอบครัว 
เครือญาติ หมูบาน และระบบทองถ่ิน องคการที่เปนทางการและองคการอาสาสมัคร การจัดชวงชั้นทางสังคม การ
เคล่ือนที่ทางสังคม ศาสนา อุดมการณและคานิยม
 
AN 355 
สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน         3หนวยกิต 
(Japanese Society and Culture) 
 ศึกษาโครงสรางทางสังคมของญี่ปุน วิเคราะหชีวติความเปนอยูของชาวเมืองและชาวชนบท ในอดีตถึงปจจุบัน โดย
เนนเรื่องครอบครัว การบูชาบรรพบุรุษการจัดระเบยีบทางสังคมและชุมชน การขยายตัวเปนเมืองและความทนัสมัย
 
AN 356 



สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย         3หนวยกิต 
(Indian Society and Culture) 
ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของสังคม และวัฒนธรรมอินเดีย ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาบันทางสังคมระบบ
วรรณะ ระบบความเชื่อ อิทธิพลของศาสนา และวิถีการดําเนินชวีิตของคนอินเดยี
 
AN 357 
สังคมและวัฒนธรรมไทย          3หนวยกิต 
(Thai Society and Culture) 
ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของสังคมและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ คานิยม สถาบันสําคัญ
ของสังคม บทบาทของศาสนาตอการดําเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงกลุมและวิถีการดําเนินชวีิตของคนไทย
 
AN 358 
สังคมและวัฒนธรรมแอฟริกา         3หนวยกิต 
(African Society and Culture) 
 ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของสังคมและวัฒนธรรมแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
 
AN 359 
สังคมและวัฒนธรรมละตินอเมริกา        3หนวยกิต 
(Latin American Society and Culture) 
 ศึกษาวเิคราะหโครงสรางของสังคม และวัฒนธรรมละตินอเมริกา การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง
 
AN 365 
มานุษยวิทยาเมือง          3หนวยกิต 
(Urban Anthropology) 
ศึกษาโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม และกระบวนการเกิดเมือง โดยเนนบทบาทของชาวชนบททีอ่พยพ เขามาอาศัย
อยูในเมือง ความสัมพันธระหวางลัทธิการเมืองกับการพฒันาทางการเมืองและเศรษฐกิจ บทบาทขององคการ
อาสาสมัคร การปรับตัวของกลุมครอบครัว และเครือญาติใหเขากับชีวติแบบเมือง โดยเนนศึกษาเมืองศูนยกลางใน
ภูมิภาคเอเชยี แอฟริกา และละตินอเมริกา
 
 
 
AN 423 



สังคมกับนิทานพื้นบาน          3หนวยกิต 
(Society and Folktales) 
 ศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคม การควบคุมทางสังคมที่มีอยูในนทิานพื้นบานไทย โดยใชนิทานพื้นบานไทยเพื่อ
สะทอนใหเหน็กระบวนการทางสังคม
 
AN 453 
วัฒนธรรมโลก           3หนวยกิต 
(Global Culture) 
 ศึกษาการเกิดวัฒนธรรมชาติ กระบวนการกลายเปนวัฒนธรรมโลก ปญหาและผลกระทบจากการกลายเปนวัฒนธรรม
โลก
 
AN 454 
กลุมชาติพันธุในทองถ่ินไทย         3หนวยกิต 
(Local Ethnic Groups of Thailand) 
ศึกษาประวัติความเปนมาทางชาติพันธุ การตั้งถ่ินฐาน สภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองของชนตาง ๆ ใน
ทองถ่ิน การกลืนกลายทางเชื้อชาติ และวฒันธรรม
 
AN 458 
ชาวเขาในประเทศไทย          3หนวยกิต 
(Hill Tribes of Thailand) 
ศึกษาวเิคราะหลักษณะกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของชาวเขาเผาตาง ๆ ในประเทศไทย โครงสรางปญหาและ
ความขัดแยงกนัทางเอกลักษณของเผา ความสัมพันธของประชากรในเผาตาง ๆ อุดมการณความขดัแยง การ
เคล่ือนไหว การเปลี่ยนแปลง และปญหาในการพัฒนาดานสังคมกับเศรษฐกิจ
 
AN 459 
สังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินไทย         3หนวยกิต 
(Society and Thai Local Culture) 
ศึกษาวเิคราะหโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของทองถ่ินตาง ๆ โดยเนนการศึกษาระบบวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
 
 
 
 
AN 469 



มานุษยวิทยาประยุกต          3หนวยกิต 
(Applied Anthropology) 
ศึกษาการประยุกตหลักการและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา เพื่อใชในการวเิคราะหวางแผน และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปญหาตางๆ
 
AN 478 
วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ        3หนวยกิต 
(Culture and Economic Behavior) 
ศึกษาแนวคดิทฤษฎี วัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ศึกษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน แหลงทรัพยากร
ตาง ๆ การใชเงินตราและการแลกเปลี่ยนสินเชื่อและหนีสิ้น บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของตลาด การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในประเทศที่กําลังพัฒนา 
 
AP 203 
หลักการประชาสัมพันธ          3หนวยกิต 
(Principles of Public Relations) 
ศึกษาลักษณะ ขอบเขต และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ ความรูทั่วไป เกี่ยวกบัการติดตอส่ือสาร ความสําคัญ
ของทัศนคติและประชามตทิี่มีตอการประชาสัมพันธ การจัดหนวยงาน และการดําเนนิงานประชาสมัพันธโดยทัว่ไป 
เพื่อใหนําไปประยุกตกับองคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
 
AP 204 
หลักการโฆษณา           3หนวยกิต 
(Principles of Advertising) 
ศึกษาถึงลักษณะและขอบเขตของการโฆษณา ววิัฒนาการของการโฆษณา ความสําคญัและความสมัพันธกับธุรกจิและ
ศาสตรอ่ืน ๆ ความรูพื้นฐานในการรณรงคโฆษณาองคการที่รับผิดชอบในการโฆษณา จรรยาบรรณและกฎหมายที่
เกี่ยวของ และแนวโนมในการโฆษณาเพื่อใหสามารถนํามาประยุกตกบัการโฆษณาขององคการตาง ๆ
 
AP 205 
ทฤษฎีการโนมนาวใจ          3หนวยกิต 
(The Theory of Persuasions) 
ศึกษาถึงจุดมุงหมาย รูปแบบและองคประกอบที่สําคัญทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่เกี่ยวของกับการจูงใจ พรอมทั้ง
การสรางประสิทธิภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการจูงใจ เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชงานดานโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ
 
AR 103 



ศิลปวิจักษณ           3หนวยกิต 
(Art Appreciation) 
ศึกษาศิลปะสําคัญเฉพาะอยางจากสมัยโบราณจนกระทั่งถึงศิลปะในปจจุบันเนนคุณคาและลีลาของศิลปะแตละแบบ 
การถายทอดความจรรโลงในศิลปะและสรางสรรคศิลปะ 
 
AT 203 
พืชศาสตร           3หนวยกิต 
(Plant Science) 
PR :  BI 115  
ความรูพื้นฐานการเพาะปลูกพืชลมลุกและพืชยนืตน ความสัมพันธระหวางพืช ดิน ปุย รวมทังสภาวะแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติบํารุงรักษา
 
AT 204 
พืช อาหาร และมนุษย          3หนวยกิต 
(Plant , Food, and Man) 
PR :  BI 115 
ความสัมพันธของพืช อาหาร และคน การประยุกตใชหลักการทางเศรษฐกิจมาใชประโยชน เพื่อจดัการแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเกีย่วโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
 
AT 223 
หลักสัตวศาสตร           3หนวยกิต 
(Principles of Animal Science) 
(สําหรับนักศกึษาเทคโนโลยีเกษตร) 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับชนดิ สายพันธุสัตวเล้ียงที่สําคัญ การปรับปรุงพันธุ การจัดการสถานที่เล้ียง รวมทั้งการดูแลรักษา
 
AT 224 
สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเล้ียงในฟารม        3หนวยกิต 
(Physiology and Anatomy of Farm Animals) 
PR :  AT 223 
สรีรวิทยาและกายวิภาคของระบบที่สําคัญตาง ๆ ในสัตวเล้ียง
 
 
 
AT 231 



เทคโนโลยีการจัดการโรคพืช         3หนวยกิต 
(Technology of Plant Pathology Management) 
PR :  AT 203 
ความสําคัญของโรคพืช ลักษณะอาการ การระบาด หลักการและเทคนิคตาง ๆ ในการแยกชนิดและการปองกนักาํจัด
โรคพืชดวยวิธีการตาง ๆ
 
AT 232 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีโรคพืช         1หนวยกิต 
(Technology of Plant Pathology Management Laboratory) 
PR :  AT 231 
ปฏิบัติการตามเนื้อหากระบวนวิชา AT 231
 
AT 233 
ทิศทางเทคโนโลยีเกษตร          1หนวยกิต 
(Trends in Agricultural Technology) 
PR :  - 
ความสําคัญของเทคโนโลยีแนวทางใหมที่จะนํามาปรบัปรุงและประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับการเกษตร เพือ่ใหมี
ผลผลิตสูงสุดพรอมทั้งรักษาสมดุลยของสิ่งแวดลอม
 
AT 253 
หลักพืชสวน           3หนวยกิต 
(Principles of Horticulture) 
PR :  AT 203 
หลักการจําแนก ลักษณะทางพฤกษศาสตร สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา อิทธิพลที่มีตอการเจริญเติบโต การปรับตัวของ
พืชสวน การแพรกระจายของกลุมพืชสวนในโลก
 
AT 303 
พันธุศาสตรเกษตร          3หนวยกิต 
(Agricultural Genetics) 
PR :  AT 203 
หลักเบื้องตนลักษณะพันธุกรรม การถายทอดในพืชและสัตวที่เกีย่วของทางการเกษตร
 
 
AT 304 



การผลิตพืชเศรษฐกิจ          3หนวยกิต 
(Economic Crop Production) 
PR :  AT 203 
ความสําคัญของพืชเศรษฐกจิในประเทศไทย ชนิดและปจจัยที่มีตอการเจริญเติบโตการปรับปรุงพันธุที่สําคัญเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ตลอดจนการเก็บเกีย่ว
 
AT 305 
สรีรวิทยาพื้นฐานของพืช          3หนวยกิต 
(Fundamentals of Plant Physiology) 
 PR :  AT 203 
ความรูพื้นฐานที่เกีย่วของกบัสรีรวิทยาของสภาวะสิ่งแวดลอมซึ่งมีผลตอการเจริญเตบิโตของพืช 
 
AT 311 
ชีวเคมีเกษตร           3หนวยกิต 
(Agro- biochemistry) 
PR :  AT 203 และ AT 223 
กระบวนการทางชีวเคมีของพืชและสัตวทีเ่กี่ยวของกับการเกษตร โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน บทบาทของ
เอนไซม ขบวนการเมตาบอลิสซิม การถายทอดสารพันธุกรรม
 
AT 312 
ปฏิบัติการชีวเคมีเกษตร          1หนวยกิต 
(Agro-biochemistry Laboratory) 
PR :  AT 311 
ปฏิบัติการตามเนื้อหากระบวนวิชา AT 311
 
AT 313 
ปฐพีวิทยา           3หนวยกิต 
(Soil Science) 
PR :  AT 203 
ลักษณะและความสําคัญของดินชนิดตาง ๆ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของดิน ปญหาการแกไขและ
อนุรักษความอุดมสมบูรณของดิน
 
 
AT 314 



อุตุนิยมวิทยาเกษตรและการชลประทาน        3หนวยกิต 
(Agricultural Meteorology and Irrigation) 
PR :  - 
ลักษณะของสภาพภูมิอากาศ การหมุนเวียนในบรรยากาศ การกอตัวของเมฆและการตกลงมาเปนฝน อิทธิพลของ
สภาวะภูมิอากาศตอการเกษตรโดยทั่วไป การจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
 
AT 323 
หลักโภชนาการของสัตว          3หนวยกิต 
(Principles of Animal Nutrition) 
PR :  AT 223 และ AT 311 
ระบบการยอยอาหารของสัตวกระเพาะเดีย่วและสัตวกระเพาะรวม การดูดซึมธาตุอาหารวิธีการวเิคราะหหาคณุ
คาอาหาร แหลงวัตถุดิบที่ใชเปนอาหาร
 
AT 324 
การสุขาภิบาลปศุสัตว          3หนวยกิต 
(Livestock Hygiene) 
PR :  AT 223 
การดูแลรักษาสุขภาพสัตวเล้ียงในฟารม ปจจัยสําคัญที่เกีย่วของ การปองกัน การควบคุมการแพรระบาดของโรค
 
AT 325 
การทําฟารมสัตวปก          3หนวยกิต 
(Poultry Farm Management) 
PR :  AT 223 
การผลิต การคัดเลือกพันธุ การดูแลรักษาสตัวปกทีใ่หไข และเนื้อ การเตรียมผลิต ผล สําหรับตลาดและผูบริโภค มี
การศึกษานอกสถานที่
 
AT 326 
ยาสัตวและการใช          3หนวยกิต 
(Animal Drugs and Their Uses) 
PR :  AT 223 
ชนิดและสรรพคุณของยาตาง ๆ ที่ใชควบคุมหรือปองกันโรคตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสัตวเทคนิคการใช
 
 
AT 327 



พฤติกรรมของปศุสัตว          3หนวยกิต 
(Livestock Behavior) 
PR :  AT 223 
พฤติกรรมของสัตวเล้ียงที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมการวิวัฒนาการและพันธุกรรม
 
AT 328 
การทําฟารมสุกร           3หนวยกิต 
(Swine Farm Management) 
PR :  AT 223 
การขยายพนัธุ การใหอาหาร และการจดัการทั่วไปในการเลี้ยงสุกร การดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวของและผลิตผลที่ได มี
การศึกษานอกสถานที่
 
AT 329 
การทําฟารมโคเนื้อ          3หนวยกิต 
(Cattle Farm Management) 
PR :  AT 223 
การจัดการในการเลี้ยงโคเนือ้ตลอดจนกระบือ การใหอาหาร การจัดการโรงเรือนและการปรับปรุงพันธุ การดูแลรักษา
ควบคุมสุขภาพสัตวและเครื่องมือที่จําเปนในการเลี้ยง มกีารศึกษานอกสถานที่
 
AT 333 
เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย         3หนวยกิต 
(Fertilizer Technology and Usage) 
PR :  AT 313 
ชนิดและวัตถุดิบที่ใชผลิตปุย กรรมวิธีในการผลิตปุยและปฏิกิริยาของปุยในดินตอพชื ประโยชนของปุยและหลักการ
ใชปุย
 
AT 334 
การผลิตเห็ด           3หนวยกิต 
(Mushroom Production) 
PR :  MI 211 
รูปราง ชนิดและความสําคัญของเห็ด เทคนิคในการเพาะ แยกการผลติเชื้อและการนํามาใชประโยชนของเหด็ชนิด 
ตาง ๆ
 
AT 343 



หลักพืชไร           3หนวยกิต 
(Principles of Field Crops) 
PR :  AT 203 
หลักและวิธีการทั่ว ๆ ไปในการผลิตพืชไร โดยมุงเนนความสัมพันธทางระบบนิเวศระหวางพืชและสิ่งแวดลอม
 
AT 344 
หลักการปรับปรุงพันธุพืช         3หนวยกิต 
(Principles of Plant Breeding) 
PR :  AT 303 
ลักษณะทางพนัธุกรรมของพืช การผสมพันธุพืชเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตการขยายและอนรัุกษพันธุดี
 
AT 353 
หลักการขยายพันธุพืช          3หนวยกิต 
(Principles of Plant Propagation) 
PR :  AT 253 
ความสําคัญของการขยายพนัธุโดยเมล็ดและสวนอื่น ๆ ของพืช วิธีการขยายและการบํารุงรักษาทั้งกอนและหลงัการ
ขยายพนัธุ
 
AT 354 
การผลิตผักเศรษฐกิจ          3หนวยกิต 
(Vegetable Crop Production) 
PR :  AT 253 
หลักและวิธีการทําสวนพืชผักเพื่อการคา การบํารุงและดแูลรักษา การบริหารในแปลงปลูกวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อการสงจําหนาย การแปรรูปและการจาํหนาย มกีารศกึษานอกสถานที่
 
AT 355 
พืชไมผล           3หนวยกิต 
(Pomology) 
PR :  AT 253 
ลักษณะทางพฤกศาสตร ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเจริญเติบโต ผลผลิต การปลูก การบํารุงรักษา การขยายพันธุ 
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของไมผลตาง ๆ อุตสาหกรรมแปรรูป มีการศึกษานอกสถานที่
 
 
AT 356 



ไมดอกไมประดับ          3หนวยกิต 
(Floriculture and Ornamental Plants) 
PR :  AT 253 
หลักการปลูกและบํารุงรักษาพืชไมดอกไมประดับ การขยายพนัธุและการตลาดของไมตัดดอก ไมกระถาง และไม
ประดับ การจดัตกแตงสถานที่ในที่สวนบคุคลและสาธารณะ มีการศกึษานอกสถานที่
 
AT 357 
การจัดการเรือนเพาะชํา          3หนวยกิต 
(Nursery Management) 
PR :  AT 253 
หลักการจัดการ การจําแนกชนิดและแบบของเรือนเพาะชาํ การเตรียมการ การดูแลรักษา และการจัดการการผลิต มี
การศึกษานอกสถานที่
 
AT 361 
กีฎวิทยาทางการเกษตร          3หนวยกิต 
(Agricultural Entomology) 
PR :  AT 203 
หลักการของกฎีวิทยาทางการเกษตร รูปลักษณะและชวีวทิยา ความสัมพันธของแมลงและการเกษตร มนุษย สัตวเล้ียง 
ตลอดจนสิ่งแวดลอม การควบคุมและกําจดัแมลงโดยทัว่ไปการรวบรวมแมลง การจดัหมวดหมู การวิเคราะหแมลงที่มี
ความสําคัญทางการเกษตร
 
AT 362 
ปฏิบัติการกีฎวิทยาทางการเกษตร         1หนวยกิต 
(Agricultural Entomology Laboratory) 
PR :  AT 361 
ปฏิบัติการตามเนื้อหาของกระบวนวิชา AT 361
 
 
 
 
 
 
 
AT 363 



แมลงศัตรูและสัตวศัตรูของพืชเศรษฐกจิ        3หนวยกิต 
(Insect and Animal Peasts of Economic Crops) 
PR :  AT 361 
แหลงแมลงและสัตวศัตรูพืช การแบงหมวดหมู ลักษณะทางชีววิทยา การทําลายและการระบาดของแมลง ความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ วิธีการปองกันควบคุมและกําจัดใน ผลผลิตพืชไร พืชผักสวนผลไมและพืชสําคัญชนิดอื่น ๆ 
 
AT 364 
หลักการจัดการศัตรูพืช          3หนวยกิต 
(Principles of Pest Management) 
PR :  AT 361 
ปรัชญาและหลักการจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืชและวชัพืชที่สําคัญ ขั้นตอนการสาํรวจติดตามผลและประเมินความ
เสียหายของศตัรูพืช รวมทั้งการประเมินผลในการจัดการศัตรูพืชเหลานั้น
 
AT 365 
หลักการควบคุมแมลงศัตรู         3หนวยกิต 
(Principles of Insect Pest Control) 
PR :  AT 361 
แหลงแมลงศตัรูพืชที่สําคัญ การประเมินประชากรและแหลงแพรกระจายของแมลงศตัรูพืช การระบาด ยุทธวิธีการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติและวิธีประยกุตกลวิธี เขตกรรม กายภาพ สารเคมี ชีววิธี กฎหมาย และรวมทั้ง
การบริหารจัดการ
 
AT 366 
นิเวศวิทยาศตัรูพืช          3หนวยกิต 
(Ecology of Crop Pests) 
PR :  AT 361 
ความสัมพันธระหวางศตัรูพชืที่สําคัญทางการเกษตรกับสภาพทางชีววทิยาและกายภาพของสิ่งแวดลอม โดยเนนปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการแพรกระจายและความหนาแนนของศัตรูพืช มีการศึกษานอกสถานที่
 
 
 
 
 
 
AT 367 



แมลงนําโรคมาสูพืช          3หนวยกิต 
(Insect Transmission of Plant Diseases) 
PR :  AT 361 และ AT 232 
ความสัมพันธระหวางพืชทีสํ่าคัญทางการเกษตรกับแมลงพาหะนําโรค การมีชีวิตรวมกันของแมลงและจุลินทรียเชื้อ
โรค ความสําคัญของแมลงพาหะในการแพรเชื้อสูพืชผล
 
AT 368 
การกักกนัพืช           3หนวยกิต 
(Plant Quarantine) 
PR :  AT 361 
หลักทั่วไปในการกักกนัพืช โครงสรางของงานที่เกีย่วของและขอบเขตของกฎหมายกฎขอบังคับสําหรับการนําเขาและ
สงออกตัวอยางพืช มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
AT 369 
โครงสรางของแมลงและหนาที่         3หนวยกิต 
(Insect Structure and Function) 
PR :  AT 361 
วิวัฒนาการของแมลงและสัตวลําตัวเปนปลอง การเปลี่ยนแปลงของโครงสราง การเจริญพัฒนาของระบบตาง ๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในลําตวัแมลง
 
AT 373 
โรคพืชที่สําคัญทางเศรษฐกจิ         3หนวยกิต 
(Diseases of Economic Plants) 
PR :  AT 231 
ลักษณะทางชวีวิทยา ความสําคัญและการจําแนกชนิดเชือ้จุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคในพืชไร พชืสวนผลไม และ
ผักตาง ๆ วิธีการตาง ๆ ในการตรวจเชื้อท่ีเปนสาเหตุและการควบคุมโรค
 
AT 374 
หลักการควบคุมโรคพืช          3หนวยกิต 
(Principles of Plant Disease Control) 
PR :  AT 231 
ลักษณะทางเคมีและการออกฤทธิ์ของสารควบคุมเชื้อรา สารปฏิชีวนะและสารควบคุมไสเดือนฝอย หลักการทั่วไปใน
การประยกุตเทคนิคและวิธีการใชสารควบคุม
AT 383 



การวิเคราะหทดลองทางการเกษตร        3หนวยกิต 
(Experimental Analysis in Agriculture) 
PR :  ST203 
วิธีการสถิติตาง ๆ ที่ใชในการวางแผนวิจัยทางการเกษตร การเตรียมการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
และอธิบายผลการทดลอง การใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะหผลการทดลอง
 
AT 384 
หลักการสงเสริมการเกษตร         3หนวยกิต 
(Principles of Agricultural Extension) 
( สําหรับนักศกึษาชั้นปที่ 3 ) 
ความสําคัญของการสงเสริมการเกษตร หลักและวิธีการ การพัฒนาดานเศรษฐกจิเกษตรและชุมชนที่อยูอาศัย 
 
AT 403 
อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป         3หนวยกิต 
(General Agro - industry) 
PR :  AT 203 
ความสัมพันธระหวางการเกษตรกับอุตสาหกรรม การผลิตวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ อาหารที่มีคุณภาพเพื่อ
การวางแผนแกปญหาอาหารของมนุษยและสัตว
 
AT 404 
สรีรวิทยาการผลิตพืช          3หนวยกิต 
(Physiology of Crop Production) 
PR :  AT 253 และ AT 305 
ขบวนการและความสําคัญของการสังเคราะหแสงและเมตาบอลิสซึมของสารประกอบพวกไนโตรเจน คารโบไฮเดรต
และไขมันในพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต ความสําคัญของการประยุกตใชสารควบคุมการเจริญและฮอรโมนตอการผลิตพืช
 
AT 413 
สารควบคุมศัตรูพืช          3หนวยกิต 
(Pesticides) 
PR :  AT 361 
ชนิด รูปแบบของความสําคัญของสารเคมีที่มีตอศัตรูผลผลิตเกษตร การแบงหมวดหมู การออกฤทธิ์ วิธีการใชทีถู่กตอง 
และความปลอดภัย 
 
AT 414 



สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช        3หนวยกิต 
(Plant Growth Regulators) 
PR :  AT 203 และ AT 223 
หลักการและบทบาทความสําคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการทางชีวเคมทีี่เกี่ยวของ การผลิต
และการใชประโยชน
 
AT 415 
พิษวิทยาในระบบเกษตรนเิวศ         3หนวยกิต 
(Toxicology in Agro – environment) 
PR :  AT 203 
ความสําคัญของสภาวะเปนพิษในระบบนเิวศที่เกีย่วกับการเกษตร การแยกหมวดหมูของสารพิษและสิ่งอ่ืน ๆ ที่เปน
สาเหตุความสมัพันธของสารเคมีกับสิ่งแวดลอม วิธีการลดความเปนพษิ
 
AT 423 
การทําฟารมโคนม          3หนวยกิต 
(Dairy Farm Management) 
PR :  AT 223 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการทําฟารมโคนม การผสม การคัดเลือกพันธุ โรงเรือน และอปุกรณที่จําเปน การเลี้ยง การดูแล
รักษาสุขภาพและความสะอาด  
มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 424 
การปรับปรุงพันธุปศุสัตว          3หนวยกิต 
(Livestock Improvement) 
PR :  AT 223 
การปรับปรุงและคัดเลือกพันธุสัตวเล้ียง การผสมพันธุ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับปรุงพันธุ มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 425 
หลักการจัดการสัตวปา          3หนวยกิต 
(Principles of Wild Life Management) 
( สําหรับนักศกึษาชั้นปที่ 4  ) 
หลักหรือแนวคิดในการจัดการอนุรักษสัตวปา วงจรชีวิตและธรรมชาติของสัตวปา ปญหาและวิธีการปฏิบัติตอความ
เปนอยูของสัตวปาและทุงหญาเลี้ยงสัตว นโยบายของรฐัเกี่ยวกับสัตวปาของประเทศมีการศึกษานอกสถานที่
AT 426 



การฟกไขและการจัดการโรงฟก         3หนวยกิต 
(Incubation and Hatchery Management) 
PR :  AT 325 
หลักปฏิบัติในการฟกไข ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวกับการผลิตที่คุมคาในฟารม งานจัดการประจําวนั การตรวจการมีเชือ้ของ
ไขและการแกปญหาทั้งการผลิตไขและการจัดการโรงฟก มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 427 
การจัดการผลติภัณฑสัตว          3หนวยกิต 
(Animal Product Management) 
( สําหรับนักศกึษาชั้นปที่ 4  ) 
ชนิดและประเภทผลิตภัณฑ การถนอมรักษาขั้นพื้นฐาน กรรมวิธีในการแปรรูปและการบรรจุหีบหอสําหรับตลาด
 
AT 428 
การผลิตสัตวน้ํา           3หนวยกิต 
(Aquatic Animal Production) 
PR :  AT 223 
เทคนิคการเลี้ยงสัตวน้ําที่สําคัญ พฤติกรรม คุณภาพและการใชน้ําในการเลี้ยง การจัดการโรคและศัตรูสัตวน้ํา รวมทั้ง
การใหอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
AT 429 
หลักการประมง           3หนวยกิต 
(Principles of Fisheries) 
PR :  AT 223 
หลักและวิธีการจัดการประมงโดยทั่วไป แหลงทําการประมง การประเมินผลผลิตและประชากรสัตวน้ํา แนวทางการ
พัฒนาการประมงของประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 433 
เทคโนโลยีการควบคุมวัชพชื         3หนวยกิต 
(Technology of Weed Control) 
PR :  AT 203 
การจําแนกวัชพืช ความเสียหายและปญหาทางเศรษฐกจิอันเกิดจากวัชพืช หลักการและเทคโนโลยีในการปองกนั 
กําจัดดวยวิธีกล สารเคมีหรือวิธีอ่ืน ๆ แบบผสมผสานเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดในการควบคุม
 
AT 434 



เทคโนโลยีอาหารสัตว          3หนวยกิต 
(Animal Feed Technology) 
PR :  AT 223 
วิธีการผลิตวัตถุดิบที่ใชในอาหารสัตว เครือ่งมือในการผลิต หลักการใช วิธีการเก็บรักษาวตัถุดิบและวิธีการผลิตอาหาร
สัตวเปนอุตสาหกรรม มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 435 
เทคโนโลยีหลักการเก็บเกี่ยวพืชไร        3หนวยกิต 
(Postharvest Technology of Field Crops) 
PR :  AT 305 และ AT 343 
โครงสรางสวนประกอบและลักษณะทางสรีรวิทยาของพืชไร การปฏิบัติและเก็บรักษาพืชไรกอนและหลังการเก็บเกีย่ว
เพื่อคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหาร การบรรจุการขนสง และการประเมินความสูญเสีย
 
AT 436 
เทคโนโลยีหลักการเก็บเกี่ยวพืชผล        3หนวยกิต 
(Postharvest Technology of Crop Commodities) 
PR :  AT 305 และ AT 253 
โครงสรางสวนประกอบและลักษณะทางสรีรวิทยาของผลผลิตพืชสวน กระบวนการและวิธีควบคมุการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี และสรีรวิทยาการเกบ็เกี่ยว การบรรจุ ขนยาย ขนสงและการเกบ็รักษาพืชผลจําพวกผลไม ผัก ดอกไมสด และ
เมล็ดพันธุ ตลอดจนการประเมินความสูญเสีย 
AT 437 
เทคนิคการปลูกพืชไรดิน          3หนวยกิต 
(Techniques of Plant Culture without Soil) 
PR :  MI 211 และ AT 203 
หลักการและเทคนิคสําคัญทางการผลิตพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุพชืในอาหารแขง็ อาหารเหลวหรือ
สารละลาย การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปเปนตนและราก จนกระทั่งสามารถนําไปปลูกได
 
 
 
 
 
 
AT 443 
พืชอาหารและทุงหญาเลี้ยงสัตว         3หนวยกิต 



(Forage Crops and Pasture) 
PR :  AT 223 
 ความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชอาหารสัตวทุกชนดิ การปรับปรุงทุงหญาเลี้ยงสัตว รูปแบบของทุงหญา การควบคุม
สภาพสมดุลยของผลผลิต ความตองการอาหารของสัตว มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 444 
ระบบการปลูกพืช          3หนวยกิต 
(Cropping Systems) 
PR :  AT 253  และ AT 343 
หลักในการจัดระบบการปลูกพืชแบบตาง ๆ ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบกับระบบการปลูก การวางแผนและจัดการ
รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อประเมินคุณคาของระบบการปลูกพืช มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 445 
ธัญพืช            3หนวยกิต 
(Cereal Crops) 
PR :  AT 343 
ความสําคัญของธัญญพืชตาง ๆ การปลูกและการดูแลรักษา การใชประโยชน การปองกัน กําจัดโรคและแมลงศัตรู การ
ปรับปรุงพันธุและขยายพันธุ
 
AT 446 
พืชไรอุตสาหกรรม          3หนวยกิต 
(Industrial Field Crops) 
PR :  AT 343 
ความสําคัญของพืชไรอุตสาหกรรม รวมทัง้พืชชนิดใหมที่ไดรับความนิยม การปฏิบตัิดูแลรักษา การปรับปรุงพันธุ 
และวิธีการตาง ๆ ในการแปรรูป 
 
AT 447 
พืชน้ํามัน           3หนวยกิต 
(Oil Crops) 
PR :  AT 343 หรือ AT 253 
 ความสําคัญทางเศรษฐกิจ พนัธุ ลักษณะทางพฤกษศาสตร การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเกีย่วและการแปรรูปพชื
น้ํามัน มีการศกึษานอกสถานที่
AT 448 
วิทยาการเมล็ดพันธุพืชไร          3หนวยกิต 



(Seed Technology of Field Crops) 
PR :  AT 343 
ลักษณะทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุพืช ปจจัยที่มีผลตอการสรางเมล็ด การแกของเมล็ด รวมทั้งการฟกตัวและการงอก 
เทคนิคที่เกีย่วกับการแปรรูปเมล็ดพันธุ การทดสอบและการเก็บรักษา การปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดเมล็ดพันธุที่มี
คุณภาพสูง  
มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 453 
การออกแบบวางผังจัดสวน         3หนวยกิต 
(Landscape Planning Design) 
PR :  AT 253 
หลักทั่วไปในการออกแบบและเตรียมผังจัดพื้นทีด่ินเพือ่ปลูกพืชประดับ ตลอดจนการดูแลรักษาพนัธุพืช
 
AT 454 
ไมผลเมืองรอน           3หนวยกิต 
(Tropical Fruit Crops) 
PR :  AT 253 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ถ่ินกําเนดิ ความสําคัญทางเศรษฐกิจของไมผลเมืองรอน ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิต การปฏิบัติบํารุงรักษา  
มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 455 
ไมผลกึ่งเมืองรอน          3หนวยกิต 
(Sub-tropical Fruit Crops) 
PR :  AT 253 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ถ่ินกําเนดิและความสําคัญของไมผลกึ่งเมืองรอน  
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิต การปฏิบัติบํารุงรักษา  
มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
 
 
 
AT 456 
การผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน         3หนวยกิต 

http://e-book.ram.edu/e-book/a/at455/at455.htm


(Seed Production of Horticultural Crops) 
PR :  AT 354 
ปจจัยที่สําคัญของสภาวะแวดลอม การปรับปรุงพันธุเพือ่ผลิตเมล็ดพันธุของพืชผักและไมผล ความสําคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ ความรูพืน้ฐานทางการเก็บเกีย่วการกระเทาะเปลือก การทําความสะอาด การเก็บรักษา
และการตลาด มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 457 
พืชเครื่องเทศสมุนไพร          3หนวยกิต 
(Spices and Medicinal Plants) 
PR :  AT 253 
แหลงกําเนิดและการแพรกระจาย สภาพของดินและภูมอิากาศที่เหมาะสม ลักษณะทางพฤกษศาสตร การปลูกและการ
บํารุงรักษา การใชประโยชนและการแปรรปู มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 458 
วิทยาการกลวยไม          3หนวยกิต 
(Orchidology) 
PR :  AT 253 
หลักในการผลิตกลวยไม การบํารุงรักษา รวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดเลือก การประเมินคุณภาพชนดิและพันธุ
ลูกผสม การขยายพนัธุและการตลาด มีการฝกปฏิบัติและศึกษานอกสถานที่
 
AT 459 
รุกขชาติวิทยา           3หนวยกิต 
(Arboriculture) 
PR :  AT 253 
ลักษณะและความสําคัญในการปลูกพืชพนัธุไมยืนตน ไมพุม และไมเถาตาง ๆ ศึกษาเจาะลึกพนัธุไมพืชสวนที่เหมาะ
กับสภาพแวดลอม ผสมผสานการจัดการดานศิลป ภูมิทัศนและการบํารุงรักษาพันธุไม โดยเนนประโยชนทางกายภาพ 
มุมมองเพื่อความสวยงาม ประหยัด และดานจิตวิทยาเปนสําคัญ มีการศึกษานอกสถานที่
 
 
 
 
 
AT 463 
การเลี้ยงผ้ึงและการผสมเกสรดอกไม        3หนวยกิต 



(Apiculture and Pollination) 
PR :  AT 361 
แหลงกําเนิดลักษณะทางชวีวิทยา การแบงหมดหมูของผึง้ การแพรกระจายในโลกของชนิดผ้ึงที่สําคัญ เทคนิคในการ
เล้ียงผ้ึงเพื่อจุดประสงคตาง ๆ บทบาทและความสําคัญของผึ้งในการผสมเกสรพืชไร พืชสวน ตลอดจนพืชผักอืน่ ๆ มี
การศึกษานอกสถานที่
 
AT 464 
การเลี้ยงไหม           3หนวยกิต 
(Sericulture) 
PR :  AT 361 
ลักษณะทางชวีวิทยาของตัวไหม ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเลี้ยงและบํารุงรักษา การปลูกหมอน การคัดเลือกพันธุ
หมอนที่เหมาะสมเพื่อเปนอาหารตัวหนอนไหม  
การปฏิบัติดูแลโรงเรือนเล้ียงไหม ผลิตภณัฑเสนไหม และการตลาด  
มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 465 
แมลงศัตรูตอสุขภาพมนุษยและสัตวเล้ียง        3หนวยกิต 
(Insect Pests of Human and Animal Health) 
PR :  AT 361 
แมลงและสัตวลําตัวเปนปลองที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสัตวเล้ียง ลักษณะทางชวีวิทยาความเสยีหาย
และความสําคญัทางเศรษฐกจิ แมลงและสตัวพาหะที่เปนตัวนําโรคแพรกระจาย วิธีการปองกันกําจัด
 
AT 466 
แมลงศัตรูของผลผลิตในโรงเก็บ         3หนวยกิต 
(Insect Pests of Stored Products) 
PR :  AT 361 
แมลงและศัตรูที่ทําลายอาหาร เมล็ดพืชหรือผลผลิตทางการเกษตรในโรงเก็บ ลักษณะทางชีววิทยา ชีพจักร ลักษณะ
การทําลายและการแพรกระจาย กฎระเบียบและการควบคุมในการตลาด  มีการศึกษานอกสถานที่
 
 
 
 
AT 467 
กีฏวิทยาอุตสาหกรรม          3หนวยกิต 



(Industrial Entomology) 
PR :  AT 361 
ประวัตแิละโครงสรางของแมลงอุตสาหกรรม การเลี้ยงและการจดัการผึ้ง การเลี้ยงไหม และครั่งผลิตภัณฑทีไ่ด
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของแมลงอุตสาหกรรม โรคและสัตวศัตรูที่สําคัญรวมทั้งการดูแลรักษา มกีารศึกษานอก
สถานที่
 
AT 468 
กีฏวิทยาสิ่งแวดลอม          3หนวยกิต 
(Environmental Entomology) 
PR :  AT 361 
ความสัมพันธของแมลงกับสิ่งแวดลอม การปรับตัวของแมลงในสภาพแวดลอมตาง ๆ สารพิษปราบศัตรูพืชที่สะสมใน
สภาพแวดลอม วิธีการในการลดมลภาวะอนัเนื่องมาจากการใชสารเคมี  มีการศึกษานอกสถานที่
 
AT 469 
แมลงสังคมและพฤติกรรม         3หนวยกิต 
(Social Insect and Behavior) 
PR :  AT 361 
ความสําคัญของแมลงสังคม การวิวัฒนาการ ระดับของพฤติกรรมการอยูรวมกนั การสื่อความหมายในรูปแบบตาง ๆ 
ระหวางสมาชกิในรัง การเปลี่ยนแปลงของประชากรภายในรังและผลกระทบตอสภาวะแวดลอม
 
AT 473 
โรคพืชที่เกิดจากรา          3หนวยกิต 
(Discase caused by Plant Parasitic Fungi) 
PR :  AT 231 หรือ MI 211 
ลักษณะทั่วไปของราที่เปนโรคพืช การสืบพันธุชนิดมีเพศและไมมีเพศ รูปรางลักษณะและชนิดของสปอร ลักษณะทาง
ชีววิทยา การเขาทําลายและการเจริญของราในพืชอาศัย ปจจัยที่เกี่ยวของกับการระบาดของโรค
 
 
 
 
 
 
AT 474 
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัส        3หนวยกิต 



(Bacterial and Virus Diseases of Plants) 
PR :  AT 231 หรือ MI 211 
ลักษณะทั่วไปของโรคพืชที่เกิดจากไวรัสและแบคทีเรีย อาการของโรค การวินิจฉยัสาเหตุ การแพรกระจายของโรค
และวิธีการในการควบคุมเชือ้โรค
 
AT 475 
วิทยาการไสเดอืนฝอย          3หนวยกิต 
(Plant Nematodology) 
PR :  AT 231 
ลักษณะทางกายวภิาค สัณฐาน ชีพจักร และการแบงหมวดหมูของไสเดอืนฝอย การเขาทําลายพืช ความสัมพันธ
ระหวางพืชอาศัยและไสเดือนฝอย การควบคุม ทําลายไสเดือนฝอย
 
AT 476 
คลีนิกพืช           3หนวยกิต 
(Plant Clinic) 
PR :  AT 231 และ AT 361 
วิธีการวินจิฉัยพืชที่เปนโรคและแมลงทําลาย การจําแนกลักษณะอาการและการแนะแนวทางการควบคุมโรคและแมลง
สัตวศัตรูพืช 
 
AT 477 
โรคของไมผลไมดอกและไมประดับ        3หนวยกิต 
(Diseases of Fruit Crops and Ornamental Plants) 
PR :  AT 231 
การเกิดอาการของโรค การวิเคราะหชนดิของเชื้อโรคและการควบคุมเชื้อโรคที่เปนสาเหตุเขาทําลายไมผลไมดอกและ
ไมประดับที่สําคัญ
 
 
 
 
 
 
 
AT 484 
การควบคุมคณุภาพผลผลิตเกษตรเพื่อสงออก       3หนวยกิต 



(Quality control of Agricultural Products for Export) 
( สําหรับนักศกึษาชั้นปที่ 3 ) 
หลักการจัดการผลผลิตเกษตร โดยเนนการควบคุมคุณภาพ การประยกุตใชเทคนิคตาง ๆ เกี่ยวกับการเก็บเกีย่ว การเก็บ
รักษา การแปรรูปและการบรรจุหีบหอเพื่อสงออก การกําหนดระดับมาตรฐานความปลอดภัยจากพษิตกคางของ
สารเคมี
 
AT 485 
ธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ         3หนวยกิต 
(International Agribusiness) 
( สําหรับนักศกึษาชั้นปที่ 3 ) 
กฎระเบยีบนานาชาติสําหรับธุรกิจการตลาดเกษตร บทบาทและความสาํคัญของภาครัฐและเอกชนทีร่วมกัน
ประสานงานดาํเนินธุรกิจระหวางประเทศ เพื่อลดข้ันตอนยุงยากทางกฎหมายพรอมกับอํานวยประโยชนสูงสุดดาน
ผลประโยชน
 
AT 486 
การบรรจุหีบหอและการตลาดสินคาเกษตร       3หนวยกิต 
(Agricultural Packaging and Marketing) 
( สําหรับนักศกึษาชั้นปที่ 3 ) 
ชนิดและรูปแบบของสินคาเกษตรสดและแปรรูป การรักษาคุณภาพสนิคา แบบและวิธีการบรรจุหบีหอ การขนสงและ
การตลาด ปญหาและวิธีการแกปญหา
 
AT 487 
การตลาดปศุสัตว          3หนวยกิต 
(Livestock Marketing) 
( สําหรับนักศกึษาชั้นปที่ 3 ) 
ความสําคัญทางเศรษฐกิจและวิธีการจดัการการตลาดปศุสัตวของประเทศไทย ปญหาตลาดและการจําหนาย ลักษณะ
ของผลิตภัณฑสัตว การกระจายสินคา การใหราคาและการสงเสริมผลิตภัณฑ มีการศกึษานอกสถานที่ 
 
 
 
 
 
AT 498 
ปญหาพิเศษดานเทคโนโลยกีารเกษตร        3หนวยกิต 

http://e-book.ram.edu/e-book/a/at487/at487.htm


(Special Problem in Agricultural Technology) 
PR :  CI 
ศึกษาคนควาและทดลองในหัวขอดานเทคโนโลยีการเกษตร ภายใตการควบคุมของภาควิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร
 
AT 499 
สัมมนา            3หนวยกิต 
(Seminar) 
PR :  CI 
การอภิปรายปญหาที่เกี่ยวกับหัวขอทางเทคโนโลยีทางการเกษตรที่นาสนใจหรือที่ไดคัดเลือกแลว 
 
BA 303 
สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1        3หนวยกิต 
(Business Information and Communication 1) 
ศึกษาถึงขอสนเทศและการติดตอส่ือสารทางธุรกิจในรปูแบบตาง ๆ การใชศัพทเทคนิคทางธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูและความเขาในถอยคํา สํานวนของธุรกิจในแขนงตาง ๆ อยางเพียงพอที่จะใชในการสื่อสารในองคการธุรกิจทั้ง
ในและนอกประเทศเปนภาษาตางประเทศใหดขีึน้ 
  
BA 304 
สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 2        3หนวยกิต 
(Business Information and Communication 2) 
ศึกษาและวิเคราะหอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับความเขาใจในสํานวน เนื้อหา ทีเ่กี่ยวกับธุรกิจจากตํารา บทความ หนังสือพมิพ 
วารสารและเอกสารอื่น ๆ เปนภาษาตางประเทศเพื่อใหทราบถึงความเคลื่อนไหว เปลีย่นแปลงในทางธุรกิจดานตาง ๆ 
เชน ดานการบญัชี การตลาด การจัดการ การเงินและการธนาคารทั้งในและนอกประเทศ 
  
BE 211 
ธุรกิจศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน       3หนวยกิต 
(Business Education In Lower Secondary Curriculum) 
ศึกษาหลักสูตรธุรกิจศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และวเิคราะหเปนรายวิชาเพือ่ศึกษาจดุประสงค ขอบเขตของ
วิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลําดับเนื้อหาวิชาระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชา
กับจุดประสงคเพื่อนําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรยีมบทเรียน การเลือกใชเทคนิคการสอน 
แบบเรียน และสื่อการสอน 
 BE 212 
ธุรกิจศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย       3หนวยกิต 
(Business Education in Upper Secondary Curriculum) 



ศึกษาหลักสูตรธุรกิจศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิเคราะหเปนรายวิชาเพื่อศึกษาจดุประสงค ขอบเขตของ
วิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลําดับเนื้อหาวิชาระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชา
กับจุดประสงคเพื่อนําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรยีมบทเรียน การเลือกใชเทคนิคการสอน 
แบบเรียน และสื่อการสอน
  
BE 213 
ธุรกิจศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษา        3หนวยกิต 
(Business Education in Vocational Curriculum) 
ศึกษาหลักสูตรธุรกิจศึกษาในระดับอาชวีศกึษา และวิเคราะหเปนรายวชิา เพื่อศึกษาจดุประสงค ขอบเขตของวิชา 
ลักษณะเนื้อหาวิชา การจดัลําดับเนื้อหาวิชา ระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับ
จุดประสงค เพื่อนําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพืน้ฐานในการเตรียมบทเรียน การเลือกใชเทคนคิการสอน แบบเรียน 
และสื่อการสอน
  
BE 236 
การวิเคราะหหนังสือเรียนวชิาธุรกิจ        3หนวยกิต 
(Analysis of Business Educational Textbooks) 
ศึกษาหนังสือเรียนธุรกิจในระดับตาง ๆ การเลือกใชหนังสือแบบเรียนธุรกิจศึกษา ฝกหัดวเิคราะหหนังสือเรียน รวมทั้ง
คูมือและหนังสืออานประกอบ
  
BE 244 
ปฏิบัติการพิมพดีดและประมวลคํา        3หนวยกิต 
(Typing and Word Processing :  Precedural Studies and Practicum) 
PR :  ตองมีความรูพื้นฐานทางดานพิมพดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ศึกษาการใชเครื่องพิมพแบบตาง ๆ ตลอดจนการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอรการดแูลและรักษาเครื่อง ฝกพิมพเพื่อ
ความแมนยําและความรวดเรว็ จดหมายแบบตาง ๆ แผนภูมิ กราฟ สถิติ บรรณานุกรม เชิงอรรถ รายงาน การเวนวรรค
ตอน การพิมพเพื่อพัฒนาทักษะ ระเบียบการสอนพิมพดีดของ ก.พ. เพื่อสามารถนําความรูเหลานี้ไปสอนพิมพดีดได
  
 
 
 
 
BE 313 
การสอนวิชาธรุกิจศึกษา          3หนวยกิต 
(Teaching of Business Education) 



ศึกษาความมุงหมายและความสําคัญของธุรกิจศึกษาในโรงเรียน วิธีสอน และเทคนิคการสอน การเตรียมการสอน การ
ทําบันทึกการสอน และโครงการสอน การเลือกและการใชส่ือการสอน การวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับลักษณะ
รายวิชาในหมวดธุรกิจและพาณิชยกรรมในระดับมัธยมศกึษา รวมทั้งการทดลองสอน
  
BE 321 
พฤติกรรมการสอนวิชาธุรกิจศึกษา 1        4หนวยกิต 
(Teaching Behavior in Business Education  1) 
ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของธุรกิจศึกษา จิตวิทยาที่นํามาใชในการสอนธุรกิจศึกษา  วิธีสอนทั่วไป  และฝกทักษะ
วิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาธุรกิจศึกษาและฝกการเขยีนจุดประสงคการเรียนรู การปรับพฤติกรรมที่จําเปนในการ
สอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนธุรกิจศึกษา ศึกษาหนาที่และงานครู และสังเกตการสอนในชั้นเรียน
  
BE 322 
พฤติกรรมการสอนวิชาธุรกิจศึกษา 2        4หนวยกิต 
(Teaching Behavior in Business Education  2) 
ศึกษาและฝกทักษะการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนธุรกิจ การผลิต และเลือกใชส่ือการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล การทําโครงการสอน บันทึกการสอน การฝกหัดสอน การจัดการสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนการสอนและปญหาการเรียนการสอนวิชาธุรกิจ
  
BE 449 
สัมมนาครูวิชาธุรกิจ          3หนวยกิต 
(Seminar for Business Teachers) 
การนําประสบการณวิชาชพีครูมาศึกษาปญหา วิเคราะหปญหา และการวางแนวทางในการแกไขปญหาโดยรวมกัน
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคดิเห็น สาธิตการจัดการเรียนการสอน และรายงานเพื่อปรับปรุงการสอนวิชาธุรกิจใหมี 
ประสิทธิภาพ
  
BI 103 
ชีววิทยาเบื้องตน           3หนวยกิต 
(Introduction to Biology) 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ศึกษาหลักเบื้องตนของชีววทิยาแบบตาง ๆ ของการดํารงชีวิตและศกึษาชีววิทยาสําหรับ
ชีวิตประจําวัน  
 BI 105 
พืชและสัตวของประเทศไทย         3หนวยกิต 
(Plant and Wild Lifes of Thailand) 



ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรทางพืชและสัตวในประเทศไทย ความสัมพันธที่มีตอแหลงทรัพยากรชนิดอืน่ 
ความสําคัญของพืชและสัตวที่มีตอเศรษฐกิจและชวีิตประจําวัน การบํารุงรักษาและวธีิการอนุรักษ มีการศึกษานอก
สถานที่
  
BI 106 
ธรรมชาติวิทยา           3หนวยกิต 
(Nature Study) 
ศึกษาสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ วิธีการสังเกต วินิจฉยัและจําแนกหมวดหมู ศึกษาความสัมพันธระหวางพืชและสัตวใน
ธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานที่
  
BI 111 
ชีววิทยาทั่วไป 1           3หนวยกิต 
(General Biology 1) 
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต จุดกําเนิดและกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต โครงสรางของพืช สัตว และมนษุยโดยทัว่ไป ลักษณะ
โภชนาการ การเจริญเติบโต นิสัย การสืบพนัธุ พันธุกรรม และการวิวัฒนาการของพืชและสัตว
  
BI 112 
ชีววิทยาทั่วไป 2           3หนวยกิต 
(General Biology 2) 
PR :  BI 111 
ศึกษาเรื่องราวตอเนื่องจากกระบวนวิชาชวีวิทยาทัว่ไป 1
  
BI 113 
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1         1หนวยกิต
(General Biology Laboratory 1) 
PR :  BI 111 
ปฏิบัติการในหัวขอเร่ืองชีววิทยาทัว่ไป 1
  
 
 
 
BI 114 
ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 2         1หนวยกิต 
 (General Biology Laboratory 2) 



 PR :  BI 112 หรือลงทะเบียนเรียนพรอมกบัวิชา BI 112 
ปฏิบัติการในหัวขอเร่ือง ชีววิทยาทัว่ไป 2
  
BI 115 
หลักชีววิทยา           3หนวยกิต 
(Principles of biology) 
ศึกษาคุณสมบตัิทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหเขาถึงกระบวนแมทาบอลิซึม และกระบวนการ 
ตาง ๆ ที่เกิดขึน้ในสิ่งมีชีวติ การสรางโปรตีน การถายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ การวิวัฒนาการศัพภวิทยา การ
จําแนกหมวดหมูของสิ่งมีชีวิตและขบวนการสรีรวิทยาเบื้องตนของสิ่งมีชีวิต
  
BI 116 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา          1หนวยกิต 
(Biology Laboratory) 
PR :  BI 115 
ปฏิบัติการชีววิทยาตามเนื้อหาของกระบวนวิชาหลักชีววิทยา
  
BI 203 
ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา          3หนวยกิต 
(Life and System Ecology) 
 PR :  6 หนวยกิตในกระบวนวิชาชวีวิทยา 
การศึกษาระบบ ความซับซอน และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม
  
BI 221 
นิเวศวิทยาเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Ecology) 
PR :  BO 215 และ ZO 216 
ศึกษาลักษณะการกระจายของพืชและสัตว ความสัมพันธระหวางพืชสัตว และปจจยัอ่ืน ๆ ในธรรมชาติ การนําทฤษฎี
ทางนิเวศวิทยามาประยุกตกบัปญหาทางววิัฒนาการ ประชากร การอนรัุกษ และการจัดการสัตวปา มีการฝกปฏิบัติการ
นอกสถานที่
  
 
BI 251 
พันธุศาสตร           3หนวยกิต 
(Genetics) 



PR :  BO 215 และ ZO 216 
ศึกษาหลักการถายทอดลักษณะทางพนัธุกรรมของสัตว พืช และจุลินทรีย วางรากฐาน เร่ืองราวเกีย่วกับกรรมพนัธุ
สําหรับชีววิทยาทุกสาขา
  
BI 252 
ปฏิบัติการพันธุศาสตร          1หนวยกิต 
(Genetics Laboratory) 
PR :  BI 251 
ปฏิบัติการพันธุกรรมตามเนื้อหาของกระบวนวิชาพันธุศาสตร
  
BI 323 
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       3หนวยกิต 
(Biological Principles in Management of Natural Resources) 
PR :  6 หนวยกิตในกระบวนวิชาชวีวิทยา 
ศึกษาทัศนะทางนิเวศวิทยาของปญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงไว
เพื่อประโยชนของมนุษย มกีารศึกษานอกสถานที่
  
BI 422 
นิเวศวิทยาภาวะมลพษิ          3หนวยกิต 
(Pollution Ecology) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา BI 221 มากอน) 
ที่มาและปญหาภาวะมลพิษในสิ่งแวดลอมรวมถึงผลกระทบของภาวะมลพิษทางอากาศและน้ําที่มีตอส่ิงมีชีวิต โดยเนน
ถึงการตอบสนองของระบบสรีระของพืช ตอสารมลพิษในอากาศและน้ํา หลักการในการบําบัดสารมลพิษ กระบวน
วิชานี้มีการศกึษานอกสถานที่ 
  
BI 423 
นิเวศวิทยาของเมือง          3หนวยกิต 
 (Urban Ecology) 
 PR :  9 หนวยกิตในกระบวนวิชาชวีวิทยา 
ศึกษาทัศนะทางนิเวศวิทยาของเมือง เนนหนักถึงหลักนเิวศวิทยาที่เกี่ยวของกับเมือง รวมทั้งกระบวนการทางชีววทิยา 
การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรและกระบวนการของชมุชน
 BI 451 
เซลลวิทยา           3หนวยกิต 
(Cytology) 



PR :  BI 251 OR CI 
ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของเซลล สวนประกอบของโครงสรางของเซลล คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของ
โครงสรางของเซลล
  
BI 490 
สัมมนา            1หนวยกิต 
(Seminar) 
PR :  นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือ CI 
การสัมมนาในหัวขอทางชวีวทิยา โดยความเห็นชอบของภาควิชา
  
BO 215 
พฤกษศาสตร           3หนวยกิต 
(Botany) 
PR :  BI 116 
ศึกษาการจดัหมวดหมูของพชืช้ันต่ําและพชืช้ันสูง รูปรางและสวนประกอบของพืชถ่ินที่อยูอาศัยของพืช วงจรชีวิต 
ระบบการสืบพันธุ และการวิวัฒนาการของพืช
  
BO 216 
พืชเศรษฐกจิ           3หนวยกิต 
(Economic Botany) 
PR :  BO 215 
ศึกษาพืชแตละชนิดที่มีความสําคัญในดานอุตสาหกรรม ยารักษาโรคและการกสิกรรม โดยมุงถึงประวัติความเปนมา 
แหลงกําเนิด และลักษณะประจําพนัธุของพืชแตละชนดิ มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
BO 217 
การสํารวจอาณาจักรพืช          3หนวยกิต 
(Survey of Plant Kingdom) 
PR :  BO 215 
ศึกษาโครงสรางและชีพจกัรของพืชช้ันต่ําและพืชช้ันสูง
  
 
BO 316 
พืชช้ันต่ํา           3หนวยกิต
(Cryptogamic Botany) 



 PR :  BO 215 
ศึกษารายละเอยีดและการกระจายพันธุไปตามสภาพแวดลอมตาง ๆ ของพืชช้ันต่ําชนิดตาง ๆ เชน รา ตะไคร มอส และ
เฟรน
  
BO 331 
สัณฐานวิทยาของพืช          3หนวยกิต 
(Plant Morphology) 
PR :  BO 215 
ศึกษาโครงสรางและวงชวีิตของพืชหมูตาง ๆ เปรียบเทียบความกาวหนา ววิัฒนาการและพัฒนาการของโครงสราง 
นั้น ๆ มีการศกึษานอกสถานที่
  
BO 332 
อนุกรมวิธานของพืชมีทอลําเลียง         4หนวยกิต 
(Taxonomy of Vascular Plant) 
PR :  BO 215 
ศึกษาความสัมพันธในหมูพืชที่มีทอลําเลียง ในระดบัอันดบัวงศ และสกลุ ฝกวิธีการเกบ็พรรณไมเพือ่การศึกษาอางอิง 
และวนิิจฉัยตัวอยางพันธุไมตามแบบพิเคราะห มีการฝกปฏิบัติการภาคสนาม
  
BO 333 
การเก็บรักษาตัวอยางพืชในพิพิธภัณฑ        3หนวยกิต 
(Plant Preservation in Herbarium) 
PR :  BO 215 หรือ BO 332 
เปนกระบวนวชิาบังคับเลือก 
ศึกษาและปฏิบัติการจัดเก็บตัวอยางพืช ฟงไจและโปรตสิตในพิพิธภณัฑ เรียนรูวิธีการสํารวจพืช เห็ดรา และโปรติสต
ในแหลงธรรมชาติ วิธีการเกบ็และรักษาตวัอยางพรรณไมในหองปฏิบัตกิาร รูปแบบและวิธีการจัดเกบ็ตัวอยางพรรณ
ไมอยางเปนหมวดหมู ตลอดจนการจดัทําฐานขอมูลทางพฤกษศาสตร  
(มีการปฏิบัติการและการฝกภาคสนาม) 
 
 
 
 
BO 351 
พรรณไมน้ํา           3หนวยกิต 
(Aquatic Plant) 



 PR :  BO 215 
ศึกษาการจําแนกหมวดหมู นิเวศวิทยาและความสําคัญทางเศรษฐกิจของพันธุไมที่เกิดในน้ํา มีการผึกปฏิบัติการ
ภาคสนาม
  
BO 352 
สาหรายวิทยา           3หนวยกิต 
(Algology) 
PR :  BO 215 
ศึกษาการจําแนกหมวดหมู นิเวศวิทยา สัณฐานวิทยา และการดํารงชวีิตของสาหรายน้ําจดื และสาหรายทะเล มี
การศึกษานอกสถานที่
  
BO 353 
กิณวิทยา           3หนวยกิต 
(Mycology) 
PR :  BO 215 
ศึกษาการจําแนกหมวดหมู นิเวศวิทยา สัณฐานวิทยา และการสืบพันธุของเชื้อรา
  
BO 354 
โรคพืช            3หนวยกิต 
(Plant Pathology) 
 PR :  BO 215, BO 353 
ศึกษาถึงธรรมชาติของโรคพืช สาเหตุของการเปนโรค และการควบคุมโรคพืช มีการฝกภาคปฏิบัติภาคสนาม
  
BO 355 
วิทยาไลเคน           3หนวยกิต
(Lichenology) 
(ควรเรียนผานกระบวนวิชา  BO 215 มากอน) 
ศึกษาถึงสัณฐาน กายวภิาค และสรีรวิทยาของไลเคนรวมถึงการสืบพันธุ การแพรกระจายภาวะการอยูรวมกันระหวาง
สาหรายและรา ผลิตผลทุติยภูมิและนิเวศวทิยาของไลเคน  กระบวนวชิานี้มีปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่ดวย
  
 
BO 422 
นิเวศวิทยาของพืช          3หนวยกิต 
(Plant Ecology) 



PR :  BO 215, BI 221 
ศึกษาความสัมพันธระหวางพืชกับสิ่งแวดลอม ปจจัยที่ทาํใหพืชแพรกระจายไปสูแหลงตาง ๆ มีการฝกปฏิบัติการ
ภาคสนาม 
BO 432 
การใชอรรถประโยชนจากพชื         3หนวยกิต
(Valuable Vegetation Usage) 
ศึกษาลักษณะคุณสมบัติเฉพาะและประโยชนของผลิตภัณฑจากพืชสําคัญที่นํามาใชเพื่อการบริโภค เภสัชการ  
อุตสาหการ หตัถการ และการประดิษฐตกแตง มุงเนนทางดานการใชประโยชนจากผลิตภัณฑ มกีารออกฝกภาคสนาม
เพื่อการศึกษาสํารวจ เก็บรวบรวมตัวอยางและประเมนิผลเปรียบเทียบ
  
BO 433 
กายวิภาคศาสตรของพืช          3หนวยกิต 
(Plant Anatomy) 
PR :  BO 215 
ศึกษาโครงสรางและการกําเนิดของเซลและเนื้อเยื่อตาง ๆ ที่สําคัญรวมถึงการเปรียบเทียบเนื้อเยื่อของลําตน ราก และ
ใบของพืชที่มีเมล็ด
  
BO 434 
พืชสมุนไพร           3หนวยกิต 
(Medicinal Plants) 
(ควรเรียนผานกระบวนวิชา CH 112 และ BO 215 มากอน) 
คุณสมบัติของพืชที่ใชเปนยา พฤกษเคมีเบือ้งตน การจัดอนุกรมวิธาน สรรพคุณและความเปนพษิของพืชตาง ๆ การ
ประเมินคุณภาพ และการพัฒนาของยาสมุนไพร  กระบวนวิชานี้มีปฏิบตัิการและศึกษานอกสถานที่
  
BO 441 
สรีรวิทยาเบื้องตนของพืช          4หนวยกิต 
(Plant Physiology) 
 PR :  BO 215, CH 222 
ศึกษาหลักสรรีวิทยาเบื้องตนของพืช ประกอบดวยขบวนการสังเคราะหแสง การหายใจ ความสัมพันธของน้ํากบัพืช 
เอ็มไซม และธาตุอาหารที่จําเปนตอพืช
 BO 442 
สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและพัฒนาของพชื       3หนวยกิต 
(Plant Growth and Development) 
PR :  BO 441 



ศึกษาถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาตลอดจนวงชีพของพชืช้ันสูงซ่ึงประกอบดวยระยะที่เปนตนออนในเมล็ด ระยะที่
งอกเปนกลาพชื ระยะเยาววยั ระยะโตเต็มวยั ระยะสืบพันธุ ระยะแกชรา และระยะฟกตัว พรอมทั้งศกึษาถึงปจจยั
ทํางานที่มีสวนควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาซึ่งไดแกฮอรโมนและปจจัยแวดลอมอื่น ๆ 
 
BO 451 
การขยายพนัธุพืช          3หนวยกิต 
(Plant Propagation) 
PR :  BO 215 
ศึกษาการขยายพันธุพืชวิธีตาง ๆ โดยเนนถึงการขยายพนัธุพืชแบบไมอาศัยเพศซึ่งมพีื้นฐานเกี่ยวของกับลักษณะทาง
กายวิภาคและสรีรวิทยาของตนพืชและศกึษาถึงอุปกรณที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานในดานการขยายพันธุพืช  
มีการศึกษานอกสถานที่
  
BO 453 
การผสมพันธุพืช           3หนวยกิต 
(Plant Breeding) 
PR :  BO 215, CH 222 
ศึกษาการนําหลักพันธุกรรมมาใชในการปรับปรุงและผสมพันธุพืช  
มีการศึกษานอกสถานที่
  
BO 454 
โรคไวรัสของพืช          3หนวยกิต 
(Plant Virology) 
PR :  MI 312 
ศึกษาอาการของโรคไวรัสของพืช สาเหตุ การควบคุม และความสัมพนัธระหวางโรคไวรัสกับตนพืช
  
 
 
 
 
 
BO 455 
ไมโครเทคนีกทางพืช          3หนวยกิต 
(Plant Microtechnique) 



 PR :  BO 215 หรือ BO 331 
ศึกษาการใชเครื่องมือ สารเคมี สียอม และวธีิการตาง ๆ ในการที่จะทําใหเนื้อเยื่อของพืชอยูในสภาพเหมือนขณะที่ยังมี
ชีวิต ฝกหดัการทําสไลดช่ัวคราว และสไลดถาวรการตัดเนื้อเยื่อดวยมือ และการตัดแบบตอเนื่อง โดยใชเครื่องตัดแบบ
ตาง ๆ เรียนรูการตรึงสภาพของเนื้อเยื่อ การยอมสี และการผนึกแผนบนสไลด
  
BO 467 
การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช          3หนวยกิต
(Plant Tissue Culture) 
PR :  BO 441 
ศึกษาเทคนิคเพาะเลี้ยงอวัยวะ เนื้อเยื่อเซลล และโปรโตพลาสมของพืช เนนการประยุกตเพื่อนําไปใชในดานพืชศาสตร 
 
BO 490 
สัมมนา            1หนวยกิต 
(Seminar)  
PR :  นักศึกษาปที่ 4 หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
ศึกษาและทดลองในหัวขอทางดานพืชภายใตการพิจารณาของภาควิชา
  
BO 498 
ปญหาพิเศษ           3หนวยกิต
(Special Problems) 
PR :  นักศึกษาปที่ 4 หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
ศึกษาและทดลองในหัวขอทางดานพืชภายใตการพิจารณาของภาควิชา
  
BO 523 
ภูมิศาสตรของพืช          3หนวยกิต 
(Plant Geography) 
PR :  BO 422, BO 332 
ศึกษาแหลงตาง ๆ ที่มีการแพรกระจายของพืชช้ันต่ําและพืชช้ันสูง โดยศึกษาซากพืชและนํามาเปรยีบเทียบศกึษาการ
วิวัฒนาการของพืชที่พบในแหลงตาง ๆ
  
 
BO 543 
ความสัมพันธระหวางดิน น้าํ และพืช        3หนวยกิต 



(Plant Soil and Water Relation) 
PR :  BO 442 
ศึกษาอิทธิพลของน้ําที่มีตอการเจริญและการพัฒนาของพืช ผลของการขาดน้ําที่มีตอพืชและรายละเอียดของวิธีการที่
พืชดูดน้ํา
  
BO 553 
กิณวิทยาชัน้สูง           3หนวยกิต 
(Advanced Mycology) 
PR :  BO 353 
ศึกษาคนควาผลการทดลองใหม ๆ เกี่ยวกับเชื้อรา เพื่อนํามาทําการทดลองในหวัขอทีส่นใจและไดรับการพิจารณาแลว 
 
BT 311 
เทคโนโลยีชีวภาพ 1          3หนวยกิต 
(Biotechnology 1) 
PR :  MI 211 และ CH 351  
การนําความรูทางดานจุลชีววิทยา เคมี และกระบวนการทางวิศวกรรมชีวเคมีมาประยุกตใชในเทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษา
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลงสารตาง ๆ ความสัมพันธระหวางหนวยในอุตสาหกรรม สารนิเทศ 
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาผลผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 BT 312 
เทคโนโลยีชีวภาพ 2          3หนวยกิต 
(Biotechnology 2) 
PR :  BT 311 
ศึกษากระบวนการผลิตตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัเทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมทางดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ กรออกแบบการผลิตในชั้นทดลองขยายสวนและโรงงานตนแบบ ระบบการทาํงานของเครื่องมือ 
รวมทั้งเทคนิคและความรูใหม ๆ ในดานเทคโนโลยีชีวภาพ
  
 
 
 
 
 
BT 321 
การจัดการโรงงาน          3หนวยกิต 
(Industrial Plant Management) 



 PR :  TN 321 
ประสิทธิภาพในการทํางานของโรงงานอุตสาหกรรม ปญหาการจัดการพิเศษเกีย่วกบักระบวนการผลิตการจัดจําหนาย
และการตลาดของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักทางเทคโนโลยีชีวภาพ
  
BT 331 
ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล         3หนวยกิต 
(Cell and Molecular Biology) 
 PR :  BI 251 
ศึกษาโครงสราง หนาที่ และสวนประกอบตาง ๆ ทั้งทางเคมีและทางสรีรวิทยาของเซลลหลักเบื้องตนการประยกุตใช
พันธุวิศวกรรมในดานเทคโนโลยีชีวภาพ
  
BT 333 
หลักการพื้นฐานและปฏิบัตกิารทางพันธุวศิวกรรม       3หนวยกิต 
(Basic Principles and Practical Genetic Engineering) 
PR :  CM 351(ชีวเคมี 1) ,  CM 357 (ปฏิบตัิการชีวเคมี 1) (CH 351) 
CR :  BT 311 (เทคโนโลยีชีวภาพ 1) 
พื้นฐานและหลักการของพันธุวิศวกรรม ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรเพือ่ประยุกตใชในสาขาวิชาการแพทย การเกษตร 
และสาขาอื่น วิธีการคนหาขอมูลดานพันธวุิศวกรรม จากเครือขายอินเตอรเน็ตมาชวยงานวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
ในการสกัดแยกดีเอ็นเอ การขยายยีนสในหลอดทดลอง การแสดงออกของยีนส การตัดดีเอ็นเอดวยเอนไซมตัดจาํเพาะ 
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง การตรวจหาดีเอน็เอ รวมถึงการวิเคราะหปริมาณดีเอน็เอและโปรตีนดวยการ
เคล่ือนยายสูขัว้ไฟฟา  
 
BT 421 
วิศวกรรมชีวเคมี           3หนวยกิต 
(Biochemical Engineering) 
PR :  TN 321, TN 322 
ความสัมพันธของหลักทางวศิวกรรมชีวเคมีกับจุลินทรีย การนําสมการคณิตศาสตรมาอธิบายระบบการทํางานของ 
จุลินทรีย จลนศาสตรของการเจริญเติบโต และการใชสารอาหารของจุลินทรีย การหมักแบบไมตอเนื่องและตอเนือ่ง 
ระบบกระบวนการขยายการผลิต และการแยกผลผลิต
  
 
BT 422 
ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคม ี         1หนวยกิต 
(Biochemical Engineering Laboratory) 



PR :  TN 322 และ BT 421 
กระบวนวิชาการปฏิบัติการเปนการเพิ่มความรูทางทฤษฏีของวิชาวิศวกรรมชีวเคมี ในการผลิตจุลินทรียหรือผลผลิต
จากจุลินทรีย โดยกระบวนการหมักแบบคราวเดียว แบบเติมอาหารเปนระยะแบบตอเนื่อง และแบบยกตวัของอากาศ  
การหาสภาวะเหมาะสมของการผลิตและผลผลิตที่ได การศึกษานอกสถานที่ 
  
BT 433 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ         3หนวยกิต 
(Tissue Culture Technique) 
PR :  ZO 216 และ BO 215 
เทคนิคและวิธีการเพาะเลีย้งเซลลและเนื้อเยื่อของพืชและสัตวบางชนดิ
  
BT 443 
ระบบกําจดัของเสีย          3หนวยกิต 
(Waste Treatment System) 
PR :  BT 311 
ศึกษาระบบกําจัดของเสียโดยกระบวนการทางเคมีและกระบวนการทางชีวภาพ อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการกําจดัของ
เสีย ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการนาํเทคโนโลยีชีวภาพมาประยกุตใชในการกาํจัดของเสีย มกีารศึกษานอก
สถานที่
  
BT 444 
การยอยสลายและเสื่อมเสียทางชีวภาพ        3หนวยกิต 
(Biodegradation and Biodeterioration) 
 PR :  CH 237 
หลักการยอยสลายและเสื่อมเสียทางชีวภาพของสารประกอบไฮโดรคารบอน โพลิเมอร ส่ิงทอ ผลิตภัณฑจากไม สี ยา 
ฯลฯ ศึกษาปจจัยหลักและปฏิกิริยาที่เกีย่วของ ความสําคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม วิธีตรวจวิเคราะห ปองกันและ 
ควบคุมการยอยสลาย
  
 
 
 
 
BT 445 
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย      3หนวยกิต 
(Resources and Waste Recovery) 



 PR :  BT 311 
การศึกษาประเภทของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํากลับมาใชใหม รวมทั้งประเภทของของเสียและของเหลือใช
จากโรงงานอตุสาหกรรม ที่มีคุณคาตอการนํากลับมาแปรสภาพใหเปนประโยชน และศึกษาถึงขบวนการและขั้นตอน
ใหม ๆ ที่ใชในการนําสารแตละประเภทดงักลาวกลับมาใช โดยอาศยัความรูทางดาน เทคโนโลยีชีวภาพและสาขาที่
เกี่ยวของ
  
BT 453 
เทคโนโลยีดานเอนไซม          3หนวยกิต 
(Enzyme Techology) 
PR :  BT 311 
ศึกษาหลักการของวิทยาเอนไซม จลนศาสตร การควบคมุและสังเคราะหเอนไซมแหลงและชนดิของเอนไซมที่มี
ความสําคัญในทางอุตสาหกรรม การสกัด การแยก การทําเอนไซมใหบริสุทธิ์ การผลิตและนําเอนไซมไปใชประโยชน
ในอุตสาหกรรม
  
BT 454 
เทคโนโลยีดานปฏิชีวนะสาร         3หนวยกิต 
(Antibiotic Technology) 
PR :  BT 311 และ CH 352 
ศึกษาคุณสมบตัิ ประโยชน การสราง และเทคโนโลยีการผลิตปฏิชีวนะสารของสิ่งมีชีวิต
  
BT 455 
ตัวเรงทางชีววทิยาตรึงรูป          3หนวยกิต
(Immobilized Biocatalysts) 
PR :  CM 352 
เทคนิคการตรึงเอนไซมและเซลล คุณสมบัติของเอนไซม และเซลลตรึงรูป ระบบถังปฏิกรณ การประยุกตใชตวัเรงทาง
ชีววิทยาตรึงรูป
  
 
 
 
 
BT 463 
ฮอรโมนพืชและสารที่เกี่ยวของ         3หนวยกิต 
(Plant Hormones and Related Substances) 



PR :  BO 215 
ศึกษาฮอรโมนพืช และสารที่เกี่ยวของในดานเทคนิคการใชสารควบคุมการเจริญเตบิโตตอพัฒนาการของพืชเพือ่
ประโยชนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการสังเคราะหและการผลิตฮอรโมนพืชในเชิงการคา
  
BT 464 
การเลี้ยงเซลลเพื่อผลิตสารทุติยภูม ิ        3หนวยกิต 
(Cell Culture for Secondary Metabolites) 
PR :  BT 433 
ศึกษาขบวนการชีวสังเคราะห เทคนิคการสรางสารทุติยภูมิจากการเพาะเลี้ยงเซลลพืชและวิธีสกัดสารใหบริสุทธิ์
  
BT 465 
พันธุศาสตรของพืช          3หนวยกิต
(Plant Genetics) 
PR :  BI 251 
ศึกษาพื้นฐานทางพันธุกรรมที่สําคัญของพืช เพื่อการพฒันาเทคนิคประยุกตใชทางพืชศาสตร
  
BT 466 
เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช         3หนวยกิต 
(Plant Improvement Technology) 
PR :  BI 251 
ศึกษาพันธกุรรมประยุกตใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเทคนคิอื่น ๆ ที่มีบทบาทตอการปรับปรุงพันธุพืช
  
BT 467 
เทคโนโลยีการเก็บรักษาพนัธุพืช         3หนวยกิต 
(Plant Preservation Technology) 
PR :  BO 215 
หลักวิธีการเกบ็รักษาพันธุพชื มาตรฐาน การควบคุมคุณภาพทางกายภาพและชวีภาพปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่เกีย่วของ
และการปองกนัศัตรูพืชรวมถึงการนําเทคโนโลยีดานการเก็บรักษาเชื้อพันธุในหลอดแกว
  
 
 
BT 468 
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลพืช         3หนวยกิต 
(Post Harvest Handling Technology) 



PR :  BO 215 
ศึกษาสาเหตกุารเสื่อมเสียของผลิตผลพืช ปจจัยทางสรีรวทิยาของพืชและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ เทคนิคการจัดการ
เพื่อยืดอายุของผลิตผลตลอดจนการใชประโยชนจากผลิตผลพืช
  
BT 469 
ความสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย        3หนวยกิต 
(Plant Microbe Interaction) 
PR :  BO 215 และ MI 211 
ศึกษาถึงปฏิกิริยาสัมพันธของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ที่มตีอพืชในดานปรสิตและพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ตลอดจน
การใชประโยชนจากจุลินทรียบางชนิดเพือ่ควบคุมจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคพืช
  
BT 490 
สัมมนา            1หนวยกิต 
(Seminar) 
PR :  นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือ CI 
การอภิปรายปญหาในหัวขอทางเทคโนโลยีชีวภาพในชัน้เรียนพรอมการวิจารณ
  
BT 498 
ปญหาพิเศษ           3หนวยกิต
(Special Problem) 
PR :  นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือ CI 
การทําโครงการวิจัยของนกัศกึษา โดยไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยที่ปรึกษาหรือภาควิชา
  
BU 101 
ภาษาพมาพื้นฐาน 1          3หนวยกิต 
(Fundamental Burmese 1) 
ศึกษาลักษณะทั่วๆไปของภาษาพมา เชน ทาํนองเสียง ลักษณะพยางค ลักษณะคํา หนวยสระเสยีง พยัญชนะ รูปอักษร 
วิธีการเขียนอักษรพมา ศึกษาการใชภาษาพมาในเรื่องการทักทาย การแนะนําตวั อาชพีที่อยูอาศัย การใชเวลาวาง การ
บอกเวลา การเดินทาง การซือ้ของ การสนทนาในโอกาสตางๆ 
  
 
BU 102 
ภาษาพมาพื้นฐาน 2          3หนวยกิต 



(Fundamental Burmese 2) 
PR :  BU 101 
ศึกษาการใชภาษาพมาเรื่องดนิฟาอากาศ อาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ การกฬีา และการศกึษา โดยศึกษาลักษณะ
โครงสรางประโยค คําศัพท ถอยคําสํานวนภาษาพมาในระดับสูงขึ้น ฝกทักษะในการฟง พูดและเขยีน 
  
BU 201 
ภาษาพมาพื้นฐาน 3          3หนวยกิต
(Fundamental Burmese 3) 
PR :  BU 102 
ศึกษาลักษณะโครงสรางทางไวยากรณภาษาพมา ฝกทักษะในดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเพิ่มขึ้นโดย
เนนการแตงประโยคงายๆ การแปลเนื้อความงายๆ ที่ใชในชีวิตประจําวนั 
 
BU 202 
ภาษาพมาพื้นฐาน 4          3หนวยกิต 
(Fundamental Burmese 4) 
PR :  BU 201 
ศึกษาหลักไวยากรณภาษาพมาในระดับทีสู่งขึ้น ฝกทักษะในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนเพิ่มขึน้ โดน
เนนความเขาใจโครงสรางไวยากรณ ศกึษาบทความวรรณกรรมปจจุบนัของพมา เพือ่เปนพื้นฐานใหเกิดความเขาใจ
ภาษาและวัฒนธรรมพมามากยิ่งขึ้น 
  
CM 103 
เคมีเบื้องตน            3หนวยกิต 
(Introduction to Chemistry) 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
วิทยาศาสตรทางเคมีและการประยุกต เนนหลักเกณฑและทฤษฎีในลกัษณะทั่วไปและการประยุกตหลักวิชาทางเคมีไป
ใชในอุตสาหกรรมแขนงตาง ๆ 
  
 
 
 
 
 
CM 104 
เคมีในชีวติประจําวัน           3หนวยกิต 



(Chemistry in Everyday Life)  
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
ความรูเบื้องตนทางเคมีที่เกีย่วของกับชวีิตประจําวนั การประยุกตใชประโยชนจากแรธาตุในธรรมชาติ สารอินทรีย 
สารโพลีเมอร กระบวนการทางชีวเคมี พัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม พลังงานและสังคมมนุษย 
สารพิษในชวีติประจําวนั  มลภาวะและการบําบัด และเคมีสําหรับผูบริโภค
  
CM 111 
เคมีทั่วไป 1            3หนวยกิต 
(General Chemistry I) 
PR :  ไมมี 
ทฤษฎี กฎ และหลักการขั้นพื้นฐานทางเคมี วาดวยเรื่องโครงสรางอะตอม ตารางพีริออดิก พันธะเคมี สมบัติของแกส 
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย การเปลีย่นสถานะ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตรและจลนพลศาสตรเชิงเคมี
  
CM 112 
เคมีทั่วไป 2            3หนวยกิต 
(General Chemistry II) 
PR :  CM 111 
หลักการและทฤษฎีทางเคมีที่สําคัญ โดยเนนทางเคมีไฟฟา สมบัติพีริออดิก ธาตุตัวแทนโลหะ กึ่งโลหะและอโลหะ 
ธาตุแทรนซิซัน เคมีอินทรียเบื้องตน เคมีส่ิงแวดลอม
  
CM 115 
เคมีทั่วไป            3หนวยกิต 
(General Chemistry) 
PR :  ไมมี 
หนวยวัดทางเคมีและปริมาณสัมพันธ  สถานะของสสาร  สารละลาย  เคมีความรอน  จลนพลศาสตรเคมี  สมดุล
เคมี  ความสัมพันธระหวางกรด  เบส  เกลือ และบัฟเฟอร  การวิเคราะหทางเคมี  เคมีอินทรีย  เคมีไฟฟา  ชีวเคม ี เคมี
ส่ิงแวดลอมและเคมีนิวเคลียร 
  
 
 
 
 
CM 117 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป1           1หนวยกิต 



(General Chemistry Laboratory I) 
PR :  CM 111 
ฝกปฏิบัติการในหองทดลองเพื่อเสริมความเขาใจในเนื้อหากระบวนวชิา CM 111 
  
CM 118 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2           1หนวยกิต 
(General Chemistry Laboratory II) 
PR :  CM 112, CM 117 
ทําการทดลองเพื่อสนับสนุนและใหสอดคลองกับเนื้อหากระบวนวิชา CM 112
  
CM 119 
ปฏิบัติการเคมี           1หนวยกิต 
(Chemistry Laboratory) 
 CR :  CM 115 
การทดลองที่สัมพันธกับเนือ้หาในกระบวนวิชา CM 115 
  
CM 201 
ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห 1          1หนวยกิต 
(Quantitative Analysis Laboratory 1) 
PR :  CM 233, CM 118 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
การทดลองที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหโดยน้ําหนกั 
  
CM 202 
ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห 2          1หนวยกิต 
(Quantitative Analysis Laboratory 2)  
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
PR :  CM 233, CM 118 
CR :  CM 201 
การทดลองที่เกี่ยวของกับปรมิาตรวิเคราะห 
 
  
CH 221 
เคมีอินทรีย 1            3หนวยกิต 



(Organic Chemistry 1) 
PR :  CM 112 
ปฏิกิริยาเคมีอินทรียและกลไกของปฏิกิริยาเบื้องตน อัลเคน อัลคีน อัลไคน ไดอีน อะลิไซคลิกไฮโดรคารบอน อะโร
มาติกไฮโดรคารบอน เฮไลด แอลกอฮอลและฟนอล อีเธอรและอีพอกไซด อัลดีโฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิกและ
สารอนุพันธ 
  
CM 222 
เคมีอินทรีย 2            3หนวยกิต 
(Organic Chemistry 2) 
PR :  CM 221 
สเตอริโอเคมีขั้นพื้นฐาน  สารประกอบไนโตรเจน  ซัลเฟอร  และฟอสฟอรัส  สารประกอบโพลินิวเคลียรอะโร
มาติก  สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิก  สารประกอบที่มหีมูฟงกชันนัลสองหมู  โพลิเมอรและการเกิดโพลิเมอร   
ชีวโมเลกุล  ประเภทของปฏกิิริยาสารมัธยนัตร และกลไกของปฏิกิริยา
  
CM 223 
เคมีอินทรีย             3หนวยกิต
(Organic Chemistry)  
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี) 
 PR :  CM 112 
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรีย  ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย  กลไกของปฏิกิริยาและสเปกโทรส
โกปเบื้องตน สารอินทรียที่เกี่ยวของในสิ่งแวดลอม
  
CM 225 
เคมีอินทรียพืน้ฐาน           4หนวยกิต 
(Basic Organic Chemistry) 
(เปดสําหรับนกัศึกษาสาขาวชิารังสีเทคนิค) 
 PR :  CM 115 
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรีย  รวมทั้งสารอินทรียบางชนิดที่เกีย่วของในชีวิตประจําวัน 
และที่ประยุกตใชในทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 
 
 
 CM 227 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1           1หนวยกิต 



(Organic Chemistry Laboratory 1) 
PR :  CM 118, CM 221 
CR :  CM 222 
เทคนิคพื้นฐานทางเคมีอินทรีย  ปฏิกิริยาของสารอินทรีย          
  
CM 228 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย            1หนวยกิต 
(Organic Chemistry Laboratory) 
(ไมเปดสอนสาํหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี) 
PR :  CM 118 , CM 223 
ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางเคมีอินทรีย  คุณสมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย 
  
CM 233 
เคมีวิเคราะหพืน้ฐาน            3หนวยกิต 
(Basic Analytical Chemistry) 
PR :  CM 112 
การวิเคราะหขอมูลและหลักการวิเคราะหโดยน้ําหนักและปริมาตรวิเคราะห 
  
CM 237 
ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะห 1           2หนวยกิต 
(Analytical Chemistry Laboratory 1) 
PR :  CM 233, CM 118 
ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะหโดยวิธีการวิเคราะหโดยน้ําหนัก และปริมาตรวิเคราะห 
  
CM 241 
เคมีเชิงฟสิกส1           3หนวยกิต 
(Physical Chemistry I) 
PR :  CM 112, CM 118, MA 217 
สมบัติทางกายภาพของแกส อุณหพลศาสตรเชิงเคมี  สมดุลเคมี  สารละลายนอนอิเล็คโทรไลต  และสมบัติคอลลิ
เกทิฟ  สมดุลวัฏภาค 
  
 
CM 242 
เคมีเชิงฟสิกส2             3หนวยกิต 



(Physical Chemistry 2) 
PR :  MA 217 
CR :  CM 241 
ทฤษฏีจลนของแกส  ปรากฏการณการนําพา  จลนพลศาสตรเชิงเคมี  ทฤษฏีเกี่ยวกับอัตราเร็วของปฏิกิริยา เคมีไฟฟา
และเคมีพื้นผวิ 
  
CM 313 
เคมีอนินทรีย 1             3หนวยกิต 
(Inorganic Chemistry 1) 
PR :  CM 242 
โครงสรางอิเล็กทรอนิกของอะตอมและโมเลกุล  พันธะเคมี  แนวโนมตามพิริออดิกของธาตุ  ธาตุ  เคมีโคออรดิ
เนชัน  สมมาตรและการประยุกต
  
CM 317 
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1           1หนวยกิต 
(Inorganic Chemistry Laboratory 1) 
PR :  CM 237, CM 313 
การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมขีองสารประกอบอนินทรียตางๆ  
  
CM 323 
เคมีอินทรีย 3            3หนวยกิต 
(Organic Chemistry 3) 
PR :  CM 222 
สเตอริโอเคมี และเคมีเฮตเทอโรไซคลิก 
  
CM 324 
สเปกโทรสโกปอินทรีย            3หนวยกิต 
(Organic Spectroscopy) 
PR :  CM 323 
ทฤษฎีและการประยุกตของอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ และแมสสเปกโทร 
โกปในเคมีอินทรีย  การหาโครงสรางของสารโดยใชเทคนิคทางสเปกโทรสโกปแตละเทคนิคและทุกเทคนิครวมกัน
  
CM 327 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2            1หนวยกิต 



(Organic Chemistry Laboratory 2) 
PR :  CM 222, CM 227 
การทดลองปฏิกิริยาเคมีอินทรียที่เกีย่วของในกระบวนวชิา CM 222 รวมทั้งการเตรยีมและการวิเคราะหสารอินทรยี 
  
CM 328 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 3            1หนวยกิต 
(Organic Chemistry Laboratory 3) 
PR :  CM 323, CM 327 
การสกัด  การแยกสารผสมและการสังเคราะหสารอินทรยี  สเตอริโอเคมีขั้นพื้นฐานของสารอินทรีย 
 
  
CM 333 
เคมีวิเคราะหเชิงไฟฟา            3หนวยกิต
(Electroanalytical Chemistry) 
PR :  CM 233 
ทฤษฎีและหลกัการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา 
  
CM 334 
เทคนิคการแยก            2หนวยกิต 
(Separation Techniques) 
PR :  CM 233 
ทฤษฎีและเทคนิคของกระบวนการแยกทางเคมีโดยวธีิการสกัดดวยตัวทําละลาย  โครมาโทกราฟ  และเทคนิคอื่นๆ 
  
CM 337 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  2         1หนวยกิต 
(Analytical Chemistry Laboratory 2) 
PR :  CM 237, CM 333 
CR :  CM 334 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา และการแยกทางเคม ี
  
 
 
CM 343 
เคมีควอนตัม             3หนวยกิต 



(Quantum Chemistry) 
PR :  CM 242, MA 218 
กลศาสตรแผนเดิม  การพัฒนาของกลศาสตรควอนตัม  ทฤษฎีของพลังค  สัจจพจนของโบร  เวกเตอรปริภูมิของ
สสาร  สมการชโรดิงเจอร ของระบบที่งายบางระบบ โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอมและโมเลกลุ  วิธีประมาณการ
สําหรับระบบที่มีหลายอิเล็กตรอน 
  
CM 347 
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1           1หนวยกิต 
(Physical Chemistry Laboratory 1) 
PR :  CM 241 
การทดลองที่สัมพันธกับหัวขอในวิชา CM 241 
  
CM 348 
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2         1หนวยกิต 
(Physical Chemistry Laboratory 2) 
PR :  CM 242, CM 347 
การทดลองที่สัมพันธกับหัวขอในวิชา CM 242  
 
  
CM 351 
ชีวเคมี 1             3หนวยกิต 
(Biochemistry 1) 
PR :  CM 222 
จุดเริ่มตนของชีวิต  น้ําและสารชีวโมเลกุล ขนาดใหญภายในเซลล  สมบัติทางเคมีกายภาพ  และฟงกชันของคารโบโฮ
เดรต ลิพิด โปรตีน กรดนวิคลิอิก และวิตามิน  
  
 
 
 
 
 
CM 352 
ชีวเคมี 2             3หนวยกิต 



(Biochemistry 2) 
PR :  CM 351 
จลนพลศาสตร กลไกการทํางานและการนาํเอนไซมไปใชประโยชน เมแทบอลิซึมของกรดอมิโน คารโบโฮเดรต ลิพิด 
นิวคลีโอไทด การควบคุม  การแสดงออกของจีน และฮอรโมนบางหัวขอ 
  
CM 357 
ปฏิบัติการชีวเคมี 1            1หนวยกิต
(Biochemistry Laboratory 1) 
PR :  CM 227, CM 351 
การทดสอบเชิงคุณภาพของสารชีวโมเลกุล  เทคนิคการแยก และการวเิคราะหโดยใชสเปกโทรโฟโตมิตรี  โครมาโทก
ราฟ  และ อิเล็กโทรโฟเรซิส 
  
CM 413 
เคมีอนินทรีย 2             3หนวยกิต 
(Inorganic Chemistry 2) 
PR :  CM 313, CM 317 
เคมีของธาตุและสารประกอบในตารางพิรีออดิก  เคมีของกรดและเบส  เคมีของตัวทําละลายที่ไมใชน้ํา  อิเล็กทรอนิกส
เปกตราและคณุสมบัติทางแมเหล็กของธาตุทรานซิชัน  กลไกของปฏิกิริยาอนินทรยี  เคมีของสารประกอบออรกาโน
เมตัลลิก  
  
CM 423 
เคมีอินทรีย 4             3หนวยกิต 
(Organic Chemistry 4) 
PR :  CM 323 
หลักการทั่วไปทางโฟโตเคมี  ปฏิกิริยาโฟโตเคมี ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก การหากลไกของปฏิกิริยา 
 
CM 424 
อินทรียสังเคราะห            3หนวยกิต 
(Organic Synthesis) 
PR :  CM 323 
 ศึกษาปฏิกิริยาที่มีประโยชนที่ใชในการสังเคราะหสารอินทรีย  โดยศึกษากลไกของปฏิกิริยา  และรีเอเจนตที่ใชควบคู
ไปดวย  การสังเคราะห  และการออกแบบการสังเคราะหตางๆ 
  
CM 427 



ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 4            2หนวยกิต 
(Organic Chemistry Laboratory 4) 
PR :  CM 324, CM 328  ,  CR :  CM 424 
การสังเคราะหสารอินทรียโดยเนนการใชปฏิกิริยาหลายขัน้ตอนการพิสูจนเอกลักษณของสารตัวอยาง โดยใชวิธีการ
ทางกายภาพและทางเคมี 
  
CM 433 
การวิเคราะหโดยอุปกรณ           3หนวยกิต 
(Instrumental Methods of Analysis) 
PR :  CM 333, CM 334 
หลักการและเทคนิคการวิเคราะหโดยอุปกรณที่เนนการวเิคราะหทางสเปกโทรสโกปและเทคนิคอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ 
  
CM 437 
ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยอุปกรณ          2หนวยกิต 
(Instrumental Methods of Analysis Laboratory) 
PR :  CM 337, CM 433 
ปฏิบัติการวิเคราะหโดยอุปกรณ และการประยุกตใชเครือ่งมือในการวเิคราะห 
  
CM 443 
สเปกโทรสโกประดับโมเลกลุ           3หนวยกิต 
(Molecular Spectroscopy) 
PR :  CM 343 
สมบัติทางไฟฟาและแมเหล็กของสาร  ทฤษฏีการดูดกลนืแสง  หลักการเกี่ยวกับสเปกโทรสโกป  รูปแบบทาง
คณิตศาสตรสําหรับการคํานวณทางสเปกโทรสโกป  สเปกโทรสโกประดับโมเลกุลแบบตางๆ ประกอบดวยไมโครเวฟ 
อินฟราเรด รามาน อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล โฟโตอิเล็กตรอน และฟลโูอเรสเซนซ  สเปกโทรสโกป 
 
CM 457 
ปฏิบัติการชีวเคมี 2            1หนวยกิต 
(Biochemistry Laboratory 2) 
PR :  CM 352, CM 357 
ปฏิบัติการโดยใชเทคนิคทางเซนติฟวเกชัน เอ็นไซโมโลยี โครมาโตกราฟ อิเล็คโตรโฟเรซิส และเทคนิคทางพันธุ
วิศวกรรม 
 CM 460 
เคมีอนินทรียขัน้สูง            3หนวยกิต 



(Advanced Inorganic Chemistry) 
PR :  CM 313 
พันธะของโลหะ  เคมีอนินทรียชีวภาพ  สเปกโทรสโกปขั้นสูงของสารอนินทรีย  วิทยาการของวิชาเคมีอนินทรียใน
ปจจุบัน 
  
CM 461 
เคมีอินทรียขั้นสูง            3หนวยกิต 
(Advanced Organic Chemistry)  
PR :  CM 423, CM 424 
วิธีใหมในการสังเคราะหสารอินทรีย  เคมอิีนทรียเชิงฟสิกสบางเรื่อง New synthetic methods. Some aspects of 
physical organic chemistry. 
  
CM 462 
เคมีวิเคราะหขัน้สูง            3หนวยกิต 
(Advanced Analytical Chemistry) 
PR :  CM 333, CM 334 
ศึกษาเทคนิคและวิธีการวเิคราะหโดยอุปกรณที่ทันสมัยในทางคณุภาพและปริมาณวิเคราะห
  
CM 463 
เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง            3หนวยกิต 
(Advanced Physical Chemistry) 
PR :  CM 242 
หลักการและการประยุกตใชของสเปกโทรสโกปสมัยใหมซ่ึงรวมถึงมอสบาวร  ออพทิคัลโรเททอรีดิสเพอชันและเซอ
คิวลารไดครออิสซึม  โฟโตอิเล็คตรอนคอรรีเลชัน  โฟโตอะคูสติก  นิวเคลียรแมกเนติกเโซแนนซ  อิเล็กตรอนสปนเร 
โซแนนซ หรือสเปกโทรสโกปอ่ืนที่นาสนใจในขณะนั้น
  
 
 
 
 
 
 
CM 464 
ชีวเคมีขั้นสูง             3หนวยกิต 



(Advanced Biochemistry) 
PR :  CM 352 
ความเกีย่วของระหวางเมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน  โครงสรางทางชีวเคมีของเยื่อบุเซลล  การ
ขนสงอิออนผานเซลล  การขนสงไขมันในเลือด  ระบบภูมิคุมกันการตัดตอจีนและพันธุวิศวกรรม  ตลอดจนเรือ่งราว
ขั้นสูงใหมๆ ที่นาสนใจในทางชีวเคม ี
  
CM 465 
ออรแกโนเมตลัลิกเคมีเบื้องตน         3หนวยกิต 
(Introduction to Organometallic Chemistry) 
PR :  CM 313, CM 323 
การสังเคราะหโครงสราง  และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบของโลหะแทรนซิชัน  และสารประกอบของธาตุในกลุม
ที่สําคัญ  หัวขอที่นาสนใจเกีย่วกับการเรงปฏิกิริยา  และประโยชนที่เกีย่วของกับเคมอิีนทรีย 
  
CM 466 
เคมีอินทรียประยุกต            3หนวยกิต 
(Applied Organic Chemistry) 
PR :  CM 323 
การประยกุตเคมีอินทรียที่เกีย่วของในกระบวนการอุตสาหกรรม  การสังเคราะห  และการใชประโยชนสารเคมีใน
การเกษตร สียอม สารลดแรงตึงผิว สารหอมระเหย สารเคมีที่ใชเกีย่วกบัการผลิตอาหาร ยา โพลิเมอรประเภท
สารอินทรีย เคมีภัณฑปโตรเลียม เปนตน 
  
CM 467 
อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ            2หนวยกิต 
(Statistical Thermodynamics) 
PR :  CM 343 
คาโนนิคอล  เอนซอมเบิล  การเฉลี่ยเอนซอมเบิล  สัจจพจนทางอุณหพลศาสตรเชิงสถิติ  ฟงกชัน  พารติชันและการ
นําไปประยุกตใช  ขอขัดแยงของกิบบส 
  
 
 
 
 
CM 468 
ชีวเคมีของพืช             3หนวยกิต 



(Plant Biochemistry) 
PR :  CM 352 
กระบวนการหลักและวิถีเมแทบอลิซึมในพืช โดยเนนเรือ่งพลังงานและผลิตผลของพืช 
  
CM 469 
เทคโนโลยีทางชีวเคม ี           3หนวยกิต
(Technology in Biochemistry) 
PR :  CM 352 
บทบาทของชีวเคมีตอความกาวหนาทางวทิยาการดานอื่นๆ วิศวกรรมพันธุศาสตรเทคโนโลยีทางเอนไซม  เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับการใชและการผลิตคารโบโฮเดรต  โปรตีน และลิพิด 
  
CM 470 
เคมีนิวเคลียร             3หนวยกิต 
(Nuclear chemistry) 
PR :  CM 241 
ธรรมชาติและสมบัติของสารกัมมันตภาพรังสี  โครงสรางของนิวเคลียส  ปฏิกิริยานิวเคลียร  อันตรกิริยาของรังสีกับ
สสาร  การตรวจวัดกัมมนัตภาพรังสี  การประยุกตใชไอโซโทปกัมมันตรังสี  และการปองกันอันตรายจากรังสี
  
CM 471 
วิทยาศาสตรทางโพลิเมอร           3หนวยกิต 
(Polymer Science) 
PR :  CM 241, CM 323 
โครงสรางและสมบัติของโพลิเมอร  การเกิดโพลิเมอร  การเกิดโพลิเมอรรวม  การหาน้ําหนกัโมเลกุลเฉลี่ย การทาํให
แตกสลายของโพลิเมอรและโพลิเมอรที่สําคัญบางชนิด 
  
 
 
 
 
 
 
 
CM 472 
เคมีอุตสาหกรรม            3หนวยกิต 



(Industrial Chemistry) 
PR :  CM 242, CM 323 
กระบวนการทางเคมีและทางกายภาพตางๆ ที่ใชเปลี่ยนวัตถุดิบใหเปนผลิตภัณฑในทางอุตสาหกรรมเคมี  การประยกุต
ความรูทางเคมใีนอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เชน ปโตรเลียมและ เคมภีัณฑปโตรเลียม  ส่ิงทอและพอลิเมอร  สบูและ
สารซักฟอก  สีทาและสียอม  เซรามิก  อาหารและผลิตภณัฑนม  ซีเมนต  ปุยและยาฆาแมลง และอตุสาหกรรมอิเล็ก
โทรไลต  เปนตน
  
CM 473 
เคมีเภสัช             3หนวยกิต 
(Pharmaceutical Chemistry) 
PR :  CM 222 
หลักการทางเคมีอินทรียที่นาํมาประยุกตกบัการศึกษาสารที่ใชเปนยาความรูพื้นฐานเรื่องการออกแบบยา  กระบวนการ
ตางๆ ทางเภสัชจลนศาสตร  และหลักการออกฤทธิ์ของยา  ศึกษากลุมยาที่นาสนใจในเรื่องตางๆ โดยเริ่มจาก 
การจําแนกชนดิ  ผลทางเภสัชวิทยา  วิธีการสังเคราะหและความสัมพนัธระหวางลักษณะทางสูตรโครงสรางและผล
การออกฤทธิ์ 
 
CM 474 
เคมีปโตรเลียม             3หนวยกิต 
(Petroleum Chemistry) 
PR :  CM 242, CM 323 
ธรรมชาติและเคมีของปโตรเลียม  การวิเคราะหน้ํามนัดิบ  กระบวนการกลั่นแยกน้ํามนัดิบ  ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น
น้ํามัน-ดิบ  และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ  การใชกระบวนการทางกายภาพและทางเคม ี เพื่อเปลี่ยนผลติภัณฑ เกรด
ต่ํา  ใหเปนแกสโซลีนที่มีออกเทนนัมเบอรสูงและเพื่อเตรยีมสารตั้งตนสําหรับใชในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑปโตรเลียม 
  
CM 475 
การวิเคราะหโครงสรางสารอินทรีย         3หนวยกิต 
(Organic Structural Analysis) 
PR :  CM 324 
วิธีการแยก  การทําสารอินทรียใหบริสุทธิ์   และการศึกษาสมบัติของสารอินทรียการใชเทคนิคทางสเปกโทรสโกปใน
การพิสูจนเอกลักษณและการหาโครงสรางของสารอินทรีย 
  
 
CM 476 
เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ            3หนวยกิต 



(Natural Product Chemistry) 
PR :  CM 323 
การจําแนกประเภท  วิธีการแยกและศกึษาโครงสราง รวมทั้งการสังเคราะห และชีวสังเคราะหของผลิตภัณฑธรรมชาติ 
  
CM 477 
พิษวิทยา             3หนวยกิต 
(Chemical Toxicology) 
PR :  CM 222 
ผลรายของสารเคมีตางๆ ที่มีตอระบบทางชีวภาพ  และสิง่แวดลอม  โดยมุงใหเขาใจในเรื่องพิษวิทยาเบื้องตน  การ
จําแนกสารพิษ  หลักการพืน้ฐานทางเภสัชจลนศาสตร  กลไกการเกิดพิษ  การปองกัน  และการแกไข 
  
CM 480 
เคมีอาหาร             3หนวยกิต 
(Food Chemistry) 
PR :  CM 351 
สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของอาหาร  สวนประกอบทางเคมีของอาหารและวิธีการตางๆ ในการวิเคราะห
อาหาร  ผลของกระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหารที่มีตอสมบัติของอาหาร  สารเติมแตงในอาหาร 
  
CM 481 
เคมีทฤษฎี             3หนวยกิต 
(Theoretical Chemistry) 
PR :  CM 343 
การคํานวณทางเคมีโดยใชคอมพิวเตอรเบือ้งตน  ทฤษฎอีอรบิทอลเชิงโมเลกุล  ทฤษฎีเซลฟคอนซิสเตนทฟลด  การ
ประมาณการโดยใชวิธีแอลซีเอโอ-เอ็มโอวธีิการแอบอินชิิโอ  และเซมิเอ็มพิริคัล  วิธีการคํานวณมอนติคารโลและ
โมเลกุลพลวัต  การคํานวณระบบทางเคมีทีเ่ลือกสรรแลว 
  
 
 
 
 
 
 
CM 482 
เคมีสภาวะแวดลอม            3หนวยกิต 



(Environmental Chemistry) 
PR :  CM 233, CM 351 
แนวคดิบางประการเกีย่วกับนิเวศวิทยา  ประชากร  ทรัพยากรและภาวะมลพิษ  เคมีของสภาวะแวดลอมของ
อากาศ  เคมีของสภาวะแวดลอมของน้ํา   สารเคมีที่ใชในเกษตรกรรม  อาหารและยาและโพลิเมอรกับสภาวะ
แวดลอม  การปองกันสภาวะแวดลอมไมใหเสื่อมโทรม 
  
CM 485 
เคมีคอมพิวเตอรเบื้องตน           3หนวยกิต 
(Introduction to Computer Chemistry) 
CM 237, CM 241 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ; ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อนํามาประยกุตใชประโยชน
ทางเคมี  ดานการคํานวณ  การวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอขอมูลในรูปของกราฟและรายงาน  และการเขยีน
โครงสรางโมเลกุล 
  
CM 489 
ส่ิงพิมพทางเคมี             1หนวยกิต 
(Chemical Literature) 
PR :  Junior Standing 
ดรรชนีส่ิงพิมพ  บทคัดยอทางเคมี  หนังสืออางอิง  บรรณานุกรมและฐานขอมูล 
  
CM 490 
สัมมนาทางเคมี             3หนวยกิต 
(Seminar in Chemistry) 
PR :  CM 313, CM 324, CM 334, CM 343, CM 352 
นักศึกษาแตละคนจะตองพดูสัมมนาในหวัขอที่นาสนใจทางเคมีหรือเคมีประยุกต 
 
 CM 511 
หัวขอที่เลือกสรรแลวทางเคมีอนินทรีย        3หนวยกิต 
(Selected Topics in Inorganic Chemistry) 
CI 
เลือกสอนในหัวขอทางเคมอีนินทรียซ่ึงเปนที่นาสนใจในขณะนั้น 
  
CM 521 
หัวขอที่เลือกสรรแลวทางเคมีอนินทรีย        3หนวยกิต 



(Selected Topics in Organic Chemistry) 
CI 
เลือกสอนในหัวขอทางเคมอิีนทรียซ่ึงเปนที่นาสนใจในขณะนัน้ 
  
CM 531 
หัวขอที่เลือกสรรแลวทางเคมีวิเคราะห          3หนวยกิต 
(Selected Topics in Analytical Chemistry) 
CI 
เลือกสอนทฤษฎีและเทคนคิเฉพาะหวัขอที่สนใจทางเคมีวิเคราะหในปจจุบัน 
  
CM 541 
หัวขอที่เลือกสรรแลวทางเคมีเชิงฟสิกส        3หนวยกิต 
(Selected Topics in Physical Chemistry) 
CI 
เลือกสอนในหัวขอทางเคมีเชิงฟสิกสที่เลือกสรรแลวซ่ึงเปนที่นาสนใจในขณะนัน้ 
  
CM 551 
หัวขอที่เลือกสรรแลวทางชีวเคม ี         3หนวยกิต 
(Selected Topics in Biochemistry) 
CI 
เลือกศึกษาหัวขอตางๆ ทางชีวเคมีซ่ึงเปนทีส่นใจในขณะนั้น 
  
CM 590 
โครงการวิจัยทางเคมี            3หนวยกิต 
(Research Project in Chemistry) 
CI 
วิธีการวิจยัทางเคมี  ทําวิจยัในหัวขอที่เหมาะสมทางเคมี  โดยอยูในความควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา  เขียนรายงาน
สรุปผลการวิจัยและเสนอผลงานวิจยั
  
 
 
 
CN 101 
ภาษาจนีพื้นฐาน 1          3หนวยกิต 



(Fundamental Chainese 1) 
ศึกษาสัทอักษรหรือ ฮั่นอวี่ พินอิน (Hanyu Pinyin) ฝกเขียนตัวอักษรจีนทั้งแบบตวัเต็มและแบบตวัยอ เรียนรูคําศัพท 
ฝกสนทนาเบือ้งตนและแตงประโยคอยางงายๆ
  
CN 102 
ภาษาจนีพื้นฐาน 2          3หนวยกิต 
(Fundamental Chainese 2) 
เรียนรูคําศัพท ฝกการสนทนาจากคําศัพททีเ่รียน ฝกเขยีน ฝกอานมากขึน้ โดยเนนการออกเสียงใหถูกตองตามหลกั
ภาษาศาสตร หลักไวยากรณและการแตงประโยค
  
CN 201 
ภาษาจนีพื้นฐาน 3          3หนวยกิต 
(Fundamental Chainese 3) 
เรียนรูคําศัพทสําหรับใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาโครงสรางของประโยคและหลักไวยากรณ ฝกแตงประโยคและ
เรียงความอยางงายๆ
  
CN 202 
ภาษาจนีพื้นฐาน 4          3หนวยกิต 
(Fundamental Chainese 4) 
เพิ่มคําศัพท ศกึษาถอยคํา สํานวน สุภาษิต และบทอาน เพื่อเปนพื้นฐานใหเขาใจวัฒนธรรมจีน ฝกแตงประโยคและ
เรียงความ รวมทั้งการสนทนาในเรื่องทัว่ไป
  
CN 203 
การวาดภาพจนีและการเขยีนตัวอักษรจีนดวยพูกัน       3หนวยกิต 
(Chainese Painting and Calligraphy) 
ศึกษาการวาดภาพจนีโบราณ ความหมายของภาพและสีที่นํามาใช รวมทั้งเขาใจรูปแบบตัวอักษรจีนและวิธีการเขียน
ดวยหมึกจีน 
  
 
 
 
 
CN 223 
การสนทนาภาษาจีน          3หนวยกิต 



(Chainese Conversation) 
ฝกการสนทนา โดยใชคําศัพทที่เรียนมาใหสอดคลองกับเหตุการณและสภาพแวดลอมโดยเนนการออกเสียงในระดับ
วลี และประโยค
  
CN 231 
การอานภาษาจีนแตจิ๋ว 1          3หนวยกิต
(Reading Teochew 1) 
ศึกษาและฝกการอานออกเสียงจากภาษาจนีแตจิว๋จากบทอานที่มีเนื้อหาเกีย่วกับธุรกิจ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีน 
โดยเนนการออกเสียง และการอานเพื่อความเขาใจ
  
CN 232 
การอานภาษาจีนแตจิ๋ว 2          3หนวยกิต
(Reading Teochew 2) 
ศึกษาและฝกการอานออกเสียงจากภาษาจนีกวางตุงจากบทอานที่เลือกสรรแลว เนนการอานเสียง และการอานเพื่อ
ความเขาใจ 
 
CN 233 
การอานภาษาจีนกวางตุง 1         3หนวยกิต 
(Reading Cantonese 1) 
ศึกษาและฝกการอานออกเสียงจากภาษาจนีกวางตุงจากบทอานที่มีเนือ้หาเกีย่วกับธุรกิจ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
จีน โดยเนนการออกเสียง และการอานเพื่อความเขาใจ 
 
CN 234 
การอานภาษาจีนกวางตุง 2         3หนวยกิต 
(Reading Cantonese 2) 
ศึกษาและฝกการอานออกเสียงจากภาษาจนีแตจิว๋จากบทอานที่เลือกสรรแลว เนนการอานเสียง และการอานเพื่อความ
เขาใจ 
 
 
 
 
 
CN 301 
ภาษาจนีระดับกลาง 1          3หนวยกิต 



(Intermediate Chainese 1) 
ศึกษาและฝกหัดอานออกเสียงจากบทอานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมของจีน โดยเนนการ
ออกเสียง และการอานเพื่อความเขาใจ
 
CN 302 
ภาษาจนีระดับกลาง 2          3หนวยกิต 
(Intermediate Chainese 2) 
ศึกษาและฝกอานบทอานที่เลือกสรรแลว โดยเนนการอานออกเสียง และการอานเพือ่ความเขาใจ
 
CN 313 
หลักภาษาจีนสมัยปจจุบัน         3หนวยกิต 
(Modern Chainese Structure) 
ศึกษาการสรางคํา โครงสรางของประโยคและระบบไวยากรณ ฝกเขยีนประโยคตามหลักภาษา
 
CN 324 
พัฒนาการสนทนาและการฟงภาษาจนี        3หนวยกิต 
(Chainese Speaking and Listening Skills Development) 
ศึกษาและพัฒนาการพูดและการฟงจากโสตทัศนูปกรณ และเอกสารทีม่ีสาระเกี่ยวกบัการเรียนรูเร่ืองการใชภาษา 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมอืง และชีวิตความเปนอยูของชาวจีน
 
CN 333 
การอานภาษาจีนวัฒนธรรมจีน         3หนวยกิต 
(Reading Chainese Culture) 
ศึกษาประเพณแีละวัฒนธรรมจีนจากบทอานที่เลือกสรรแลว เนนการอานออกเสียง และการอานเพือ่ความเขาใจ 
CN 334 
การอานหนังสือพิมพจีน          3หนวยกิต 
(Reading Chainese Newspaper) 
ฝกการอานเพือ่ความเขาใจจากบทความและเรื่องราวจากหนังสือพิมพ ฝกการอานเพือ่ความเขาใจจากบทความและ
เร่ืองราวจากหนังสือพิมพ
 
 
CN 351 
การแปล 1           3หนวยกิต 
(Translation 1 :  Chainese-Thai, Thai - Chainese) 



ฝกการแปลภาษาไทยเปนจนี และภาษาจีนเปนภาษาไทยใหถูกตองตามหลักไวยากรณ
 
CN 352 
การแปล 2           3หนวยกิต 
(Translation 2 :  Chainese-Thai, Thai - Chainese) 
ศึกษาและฝกการแปลขอความจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการและบทตัดตอนจากวรรณคดี ทั้งการแปลจากไทย
เปนจีน และจนีเปนไทย 
 
CN 363 
สุภาษิตจนี           3หนวยกิต 
(CN 373) 
(Chainese Proverb) 
ศึกษาความหมายและที่มาของสุภาษิตจีน และการนําไปใชอยางเหมาะสม  เปรียบเทียบความคลายคลึงกันของสุภาษิต
จีนบางบทกับสุภาษิตไทย
 
CN 371 
การอานภาษาจีนเกีย่วกับประวัติศาสตรจนี        3หนวยกิต 
(Readings in Chainese History) 
ศึกษาบทอานภาษาจนีที่คัดเลือกเพื่อความเขาใจความเปนมาของวัฒนธรรม การเมือง และการปกครอง ตั้งแตสมัยราช
วงคเซี่ยจนถึงราชวงคชิง 
 
CN 375 
การอานภาษาจีนเกีย่วกับปรชัญาจีนสมัยคอมมูนิสต       3หนวยกิต 
(Readings in Chainese Philosophy in the Communist Period) 
ศึกษาบทอานภาษาจนีที่คัดเลือกเพื่อความเขาใจปรัชญาและลัทธิการเมืองของจีนหลังสมัยราชวงคชิง รวมทั้ง
ผลกระทบของปรัชญาและลัทธิคอมมูนิสตที่มีตอการศึกษา วฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 
 
 
 
 
CN 381 
ภาษาจนีธุรกิจ 1           3หนวยกิต 
(Business Chainese 1) 



ศึกษาและฝกการเขียนจดหมายโตตอบ การสนทนาเกีย่วกบัการคา การอานและการฟงบทความเกีย่วกับธุรกิจ 
 
CN 382 
ภาษาจนีธุรกิจ 2           3หนวยกิต 
(Business Chainese 2) 
ฝกเขียนจดหมายสําหรับธุรกิจตางประเทศ เขียนคําโฆษณาและขอความเกี่ยวกับธุรกจิ
 
CN 383 
คอมพิวเตอรภาษาจีน          3หนวยกิต 
(Computer in Chainese) 
ศึกษาความรูทัว่ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรภาษาจีน ฝกการใชคอมพิวเตอรภาษาจนี สําหรับวิชาการและธุรกิจ 
 
CN 391 
ภาษาจนีสําหรับการโรงแรม         3หนวยกิต 
(Chainese For Hotel) 
ศึกษาคําศัพทและสํานวนภาษาที่ใชในการโรงแรม ฝกการบริการลูกคาที่หนาเคาเตอร ฝกการสนทนา การรับโทรศัพท 
การจองหองและการใหบริการอื่นๆ ในดานการโรงแรมจากสถานการณืจริงและจําลอง 
 
CN 392 
ภาษาจนีสําหรับมุคคเุทศก 1         3หนวยกิต 
(Chainese For Tourism 1) 
ศึกษาคําศัพทและสํานวนทีม่ัคคุเทศกตองใช ฝกทักษะการฟงและการพูดในสถานการณตางๆ เรียนบทเรียนเกี่ยวกับ
แหลงโบราณสถานในกรุงเทพฯ และฝกเปนมัคคุเทกศจากสถานการณจริง 
 
CN 393 
ภาษาจนีสําหรับมุคคุเทศก 2         3หนวยกิต 
(Chainese For Tourism 2) 
ศึกษาประวัติศาสตรไทย วรรณคดี ประเพณ ีและวัฒนธรรมไทยรวมทั้งแหลงโบราณสถานในยุคสมยัตางๆของไทย 
โดยเนนเฉพาะภูมภิาค และฝกเปนมัคคุเทกศจากสถานการณจริง 
 
 
CN 401 
ภาษาจนีระดับสูง 1          3หนวยกิต 
(Advanced Chainese 1) 



ศึกษาและฝกการเขียนจดหมาย การเขียนเพือ่ติดตอส่ือสารและการเขียนคําอวยพรในโอกาสตาง ๆ
 
CN 402 
ภาษาจนีระดับสูง 2          3หนวยกิต 
(Advanced Chainese 2) 
ศึกษาและฝกการเขียนเรียงความโดยใชคําศัพทในระดับสูงขึ้น 
CN 413 
หลักภาษาจีนสมัยโบราณ          3หนวยกิต 
(Classical Chainese Structure) 
ศึกษาโครงสรางของประโยคและหลักไวยากรณของภาษาจีนโบราณ โดยเปรียบเทียบกับหลักภาษาจีนสมัยปจจบุัน
 
CN 421 
การอภิปรายภาษาจีน          3หนวยกิต 
(Chainese Discussion) 
ศึกษาบทอานภาษาจนีและอภิปรายประเดน็เกี่ยวกับประเทศไทยทางดานการเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและ
เศรษฐกิจ 
 
CN 435 
การอานวรรณคดีจีน          3หนวยกิต 
(Reading Chainese Literature) 
ศึกษาบทอานเพื่อใหเขาใจเนือ้หาและอรรถรสของวรรณคดีจีนทั้งรอยแกวและรอยกรอง อันเปนพื้นฐานเพื่อใหเขาใจ
สภาพสังคม ชีวิตความเปนอยูและประเพณใีนยุคตางๆของชาวจีน
 
CN 436 
บทอานการละครจีน          3หนวยกิต 
(Reading Chainese Drama) 
ศึกษาบทอานการละครยุคโบราณของจีน ประวัติการละคร ประเภทของละคร การละคร การละครในสมัยราชวงศหมิง
และราชวงศชิง
 
 
CN 437 
บทอานศิลปกรรมจีน          3หนวยกิต 
(Reading Chainese Art) 
ศึกษาบทอานเกี่ยวกับศิลปกรรมของจีนในยุคตาง ๆ เพื่อใหเขาใจภาษาและศิลปกรรมของจีน



 
CN 441 
พัฒนาการเขยีนภาษาจีน          3หนวยกิต 
(Chainese Writing Development) 
ฝกสรางคําศัพทใหมจากการฟง การพูด การอาน ดูรูปภาพ พัฒนาการเขียน จากการใชโสตทัศนูปกรณแบบตางๆ ฝก
เขียนความเรียงจากหวัขอที่กาํหนด ฝกเขียนจากจนิตนาการ โดยมีรูปภาพเปนสื่อ
 
CN 464 
ประวัตวิรรณคดีจีนเบื้องตน         3หนวยกิต 
(Introduction to History of Chainese Literature) 
ศึกษาประวัติและวิวฒันาการของวรรณคดีจนีในยุคตาง ๆ โดยเนนยุคทองของ 
วรรณคดีจนี 
CN 471 
การอานภาษาจีนเกีย่วกับปรชัญาจีนสมัยจารีต       3หนวยกิต 
(Reading in  Chainese Philosophy in the Traditional Period) 
ศึกษาบทอานภาษาจนีที่คัดเลือกมาเพื่อเขาใจปรัชญาจีนตั้งแตกอนสมยัราชวงคเซี่ยจนถึงราชวงคชิง รวมทั้งความ
เจริญรุงเรืองของสํานักปรัชญา ผลกระทบของลัทธิคําสอนที่มีตอการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
 
CN 483 
ภาษาจนีในธุรกิจการทองเทีย่ว         3หนวยกิต 
(Chainese in Tourism) 
ศึกษาภาษาจนีที่ใชธุรกิจการทองเที่ยว โดยเนนการศกึษาประวัติโบราณที่สําคัญของประเทศไทย
 
CN 484 
ภาษาจนีสําหรับบุคลากรในสํานักงาน        3หนวยกิต 
(Chainese for the Office) 
ศึกษาคําศัพทและสํานวนทีใ่ชในสํานกังาน ความรูเกยีวกับสํานักงาน การเขียนแผนงานและหนาที่ของงาน ตําแหนง
ตางๆ (Job description) งานธุรการในสํานกังาน การจดัเก็บแฟม รวมทัง้การจดบันทกึรายงานการประชุม
 
CN 494 
การฝกปฏิบัติงาน          3หนวยกิต 
(Practicum) 
ฝกปฏิบัติงานในหมวดภาษาจีนเฉพาะดาน 
 



CO 203 
คณิตศาสตรทางดานวิธีจดัหมูมูลฐาน        3หนวยกิต 
(Basic Combinatorics) 
PR :  นักศึกษาปที่ 2 
ไมนับหนวยกติใหนกัศึกษาเอกคณิตศาสตรและเอกคณิตศาสตรทางดานวิธีจัดหมูและการหาคาที่เหมาะสมที่สุด ศึกษา
เกี่ยวกับหลักเบื้องตนของการแจงนับ การนําเขา-การตัดออก ฟงกชันกอกําเนิด ความสัมพันธเวียนบังเกิด ทฤษฎกีราฟ
เบื้องตน
 
CO 221 
คณิตศาสตรกอนสมัยฟนฟ ู         3หนวยกิต 
(Pre-Renaissance Mathematics) 
 PR :  นักศึกษาปที่ 2 
ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตรสมัยกรีกและกอนสมัยฟนฟู เนนคณิตศาสตรของบีทาโกรัส อารคีมีดีส อะโปลโลเนียส ยุค
ลิค 
 
CO 222 
คณิตศาสตรหลังสมัยฟนฟ ู         3หนวยกิต 
(Post-Renaissance Mathematics) 
PR :  นักศึกษาปที่ 2 
ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตรหลังสมัยฟนฟู ทฤษฎีบทสุดทายของแฟรมาต จํานวนเต็มแบบเกาส ลําดบัฟโบนักชี ทฤษฎี
จํานวนพื้นฐาน รวมทั้งปญหาที่มีช่ือเสียงทางเรขาคณิต
 
CO 223 
คณิตศาสตรทางดานวิธีจดัหมูเบื้องตน        3หนวยกิต 
(Introduction to Combinatorics) 
PR :  นักศึกษาปที่ 2 
ศึกษาเกี่ยวกับ การแจงนับ การนําเขา-การตัดออก ฟงกชันกอกําเนดิแบบธรรมดาและแบบเอกซโพเนนเชียล 
ความสัมพันธเวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟและขั้นตอนวิธีเชงิกราฟ ทฤษฎกีารออกแบบเบื้องตน
 
CO 224 
เทคนิคการหาอรรถประโยชน         3หนวยกิต 
(Utilization Techniques) 
PR :  MA 226 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางและการจําแนกปญหาอรรถประโยชนตาง ๆ ความคิดรวบยอดของขั้นตอนวิธีและความ

http://e-book.ram.edu/e-book/c/co221/co221.htm


เหมาะสม แบบจําลองตอเนือ่ง แบบจําลองเชิงเสน ระเบยีบวิธีแกปญหาแบบมีเงื่อนไข การแจงนับและการประมาณคา  
การประยกุต
 
CO 323 
การคนพบและการประดิษฐทางคณิตศาสตร       3หนวยกิต 
(Mathematical Discovery and Invention) 
PR :  นักศึกษาปที่ 3 
ศึกษาเกี่ยวกับปญหาคณิตศาสตรพื้นฐาน ที่ไดมาจากคณิตศาสตรสาขาตาง ๆ เชน ทฤษฎีจํานวน คณิตศาสตรทางดาน
วิธีจัดหมู เรขาคณิต ความนาจะเปนและตรรกศาสตร
 
CO 333 
การแจงนับและการออกแบบ         3หนวยกิต 
(Enumeration and Design) 
PR :  CO 223 
ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตรทางดานวิธีจดัหมูของฟงกชันกอกําเนดิแบบธรรมดาและแบบเอกซโพเนนเชียล ระเบยีบ
วิธีการแบบแยกสวน ทฤษฎบีทของลากรองจ การประยกุตใชกับการแจงนับของลําดับ กราฟรูปตนไม กราฟปาไม การ
เดินแบบสุม จตุรัสละตินแบบตั้งฉากซึ่งกนัและกนั ระนาบโพรเจกทีฟแบบจํากดั การออกแบบ แบบบล็อกที่ไม
สมบูรณซ่ึงมีความสมดุลและสมมาตร ระบบไตรภาคของสไตเนอร
 
CO 334 
ทฤษฎีรหัส           3หนวยกิต 
(Coding Theory) 
PR :  MA 326 
ศึกษาเกี่ยวกับรหัสแกไขขอผิดพลาดเบื้องตน รหัสแบบบล็อกเชิงเสน รหัสแบบแฮมมิ่งโกเลย รหัสแบบ BCH ที่มีการ
แกไขขอผิดพลาดหลายชั้น ศึกษาถึงการสรางรหัสและการถอดรหัสชนิดตาง ๆ
 
 
 
 
CO 341 
ทฤษฎีกราฟ 1           3หนวยกิต 
(Graph Theory 1) 



PR :  CO 223 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคดิของทฤษฎีกราฟ ระเบียบวิธีเชิงกราฟและการประยุกตของทฤษฎีกราฟ การหาทางเดินที่ส้ันที่สุด
และการจับคูไดมากที่สุดของกราฟถวงน้ําหนัก การหาความเชื่อมโยงของกราฟ
 
CO 342 
ทฤษฎีกราฟ 2           3หนวยกิต 
(Graph Theory 2) 
PR :  CO 341 
ศึกษาเกี่ยวกับกราฟบนระนาบและการฝงกราฟบนผิวอ่ืน ๆ การระบายสีจุดยอดขอบและพื้นผิวหนา ปญหาการกําหนด 
4 สีบนกราฟ วัฏจักรแบบแฮมิลตัน การประยุกตดานการวางแผนงาน
 
CO 351 
กําหนดการเชงิคณิตศาสตรแบบเชิงเสน        3หนวยกิต 
(Mathematical Linear Programming) 
PR :  MA 324 
ศึกษาเกี่ยวกับปญหากําหนดการเชิงคณิตศาสตร คณิตศาสตรพื้นฐาน เชน เมทริกซเวกเตอร การแปลงเชิงเสน เซต 
ทฤษฎีการคํานวณแบบซิมเพลกซ ทฤษฎีคูสัมพันธและการประยกุต ปญหาการขนสง ปญหาการไหลขายงาน และ
ปญหาที่นาสนใจ เชน กําหนดการเชิงคณิตศาสตรในดานเศรษฐศาสตรและอุตสาหกรรม 
 
CO 352 
กําหนดการเชงิคณิตศาสตรแบบไมเปนเชงิเสน       3หนวยกิต 
(Mathematical Nonlinear Programming) 
PR :  CO 351 
ศึกษาเกี่ยวกับปญหากําหนดการเชิงคณิตศาสตร คณิตศาสตรพื้นฐาน เชน เมทริกซเวกเตอร คุณสมบัติเชิงโทโพโลยีใน 
R ฟงกชันตอเนื่องและกึ่งตอเนื่อง ฟงกชันที่หาอนุพันธได ฟงกชันนิยามโดยปริยายและทฤษฎีคากลาง การหาคา
เหมาะสมที่สุดในหนึ่งมิติ การหาคาเหมาะสมที่สุดแบบไมมีเงื่อนไขในหลายมิติ การหาคาเหมาะทีสุ่ด และคูสัมพันธ
เมื่อมีเงื่อนไขแบบไมเปนเชงิเสน ปญหากาํหนดการเชิงคณิตศาสตรแบบไมเปนเชิงเสนที่นาสนใจ ตลอดจนการ
แกปญหาแบบมีเงื่อนไข โดยใชเทคนิคการหาคาเหมาะทีสุ่ดแบบไมมีเงือ่นไข
 
 
 
CO 353 
ทฤษฎีขายงาน           3หนวยกิต 
(Network Theory) 



PR :  MA 226 
ศึกษาปญหาคณิตศาสตรเกีย่วกับวิถีที่ส้ันที่สุด ปญหาการไหลมากที่สุดและการไหลที่เสียคาใชจายนอยที่สุด ขายงาน
ซิมเพล็กซ การแตงเติมขั้นตอน วิธีแบบเอาทออฟคิลเตอร การประยุกตดานการขนสง การจัดสรรทรัพยากร การ
กําหนดบุคคลเขาประจํางาน การวางแผนงานวิถีวกิฤต
 
CO 354 
เรขาคณิตเชิงวธีิจัดหมู          3หนวยกิต 
(Combinatorial Geometry) 
PR :  นักศึกษาปที่ 3 
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดหมูในระนาบ จํานวนบริเวณซ่ึงไดจากเสนโคงทางเรขาคณิตตาง ๆ ทฤษฎีบทของฟกส ปญหา
ของซิลเวสเตอร การแบงรูปสี่เหล่ียมผืนผาเปนรูปสี่เหล่ียมจตุรัส เซตนูน และเรขาคณิตจํากดั
 
CO 363 
การกําหนดตวัแบบเชิงคณิตศาสตร        3หนวยกิต 
(Mathematical Deterministic Models) 
PR :  MA 226 
ศึกษาเกี่ยวกับการประยกุตซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการนําเอาตวัแบบเชิงคณติศาสตรแบบตาง ๆ และวิธีการหาคาเหมาะที่สุด
ไปใชในการแกปญหาดานธรุกิจ อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร เปนตน 
 
CO 364 
ตัวแบบเฟนสุมเชิงคณิตศาสตร         3หนวยกิต 
(Mathematical Stochastic Models) 
PR :  ST 205 
ศึกษาเกี่ยวกับการใชตัวแบบความนาจะเปนเบื้องตนในทางคณิตศาสตร เทคนิคและการประยุกตของทฤษฎีแถวคอย 
ทฤษฎีสินคาคงคลัง ทฤษฎีความเชื่อถือได
 
 
 
 
 
 
CO 433 
การแจงนับเชงิพีชคณิต          3หนวยกิต 
(Algebraic Enumeration) 



 PR :  CO 333 
ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตรทางดานวิธีจดัหมูฟงกชันกอกาํเนิดแบบออยเลอร พีชคณิตของสิ่งที่เปนลําดับ ทฤษฎีการลด
รูป ระเบียบวิธีแบบลากรองจและการประยกุต การจรสุมและการแยกตวัประกอบแบบฮอพฟ ฟงกชันสมมาตรและการ
แบงกั้นระนาบ
 
CO 434 
การออกแบบทางวิธีจัดหมู         3หนวยกิต 
(Combinatorial Design) 
PR :  CO 333 และ MA 423 
ศึกษาเกี่ยวกับรหัสแกไขขอผิดพลาด การออกแบบที่ปรับเปลี่ยนได การออกแบบทีไ่มเปลี่ยนแปลงภายใตการคณูหรือ
การบวก เมทรกิซถวงน้ําหนกัและปฏิกิริยาตอกัน
 
CO 435 
การคํานวณเชงิวิธีจัดหมู          3หนวยกิต 
(Combinatorial Computing) 
PR :  CO 223 
ศึกษาเกี่ยวกับการประยกุตของคอมพิวเตอรกับปญหาทางดานวิธีจดัหมู ขั้นตอนทั่วไปของโปรแกรมยอนรอย การ
กอกําเนดิของวิธีเรียงเสนเปลี่ยน ผลแบงกัน้ และผลเฉลยของปญหาเฉพาะตาง ๆ รวมทั้งความซับซอนในการคํานวณ
เบื้องตน
 
CO 443 
ทฤษฎีกราฟขั้นสูง          3หนวยกิต 
(Advanced Graph Theory) 
PR :  CO 341 
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟอยางลึกซึ้ง 2 เร่ือง โดยเลือกจากหัวขอเร่ืองตอไปนี้ กราฟบนระนาบ ทฤษฎีกราฟคาขีดจํากัด 
กราฟระบุทิศทาง การแจงนบั ทฤษฎีทางพีชคณิตของกราฟ ทฤษฎีความนาจะเปนของกราฟ ความเชื่อมโยง การฝง
กราฟ ปญหาการกําหนดสกีราฟ
 
 
 
 
CO 453 
การหาคาเหมาะที่สุดเชิงวิธีจดัหมู         3หนวยกิต 
(Combinatorial Optimization) 



PR :  CO 353 
ศึกษาปญหาการบรรจุ การปกคลุมและการแบงกั้น กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม ขั้นตอนวิธีที่ดีสําหรับการมอบหมายงาน
ที่เหมาะที่สุดไดแก การจับคูการไหล ปฏิกริิยาลูกโซและการเชื่องโยงวถีิ กราฟตนไมและดอกไม ความสัมพันธสูงสุด-
ต่ําสุด ความนนูของปญหาเต็มหนวย จดุยอดและหนาตดัของรูปหลายเหล่ียมนนู ความคิดรวบยอดของกําหนดการ
แบบที่ไมเปนเชิงเสนและสหกําหนดการแบบที่ไมเปนเชงิเสน การลดรูปปญหากําหนดการแบบไมเปนเชิงเสนไปเปน
กําหนดการเชงิจํานวนเต็ม
 
CO 454 
กําหนดการเชงิจํานวนเต็ม         3หนวยกิต 
(Integer Programming) 
PR :  CO 353 
ศึกษาเทคนิคตาง ๆ สําหรับการแกปญหากําหนดการเชิงจาํนวนเต็ม (เชิงเสน) การตัดระนาบ การแจงนับโดยปริยาย กิ่ง
และขอบเขต กําหนดการแบบบูล และแบบบูลเทียมเบือ้งตน การประยุกตในปญหาเสนทางที่เหมาะที่สุด การกําหนด
ตําแหนงสถานที่การปกคลมุเซตและการบรรจุ ทฤษฎีตรรกศาสตร และทฤษฎีแลตทิซ
 
CO 455 
การลําดับขั้นตอน          3หนวยกิต 
(Scheduling) 
PR :  CO 353 หรือ CO 363 
ศึกษาขั้นตอนการเรียงลําดับสําหรับการกําหนดงานของเครื่องจักรแบบเดี่ยว แบบขนานและแบบโฟลวชอฟ การ
ประยุกตในเรือ่งการลําดับขั้นตอนของคอมพิวเตอรและสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงงาน การใชเทคนิคทาง
คณิตศาสตรทางวิธีจัดหมูขั้นตอนวิธีและขอพิสูจนแบบการลูเขา
 
CO 456 
ทฤษฎีการแขงขัน          3หนวยกิต 
(Competing Theory) 
PR :  CO 351 
ศึกษาการวิเคราะหจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตรของสถานการณการแขงขันที่เกิดขึน้จากความขัดแยงทางดานสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง หรือการทหารเนนหนกัทฤษฎีการแขงขัน เชนการแขงขันแบบไมจํากัด การแขงขันแบบแบงแยก 
การแขงขันแบบพหุนาม และการแขงขันแบบนูน
 
CO 457 
กําหนดการเชงิเสนเชิงตัวเลข         3หนวยกิต 
(Numerical Linear Programming) 



PR :  CO 351 หรือ CO 363 
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหาคาต่าํสุดและสูงสุดของฟงกชันเชิงเสนเปนชวง ๆ และฟงกชันเชิงเสนซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขแบบเชิง
เสน การประยกุตในกําหนดการเชิงเสนและการปรับขอมูล เนนเรื่องขั้นตอนวิธี เร่ีองสําคัญของระเบียบวิธีเชิงตวัเลข
 
CO 458 
กําหนดการกําลังสอง          3หนวยกิต 
(Quadratic Programming) 
PR :  MA 324 
ศึกษาเกี่ยวกับผลเฉลยของปญหากําหนดการกําลังสอง เมื่อ xt Dx เปนลบเสมอ การพิสูจนรูจบสําหรับกรณีที่เปนลบ
เสมอ กรณีกึ่งบวกและกึ่งลบของชารน การเขาไปสูการควบคุมฟงกชันเปาหมายดวยวิธีของวูลฟ เทคนิคการคํานวณ
อ่ืน ๆ ในการแกปญหากําหนดการกําลังสอง ทวิภาวะในกําหนดการกําลังสอง
 
CO 459 
การหาคาเหมาะที่สุดตอเนื่อง         3หนวยกิต 
(Continuous Optimization) 
PR :  CO 352 
ศึกษาเกี่ยวกับเรขาคณิตและขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขของการหาคาเหมาะที่สุดแบบที่ไมเปนเชิงเสนระเบียบวิธีเมตรกิแปร
และเกรเดียนตสังยุค กําหนดการนูน ระเบยีบวิธีการกําหนดทิศทางที่อาจทําไดและอาจทําไมได กําหนดการกําลังสอง
แบบเวยีนบังเกิด ภาพฉายไมตั้งฉากและกลวิธีใชเซตเปนตัวดําเนินการ
 
CO 493 
สัมมนาคณิตศาสตรทางดานวิธีจัดหมู        1หนวยกิต 
(Seminar in Combinatorics) 
PR :  นักศึกษาปที่ 4 
สัมมนาคณิตศาสตรทางดานวิธีจัดหมูในระดับปริญญาตรี
 
CO 494 
สัมมนาคณิตศาสตรทางดานการหาคาเหมาะที่สุด       1หนวยกิต 
(Seminar in Optimization) 
 PR :  นักศึกษาปที่ 4 
สัมมนาวิทยาการเชิงการหาคาเหมาะที่สุดในระดบัปริญญาตรี 
CT 103 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร        3หนวยกิต 
(Introduction to Computer Concepts) 



PR :  ไมมี 
(ไมอนุญาตใหนักศึกษาวิทยาศาสตรเรียน) 
ประวัตแิละววิฒันาการของเครื่องคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ขั้นตอนการประมวลผลดวยเครื่องจักร โครงสราง
ขอมูลการประมวลผลแฟมขอมูล ระบบการบริหารขอมูล ปญหาและอปุสรรคของการประมวลผลดวยเครื่องจักร การ
นําคอมพิวเตอรไปใชในงานตาง ๆ โปรแกรมสําเร็จรูปและการใชโปรแกรมสําเร็จรปูในงานดานตาง ๆ
 
CT 105 
การประมวลผลขอมูลเบื้องตนและอัลกอรธึิม       3หนวยกิต 
(Introduction to Data Processing and Algorithms) 
PR :  MA 111 
ศึกษาความเปนมาของคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร ระบบรหัส ระบบเลขฐานตาง ๆ ปญหาและ
ขอบเขตของวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน ปญหาที่แกไดกับปญหาทีแ่กไมได ความขัดแยงทางตรรกะ ความเปนไป
ไดของการใชคอมพิวเตอร การใชปญญาประดิษฐ ปญหาทางสังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร 
การใชงานคอมพิวเตอรในปจจุบัน มีการฝกใชไมโครคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูปที่มีประโยชนในงานทัว่ ๆ 
ไป เปนวิชานําเขาสูเนื้อหาของสาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอรโดยอาศยัตัวอยางเปนหลัก
 
CT 203 
โครงสรางไมตอเนื่อง          3หนวยกิต 
(Discrete Structures) 
PR :  MA 111 
ทฤษฎีกราฟ ทรี กราฟแบบมทีิศทาง การคนหาภายในกราฟ ตรรกะและการพิสูจนทางตรรกะแบบตาง ๆ ฟงกชัน
ตรรกะ พีชคณติแบบบูลและวงจรตรรกะ พชีคณิตของเซตความสัมพันธความสัมพันธสมมูล ฟงกชันในรูป
ความสัมพันธ ฟงกชันเวียนบงัเกิด (recursive function) กลุมและกลุมยอย ชนิดขอมูล (data type) ที่เปนโครงสราง
พีชคณิตวิชานีเ้นนการพิสูจนทางตรรกะ
 
 
 
 
 
 
 
CT 211 
การออกแบบโปรแกรม          3หนวยกิต 
(Program Design) 



PR :  CT 105 และ CT 203 
ศึกษาการแกปญหาแบบมีระเบียบและการสรางอัลริธึมเพื่อนําไปสรางโปรแกรมและแปลเปนภาษาเครื่อง กฎเกณฑ
ของภาษาชั้นสงูแบบบลอก (เชน ภาษาปาสคาล) การใชแผนงานชวยออกแบบ การออกแบบโปรแกรมบนลงลาง (top-
down design) และการใหรายละเอียดแบบขั้นตอน (stepwise refinement) การแกไขความผิดพลาดและการทดสอบ
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงรูป (structured programming) โครงสรางขอมูลเบื้องตนเชนแถวลําดับ 
(array) ระเบียน (record) และแฟมขอมูลแบบเรียงลําดับ วิธีการจําแนกโปรแกรมออกเปนสวนยอย (program 
decomposition) และการใชโปรแกรมยอย การพัฒนาโปรแกรมแบบมขีั้นตอน (เร่ิมตั้งแตการออกแบบการเขียนรหัส 
การแกไขขอผิดพลาด จนถึงความถูกตอง) และการใชรูปแบบที่อานงาย พรอมทั้งคําอธิบายโปรแกรม รวมไปถึงเนือ้หา
และรายละเอยีดทั่วไป ของวทิยาการคอมพวิเตอร วิชานี้เนนการฝกหดัเขียนและทดสอบแกไขชุดคาํส่ังในภาษาชัน้สูง
เชนภาษาปาสคาล เพื่อสรางทักษะการเขียนโปรแกรมใหใชไดในวิชาตอ ๆ ไป
 
CT 212 
โครงสรางโปรแกรม          3หนวยกิต 
(Programming Structures) 
PR :  CT 211 
นําความรูเกีย่วกับการสรางอัลกอริธึมและการเขียนโปรแกรมมาใชงานโดยเนนการออกแบบและการสรางโปรแกรม
ขนาดใหญ การออกแบบโปรแกรมแบบลงลาง แบบลางขึ้นบน(bottom –up design) แบบขยายสวนกลาง (kernal 
extension)ศึกษาโครงสรางขอมูลเบื้องตน เชน รายการโยง linked list) สแตค คิว ทรี และแฟม การทําขอมูลเปน
นามธรรม(data abstraction) เพื่อสรางสวนประกอบโปรแกรมในรูปสวนจําเพาะ(module) การเขียนโปรแกรมเรยีก
ตัวเอง (recursive programming) การเรียงลําดับและการคนหาขอมูลแบบทั่วไป ปญหาทางทฤษฎีของวิทยาการ
คอมพิวเตอรทีเ่กี่ยวของกับการเขียนโปรแกรม ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับวิศวกรรมซอฟตแวร เชน คุณสมบัติของ
โปรแกรมที่ดี (ถูกตอง เชื่อถือได คงทน เปลี่ยนแปลงงาย ใชไดทัว่ไป และใชงาย) วิธีการทดสอบความถูกตองของ
โปรแกรม วิธีแกไขความผิดพลาดในโปรแกรม การวิเคราะหความซับซอนของอัลกอริธึมอยางงายประสิทธิภาพของ
โปรแกรม วิธีการทํางานแบบเปนทีมและวิธีการบริหารทีมงานเขียนโปรแกรมเบื้องตน วิชานีเ้นนการผึกหัดเขยีนและ
แกไขคําส่ังในภาษาชั้นสูงเชนภาษาปาสคาล เพื่อสรางทักษะขั้นสูงในการเขียนโปรแกรม 
 
 
 
 
 
CT 214 
โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม         3หนวยกิต 
(Data Structrures and Algorithms) 



PR :  CT 212 
โครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ เชน แถวลําดบั (array) สตริง รายการโยง (linked list) สแตค, คิว, เดด(deque), ทรี , ไบ
นารีทรีแบบตาง ๆ , บีทรี , ทรัย(TRIE) และกราฟ การเรียงลําดับขอมูลและการคนหาขอมูลแบบมีประสิทธิภาพสูง การ
ประยุกตและการวิคราะหโครงสรางขอมูลแบบมีประสิทธิภาพสูง การประยุกตและการวิเคราะหโครงสรางขอมูล การ
จัดหนวยความจําและแฟม การวิเคราะหความซับซอนของอัลกอริธึม การออกแบบอลักอริธึมสําหรับการแกปญหา
แบบตาง ๆ (เชนแบบแบงแยกแลวเอาชนะ แบบตะกละ แบบยอนรอย แบบกําหนดการพลวัต แบบแยกแลวกั้น) รวม
ไปถึงปญหาทางทฤษฎีของการจัดประเภทของอัลกอริธึม วิชานี้เนนการฝกหัดเขยีนและทดสอบแกไขชุดคําส่ังในภาษา
ช้ันสูง เชน ภาษาปาสคาลหรือภาษาซีเพื่อสรางทักษะขั้นสูงขึ้นไปในการเขียนโปรแกรม
 
CT 215 
โครงสรางคอมพิวเตอรและภาษาแอสแซมบลี       3หนวยกิต 
(Computer Organization and Assembly Language) 
PR :  CT 211 
ระบบตัวเลขทีใ่ชแทนขอมูลและคําส่ังในเครื่องคอมพิวเตอร โครงสรางระบบและภาษาเครื่อง หนวยประมวลผลและ
หนวยความจํา แบบจําลองของเครื่อง การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การทํางานกับโปรแกรมควบคุมระบบ (อุปกรณ
ตรรกะโปรซีเตอรสําหรับอาน/เขียนขอมูล ระบบแฟมขอมูลเบื้องตน การใชบัฟเฟอรหลายอัน)รูปแบบและชนิดของ
คําส่ัง ภาษาแมคโคร แอสเซมบลี การเชื่อมโยงสวนจําเพาะ (module linking) พื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ(เชน 
การจัดจังหวะประสานมัลติโปรแกรมมิง เทคนิคหนวยความจําเสมือน เปนตน)
 
CT 216 
การประมวลผลแฟมขอมูล         3หนวยกิต 
(File Processing) 
PR :  CT 212 
เทคนิคการเกบ็ขอมูลดวยอุปกรณภายนอก โดยใชภาษาชั้นสูง หลักการและการปฏิบัติในการประมวลขอมูลของระบบ
ใหญ หวัขอทีศ่ึกษาประกอบดวย :  ระเบียน บล็อก แฟมโครงสรางขอมูลที่จําเปนในการจัดระบบแฟมขอมูลแบบตาง 
ๆ การเรียงลําดับ และการคนหา การสรางและการจดัการแฟมขอมูลแบบตาง ๆ การเรียงลําดับและการคนหา การสราง
และการจดัการแฟมขอมูล โดยการเขาถึงแบบตามลําดับ แบบใชดัชนีและแบบแฮซ ตลอดจนการผสมผสานวิธีการตาง 
ๆ เขาดวยกันเพื่อความเหมาะสมกับงานวชิานี้เนนการฝกหัดเขยีนและทดสอบแกไขชุดคําส่ังในภาษาชั้นสูงเชนภาษา
ปาสคาล หรือภาษาโคบอล หรือภาษาซี เพื่อสรางทักษะขั้นสูงในการเขียนโปรแกรม
 
 
CT 313 
ทฤษฎีการคํานวณ          3หนวยกิต 
(Theory of Computation) 



PR :  MA 226 
การคํานวณแบบลําดับ การคํานวณแบบขนาน วงจรตรรกะแบบจัดหมู วงจรตรรกะเชงิลําดับ เครื่องจักรสถานะจํากัด 
(finite state maching) และการคํานวณแบบเรียงลําดับ เครื่องคํานวณเชิงกําหนด(deterministic) และเชิงไมกาํหนด  
(non – deterministic)เซตแบบเรกูลารและแบบไมเรกูลาร ภาษาแบบเรกูลารและแบบไมเรกูลาร ออโตมาตาแบบกดลง 
(pushdown automata) เครื่องจักรทัวริง (Turing machine) บทยีนเชิรซ - ทัวริง (Church - Turing Thesis)การคํานวณได 
(computability) และการคํานวณไมได (non – computability) ตัวอยางของปญหาการหยุด (halting problem) ตัวอยาง
ปญหาการจัดประเภทอัลกอริธึมเปนแบบพี หรือ แบบเอน็พี
 
CT 314 
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร         3หนวยกิต 
(Progarmming Languages) 
PR :  CT 214 และ CT 313 
วากยสัมพันธ (syntax) และความหมาย (semantic) ของภาษาโปรแกรม วากยสัมพันธแบบแบคคัลนาวร (BNF)และ
แผนภาพวากยสัมพันธ การสรางและกําหนดวากยสัมพันธของภาษา การเขียนโปรแกรมแปลภาษาแบบตาง ๆ 
ลักษณะเฉพาะของภาษาแบบตาง ๆ เชน แบบโครงสรางบล็อก แบบมอดูลาร แบบเชิงวัตถุ (object oriented ) เปนตน 
ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร เชนแบบกาํหนดกระบวนการ (procedural) กับแบบไมกําหนดกระบวนการ (non - 
procedural) ซ่ึงอาจเปนแบบเชิงฟงกชันหรือแบบเชิงตรรกะ วิชานี้เนนการฝกหัดเขยีนและทดสอบแกไขชุดคําส่ังใน
ภาษาชั้นสูงเชนภาษาปาสคาลหรือภาษาซี เพื่อสรางทักษะขั้นสูงในการเขียนโปรแกรม โดยอาจมีโครงงานเขียน
ตัวแปลยอย (interpreter) เพือ่สรางเสริมความเขาใจในหลักการทํางานของภาษาโปรแกรม 
 
CT 315 
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร         3หนวยกิต 
(Computer Architecture) 
PR :  CT 212 และ CT 215 
พีชคณิตตรรกะกับวงจรเชิงจดัหมู วงจรอิเล็กทรอนิกสเบือ้งตน การคํานวณแบบดจิิตอลโครงสรางพื้นฐานของ
คอมพิวเตอรแบบวอนนอยแมน ประเภทขอมูลรูปแบบของคําส่ังการเก็บและเขาถึงขอมูลในหนวยความจํา การ
โปรแกรมอานเขียนอยางงาย เรจิสเตอรฮารดแวร สแตค ชุดคําส่ังทํางานและการสรางคําส่ัง สถาปตยกรรมของ
หนวยความจํา หลักการทํางานของหนวยประมวลผลกลาง โปรแกรมจลุภาคและการควบคุมตรรกะแบบสุม 
โครงสรางสาํหรับดานเขา/ดานออก ชองสัญญาณ บัส เลขคณิตคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร แบบ 
SISD , SIMD, MISD , MIMD และตัวอยางของระบบแบบไมใชวอนนอยแมน เชน แบบดาตาโฟลว หรือแบบ
ทรานสพิวเตอร เปนตน
CT 316 
ระบบฐานขอมูล           3หนวยกิต 
(Database Systems) 



PR :  CT 216 และควรเรยีน OR 203 มากอน 
แนวคดิของระบบขอสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการขอมูลและการคนหาขอมูล ระบบฐานขอมูลและการจัดการ
ฐานขอมูล การประยุกตใชโครงสรางขอมูลและระบบแฟมขอมูล เพื่อสรางฐานขอมูล ฐานขอมูลแบบเชิงชั้น แบบ
ขายงาน และแบบเชิงสัมพันธการปรับเขาขอมูลบรรทัดฐาน (normalization) ภาษาที่ใชบรรยายขอมูลภาษาจัดการ
ขอมูลการรักษาความปลอดภยัสําหรับขอมูล การสํารวจขอมูล การรักษาความถูกตองความเชื่อถือได และความคง
สภาพของขอมูล(data integrity) วิชานี้เนนการฝกหดัเขยีนและทดสอบแกไขชุดคําสั่งในภาษาชั้นสูงเชนภาษาปาสคาล
หรือภาษาซี เพื่อสรางทักษะขั้นสูงในการเขียนโปรแกรม
 
CT 317 
วิธีวิเคราะหเชงิตัวเลข          3หนวยกิต 
(Numerical Methods) 
PR :  MA 226 และ CT 203 
ความแมนยําของการวิเคราะหเชิงปริมาณ อัลกอริธึมและโปรแกรมสําหรับการหารากของสมการและระบบสมการ 
อัลกอริธึมพีชคณิตของเมทริกซและดิเทอรมิแนนท การอินเทอนโพเลท การหาอนุพนัธและการอินทเิกรต 
 
CT 345 
เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร         3หนวยกิต 
(Microcomputer Technology) 
PR :  CT 215 
การพัฒนาระบบไมโครคอมพิวเตอรโดยอาศัยไมโครโปรเซสเซอรชนิด 8 , 16 และ 32 บิท การจัดระบบและอุปกรณ
ตาง ๆ ที่ประกอบเปนระบบไมโครคอมพิวเตอรรวมถึงระบบไมโครคอมพิวเตอรที่สําคัญ ๆ ทั้งในดานซอฟตแวร และ
ฮารดแวร รายละเอียดการทํางานของโปรแกรมควบคุมระบบ การตอไมโครคอมพิวเตอรกับอุปกรณภายนอกและการ
ส่ือสารขอมูลระหวางอุปกรณแบบตาง ๆ การเชื่อมตอ (interface)แบบอนุกรมและแบบขนาน การโยง
ไมโครคอมพิวเตอรเขาเปนระบบขายงานและการใชเปนตัวควบคุมการปฏิบัติการของเครื่องจักรอ่ืน ๆ
 
 
 
 
 
 
 
CT 414 
การสรางโปรแกรมแปลภาษา         3หนวยกิต 
(Compiler Construction) 



PR :  CT 314  
ศึกษาถึงการสรางโปรแกรมภาษา ขั้นตอนการทํางานของตัวแปลภาษา การสรางตาราง สัญลักษณ วจวีิภาค การ
วิเคราะหเชิงอักษร การวเิคราะหวากยสัมพนัธ การวิเคราะหความหมาย การแกไขขอผิดพลาด การสรางแบบมัธยันตร
(intermediate form) การสรางเครื่องจักรนามธรรม (abstract maching) การสรางรหัสเครื่อง วิชานี้เนนการฝกหดัเขยีน
และทดสอบแกไขชุดคําส่ังในภาษาชัน้สูง เชน ภาษาปาสคาลหรือ ภาษาซี เพื่อสรางทักษะขัน้สูงในการเขียนโปรแกรม 
โดยมีโครงงานเขียนโปรแกรมแปลภาษาแบบงาย เพื่อสรางเสริมความเขาใจในการทาํงานของตัวแปลภาษา
 
CT 415 
โปรแกรมควบคุมระบบ          3หนวยกิต 
(Operating Systems) 
PR :  CT 315 
ศึกษาวิธีการทํางานและสวนประกอบของโปรแกรมควบคุมระบบคอมพิวเตอร การทํางานทีละโปรแกรม การทํางาน
พรอมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบงเวลา ระบบหนวยความจําชัว่คราว การจัดการทรัพยากรของระบบซึ่งรวมถึง
หนวยความจํา ตัวประมวลผล (processor) อุปกรณ และแฟมขอมูล ปญหาพื้นฐานตาง ๆ และการแกไขที่เกี่ยวกับการ
ทํางานของโปรแกรมควบคมุระบบ เชน การจัดจังหวะประสาน (synchronization) การติดตาม (deadlock) การรอคาง 
(hang) ภาวะอดอยาก (stavation) ภาวะพรอมกัน (concurrency) การกําหนดลําดับชิน้งาน (job scheduling) การแบง
หนวยความจําแบบเสมือน (virtual memory) ปญหาการรกัษาความปลอดภัยและความเปนสวนตวั การทํางานในระบบ
ขายงานและระบบหลายหนวยทํางานการสรางระบบงานแบบทนความผิดพรอง (fault - tolerant) 
 
CT 417 
การสื่อสารขอมูลและขายงาน         3หนวยกิต 
(Data Communications and networks) 
PR :  CT 315 
การสื่อสารขอมูลทั่วไป ตัวกลางและอุปกรณสําหรับการสื่อสาร การสื่อสารขอมูลแบบแอนะลอก การสื่อสารขอมูล
แบบดิจิตอล การสื่อสารขอมูลระหวางคอมพิวเตอรระยะใกล และระยะไกล ระบบขายงานแบบตาง ๆ (เนนระบบ
ขายงานเฉพาะที่) วิธีการสื่อสารแบบตางๆ การควบคุมและการออกแบบระบบสื่อสาร
 
 
 
 
 
CT 423 
ทฤษฎีการคํานวณชั้นสูง          3หนวยกิต 
(Advanced Theory of Computation) 



PR :  CT 313 
ตรรกะอันดับหนึ่งกับแคลคูลัสเพรดิเคท พรอมการประยุกตเพื่อใชพิสูจนความถูกตองของอัลกอริธึม ทฤษฎีตัวเลขกับ
ปญหาการคํานวณได การคํานวณไดกับปญหาการหยุดทฤษฎีออโตมาตาที่เกี่ยวกับการคํานวณและการเขียนโปรแกรม 
ทฤษฎีภาษาฟอรมอลความซับซอนของอัลกอริธึมและการจัดประเภทอัลกอริธึม (ปญหาเอ็นพี เอ็นพีแบบยากและเอ็น
พีแบบบริบูรณ) ตัวอยางการประยุกตใชทฤษฎีในทางวทิยาการคอมพวิเตอร
 
CT 437 
โปรแกรมควบคุมระบบชั้นสูง         3หนวยกิต 
(Advanced Operation Systems) 
PR :  CT 415 
การสรางและพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบ ตัวอยางการทํางานในรายละเอียดของระบบจริง (เชน Unix VMS เปน
ตน) นักศึกษาจะไดศึกษาชดุคําส่ังของโปรแกรมควบคุมในลักษณะของการทํางานเปนนักโปรแกรมระบบ วิชานีม้ีการ
ฝกหัดเขยีนสวนประกอบของโปรแกรมควบคุมระบบดวยภาษาเชน ภาษาปาสคาล หรือภาษาซี สงเสริมความเขาใจ
การทํางานของโปรแกรมควบคุมระบบ และเพื่อสรางทักษะขั้นสูงในการเขียนโปรแกรม 
CT 447 
ระบบคอมพิวเตอรแบบกระจาย         3หนวยกิต 
(Distributed Computer Systems) 
PR :  CT 415 และ CT 417 
การทํางานของระบบที่ประกอบดวยขายงานคอมพิวเตอร ระบบหลายหนวยประมวลผล (multiprocessing system)การ
เรียกโปรซีเตอรไกล(remode procedure calling) ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย การออกแบบและการควบคุมระบบ
คอมพิวเตอรในขายงานการปองกันภยัในระบบแบบกระจาย ระบบการสื่อสารและวิธีปองกันและแกไขความผิดพลาด
ในระบบแบบกระจายและขายงานคอมพวิเตอร
 
CT 455 
การออกแบบดิจิตอล          3หนวยกิต 
(Digital Design) 
PR :  CT 215 
ศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอล เพื่อใชในงานดานตา งๆ รวมทั้งวงจรทีใ่ชในเครื่องคอมพิวเตอร
 
 
CT 477 
การเรียกใชระบบขอสนเทศ         3หนวยกิต 
(Information Retrieval) 



PR :  CT 316 
การพิจารณาระบบทางโครงสรางและความสัมพันธกันของขอมูลในระบบเทคนิคตาง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรซ่ึง
นํามาใชในการวางระบบขอมูลซ่ึงคลายคลึงกับที่เปนอยูตามธรรมชาติของขอมูลนั้น ๆ ที่สุด และวิธีการตางๆ ในการ
คนหาและเรียกขอมูลมาใช
 
CT 478 
ระบบบริหารขอสนเทศ          3หนวยกิต 
(Management Information System) 
PR :  CT 316 
ความสําคัญของระบบขอมูลตอการบริหารและตัดสินใจ โครงสรางและความสัมพันธของระบบขอมูลในองคการ 
การศึกษาถึงผลกระทบของการใชระบบ 
ขอมูลชวยในการบริหารและตัดสินใจ 
 
CT 479 
การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน        3หนวยกิต 
(System Analysis and Design) 
PR :  CT 316 
ศึกษาการกําหนดระบบ การวิเคราะหระบบ วิธีการกําหนดความตองการของระบบงานการออกแบบและการใชระบบ
สนเทศสําหรับหนวยงาน วงจรการพัฒนาระบบเครื่องมือเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบทั่วไป 
และระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร การวางแผนและการควบคุมโครงการวิเคราะหระบบและศึกษาความเปนไปไดของ
ระบบงาน การพิจารณาอุปกรณและซอฟตแวรที่เหมาะสมและคุมคา การเขียนขอกาํหนดรายละเอียดสําหรับโปรแกรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CT 484 
วิศวกรรมซอฟตแวร          3หนวยกิต 
(Software Engineering) 



PR :  CT 314 
ศึกษาการออกแบบซอฟตแวรที่เชื่อถือได วงจรชีวิตของซอฟตแวร เครื่องมือ (tools) และระบบเครื่องมือ (workbench) 
สําหรับกําหนดความตองการของระบบ ตลอดจนวิธีการที่ใชในการวิเคราะห การออกแบบ การพฒันา การนําไปใช 
การทดสอบ และการบํารุงรักษาระบบงาน วิธีการออกแบบชนิดโครงสราง แนวทางในการประกันคุณภาพซอฟตแวร 
การเขียนซอฟตแวรใหใชไดใหม (reuseable software) การสรางตนแบบอยางเร็ว (rapid prototyping) การบริหารและ
การจัดการโครงการพัฒนาโปรแกรม การบริหารระบบงานบํารุงรักษาโปรแกรม การเขียนเอกสาร ประกอบการสราง
ซอฟตแวรตั้งแตเร่ิมตนวงจรถึงการเขียนคูมือสําหรับผูใชและคูมือทางเทคนิค
 
CT 486 
เรขภาพคอมพวิเตอร          3หนวยกิต 
(Computer Grapgics) 
PR :  CT 214 และ CT 317 
ความคิดเบื้องตนเกีย่วกับการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร โครงสรางขอมูลสําหรับเรขภาพ เครื่องมือและเทคนิคของการ
สรางภาพ ทั้ง 2 และ 3 มิติ เทคนิคในการยอ/ขยาย ยายตําแหนง หมุน ตดัภาพ การใชหนาตางรวมถงึการโตตอบกบัผูใช
องคประกอบของการใชเครื่องจักรทํางานกับมนุษย (human factor) การทําภาพเคลื่อนไหว (animation) วิชานีเ้นนการ
ฝกหัดเขยีนและทดสอบแกไขชุดคําส่ังในภาษาขั้นสูง เชน ภาษาปาสคาล หรือภาษาซี เพื่อสรางทักษะขั้นสูงในการ
เขียนโปรแกรม และสรางเสริมความเขาใจในการปฏิบัตกิารเกี่ยวกับเรขภาพในคอมพิวเตอร
 
CT 487 
การจําลองระบบ           3หนวยกิต 
(System Simulation) 
PR :  CT 214 และควรเรยีน OR 203 มากอน 
ศึกษาการจําลองระบบจริงดวยวิธีการวิเคราะหทางคณิตศาสตรและการใชโปรแกรมจําลองแบบ เพือ่แกไขปญหาตาง 
ๆ หรือหาคาที่เหมาะสม ความรูเบื้องตนเกีย่วกับทฤษฎีแถวคอย (Queing Theory) การจําแนกทางสถิติแบบตาง ๆ การ
สรางเลขสุมการจําลองแบบชนิดตอเนื่อง/ไมตอเนื่อง วิธีการตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมตัวแบบ 
(verification) และการทดสอบโปรแกรมตัวแบบกับสภาพจริง (validation) เทคนิคการเขียนโปรแกรมจําลองแบบโดย
ใชภาษาโปรแกรมจําลองแบบ เชน SIMSCRIPT,GPSS และภาษาทัว่ไปเชน ภาษาปาสคาล หรือภาษาฟอรแทรน วชิานี้
มีการฝกหัดเขยีนและทดสอบแกไขชุดคําสั่งในภาษาขั้นสูง เพื่อสรางทักษะขัน้สูงในการเขียนโปรแกรมจําลองแบบ
ระบบ
 
 
CT 488 
ปญญาประดิษฐ           3หนวยกิต 
(Artificial Intelligence) 



PR :  CT 214 และควรเรยีน OR 203 มากอน 
ศึกษาวิธีการที่ใชในการทําใหคอมพิวเตอรปฏิบัติงานไดเหมือนกับวามปีญญาอยางมนุษย ปญหาพืน้ฐานที่เกี่ยวของกับ
งานประเภท การแกปญหาทัว่ไป การเลนเกมส การพิสูจนทฤษฎีทางตรรกะ การเขาใจภาษามนุษย การตรวจรูภาพ การ
ควบคุมหุนยนต การทํางานแบบชํานาญการ (expert system) และการแทนความรูในคอมพิวเตอร (knowledge 
representation) มีการเขียนโปรแกรมตัวอยางของงานทางสาขานี้ โดยใชภาษาคอมพวิเตอร เชน ภาษาลิสพหรือภาษา
โปรลอก เพื่อสรางเสริมความเขาใจในการทํางานดานปญญาประดิษฐ
 
CT 489 
การบริหารศูนยคอมพิวเตอร         3หนวยกิต 
(Computer Center Management) 
PR :  CT 479 
ศึกษาถึงการบริหารของการบริการในการใชคอมพิวเตอร รวมทั้งการเลือกและประเมินผลฮารดแวรและซอฟตแวร 
การวิเคราะหคาใชจายและการจัดทํางบประมาณ การรักษาความปลอดภยั หลักการสื่อสารขอมูลและระบบฐานขอมูล 
การจัดอบรมผูใชการทําเอกสารประกอบการใชเครื่องและประกอบการอบรม หลักการวางแผนระบบการบริหาร
โครงการ ระบบการจัดการและระบบขอมูลเพื่อการจัดการ หลักการตดัสินใจขั้นปฏบิัติการ ขั้นวางแผน และขั้น
นโยบาย
 
CT 490 
โครงงานพิเศษ           3หนวยกิต 
(Special Projects) 
PR :  ไมมี แตตองเปนนักศกึษาที่เหลือไมเกิน 12 หนวยกิต 
สําหรับนักศึกษาที่ตองการคนควาวจิัย หัวขอและเนื้อหากําหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของภาควิชา นักศึกษาตองเขียน
รายงานและเสนอตอคณะกรรมการที่แตงตัง้โดยหวัหนาภาควิชา
 
CT 494 
หัวขอการศกึษาพิเศษ          3หนวยกิต 
(Special Topics) 
PR :  ไมมี แตตองเปนนักศกึษาที่เหลือไมเกิน 12 หนวยกิต 
เนื้อหาวิชาบรรยายพิเศษ กําหนดขึ้นดวยความเหน็ชอบของภาควิชาซ่ึงสามารถกําหนดใหแตกตางกนัไดไมซํ้ากนัใน
ระหวางภาคเรยีนตาง ๆ ทั้งนีข้ึ้นอยูกับความเหมาะสมและววิัฒนาการของเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและดานอืน่ ๆ 
ที่เกี่ยวของ ซ่ึงภาควิชาจะไดประกาศใหทราบลวงหนา
CT 499 
สัมมนา            1หนวยกิต 
(Seminar) 



สัมมนาเนื้อหาวิชาที่กําลังเปนที่สนใจในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 
CU 203 
หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป         3หนวยกิต 
(Curriculum and Methods of Teaching) 
ศึกษาความหมายและองคประกอบของหลักสูตร พื้นฐานที่ใชกําหนดหลักสูตร ชนิดของหลักสูตร ลักษณะของ
หลักสูตรในระดับตาง ๆ การพัฒนาหลักสตูร ความสัมพันธระหวางหลกัสูตร การเรียนการสอน หลักและวิธีสอน
ทั่วไป เทคนิคการสอน ทักษะการสอน กระบวนการสอน หลักการวางแผนการสอน การจัดสิ่งแวดลอม การสราง
บรรยากาศ ในการเรียนการสอน ปญหา อุปสรรค แนวโนมและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอน
 
CU 216 
การวิเคราะหหนังสือเรียนวชิาภาษาไทย        3หนวยกิต 
(Analysis of Thai Textbooks) 
ศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยทีสํ่าคัญตั้งแตแรกเริ่มจนปจจบุัน โดยพจิารณาความมุงหมายลักษณะความ
คิดเห็นและเนือ้หา ตลอดจนการกําหนดแบบเรียนในหลักสูตร ฝกวิเคราะหแบบรยีนภาษาไทยในปจจุบันตามแนว
วิเคราะห วรรณกรรม
 
CU 217 
การวิเคราะหหนังสือเสริมประสบการณวิชาภาษาไทย      3หนวยกิต 
(Analysis of Thai Enrichment Reading Books) 
ศึกษาความหมาย ประเภท ประวัติ พัฒนาการ ความสําคัญและประโยชนของหนังสือเสริมประสบการณวิชาภาษาไทย 
หลักเกณฑการเลือกใชหนังสือเสริมประสบการณ การวิเคราะหหนังสือเสริมประสบการณระดับมธัยมศึกษา ดาน
องคประกอบ ทัศนะของผูแตงและศิลปะในการเขียน
 
CU 226 
การวิเคราะหหนังสือเรียนและหนังสืออานประกอบวิชาภาษาอังกฤษ     3หนวยกิต 
 (Analysis of English Textbooks and Supplementary Reading Books) 
ศึกษาจดุมุงหมาย วิธีการ และข้ันตอนการวิเคราะหหนงัสือเรียน และหนังสืออานประกอบเปรียบเทียบหนังสือเรียน
ชนิดตาง ๆ การเลือกหนังสือเรียน การนําไปใช และการฝกหัดวิเคราะหหนังสือเรียน
 
CU 236 
การวิเคราะหหนังสือเรียนและหนังสืออานประกอบวิชาสังคมศึกษา     3หนวยกิต
(Analysis of Social Studies Textbooks and Supplementary Reading Books) 



ศึกษาลักษณะของแบบเรียนสังคมศึกษาและหนังสืออานประกอบระดับมัธยม การวิเคราะหและประเมินจดุประสงค 
เนื้อหาภาพประกอบ และกิจกรรมเสนอแนะในแบบเรียน หลักการเลือกและใชแบบเรยีนหนังสืออานประกอบสังคม
ศึกษาใหเกดิประโยชนตอการเรียนการสอน
 
CU 256 
การวิเคราะหหนังสือเรียนและหนังสืออานประกอบวิชาภูมิศาสตร     3หนวยกิต 
(Analysis of Geography Textbooks and Supplementary Reading Books) 
ศึกษาลักษณะหนังสือเรียนภมูิศาสตรและหนังสืออานประกอบระดับมัธยมศึกษา ฝกหัดวิเคราะหแบบเรียนและ
หนังสืออานประกอบ และประเมินจดุประสงค เนื้อหา ภาพประกอบ กจิกรรมเสนอแนะในบทเรียน และหลักการเลือก
และใชแบบเรยีนและหนังสืออานประกอบใหเกิดประโยชนตอการเรยีนการสอน
 
CU 266 
การวิเคราะหหนังสือเรียนวชิาคณิตศาสตร        3หนวยกิต 
(Analysis of Mathematics Textbooks) 
ศึกษาหนังสือเรียนคณิตศาสตรในระดับตาง ๆ ฝกหัดวิเคราะหแบบเรียน เปรียบเทยีบแบบเรียนแตละเลม รวมทั้งคูมือ
แบบตาง ๆ และการเลือกใชแบบเรียนคณติศาสตรและหนังสืออานประกอบ
 
CU 276 
การวิเคราะหหนังสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร        3หนวยกิต 
(Analysis of Science Textbooks) 
ศึกษาลักษณะหนังสือเรียนวชิาวิทยาศาสตร โดยพิจารณาความมุงหมายเนื้อหา  
กิจกรรมฝกหดัการวิเคราะหแบบเรียนวิทยาศาสตร รวมทั้งหนังสืออานประกอบและการเลือกใชหนังสือที่เหมาะสม
 
CU 296 
การวิเคราะหหนังสือเรียนและหนังสืออานประกอบวิชาภาษาฝรั่งเศส    3หนวยกิต 
 (Analysis of French Textbooks and Supplementary Reading Books) 
ศึกษาววิัฒนาการของหลักสูตรและแบบเรยีนภาษาฝรั่งเศส ศึกษาวิเคราะหแบบเรียนในหลักสูตรและหนังสืออาน
ประกอบหรือหนังสือนอกเวลา นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหไปใชในการเรียนการสอน
 
 
 
CU 331 
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1        3หนวยกิต 
(Social Studies in Secondary School Curriculum 1) 



ศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน และวิเคราะหเปนรายวิชาเพื่อศกึษาจุดประสงค ขอบเขตของวิชา
ลักษณะเนื้อหาวิชา การจดัลําดับเนื้อหาวิชาระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับ
จุดประสงคเพือ่นําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรียมบทเรียน การเลอืกใชเทคนิคการสอน แบบเรียน 
และสื่อการสอน
 
CU 332 
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2        3หนวยกิต 
(Social Studies in Secondary School Curriculum 2) 
ศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย และวเิคราะหเปนรายวิชาเพือ่ศึกษาจดุประสงค ขอบเขตของ
วิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลําดับเนื้อหาวิชาระดับความยากงาย ของเนื้อหาวิชาและความสอดคลองของเนื้อหาวิชา
กับจุดประสงคเพื่อนําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรยีมบทเรียน การเลือกใชเทคนิคการสอน 
แบบเรียน และสื่อการสอน
 
CU 341 
ประวัติศาสตรในหลักสูตรมธัยมศึกษา 1        3หนวยกิต 
(History in Secondary School Curriculum 1) 
ศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และวิเคราะหเปนรายวิชาเพื่อศึกษาจดุประสงค ขอบเขต
ของวิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลําดับเนื้อหาวิชาระดบัความยากงายของเนื้อหาวชิา และความสอดคลองของ
เนื้อหาวิชากับจุดประสงคเพือ่นําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรียมบทเรียน การเลอืกใชเทคนิคการ
สอน แบบเรียน และสื่อการสอน
 
CU 342 
ประวัติศาสตรในหลักสูตรมธัยมศึกษา 2        3หนวยกิต 
(History in Secondary School Curriculum 2) 
ศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิเคราะหเปนรายวชิาเพื่อศึกษาจดุประสงค ขอบเขต
ของวิชาลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลําดับเนื้อหาวิชา ระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของ
เนื้อหาวิชากับจุดประสงคเพือ่นําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรียมบทเรียนการเลือกใชเทคนิคการ
สอน แบบเรียน และสื่อการสอน
 
 
 
CU 351 
ภูมิศาสตรในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1        3หนวยกิต 
(Geography in Secondary School Curriculum 1) 



ศึกษาหลักสูตรภูมิศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน และวิเคราะหเปนรายวิชาเพื่อศึกษาจุดประสงค ขอบเขตของวิชา 
ลักษณะเนื้อหาวิชา การจดัลําดับเนื้อหาวิชาระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับ
จุดประสงคเพือ่นําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรียมบทเรียน การเลอืกใชเทคนิคการสอน แบบเรียน 
และสื่อการสอน
 
CU 352 
ภูมิศาสตรในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2        3หนวยกิต 
(Geography in Secondary School Curriculum2) 
ศึกษาหลักสูตรภูมิศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิเคราะหเปนรายวิชาเพื่อศึกษาจดุประสงค ขอบเขตของวิชา 
ลักษณะเนื้อหาวิชา การจดัลําดับเนื้อหาวิชาระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับ 
จุดประสงคเพือ่นําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรียมบทเรียน การเลอืกใชเทคนิคการสอน แบบเรียน 
และสื่อการสอน
 
CU 361 
คณิตศาสตรในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1        3หนวยกิต 
(Mathematics in Secondary School Curriculum 1) 
ศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนตน และวิเคราะหเปนรายวิชาเพื่อศึกษาจดุประสงค ขอบเขตของวิชา 
ลักษณะเนื้อหาวิชา การจดัลําดับเนื้อหาวิชาระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับ
จุดประสงคเพือ่นําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรียมบทเรียน การเลอืกใชเทคนิคการสอน แบบเรียน 
และสื่อการสอน 
 
CU 362 
คณิตศาสตรในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2        3หนวยกิต 
(Mathematics in Secondary School Curriculum 2) 
ศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย และวิเคราะหเปนรายวิชาเพื่อศึกษาจดุประสงค ขอบเขตของ
วิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลําดับเนื้อหาวิชาระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชา
กับจุดประสงคเพื่อนําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรยีมบทเรียน การเลือกใชเทคนิคการสอน 
แบบเรียน และสื่อการสอน
 
 
 
CU 363 
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิชาพื้นฐานอาชีพในระดับมธัยมศึกษา     3หนวยกิต 
 (Applied Mathematics for Basic Career Education in Secondary Level) 



ศึกษาหลักสูตรและแบบเรยีนคณิตศาสตรสาขาวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษา  
ศึกษาหลักเกณฑและมโนมติทางคณิตศาสตรที่นําไปประยุกตใชในการชางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
คหกรรม และศิลปหัตถกรรมตลอดจนฝกทักษะการเตรยีมบทเรียน การเลือกใชส่ือและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหานัน้ๆ
 
CU 371 
วิทยาศาสตรทัว่ไปในหลักสตูรมัธยมศึกษา        3หนวยกิต 
(General Science in Secondary School Curriculum) 
ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนตน และวิเคราะหเปนรายวิชาเพื่อศึกษาจดุประสงค ขอบเขตของวิชา
ลักษณะเนื้อหาวิชา การจดัลําดับเนื้อหาวิชา ระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับ
จุดประสงค เพื่อนําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพืน้ฐานในการเตรียมบทเรียน  
การเลือกใชเทคนิคการสอน แบบเรียน และสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
 
CU 372 
วิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพในหลกัสูตรมัธยมศึกษา      3หนวยกิต 
(Physical and Biological Sciences in Secondary School) 
ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย และวิเคราะหเปนรายวิชาเพื่อศึกษาจดุประสงค ขอบเขตของ
วิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลําดับเนื้อหาวิชาระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชา
กับจุดประสงคเพื่อนําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรยีมบทเรียน การเลือกใชเทคนิคการสอน 
แบบเรียน และสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
CU 373 
เคมีในหลักสตูรมัธยมศึกษา         3หนวยกิต 
(Chemistry in Secondary School Curriculum) 
ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย และวิเคราะหเปนรายวิชาเพื่อศึกษาจดุประสงค ขอบเขตของ
วิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลําดับเนื้อหาวิชาระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชา
กับจุดประสงคเพื่อนําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรยีมบทเรียน การเลือกใชเทคนิคการสอน 
แบบเรียน และสื่อการสอนวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
 
CU 374 
ชีววิทยาในหลกัสูตรมัธยมศึกษา         3หนวยกิต 
(Biology in Secondary School Curriculum) 



ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย และวิเคราะหเปนรายวิชาเพื่อศึกษาจดุประสงค ขอบเขตของ
วิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลําดับเนื้อหาวิชาระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชา
กับจุดประสงคเพื่อนําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรยีมบทเรียน การเลือกใชเทคนิคการสอน 
แบบเรียน และสื่อการสอนวิชาชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
CU 375 
ฟสิกสในหลักสูตรมัธยมศึกษา         3หนวยกิต 
(Physics in Secondary School Curriculum) 
ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย และวิเคราะหเปนรายวิชาเพื่อศึกษาจดุประสงค ขอบเขตของ
วิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลําดับเนื้อหาวิชาระดับความยากงายของเนื้อหาวิชา และความสอดคลองของเนื้อหาวิชา
กับจุดประสงคเพื่อนําขอมูลจากการวิเคราะหมาเปนพื้นฐานในการเตรยีมบทเรียน การเลือกใชเทคนิคการสอน 
แบบเรียน และสื่อการสอนวิชาฟสิกสในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย
 
EA 313 
หลักการบริหารการศึกษา          3หนวยกิต 
(Principles of Educational Administation) 
ศึกษาถึงหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการทางการบริหารการศึกษา การบริหารองคการ พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา 
การศึกษาในฐานะของการบริหารสวนหนึง่ในระบบการบริหารของประเทศ ระบบราชการตองานการศึกษาและ
อํานาจหนาที่ในดานการบริหาร การศึกษา 
 
EA 323 
พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา         3หนวยกิต 
(Leadership Behavior in Eduction) 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนํา พฤติกรรมของผูนําทางการศึกษา และองประกอบที่
เริมสรางการเปนผูนํา ไดแกการวางแผน การตัดสินใจ การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ มนุษยสัมพนัธ ความคิดริเร่ิม 
และการแกปญหา 
 
 
 
 
 
EA 333 
ความรูเกี่ยวกบัการศึกษาและระบบโรงเรียน       3หนวยกิต 
(Education in School System) 



ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการศึกษา ความสัมพันธของการศึกษากับศาสตรอ่ืน ๆ อิทธิพลตาง ๆ ที่
มีตอการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 
EA 334 
มนุษยสัมพนัธในการบริหารโรงเรียน        3หนวยกิต 
(Human Relations in School Administration) 
ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และความจําเปนของมนุษยสัมพนัธองคประกอบทีม่ีผลกระทบตอการเสริมสราง
มนุษยสัมพนัธในการบริหารโรงเรียน ไดแก ภาวะผูนํา ระบบการติดตอส่ือสาร สภาพแวดลอม การควบคุมงาน ขวัญ
และการประเมินขวัญ รวมทั้งบทบาทและหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ 
 
EA 335 
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา         3หนวยกิต 
(Elementary School Administration) 
ศึกษาถึงขอบเขตของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในสวนทีเ่กีย่วของกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการ การเงิน และงานพัสดุ การบริหารอาคารสถานที่ และการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชน 
 
EA 336 
การบริหารการศึกษาพิเศษ         3หนวยกิต 
(Special Education Administration) 
การศึกษาหลักการ ระบบ และองคการที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษาพเิศษ การบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษดาน
งานวิชาการงานบุคลากร งานกิจการนักเรยีน งานธุรการ และอาคารสถานที่ ปญหาอปุสรรคและแนวทางแกไขการ
บริหารการศึกษาพิเศษ 
 
EA 337 
การบริหารและการจัดการศกึษาปฐมวัย        4หนวยกิต 
(Adminstration and Management of Early Childhood Educantion) 
ศึกษานโยบายและเปาหมายการพัฒนาเดก็ปฐมวัย การวางแผนและบรหิารการจัดการศึกษาปฐมวัยในดานการจัดการ
เรียนการสอน บุคลากร งบประมาณ วัสดุ - และครภุณัฑแนวทางการนเิทศ การประชาสัมพันธ และสภาพแวดลอม
ตลอดจนปญหาและแนวโนม 
EA 413 
ระบบบริหารการศึกษาไทย         3หนวยกิต 
(Thai Education Administration System) 



ศึกษาถึงววิัฒนาการของระบบการบริหารการศึกษาไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและศึกษาถึงหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตอการวางนโยบายและการจัดการศึกษาไดแกกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ทบวงหมาวิทยาลัย สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ตลอดจนหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของ 
 
EA 414 
การวางแผนการศึกษา          3หนวยกิต 
(Educational Planning) 
ศึกษาความรูเบื้องตนของการวางแผนการศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวของกับการวางแผน
การศึกษา กระบวนการและเทคนิคตาง ๆ ในการวางแผนการศึกษา และแสดงใหเห็นถึงการวางแผนการศึกษาของ
ประเทศไทยและประเทศตางๆ ในเอเชีย 
 
EA 415 
กฎหมายและระเบียบปฏิบัตใินโรงเรียน        3หนวยกิต 
(Legal Aspects of School Administration) 
ศึกษากฎหมายอันไดแกพระราชบัญญัติและระเบียบตาง ๆ ที่ใชบังคับในโรงเรียน 
 
EA 423 
การบริหารบุคลากรในโรงเรียน         3หนวยกิต 
(School Personnel Administration) 
หลักการบริหารบุคลากรในโรงเรียนเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินงานในโรงเรียนใหมากที่สุด โดยกําหนดตัว
บุคคลการศึกษาและประเมนิผลของผูรวมงาน 
 
EA 433 
หลักการบริหารโรงเรียนมัธยม         3หนวยกิต 
(Principles of Secondary School Administration) 
เปนวิชาทีก่ลาวถึงความรูที่เกี่ยวกับทฤษฎแีละหลักการ ระบบและองคการการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมไปถึง
การดําเนนิการการจัดการบรหิารดานตางๆ ของโรงเรียน เชนดานวิชาการ ดานธุรการ ดานการปกครอง ดานแนะแนว  
และอื่น ๆ รวมไปถึงทัศนะที่เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาบางประเทศเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษเปนตน 
 
 
EA 434 
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยม        3หนวยกิต 
(Academic Administration in Secondary School) 



ศึกษาหลักการ องคประกอบ และกระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาเนนหนกัในดานการบริหาร
หลักสูตร การจัดแผนการเรียนและตารางสอนบทบาทและหนาที่ของบุคลากรทางวิชาการ การจัดครูเขาสอน การ
จัดการเพื่อสนบัสนุนงานวิชาการ การนิเทศภายในโรงเรยีน การใชทรัพยากรทองถ่ินเพื่อประโยชน ทางวิชาการและ
ปญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการ 
 
EA 435 
การบริหารอาคารสถานที่          3หนวยกิต 
(Educantional Facilities Planning) 
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร การวางแผนการใชประโยชนอาคาร การจัดการเกี่ยวกับการใชประโยชนอาคาร การจัดการ
เกี่ยวกับเครื่องอํานวยความสะดวกในอาคารและสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับหลักสูตรทรัพยากรตลอดจนศึกษาถึง
ระเบียบปฏิบัตเิกียวกับการกอสรางทางราชการ 
 
EA 436 
การบริหารกิจการนักเรยีน         3หนวยกิต 
(Student Personnel Administration) 
ศึกษาหลักและวิธีการบริหารกิจการนกัเรียน เนนในดานการจัดบริการสวัสดิการ ใหแกนกัเรียน การปกครอง การใช
อํานาจหนาทีข่องผูบริหาร การจัดกจิกรรมนักเรียน การจัดดานการสอนและศึกษาวิเคราะหปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกบั
นักเรยีน 
 
EA 437 
โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ         3หนวยกิต 
(School and Community Relations) 
ศึกษาหลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชมุชน ไดแก ศกึษาแบบตาง ๆ ของชุมชนในดานโครงสราง 
กระบวนการ และความสัมพันธทางสังคม ซ่ึงเปนพื้นฐานในการที่จะนําโรงเรียนเขาไปปฏิบัติการรวมและสรางความ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขีน้รวมทังการรับความคิดใหม การถายทอดความคิดระหวางกลุมโรงเรียนและชุมชนเพื่อนําไปใช
ในการเรยีนรูและปรับตัวเขาหากัน ศกึษาการดําเนินการของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนใน
ตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 
 
 
 
EA 438 
การประชาสัมพันธโรงเรียน         3หนวยกิต 
(School Public Relations) 



ศึกษาความหมายและวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธโรงเรียน องคประกอบของการจัดการประชาสัมพันธ
โรงเรียน หลักการและวิธีการดําเนินงานการประชาสัมพันธบุคลากรและองคกรที่เกีย่วของ การพฒันาการ
ประชาสัมพันธโรงเรียน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธโรงเรียน 
 
EA 443 
การบริหารงานธุรการโรงเรียน         3หนวยกิต 
(School Business Administration) 
ศึกษาขอบขายของงานธุรการของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวยการเงิน สารบรรณ ทะเบยีน วัสดุครุภณัฑ อาคารสถานที่ 
ประชาสัมพันธ และบริการอื่น ๆ ตลอดจนบทบาทของผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 
EA 444 
การเงินโรงเรียน           3หนวยกิต 
(School Finance) 
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและหลักการบริหารการเงินของโรงเรียนทัว่ไป เปรียบเทียบกบัการบริหารการเงินโรงเรียนของ
บางประเทศ สําหรับโรงรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย ศึกษาระเบยีบเกี่ยวกับการเงิน พระราชบญัญัติวิธีการ
งบประมาณ การของบประมาณและการควบคุม และการบริหารการเงนิของโรงเรียนโดยทัว่ไป 
 
EA 445 
การบริหารงานพัสดุในโรงเรียน         3หนวยกิต 
(School Supplies Administration) 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการบริหารงานพัสดุ การจัดหาพัสดุ การจัดงานพัสด ุการเก็บรักษาพัสดุ 
การบํารุงรักษาพัสดุ และการจําหนายพัสดุออกจากบัญชี 
 
EC 103 
เศรษฐศาสตรทั่วไป          3หนวยกิต 
(General Economics) 
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพืน้ฐานทัว่ๆไปทางเศรษฐศาสตร และเพื่อเปนแนวทางทีจ่ะนําไปประกอบการศึกษาวชิาอื่น 
หรือเพื่อเปนแนวทางที่จะศึกษาคนควาเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตรใหลึกซึ้งและกวางขวางยิ่งขึ้น นักศึกษาจึงตองศกึษา
กลุมเกี่ยวกับวชิาเศรษฐศาสตรเกือบทุกสาขา เฉพาะในสาระสําคัญเกียวกับปจจัยการผลิต และประเภทตางๆของการ
ผลิต การบริโภค การออม การลงทุน ตลาด ราคาการแขงขัน ประเภทตางๆ อุปสงค อุปทาน การคลัง การคาระหวาง
ประเทศ รายไดประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (ไมเปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร) 
EC 111 
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1          3หนวยกิต 
(Microeconomics 1) 



ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลติในรูปตาง ๆ ของการผลิต พฤติกรรมของผูบริโภค ระบบ
ตลาด อุปสงค อุปทาน มูลคาและราคา การตั้งราคา ในตลาดประเภทตาง ๆ การจัดสรรคาตอบแทนใหแกปจจยัการผลิต
ในรูปดอกเบี้ย กําไร คาเชา และคาจางกําลังแรงงาน และประชากร แรงงาน และอุตสาหกรรมสัมพันธ บทบาทของรัฐ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยทัว่ ๆ ไป 
 
EC 112 
เศรษฐศาสตรมหภาค 1          3หนวยกิต 
(Macroeconomics 1) 
ศึกษาถึงรายไดสวนบุคคลกบัรายไดประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความ
เจริญทางเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ ระบบการเงินและธนาคาร การใหสินเชื่อ เงินเฟอและเงนิฝด การคลัง 
นโยบายการเงนิ ระบบเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะ การมีงานทําและการวางงานการทํางานเต็มอัตรา 
 
EC 211 
เศรษฐศาสตรจุลภาค 2          3หนวยกิต 
(Microeconomics 2) 
( PR :  EC 112, MA 111 ) 
ศึกษาโดยละเอียดในทฤษฎพีฤติกรรมผูบริโภค วิเคราะหแบบนับหนวย (Cardinal Approach) และวิเคราะหแบบ
เรียงลําดับ (Ordinal Approach) หลักดีมานดและซัพพลาย ทฤษฎีการผลิต หลักการผสมปจจัยการผลิตที่เสียตนทนุต่ํา
ที่สุด หลักการเลือกผลผลิตรวม (Joint Product) ทฤษฎีตนทุน ลักษณะโครงสรางของตลาดประเภทตาง ๆ การตั้งราคา
และเงื่อนไขในตลาดตาง ๆ หลักการซื้อปจจัยในตลาดปจจัย รวมทั้งดานวภิาคกรรม (Distribution) 
 
EC 212 
เศรษฐศาสตรมหภาค 2          3หนวยกิต 
(Macroeconomics 2) 
( PR :  EC 112, MA 111 ) 
ศึกษาโดยละเอียดถึงวิธีคํานวณรายไดประชาชาติดานรายได ดานมูลคาเพิ่ม 
(Value Added) และดานรายรับ ระบบบัญชีสังคม ทฤษฎี การกําหนดรายได (Income Determination Theory) 
สวนประกอบของดีมานดรวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ โดยแยกศกึษาดานผลผลิต เงินตรา และการจางงาน 
เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะหเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) และเศรษฐศาสตรแบบคลาสสิค 
(Classical Economics) ความจําเริญทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
(Economic Stabilization) 
EC 213 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ          3หนวยกิต 
(Economic History) 



 ศึกษาในแงประวัติศาสตรความเปนมาของสถาบันทางเศรษฐกิจตั้งแตยุโรปสมัยกลาง การเปลี่ยนแปลงจากระบบ
ฟวดัลมาเปนระบบนายทุนในยุโรป เหตุที่เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษและยุโรปใน
ศตวรรษที่ 18 และ 19 การพัฒนาทางการเกษตรอุตสาหกรรม การคา และการขนสงในสหรัฐอเมรกิา ยุโรป รัสเซีย 
และญี่ปุน 
 
EC 214 
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ          3หนวยกิต 
(History of Economic Thought) 
( PR :  EC 111 or EC 103 ) 
ศึกษาแนวความคิดของนักปราชญทางเศรษฐศาสตรสมัยโบราณ สมัยพาณิชยนิยม ฟชิโอแครตส แนวคดิของสมิธ 
มัลธัส ราคารโด มารค มารแชล เคนส ฯลฯ และพัฒนาการมาเปนเศรษฐศาสตรในปจจุบัน 
 
EC 215 
คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร        3หนวยกิต 
(Mathematics for Economists) 
( PR :  MA 112, EC 211 or CR :  ED 212 ) 
ศึกษาถึงความสามารถในการใชเครื่องมือทางคณิตศาสตร อันไดแก Matrix and Linear Algebra, Differential and 
Integral Calculus, Maxima and Minima และ Introduction to Linear Programming ที่ใชวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ทั้ง
ดานเศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาคพื้นฐาน 
 
EC 216 
สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร         3หนวยกิต 
(Statistics for Economists) 
( PR :  ST 209 ) 
ศึกษาถึงการประยุกตเครื่องมือทางสถิติกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร โดยศึกษาถึงการวเิคราะหสมการถดถอยเสนตรงแบบ
ธรรมดาและเชิงซอน การวิเคราะหสมการถดถอยที่ไมใชเสนตรง การวิเคราะหสหสัมพันธ อนุกรมเวลา ความรู
เบื้องตนทางเศรษฐมิติและเลขดัชน ี
 
 
 
 
EC 217 
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและภูมศิาสตร       3หนวยกิต 
(Natural Resource Economics and Geography) 



ศึกษาถึงทําเลที่ตั้งและการกระจายของทรพัยากรธรรมชาติและกจิกรรมของเศรษฐกจิ รวมทั้งแนวทางในการจดัสรร
ที่ตั้งของหนวยเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหไดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงปจจัยทางดานพื้นที่และ
ส่ิงแวดลอมตลอดจน ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปจจัยดังกลาวที่มีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
EC 218 
วิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร          3หนวยกิต 
(Economic Research Methodology) 
ศึกษาถึงระเบยีบวิธีวจิัยในทางเศรษฐศาสตร ทั้งในแงทฤษฎีและปฏิบัตโิดยอาศัยหลักและวิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร 
เนนใหเหน็ขอแตกตางระหวางงานวิจยัใชขอมูลสนามและขอมูลทุติยภมูิ โดยเริ่มจากการเขียนแบบเสนอโครงการ 
ตลอดจนปฏิบัติการทางการวิจัยและเสนอผลการวิจัย 
 
EC 219 
วิเคราะหเศรษฐกิจประเทศไทย         3หนวยกิต 
(Analysis of tha Thai Economy) 
ศึกษาโครงสรางและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยแนนปญหาเศรษฐกิจปจจุบนัเกีย่วกับ
การเกษตรและอุตสาหกรรม การเงิน การคลัง และการคาระหวางประเทศ การพัฒนาเมือง และชนบท (ปญหา
ประชากร และกําลังแรงงาน) ความยากจน และการกระจายรายได ตลอดจนปญหาการเมืองและสังคมที่มีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจ 
 
EC 300 
เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนษุย 1         3หนวยกิต 
(Human Resource Economics 1) 
( PR :  EC 111 และ EC 112 ) 
ประยุกตการศกึษาเชิงเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคขัน้พื้นฐานกับสถานการณของตลาดแรงงาน หัวขอการศกึษา
ประกอบดวย อุปสงค และอุปทานของแรงงาน คาจางและโครงสรางคาจาง ความไมสมบูรณในกลไกตลาดแรงงานกับ
ปญหาการวางงานและปญหาการกระจายรายได ตลอดจนศึกษาความรูขั้นพื้นฐานเกีย่วกับจิตวิทยาอตุสาหกรรม  
สหภาพแรงงาน การเจรจาตอรองรวม การแรงงานสัมพนัธและการคุมครองแรงงาน 
 
 
 
 
EC 302 
คาจางและทฤษฎีคาจาง          3หนวยกิต 



(Wage and Wage Theories) 
( PR :  EC 300 ) 
ศึกษาทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงสถาบันเกี่ยวกับทฤษีคาจางและโครงสรางคาจาง หลักเบื้องตนในการวิเคราะหภาคสนาม
เร่ืองโครงสรางคาจางในตลาดแรงงานตาง ๆ ศึกษาเฉพาะกรณีของประเทศไทย 
 
EC 303 
เศรษฐศาสตรการคุมครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ      3หนวยกิต 
Economics of Labor Protection and Labor Relations 
( PR :  EC 300 ) 
ศึกษาแนวคดิเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ การเจรจาตอรอง และการคุมครองแรงงานตลอดจนวิเคราะหกฎหมายแรงงาน
ในเชิงเศรษฐศาสตร ศึกษากรณีเฉพาะของปญหาการคุมครองแรงงานสตรีและแรงงานเด็ก รวมทั้งปญหาของการ
แรงงานสัมพนัธและการเจรจาตอรองรวมในประเทศไทย 
 
EC 304 
เศรษฐศาสตรการศึกษา          3หนวยกิต 
(Economics of Education) 
( PR :  EC 300 , EC 401 ) 
ประยุกตการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเขากับการศึกษา  หัวขอการศกึษาประกอบดวยความสัมพนัธของการศึกษากับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ วิธีการเชิงเศรษฐศาสตรในการตัดสนิใจลงทุนและประเมนิการศึกษา บทบาทของรัฐบาลตอ
การศึกษาในแงของนโยบายและแผนพฒันาการศึกษา ตลอดจนความชวยเหลือทางการเงินของรัฐบาลตอการศึกษา 
 
EC 305 
การวิเคราะหตลาดแรงงาน         3หนวยกิต 
(Labor Market Analysis) 
( PR :  EC 300 ) 
ศึกษาลักษณะและกระบวนการของตลาดแรงงานตามแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตรสํานักตาง ๆ หลักการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานเพื่อการจัดหางาน ศึกษากรณีเฉพาะเกีย่วกับลักษณะกระบวนการ และปญหาของ
ตลาดแรงงานไทย
 
 
 
 
EC 306 
เศรษฐศาสตรความมั่นคงทางสังคม        3หนวยกิต 



(Economics of Social Security)  
( PR :  EC 300 ) 
ศึกษาความรูขัน้พื้นฐานเกีย่วกับปญหาการประกันทางสังคม หัวขอการศึกษาประกอบดวยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร
ของการประกนัสังคม ประเภทของแผนการประกันสังคม การระดมทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ประกันสังคม ผลกระทบที่มีตอแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบกรณีตวัอยางการ
ประกันสังคมที่ไดจัดทําไปแลวในบางประเทศที่สําคัญ โดยเฉพาะในทวีปเอชีย 
 
EC 307 
การวางแผนกาํลังคน          3หนวยกิต 
(Manpower Planning) 
( PR :  EC 300 , EC 401 ) 
ศึกษาหลักเบื้องตนของทฤษฎีเศรษฐศาสตรกําลังคน วิธีการตาง ๆ ในการวางแผนกาํลังคนทั้งในระดับองคกรและ
ระดับประเทศ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการศึกษาและวิเคราะหขอมูลกําลังคนทั้งดานอุปสงคและอุปทาน
กําลังคน ศึกษากรณีเฉพาะเกีย่วกับวิธีการและปญหาการวางแผนกําลังคนในประเทศไทย
 
EC 308 
เศรษฐศาสตรประชากร          3หนวยกิต 
(Economics of Demography) 
( PR :  EC 300 , EC 402 ) 
ศึกษาความสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางประชากร กับกจิกรรมตาง ๆ ทางเศรษฐกิจหัวขอการศกึษาประกอบดวย 
ประชากร และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สาเหตุตาง ๆ โดยเฉพาะสาเหตทุางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลง 
องคประกอบและการกระจายตัวของประชากร แนวคิดตาง ๆ ทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับประชากร ประยุกตการ
วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเขากับแงมุมตาง ๆ ของประชากรศึกษา ศกึษากรณีเฉพาะเกีย่วกับนโยบายประชากรกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
 
EC 309 
เศรษฐศาสตรผลิตภาพของแรงงาน        3หนวยกิต 
(Economic of Labor Productivity) 
( PR :  EC 300 ) 
ศึกษาถึงการนาํแนวคดิเกีย่วกับการนําส่ิงจงูใจตาง ๆ มาใชเพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงานซึ่งรวมถึงแนวคิดดานความ
ตองการทางรางกายและจิตใจ มาตรการในการสนองความตองการดังกลาว ตลอดจนมาตรการในการใหรางวัลและ
การลงโทษวิเคราะหในเชิงเศรษฐศาสตรถึงผลของวิธีการเหลานี้ตอประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน
EC 311 
เศรษฐศาสตรจุลภาค 3          3หนวยกิต 



(Microeconomics 3) 
( PR :  EC 211 ) 
ศึกษาวเิคราะหทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคโดยละเอยีด เนนการวดัแบบ Cardinal, Ordinal และการเลอืกบนขอจํากดัแหง
การเสี่ยง (Choices Subject to Risk) วิธีคํานวณหาเสนดมีานตจากทฤษฎีอรรถประโยชน เนนในดานทฤษฎีการผลิต 
ลักษณะของฟงกช่ันการผลิตชนิดตาง ๆ เชน Cobb Douglas รวมทั้ง Homogeneus Production Function ดีกรีตาง ๆ การ
เลือกเงื่อนไขการผลิตที่เหมาะสม (Optimization) ทั้งตลาดสินคาและบริการและตลาดปจจยั ดุลยภาพทั่วไปและ
เศรษฐศาสตรสวัสดิการ เนนดุลยภาพในสวนผูบริโภค ผูผลิต หลักการโปรแกรมเสนตรงขั้นตน (Linear 
Programming) ใหทราบถึงปญหาตนทุนต่ําสุด (Minimization Problem) และปญหากําไรสูงสุด (Maximization 
Problem)
 
EC 312 
เศรษฐศาสตรมหภาค 3          3หนวยกิต 
(Macroeconomics 3) 
( PR :  EC 212 , MA 112 ) 
ศึกษาวเิคราะหดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจอยางสมบูรณ (A Complete Macroeconomics Equilibrium) เนน
สวนประกอบของสวนผลผลิต (Product Sector) เงินตรา (Money Sector) และสวนแรงงาน (Labor Sector) เนน
เศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิค สํานักเคนส เปรียบเทียบเคนสและคลาสสิค ปรับปรุงตลอดทั้งแนวคดิแขนงสํานกัตาง ๆ 
เชน ชิคาโก วิเคราะหความผนัผวนของรายไดประชาชาต ิภาวะเงินเฟอ สาเหตุดานตาง ๆ ที่มีผลตอระบบเศรษฐกจิทั้ง
ระบบ เนนนโยบายเครื่องมอืแกไข เนนโดยละเอยีดถึงความจําเริญทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
(Economic Stabilization) 
 
EC 313 
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค          3หนวยกิต 
(Macroeconomic Polocies) 
( PR :  EC 212 , EC 312  ) 
ศึกษาถึงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคตาง ๆ ทัง้นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายเพื่อการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ นโยบายเพื่อการพฒันา นโยบายเพื่อแกไขความยากจน และความไมเสมอภาค โดยกลาวถึงนโยบายเหลานี้
ในแงของทฤษฎี และการปฏิบัติในแงของประเทศไทย รวมทั้งการเลอืก การ Trade off ระหวางนโยบาย ขอดี ขอเสีย 
และผลกระทบของนโยบาย เพื่อใหเห็นภาพรวมของการใชนโยบายเหลานี้ทั้งในแงทฤษฎีและในเชงิปฏิบัติ
 
 
 
EC 314 
ทฤษฎีเงินเฟอ           3หนวยกิต 



(Theory of Inflation) 
( PR :  EC 211 , EC 212 ) 
ศึกษาทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับเงินเฟอ โดยนําเอาเครื่องมือทางดานเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาคมาใช
อธิบาย เนื้อหาที่สําคัญของวิชานี้จะเนนศกึษาความสัมพนัธระหวางเงนิเฟอและอัตราดอกบี้ย สมการปริมาณเงิน การ
วิเคราะหเสนฟลลิปสการวิเคราะหเงินเฟอดานอุปสงค แบบจําลองเงินเฟอ วาดวยการบวกกําไรในราคาสินคา (Mark-
up inflation Model) แบบจําลองเงินเฟอวาดวยการคาดคะเน (Expectational Model)แบบจําลองเงินเฟอวาดวยผูนําดาน
คาจาง (Wage Leadership Model) แบบจําลองเงินเฟอของนักเศรษฐศาสตรการเงิน (Monetarist Model) แบบจําลอง
เงินเฟอดานโครงสราง (Structural Model) และนโยบายลดภาวะเงินเฟอ
 
EC 320 
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม         3หนวยกิต 
(Industrial Economics) 
( PR :  EC 211 and  EC 212 or CR  ) 
ศึกษาถึงการจดัแบงประเภทอุตสาหกรรม การแบงเขตอตุสาหกรรม ววิัฒนาการมาเปนประเทศอตุสาหกรรม นโยบาย
ในการกําหนดราคาและการลงทุนในอุตสาหกรรมความจําเปนของอุตสาหกรรมที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเปนตน
 
EC 321 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ          3หนวยกิต 
(Business Economics) 
( PR :  EC 320 or CI  ) 
(สําหรับนักศกึษาที่เลือกสาขาวิชาทฤษฏีเศรษฐศาสตรเปนวิชาเอก ควรเรียน EC 211 มากอน) 
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตรการจัดการ ความหมายและหลกัการตัดสินใจในการลงทุนการเสี่ยวภยั และความไมแนนอน 
ใชทฤษฎีวิเคราะห การคาดคะเนตนทุน ปริมาณการผลิต อุปสงคตอผลผลิต การกําหนดราคาการโฆษณา กําไร
 
EC 323 
เศรษฐศาสตรวาดวยเทคโนโลยี         3หนวยกิต 
(Economics of Technology) 
( PR :  EC 320 or CR ) 
เปรียบเทียบแนวความคดิทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจวิศวกรรมศาสตรและธุรกิจ ทบทวนทฤษฎีเกีย่วกับการ
ประดิษฐคดิทาํ และผลของการ ประดิษฐคิดทําที่มีตอองคการธุรกิจแตละแหง และตอเศรษฐกิจทัง้หมด วเิคราะห
ปญหาพิเศษเกีย่วกับการใชเทคโนโลยี ในประเทศกําลังพัฒนา 
 
EC 324 



อุตสาหกรรมสัมพันธ          3หนวยกิต 
(Industrial Relations) 
( PR :  EC 320 and  EC 321 or CR  ) 
ศึกษาถึงพฤตกิรรมและความสัมพันธทางสังคมในลักษณะตาง ๆ ที่เกดิขึ้นในกิจการอุตสาหกรรมโดยเสนอแนวทฤษฎี
เศรษฐศาสตรการบริหารและพัฒนาการทางสังคมที่เกี่ยวของ และการประยุกตมาใชการผลิต การบริหารการใช
แรงงานในอุตสาหกรรมอธิบายถึงวัตถุประสงค บทบาท และกลไกการทํางานของนายจาง แรงงานและรัฐบาลรวมทั้ง
ปจจัยตาง ๆ ทีก่ําหนดรูปแบบขอบเขตของกฎเกณฑและวิธีการปฏิบัติดานแรงงานสมัพันธในอุตสาหกรรม
 
EC 325 
เศรษฐศาสตรโครงสรางและพฤติกรรมของอุตสาหกรรม 1      3หนวยกิต 
(Economics of Industrial Structure & Performance 1) 
( PR :  EC 211 , EC 212 and EC 320 or CR ) 
ศึกษาและวิเคราะหปญหาของอุตสาหกรรมในดานโครงสรางและพฤติกรรม โดยเนนในเรื่องการรวมธุรกิจ การ
รวบรวมธุรกิจ การกระจายการลงทุน การวเิคราะหขอมูล การวัดและการประเมินผล บทบาทของรัฐบาลที่มีตอ 
อุตสาหกรรม
 
EC 326 
นโยบายอุตสาหกรรม 1          3หนวยกิต 
(Industrial Policy 1) 
( PR :  EC 320 or CR ) 
ศึกษาถึงการกาํหนดวัตถุประสงคและแนวนโยบายหลักที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศกําลัง
พัฒนา โดยเปรียบเทียบขอดขีอเสียของการพัฒนาอุตสาหกรรมและวิเคราะหปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ วิชา
นี้เนนหนักไปในดานการกําหนดแนวนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจที่เปนอยุ ผลของการใช
นโยบายตอประสิทธิภาพการใชทรัพยากรการผลิต การกระจายรายได การสรางงานและการแกปญหาดุลการคา
ระหวางประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
EC 327 
ทฤษฎีตนทุนอุตสาหกรรม 1         3หนวยกิต 



(Industrial Cost Theory 1) 
( PR :  EC 211 and EC 320 or CI ) 
ศึกษาถึงเรื่องของตนทุนตาง ๆ เพื่อนําไปประกอบการตดัสินใจและวางแผนของกิจการอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช
หลักเศรษฐศาสตรและหลักการบัญชีในการคํานวณและวิเคราะหตนทนุแบบตาง ๆ และการฝกหัดปฏิบัติคํานวณหา
ตนทุนตาง ๆ การวิเคราะหผลแตกตางของสวนประกอบของตนทุน
 
EC 328 
หลักการและวเิคราะหหลักทรัพยอุตสาหกรรม       3หนวยกิต 
(Methodology and Analysis of Indusrtial Securities Exchange Market) 
( PR :  EC 320 and EC 327 or CI ) 
ศึกษาถึงชนิดตาง ๆ ของหลักทรัพยและพระราชบัญญัติ ทฤษฎีการประเมินราคาหลกัทรัพย การวิเคราะหการ
เคล่ือนไหวของราคา
 
EC 329 
เศรษฐศาสตรการตลาดอุตสาหกรรม        3หนวยกิต 
(Economics of Indusrtial Marketing) 
( PR :  EC 320 or CI ) 
ศึกษาถึงประเภท ลักษณะ และความสําคัญของอุตสาหกรรม วัตถุประสงคของการสํารวจตลาด องคการของรัฐบาล
และเอกชน การเคลื่อนไหวของราคา และภาวะการตลาดทั้งในและนอกประเทศ เพื่อใชสําหรับเปนแนวทางการ
สงเสริมหรือชวยเหลือผูผลิตประกอบการตดัสินใจลงทุนหรือตัดสินวางแผนการผลิตในอนาคต รวมทั้งการสงเสริม
การขยายตลาดแลละวเิคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้นและการแกปญหา
 
EC 331 
เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร        3หนวยกิต 
(Economics of Money and Banking) 
( PR :  EC 212 ) 
ศึกษาตวัแปรทางการเงิน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบันทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน การดําเนินการและบทบาท
ของธนาคารพาณิชย ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีตอปริมาณเงินและการพฒันาเศรษฐกิจ รวมทั้งความรูพทื้น
ฐานของทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
 
 
 
EC 332 
เศรษฐศาสตรการเงิน 1          3หนวยกิต 



(Monetary Economics 1) 
( PR :  EC 331 ) 
ศึกษาแนวคดิเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความหมาย และการกําหนดขึ้นของปรมิาณเงินอัตราดอกเบี้ย โครงสรางของอัตรา
ดอกเบี้ยและราคาซื้อขายของหลักทรัพยทางการเงินทฤษฎีอุปสงคทางการเงินในแนวคิดตาง ๆ ทฤษฎีอุปทานของเงิน
โดยฐานของเงนิสํารองและฐานของเงิน แนวคิดของปริมาณเงินที่เปนตวัแปรที่ถูกกําหนดจากปจจยัภายนอกและปจจัย
ภายใน เงื่อนไปและขบวนการปรับตัวของระบบเศรษฐกจิตอการดําเนนินโยบายทางเศรษฐกิจ 
 
EC 333 
สถาบันการเงินในประเทศ         3หนวยกิต 
(Domestic Monetary Institutions) 
( PR :  EC 331 ) 
ศึกษาพฤติกรรมของสถาบันการเงินตาง ๆ ภายในประเทศที่เกี่ยวกับลักษณะสําคัญ และองคประกอบของสถาบัน การ
ดําเนินงาน การะดมและการกระจายเงินทนุ บทบาทของสถาบันการเงินในประเทศตอตัวแปรทางการเงิน ตลอดจน
บทบาทและความสําคัญที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 
EC 334 
สถาบันการเงินระหวางประเทศ         3หนวยกิต 
(International Monetary Institutions) 
( PR :  EC 331 ) 
ศึกษาพฤติกรรมของสถาบันการเงินระหวางประเทศเกีย่วกับแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันการเงิน ลักษณะและ
องคประกอบ การดําเนนิงาน การระดมและการกระจายเงินทุน บทบาทและความสาํคัญของสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศตอเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ
 
EC 335 
ระบบการเงินระหวางประเทศ         3หนวยกิต 
(International Monetary system) 
( PR :  EC 331 ) 
ศึกษาววิัฒนาการของระบบกรเงินระหวางประเทศ แนวคิดตาง ๆ ตอการสรางระบบการเงินโลก องคการทางการเงิน
ระหวางประเทศกับการพัฒนาระบบการเงินโลกบทบาทความสําคัญของทุนสํารองโลกตอกระแสกการเงินระหวาง
ประเทศ ตลาดการเงินระหวางประเทศที่สําคัญ รูปแบบของการเคลื่อนยายเงนิทุนระหวางประเทศ การวิเคราะหดลุย
ภาพการเคลื่อยยางเงนิทุนและการชวยเหลือทางการเงินระหวางประเทศ
 
EC 336 
ตลาดการเงินและการวิเคราะหหลักทรัพยการเงิน       3หนวยกิต 



 (Financial Market and Securities Analysis) 
( PR :  EC 331,EC 333 ) 
ศึกษาลักษณะโครงสรางความสัมพันธของตลาดการเงิน ประเภทและรปูแบบตาง ๆ ของหลักทรัพยทางการเงิน การ
พิจารณาโครงการลงทุนในหลักทรัพยทางการเงินหลักและการวิเคราะหหลักทรัพยทางการเงิน บทบาทของตลาด
การเงินตอการจัดการทางการเงินและการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ 
EC 337 
เศรษฐศาสตรการเงินเปรียบเทียบ         3หนวยกิต 
(Comparative Monetary Economics) 
( PR :  EC 331 ) 
ศึกษาความสัมพันธและการเปรียบเทียบโครงสรางระบบการเงินระหวางระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิมและสังคมนยิมที่
เกี่ยวกับบทบาทของเงิน , เครดิต อัตราดอกเบี้ย ,การลงทุน ธนาคาร นโยบายการเงนิและการควบคุมทางการเงิน ,กลไก
ของราคา, การคาระหวางประเทศ ดุลการชาํระเงินและอตัราแลกเปลี่ยน
 
EC 341 
การคลังรัฐบาล           3หนวยกิต 
(Public Finance) 
( PR :  EC 111 , EC 112 ) 
ศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับรายรับและรายจาย ตลอดจนการจดัการเกี่ยวกับการกูและการชําระหนี้ของรัฐ 
ความสําคัญของภาษีอากรทัง้ในแงทีเ่ปนภาระและเปนเครื่องมือทางนโยบายเศรษฐกจิของรัฐบาล นอกจากนี้ยังศกึษา
ถึงความแตกตางและความคลายคลึงกันระหวางการคลังของรัฐและการคลังของเอกชน ความสัมพนัธระหวางนโยบาย
การคลังและการเงินรวมทั้งการใชนโยบายการคลังเปนเครื่องมือตอตานวัฎจกัรเศรษฐกิจ
 
EC 342 
หลักการภาษีอากร          3หนวยกิต 
(Principles of Taxation) 
( PR :  EC 111 , EC 112 ) 
ศึกษาโครงสรางทั่วไปทางภาษีอากร ฐานภาษี อัตรภาษี ระบบภาษีอากร หลักการจัดเก็บภาระและผลกระทบของภาษี
อากรระบบและวิธีการจดัเกบ็ภาษีอากรประเทศตาง ๆ ไดแก ภาษีเงินได ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก ภาษีการคา ภาษี
สรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีอ่ืน ๆ และการศึกษาจะเนนการบรรยายเชิงเสน (graph)
 
 
EC 343 
เศรษฐศาสตรการภาษีอากรไทย         3หนวยกิต 



(The Economics of Thai Taxation) 
( PR :  EC 111 , EC 112 ) 
ศึกษาโครงสรางภาษีอากรของไทย ระบบและวิธีการจัดเก็บภาษเีงินได ภาษีการคา ภาษีมูลคาเพิ่ม อากรแสตมป ภาษี
สรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษียานยนต ภาษีการพนนั และภาษีอากรของราชการบริหารสวนทองถ่ิน ตลอดจน
แนวทางแกไขปรับปรุงระบบและวิธีการจดัเก็บภาษีอากรของไทย
 
EC 344 
ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินคาสาธารณะ       3หนวยกิต 
(Pricing and Producing Theory of Public Goods) 
ศึกษาลักษณะของสินคาสาธารณะ สินคากึง่สาธารณะ และสินคาเอกชน ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินคา
สาธารณะ ผลกระทบของสินคาสาธารณะที่กอใหเกิดการประหยดัทางสังคม (external economy)และที่กอใหเกิด
ตนทุนทางสังคม (external diseconomy) การใชเครื่องมือทางการคลัง เพื่อควบคุมผลกระทบภายนอกที่เกิดขึน้
 
EC 345 
เศรษฐศาสตรรัฐวิสาหกจิ          3หนวยกิต 
(The Economic of State Enterprises) 
( PR :  EC 212 ) 
ศึกษาถึงความเหมาะสมในการที่รัฐดําเนินธุรกิจ การตั้งราคาสินคาและบริการที่ประกอบการโดยรัฐ นโยบายในการ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย การควบคุมและการรวมทุน การสาธารณูปโภคที่ดําเนินการโดยรัฐ 
ปญหาของรัฐวิสาหกจิในแงของเศรษฐศาสตร และการแปรรูปรัฐสิสาหกิจ (Privatisation)
 
EC 346 
เศรษฐกิจการคลัง          3หนวยกิต 
(Financial Economy) 
( PR :  EC 212 ) 
ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาคเศรษฐศาสตรตาง ๆ เชน ภาคครัวเรือน ภาคการผลิต ภาครัฐบาล และภาคการคา
ระหวางประเทศ เปนตน โดยดกูารไหลเวียนของเงินทนุถาการบริโภค การออก การลงทุน และดลุการคาของภาค
เศรษฐกิจดังกลาวเปลี่ยนแปลงจะมีผลตอดุลยภาพของภาคเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจสวนรวมอยางไรการศึกษาจะ
เนนทางดานสมการและแบบจําลองทางดานเศรษฐกจิ
 
 
 
EC 347 
เศรษฐศาสตรวาดวยการโอนกิจการเปนของรัฐ       3หนวยกิต 



(The Economics of Nationalisation) 
( PR :  EC 212 ) 
ศึกษาทฤษฎี วธีิการ และนโยบายในการโอนกิจการเอกชนมาปรับปรุงและบริหารงานโดยรัฐบาล โดยเนนหลักการ
สะสมทุน การกระจายรายได การบิดเบือนทางเศรษฐกิจ (distortion) และการใชทรัพยากรอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ (full utilisation of resources) 
EC 351 
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ         3หนวยกิต 
(International Economics) 
( PR :  EC 351 ) 
ศึกษาทฤษฎแีละระบบการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศ ดุลการชําระเงินและการปรับ
ดุลการชําระเงนิ การแลกเปลีย่นเงินตราระหวางประเทศ และระบบการเงินระหวางประเทศ เพื่อใหเขาใจแนวคดิทฤษฎี
และนโยบายทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
 
EC 352 
การจัดระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ        3หนวยกิต 
(The International Economic Order) 
( PR :  EC 351 ) 
ศึกษาโครงสรางของเศรษฐกจิโลกและรูปแบบของการจัดระบบเศรษฐกจิระหวางประเทศ สภาวะแวดลอมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ วตัถุประสงคของการจัดระบบเศรษฐกิจ ระหวางประเทศ ปญหาทางการเงิน การคลัง การคา 
การเกษตร การเมืองและสังคม รวมทั้งศึกษาแนวคิดการจัดระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศของประเทศตาง ๆ ในยุโรป 
เอเชีย สหรัฐอเมริกาและอื่นๆ
 
EC 353 
ทฤษฎีการเงินระหวางประเทศ         3หนวยกิต 
(International Monetary Theories) 
( PR :  EC 351 ) 
ศึกษาดุลการชาํระเงิน ตลาดเงินตราตางประเทศ ประสิทธิภาพของตลาดเงินตราตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศในระบบการเงนิตาง ๆ ทฤษฎีของอัตราแลกเปลี่ยน เงนิตราตางประเทศ การแสวงหาผลประโยชนจาก
ความแตกตางของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทัง้การเก็งกําไร การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศและวิวัฒนาการของ
ระบบ การเงินระหวางประเทศ 
 
EC 356 
เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ        3หนวยกิต 



(The Economics of International Investment) 
( PR :  EC 351 ) 
ศึกษาลักษณะของการเคลื่อนยายทนุระหวางประเทศ ประเภทของการลงทุนจากตางประเทศ ทฤษฎีและนโยบายของ
การลงทุนจากตางประเทศบทบาทของบรรษัทขามชาติ ในการลงทุนระหวางประเทศ การวิเคราะหโครงการลงทุน 
ประเภทของความเสี่ยงภัยจากการลงทุน แหลงเงินลงทุนผลทางเศรษฐกิจที่มีตอประเทศ ผูลงทุนและผูรับการลงทุน 
ขอวิจารณในเรื่องการลงทุนจากตางประเทศและการลงทนุจากตางประเทศในประเทศไทย
 
EC 357 
เศรษฐศาสตรการชวยเหลือจากตางประเทศ       3หนวยกิต 
(The Economics of Foreign Aid) 
( PR :  EC 351 ) 
ศึกษาลักษณะและวัตถุประสงคของการชวยเหลือทางเศรษฐกิจ ทฤษฎกีารชวยเหลือทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาทัง้
ทางดานมหภาคและจุลภาคนโยบายและผลกระทบกระเทอืนของการชวยเหลือทางเศรษฐกิจที่มตีอประเทศผูรับและ
ผูใหความชวยเหลือยุทธวิธีและภาวะทางเศรษฐกิจที่มีตอประเทศผูใหความชวยเหลือ ตลอดจนการชวยเหลือทาง
เศรษฐกิจ ที่มตีอประเทศไทย
 
EC 358 
เศรษฐศาสตรวาดวยดุลการชําระเงิน        3หนวยกิต 
(The Economics of Balance of Payments) 
( PR :  EC 212 and EC 351 ) 
ศึกษาองคประกอบของดุลการชําระเงิน การเกินดุลหรือการขาดดุล การวิเคราะหดุลการชําระเงินตามทฤษฎีคลาสสิค
และทฤษฎีสมยัใหม การใชนโยบายการเงนิและการคลัง นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายการคาในการปรับ
ดุลการชําระเงนิ ลักษณะของทุนสํารองระหวางประเทศ สาเหตุและปญหาดุลการชําระเงินของประเทศไทย
 
EC 362 
การพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องตน         3หนวยกิต 
(Principles of Economic Development) 
( PR :  EC 212 ) 
ศึกษาความหมายของการพฒันาและการเจริญเติบโต สาเหตุของความดอยพัฒนาและผลกระทบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ 
ตัวแบบในการพัฒนาและการเจริญเติบโตของนักเศรษฐศาสตรสํานักตาง ๆ นโยบายและกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การวางแผนเศรษฐกิจไทย
 
EC 363 
เศรษฐศาสตรเมือง          3หนวยกิต 



(Urban Economics) 
( PR :  EC 362 or CR ) 
ศึกษาถึงสาเหตุที่มีการรวมตวักันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นมาเปนเมือง วิเคราะหถึงผลประโยชนและตนทุนของ
การรวมตัวกันนี้ โดยพจิารณาถึงปจจัยการเลือกตั้ง การใชที่ดิน ราคาที่ดนิ ทฤษฎีที่ตั้งของเมือง การกําหนดเขต 
(Zoning) ส่ิงแวดลอม ในเมอืงการขนสงในเมือง และนโยบายที่ควรเปนตอไปในอนคต ซ่ึงรวมไปถึงการกําหนดขนาด
ที่เหมาะสมของเมืองดวย
 
EC 364 
เศรษฐศาสตรภูมิภาค          3หนวยกิต 
(Regional Economics) 
( PR :  EC 211 , EC 212 ) 
ศึกษาถึงความหมาย ทฤษฎี นโยบาย และการวางแผน เพื่อพัฒนาภูมภิาค รวมทั้งทฤษฎีเกีย่วกับการตั้งถ่ินฐาน ทฤษฎี
การใชที่ดิน และการวิเคราะหปญหาอันเกดิจากการขยายตัวของชุมชน อาทิเชน การขาดแคลนที่อยูอาศัย ความยากจน 
ส่ิงแวดลอมและการคมนาคมเปนตน
 
EC 365 
รายไดประชาชาติและบัญชสัีงคม         3หนวยกิต 
(National Income and Social Accounts) 
( PR :  EC 212 ) 
ความหมายและการสํารวจรายไดประชาชาติ รายการตาง ๆ ในบัญชีประชาชาติ การคาํนวณรายไดประชาชาติ สูตร 
ตาง ๆ ที่ใชในการคํานวณ
 
EC 366 
เศรษฐศาสตรการขนสง          3หนวยกิต 
(Economics of Transportation) 
( PR :  EC 111 ) 
ศึกษาการพัฒนาการขนสงเพื่อชวยในการลดตนทุนการผลิตและการตลาด ทฤษฎีการกําหนดราคาและการขนสง ผล
เชื่อมโยงของการขนสงตอระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกี่ยวกบัสถานที่ตั้งของอุตสาหกรรม ศึกษาวิเคราะหสภาพทาง
เศรษฐกิจของการขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศในประเทศไทย
 
 
 
EC 367 
การวิเคราะหโครงการพัฒนา         3หนวยกิต 



(Devlopment Projects Analysis) 
( PR :  EC 362 ) 
ศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของการใชทรัพยากรอันจํากัดใหมปีระสิทธิภาพดีที่สุดในการวางแผนโครงการ
พัฒนา การหลกัในการวางแผนโครงการและวงจรโครงการหลักหรือเทคนิคในการวิเคราะหโครงการโดยทัว่ไป 
วิเคราะหและประเมินคาโครงการโดยหลกัตนทุน - ผลประโยชน (Cost - Benefit Analysis) การวิเคราะหตนทนุ - 
ประสิทธิผล (Cost - Effectiveness Analysis) การวิเคราะหโครงการในกรณีที่มีความไมแนนอน และกรณีตวัอยางของ
การวิเคราะหโครงการ 
 
EC 368 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม        3หนวยกิต 
(Agriculture and Industrial Development) 
( PR :  EC 362 ) 
ศึกษาแนวความคิดและขอขดัแยงในการพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศดอยพัฒนาของนัก
เศรษฐศาสตรการพัฒนาตาง ๆ หลักการและนโยบายการพัฒนาการเกษตร และการพฒันาอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึง
เปาหมายและโครงสรางของประเทศดอยพัฒนาเปนหลัก รวมทั้งศึกษาถึงการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมในกรณี 
ของประเทศไทยที่ผานมาพรอมดวยนโยบายที่ควรจะเปน เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตอไป
 
EC 369 
เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม          3หนวยกิต 
(Environment Economics) 
( PR :  EC 362 ) 
ศึกษาแนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม หลักและทฤษฎีตนทุนเอกชนและตนทุนสังคม เกณฑ
ความเหมาะสม แบบดัชนีคณุภาพสิ่งแวดลอม การประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรเขากับปญหาสิ่งแวดลอม การ
ตั้งราคาการประเมินคาสินคาและบริการสาธารณูปโภค มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมประสิทธิภาพและระดับ
เหมาะสมของการควบคุมส่ิงแวดลอม นโยบายและมาตรการรัฐบาลในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมกับความ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
 
 
 
 
 
EC 371 
คณิตเศรษฐศาสตร          3หนวยกิต 



(Mathematical Economics) 
( PR :  EC 215 ) 
ศึกษาเรื่องกําหนดการเชิงเสน การวิเคราะหความสัมพนัธของการผลิต ทฤษฎีการแขงขันสมการเชิงอนุพันธ สมการ
ผลตางสืบเนื่อง และการประยุกตใชเครื่องมือเหลานี้ในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
 
EC 376 
หลักการวจิัยดาํเนินงานทางเศรษฐศาสตร 1       3หนวยกิต 
(Oparations Research Methods in Economic Analysis I) 
( PR :  EC 215 ) 
ศึกษาเกี่ยวกับการประยกุตใชวิธีการทางเชงิปริมาณเฉพาะแบบในการแกปญหาตาง ๆ ที่เปนเรื่องราวทางเศรษฐศาสตร 
โดยมีสาระสําคัญในเรื่อง ปญหาการจัดสรรและการขนสง กําหนดการจํานวนเต็ม การจําลอง การประเมินวิเคราะห
โครงการและการควบคุมสินคาคงคลัง
 
EC 377 
เศรษฐมิติ 1           3หนวยกิต 
(Econometrics 1) 
( PR :  EC 215, EC 216 ) 
ศึกษาแบบจําลองสมการเชิงเดี่ยวในกรณีสมการถดถอยธรรมดาและพหุคูณ วิธีการประเมินคาคุณสมบัติของตัว
ประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การพยากรณ และปญหาที่เกิดจาก แบบจําลองสมการเชิงเดีย่ว
 
EC 381 
หลักเศรษฐศาสตรการเกษตร         3หนวยกิต 
(Agricultural Economics) 
( PR :  EC 111 , EC 112 or CI ) 
เศรษฐศาสตรการเกษตรคืออะไร ลักษณะและความสําคญัของเศรษฐศาสตรการเกษตรประวัติและขอบเขตของ
เศรษฐศาสตรการเกษตร ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรการเกษตรกับวิชาอื่นแขนงตาง ๆ ของเศรษฐศาสตร
การเกษตร เศรษฐศาสตรที่ดนิ เศรษฐศาสตรการผลิต การตลาด ธนกิจและการประกนัภัย ราคาผลติผลเกษตรและ
รายไดสหกรณการเกษตร และนโยบายการเกษตร เปนตน
 
 
 
 
EC 382 
เศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตร         3หนวยกิต 



(Economics of Agricultural Production) 
( PR :  EC 381 ) 
เปนการศึกษาขอบเขตปญหา ลักษณะและความสําคัญของเศรษฐศาสตรการผลิตทางเกษตร ลัษณะของการทําฟารมใน
ปจจุบัน การจดัองคการและวิธีปฏิบัติงานฟารม การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตและผลผลิต 
ตลอดจนการตดัสินใจและการวางแผนการผลิตอยางเหมาะสม
 
EC 383 
เศรษฐศาสตรเกี่ยวกับฟารม         3หนวยกิต 
(Farm Economics) 
( PR :  EC 381 or CI ) 
ศึกษาความหมายของฟารม เศรษฐศาสตรฟารม ความสําคัญและจุดมุงหมายในการจดัฟารม การตดัสินใจในการ
จัดการฟารม หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่นํามาประยกุตใชในการจดัการฟารม หลักการจัดองคการและวิจัยวธีิ
ปฏิบัติงาน การเริ่มธุรกิจฟารมหลักการวางแผนฟารม และการวางแผนฟารมประเภทตาง ๆ การบัญชีและบันทึกกจิการ
ฟารม การวิเคราะหธุรกิจฟารม รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบัติดวยการนํานักศึกษาไปศกึษาดูงานฟารมตาง ๆ ในประเทศ 
EC 384 
ราคาผลิตผลเกษตรและรายได         3หนวยกิต 
(Agricultural Price and Income) 
( PR :  EC 381 ) 
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะและความสําคัญของราคาผลิตผลเกษตร กลไกของราคา ราคาตลาด ความยืดหยุนทางดานอุป
สงคและอุปทาน วัฏจักรของราคาผลผลิตเกษตร ราคาภายในและตางประเทศของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ การควบคุม
ราคาผลิตผลเกษตร การพยงุราคา การวัดรายได การรักษาระดับรายไดและแนวโนมแหงรายไดของเกษตรกร รวมทั้ง
ศึกษานโยบายขนสงที่เกี่ยวกบัราคาพืชเศรษฐกิจบางชนดิและรายไดของเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EC 385 
การตลาดเกษตร           3หนวยกิต 



(Agricultural Marketing) 
( PR :  EC 381 ) 
ศึกษาความหมายของการตลาดเกษตร ขอบเขต ลักษณะและความสําคญัของการตลาดเกษตร ความเขาใจหลักการ
ตลาดและการบริโภคสินคาเกษตร หนาที่และบริการตลาด การวิเคราะหประสิทธิภาพการตลาดเกีย่วกับตนทุน
การตลาด สวนเหลื่อมการตลาด อํานาจตลาด อํานาจตอรอง การวิเคราะหราคาและตลาดสินคาเกษตร บทบาทของ
รัฐบาลในตลาดสินคาเกษตร ตลาดซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตร รวมทัง้การศึกษาภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงานองคกร
หรือหนวยธุรกิจที่เกีย่วของกับการตลาดผลิต ผลิตผลการเกษตรที่สําคัญ ๆ ในประเทศ
 
EC 386 
เศรษฐศาสตรธุรกิจการเกษตร         3หนวยกิต 
(Agribusiness Economics) 
( PR :  EC 381 or CI ) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะและความสําคัญของธุรกิจการเกษตร การใชปจจัยการผลิต การผลิตสินคา และปจจยัการ
ผลิต กิจกรรมการตลาด ลูทางการจําหนายปจจัยการผลิต ผลิตภัณฑเกษตรกรรมและผลพลอยได ตนทุนในการผลิต 
ตนทุนการตลาด ประสิทธิภาพทางการผลิต ประสิทธิภาพการตลาด ความเสี่ยงและความไมแนนอนของราคาแหลง
เงินทุนของเกษตร การคาระหวางประเทศของสินคาเกษตร บทบาทของรัฐบาลในธุรกิจการเกษตร 
 
EC 387 
ธนกิจการเกษตร           3หนวยกิต 
(Agricultural Finance) 
( PR :  EC 381 or CI ) 
ความหมายของธนกิจการเกษตร ลักษณะ ขอบเขต และความสําคัญของธนกิจการเกษตร เกษตรการทําบัญชีฟารม การ
วิเคราะหการเงินและการลงทุน การจัดการการเสี่ยงภยั การจัดเงนิทุน และสินเชื่อการเกษตร การคดิดอกเบีย้ การชําระ
คืนเงินกู และการวิเคราะหแหลงหรือสถาบันใหกูยืมทางการเกษตร
 
 
 
 
 
 
 
 
EC 388 
เศรษฐศาสตรที่ดิน          3หนวยกิต 



(Land Economics) 
( PR :  EC 381  ) 
เพื่อใหนักศึกษาทราบถึง ความสําคัญของที่ดินโดยเฉพาะในทางดานเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทานของที่ดิน ประชากรกับ
ความตองการที่ดิน หลักทางเศรษฐศาสตรที่นํามาประยกุตใชกับที่ดนิ กฎผลตอบแทนลดนอยถอยลง ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของทรัพยากรที่ดนิ คาเชาที่ดินตามแนวความคิดของสํานักคลาสสิค การพัฒนาทรัพยากรที่ดิน การจาํแนก
และการใชทีด่นิ การอนุรักษทรัพยากรที่ดนิ การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินและปจจยั ทางดานสถาบันที่มี
ผลกระทบตอการใชที่ดิน
 
EC 389 
หลักเศรษฐศาสตรสหกรณ 1         3หนวยกิต 
(Cooperative Economics I) 
( PR :  EC 381 or EC 111 or EC 103 ) 
ความหมายของคําวาสหกรณ ขอบเขต ลักษณะและความสําคัญของเศรษฐศาสตรสหกรณ แนวคิดเกี่ยวกับการกระทํา
รวมกันทางเศรษฐกิจ ประวตัิขบวนการสหกรณของโลกและของประเทศไทย ประเภทของสหกรณ การจดัตั้งและเลิก 
สหกรณ หลักและวิธีปฏิบัตขิองสหกรณ ลักาณะทางเศรษฐกิจของสหกรณ เปนตน
 
EC 391 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของไทย         3หนวยกิต 
(Thai Economic History) 
ประวัติศษสตรเศรษฐกิจของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถงึปจจุบัน การติดตอสินคาขายกับยุโรปและตางประเทศ 
 
EC 392 
ประวัติการพฒันาเศรษฐกิจของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต      3หนวยกิต 
(History of Economic Development of Sounth Asia) 
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใตการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสราง
เศรษฐกิจตลอดจนปญหาทีเ่กี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นหลักงจากที่ชาติตะวันตกแผขยายอิทธิพลเขามาในเขต 
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ลําดับขั้นของการพัฒนาในอนาคต 
 
 
 
 
 
EC 393 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา        3หนวยกิต 



(American Economic History) 
( PR :  EC 213 ) 
ศึกษาถึงจุดเริม่ตนในการเปนประเทศอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา โดยเนนทางดานเศรษฐกจิ ลักษณะของอาณา
นิคมทางเศรษฐกิจ ปญหาทางเศรษฐกิจทีเ่กดิขึ้นเนื่องจากแนวคดิทางการเมือง ปจจัยทีจ่ะกอใหเกิดความเจริญเติบโต
ทางอุตสาหกรรม
 
EC 394 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของสหภาพโซเวยีต       3หนวยกิต 
(Russian Economic History) 
( PR :  EC 213 ) 
ศึกษาพื้นฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมในชวงกอนการปฏิวัติเปนระบอบคอมมิวนสิต 
อุดมการณทางเศรษฐกิจและคอมมิวนิสต การกาวเขาสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม การจัดสรรทรัพยากร การบริหาร
และปญหาแรงงานพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในปจจบุันทางดานการพัฒนาเพื่อเปนบทเรียนสําหรับประเทศดอย
พัฒนา
 
EC 395 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของญี่ปุน         3หนวยกิต 
(Japanese Economic History) 
( PR :  EC 103 or EC 111 ) 
ศึกษาพื้นฐานทางประวัติศาสตรเศรษฐกิจของญี่ปุน โดยเนนถึงอิทธิพลจากภายนอกหลังจากที่ญี่ปุนไดเปดประเทศ
ในชวงตัง้แตศตวรรษที่ 19 จนถึงปจจุบัน
 
EC 396 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจนี      3หนวยกิต 
(Economic History of the People's Republic of Chaina) 
( PR :  EC 213 ) 
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเกษตร การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ ตลอดจนปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติป 1949 แนวโนมของการพัฒนาเศรษฐกจิทัง้ในดานการเกษตรอุตสาหกรรม การคาเปนตน 
ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศใหทนัสมัยและแนวโนมของการพัฒนาในอนาคต
 
 
 
EC 397 
ประวัติศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุมอุตสาหกรรมใหม    3หนวยกิต



(History of Economic Development of the Newly Industrialized Countries) 
( PR :  EC 213 ) 
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจ โครงสรางเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิเคราะหเงื่อนไขที่
นําไปสูการพฒันาเศรษฐกิจอยางรวดเรว็ของประเทศกลุมอุตสาหกรรมใหมตองเผชญิอยูในปจจุบนัโดยเฉพาะการกีด
กันสินคาเขาของประเทศในยุโรปและอเมริกา และแนวโนมการพัฒนาของกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอนาคต
 
EC 398 
ประวัติการพฒันาเศรษฐกิจของกลุมประเทศละตินอเมรกิา      3หนวยกิต 
(Historyof Economic Development of the Latin American Countries) 
( PR :  EC 213 ) 
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางเศรษฐกิจตลอดจนปญหาทีเ่กี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงนัน้หลังจากที่ชาติยุโรปแผขยายอิทธิพลเขามาในเขต อุปสรรคและปญหาในการดําเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจ ลําดบัขั้นในการพฒันาเศรษฐกิจของแตละประเทศในกลุมโดยเปรียบเทยีบ และแนวโนมของการพัฒนาใน
อนาคต
 
EC 401 
เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนษุย 2         3หนวยกิต 
(Human Resource Economics II) 
( PR :  EC 111 and EC 211 ) 
ศึกษาวิธีการทางเศรษฐศาสตรทั้งในเชิงสวนบุคคลและสังคมเกี่ยวกับการลงทุนในมนุษยดานการศกึษา การฝกอบรม
ระหวางการทาํงาน การยายถ่ิน การแสวงหาขอมูล การจางงาน และสภาพแวดลอมในการทํางานทีด่ีขึ้น หลักเบื้องตน
ของการวางแผนและพัฒนากําลังคน
 
EC 402 
เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนษุย 3         3หนวยกิต 
(Human Resource Economics III) 
( PR :  EC 111 and EC 211 ) 
ศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีตอประชากร หลักเบื้องตนของการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
เกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ การวางแผนครอบครัวและการยายถ่ิน หลักเบือ้งตนของทฤษฎีเศรษฐศาสตรสุขภาพ และ
ความสัมพันธระหวางประชากรกับการวางแผนกําลังคน
 
 
EC 403 
สหภาพแรงงาน           3หนวยกิต 



(Labor Unions) 
( PR :  EC 300  ) 
ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค โครงสรางและบทบาทของสหภาพแรงงาน เนื้อหาที่สําคัญประกอบดวย ประเภท
ของสหภาพของแรงงานกับผลกระทบตอระบบแรงงานสัมพันธของแตละประเทศ การจัดสหภาพแรงงานในระดับ
ทองถ่ินและระดับชาติ การจัดองคประกอบภายในของสหภาพแรงงาน การจัดตั้งและบริหารสมาพันธแรงงาน 
เปรียบเทียบประเด็นสําคัญตาง ๆ ระหวางสหภาพแรงงานของไทยกับของประเทศพฒันาแลว
 
EC 404 
เศรษฐศาสตรสุขภาพ          3หนวยกิต 
(Health Economics) 
( PR :  EC 111, EC 112 and EC 402 ) 
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรสุขภาพทั้งทางดานทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษโดยศกึษาพฤติกรรมของ
ผูบริโภค การผลิต และการวางนโยบายทางดานสาธารณสุข ทั้งนี้โดยเนนใหเห็นถึงปญหาสาธารณสุขของประเทศ  
แผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ และสถานะสุขภาพของประชากรไทย
 
EC 406 
เศรษฐศาสตรการยายถ่ิน          3หนวยกิต 
(Economics of Migration) 
( PR :  EC 401 ) 
ศึกษาทั้งทางดานทฤษฎีและงานวิจยัเชิงประจักษ เกีย่วกับอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ตอการยายถ่ิน การยายถ่ินกับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาทั้งการยายถ่ินภายในประเทศและระหวางประเทศ ศึกษากรณเีฉพาะกรณีเกีย่วกับ
แนวโนม ลักษณะผลกระทบของการยายถ่ินของแรงงานทั้งภายในประเทศไทย และการเคลื่อนยายของแรงงานไทยไป
ตางประเทศ
 
EC 407 
ทุนมนุษย           3หนวยกิต 
(Human Capital) 
( PR :  EC 401 ) 
ศึกษาแนวความคิดกับทุนมนุษยทั้งทางดานทฤษฎีและงานวิจยัเชิงประจักษ หัวขอในการศึกษารวมถึงการศึกษาทฤษฎี
ทุนมนุษย การวิเคราะหตนทนุ-ผลตอบแทนของการลงทุนในมนษุย และแบบจําลองปจจัยกําหนดรายไดของแรงงานที่
สําคัญ
 
EC 409 
สัมมนาเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย        3หนวยกิต 



(Seminar in Human Resource Economics) 
( PR :  EC 300 ,EC 401 and EC 402 ) 
ศึกษาเชิงสัมมนาเกีย่วกับแนวคิดและประเด็นปญหาตาง ๆ ทางเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยตามแนวทางและหวัขอ
การศึกษาที่จะกําหนดขึ้นในแตละภาคการศึกษา
 
EC 413 
วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณทางเศรษฐกจิ       3หนวยกิต 
(Business Cycles and Economic Forecastings) 
( PR :  EC 211 , EC 212 ) 
ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ แลละการวิเคราะหวัฏจักรธุรกิจ การบรรเทาความรุนแรงของวัฏจกัรธุรกิจ ลักษณะ
กระบวนการพยากรณภาวะการณทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชนในการแกไขและวางแผน
 
EC 414 
เศรษฐศาสตรสวัสดิการ          3หนวยกิต 
(Welfare Economics) 
( PR :  EC 211 ) 
ศึกษาทฤษฎวีาดวยเศรษฐศาสตรสวัสดิการทั่ว ๆ ไป ฟงกช่ันสวัสดิการของสังคมการวิภาคกรรมของสินคาและบริการ 
ทฤษฎีตาง เชน Pareto Optimality, The Second Best Theory ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ตลอดทั้งการวางแผน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการวภิาคกรรเมเพื่อใหเกิดความอยุดีกนิดีของสงัคม 
 
EC 416 
การวิเคราะหเศรษฐกิจ          3หนวยกิต 
(Economic Analysis) 
( PR :  EC 211 , EC 212, EC 215 ) 
ความหมายของการวิเคราะหเศรษฐกิจ ความสําคัญของการวิเคราะหเศรษฐกิจ วิธีการวิเคราะหเศรษฐกิจ เชน การใช
คณิตศาสตรสาขาตาง ๆ สําหรับวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจและการเลอืกปญหาที่สมควรจะไดรับการวิเคราะห การ
ฝกหัดทําการวเิคราะห ปญหาเศรษฐกิจตาง ๆ และการทํารายงานวเิคราะหเศรษฐกิจ
 
 
 
 
 
EC 417 
เศรษฐศาสตรการจัดการ          3หนวยกิต 



(Managerial Economics) 
( PR :  EC 111 , EC 211 ) 
ศึกษาและเนนหลักในแงปฏิบัติการโดยนําทฤษฎีเศรษฐศาสตรบริหารไปประยุกตในการดําเนนิการเชน กอตั้งธุรกจิ 
การกําหนด ราคา และการตัดสินใจของผูประกอบการในธุรกิจขนาดตาง ๆ ตลอดทั้งการคาดคะเน และพยากรณใน
สวนธุรกิจ และศึกษาวิเคราะหเฉพาะกรณี (Case Study) ทั้งสวนธุรกิจและรัฐบาล
 
EC 419 
ปญหาพิเศษเกีย่วกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร        3หนวยกิต 
(Special Problems in Economic Theory) 
( PR :  EC 111 , EC 211 ) 
ศึกษาและเนนหนักเรื่องปญหาในการใชหลักเศรษฐศาสตร เพื่ออธิบายพฤติกรรมการบริโภคการผลิต การกระจาย
รายได และการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจ ในการศึกษา วชิานี้นักศกึษาและผูบรรยายรวมกันกําหนดหัวขอการทํางาน 
และนักศกึษาจะไดมีโอกาสเสนอผลของรายงานดวย
 
EC 421 
การวิเคราะหโครงการสินเชื่ออุตสาหกรรม        3หนวยกิต 
(Industrial Credit Project Analysis) 
( PR :  EC 320 and EC 327 or CI ) 
ศึกษาความสําคัญของการวิเคราะหโครงการสินเชื่อเพื่อใชในการดําเนนิธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาตา งๆ 
อันไดแกแหลงและประเภทของสินเชื่อการกําหนดนโยบายการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน การกําหนดหลักเกณฑ
ในการพจิารณาโครงการสินเชื่อ การรวบรวมและวเิคราะหขอมูล และการศึกษาเฉพาะกรณเีกีย่วกับโครงการสินเชื่อ
อุตสาหกรรมสนองความตองการขั้นพื้นฐานกอใหเกดิการจางงานและมูลคาเพิ่ม
 
EC 422 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย         3หนวยกิต 
(Occupational Health and Safety) 
( PR :  EC 324 or CI ) 
ศึกษาถึงการรกัษาความปลอดภัยและอันตรายที่เกิจากการทํางานในอุตสาหกรรมตลอดจนกฎหมายการคุมครองการ
ทํางานในอุตสาหกรรม โดยเนนแนวคิดในดานการลดคาใชจายในอุตสาหกรรม และการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ของแรงงาน
 
 
EC 423 
เศรษฐศาสตรวาดวยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี      3หนวยกิต 



(Economics of Technological Change) 
( PR :  EC 323 or CI ) 
ศึกษาถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี การกระจายและการถายทอดเทคโนโลยีปจจยัที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดจนผลกระทบและตนทุนที่เกิดขึน้และกลไกที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
 
EC 424 
วิจัยทางเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม        3หนวยกิต 
(Field Research in Industrial Economics) 
( PR :  EC 321 ) 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณวจิัยในการปฏิบัติจริง หลังจากที่ไดศึกษาระเบยีบวิธิวิจยัแลวตามหัวขอที่ศึกษาและ
ผูบรรยายรวมกันกําหนด
 
EC 425 
เศรษศาสตรโครงสรางและพฤติกรรมของอุตสาหกรรม2      3หนวยกิต 
(Economics of Industrial Structure & Performance 2) 
( PR :  EC 325 or CR ) 
ศึกษาและวิเคราะหปญหาของอุตสาหกรรม ในดานโครงสรางและพฤติกรรมโดยเนนหนกัถึงการศึกษา เฉพาะกรณี
(case studies) ตาง ๆ เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและบทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
 
EC 426 
นโยบายอุตสาหกรรม 2          3หนวยกิต 
(Industrial Policy 2) 
( PR :  EC 326 or CR ) 
ศึกษาและวิเคราะหถึงตัวแบบการพัฒนาอตุสาหกรรมและแนวนโยบายอุตสาหกรรมของกลุมประเทศอุตสาหกรรม
ใหม (Newly Industrialized Countries) และประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ตาง ๆ
 
 
 
 
 
 
EC 427 
ทฤษฎีตนทุนอุตสาหกรรม2         3หนวยกิต 



(Industrial Cost Theory 2) 
( PR :  EC 321 and EC 327 or CI ) 
ศึกษาตนทนุการผลิตของอุตสาหกรรม เพือ่ใชเปนหลักเบื้องตนในการคํานวณการวเิคราะห การพยากรณ การทํา
งบประมาณ การตัดสินใจลงทุนและขยายการผลิตดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนดานอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย
 
EC 429 
สัมมนาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม        3หนวยกิต 
(Seminar in Industrial Economics) 
( PR :  EC 321 and EC 326 or EC 327 or CR ) 
ศึกษาโครงสรางการตลาดสินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญในประเทศไทย หลักและวิธีการศึกษา ความเปนไปได 
(Feasibility Study) ของโครงการอุตสาหกรรมเพื่อใชประกอบการตดัสินใจของผูประกอบการและ/หรือเพื่อขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินรวมทั้งการสัมมนาและทัศนศึกษาชมกิจการอุตสาหกรรม
 
EC 432 
เศรษศาสตรการเงิน 2          3หนวยกิต 
(Monetary Economics 2) 
( PR :  EC 332 ) 
ศึกษากลไกการสงทอดทางการเงิน ทฤษฎทีางการเงินตาง ๆ บทบาทของเงินและตวัแปรทางการเงนิอื่น ๆ ตอระบบ
เศรษกิจ โดยสวนรวมในแนวคิดของสํานกัตาง ๆ ของเขตและความมปีระสิทธิภาพของการดําเนนินงโยบายการเงิน 
ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ ในทศันะของนกัเศรษฐศาสตรสํานักเคนสและนักการเงนินิยมเปาหมาย มาตรการ
และยุทธวิธีทางการเงิน รูปแบบของการดําเนินนโยบายการเงินบทบาทของธนาคารกลางและสถาบันการเงินตอการ
ดําเนินนโยบายการเงิน นโยบานการเงนิตอการพัฒนาและความมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
 
EC 433 
การวิเคราะหเศรษฐศาสตรการเงินโดยวิธีการเชิงปริมาณ      3หนวยกิต 
(Quantitative Approach for Monetary Economics) 
( PR :  EC 215, EC 423 ) 
ศีกษาวิธีการทางคณิตศาสตรที่นํามาใชอธิบายกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเงินในหัวขอที่เกี่ยวกับการคิดคํานวณปรมิาณ
การเงิน การทดสอบความหมายของเงิน ความตองการถอืเงินการวเิคราะหตวัแปรทางการเงินที่สําคัญอื่น ๆ วิธีการและ
ผลของมาตรการทางการเงินรวมทั้งศึกษาแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตรการเงินที่ใชวิธีการอธิบายในเชิงคณิตศาสตร
 
EC 434 
นโยบายการเงนิในประเทศไทย         3หนวยกิต 



(Monetary Policy in Thailand) 
( PR :  EC 432 ) 
ศึกษาโครงสรางและระบบทางการเงินของประเทศไทย วธีิการในการดาํเนินมาตรการทางการเงิน ผลของมาตรการ
ทางการเงินตอการควบคุมตัวแปรทางการเงนิ ปญหาทางการเงิน ความสมัพันธระหวางมาตรการทางการเงินและการ
คลัง และวิธีการควบคุมสถาบันการเงินตาง ๆ ในประเทศไทย
 
EC 435 
เศรษฐศาสตรการเงิน 3          3หนวยกิต 
(Monetary Economics 3) 
( PR :  EC 335 ) 
ศึกษาววิัฒนาการของการใชเงินตราสกุลหลัก ลักษระโครงสรางของตลาดการเงินในระบบการเงนิระหวางประเทศ 
บทบาทของเงินตอสถานภาพของดุลการชําระเงินกจิกรรมทางการคาและการเงินระหวางประเทศ บทบาทของนโยบาย
การเงินและนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญตอการปรับดุลยภาพภายในและภายนอก การปริวรรตเงินตราตางประเทศ ตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
 
EC 436 
สภาพคลองและการวิเคราะหสินเชื่อ        3หนวยกิต 
(Liquidity and Credit Analysis) 
( PR :  EC 331 ) 
ศึกษาความรูทัว่ไปเกี่ยวกับการสินเชื่อ หลักและวิธีการวิเคราะหงบทางการเงินและโครงการสินเชื่อ การบริหารสินเชื่อ 
ที่มาและการใชไปของสินเชื่อ บทบาทและความสําคัญของสินเชื่อที่มีตอระบบการเงินสวนรวม โครงสรางของระบบ
เศรษฐกิจภาวะสภาพคลองของระบบเศรษฐกิจ ความสมัพันธของสภาพการกระจายสภาพคลองของระบบเศรษฐกิจ 
 
EC 439 
สัมมนาเศรษฐศาสตรการเงิน         3หนวยกิต 
(Seminar in Monetary Economics) 
( PR :  EC 331, EC 332 or CI ) 
ศึกษาเชิงสัมมนาเกีย่วกับแนวคิดและประเด็นปญหาตาง ๆ ทางเศรษฐศาสตรการเงินตามแนวทางและหวัขอการศึกษา
ที่จะกําหนดขึ้นในแตละภาคการศึกษา
 
 
 
EC 441 
การคลังทองถ่ิน           3หนวยกิต 



(Local Finance) 
( PR :  EC 341, EC 346 or CI ) 
ศึกษาถึงหลักการของการคลังทองถ่ินของประเทศที่พัฒนาแลวเชนในสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยดูสภาพของการหา
รายได รายจาย การกอหนี้ รัฐวิสาหกจิในความดูแลการกระจาย การบริการสาธารณะ กจิการของกลุมเศรษฐกิจเอกชน
ในทองถ่ิน และวิธีทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจของรัฐบาลทองถ่ิน
 
EC 442 
การคลังวาดวยการกระจายความเปนธรรม        3หนวยกิต 
(Public Finance of Distribution) 
( PR :  EC 212, EC 341 ) 
วิเคราะหเงินไดที่เปนตวัเงิน(earned income) และเงนิไดที่ไมเปนตวัเงนิ (unearned income) เพื่อนาํไปสูทฤษฎีการ
กระจายความเปนธรรม การใชเครื่องมือทางการคลังเพื่อกอใหเกิดการกระจายความเปนธรรม การศึกษาเนนตวัแบบ
และทฤษฎีการกระจายความเปนธรรม
 
EC 443 
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง         3หนวยกิต 
(Fiscal Theory and Policy) 
( PR :  EC 212, EC 341 ) 
ศึกษาโครงสรางดานรายได การใชจาย และการกอหนี้สาธารณะ เพื่อบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวกับ
ระดับรายไดและการมีงานทาํ เสถียรภาพของระดับราคา คาจาง อัตราดอกเบี้ย การเจรญิเติบโตดานเศรษฐกิจ และ
เสถียรภาพดุลการชําระเงิน และอื่น ๆ
 
EC 444 
การบริหารงบประมาณและหนี้สาธารณะ        3หนวยกิต 
(Budgeting and Public Debt Management) 
( PR :  EC 212, EC 341 ) 
ศึกษางบประมาณรายรับ รายจาย วิธีการดาํเนินการดานงบประมาณของไทย การดําเนินการเพื่ออนุมัติงบประมาณ 
เปรียบเทียบวธีิการงบประมาณของไทยกบับางประเทศหนี้สาธารณะ ขีดความสามารถในการกอหนี้และการชําระหนี้
สาธารณะ การบริการหนี้สาธารณะเพื่อบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกจิ
 
 
 
EC 445 
การคลังประเทศกําลังพัฒนา         3หนวยกิต 



(Public Finance in Developing Countries) 
( PR :  EC 341 ) 
ศึกษาปญหาความยากจนและความดอยพฒันา พัฒนาการดานการคลังในประเทศดอยพัฒนา การเสนอโครงสราง
ทางการคลังที่เหมาะสมเพื่อแกปญหาความยากจนและความดอยพัฒนารวมตลอดจนถึงการพิจารณาโครงสรางทางการ
คลังของประเทศไทยการเสนอแนะโครงสรางทางการคลังที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
 
EC 446 
เศรษฐศาสตรการวางแผนของรัฐ         3หนวยกิต 
(The Economics of Public Planning) 
( PR :  EC 212 ) 
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีกับการวางแผนของรัฐของระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมและสังคมนิยม วิธีการและ
ขั้นตอนการวางแผนของแตละระบบเศรษฐกิจ วัตถุประสงคและการบรรลุเปาหมายหลักของแผนแตละระบบ
เศรษฐกิจ การใชเครื่องมือทางการคลังเพื่อบรรลุเปาหมายตามแผน 
 
EC 449 
สัมมนาทางเศรษฐศาสตรการคลัง         3หนวยกิต 
(Seminar in Current Public Issues) 
(PR :  EC 212, EC 341 and EC 441 or EC 443 or 345 ) 
ศึกษาโครงสรางทางการคลังในดานนโยบายและเปาหมายทางการคลังและการงบประมาณปญหาทางการคลังและ
การงบประมาณที่เกดิขึ้นทั้งในอดีตและปจจุบันและนําเสนอในรูปของการอภิปรายสัมมนาและการทํารายงาน
 
EC 452 
เศรษฐศาสตรวาดวยการคุมกัน         3หนวยกิต 
(Economics of Protection) 
( PR :  EC 351 ) 
ศึกษานโยบายคุมกันทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ โครงสรางของนโยบายการคุมกันลักษณะของนโยบายที่
เหมาะสม ผลของนโยบายทีม่ีตอรายไดของรัฐ การกระจายรายได การจางงาน การคุมครองอุตสาหกรรม อัตราการ
การคาระหวางประเทศ การผกูขาดของธุรกิจ การสะสมทนุ และการลงทุนระหวางประเทศ รวมทั้งวเิคราะหตนทนุ
และผลประโยชนของนโยบาย
 
 
 
EC 453 
การคาระหวางประเทศของไทย         3หนวยกิต 



(International Trade of Thailand) 
( PR :  EC 351 ) 
ศึกษาบทบาทของสถาบันการคาระหวางประเทศในการควบคุมหรือขยายหรือจัดระเบียบทางการคาระหวางประเทศ 
บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทยในการสงเสริมการคาระหวางประเทศของประเทศไทย วเิคราะห
ภาวะการคาระหวางประเทศ จําแนกตามประเทศคูคาและประเภทของสนิคา คาดประมาณผลการคาระหวางประเทศ
ของประเทศไทยในอนาคต โดยใชหลักการวิเคราะหทางสถิติ ศึกษาปญหาทางการคาระหวางประเทศของประเทศไทย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นําเสนอมาตรการที่เหมาะสมสําหรับเปนเครือ่งมือในการแกไขและปรับปรุงการคาระหวาง
ประเทศของประเทศไทย
 
EC 454 
การคาระหวางประเทศของไทย         3หนวยกิต 
(International Trade of Thailand) 
( PR :  EC 351 ) 
ศึกษาบทบาทของสถายันทางการคาระหวางประเทศในการควบคุมหรือขยายหรือจดัระเบียบทางการคาระหวาง
ประเทศ บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทยในการสงเสริมการคาระหวางประเทศของประเทศของไทย 
วิเคราะหภาวะการคาระหวางประเทศ จําแนกตามประเทศคูคาและประเภทของสินคา คาดประมาณผลการคาระหวาง
ประเทศของประเทศไทยในอนาคต โดยใชหลักการวเิคราะหทางสถิติ ศึกษาปญหาทางการคาระหวางประเทศของ
ประเทศไทยตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบัน นําเสนอมาตรการที่เหมาะสมสําหรับเปนเครื่องมือในการแกไขและปรับปรุง
การคาระหวางประเทศของประเทศไทย
 
EC 455 
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ         3หนวยกิต 
(Economics of Intergration) 
( PR :  EC 212 and EC 351 ) 
ศึกษาสาเหตุทีก่อใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุมและผลกระทบนโยบายและความรวมมือ
ระหวางประเทศสมาชิกเพื่อใหการรวมกลุมประสบผลสําเร็จผลดีและผลเสียของการรวมกลุม การรวมกลุมของ
ประเทศพัฒนาแลว ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศสังคมนิยม
 
 
 
 
 
EC 456 
การคา การอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจระหวางประเทศ      3หนวยกิต 



(Trade, Industrialization and International Economy) 
( PR :  EC 351 ) 
ศึกษาแนวคดิทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรและความกดดันทางการเมืองที่มีผลในทางปฏิบัติตอความเจริญของ
ภาคอุตสาหกรรมและการคาของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เสถียรภาพของราคาและรายไดของสินคาขั้นปฐมใน
ตลาดโลก นโยบายของการคาสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมในตลาดโลกภายใตขอตกลงรวมกันในเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ ขีดจํากัดของการพัฒนาสินคาทดแทนสินคาเขา การพัฒนาสินคาอุตสาหกรรมเพือ่การสงออก 
ผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลังในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีตอการใชทรัพยากร และการเลือกเทคนิค
การผลิตรวมทั้งบทบาทของผลการลงทุนสาธารณะในการพัฒนาอุตสาหกรรม
 
EC 459 
สัมมนาทางเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ        3หนวยกิต 
(Seminar in International Economics) 
( PR :  EC 351 ) 
อภิปราย ศึกษาพิจารณาปญหาทางเศรษฐศาสตรระหวางประเทศที่เกดิขึ้นทั้งในอดตีและปจจุบัน โดยเนนในเรื่อง
การคา การเงินระหวางประเทศ การปริวรรตเงินตราระหวางประเทศ 
 
EC 461 
เศรษฐศาสตรพลังงาน          3หนวยกิต 
(Energy Economics) 
ศึกษาภมูิหลังของทฤษฎีการใชพลังงาน ขอถกเถียงในการใชพลังงานและทรัพยากรการใชทรัพยากรพลังงานทุก
ประเภท ปญหาและแนวทางแกไขการขาดแคลนพลังงาน การพัฒนาพลังงานกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 
รวมทั้งนโยบายพลังงานแหงชาติและขอเสนอแนะ
 
EC 462 
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกจิ         3หนวยกิต 
(Economic Development Theories) 
ศึกษาตวัแบบเกี่ยวกับการพฒันาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตั้งแตสมัยคลาสสิคจนถึงสมัยหลังเคนส รวมทั้งตัว
แบบกลยุทธการพัฒนาชนิดตางๆ เชน อุปทานแรงงานไมจํากัด การพฒันาแบบสมดลุยและอสมดลุย การพัฒนาเนน
ความจําเปนพืน้ฐานและการพัฒนาโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาใหมากที่สุด เปนตน
 
 
 
EC 463 
นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ         3หนวยกิต 



(Economic Development Policies) 
( PR :  EC 362 ) 
ศึกษานโยบายเกี่ยวกับการลงทุนและการเลือกใชเทคนิคในการผลิต นโยบายเกี่ยวกบัการคาและความชวยเหลือจาก
ตางประเทศนโยบายเกี่ยวกบัประชากร นโยบายการเงนิและการคลังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายเกีย่วกับ
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม เปนตน
 
EC 464 
การวางแผนเศรษฐกิจเบื้องตน         3หนวยกิต 
(Principles of Economic Development Planning) 
( PR :  EC 362 ) 
แนวความคิดขั้นตนและคํานิยามเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนพัฒนา เทคนิคและวิธีการในการวางแผนและการจดัทํา
โครงการพัฒนา บทบาทของรัฐบาล การจัดองคการและประสานงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การ
วิเคราะหและการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
 
EC 465 
เศรษฐศาสตรสําหรับประเทศกําลังพัฒนา        3หนวยกิต 
(Economics of Developing Countries) 
( PR :  EC 362 ) 
ศึกษาลักษณะและปญหาของประเทศกําลังพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยทฤษฎีและขอมูล
ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การวิเคราะหถึงสาเหตแุละผลที่เกิดจากความลาหลัง เปาหมายและนโยบายเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ที่มีผลตอการจําเริญทางเศรษฐกิจ บทบาทของประเทศที่พัฒนาแลวในการแกไขปญหาของประเทศกําลังพัฒนา 
การบริหารและการใชแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและประเทศกาํลังพัฒนาอื่น ๆ
 
EC 469 
สัมมนาปญหาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม        3หนวยกิต 
(Seminar in Economic and Social Development Problems) 
( PR :  EC 362 ) 
ศึกษาพิจารณา อภิปรายเกีย่วกับปญหาที่เกดิขึ้นเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติที่ผานมา และแนวทาง
การแกไขที่เหมาะสม
 
 
 
EC 471 
คณิตเศรษฐศาสตรจุลภาค         3หนวยกิต 



(Mathematical Microeconomics) 
( PR :  EC 371 ) 
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคโดยใชแนวทางคณิตศาสตรโดยศึกษาถึงทฤษฎีผูบริโภค ทฤษฎีผูผลิต ดุลยภาพใน
ตลาดแขงขันไมสมบูรณแบบตางๆ ทฤษฎีการบริโภคหลายชวงเวลา ทฤษฎีการลงทุนหลายชวงเวลา และเศรษฐศาสตร 
สวัสดิการ
 
EC 472 
คณิตเศรษฐศาสตรมหภาค         3หนวยกิต 
(Mathematical Macroeconomics) 
( PR :  EC 371 ) 
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาคและนโยบายเศรษฐกจิโดยใชแนวทางคณิตศาสตรโดยเนนหนกัทางภาคการผลิต 
การเงินและระหวางประเทศ และแนวทางในการผสมผสานของทั้งสามภาค นอกจากนี้จะแสดงใหเห็นถึงแนวทางการ
นํา วิชาเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของดังกลาวไปใชในการแกปญหาที่เกิดขึน้จริง
 
EC 473 
การสรางแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร        3หนวยกิต 
(Operations Research Methods in Economic Analysis II) 
( PR :  EC 215 ) 
ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจ หลักในการสรางแบบจําลอง แบบจําลองเศรษฐกิจเชิงสถิตย 
แบบจําลองเศรษฐกิจเชิงพลวัต แบบจําลองนโยบายเศรษฐกิจและแบบจําลองเชิงเศรษฐมิต ิ
EC 476 
หลักการวจิัยดาํเนินงานทางเศรษฐศาสตร 2       3หนวยกิต 
(Operations Research Methods in Economic Analysis II) 
( PR :  EC 215 ) 
ศึกษาเกี่ยวกับการประยกุตใชวิธีการทางเชงิปริมาณเฉพาะในการแกปญหาตาง ๆ ที่เปนเรื่องราวกทางเศรษฐศาสตร 
โดยมีสาระสําคัญในเรื่อง ทฤษฎการตัดสินใจกระบวนการลูกโซ มารคอฟ ตัวแบบแถวคอย กําหนดการเชิงเสนโคง 
และกําหนดการเชิงพลวัต
 
 
 
 
EC 477 
เศรษฐมิติ 2           3หนวยกิต 



(Economietrics II) 
( PR :  EC 377 ) 
ศึกษาวิธีการประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุดทั่วไปสําหรับแบบจาํลองสมการเชิงเดี่ยวปญหาตาง ๆ ใน
แบบจําลองสมการเชิงเดีย่ว รวมทั้งแบบจําลองระบบสมการเกี่ยวเนื่องและวิธีการประมาณคา
 
EC 478 
วิธีการทางเศรษฐมิต ิ          3หนวยกิต 
(Economietric Methods) 
( PR :  EC 377 ) 
ศึกษาวิธีการประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุดทั่วไปสําหรับแบบจาํลองสมการเชิงเดี่ยวปญหาตาง ๆ ใน
แบบจําลองสมการเชิงเดีย่ว รวมทั้งแบบจําลองระบบสมการเกี่ยวเนื่องและวิธีการประมาณคา
 
EC 479 
เศรษฐมิติประยุกต          3หนวยกิต 
(Applied Econometric) 
( PR :  EC 377 ) 
ศึกษาแนวทางการสรางแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร โดยเชื่อมระหวางทฤษฎีของวชิาเศรษฐมิติกบัแนวทางปฏิบัติ 
และใชทฤษฎขีองเศรษฐมิติเปนเครื่องมือในการวิเคราะหความเปนจรงิในปจจบุัน โดยใหทราบถึงวิธีการตีความหมาย
ของสมการถดถอย พรอมทั้งมีการศึกษาเปนรายกรณีดวย
 
EC 481 
เศรษฐศาสตรทรัพยากรการเกษตร         3หนวยกิต 
(The Economics of Agricultural Resource) 
( PR :  EC 382 or CI ) 
ศึกษาใหเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรการเกษตร ความตองการที่มีตอทรัพยากรการเกษตรสภาพทั่วไปของการใชทรัพยากร
การเกษตรของไทย การใชทรัพยากรที่เหมาะสมทรัพยากร แรงงาน การใชเครื่องจักรกลในการผลิตการเกษตร การใช
วัสดุเคมี ยาปราบศัตรูพืช การใชและนโยบายการใชทีด่ินในการผลิต ความกาวหนาในการใชทรัพยากรนโยบายในการ
ใชทรัพยากรการเกษตรเอการพัฒนาการเกษตร
 
 
 
 
EC 482 
เศรษฐศาสตรการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร      3หนวยกิต 



(Economics of Technological Change in Agriculture) 
( PR :  EC 381 ) 
เปนการศึกษาถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในแงเศรษฐศาสตร การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร การ
แพรกระจายเทคโนโลยีการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่มีตอเกษตรกร ผลผลิต การจางงาน
และเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งศึกษา เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศตาง ๆ
 
EC 483 
เศรษฐศาสตรปญหาอาหาร         3หนวยกิต 
(Economics of the Food Problems) 
( PR :  EC 381 or CI ) 
ศึกษาถึงปญหาการขาดแคลนอาหารกับประชากรที่กําลังเพิ่มขึ้นและรายได โดยเฉพาะของประเทศกําลังพัฒนาใน
ปจจุบันและอนาคต ทั้งทางดานอุปสงคและอุปทานของอาหารคุณภาพของอาหารและโรคขาดอาหารของประชากร ที่
สําคัญคือการขาดโปรตีนซึ่งเกิดขึ้นไมเฉพาะแตในประเทศกําลังพัฒนาแตในประเทศที่พัฒนาแลวยังปรากฎวามกีาร
บริโภคอาหารโปรตีนไมไดตามมาตรฐาน โครงการชวยเหลือดานอาหารและโภชนาการ นโยบายอาหารและการ
พัฒนาเกษตรกรรมดานการผลิตอาหารและปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บรักษาและการจาํหนายอาหาร 
 
EC 484 
เศรษฐศาสตรการจัดสรรทรัพยากรน้ํา        3หนวยกิต 
(Economics of Water Resources and Planning) 
( PR :  EC 382 or CI ) 
การศึกษาโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตรมาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหถึงการจัดการทรัพยากรน้ํา การลงทุนในการ
จัดหาและการพัฒนาแหลงน้าํ ความตองการใชน้ําการกําหนดนโยบายและบทบาทของรัฐที่เกี่ยวกบัทรัพยากรน้ําของ
ประเทศศึกษาถึงแผนการใชน้ําทางการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งมีผลตอการพัฒนาตลอดจนเศรษฐศาสตรการ
ควบคุมมลพิษ 
EC 486 
นโยบายการเกษตร          3หนวยกิต 
(Agricultural Policies) 
( PR :  EC 381 ) 
ศึกษาขอบเขตลักษณะและความสําคัญของนโยบายการเกษตรการกําหนดนโยบายการเกษตรและการปฏิวัติ สภาพ
การเกษตรของไทย สภาพปญหาของภาคการเกษตรนโยบายการเกษตรในเรื่องแผนพัฒนาฯ และนโยบายการเกษตร
ของบางประเทศเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
EC 487 
เศรษฐศาสตรสงเสริมการเกษตร         3หนวยกิต 



(Economics of Agricultural Extension) 
( PR :  EC 381 ) 
ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค ปรัชญา หลักและวิธีการขั้นมูลฐานของเศรษฐศาสตรในการสงเสริม
การเกษตร การจัดการสงเสริมการเกษตรในประเทศไทยและในตางประเทศ เกษตรศาสตรเบื้องตนที่ใชในการสงเสริม
การเกษตรซึ่งไดแก ดิน พืช สัตว น้ํา และลมฟาอากาศ เปนตน
 
EC 488 
เศรษฐศาสตรวางแผนการเกษตร         3หนวยกิต 
(The Economics of Agricultural Planning) 
( PR :  EC 381 ) 
ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวความคิดในการพฒันาการเกษตร การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของปจจัยการผลิต การ
เชาที่ดิน กับแนวความคดิในการปฏิรูปที่ดินการวจิัยและความกาวหนาทางวิชาการเกษตร การนําเอาเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชการตลาดและการอุตสาหกรรมที่ใชผลิตการเกษตรเปนวตัถุดิบ ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาการ
เกษตร
 
EC 489 
หลักเศรษฐศาสตรสหกรณ         3หนวยกิต 
(Cooperative Economics 2) 
( PR :  EC 389 ) 
หลักการบริหารสหกรณ การบริหารงานสหกรณในประเทศไทย บทบาทของรัฐบาลกับการสงเสริมสหกรณ สหกรณ
กับการพัฒนาชนบท สหกรณในตางประเทศ เชน ญี่ปุน อินเดีย อเมริกา 
 
EC 491 
ประวัตแินวคิดทางเศรษฐศาสตรรวมสมัย        3หนวยกิต 
Comtemporary Economic Thoughts 
( PR :  EC 214 ) 
ศึกษาถึงแนวคดิทางเศรษฐศาสตรที่เริ่มเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางเชิงทฤษฎีในระยะตั้งแตภายหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 เปนตนมา ความเปนไปไดในการประยกุตใชและขอถกเถียงสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับแนวความคดิเหลานั้น
 
 
 
 
EC 497 
ระบบเศรษฐกจิเปรียบเทยีบ         3หนวยกิต 



(Comparative Economic System) 
( PR :  EC 103, EC 213, EC 214 ) 
เปรียบเทียบใหเห็นถึงลักษณะของระบบเศรษฐกิจตาง ๆ ของโลก ทั้งในดานรูปแบบทางทฤษฎี (Thoeretical Model) 
เชน ระบบเศรษฐกิจแบบเสรนีิยม สังคมนิยม ฯลฯ และเปรียบเทียบทั้งในดานปฏิบัติ กลาวคือ เปยบเทียบลักษณะของ
กลุมประเทศกสิกรรม (Agricultural Economic Group) กับกลุมประเทศอุตสาหกรรม (Industrial Economic Group) 
ทั้งนี้เพื่อใหนกัศึกษาเปรียบเทียบไดอยางเสรี
 
EC 499 
สัมมนาวิชาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ        3หนวยกิต 
(Seminar in Economic History) 
ศึกษากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและวิเคราะหเงื่อนไขที่นําไปสูการพัฒนาของประเทศที่พัฒนาแลวตาง ๆ ทัง้
ประเทศที่อยูในระบบเศรษฐกิจแบบทนุนยิม สังคมนิยม และแบบผสม ศึกษาเปรียบเทียบลําดับขั้นและเงื่อนไขการ
พัฒนาที่แตกตางกันระหวางกลุมประเทศกาํลังพัฒนาทั้งหลายเพื่อนําสูแนวคดิเกีย่วกบัการประยกุตรูปแบบและ
แนวทางการพฒันาที่เหมาะสมกับประเทศไทยตอไป
 
EC 561 
การพัฒนาเศรษฐกิจชนบทไทย 1         3หนวยกิต 
(Thai Rural Economic Development 1) 
( PR :  EC 362 และอีก 2 วิชา ในสาขา or CI ) 
ศึกษาทฤษฎี ปญหา และอุปสรรค ในการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลการพัฒนาชนบท รวมทั้งวิธีปฏิบตัิของหนวยงานของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท 
 
EC 562 
การพัฒนาเศรษฐกิจชนบทไทย 2         3หนวยกิต 
(Thai Rural Economic Development 2) 
( PR :  EC 362, EC 561 ) 
ศึกษาเนนหนกัถึงกรณีศึกษา (Case Studies) ตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทไทยโดยมุงวเิคราะหถึงอุปสรรค
และขอบกพรองตาง ๆ อีกทั้งศึกษาถึงวิธีวจิัยและเทคนิคตาง ๆ ของการสํารวจภาคสนาม (Field Survey) ดวย
 

การพัฒนาเศรษฐกิจชนบทไทย 3         3หนวยกิต 

 
 
 
EC 563 



(Thai Rural Economic Development 3) 
( PR :  EC 362 , EC 561 and EC 562) 

เศรษฐศาสตรการประมง          3หนวยกิต 
(Fisheries Economics) 
( PR :  EC 381 or CI  ) 

เศรษฐกิจการเงินสหกรณการเกษตร        3หนวยกิต 
(Financial Economics of Agrcultural Cooperatives) 
( PR :  EC 389 or CI ) 

 
 
 
 

มุงเนนหนักใหนักศกึษาทําการสํารวจภาคสนามรวมทั้งควรเขียนรายงานการออกสาํรวจภาคสนามดังกลาวอีกดวย
 
EC 581 

ความเขาใจเกีย่วกับทรัพยากรประมง ตลอดจนการใชอยางมีประสิทธิภาพ นโยบายการประมงของประเทศไทย ทฤษฎี
เศรษฐศาสตรที่นํามาประยกุตใชในการประมง เชน การดําเนินงานของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขนั ฟงกช่ันการผลิต
ทางการประมงผลผลิตทางการประมงทั้งแบบเสรีและแบบทางเศรษฐกจิ สวัสดิการทางการประมงการรวมมือ ทาํการ
ประมงระหวางประเทศ กฎระเบียบขอบังคบัทางการประมง บทบาทของสถาบัน เกษตรประมงในประเทศไทยที่
เกี่ยวของกับอาชีพประมงทะเลการจัดการ ทรัพยากรประมง
 
EC 583 

ศึกษาถึงเศรษฐกิจการเงนิสหกรณ เนนหลักและวิธีการเงินของสหกรณการเกษตร แหลงวิธีจดัหาและวิธีสงวนเงินทุน 
ตลอดจนนโยบาย แผน การควบคุมเงิน และการวิเคราะห การเงินของสหกรณการเกษตรโดยทัว่ไป วิธีการจัดหาเงิน 
ปญหาและวิธีแกปญหาการเงินของสหกรณการเกษตรทีอ่ยูในภาวะเศรษฐกิจกําลังพฒันา แหลงเงนิกูและวิธีการให
สหกรณ ประเภทนี้ที่อยูในภาวะเศรษฐกจิดังกลาวกูเงิน 
 
 

 
 
EC 584 
การวิเคราะหเศรษฐศาสตรเกษตรโดยวิธีการทางคอมพิวเตอร     3หนวยกิต 



(Computer APProach for Agricultural Economics) 
( PR :  EC 215 and CS 103 or CT 105 ) 

(Secondary School Curriculum) 

(Teaching of Self-Study Skills) 

(Curriculum and Instruction of Open Learning) 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนในระบบการศึกษาเปดของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในประเทศตาง ๆ ทั้งใน
อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย วามีรากฐานความเปนมาอยางไร แตกตางจากหลักสูตรและการสอนของ
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ปดอยางไร รวมทั้งเทคโนโลยีและแนวการศึกษาใหม ๆ ที่ใชกันในระบบโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยเปดปจจุบัน และแนวโนมของรูปการศึกษาอนาคตในอนาคต เพื่อเปนแนวทางและปพูื้นฐาน ใหทราบถึง
หลักสูตรและการสอนที่แตกตางกัน 
 
 
EE 223 
การเลน – การเรียนระดับปฐมวัย         3หนวยกิต 

ศึกษาการนําเอาวิธีการทางคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในทางเศรษฐศาสตรเกษตรทัง้ในระดับจุลภาคและระดับมหภาค 
ในระดบัจุลภาคจะเนนการศกึษาการวัดฟารมและการตัดสินใจ เชน การตัดสินใจเพื่อทําการผลิตภายใตความไม
แนนอน ผลการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีตอรายไดของฟารม การวิเคราะห input-output ในการผลิตสินคาเกษตรแตละ
ประเภทเปนตน สําหรับการศึกษาในระดับมหภาคเปนการเนนถึงการใชคอมพิวเตอรในการพัฒนาการเกษตร เชน การ
จัดสรรทรัพยากรน้ํา การศึกษาความสัมพนัธระหวางเกษตรและนอกเกษตร การวิเคราะหโครงการลงทุนดาน
การเกษตร เปนตน 
 
ED 313 
หลักสูตรโรงเรียนมัธยม          3หนวยกิต 

ศึกษาการวิเคราะหหลักสูตร การเรียน การสอน และการวัดผลในชั้นมธัยมศึกษา 
 
ED 323 
การสอนทักษะวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง       3หนวยกิต 

ฝกทักษะและวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยเสริมสรางนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควา สามารถเลือกวัสดุ
ส่ิงพิมพเพื่อการอาน การคนควา มีทักษะในการใชแหลงความรูตาง ๆ ใหเปนประโยชนตอการศึกษารูจักวิธีการคนควา 
รวบรวม เรียบเรียง และนําเสนอขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ และใหมีทักษะในการสอนวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ไดอยางด ี
 
ED 418 
หลักสูตรและการสอนการศึกษาระบบเปด        3หนวยกิต 



(Playing - Learning in Early Childhood Education) 

(Music and Movement Activities for Early Childhood Children) 

(Principles of Learning Experiences in Early Childhood Education) 

(Creative Activities for Early Childhood Children) 

 
 
 
 
 
EE 324 
การสอนวิชาทกัษะระดับปฐมวัย         3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎีของการเลนและความสําคัญของเครื่องเลน เพื่อการเรียนการสอนระดบัปฐมวัย การเลือกและใชเครื่องเลน
ใหเหมาะสมกบัวัยและพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัยการออกแบบและการผลิตเครื่องเลนดวยวัสดุทีห่างายและประหยดั 
ตลอดจนการจดัเก็บรักษานวตักรรมของเครื่องเลนเพื่อการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย และการวเิคราะหเครื่องเลน
ในทองตลาด
 
EE 224 
กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย      3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย คุณคา และจุดมุงหมายของการสอนกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสําหรับเดก็ หลักและวิธีการ
จัดกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กที่ถูกตองตามหลักสรีรวิทยา การเคลื่อนไหวทีส่อดคลองสัมพันธกับ
จังหวะ การเคลื่อนไหวโดยอิสระจากวัสดหุางาย การทดลองจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
 
EE 313 
หลักการจัดประสบการณการเรียนการสอนระดับปฐมวัย      3หนวยกิต 

ศึกษาความสําคัญ จุดมุงหมาย แนวทางและวิธีการจดัประสบการณแบบตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจดั
กิจกรรม การเตรียมการสอนและการใชส่ืออุปกรณ การวดัและประเมินผลเด็กปฐมวยั และฝกปฏิบัตกิารสอนในระดับ
ปฐมวัยศกึษา
 
EE 323 
กิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย        3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิดและขั้นตอนของการพัฒนาความคิดสรางสรรค กิจกรรมและวิธีการสงเสริม
ความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยในดานศิลปะ ส่ือที่ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค การวัดและประเมนิความคิด
สรางสรรคของเด็ก รวมตลอดถึงการฝกกิจกรรมสรางสรรค
 



(Teaching Learning Skill in Early Childhood Education) 

การสอนธรรมชาติศึกษาระดบัปฐมวัย        3หนวยกิต 
(Teaching Nature Studies in Early Childhood Education) 

การวิเคราะหหนังสือสําหรับเด็ก         3หนวยกิต 
(Analysis of Children Books) 

หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา      3หนวยกิต 
(Curriculum and Instruction in Elementary Level) 

 
 
 

ศึกษาความหมาย จุดมุงหมาย เนื้อหาของกลุมวิชาทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย หลักการสอน 
แนวทางการวดัและประเมินผลวิชาทักษะ การเตรียมการสอนตลอดจนการผลิตส่ืออุปกรณ และฝกปฏิบัติการสอนวิชา
ทักษะสําหรับเด็กปฐมวัย
 
EE 325 

ศึกษาคุณคา ความมุงหมายของการสอนธรรมชาติศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวัย การจัดโปรแกรมการสอนแบบบูรณาการ 
โดยใชธรรมชาติศึกษาเปนแกนนํา เทคนิคการสอนและสื่อการสอนธรรมชาติศึกษาสําหรับเด็กเพือ่สงเสริมการอนุรักษ
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม การจัดมุมธรรมชาติศึกษาในชั้นเรียนและโรงเรียน และเตรียมการสอนและบันทึกการสอน 
ตลอดจนทดลองฝกปฏิบัติการสอนธรรมชาติศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
 
EE 343 

ศึกษาประวัติความเปนมาและแนวโนมในอนาคตของหนังสือสําหรับเด็ก ลักษณะของหนังสือที่ดสํีาหรับเด็ก หลักการ
วิเคราะหหนังสือสําหรับเด็ก การสํารวจและการวเิคราะหหนังสือที่มีอยูในทองตลาด ตลอดจนการเลือกใชหนังสือเพื่อ
การเรียนการสอนเด็กปฐมวยั
 
EE 353 

ศึกษาความหมาย หลักการ วิวัฒนาการของการประถมศึกษา หลักสูตรประถมศึกษาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ในระดบัประถมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียน
การสอน ตลอดจนปญหาและแนวโนมของการประถมศึกษา
 
 

 
EE 361 
การสอนระดบัประถมศึกษา 1         3หนวยกิต 



(Teaching in Elementary Level 1) 
ศึกษาหลักสูตรกลุมทักษะทีเ่ปนเครื่องมือการเรียนรูภาษาไทยและคณิตศาสตรรวมทั้งกลุม ประระสบการณพิเศษ 
ภาษาอังกฤษการวิเคราะหเอกสารหลักสูตร หลักจิตวิทยาและเทคนิค การสอน การใชส่ือการสอน การจัดทําแผนการ
สอน การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยเนนทกัษะกระบวนการและกระบวนการเรียนรูตาง ๆ การสอนทักษะการ
ฟง พูด อาน และเขียน การสรางแบบฝกหดั การวดัและประเมินผลและการฝกทักษะการสอน

(Teaching in Elementary Level 2) 
ศึกษาหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย กลุมการงานและพืน้ฐานอาชีพ รวมทั้ง
กลุมประสบการณพิเศษ วิชาอาชีพเกี่ยวกับการดํารงชีวิตการวิเคราะหเอกสารหลักสูตร หลักจิตวิทยาและเทคนิคการ
สอน การใชส่ือการสอน การจัดทําแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเนนการบูรณาการ ทักษะ
กระบวนการ และกระบวนการเรียนรูตาง ๆ การสรางแบบฝกหัด การวัดและประเมนิผลและการฝกทักษะการสอน

(Teaching Thai in Elementary Level) 

(Teaching Mathematics in Elementary Level) 

 
EE 362 
การสอนระดบัประถมศึกษา 2         3หนวยกิต 

 
EE 363 
การสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา        3หนวยกิต 

ศึกษาความสําคัญและจุดมุงหมายของการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถม สารประกอบหลักสตูรนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยหลักและเทคนิคการสอน พัฒนาการทางภาษา การสอนทักษะการฟง 
พูด อานและเขียนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนทักษะกระบวนการ การเลือกใชหนังสือเรียนและหนงัสือ
อานประกอบการใชส่ือการเรียนการสอน การเลือกแบบฝกหัด การวัดและประเมนิผล และการฝกทักษะการสอน
 
EE 364 
การสอนวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา       3หนวยกิต 

ศึกษาความสําคัญและจุดมุงหมายของการสอนวิชาคณิตศาสตรในระดบัประถมศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร หลักและเทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนโดยเนนทักษะกระบวนการ การใชส่ือการเรียนการสอน การเลือกแบบฝกหดัการวดัและประเมินผล และการ
ฝกทักษะการสอน
 
 
 
EE 365 
การสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา       3หนวยกิต 



(Teaching English in Elementary Level) 

(Teaching Character Development) 

(Teaching Work-Oriented Experiences) 

 
EE 384 
ความคิดสรางสรรคสําหรับเด็ก         3หนวยกิต 

ความสําคัญและจุดมุงหมายของการสอนวชิาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักและเทคนิคการสอน การสอนทักษะการฟง พูด อานและ
เขียน การจัดกจิกรรมการเรียน การสอนโดยเนนทกัษะกระบวนการ การใชส่ือการเรียนการสอน การเลือกแบบฝกหัด 
การวัดและประเมินผล และการฝกทักษะการสอน
 
EE 366 
การสอนวิชากลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต       3หนวยกิต 
(Teaching Life Experiences) 
ศึกษาความสําคัญและจุดมุงหมายของการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวติเอกสารประกอบหลักสูตร นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวติหลักและเทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเนนทักษะกระบวนการ กระบวนการแกปญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะทางสังคม 
การใชส่ือการเรียนการสอน การเลือกแบบฝกหัดการวัดและประเมินผล และการฝกทกัษะการสอน 
 
EE 367 
การสอนวิชากลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย        3หนวยกิต 

ศึกษาความสําคัญและจุดมุงหมายของการสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย เอกสารประกอบหลักสูตร นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเรียนการสอน กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย หลักและเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ  การจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเนนทักษะ กระบวนการและสรางเสริมลักษณะนิสัย การใชส่ือการเรียนการสอน การ
เลือกแบบฝกหัด การวัดและประเมนิผลและการฝกทักษะการสอน
 
EE 368 
การสอนวิชากลุมการงานและพื้นฐานอาชพี       3หนวยกิต 

ศึกษาความสําคัญและจุดมุงหมายของการสอนกลุมการงานและพืน้ฐานอาชีพเอกสารประกอบหลกัสูตรนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเรียนการสอนกลุมการงานและพืน้ฐานอาชีพ หลักและเทคนิคการสอน การจัดกจิกรรมการเรียน
การสอน โดยเนนทักษะกระบวนการ การปลูกฝงคานิยมและเจตคตใินการทํางาน การทําบัตรงานการใชส่ือการเรียน
การสอน การเลือกแบบฝกหดั การวดัและประเมินผลและการฝกทักษะการสอน
 
 



(Creative Thinking for Children) 

(Readiness Activities for Children) 
ความหมายและความสําคัญของการเตรียมความพรอม แนวคิดและทฤษฎีในการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอม 
ธรรมชาติและการเรียนรูของเด็ก ความสําคัญและทฤษฎีของการเลนการเตรียมส่ือ การฝกทักษะการจดักิจกรรมและ
การจัดศูนยการเรียน 
 
EE 386 

(Outdoor Activities for Children) 

(Extracurricular Activities) 

ความหมายและความสําคัญของความคิดสรางสรรค ลักษณะของผูมีความคิดสรางสรรคองคประกอบที่สําคัญของ
ความคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคปจจัยที่มีผลตอความคิดสรางสรรค การวัดและ
ประเมินผลความคิดสรางสรรค การสอนและฝกใหเด็กเกิดความคดิสรางสรรค
 
EE 385 
การจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับเด็ก       3หนวยกิต 

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนนอกหองเรียนสําหรับเด็ก      3หนวยกิต 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคในการจัดกิจกรรมนอกหองเรยีนที่เนนแบบบูรณาการให
สอดคลองกับสภาพทองถ่ินและเพื่อสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
 
EE 387 
การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร         3หนวยกิต 

ความหมายและจุดมุงหมายของการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร ความสัมพันธระหวางหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หลักการจัดกิจกรรมเสิรมหลักสูตร กิจกรรมประเภทตาง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมประสบการณ วิชาการและ
พัฒนาการของนักเรียนทุก ๆ ดาน หลักการจัดตารางเวลาปฏิบัติกิจกรรม การบริหารและการประสานงานกับบคุคล
และสถาบันอื่นที่เกีย่วของ การเขียนโครงการตาง ๆ การติดตามผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
 
 
 
 
 
EE 413 
หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปฐมวัย3หนวยกติ 



(Curriculum and Instruction in Early Childhood Education) 

(Teaching Ethics in Early Childhood Education) 

(Teaching Special Children in Regular Classroom) 

(Student Teaching in Early Childhood Level) 

ศึกษาความเปนมาของหลักสูตรและแนวการจัดประสบการณการเรยีนการสอนปฐมวัย แนวคิด และทฤษฎีการเรียน
การสอนปฐมวัยทีน่ําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัย ศึกษาโครงสรางและวเิคราะหแนว
การจัดประสบการณปฐมวัยแบบตาง ๆ ที่ใชในปจจุบนั ศกึษาปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลกัสูตรการสอน
ปฐมวัย การสรางหนวยการสอนแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัย
 
EE 423 
การสอนจริยศกึษาระดับปฐมวัย         3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย แนวคิด และความสําคัญของการสอนจริยธรรมสําหรับเด็ก จุดมุงหมายคานยิม และจริยธรรม
เบื้องตนที่ควรปลูกฝงใหกับเด็กที่สอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย หลักการสอนจริยธรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย การใชหุน และนิทานในการสอน จริยธรรมสําหรับเด็ก การทดลองจัดกิจกรรมและปฏิบัติการสอน
 
EE 424 
การสอนเด็กพเิศษในชัน้เรียนปกต ิ        3หนวยกิต 

ศึกษาความหมายและลักษณะเฉพาะของเด็กพิเศษแตละประเภททั้งเด็กฉลาด เดก็ที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มี
ความผิดปกตทิางดานตาง ๆ วิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิเศษในชัน้เรียนปกติและธรรมชาติของเด็กพิเศษ
บทบาทของครูและผูปกครองในการชวยเหลือเด็กพิเศษ
 
EE 433 
การฝกสอนระดับปฐมวยั          6หนวยกิต 

การฝกภาคสนามในโรงเรียนอนุบาล ศูนยเด็กปฐมวัย โดยฝกทั้งดานการสอนและการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวยั
ตลอดจนงานครูที่นอกเหนอืจากการสอนในชั้นเรยีน ซ่ึงรวมถึงการเตรียมการสอน การใชเทคนิคการสอน การผลิต
และใชส่ือการสอน การสรางบรรยากาศและการควบคุมชั้นเรียนการประเมินพัฒนาการเด็ก งานธุรการในความ
รับผิดชอบของครู และการชวยงานในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
 
 
 
 
 
EE 483 
การจัดกจิกรรมและสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศกึษา      3หนวยกิต 



(Learning Activities and Instructional Media in Elementary Level) 
หลักสูตร หลักการและแนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การจัดชั้นเรยีน การประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน หลักการเลือกและการใชส่ือการสรางและฝกปฏิบัติการใชส่ือประกอบการสอนวิชาตางๆ การ
ประเมินผลการใชส่ือ 
 
EF 103 
ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม         3หนวยกิต 
(Introduction to Modern Education) 

(Education for the Development of Life and Society) 

(General Knowledge for Teachers) 

(History of Education) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษา องคประกอบที่มีอิทธพิลตอการศึกษา การศึกษาของประเทศที่เปนแบบฉบับ
การศึกษาของประเทศไทย ภาพพจนทางการศึกษาของโลกปจจุบันและอนาคต
 
EF 105 
การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม        3หนวยกิต 

ศึกษาองคประกอบตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับนกัศึกษา โดยเนนสภาพความตองการพื้นฐานอันไดแก ความรูเกี่ยวกับ
ประชากรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจและรวมไปถึงอุดมการณของชาติ
และการปกครอง
 
EF 203 
ความรูเบื้องตนสําหรับครู          3หนวยกิต 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของครู ประวัติการฝกหัดครู สถานะของครูในปจจบุัน หนาที่ คณุธรรม และ
จรรยาบรรณของครู องคกรวิชาชีพครู เกณฑมาตรฐาน วชิาชีพและการยกยองครู การปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูป
วิชาชีพครู ความรูเกี่ยวกับวชิาชีพครูในตางประเทศ กฎหมาย และกฎระเบียบที่ครูควรทราบ
 
EF 233 
ประวัติศาสตรการศึกษา          3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทางการศึกษาในอดีตทีมีผลสะทอนตอการจัดการศึกษาในปจจุบนั
 
 
 
EF 234 
ปรัชญาการศึกษาเบื้องตน          3หนวยกิต 



(Introduction to Philosophy of Education) 

ศึกษาศาสตรตามแนวพุทธศาสตร         3หนวยกิต 
(Buddhistic Thought in Education) 

(Principles of Education) 

(Education in ASEAN Countries) 

(Education in Western Europe) 

เปนวิชาทีก่ลาวถึงความมุงหมาย ความสําคญัของปรัชญาทางการศึกษา และกลาวถึงหนาที่ความสัมพันธระหวาง
ปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาการศึกษาสาขาตาง ๆ ที่นักปรัชญาและนกัการศึกษาควรรู
 
EF 236 

ศึกษา วเิคราะหหลักการทางแนวพุทธศาสตรที่นํามาประยุกตใชในเรื่องปรัชญาการศึกษา หลักการของระบบการเรียน
และการสอน จิตวิทยาการศกึษา การแนะแนวการศึกษา ส่ือการศึกษา การพัฒนาหลกัสูตร การบริหารการศึกษา การ
ติดตามและประเมินผลการศกึษาตลอดชวีติ เพื่อใหเปนพื้นฐานของชวีิต และการจัดการศึกษาของไทย
 
EF 313 
หลักการศึกษา           3หนวยกิต 

ศึกษาถึงพัฒนาการของการศึกษา ปรัชญา และปรัชญาการศึกษา นโยบายและแผนการศึกษา การจดัระบบการศึกษา
ของไทยและตางประเทศ ความเปนมาของหลักสูตร ความสําคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพครู กฎระเบียบปฏิบัติ
สําหรับขาราชการครูและการจัดกิจกรรมพเิศษ
 
EF 333 
การศึกษาในกลุมประเทศอาเซี่ยน         3หนวยกิต 

ศึกษาถึงววิัฒนาการและแนวความคิดในการจัดการศึกษาประเทศในกลุมประเทศอาเซี่ยน ไดแก ประเทศไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร อินโดนิเซีย ฟลิปปนส และบรูไน โดยแสดงสภาพการศึกษาอนัเปนระบบทีสั่มพันธกับระบบเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
 
EF 334 
การศึกษาในกลุมประเทศยุโรปตะวันตก        3หนวยกิต 

ศึกษาถึงประวตัิ แนวคิดและการจัดการศกึษาของประเทศในกลุมยุโรปตะวนัตก ไดแก ประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส 
เยอรมันตะวันตก และกลุมประเทศสแกนดเินเวยี โดยแสดงสภาพการศกึษาอันเปนระบบที่สัมพันธกับระบบเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง
 
EF 335 
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา        3หนวยกิต 



(Education in the United States) 

(Education in Socialist Countries) 

(Elementary Education) 

(Secondary Education) 

ศึกษาประวัติ และพัฒนาการของการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา แนวคิดและนโยบาย ระบบการศึกษา การบริหาร
จัดการ หลักสตูรและการเรียนการสอนในระดับตางๆ ในปจจุบันรวมทั้งปญหาและแนวโนมทางการศึกษาในอนาคต
 
EF 336 
การศึกษาในกลุมประเทศสังคมนิยม        3หนวยกิต 

ศึกษาถึงการจดัการศึกษาของประเทศในกลุมสังคมนิยม โดยพิจารณาถึงปรัชญาการศึกษา ระบบการศึกษา การบรหิาร
การศึกษา ตลอดจนปญหาและแนวโนมในอนาคต
 
EF 343 
การประถมศึกษา          3หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการการประถมศึกษา การบริหารโรงเรียน หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน สภาพปจจุบัน ปญหา 
และแนวทางแกปญหาของการประถมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากับการประถมศึกษา ตลอดจน
ศึกษาแนวโนมการประถมศึกษาของไทย
 
EF 344 
การมัธยมศึกษา           3หนวยกิต 

ศึกษาถึงหลักการ วิวัฒนาการการมัธยมศึกษา การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
สภาพปจจุบนัของการมัธยมศึกษา ปญหาและแนวโนมของการมัธยมศึกษาของประเทศไทย
 
EF 345 
การอุดมศึกษา           3หนวยกิต 
(Higher Education) 
ศึกษาความหมาย ขอบขาย จุดมุงหมายและหลักการของการอุดมศึกษา หนาที่และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา การ
บริหารจัดการ หลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิตนักศึกษา ประวัติและพัฒนาการของการอุดมศึกษาไทยและ
ตางประเทศ รวมทั้งปญหาและแนวโนมในอนาคต 
 
 
 
EF 346 
วิทยาลัยชุมชน           3หนวยกิต 



(The Community College) 

(Vocational Education) 

(Women and Education) 

(Education and Community Development) 

(Problems and Trends in Education) 
ศึกษาปญหาทางการศึกษาตามลักษณะของระดับหรือประเภท การศึกษาที่จัดในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกพรอมทั้ง
แนวทางการแกไขปญหาเหลานั้น เพื่อใหเห็นแนวโนมการพัฒนาการศกึษาในอนาคต
 

ศึกษาสภาพ แนวความคดิ ความเปนมาของวิทยาลัยชุมชน จุดมุงหมายและการดําเนนิงานองคกรทีเ่กี่ยวของ
ลักษณะเฉพาะของนักศึกษา การพัฒนาหลกัสูตร และสาขาวิชาชีพและโครงการพิเศษเพื่อใหเปนไปตามความตองการ
ของชุมชน
 
EF 347 
การอาชีวศึกษา           3หนวยกิต 

ศึกษาสภาพ แนวความคดิ ความเปนมาของอาชีวศึกษา ลักษณะโครงสรางของการจัดระบบ และการบริหารอาชีวศึกษา 
ตลอดจนปญหา ซ่ึงจัดในสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย  
 
EF 353 
สตรีกับการศึกษา          3หนวยกิต 

ศึกษาถึงสถานภาพทางการศกึษาของสตรีบทบาทและฐานะของสตรีในอดีต ปจจุบนัและอนาคต ศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบระหวางการศึกษาของสตรีในตางประเทศกบัสตรีในประเทศไทย
 
EF 363 
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน         3หนวยกิต 

ศึกษาความหมายของชุมชนไทยโดยเนนหนักในดานการศึกษา หลักการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงคและวิธีการของการ
พัฒนาชุมชน การจัดสถาบันการศึกษาเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาชมุชน มหาวิทยาลัย วิทยาลยัครู วิทยาลัยชุมชน 
และโรงเรียนชุมชน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อฝกอบรมสมาชิกของชุมชน
 
EF 369 
ปญหาและแนวโนมทางการศึกษาในปจจบุัน       3หนวยกิต 

 
 
EF 374 
นวัตกรรมการศึกษา          3หนวยกิต 



(Innovations in Education) 

(School Pupulation Education) 

(Principles of Adult and Continuing Education) 

(Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life) 

(Sentences and Vocabulary in General Use) 

การนําวิธีการใหม ๆ ที่เปลี่ยนไปจากเดิมใชในการจดัการศึกษา การเรยีนการสอนการจัดชั้นเรียน การประเมินผล การ
ใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัย รวมทั้งการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา และการใชส่ือตางๆ ดวย
 
EF 383 
ประชากรศึกษาในโรงเรียน         3หนวยกิต 

ศึกษาถึงทฤษฎีประชากรศึกษาโดยทัว่ไป ประชากรในวยัประถมศึกษา และมัธยมศึกษา วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับ
ประชากรศึกษาในระดับตางๆ พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการแกปญหา
 
EF 393 
พื้นฐานการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง       3หนวยกิต 

ศึกษาเบื้องตนของการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง ไดแกประวตัิความเปนมา ความหมาย ความสําคัญ ปญหา
ของบุคคลในวัยผูใหญ ศึกษาหลักการสอนผูใหญ การจดัสิ่งแวดลอมและบรรยากาศเพื่อการเรียนรูของผูใหญ บทบาท
ของการศึกษาผูใหญ การพฒันาประเทศ การจัดการศกึษาผูใหญในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนแนวทาง
เปรียบเทียบ
 
EN 101 
ประโยคพื้นฐานและศัพทจําเปนในชวีิตประจําวัน       3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะของประโยคพืน้ฐาน ศัพท และสํานวนทีจ่าํเปนในชวีิตประจําวนั โดยเนนการสื่อความหมายดาน
ไวยากรณดวยรูปประโยค ลักษณะองคประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของขอความโดยการใช
เครื่องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมตาง ๆ ทั้งนี้โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทตางๆ
 
EN 102 
ประโยคและศพัททั่วไป          3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพทที่ใชอยูทั่วไป โดยเนนการสื่อความหมายดานไวยากรณดวยรูปประโยค ลักษณะ
องคประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของขอความโดยใชเครื่องหมายวรรคตอนและคําเชื่อมตาง ๆ
 
 
EN 201 
การอานเอาความ           3หนวยกิต 



(Reading for Comprehension) 

(Interpretative Reading) 

(English Pronunciation) 

(Controlled Conversation) 

ศึกษาวิธีและฝกอานขอความสั้นๆ ใหเขาใจถูกตอง โดนเนนเรื่องความสามารถในการกําหนดไดดวยหลักเกณฑวา คํา 
วลี ประโยค และขอความตางๆ ส่ือความหมายในสวนใดบาง ส่ือความหมายอยางไร และสื่อความหมายวาอยางใด ซ่ึง
จะครอบคลุมไปถึงเรื่องการใชอุปสรรคและปจจัย การใชเครื่องสังเกตในบริบท(contextual clues) ตลอดจนวิธีใช
พจนานกุรมและวิธีเลือกความหมายของศพัทตามพจนานุกรมมาใชโดยถูกตองกับความหมายของประโยคแลขอความ
 
EN 202 
การอานตีความ           3หนวยกิต 

ศึกษาวิธีและฝกจับประเด็นสาํคัญ เก็บรายละเอียดที่สําคัญและจับเจตนาของขอความตาง ๆที่อาน และศึกษาวิธีและฝก
อานอยางเร็วดวยความเขาใจ เพื่อคนหาสํารวจหรือทบทวนขอมูลตาง ๆ
 
EN 203 
การออกเสียงภาษาอังกฤษ         3หนวยกิต 

ศึกษาและฝกออกเสียงในภาษาอังกฤษทั้งเสียงสระ พยัญชนะ เสียงหนกั เบา (stress) และทํานองเสยีง (intonation ) 
โดยอาศัยคําอธิบายพื้นฐานทางภาษาศาสตร เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูสัญลักษณทางสทัศาสตรเพื่อประโยชนการเทียบ
เสียงในพจนานุกรม
 
EN 204 
การสนทนาในลักษณะที่กําหนดให        3หนวยกิต 

ศึกษาความมุงหมายและความหมายขององคประกอบในกระบวนการสนทนา และฝกสนทนาในเรื่องตางๆที่ผูใช
ภาษาอังกฤษมกัจะสนทนากนั โดยเรยีนรูวฒันธรรมที่เปนพื้นฐานและธรรมเนียมปฏิบัติที่ควบคูกับเรื่องสนทนา
ตลอดจนทาทางที่ใชประกอบกับถอยคําและประโยคตามแบบเจาของภาษา หัวขอสนทนาและประโยคตางๆที่ใช
สนทนาเปนไปตามที่กําหนดไวในบทเรยีน
 
 
 
 
 
 
EN 205 
การเขียนประโยคตาง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ        3หนวยกิต 



(Sentences and Short Paragraphs) 

(Introduction to English and American Literatures) 
ศึกษาลักษณะ คุณคา วิธีศึกษาและประวัติความเปนมาของวรรณคดีอังกฤษและ วรรณคดีอเมริกัน รวมทั้งศัพทเฉพาะ
และประเพณนีิยมของวิชาวรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีอเมริกัน โดยมีวรรณกรรมอังกฤษและวรรณกรรมอเมริกัน
บางชิ้นบางตอนเปนตวัอยางแบบฝกหัด
 
EN 241 
กวีนพินธประเภทบรรยาย         3หนวยกิต 
(Narrative Poetry) 

 ศึกษาลักษณะของภาษาเขยีน ฝกเขียนประโยคชนิดตา งๆ ใหส่ือความหมายที่ตองการโดยเริ่มจากเอกัตถประโยคไปสู
อเนกัตถประโยค และสังกรประโยคและฝกแปลเนื้อความเดิม ตลอดจนฝกเขียนอนุเฉทสั้น ๆ ตามเรื่องที่อานหรือ 
ภาพที่เห็น
 
EN 206 
การเขียนอนเุฉทชนิดตาง ๆ         3หนวยกิต 
(Paragraph Writing of Different Forms) 
ศึกษาลักษณะและฝกเขียนอนุเฉทสั้น ๆ โดยเริ่มจากแบบที่กําหนดและตอดวยแบบอิสระดวยเร่ืองงาย ๆ ในเชิงพรรณา 
(Descriptive) และเชิงบรรยาย (Narrative) ทั้งในรูปของการบอกเลา (Information) การใหคําแนะนํา (Instruction)และ
การใหคําอธิบาย (Illustration) 
 
EN 230 
ความรูเบี้องตนในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน     3หนวยกิต 

ศึกษากวีนิพนธอังกฤษและกวีนพินธอเมรกิันประเภทบรรยาย ในรูปมหากาพย (epic) บทขับขาน (balled ) นิทานคํา
กลอน (verse tale) และบทกวีนิยายสัญลักษณ (romance)โดยเนนเรื่องลักษณะโครงสรางบทประพันธ การใชฉาก การ
กําหนดลักษณะและการเสนอตัวละคร การกําหนดบทบาทและบทสนทนาของตัวละคร ตลอดจนรายละเอียดในการใช
อุปกรณทางวรรณศิลป
 
 
 
 
 
 
EN 250 
ขอเขียนรอยแกวประเภทพรรณาและประเภทบรรยาย      3หนวยกิต 



(Descriptive and Narrative Prose) 

(The Short Story of Plot) 

(The Novel of Action) 

 

(Introduction to English and American Drama) 

 

ศึกษาขอเขียนรอยแกวประเภทพรรณาและประเภทบรรยายในวรรณกรรมประเภทตาง ๆ โดยนักเขียนอังกฤษและ
นักเขียนอเมรกิัน โดยเนนวรรณกรรมประเภทเรียง (essay) การศึกษาครอบคลุมเรื่อง การเลือกจุดยืนในการเสนอ
เร่ืองราวการเลือกน้ําเสียงการสรางบรรยากาศ การเลือกและการใชถอยคาํและสํานวน ตลอดจนวิธีใชถอยคํา
เปรียบเทียบ
 
EN 253 
เร่ืองสั้นประเภทเนนการดําเนินเรื่อง        3หนวยกิต 

ศึกษาเรื่องสั้นประเภทการดาํเนินเรื่องโดยนักเขีนอังกฤษและนักเขียนอเมริกันโดยเนนเรื่องจุดยืนในการเสนอเรือ่งราว 
วิธีเปดฉาก วิธีดึงผูอานเขาสูปญหาของเรื่องการใชฉากและสัญลักษณประกอบ การลําดับภาพเพื่อนําไปสูเหตกุารณ 
อันเปนจดุสนใจสุดยอดของเรื่อง และวิธีจบในลักษณะหกัมุมในทิศทางที่คาดไมถึง
 
EN 255 
นวนยิายประเภทเนนเหตกุารณ         3หนวยกิต 

ศึกษานวนยิายประเภทเนนเหตุการณ โดยนักเขียนอังกฤษและนกัเขยีนอเมริกันโดยเนนเรื่องจุดยืนในการเสนอ
เร่ืองราว วิธีเร่ิมเรื่อง วิธีดําเนินเรื่องไปสูจดุสนใจสุดยอดและวิธีจบเรือ่ง ตลอดจนการใชฉากบทสนทนาและเหตกุารณ
ตาง ๆ สนับสนุนแนวความคิดอันเปนแกนของเรื่อง

EN 256 
ความรูพื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน      3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะและววิัฒนาการของการละครอังกฤษและละครอเมริกัน โดยเนนเรื่องปฏิกิริยาระหวางสังคมและการ
ละครในแตละสมัย และความเปลี่ยนแปลง ในแตละสมัยตลอดจนอิทธิพลที่ตกทอดสืบตอมาในการละครอังกฤษและ
ละครอเมริกันจนถึงสมัยปจจุบัน
 
 
 
 
 

EN 291 
ตํานานอันเปนพื้นฐานของวรรณคดี        3หนวยกิต 



(Mythological Background in Literature) 
ศึกษาเนื้อเร่ืองและแนวความคิดในเรื่องบางเรื่องจากตํานานกรีก โรมัน และชาติตะวันตกอื่นๆ รวมทัง้พระคัมภีรไบ
เบิ้ล โดยเชื่อมโยงถึงชื่อแกนเรื่องและเนื้อหาของวรรณกรรมตะวันตกทีไ่ดถายทอดเนือ้เร่ืองและแนวคิดจากตํานาน 

(General Conversation) 
ศึกษาวิธีและฝกสนทนาในเรือ่ง ทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะในเรือ่งที่นักศึกษาสนใจ โดยเนนการพัฒนาความสามารถในการ
ส่ือความหมายดวยวาจาอังกฤษของนักศึกษาใหเปนไปโดยสะดวกถูกตองทั้งในแงภาษามารยาท ชัดเจนและนาสนใจ
 
EN 304 
การอภิปรายและการกลาวสนุทรพจน        3หนวยกิต 
(Formal Discussion Speech) 

(Argumentative Writing) 

(Critical Reading) 

(Appreciative Reading) 

นั้น ๆ รวมทั้งศึกษาตํานานอนิเดียซ่ึงเปนบอเกิดของวรรณกรรมตะวันออกดวย
 
EN 303 
การสนทนาในเรื่องทั่ว ๆ ไป         3หนวยกิต 

ศึกษาวิธีและฝกอภิปรายในการประชุมแบบตาง ๆ และฝกกลาวสุนทรพจนโดยเนนเรื่องความถูกตองของวิธีปฏิบัติ
และความถูกตองของขอมูล เหตุผลและภาษาที่ใช
 
EN 305 
การเขียนเชิงสาธก          3หนวยกิต 

ศึกษาวิธีและฝกเขียนอนุเฉทและบทความเชิงสาธกขนาดสั้นที่แสดงเหตุผล(cause and effect) การเปรียบเทียบ 
(comparison and contrast) การวิเคราะห (analysis) โดยเนนเรื่องเอกภาพ (unity)  ความสมดุลย (balance) และความ
ตอเนื่อง (coherence) ของขอเขียน 
EN 306 
การอานเพื่อศกึษาขอเท็จจริง         3หนวยกิต 

ศึกษาวิธีและฝกอานขอความประเภทตาง ๆ เพื่อวิเคราะหในแงของความถูกตองของขอมูลและการใชเหตุผลซ่ึงเสนอ
ในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนศึกษาลักษณะของการใชคําและโวหารดวยจุดประสงคตาง ๆ และฝกจับสาระตามความเปน
จริงของคําและโวหารเหลานี้
 
 
EN 307 
การอานเพื่อความซาบซึ้ง          3หนวยกิต 



ศึกษาวิธีและฝกอานขอเขียนประเภทตาง ๆ เพื่อใหสามารถเขาใจรูปแบบและเนื้อหาอยางลึกซึ้ง เชนอานกลเม็ดตาง ๆ 
ที่ผูเขียนสอดแทรกไวในการเขียนไดถูกตองและจับความหมายในระดับตาง ๆ ของขอเขียนไดหมดจดตามเจตนาของ 
ผูเขียน
 
EN 309 
การฟงเพื่อความเขาใจ 1          3หนวยกิต 
(Listening for Comprehension 1) 

(English in Job Application) 

(English in Office Work) 

(Nature and Methods of Translation) 

(English for Guides) 

ศึกษาวิธีและฝกฟงในระดับประโยค โดยเนนที่การจําแนกเสียงของคาํที่มีการออกเสียงคลายกัน คําที่มีเสียงหนกั เสียง
เบา พรอมทั้งจบัทํานองเสียง (intonation) ตลอดจนฝกฟงขอความสั้นๆ เชนบทสนทนา การสัมภาษณ ขาว การโฆษณา  
โดยสามารถบอกไดวาขอความที่ฟงเปนขอความชนิดใดพรอมทั้งจับใจความสําคัญฝกเขียนตามคาํบอก (dictation) 
และเขียนบทสรุปจากขอความที่ไดยนิ
 
EN 320 
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน        3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบและฝกอานเขยีน ประกาศรบัสมัครเขาทํางานของอาชีพสาขาตาง ๆ แบบกรอกขอความเขาทํางาน 
จดหมายสมัครงาน ประวัตยิอสวนตัว (resume) และจดหมายรับรองความสามารถและความประพฤติของผูสมัคร
 
EN 321 
ภาษาอังกฤษทีใ่ชในสํานกังาน         3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบและฝกอานและเขียนจดหมายธุรกิจตาง ๆ บันทึกขอความสั่งงานตาง ๆ รายงานสรุปและรายงานการ
ประชุม โดยเนนเรื่องการอาน
 
EN 322 
จุดมุงหมายหลักการและวิธีแปล         3หนวยกิต 

ศึกษาเรื่องจดุมุงหมาย หลักการ และวิธีแปลแบบตาง ๆ และฝกแปลขอความตามทฤษฎีตาง ๆ ที่ไดศึกษา
 
 
 
EN 323 
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก         3หนวยกิต 



ศึกษาและฝกใชประโยคและขอความภาษาอังกฤษตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับงานมัคคุเทศก เชน การทกัทายและการกลาว
โอภาปราศรัย การบอกกลาวเร่ืองราวตาง ๆ การฟงและตอบคําถาม การพรรณนาลักษณะและความสําคัญและการ
บรรยาย ประวตัิของบุคคลสิ่งของและสถานที่ซ่ึงเปนจุดความสนใจของนักทองเที่ยวตลอดจนการพรรณนาไดโดยยอ
แตครอบคลุมสาระสําคัญในเรื่องภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม การปกครองและการเศรษฐกิจของประเทศไทย
 
EN 324 

(English in the Field of Science) 

(English in the Field of Economics) 

EN 327 
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร         3หนวยกิต 
(English in the Field of Political Science) 

ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร         3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะการเขียนในตาํรา วารสาร และรายงานในสาขาวิทยาศาสตร และฝกอานบทตัดตอนจากขอเขียนประเภท
นี้ เพื่อใหคุนเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยค ศพัทเฉพาะ และศัพททั่วไป ที่ใชกันอยูเปนปกติในขอเขยีน
เหลานี้จนสามารถทําความเขาใจเนื้อหาไดโดยถูกตองและรวดเร็ว
 
EN 325 
ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร        3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะการเขียนในตาํรา วารสารและรายงานในสาขาเศรษฐศาสตรและฝกอานบทตัดตอนจากขอเขียนประเภท
นี้ เพื่อใหคุนเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยค ศพัทเฉพาะและศัพททั่วไป ทีใ่ชกันอยูเปนปกติในขอเขยีน
เหลานี้ จนสามารถทําความเขาใจเนื้อหาไดโดยถูกตองและรวดเรว็
 
EN 326 
ภาษาอังกฤษในสาขาบริหารธุรกิจ         3หนวยกิต 
(English in the Field of Business Administration) 
ศึกษาลักษณะการเขียนในตาํรา วารสารและรายงานในสาขาบริหารธุรกิจและฝกอานบทตัดตอนจากขอเขียนประเภทนี้ 
เพื่อใหคุนเคยกับแนวการเขยีนรูปแบบของประโยค ศัพทเฉพาะและศพัททั่วไป ทีใ่ชกันอยูเปนปกติในขอเขียนเหลานี้  
จนสามารถทําความเขาใจเนือ้หาไดโดยถูกตองและรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 



ศึกษาลักษณะการเขียนในตาํรา วารสารและรายงานในสาขารัฐศาสตรและฝกอานบทตัดตอนจากขอเขียนประเภทนี้ 
เพื่อใหคุนเคยกับแนวการเขยีนรูปแบบของประโยค ศัพทเฉพาะและศพัททั่วไป ทีใ่ชกันอยูเปนปกติในขอเขียนเหลานี้  
จนสามารถทําความเขาใจเนือ้หาไดโดยถูกตองและรวดเร็ว

(English in the Field of Law) 

(English in the Field of Education) 

(Anglo - Saxon and Medieval Literatures) 

(Elizabethan Literatures) 

 
EN 328 
ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร         3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะการเขียนตวับททางกฎหมายและเอกสารทางกฎหมาย เชน สัญญาประกาศ หมายศาล และฝกอานบทตัด
ตอนจากขอเขยีนประเภทนี้ เพื่อใหคุนเคยกบัแนวการเขียนรูปแบบของประโยค ศัพทเฉพาะและศัพททั่วไป ที่ใชกนัอยู
เปนปกตใินขอเขียนเหลานี้ จนสามารถทําความเขาใจเนือ้หาไดถูกตองและรวดเร็ว
 
EN 329 
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร         3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะการเขียนในตาํรา วารสารและรายงานในสาขาศึกษาศาสตรและฝกอานบทตัดตอนจากขอเขียนประเภทนี้ 
เพื่อใหคุนเคยกับแนวการเขยีนรูปแบบของประโยค ศัพทเฉพาะและศพัททั่วไป ทีใ่ชกันอยูเปนปกติในขอเขียนเหลานี้  
จนสามารถทําความเขาใจเนือ้หาไดโดยถูกตองและรวดเร็ว
 
EN 330 
วรรคดีสมัยแองโกลแซกซันและสมัยกลาง        3หนวยกิต 

 ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในระหวางค.ศ. 449 ถึง ค.ศ. 1485 ซ่ึงสะทอนใหเห็นลักษณะของวรรณคดีในสมัย
แองโกลแซกซันและในสมัยกลาง ตลอดจนววิัฒนาการของวรรณคดอัีงกฤษจากสมยัแรกเริ่มมาจนถึงคริสตศตวรรษที่ 
15 ทั้งนี้โดยเนนเรื่องโลกทัศนและความรูสึกนึกคิดตลอดจนศิลปะการเขียนในวรรณกรรมที่สําคัญ เชน Beowulf และ 
ผลงานของนักเขียนสําคัญ เชน Geoffrey Chaucer และ Thomas Malory
 
 
 
 
 
 
EN 331 
วรรณคดีสมัยอลิซาบีธัน          3หนวยกิต 



ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในระหวาง ค.ศ. 1485 ถึง ค.ศ. 1625 ซ่ึงสะทอนใหเห็นความเติบโตและความกาวหนาใน
ศิลปะแขนงนี้ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงในแนวทางและวิธีการเขยีนซึ่งไดสืบทอดมรดกในทางจติใจ และทางศลิปะ
การเขียนบางประการไวทัง้นี้โดยเนนเรื่องโลกทัศน ความรูสึกนึกคิดและศิลปะการเขียนของนกัเขียนที่สําคัญ เชน 
Edmund Spencer, Francis Bacon, William Shakespeare และ Christopher Marlowe 
 
EN 338 
วรรณคดีสมัยคริสตศตวรรษที่ 17         3หนวยกิต 
(Seventeenth Century Literatures) 

(Eighteenth Century Literatures) 

(Romantic Literatures) 

(Victorian and Edwardian Literatures) 

ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในระหวางค.ศ. 1626 ถึง ค.ศ. 1700 ซ่ึงสะทอนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในรูป
ของการลดความเชื่อมั่นในความเปนไปไดลง โดยที่ยังสืบทอดประเพณีนยิมทางวรรณคดีบางประการไว ทั้งนี้โดยเนน
เร่ืองโลกทัศน ความรูสึกนึกคิดและศิลปะการเขียนของนักเขียนที่สําคัญ เชน John Donne, John Milton และ John 
Dryden
 
EN 339 
วรรณคดีสมัยคริสตศตวรรษที่ 18         3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในระหวาง ค.ศ. 1701 ถึง ค.ศ. 1800 ซ่ึงสะทอนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ
การเลือกเสนทางใหมซ่ึงยังรักษาเอกลัษณของชาวอังกฤษไว ทั้งนี้โดยเนนเรื่องโลกทศันความรูสึกนึกคิดและศิลปะ
การเขียนของนักเขียนสําคัญ เชน Alexander Pope, William Blake, Dr. Samuel Johnson, Oliver Goldsmith และ 
Daniel Defoe
 
EN 341 
วรรณคดีสมัยโรแมนติก          3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในระหวาง ค.ศ. 1800 ถึง ค.ศ. 1836 ซ่ึงสะทอนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในชั่วระยะเวลา
ส้ัน ๆ ไปในทศิทางตรงขามซึ่งไดกอตัวเงยีบ ๆ ตั้งแตกลางศตวรรษที่ 18 และมางอกงามในยุคนี้ ทําใหลักษณะที่เคย
เดนชัดในสมัยแองโกลแซกซันซึ่งไดเลือนลางไป ไดปรากฏชัดเจนอกีครั้งหนึ่ง ทั้งนี้โดยเนนโลกทัศน ความรูสึกนกึ
คิด และศิลปะการเขียนของนักเขียนที่สําคัญ เชน Robert Burns, William Wordsworth, John Keats, Lord Byron และ 
Percy Bysshe Shelley
 
 
EN 342 
วรรณคดีสมัยวิคตอเรียและสมัยเอ็ตเวอรเดียน       3หนวยกิต 



ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในระหวาง ค.ศ. 1837 ถึงค.ศ. 1900 ซ่ึงสะทอนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในแนวใหม ซ่ึง
ไดกลายเปนรากฐานของแนวความคิดตอมาจนถึงปจจุบนั ลักษณะแฝงเรนในเรื่องเกีย่วกับการพยายามที่จะสรางความ
จริงใหงดงามเทาความฝนซึ่งปรากฏตลอดมาในวรรณคดีอังกฤษ ไดปรากฏแจมชัดในวรรณกรรมสวนใหญของสมัยนี้ 
ทั้งนี้โดยเนนโลกทัศน ความรูสึกนึกคิด และศิลปะการเขยีนของนักเขียนสําคัญ เชน Thomas Carlyle, Lord Tennyson, 
Robert Browning, Matthew Arnold, Charles Dickens, George Bernard Shaw, Thomas Hardy และ John Ruskin
 
EN 351 
บทประพันธรอยแกวประเภทอรรถาธิบายและประเภทสาธก     3หนวยกิต 
(Expository and Argumentative Prose) 

EN 352 

(Lyrical Poetry)  

(The Short Story of Character) 

(The Novel of Character) 

ศึกษาโครงสรางของบทประพันธรอยแกวประเภทอรรถาธิบายและประเภทสาธกของนักขียนอังกฤษและอเมริกนั โดย
เนนเรื่องวิธีจัดลําดับเนื้อหา วธีิเสนอแนวความคิดวิธีเสนอขอมูล วิธีแจงแสดงเหตุผลและวิธีสรุป ตลอดจนวิธีใช
ประโยคสํานวนและถอยคํา
 

กวีนพินธประเภทแสดงอารมณและความคดิความรูสึกสวนตัว     3หนวยกิต 

ศึกษากวีนิพนธอังกฤษและกวีนพินธอเมรกิันประเภทแสดงอารมณและความคิดความรูสึกสวนตวั โดยศกึษาจลุคีต
นิพนธ (Sonnet) บทสรรเสริญ (Ode) และกลอนสั้นแสดงอารมณ (Lyric) และเนนวิธีการถายทอดอารมณและ
ความรูสึกนึกคิดของกวีตลอดจนการใชอุปกรณทางวรรณศิลป (Literary devices) ตาง ๆ
 
EN 355 
เร่ืองสั้นประเภทเนนพัฒนาการของบุคลิกภาพของตัวละคร      3หนวยกิต 

ศึกษาเรื่องสั้นประเภทเนนพฒันาการบุคลิกภาพของตวัละคร โดยนกัเขยีนอังกฤษและอเมริกัน โดยเนนเรื่องจดุยนืใน
การเสนอเรื่องการกําหนดลักษณะและบุคลิกภาพของตวัละคร การดึงผูอานเขาสูปญหาของเรื่องการใชฉากและ
เหตุการณพลิกบุคลิกภาพของตัวละครจนทําใหตวัละครมีพฤติกรรมที่คาดไมถึงในเหตุการณอันเปนจุดสนใจสดุยอด 
หรือใชฉากและเหตกุารณอันเปนจุดสนใจสดุยอดพลกิบุคลิกภาพของตัวละครสําคัญ ทําใหเร่ืองจบลงดวยการ
เปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงในความรูสึกของผูอานที่มีตัวละคร
 
 
 
EN 356 
นวนยิายประเภทเนนพัฒนาการในบุคลิกภาพของตัวละคร      3หนวยกิต 



ศึกษานวนยิายประเภทเนนพฒันาการในบคุลิกภาพของตัวละคร โดยนักเขียนอังกฤษและนกัเขยีนอเมริกัน โดยเนน
เร่ืองจุดยนืในการเสนอเรื่องวิธีเริ่มเรื่องวิธีแสดงพัฒนาการในบุคลิกภาพของตัวละคร วิธีเสนอจุดสนใจสุดยอด และวิธี
จบเรื่อง ตลอดจนการใชฉากบทสนทนาและเหตกุารณตาง ๆ เพื่อแสดงแนวความคิดอันเปนแกนของเรื่อง 
EN 357 
นวนยิายประเภทเนนปฏิกิริยาระหวางบุคลิกภาพและเหตุการณ     3หนวยกิต 
(The Dramatic Novel) 
ศึกษานวนยิายประเภทเนนอทิธิพลซ่ึงบุคลิกภาพและเหตกุารณมีตอกนัโดยนักเขียนองักฤษและนักเขียนอเมริกัน โดย
เนนเรื่องจดุยนืในการเสนอเรื่องวิธีเริ่มเรื่องวิธีแสดงบุคลิกภาพของตวัละคร การเลือกเหตุการณวิธีแสดงความเชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องระหวางบุคลิกภาพของตัวละครกบัเหตุการณตาง ๆ ในเรื่องวิธีเสนอจุดสนใจสุดยอดและวธีิจบเรื่องตลอดจน
การใชบทสนทนาและสิ่งประกอบอื่น ๆ เชน ฉากสัญลักษณ เพื่อประกอบการแสดงแนวความคิดอันเปนแกนของเรื่อง
ใหชัดเจนและมีน้ําหนกัยิ่งขึน้
 
EN 358 
บทละครประเภทสัจนยิมและประเภทสัจนยิมแปรรูป      3หนวยกิต 
(Realistic and Modified Realistic Drama) 

(Absured Drama) 

(Famous English Women Novelists' Major Works) 

ศึกษาลักษณะและววิัฒนาการของบทละครประเภทสัจนยิม (Realistic Drama) และประเภทสัจนิยมแปรรูป (Modified 
Realistic Drama) โดยนกัเขยีนอังกฤษและนักเขียนอเมริกัน โดยเนนเรื่องวิธีเสนอแกนของเรื่อง (Theme) วิธีวางโครง
เร่ือง (Plot) และวิธีกําหนดลกัษณะของตวัละคร (Characterization) ตลอดจนการสรางบทสนทนาและการใชอุปกรณ
ตาง ๆ
 
EN 359 
บทละครประเภทแหวกแนว         3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะและววิัฒนาการของบทละครประเภทแหวกแนว (Absured Drama) โดยนักเขยีนอังกฤษและนกัเขียน
อเมริกัน โดยเนนเรื่องวิธีเสนอแกน 
ของเรื่อง (Theme) วิธีการวางโครงเรื่อง (Plot) และวิธีกําหนดลักษณะของตัวละคร (Characterization) ตลอดจนการ
สรางบทสนทนาและการใชอุปกรณประกอบตาง ๆ
 
 
 
EN 361 
นวนยิายสําคญัของนักเขียนสตรีอังกฤษมีช่ือ       3หนวยกิต 



ศึกษาศิลปะการเขียนและโลกทัศนของนักเขียนสตรีในนวนิยายสําคัญของ Jane Austen, The Brontes และ George 
Eliot โดยเนนเรื่องทัศนะของผูเขียนตอฐานะและบทบาททางสังคมของสตรี
 
EN 362 
กวีนพินธของวิลเลียม เวิรดสเวิรธ         3หนวยกิต 
(William Wordsworth's Poems) 

กวีนพินธของจอหน คีทส         3หนวยกิต 
(John Keats' Poems) 
ศึกษากวีนิพนธของ Keats โดยเฉพาะอยางยิ่งโศลก (odes) ตาง ๆ และ literary ballad "La Belle Dame Sans Mercy" 
และ narrative poem "The Eve of St. Agnes" โดยเนนความคิดเรื่องคุณคาของความงาม และความงามของความรูสึกที่
สูงสง ของมนุษยควบคูกันไปกับการศึกษาศิลปะการเขียนที่มีลีลาออนหวาน และ แสดงความรูสึกไดอยางลึกซึ้ง
 

(American Literature in the Romantic Period) 

ศึกษากวีนิพนธของ Wordsworth โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมโคลงที่รวมเรียกวา The Lucy Poem และ The Daffodils และ
โศลกที่รูจักกนัทั่วไปในนามของ The Immortality Ode โดยเนนแนวความคิดของ Wordsworth ในเรื่อง มนุษย 
ธรรมชาติ และแกนแทของกวีนพินธควบคูกันไปกับการศึกษาศิลปะการเขียนที่มีลักษณะเรยีบงาย แตแจมชัดของกวี
เอกผูนี้
 
EN 364 

EN 370 
วรรณคดีอเมรกิันสมัยอาณานิคมและสมัยกอสรางประเทศ      3หนวยกิต 
(American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period) 
ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในสมัยที่ประเทศอเมริกายังเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ (1620-1783) โดยเนนเรื่อง
รูปแบบและแนวคิดของงานในประเภทขอคิดคํานึงทางศาสนาและประเภทบันทกึเหตกุารณตาง ๆ ซ่ึงวิวัฒนาการมาสู
รูปแบบและแนวความคดิตาง ๆ ของวรรณกรรมในสมัยตอมา และศึกษาวรรณกรรมซึ่งผลิตขึ้นในสมัยกอสราง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (1784-1820) โดยเนนความงอกงามในดานชนิดและรูปแบบของการประพันธ และการหันเห
ของแนวความคิดทางดานศาสนาไปในแนวทางที่เปนวิทยาศาสตรมากขึ้นตลอดจนความรูสึกชาตินยิมที่กอตวัขึ้นอยาง
รุนแรง เชน ในงานเขียนของ John Smith, Michael Wigglesworth, William Bradford, Jonathan Edwards, Benjamin 
Franklin และ Philip Freneau 
 
 
 
EN 371 
วรรณคดีอเมรกิันสมัยโรแมนติก         3หนวยกิต 



ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในสมัยโรแมนติก (1820-1900) โดยเนนลักษณะผสมผสานระหวางความรักธรรมชาติ 
ความเชื่อมั่นในความสูงสงอันเปนธาตุแทของมนุษยทั้งทางดานนิสัยใจคอและสติปญญา และคุณคาของการวิจารณ 
โดยศึกษาผลงานบางสวน บางชิ้นของนักเขียนสําคัญ เชน Washington Irving, James Fenimore Cooper, William 
Cullen Bryant, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Walt Whitman, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan 
Poe และ Herman Melville
 
EN 372 
วรรณคดีอเมรกิันสมัยสัจนยิมและธรรมชาตินิยม       3หนวยกิต 
(American Literature in Realistic and Naturalistic Period) 

(Contemporary American Literature) 

(Novels and Short Stries of the Romantic Era) 

(Novels and Short Stories of the Age of Realism and Naturalism) 

ศึกษาลักษณะงานเขียนทกุรูปแบบของสรรณคดีอเมริกนัตั้งแตประมาณ ค.ศ. 1900-1945 เพื่อจะไดศึกษาแนวคดิ 
ปรัชญาดานสังคมและการเมืองของงานเขียนแบบสัจนยิมและธรรมชาตินิยมในดานคุณคาที่มีตอวรรณกรรม 
โดยเฉพาะบทประพันธของ Mark Twain, Henry James, E.A. Robinson, Carl Sandburg, Ernest Hemingway, John 
Steinbeck เปนตน
 
EN 373 
วรรณคดีอเมรกิันรวมสมัย         3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดในงานวรรณกรรมรวมสมัย (ค.ศ. 1945-ปจจุบัน) โดยเฉพาะบท
ประพันธของ Sual Bellow, J.D.Salinger, Bernard Malamud, Katherine Anne Porter, Robert Penn Warren, Robert 
Lowell, Richard Eberhart, Sylvia Plath, Phillip Roth และ Maxine Cumin
 
EN 380 
นวนยิายและเรื่องสั้นสมัยโรแมนติก        3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดในนวนยิายและเรื่องสั้นของนักเขยีนสําคัญในสมัยโรแมนติก (1820-
1900) เชน Washington Irving, James Fenimore Cooper, Nahtaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe และ Herman 
Melvillr
 
 
 
 
EN 381 
นวนยิายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม      3หนวยกิต 



ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดในนวนยิายและเรื่องสั้นของนักเขยีนสําคัญสมัยสัจนิยม และธรรม
ชาตินิยม (1900-1945) เชนHenry James, Mark Twain, Theodore Dreiser, Sinclair Lewis, Scott Fitzgerald, Ernest 
Hemingway, William Faulkner และ Thomas Wolfe
 
EN 382 
กวีนพินธสมัยโรแมนติก          3หนวยกิต 
(Poetry of  the Romantic Era) 

(Poetry of the Age of Realism) 

(Contemporary Fiction) 

(Contemporary Poetry) 

(Children's Literature) 

ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดในกวีนพินธของกวีสําคัญในสมัยโรแมนติก โดยเฉพาะกวีนิพนธของ 
Bayard Taylor, Ralph Waldo Emerson, Edgar Allan Poe, Watt Whitman และ Emily Dickinson
 
EN 383 
กวีนพินธสมัยสัจนิยม          3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดในกวีนพินธของกวีสําคัญในสมัยสัจนิยม (1900-1945) โดยเฉพาะกวี
นิพนธของ Robert Frost, Ezra Pound, Thomas Stearns Eliot, Wallace Stevens, William Carlos Williams และ 
Edward Estlin Cummings
 
EN 384 
นวนยิายและเรื่องสั้นรวมสมัย         3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดในนวนยิายและเรื่องสั้นของนักเขยีนสําคัญ ซ่ึงผลิตขึ้นในระหวางป 
1945 จนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะบทประพนัธของJoyce Carol Oates, Saul Bellow, John Updike ฯลฯ
 
EN 385 
กวีนพินธรวมสมัย          3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดในกวีนพินธของกวีสําคัญรวมสมัย (1945-ปจจุบัน) เชนกวีนพินธของ
John Berryman, William Stafford, Philip Booth, Sylvia Plath, Maxine Cumin เปนตน
 
 
 
EN 391 
วรรณกรรมสําหรับเด็ก          3หนวยกิต 



ศึกษารูปแบบการประพันธและแนวความคิดในวรรณกรรมนานาชาติสําหรับเด็ก เชน nursery rhymes, riddles และ 
fairy tales ของ The Grimm Brothers และของ Hans Christian Anderson, Alice in Wonderland ของ Lewis Carroll 
และงานสมัยใหม เชน Wind in the Willows, Winnie The Pooh
 
EN 392 
เร่ืองสั้นจากยโุรป          3หนวยกิต 
(European Short Stories) 

(European Players) 

วรรณกรรมทีน่าสนใจของนักเขียนชาวตะวนัออก       3หนวยกิต 
(Selected Works of Oriental Authors) 

(Selected Works of Nobel Prize Authors) 

(Precis, Features and Letter Writing) 

ศึกษารูปแบบการประพันธและแนวความคิดของผูเขียนในเรื่องสั้นตาง ๆ ซ่ึงประพันธโดยนักเขียนยุโรป เชน Guy de 
Maupassant, Chekhov, Thomas Mann, Maxim Gorky
 
EN 393 
บทละครจากยโุรป          3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและแนวความคิดของผูเขียนในบทละครซึ่งประพันธโดยนักแตงบทละครชาวยุโรปเชน 
Jean Pual Sartre, August Strindberg, Bertolt Brecht และ Henrik Ibsen
 
EN 394 

ศึกษารูปแบบการประพันธและแนวความคิดของผูเขียนในวรรณกรรมที่นาสนใจโดยนักเขยีนชาวตะวนัออกเชน 
Kawabata,Tagore, Lin Yu Tang, Han Suyin และงานของนักเขียนที่ไดรับรางวัล S.E.A. Write
 
EN 395 
วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล        3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและแนวความคิดของผูเขียนรางวัลโนเบลในงานเขียนของ Becket, Golding, Kipling, 
Kawabata และ Solhenitsyn เปนตน
 
 
 
 
EN 405 
การเขียนบทยอความ บทแสดงความเห็นและจดหมาย      3หนวยกิต 



ศึกษาวิธีและฝกเขียนบทยอความ บทแสดงความเหน็ และจดหมายประเภทตาง ๆ
 
EN 406 
การเขียนความเรียงและบทวิจารณ         3หนวยกิต 
(Essay and Critism Writing) 
ศึกษาวิธีและฝกเขียนความเรยีงประเภทตาง ๆ และบทวิจารณ โดยเนนเรื่องลีลาในการเขียน (Style) การใชถอยคําและ
สํานวน (Diction) การเลือกใชน้ําเสียง (Tone) ตลอดจนแนวทางในการเสนอเรื่อง (Point of view) 
 
EN 407 
การฟงเพื่อความเขาใจ 2          3หนวยกิต 
(Listening for Comprehension 2) 

(Secretarial English) 

(Journalistic English) 

(Introduction to Creative Writing) 

ศึกษาและวิธีและฝกฟงเพื่อจบัใจความสําคญัของขอความซึ่งมีความยาวมากขึ้น และบรรจุศัพทซ่ึงยากขึ้นกวาขอความ
ในกระบวนวชิา EN 309 เชน การบรรยายทางวิชาการ การสมัภาษณ ขาว เปนตน ตลอดจนฝกฟงเพือ่จับเจตนารมณ
และทวงทํานองในการพดูของผูพูด ลักษณะตาง ๆ ในชวีติประจําวนั
 
EN 420 
ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ         3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบและฝกอานและเขียนจดหมายชนิดตาง ๆ บนัทึกขอความติดตอการงานรายงานสรุปและรายงานการ
ประชุม ในขอบเขตและจํานวนที่สูงขึ้นไปกวาที่ศึกษาใน EN 321 โดยเนนเรื่องการเขยีน 
EN 421 
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ         3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบและฝกเขียนภาษาอังกฤษที่ใชในภาคตาง ๆ ของหนังสือพิมพ เชน ในหัวขาว ในขาว ในบทบรรณาธิการ 
ในบทความ ในประกาศแจงความและในโฆษณาตาง ๆ
 
 
 
 
 
EN 422 
การเขียนแบบสรางสรรคเบื้องตน         3หนวยกิต 



ศึกษารูปแบบของงานเขียนสรางสรรคขึ้นงาย ๆ ทั้งประเภทรอยแกวและประเภทรอยกรองและฝกเขียนถายทอด
ความรู ความคดิ และความรูสึกในแบบของงานสรางสรรคที่นักศึกษาสนใจ
 
EN 423 
การแปลวรรณกรรมสําหรับเด็ก         3หนวยกิต 
(Children's Literary Works Translation) 

 
EN 424 

(News and Features Translation) 

(Short Stories and Novels Translation) 

ศึกษาลักษณะวรรณกรรมสําหรับเด็ก และทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับเด็ก และศึกษาผลงานแปล
วรรณกรรมสําหรับเด็กทีน่าสนใจ และฝกแปลวรรณกรรม สําหรับเด็กโดยเนนการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย

การแปลขาวและสารคดี          3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะของการเขียนขาวและสารคดี ศึกษาตวัอยางการแปลขาวและสารคดีทีน่าสนใจ ฝกแปลขาวและสารคดี
ตาง ๆ โดยเนนการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
 
EN 425 
การแปลเรื่องสั้นและนวนยิาย         3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะของเรื่องสั้นและนวนิยาย ศกึษาตวัอยางการแปลเรื่องสั้นและนวนยิายที่นาสนใจ ฝกแปลเรื่องสั้นและนว
นิยาย โดยเนนการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
 
EN 426 
การแปลบทภาพยนตรและบทโทรทัศน        3หนวยกิต 
(Movies and Television Scripts Translation) 
ศึกษาหลักเกณฑในการแปลบทภาพยนตรและบทโทรทัศน ศึกษาตวัอยางการแปลบทภาพยนตรและบทโทรทัศนที่
นาสนใจ ฝกแปลบทภาพยนตรและบทโทรทัศนโดยเนนการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 
 
 
 
 
EN 428 
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว         3หนวยกิต 
(English for Tourism) 



ศึกษาและฝกการใชประโยค โครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษจากบทตดัตอนในบริบทการทองเที่ยว ซ่ึงเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรโบราณสถานและวัฒนธรรมไทย
 
EN 445 
วรรณคดีสมัยใหม          3หนวยกิต 
(Modern English Literature) 

(Geoffrey Ghaucer'sPoems) 

(William Shakespeare's Poems) 

(William Shakespeare's  Historical Plays) 

ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขี้นในระหวาง ค.ศ.1901ถึง ค.ศ. 1945 ซ่ึงสะทอนใหเห็นการตอสูระหวางความฝนกับความ
เปนจริง ซ่ึงลงทายดวยความคิดที่แตกแยกเปนสามทางและการเปลี่ยนบทบาทของวรรณคดีจากสิ่งชี้นําและจรรโลงมา
เปนบันทึกของการเรียนรูและการปรับความคิดเขากับความเปนจริง ทั้งนี้โดยเนนโลกทัศนของนักเขยีนสําคัญ เชน 
William Butler Yeats , Walter de la Mare , Katherine Mansfield , Thomas Sterns Eliot , D.H. Lawrence ,James 
Joyce, DayLewis และ Wystan Hugh Auden
 
EN 461 
กวีนพินธของเจฟฟรีย ชอรเซอร         3หนวยกิต 

ศึกษากวีนิพนธของ Chaucer โดยเฉพาะอยางยิ่ง Troilus and Criseyde ซ่ึงเปนงานประพันธที่อาศัยแบบอยางกวี
นิพนธอิตาเลียน และ The Canterbury Tales ซ่ึงเปนงานประพันธที่มีแบบอยางของ Chaucer เปนสวนใหญ โดยเนน
ศิลปะการเลาเรื่องพรรณนาลักษณะของตวัละคร การเปดเผยอุปนิสัยของตัวละครตลอดจนอารมณขันและทัศนะที่
เปยมดวยความเมตตาตอขอบกพรองในตวัมนุษยรวมโลกควบคูไปกบัการศึกษาศิลปะการเขียนในแบบแฝงเรน 
ความหมายแยบยลไวเบื้องหลังคําพรรณนาและบทสนทนา
 
EN 462 
กวีนพินธของวิลเลียม เช็คสเปยร         3หนวยกิต 

ศึกษาศิลปะการเขียนกวีนิพนธซ่ึงมีแนวหลากหลาย และทัศนะในเรื่องตาง ๆ ของ Shakespeare ใน Sonnets ตางๆ และ
ใน Venus and Adonis
 
 
 
 
 
EN 463 
บทละครประวัติศาสตรของวิลเลียม เช็คสเปยร       3หนวยกิต 



ศึกษาศิลปะการผูกเคาโครงเรื่อง การสรางตัวละคร การดาํเนินเรื่อง การเปดเผยนิสัยของตัวละคร และการแสดงขอคิด
ตา งๆ ตลอดจนความสามารถพิเศษในการใชถอยคําและความฉลาดลึกซึ้งในเรื่องตาง ๆ ของผูประพันธในบทละคร
ประวัติศาสตรของ Shakespeare โดยเฉพาะใน Henry V และ Richard III
 
EN 464 
สุขนาฏกรรมของวิลเลียม เช็คสเปยร        3หนวยกิต 
(William Shakespeare's  Comedies) 

(Jonathan Swift's Works) 

(Samuel Johnson 's Works) 

ศึกษาศิลปะการผูกเคาโครงเรื่อง การสรางตัวละคร การดาํเนินเรื่อง การเปดเผยนิสัยของตัวละคร และการแสดงขอคิด
ตางๆตลอดจนความสามารถพิเศษในการใชถอยคําและความฉลาดลึกซึ้งในเรื่องตาง ๆ ของผูประพันธในสุขนาฏกรรม
ของ Shakespeare โดยเฉพาะอยางยิ่งใน As You Like It และ Twelfth Night
 
EN 465 
โศกนาฏกรรมของวิลเลียม เช็คสเปยร        3หนวยกิต 
(William Shakespeare’s Tragedies) 
ศึกษาศิลปะการผูกเคาโครงเรื่อง การสรางตัวละคร การดาํเนินเรื่อง การเปดเผยนิสัยของตัวละครและการแสดงขอคิด
ตางๆ ตลอดจนความสามารถพิเศษในการใชถอยคําและความฉลาดลึกซึ้งในเรื่องตางๆ ของผูประพันธใน
โศกนาฏกรรมของ Shakespeare โดยเฉพาะอยางยิ่งใน Macbeth และ Hamlet 
 
EN 466 
วรรณกรรมของโจนาธาน สวิฟท         3หนวยกิต 

ศึกษาศิลปะการเขียนนวนยิายและบทความของ Swift จากบทความตาง ๆ โดยเฉพาะ The Drapier's Lettter และ A 
Modest Proposal  และ นวนยิาย เร่ือง Gulliver 's Travels โดยเนนลักษณะการเขียนทีใ่หรายละเอียดตามความเปนจริง
ของสิ่งสมมติในแนวขบขันซ่ึงบางแหงสอดแทรกบทประชดประชนัทีรุ่นแรง
 
 
 
 
 
 
 
EN 468 
วรรณกรรมของแซมมวล จอหนสัน        3หนวยกิต 



ศึกษาศิลปะการเขียนชีวประวัติ ความเรยีง และกวีนิพนธ ของ Johnson โดยเฉพาะ The Lives of the English Poets 
ความเรียงจาก The Idler และกวีนพินธช่ือ The Vanity of Human Wishes โดยเนนเรื่องการจัดรูปแบบและความบรรจง
ของภาษาตลอดจนความผสมผสานระหวางเหตุผลและอารมณ ซ่ึงทําใหบุคลิกภาพและขอเขียนตาง ๆ ของ Johnson มี
อิทธิพลตอวงการวรรณคดีรวมสมัย
 
EN 469 
วรรณกรรมของจอรจ เบอรนารด ชอว        3หนวยกิต 
(George Bernard Shaw's Works) 

(Hawthorne and Melville) 

(Henry James) 

EN 472 
ฟรอสทและแซนดเบิรท          3หนวยกิต 
(Frost and Sandberg) 

ศึกษาศิลปะการผูกโครงเรื่อง การสรางตัวละคร การดําเนนิเรื่อง การเปดเผยเรื่องราวและนิสัยของตัวละคร และการ
แสดงขอคิดตา ง ๆ ตลอดจนความสามารถพิเศษในการใชถอยคําและความแหลมคมในทัศนะตอส่ิงตางๆ ของ
ผูประพันธในบทละครตางๆ ของ Shaw โดยเฉพาะเรื่อง Andocles and the Lion , Mr. Warren 's Profession , Arms and 
the Man และ Major Barbara
 
EN 470 
ฮอรธอรนและเมลวิลล          3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดในบทประพันธซ่ึงผลิตโดย Nathaniel Hawthorne และ Herman 
Melville นักเขยีนสมัยโรแมนติกซึ่งมีลีลาการเขียนแบบเนนการใชสัญลักษณและเนนเรื่องปญหาอนัเกิดจากความเชื่อ
ทางศาสนาและการแกปญหาชีวิตโดยอาศยัแนวคิดทางศาสนา โดยเฉพาะเรื่อง Twice Told Tales, The Scarlet Letter 
และ The Marble Faun ของ Hawthorne และ Benito Cereno , Bartleby the Scrivener , Omoo และ Typee ของ Melville
 
EN 471 
เฮนรี่ เจมส           3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดในบทประพันธของ Henry James โดยเนนลักษณะสําคัญตาง ๆ ซ่ึงมี
อิทธิพลตอการเขียนของนักเขียนอเมริกนัในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะเรื่อง The Portrait of a Lady ,The Ambassadors , 
The Golden Bowl และ The Wing of Dove
 
 
 
 



ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดของ Robert Frost , Carl Saandberg ในกวนีิพนธดเีดนเพื่อเปรยีบเทียบ
ศิลปะการประพันธและความคิดในเรื่องธรรมชาติและจดุมุงหมายในชวีิตของมนุษยแตละคนและของสังคม ตลอดจน
แนวความคิดเห็นในเรื่องความหลัง ความกลาหาญ และความสําคัญของธรรมชาติ
 
EN 473 

(Ernest Hemingway) 

(John Steinbeck) 

(Scott Fitzgerald) 

(T.S. Eliot) 

 
EN 477 
วรรณกรรมยอดนิยม          3หนวยกิต 
(American Best Sellers) 

เออรเนสท เฮมมิงเวย          3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดของ Ernest Hermingway ในบทประพันธสําคัญ เชน The Sun Also 
Rises, Death in The Afternoon, For Whom The Bell Tolls
 
EN 474 
จอหนสไตนแบ็ก          3หนวยกิต 

ศึกษาผลงานดเีดนของผูเขียนโดยเนนความรูสึกนึกคิดของผูเขียนที่มีตอสังคมในศตวรรษที่ 20 ตลอดจนศึกษารปูแบบ
การประพันธที่เปนลักษณะเฉพาะของผูเขียนเชน ในบทประพันธเร่ือง The Grapes of Wrath ,The Snake , of Mice 
And Men , The Pearl
 
EN 475 
สกอต ฟทซเจอรัลด          3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกคิดของผูเขียนในบทประพนัธเกี่ยวกับคนหนุมสาวของสังคมคนร่ํารวย
อเมริกันในสมยั Jass Age คือประมาณป 1920 งานที่นาศกึษาคือ The Great Gatsby Tender , Is The Night , Tales of 
The Jass Age , The Last Tycoon
 
EN 476 
ที เอส เอเลียต           3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดของผูเขยีนในบทประพันธสําคัญ เชน Alfred Prufrock, The Coy 
Mistress, The Waste Land
 



ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดของผูเขยีนในบทประพันธที่ไดรับความนยิมอยางแพรหลาย เชน Ken 
Follet , Sydney Sheldon , Martin Cruz Smith และ James Clavell 
 
EN 478 
นักประพนัธสตรี           3หนวยกิต 
(Women Authors) 

(American Folktales) 

(Black Literature) 

วรรณกรรมภาคใต          3หนวยกิต 
(Literature of the South) 
ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดในบทประพันธ ซ่ึงผลิตโดยนกัประพันธจากรัฐภาคใต เชนผลงานของ 
William Faulkner , Mark Twain , Carson McCullers เปนตน 
 
 
EN 483 
วรรณกรรมตามแนวคดิแบบทรานเซ็นเด็นทัลลิซซึ่ม      3หนวยกิต 
(Transcendental Movement in American Literature) 

ศึกษารูปแบบบทประพันธและความรูสึกนึกคิดของนกัประพันธสตรีอเมริกัน โดยเนนความเห็นของนักประพนัธที่
เกี่ยวกับสตรีทัง้ในดานสวนตัวและในดานสังคมโดยเฉพาะบทประพนัธของ Emily Dickinson , Kate Chopin , Edith 
Wharton , Eudora Welty และ Flannery O ' Conner
 
EN 480 
นิทานพื้นบานอเมริกัน          3หนวยกิต 

ศึกษานิทานพืน้บานอเมริกันซึ่งผลิตขี้นในรูปแบบตางๆ โดยเนนเรื่องศลิปะการประพันธควบคูกับความรูเร่ือง
ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตตลอดจนความรูสึกนึกคิดในเรื่องตา ง ๆ ที่สะทอนไวในนิทานพืน้บานเหลานี้ เชน บท
ประพันธของ Joel Chandler Harris , Augustus Baldwin Longstreet , Louis Pound , John Avery Lomat เปนตน
 
EN 481 
วรรณกรรมของนักประพนัธอเมริกันผิวดาํ        3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดในวรรณกรรมรอยแกว และวรรณกรรมรอยกรองดีเดนที่ผลิตขึน้โดย
คนอเมริกันผิวดํา ตั้งแตสมัยทาส จนถึงปจจุบัน เชนบทประพันธของ Richard Wright , Ralph Ellison , Alice Walker, 
Augustus Baldwin, Arna Bontemps, Charles W.Chestnut , Langston Hughes, Jean Toomer เปนตน
 
EN 482 



ศึกษารูปแบบการประพันธและความรูสึกนึกคิดในบทประพันธของนกัเขียน ในกลุมทราเซ็นเด็นทัลลิซซึ่ม เชน Henry 
David Thoreau , Ralph Waldo Emerson เปนตน
 
EN 488 
ตัวเอกในวรรณคดีอเมริกนั         3หนวยกิต 
(The Protagonists) 

ศึกษาทฤษฎวีจิารณตั้งแตสมัย Aristotal จนถึงสมัยปจจบุันควบคูไปกบัการศึกษาบทวิจารณตาง ๆ ซ่ึงเจาของทฤษฎี 

(Socila Cristionism in Literature) 

 

(Masterpieces of World Literature) 

(Works with Emphasis on Religious Attitudes) 

ศึกษาพฤติกรรมรวมอันเปนแบบฉบับของตัวเอกในวรรณคดีอเมริกนัที่มีตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม โดยศกึษา
จากงานประพนัธทั้งในประเภทเรื่องสั้นและนวนิยาย ตั้งแตแรกเริ่มจนถึงสมัยปจจุบนั เชน The Scarlet Letter, Young 
Goodman Brown , Billy Budd, The Adventures of Huckleberry Finn, The American , of Mice and Men เปนตน
 
EN 491 
วรรณคดวีิจารณ           3หนวยกิต 
(Literature Criticism) 

นั้น ๆ เปนผูเขยีน
 
EN 492 
วรรณกรรมวจิารณสังคม          3หนวยกิต 

ศึกษาบทวิจารณสังคมในวรรณกรรม ซ่ึงประพันธโดยนกัเขียนนานาชาติดวยการเชื่อมโยงสภาพของสังคมในงาน
เขียน เขากบัทฤษฎีหรือแนวคิดของผูประพันธเชนงานของ Zola , Dostoyevsky, Paton เปนตน

EN 493 
วรรณกรรมเอกของโลก          3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบการประพันธและแนวความคิดในวรรณกรรมเดนๆของนักเขียนเอกของโลก โดยเฉพาะงานประพนัธ
ของ Homer , Dante ,Geothe , และ Dostoyevsky
 
 
 
 
EN 494 
วรรณกรรมที่เนนหนักเรื่องทัศนคติทางศาสนา       3หนวยกิต 



ศึกษารูปแบบการประพันธและแนวความคิดของผูเขียนในบทประพนัธที่เนนหนกัเรือ่งทัศนคติทางศาสนาเชนงาน
ของ Tagore และ Hensse
 
ES 214 
การศึกษาพเิศษ           3หนวยกิต 
(Special Education) 

นวัตกรรมการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ        3หนวยกิต 
(Educational Innovations for Special Children) 
การนําส่ือและวิธีการใหม ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพือ่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน การจัดชั้นเรยีนและการ
ประเมินนวัตกรรมที่นํามาใชสําหรับเด็กพิเศษประเภทตาง ๆ
 
ES 316 
จริยธรรมสําหรับครูทางการศึกษาพิเศษ        3หนวยกิต 
(Ethics for Teachers in Special Education) 

(Mainstreaming of Normal and Special Children) 

(Art for Special Children) 

ศึกษา ความหมาย ขอบเขต ประเภท บทบาท และความสําคัญของการศึกษาพิเศษ ประวัติของการศึกษาพิเศษ องคการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาพเิศษในประเทศไทยและตางประเทศ หลักการจัดการศึกษาสาํหรับเด็กพิเศษ 
ปญหา อุปสรรคและแนวโนมของการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
 
ES 315 

ศึกษาความหมาย ความสําคญัและบทบาทเกี่ยวกับจริยธรรม และคุณธรรมของครูที่สอนและที่เกีย่วของกับการสอน
เด็กพิเศษ ลักษณะของครูที่พงึประสงคในการสอนเด็กพิเศษ ตลอดจนเสริมสรางและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับครูการศึกษาพิเศษ
 
ES 318 
การเรียนรวมชั้นของเด็กปกติและเดก็พิเศษ        3หนวยกิต 

ใหความรูพืน้ฐานแกครูเพื่อเตรียมความพรอมที่จะทําการสอนเด็กเรียนรวมชั้นระหวางเด็กปกติและเด็กพิเศษ ศึกษาถึง
สภาพแวดลอม วิธีการเตรียมเด็กปกติใหเรียนรวมชั้นกบัเด็กพิเศษ วิธีการจัดชั้น การควบคุมชั้น การทําแผนการสอน
และการจดัดําเนินการสอนของชั้นเรียนรวม ระหวางเด็กปกติและเด็กพเิศษ
 
 
ES 319 
ศิลปะสําหรับเด็กพิเศษ          3หนวยกิต 



ใหความรูทางทฤษฎี เทคนิคการศิลปะ และวัสดุอุปกรณโดยเนนทางดานความคิดสรางสรรคและความสวยงามสําหรับ
เด็กพิเศษ และใหผูเรียนฝกทกัษะตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล
 
ES 413 
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน ผูปกครองและเด็กพิเศษ     3หนวยกิต 
(School , Parents and Special Children Relations) 
การใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการสรางเจตคติที่ดีของผูปกครองที่มีตอโรงเรียนและเด็กพิเศษ การใหผูปกครองทราบ
ถึงปญหาความผิดปกติของเด็กพิเศษ การปรับตัวใหเขากับสภาพความปกติของเด็กพิเศษและจัดกจิกรรมเพื่อสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ผูปกครองและเด็กพิเศษ 
 
ES 414 
การฝกทักษะทางภาษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง      3หนวยกิต 
ทางการเห็นและการไดยิน 
(Language Training for Children with Hearing and Seeing Deficiencies) 

(Education for Telented Children) 

(Pre - Vocational Training for Special Children) 

(Welfare Education) 

ศึกษาประวัติความเปนมาของอักษรเบรลลและภาษามือฝกทักษะการอานและการบนัทึกอักษรเบรลลและภาษามือ 
เครื่องมือบันทึกอักษรเบรลล หลักและวิธีสอนอักษรเบรลลและภาษามือ รวมทั้งฝกทักษะอื่นๆ แกเดก็ที่มีความ
บกพรองทางการเห็นและการไดยิน เพื่อนําไปใชในการสื่อสารได
 
ES 415 
การศึกษาสําหรับเด็กสติปญญาเลิศและเดก็ที่มีความสามารถพิเศษ     3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะประเภทของเด็กสติปญญาเลิศและเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ การสังเกตและการทดสอบเพื่อวินิจฉัยเด็ก
สติปญญาเลิศและเดก็ที่มีความสามารถพิเศษ ปญหาการศึกษาของเดก็สติปญญาเลิศและเดก็ที่มีความสามารถพิเศษ
 
ES 416 
การเตรียมอาชพีสําหรับเด็กพิเศษ         3หนวยกิต 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมฝกอาชีพ และโครงการฝกอาชีพสําหรับเด็กพิเศษโดยเนนเรื่องการทดสอบความถนัด
และความสามารถ การฝกทักษะ การแนะแนว การหางานทํา และการมีชีวิตอยูในสังคม
 
 
ES 417 
การศึกษาสงเคราะห          3หนวยกิต 



ความหมาย ขอบเขต บทบาทและความสําคัญของการศึกษาสงเคราะห ประวัติของการศึกษาสงเคราะห องคกรและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของกับการศึกษาสงเคราะห ลักษณะและประเภทของเด็กการศึกษาสงเคราะห เชนเด็กในทองถ่ิน
ทุรกันดาร เดก็ยากจน เดก็เรรอน เด็กชาวเขา เด็กชาวเรือ เด็กในยานคกุคามของผูกอการราย บุตรผูปวยดวยโรคเร้ือน 
เด็กในแหลงเสื่อมโทรม เด็กที่มีปญหาสังคม เด็กที่เสียเปรียบทางสังคม เปนตน หลักการจัดการศกึษาสงเคราะห 
ปญหาและอุปสรรคของการศึกษาสงเคราะห ในประเทศไทย
 
ET 205 
อิเลคทรอนิคสทางเทคโนโลยีการศึกษา        3หนวยกิต 
(Electronics for Educational Technology) 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอิเลคทรอนิคสทางเทคโนโลยีการศึกษา ทฤษฎี และหลักการพืน้ฐานของอิเลคทรอนิคส การ
ตรวจสอบขอขัดของ การแกไข และสรางสรรคส่ืออิเลคทรอนิกสอยางงายเพื่อการศกึษา 
 

(Activities in  Educational Technology) 

(Educational Technology) 

(Maintenance of Audio Visual Equipment) 

ET 225 
การถายภาพเบือ้งตน          3หนวยกิต 
(Introduction to Photography) 
ความรูเบื้องตนในการถายภาพ การใชกลองพรอมอุปกรณถายภาพ การถายภาพแบบตางๆรวมทั้งการลางฟลม และการ
อัดขยายภาพ 
 
ET 293 
กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา         3หนวยกิต 

ศึกษาการจดักจิกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน เชนการสาธติ การแสดงละคร การจัดนทิรรศการ การศึกษา
นอกสถานที่ การจัดศูนยการเรียน
 
ET 303 
เทคโนโลยีการศึกษา          3หนวยกิต 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ระบบการเรียนการสอน การเลือกการผลิต การใช และ
เทคนิคการประเมินวัสดุอุปกรณ และกิจกรรมการศึกษา
 
 
ET 304 
การบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ         3หนวยกิต 



ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโสตทศันูปกรณประเภทตางๆ การบํารุงรักษา การตรวจสอบขอขัดของ และการซอมแซม อยาง
งาย
 
ET 305 
การสอนวิชาทางเทคโนโลยีการศึกษา        3หนวยกิต 
(Teaching Educational Technology) 
ศึกษาวิธีการสอนวิชาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา โดยเนนหลักการและเทคนิคการสอนการวิเคราะหหลักสูตร การ
กําหนดจุดประสงค การเรียนรู การวางแผนการสอน การทําโครงการสอน การวัดประเมินผลการเรียน ฝกทักษะการ
สอน  
 
ET 307 
เทคนิคการนําเสนอสื่อการศึกษา         3หนวยกิต 
(Presentation Techniques in Educational Media) 

(Graphic Material Production) 

(Printed Materials Design in Education) 

 

(Lettering Design) 

ศึกษาหลักการ รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอ การเลือก การใช การนําเสนอสื่อการศึกษาอยางมีระบบเนนฝกปฏบิัติ 
 
ET 313 
การผลิตวัสดุกราฟก          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการการผลิตวัสดุกราฟกเบื้องตน การวางแผน การออกแบบ รูปแบบตัวอักษร การใชขอความ สี เนนฝก
ปฏิบัติ
 
ET 314 
การออกแบบเอกสารสิ่งพิมพทางการศึกษา        3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการออกแบบเอกสารสิ่งพิมพที่ใชกับงานการศึกษา  โดยเริม่ตั้งแตการวางแผน การออกแบบ การวางรูปเลม 
การจัดภาพประกอบ การใชสี  การเลือกแบบตัวอักษรเพื่อใชในการออกแบบปก การเขาเลม และระบบงานพิมพ
เบื้องตน
 

 
 
ET 315 
การออกแบบตัวอักษร          3หนวยกิต 



ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบตัวอักษรไทยและอังกฤษ ฝกการประดิษฐตวัอักษรแบบตางๆ และการเขยีนตัวอักษรดวย ปากกา 
พูกัน ประโยชนและการนําตวัอักษรไปใชเพื่อการประดษิฐส่ือการเรียนการสอน 
 
ET 316 
การพิมพซิลคสกรีน          3หนวยกิต 
(Silk Screen Printing) 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพมิพซิลคสกรีน การออกแบบตนฉบับ การใชสี การทําแมพิมพตางๆเนนฝกปฏิบัติ 
 
ET 320 
การผลิตภาพถายสี          3หนวยกิต 
(Color Photography Production) 

การผลิตสไลดประกอบเสียงทางการศึกษา         3หนวยกิต 
(Sound Slide Production in Education) 

ภาพยนตรเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Introduction to Cinematography) 

การผลิตภาพยนตรการศึกษา         3หนวยกิต 
(Educational Film Production) 

(Animation Production) 

ศึกษาหลักการและวิธีการถายภาพสี การเลือก และการใชวัสดุอุปกรณ เทคนิคการถายภาพประเภทตาง ๆ และการผลิต
ภาพสีในลักษณะตางๆ
 
ET 328 

ศึกษาหลักการและกระบวนการผลิตสไลดประกอบเสียงทางการศึกษา เนนในเรื่องเทคนิคและกระบวนการเขยีนบท
สไลด และกระบวนการผลิตสไลดประกอบเสียง
 
ET 331 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาพยนตร กระบวนการผลิต และบทภาพยนตรโดยทั่วไป บทบาทและคุณคาของภาพยนตร
การศึกษา หลักการเลือกและประเมนิคาภาพยนตรการศกึษา
 
ET 332 

 ศึกษาการผลิตภาพยนตรการศึกษา ขนาด 16 มม. เนนเทคนิคและกระบวนการ การเขียนบทภาพยนตร การถายทํา
ภาพยนตร การกํากับบท การตัดตอ และการประกอบเสียง
ET 333 
การผลิตภาพแอนิเมชั่น          3หนวยกิต 



ศึกษาหลักการ เทคนิคในการผลิต และสรางสรรคงานแอนิเมชั่นในรูปแบบตางๆเนนการฝกปฏิบัติ ผลิตภาพแอนิเมชั่น
ทางการศึกษา
 
ET 334 
การเขียนบท           3หนวยกิต
(Scriptwriting) 

(Introduction to Audio Technology) 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดอุุปกรณประเภทเครื่องเสียง ลักษณะ สวนประกอบ การควบคุม การใชงานวัสดุอุปกรณ 
ประเภทเครื่องเสียง หลักการบันทึกเสียง และหองปฏิบัติการทางภาษา

(Utilization of Instructional Media) 
ศึกษาหลักการวางแผน การเลือก การใช และการประเมนิสื่อการเรียนการสอนโดยเนนฝกปฏิบัตทิักษะการใช
เครื่องมือตาง ๆ

(Instructional Media for Preschool Education) 
ศึกษาหลักการวางแผน การออกแบบ การผลิต การเลือก การใช การประเมินส่ือสําหรับการเรียนการสอนระดับปฐม
ศึกษา เนนการผลิตส่ือการสอนระดับปฐมวัย

ET 355 

ความรูพื้นฐาน หลักการและขั้นตอน การเขียนบทภาพยนตร บทวิทยกุระจายเสยีง และบทวิทยุโทรทัศนทางการศึกษา 
เนนการฝกปฏบิัติ
 
ET 344 
โสตเทคโนโลยีเบื้องตน          3หนวยกิต 

 
ET 353 
การใชส่ือการสอน          3หนวยกิต 

 
ET 354 
ส่ือการสอนระดับปฐมวัย          3หนวยกิต 

 
 
 
 
 

ส่ือการสอนระดับประถมศกึษา         3หนวยกิต 
(Instructional Media for Elementary Education) 



ศึกษาหลักการวางแผน การออกแบบ การผลิต การเลือก การใช การประเมินส่ือสําหรับการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา เนนการผลิตส่ือการสอนระดบัประถมศึกษา 
 
ET 356 

(Instructional Media for Secondary Education) 

ET 357 
ส่ือเพื่อการศึกษาพิเศษ          3หนวยกิต 
(Media for Special Education) 
ศึกษาหลักการวางแผน การออกแบบ การผลิต การเลือก การใช และประเมินสื่อเพื่อการศึกษาพิเศษเนนการผลิตส่ือ
เพื่อการศึกษาพิเศษ
 

(Media for Distance Education) 

(Utilization of Instructional Media for Microteaching) 

 

ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธการศึกษา        3หนวยกิต
(Media for Public Relations in Education) 

ส่ือการสอนระดับมัธยมศกึษา         3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการวางแผน การออกแบบ การผลิต การเลือก การใช การประเมินส่ือสําหรับการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษา เนนการผลิตส่ือการสอนระดบัมัธยมศึกษา
 

ET 358 
ส่ือเพื่อการศึกษาทางไกล          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการพื้นฐานของการเรียนการสอนทางไกล การใชส่ือประเภทตางๆ และประเมินผลการเรยีนการสอน
ทางไกล
 
ET 363 
การใชส่ือการสอนในการสอนแบบจุลภาค        3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการการสอนแบบจุลภาค ทักษะการสอน การเลือก การใช และประเมินสื่อการสอนรวมทั้งการฝกปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค
 
 
 

 
ET 365 



ศึกษาหลักการผลิต การใชส่ือรูปแบบตางๆเพื่อการประชาสัมพันธทางการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพสังคม และ
การศึกษาในปจจุบัน
 

(Radio and Television in Education) 

 

(Production of Educational Radio and Television Programs) 

 
ET 383 

(Administration in Educational Resource Center) 

ET 384 

(Computer Assisted Instruction) 

ET 373 
วิทยกุระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา       3หนวยกิต 

ศึกษาบทบาทของวิทยุกระจายเสียง และวทิยุโทรทัศนทางการศึกษา หลักการผลิต รวมทั้งหลักการเลือกใชรายการวิทยุ
และโทรทัศนการศึกษา

ET 376 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนการศึกษา     3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการศกึษา การวางแผนการผลิต การเลือกเรื่อง การ
เขียนบท ตลอดจนการปฏิบตัิการผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงหรือวทิยุโทรทัศนสําหรับการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน

การบริหารศูนยส่ือการศึกษา         3หนวยกิต 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบรหิารศูนยส่ือการศึกษา ไดแก การบริหารงาน การบริหารบุคลากร การเลือกอาคารสถาน
ที่ตั้งศูนยส่ือการศึกษา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ การใหบริการ การใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่วกับวิธีการผลิตและ 
การใชส่ือที่เหมาะสม
 

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา         3หนวยกิต 
(Computers in Education) 
ความรูเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการบริหารและการเรียนการสอน (CBI) 
ไดแกคอมพิวเตอรจัดการเรียนการสอน (CMI) และคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
 
 
 
ET 385 
คอมพิวเตอรชวนสอน          3หนวยกิต 



ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพวิเตอรชวยสอนชนิดตางๆ การใชโปรแกรมชวยสอนในรูปแบบของการสอน การฝกหัด 
สถานการณจําลอง เกมเพื่อการสอน การแกปญหาและการทดสอบ ฝกการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยสอนอยางงาย 
 
ET 393 
หุนจําลองเพื่อการศึกษา          3หนวยกิต 
(Models in Education) 

(Games and Simulations in Education) 

(Studio Design) 
ความรูเกี่ยวกบัสติวดิโอแบบตางๆ ลักษณะเฉพาะของสติวดิโอ เชน หองบันทึกเสียง หองบันทึกเทปวิทยุโทรทัศน 
หองสงกระจายเสียง หองสงวิทยุโทรทัศนระบบการจัด การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณของสติวดิโอแตละชนิด

(Film Criticism in Education) 
ศึกษาทฤษฎแีละหลักการวิจารณภาพยนตรประเภทตางๆ บทบาทหนาที่ของนักวจิารณ อิทธิพลของสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีตอภาพยนตรการศึกษา ฝกปฏิบัติการเขียนวิจารณภาพยนตรการศึกษา

ET 463 
ส่ือการศึกษาดวยตนเอง          3หนวยกิต
(Self Instructional Media) 

ความรูพื้นฐานในการผลิตหุนจําลองจากปูนพลาสเตอร ไม กระดาษ พลาสติกไฟเบอรกลาส เพื่อ นําไปใชใหเหมาะสม
กับการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตางๆ 
 
ET 394 
เกมและสถานการณจําลองเพื่อการศึกษา        3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการเลือกเกมและสถานการณจําลองเพื่อใชในการศึกษา การออกแบบการผลิต การใช และการประเมนิ เกม
และสถานการณจําลองเพื่อการศึกษาเนื้อหาวิชาตางๆ 
 
ET 413 
การออกแบบสติวดิโอ          3หนวยกิต 

 
ET 434 
การวิจารณภาพยนตรทางการศึกษา        3หนวยกิต 

 
 
 
 



ความรูเกี่ยวกบัการสอนทฤษฎีและหลักการ และกระบวนการผลิตการประเมินสื่อการเรียนการสอนดวยตนเองอยาง
เปนระบบ โดยเนนชดุการสอนและบทเรยีนแบบโปรแกรม
 
ET 473 
การวิจารณวิทยุโทรทัศนทางการศึกษา        3หนวยกิต 
(Television Criticism Education) 
ศึกษาทฤษฎแีละหลักการวิจารณรายการวทิยุโทรทัศนทางการศึกษา  บทบาทหนาทีข่องนักวจิารณ อิทธิพลของสังคม 
วัฒนธรรมและผูชมที่มีตอรายการวิทยุโทรทัศนการศึกษา ฝกปฏิบัติการเขียนวจิารณรายการ 
 
ET 474 

(Radio Criticism Education) 

การฝกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา        6หนวยกิต 
(Fieldwork in Educational Technology) 

สัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา         3หนวยกิต 
(Seminar in Educational Technology) 

 

(Independent Study in  Educational Technology) 

การวิจารณวิทยุกระจายเสยีงทางการศึกษา        3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎแีละหลักการวิจารณวิทยุกระจายเสียงทางการศึกษา บทบาท หนาที่ ของนกัวจิารณ อิทธิพลของสังคม 
วัฒนธรรมและผูชมที่มีผลตอวิทยุกระจายเสียง ฝกปฏิบัติการเขียนวิจารณรายการวิทยกุระจายเสียง 
ET 493 

การฝกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใหนักศกึษานําความรูทางทฤษฎีไปใชในการปฏิบัติงาน ตามหนวยงานตางๆ
เปนการจดัประสบการณตรง ใหแกนกัศึกษาโดยใชเวลาฝกงานรวม 14 สัปดาห
 
ET 494 

ศึกษาหลักและวิธีการสัมมนาที่เกีย่วของกับการบริหาร การผลิต การใช การใหบริการ และการประเมินผลทาง
เทคโนโลยีการศึกษา
 
 

 
 
ET 495 
การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีการศึกษา        3หนวยกิต 



ศึกษาคนควาวางโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับการผลิต การใชเทคโนโลยีการศึกษาตามความสนใจดวยตนเอง ภายใต
คําแนะนําของผูสอน
 
EV 213 
การวิเคราะหเชิงปริมาณ          3หนวยกิต 
(Quantitative Analysis) 
PR :  CM 112 

เคมีส่ิงแวดลอมเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Basic Environmental Chemistry) 
PR :  CM 118 

ปฏิบัติการวิเคราะหเชิงปริมาณ         1หนวยกิต 
(Quantitative Analysis Laboratory)  
ปฏิบัติการวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณทางเคมี 
 
EV 223 

(Environmental Ecology ) 
PR :  BI 205, BI 206 ; CR : EV 227 
ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกลุมตาง ๆ กับปจจยัส่ิงแวดลอมที่สําคัญ การถายเทพลังงาน วัฏจักรของมวลสาร 
ทฤษฎีและแนวคิดทางนิเวศวิทยาระดับประชากร และประชาคมสิ่งมีชีวิตระบบนเิวศบนบก น้ําจดื น้ํากรอย และทะเล 
นิเวศวิทยาประยุกตที่เกีย่วของกับทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ คุณภาพสิ่งแวดลอม และปญหาชุมชน 

การวิเคราะหขอมูล วิธีการวิเคราะหเชิงปรมิาณทางเคมี รวมทั้งการเลือกวิธีวเิคราะห
 
EV 214 

ศึกษาเคมีส่ิงแวดลอมดานตาง ๆ เชน บรรยากาศ อุทกภาค ธรณีภาค เพือ่ศึกษาขบวนการทางเคมีที่รักษาสภาพสมดุล
ของสภาวะวิแวดลอมตามธรรมชาติ ศึกษาเคมีของชีวิต รวมทั้งหวัขอตางๆ เชิงเคมีที่เกีย่วของในปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมเชนมลภาวะทางน้ําอากาศ ฯลฯ
 
EV 217 

นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม          2หนวยกิต 

 
 
EV 227 
ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม         1หนวยกิต 



(Environmental Ecology Laboratory)  
PR :  BI 205, BI 206; CR :  EV 223 

(Natural Resources and Environment)  
PR :  BI 115 , CM 112 

(Environmental Policy and Management)  
PR :  BI 115 , CM 112 
ศึกษาสถานภาพของสภาวะแวดลอมในปจจุบันทั้งของโลกและของประเทศ ประเด็นและปญหาทางดานสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบของการพัฒนาทีม่ีตอคุณภาพสิง่แวดลอมผลกระทบของการอนุรักษส่ิงแวดลอมที่มีตอสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง นโยบายของรัฐในการสงเสริม ควบคุม ปองกัน กาํกับดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม ปญหาและ
แนวทางการจดัการสิ่งแวดลอมในระดับโครงการ ประเด็นเทคโนโลยแีละประสิทธิภาพทั้งทางดานความคุมทุนและ
ทางเทคนิค นโยบายและการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในอนาคต  
 
EV 313 
การวิเคราะหทางดานสิ่งแวดลอม         3หนวยกิต 
(Environmental Analysis ) 
PR :  CM 223, EV 213 

 

ปฏิบัติการนิเวศนวิทยาตามเนี้อหาของกระบวนวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 
(มีการฝกปฏิบัติการนอกสถานที่) 
 
EV 253 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        2หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและประเภทตาง ๆ รวมทั้งการอนุรักษ นโยบายและการจัดการ 
 
EV 263 
นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม        3หนวยกิต 

เทคนิคในการสุมตัวอยางเพือ่การวิเคราะหสําหรับอากาศน้ํา และสารตวัอยางที่เปนของแข็ง วิธีการเฉพาะตาง ๆ ในการ
วิเคราะหน้ํา กรรมวิธีการติดตามตรวจสอบอากาศ วิธีวเิคราะหหาพวกโลหะ การวเิคราะหสารประกอบอินทรียและ 
การวิเคราะหอนุภาค 
 
 

 
EV 314 
พิษวิทยาสิ่งแวดลอม          3หนวยกิต 



(Environmental Toxicology)  
PR :  CM 223 
ศึกษาสารพิษชนิดตางๆ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและชวีภาพ ผลของสารพิษที่มีตอสรีรวิทยาของมนุษยและ
ส่ิงแวดลอม การใชสารเคมีที่มีผลตอสภาวะแวดลอม เชน ปุย ยาฆาแมลงและยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ การตรวจสอบและ
การควบคุมสารพิษผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

(Environmental Analysis Laboratory 1)  
PR :  EV 313 

นิเวศวิทยา น้ําจืด ทะเล ชายฝง และสิ่งแวดลอม       2หนวยกิต 
(Aquatic, Marine, Coastal Ecology and Environment)  
PR :  EV 223, EV 227; CR :  EV 327 
ศึกษาปจจัยส่ิงแวดลอมของน้ําจืดและทะเล ลักษณะทางธรณีวิทยา ฟสิกส เคมี และชวีวิทยาของสิ่งมีชีวิตในน้ําจดื น้ํา
กรอย และทะเล ระบบนิเวศแหลงน้ําจดื ปากแมน้ํา หาดหิน หาดทราย หาดโคลน ปาชายเลน แนวปะการัง หญาทะเล 
แพลงตอน เนคตอน และสัตวหนาดิน การประยุกตใชทางดานการประมง การเพาะเลี้ยง ปญหามลพษิ และการฟนฟู
ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม 

(Aquatic, Marine, Coastal Ecology and Environment Laboratory)  
PR :  EV 223, EV 227 ; CR :  EV 323 
ปฏิบัติการตามเนื้อหาของกระบวนวิชานเิวศวิทยา น้ําจดื ทะเล ชายฝง และสิ่งแวดลอม (มีการปฏิบัติการนอกสถานที่) 

 

 
EV 317 
ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมทีางดานสิ่งแวดลอม 1       1หนวยกิต 

ปฏิบัติการวิธีการวิเคราะหทางดานสิ่งแวดลอม  (มีการปฏิบัติการนอกสถานที่) 
 
EV 323 

 
EV 327 
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา น้ําจืด ทะเล ชายฝง และส่ิงแวดลอม      1หนวยกิต 

 
 
 
 

 
EV 331 
มลภาวะทางอากาศ เสียง และการควบคุม        3หนวยกิต 



(Air, Noise Pollution and Control ) 
PR :  EV 214 
ปฏิกิริยาทางโฟโตเคมีคัลในบรรยากาศ และมาตรฐานคณุภาพอากาศ แหลงที่มาของมลสารทางอากาศ คุณสมบตัิของ
มลสารชนิดที่เปนกาซและอนุภาค ผลของมลสารในอากาศที่มีตอมนุษย สัตว พืช และภูมิอากาศของโลก กรรมวิธีการ
ติดตามตรวจสอบและการวเิคราะหการจดัการและควบคมุมลภาวะทางอากาศ ศึกษามลภาวะของเสียงแหลงกําเนิด ผล
ตอสุขภาพ การวัดระดับ และการควบคุม  
(มีการปฏิบัติการนอกสถานที่) 
 
EV 332 
มลภาวะทางน้าํ การควบคุมและการบําบัด        3หนวยกิต 
(Water Pollution, Control and Treatment)  
PR :  CM 223, EV 212, EV 223 
ศึกษาแหลงทีม่าและลักษณะของน้ําเสีย มลสารในน้ําและการวเิคราะห มาตรฐานคุณภาพน้ําและน้ําทิ้งจากโรงงานและ
แหลงชุมชน การควบคุมมลภาวะทางน้ํา วธีิการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การปรับน้ําเสีย
เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม ศึกษากรณกีารบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม  
(มีการศึกษาและดูงานนอกสถานที่) 
 
EV 343 
อุทกวิทยา           3หนวยกิต 
(Hydrology ) 
PR :  BI 205, CM 223 

 

 

บทนําเกีย่วกับวิทยาศาสตรอุทก ลมฟาอากาศและการวัดขอมูล น้ําจากอากาศและการวัดปริมาณ น้าํทา ลําน้ําในแมน้ํา
ลําธาร ไฮโดรกราฟ การระเหยและการคายน้ํา น้ําใตดนิ ความสัมพันธระหวางน้ําฝนและน้ําทา การเคลื่อนตัวของน้ํา
ทวม 
 
 

 
 
 
 

EV 344 
การจัดการขยะและกากเปนพิษ         3หนวยกิต 



(Solid and Hazardous Waste Management)  
PR :  CM 223 

EV 353 

(Environmental Geology ) 
PR :  EV 214 

EV 354 
พลังงานและสิง่แวดลอม          3หนวยกิต 
(Energy and Environment ) 
PR :  EV 263, EV 331 , PH 112 
ศึกษาแหลงพลังงานธรรมชาติและพลังงานประยกุต ประเภทตาง ๆ และการใชงานเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตไฟฟาและการนาํพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใชความสัมพันธระหวางพลังงานกับ
ส่ิงแวดลอม ผลกระทบของการใชพลังงานที่มีตอสภาวะแวดลอม วกิฤตการณทางดานพลังงานกับภาวะเศรษฐกจิ
สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การวเิคราะหความสัมพันธของการเติบโตของ
เศรษฐกิจพลังงาน และสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงานในรูปแบบตาง ๆ ที่มีผลตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม พลังงาน
หมุนเวียนกับสิ่งแวดลอมประเด็นแกปญหาของการพลังงานและสิ่งแวดลอมในอนาคต 

 

ศึกษาแหลงที่เกิด ประเภท ปริมาณและคณุสมบัติของขยะและกากชนดิเปนพิษ หลักการจัดการดานขยะ ศึกษาเก็บ
รวบรวม การขนสงและการขนถาย การกําจัดขยะ กระบวนการแปรสภาพ และการนําขยะกลับมาใชประโยชน 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (มีการศึกษาและดูงานนอกสถานที่)  

ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม          3หนวยกิต 

ศึกษาวัสดุของโลก เชน แร หิน ดนิ และกระบวนการทางธรณีวิทยาทีท่ําใหเกิดลักษณะทางภูมิประเทศตาง ๆ ผลของ
เหตุการณทางธรณีวิทยาตอสภาพส่ิงแวดลอม เชน น้ําทวม แผนดินถลม แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบดิ ศึกษาทรัพยากร
ธรณีและการอนุรักษ การดัดแปรระบบธรรมชาติของมนุษย และผลกระทบสิ่งแวดลอม  (มีการศึกษาสภาพจริงนอก
สถานที่) 
 

 
 
 
 

 
 
EV 373 
ปฐพีวิทยา           3หนวยกิต 



(Soil Science ) 
PR :  BI 205, CM 223 
ศึกษาหลักการเบื้องตนของปฐพีวิทยา ไดแก การเกดิ และการจําแนกชนิดของดิน องคประกอบตาง ๆ ของดิน เชนแร
ธาตุ สารอินทรีย ส่ิงมีชีวิต รวมทั้งคุณสมบตัิทางกายภาพ และเคมีของดนิ ศึกษาหัวขอประยุกตทางปฐพีวิทยา เชน การ
จัดการปฐพีทางการเกษตร และปาไม รวมทั้งการใชปฐพทีางดานอื่น ๆ เชนการกอสราง และสนามกีฬาตาง ๆ  
 
EV 374 

(Atmospheric Chemistry and Climate ) 
PR :  CM 223 

 

(Oceanic Environment ) 
PR :  EV 323 

 

(Instrumentation for Environmental Analysis ) 
PR :  EV 317 

 

ปฏิบัติการการวิเคราะหทางดานสิ่งแวดลอม 2       1หนวยกิต 

เคมีของบรรยากาศและภูมิอากาศ         3หนวยกิต 

ศึกษาอิทธิพลของสาเหตุตาง ๆ และอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ที่มีผลตอองคประกอบระดับปริมาณนอย ๆ 
ของบรรยากาศ รวมทั้งศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบเหลานั้นที่มีตอภูมอิากาศ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และอิทธิพลตอมนุษยทางดานตาง ๆ 

EV 375 
ส่ิงแวดลอมทางดานมหาสมทุร         3หนวยกิต 

ศึกษาสาระสําคัญตาง ๆ ของสมุทรศาสตร ทางธรณีวิทยา ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การใชมหาสมุทรเพื่อเปน
แหลงแรธาตุ แหลงน้ําจดื แหลงพลังงาน และอาหาร การขจัดของเสียและมลภาวะทีเ่กิดขึ้นโดยไมคาดคิด การเดนิเรือ 
และการขนสง รวมถึงการศึกษาการควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ทางทะเล 

EV 413 
การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตรทางดานสิ่งแวดลอม     3หนวยกิต 

หลักการและเทคนิคการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร รวมทั้งการประยกุตใชในการวิเคราะหทางดาน
ส่ิงแวดลอม 

 
 
 
EV 417 



(Environmental Analysis Laboratory 2 ) 
PR :  EV 413 

การเกษตรกรรม ปาไม และสิ่งแวดลอม        3หนวยกิต 

ผลกระทบและการประเมนิความเสี่ยงของสภาวะแวดลอม      2หนวยกิต 
(Environmental Impact and Risk Assessment )  
PR :  EV 314, EV 323, EV 344 , MA 112 , IT 203 

(Environmental Regulations ) 
PR :  EV 331, EV 332 

พิษวิทยาทางน้ํา           3หนวยกิต 

ปฏิบัติการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร และการประยุกตใชเครื่องมือในการวิเคราะหทางดานสิ่งแวดลอม (มี
การปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานที่) 
 
EV 423 

(Agriculture, Forestry and Environment ) 
PR :  EV 223 
ศึกษาหลักเกษตรกรรม การใชพื้นที่ดินและแหลงน้ําในการเกษตร ปุยและสารเคมีทางการเกษตร ผลกระทบตอสภาวะ
แวดลอม หลักการจัดการและนโยบายเกษตรกรรมศึกษาหลักการปาไม การปาไมเมืองรอน แปละการปาไมของโลก 
ความสําคัญของปาที่มีผลตอส่ิงแวดลอมและมนษุยชาติ รวมถึงหลักการจัดการปาไมและนโยบายทรัพยากรปาไม (มี
การศึกษาและดูงานนอกสถานที่) 
 
EV 443 

ภัยอันตรายทางสภาวะแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและโดยมนุษย ผลกระทบตอมนุษยในดานตาง ๆ ผลกระทบตอ
สุขภาพ เทคนคิในการประเมินความเสี่ยงหัวขอที่เลือกสรรแลวในดานผลกระทบและการประเมนิความเสี่ยงของ
สภาวะแวดลอมในสาขาวิชาใดที่เกีย่วของก็ได เชน สาขาทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต วิศวกรรมศาสตร 
สังคมศาสตร ฯลฯ 
 
EV 463 
กฎระเบยีบทางสิ่งแวดลอม         2หนวยกิต 

ศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมาย การพิทักษ และอนุรักษ สภาวะแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตัวกฎหมายและ
พระราชบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมภาวะมลพิษดานตาง ๆ เปนตนวา น้าํ อากาศ ดิน เสียง อาหาร ขยะ  
กากเปนพิษ ฯลฯ มาตรการในการควบคุม ตลอดจนศึกษากฎหมายและพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในการสงเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนธิสัญญาตาง ๆ และกฎหมายระหวางประเทศที่
เกี่ยวของกับการพิทักษส่ิงแวดลอม 
EV 473 



(Aquatic Toxicology ) 
PR :  CM 223 

ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา         3หนวยกิต 
(Environment and Development )  
PR :  EV 263, EV 314 

การวิเคราะหระบบและขอมลูทางสิ่งแวดลอม       3หนวยกิต 
(Environmental System and Data Analysis )  
PR :  EV 313, IT 203, ST 203 
หลักการและวธีิการในการวิเคราะหระบบและขอมูลทางสิ่งแวดลอม โดยนําหลักวิชาทางสถิติและคอมพิวเตอรมา
ประยุกตใช การศึกษาครอบคลุมการจัดการระบบขอมูลทางภูมิศาสตร เพื่อประโยชนในการวางแผนทางดาน
ส่ิงแวดลอม 
 
EV 476 
ส่ิงมีชีวิตที่เปนตัวช้ีวัดทางสิ่งแวดลอม        3หนวยกิต 
(Environmental Indicator Organisms ) 
PR :  BI 205, EV 314, EV 323 ; CR :  EV 477 

 

สารพิษในระบบนิเวศทางน้าํ แหลงที่มาและวงจรของสารพิษ ผลกระทบของสารพิษชนิดตาง ๆ ตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา การ
ประเมินความเปนพิษของสารพิษตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา
 
EV 474 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษย ส่ิงแวดลอม และการพัฒนา ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขี้นผลกระทบของการพัฒนาที่
มีผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม การวางแผนทางดานสิ่งแวดลอมควบคูกับการวางแผนการพัฒนาทางดานตาง ๆ เพื่อ
อนุรักษส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน  มีการศึกษาสภาพจรงินอกสถานที่ 
 
EV 475 

การวินจิฉัยและการเลือกสิ่งมีชีวิตที่เปนตวัช้ีวดักระบวนการทางนิเวศวิทยาในระบบนิวเศวิทยาชีว้ัดผลของสารพิษที่
กอเกิดขึน้ เทคนิคการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพในระบบนิเวศ 
 
 
 

 
EV 477 
ปฏิบัติการกระบวนวิชาส่ิงมีชีวิตที่เปนตวัช้ีวดัทางสิ่งแวดลอม     1หนวยกิต 



(Environmental Indicator Organisms Laboratory )  
PR :  BI 205, EV 314 , EV 323 ; CR :  EV 476 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เปนตัวช้ีวัดทางสิ่งแวดลอมตามเนื้อหากระบวนวิชาEV 476   
(มีการปฏิบัติการนอกสถานที่) 
 
EV 490 
สัมมนา            1หนวยกิต 

สัมมนาในหวัขอตาง ๆ ที่นาสนใจรวมทั้งปญหาทางสิ่งแวดลอม  

EV 497 

(Field Study )  
PR :  EV 317, EV 323 , EV 327 , EV 331 , EV 332 , EV 344 

EV 498 

(Research Project in Environmental Sciences )  
PR :  EV 317 , EV 323, EV 327 

EY 313 
เพาเวอรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน         3หนวยกิต 
(Introduction to Power Electronics) 
 PR :  PH 225 

เพาเวอรอิเล็กทรอนิกส          3หนวยกิต 

(Seminar ) 
PR :  EV 314 , EV 331 , EV 332 , EV 344 , EV 354 

(มีการเชิญผูเชีย่วชาญและผูมีประสบการณ จากอุตสาหกรรมและสถาบันตาง ๆ มาเปนวิทยากร)
 

วิชาภาคสนาม           2หนวยกิต 

ศึกษาและปฏิบัติการนอกสถานที่ทางดานสิ่งแวดลอม เยีย่มโรงงานตาง ๆ สถาบันวิจัยและแหลงภาคสนามที่นาสนใจ 
ดูการควบคุมมลภาวะ การตดิตามตรวจสอบและการวิจัย 
 

โครงงานวิจัยทางสิ่งแวดลอม         3หนวยกิต 

การวิจยัในหวัขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
 

 ศึกษาอุปกรณสารกึ่งตัวนําไฟฟากําลังสูง คุณสมบัติของเพาเวอรไดโอด สวิตชิงไดโอด ทรานซิสเตอร ไทรแอด ฯลฯ 
การวิเคราะหวงจรที่เปลี่ยนดซีีเปนเอซี การเปลี่ยนเอซีเปนดีซี ศึกษาคณุสมบัติของแหลงจายไฟ ทรานสฟอรเมอร ฯลฯ
 
EY 314 



(Power Electronics)  
PR :  EY 313 

(Elementary Control System)  
PR :  PH 225 

ศึกษาคุณสมบตัิของระบบควบคุมไมเปนเสนตรง เทคนิคในการควบคมุระบบไมเปนเสนตรง การวิเคราะหระบบ
ควบคุมชนิดตาง ๆ ทฤษฎีเสถียรภาพ การออกแบบและชดเชยระบบควบคุมปอนกลับ 

(Instrumentation Electronics)  
PR :  PH 225 

 
 
 
 
 
EY 318 
อุปกรณสารกึง่ตัวนํา          3หนวยกิต 

การประยกุตใชงานของเพาเวอรไดโอด เอสซีอาร ไทรแอค ฯลฯ ตัวอยางวงจรไฟฟากําลังสูงที่ใชอิเล็กทรอนิกส
 
EY 315 
ระบบควบคุมเบื้องตน          3หนวยกิต 

ศึกษาระบบควบคุมเชิงเสนอยางอัตโนมัตโิดยเทคนิคตาง ๆ ศึกษาโมเดลทางคณิตศาสตรของระบบทฤษฎีการ
ปอนกลับทั่วไป รวมทั้งศึกษาระบบควบคมุที่ทันสมัย และการออกแบบระบบควบคมุ
 
EY 316 
ระบบควบคุม           3หนวยกิต 
(Control System)  
PR :  EY 315 

 
EY 317 
อิเล็กทรอนิกสทางเครื่องมือวัด         3หนวยกิต 

หลักการและการทํางานของเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ เชน เครื่องวัดอิมพแีดนซ เครื่องวดักระแสและกําลัง เครื่องกําเนิด
สัญญาณชนิดตาง ๆ ออสซิลโลสโคป เครื่องวัดอํานาจแมเหล็ก เครื่องมือวัดทางดจิิตอล เครื่องมือวัดและควบคุมใน 
โรงงานอุตสาหกรรมเปนตน
 
 



(Semiconductor devices ) 
PR :  PH 225 

วงจรดิจติอล           3หนวยกิต 
(Digital Circdit ) 
PR :  PH 225 

การทดลองทางดิจิตอล          1หนวยกิต 
(Digital Laboratory ) 
PR :  EY 321 

การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก        3หนวยกิต 
(Digital and Logic Circuit Design ) 
PR :  EY 321 
ศึกษาเทคนิคในการออกแบบวงจรดิจติอลและวงจรตรรกชนิดตาง ๆ ศกึษาการดีโคด เอ็นโคด การมัลติเพล็กซ ดี
มัลติเพล็กซ วงจรชมิทดทริกเกอร วงจรนบั วงจรออสซิลเลเตอร วงจรบวกเลข ศึกษาหนวยความจํา การใชวงจรในการ
ขนสงขอมูลในระบบดิจติอล การนําลอจิกเกทและฟลปิฟลอปไปประยุกตใชงานรวมกัน การออกแบบวงจรกําเนิด
สัญญาณชนิดตาง ๆ 
 
 

ศึกษาอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสที่สรางจากสารกึ่งตัวนํา เร่ิมตนจากศกึษาคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนาํ ทฤษฎี
แถบพลังงาน การนําพาประจุในสารกึ่งตวันํา การโดป สารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีของรอยตอพี-เอ็น และทรานสซิสเตอรสอง
ขั้ว ศึกษาคณุสมบัติของทรานซิสเตอรผลสนาม ทรานซิสเตอรมอส ทันแนลไดโอด และเซลแสงอาทิตยสุดทายศกึษา
การออกแบบและวเิคราะหอุปกรณสารกึง่ตัวนํา
 
EY 321 

ระบบตัวเลขและรหัส การเปลี่ยนเลขฐานใด ๆ ใหเปนเลขฐานอื่น ๆ กฎเกณฑของบูลีนลอจิก ลอจิกเกทพืน้ฐาน 
ศึกษาฟลิปฟลอปชนิดตาง ๆ คุณสมบัติของสวิตชิง การนําลอจิกเกทและฟลิปฟลอปไปประยกุตใชงาน
 
EY 322 

การทดลองเกีย่วกับลอจิกเกทชนิดตาง ๆ ฟลิปฟลอปชนิดตาง ๆ วงจรมัลติไวเบรเตอรเปนตน
 
EY 323 

 
EY 331 
อิเล็กทรอนิกสทางการสื่อสาร         3หนวยกิต 



(Communication Electronics ) 
PR :  PH 217, PH 225 
ศึกษาวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชในระบบโทรคมนาคมทั้งเครื่องสงและเครื่องรับ ศึกษาหลักการมอดเูลชั่นทั้งเอเอ็มและ
เอฟเอ็ม ศึกษาการตรวจจับสญัญาณแบบตาง ๆ ศึกษาระบบการสื่อสารทางดิจิตอล ระบบการมัลติเพล็กซ และศึกษา
สัญญาณรบกวนที่มีผลตอการสื่อสาร

(Communication Laboratory ) 
PR :  EY 331 

(Antenna and Radio Wave Propagation ) 
PR :  PH 217 

(Radio Technelogy ) 
PR :  PH 217, PH 225 
ศึกษาวทิยุชนดิตาง ๆ วิทยุคล่ืนสั้น-ยาว เอเอ็ม เอฟเอ็ม เอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ ศึกษาทั้งเครื่องรับและเครื่องสง 
ศึกษาเครื่องมอืวัดที่ใชในการตรวจหาขอบกพรองทั่วไป การตรวจเฉพาะภาคของเครือ่งรับ การปรับเครื่องรับ ศึกษา
ลําโพงและตูลําโพง

 

 
EY 332 
การทดลองทางการสื่อสาร         1หนวยกิต 

การทดลองเกีย่วกับการสื่อสาร การทดสอบหาจุดพรองและแกไขเครื่องมือชนิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
 
EY 333 
สายอากาศและการแพรกระจายคลื่นวิทย ุ        3หนวยกิต 

ศึกษาคุณสมบตัิของสายอากาศชนิดตาง ๆ เชน สายอากาศแบบไดโพสและลิเนียร การวัดคุณสมบัตขิองสายอากาศ 
ศึกษาการกระจายของคลื่นวทิยุตามผิวพืน้ดินและในชัน้บรรยากาศตาง ๆ รวมทั้งศึกษาการออกแบบสายอากาศ
 
EY 334 
เทคโนโลยีวิทย ุ           3หนวยกิต 

 
 
 
 

 
EY 335 
การทดลองเกีย่วกับวิทย ุ          1หนวยกิต 



(Radio Laboratory ) 
PR :  EY 334 
 ทดลองเกี่ยวกบัวิทยุชนิดตาง ๆ ตรวจหาขอบกพรอง ซอมและดัดแปลงวิทยุ  
 
EY 336 

(Television Technology ) 
PR :  PH 217, PH 225 
ศึกษาการรับสงโทรทัศน ทฤษฎีการบันทึกสัญญาณโทรทัศน ระบบโทรทัศนตาง ๆ หองสงโทรทัศน การทํางานของ
กลองถายภาพ สัญญาณภาพ การผสมคลื่น หลอดภาพ การสรางภาพของเครื่องรับการซอมเครื่องรับโทรทัศน ศึกษา
สายอากาศและขอบกพรองเนื่องจากสายอากาศ
 
EY 337 
การทดลองเกีย่วกับโทรทัศน         1หนวยกิต 
(Television Laboratory ) 
PR :  EY 336 
ทดลองเกี่ยวกบัโทรทัศนชนิดและระบบตาง ๆ ตรวจหาขอบกพรอง ซอมและดัดแปลงโทรทัศน
 
EY 338 
เทคโนโลยีวีดโิอ           3หนวยกิต 
(Video Technology ) 
PR :  PH 217, PH 225 

(Video Laboratory ) 
PR :  EY 338 

เทคโนโลยีโทรทัศน          3หนวยกิต 

ศึกษาเครื่องวดีิโอชนิดและระบบตาง ๆ หลักการบันทึกสัญญาณวีดิโอ การมอดูเลตสัญญาณ ระบบหัวเทปหมุน 
โครงสรางของเครื่องบันทึกวีดิโอ ศึกษาขบวนการบนัทกึและเพลยแบก็ระบบเซอรโวคอนโทรลระบบควบคุมการ
ทํางาน 
 
EY 339 
การทดลองเกีย่วกับวดีิโอ          1หนวยกิต 

ทดลองเกี่ยวกบัเครื่องวีดิโอชนิดและระบบตาง ๆ ตรวจหาขอบกพรอง ซอมและดัดแปลงเครื่องวดีิโอ
 
EY 413 
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส         3หนวยกิต 



(Electronics Circuit Design) 
PR :  EY 321 
ศึกษาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ชนิดตาง ๆ เชน วงจรจายไฟ วงจรกําเนดิสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณ วงจร
ออสซิลเลเตอร วงจรสวิตชิง วงจรปรับแรงดันโดยอัตโนมัติ วงจรทางดจิิตอล ฯลฯ 
 
EY 433 

(Telephone Technology ) 
PR :  EY 331 

 
EY 434 

(Radar Technology ) 
PR :  EY 331 

EY 435 

(Satellite Communication ) 
PR :  EY 331 

 

 

เทคโนโลยีโทรศัพท          3หนวยกิต 

ศึกษาระบบโทรศัพทชนิดตาง ตั้งแตขั้นพืน้ฐานจนถึงระบบโทรศัพทที่ทันสมัย ศึกษาระบบสวิทชิง ระบบคอมพิวเตอร
ควบคุมสวิทชงิ ศึกษาเคเบิลโทรศัพท เทคนิคการวางโครงขายการสื่อสารดวยโทรศพัท

เทคโนโลยีเรดาร           3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการทํางานของเรดาร ทั้งเครื่องรับและเครื่องสง ศึกษาคณติศาสตรที่ใชอธิบายคุณสมบัตขิองเรดาร คล่ืนพาห
และการมอดูเลต และศึกษาการแกไขแยกสัญญาณรบกวนออกจากสญัญาณเรดาร
 

การสื่อสารระบบดาวเทยีม         3หนวยกิต 

ศึกษาระบบสือ่สารผานดาวเทียม ดาวเทียมสื่อสารชนิดตาง ๆ สถานีรับภาคพื้นดนิ หลักการมอดูเลต สัญญาณดาวเทียว 
คล่ืนวิทยุที่ใชในระบบดาวเทียม ระบบสายอากาศและการแยกสัญญาณรบกวนออกจากสัญญาณดาวเทียม
 

 
 
 
 

EY 441 
ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน         3หนวยกิต 



(Introduction to Microprocessor ) 
PR :  EY 321 

(Microprocessor Laboratory ) 
PR :  EY 441 
การทดลองเกีย่วกับไมโครโปรเซสเซอร และไมโครคอมพิวเตอร 
 
EY 443 

(Computer Technology ) 
PR :  EY 321  

EY 444 

(Computer Laboratory ) 
PR :  EY 321 

 

EY 453 

สถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร การโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร ระบบจัดการอินเทอเฟส
ไมโครโปรเซสเซอรกับรอม แรม และอินพุท เอาทพุท ระบบไมโครคอมพิวเตอรอยางงาย การประยุกตใชงานของ
ไมโครโปรเซสเซอร และไมโครคอมพิวเตอร
 
EY 442 
การทดลองทางไมโครโปรเซสเซอร        1หนวยกิต 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร          3หนวยกิต 

โครงสรางของคอมพิวเตอร หนวยความจํา หนวยอุปกรณรับแสดงขอมูล ชนิดคําส่ังภาษาเครื่อง โปรแกรมจัดการ การ
เชื่อมตอคอมพิวเตอร การออกแบบระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน 
 

การทดลองทางคอมพิวเตอร         1หนวยกิต 

การทดลองเกีย่วกับวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่ใชในเครื่องคอมพิวเตอร ทดลองเกี่ยวกับการอินเทอเฟสคอมพิวเตอร
ดวย รอม แรม และอินพุท เอาทพุท ศึกษาเครื่องวิเคราะหสัญญาณตรรก และศึกษาทดลองการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอรเบื้องตน
 

 
 
 
 

การคํานวณเชงิตัวเลขในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส       3หนวยกิต 



(Numerical Computations in  Electronics Technology) 
PR :  MA 216 
ศึกษาการนําวธีิคํานวณเชิงตวัเลขมาประยกุตในการใชงานทางดานเทคโนโลยี อิเล็กทรกนิกส โดยการใชโพลีโนเมียล 
การประมาณคา และการอินเทอรโพเลทในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง การนําวิธีออบเลอรมาคํานวณประจุ
บนตัวเก็บประจุในวงจรอารแอล การหาพลังงานภายในวงจรอารแอล การวิเคราะหเชิงตัวเลขของวจร อารแอลซี โดย
ใชวิธีเฟยแมนและนวิตัน ฯลฯ ในการศึกษาจะเนนโปรแกรมที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร 
 
EY 454 
อิเล็กทรอนิกสทางการแพทย         3หนวยกิต 

EY 490 

(Seminar ) 
CI 

EY 491 

(Project 1 ) 
CI 

 

EY 492 

(Medical Electronics ) 
PR :  PH 225 
ศึกษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการแพทย เชน เครื่องรังสีเอ็กส เครื่องวัดการเตนของหัวใจ เครือ่งวัดคล่ืนสมอง 
เครื่องวัดความดันโลหิต เครือ่งวัดรังสีที่ใชในเวชศาสตร นิวเคลียร และการรักษา ฯลฯ รวมทั้งศึกษาการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในวงการแพทย 
 

สัมมนา            1หนวยกิต 

 การคนควาและสัมมนาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสทางดานตาง ๆ
  

โครงงาน 1           3หนวยกิต 

โครงงานทางดานอิเล็กทรอนิกสที่นักศกึษาสนใจตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
  

 
 
 
 

โครงงาน 2           3หนวยกิต 



(Project 2 ) 
CI 

EY 493 
การศึกษาดวยตนเอง          3หนวยกิต 
(Independent Study ) 
CI 

ภาษาถิ่นของไทย          3หนวยกิต
(Thai Dialects) 
ศึกษาระบบเสยีงของภาษาถิน่ตาง ๆ ในประเทศไทย การกลายเสียง และการกลายความหมาย โครงสรางของภาษาถิ่น
ตาง ๆ และภาษาถิ่นในวรรณกรรม

(Thai Palaeigraphy) 
ศึกษาตวัอักษรและความหมาย ประวัติความเปนมาของอักษรตาง ๆ ในประเทศไทยจนสามารถเขาใจววิัฒนาการของ
ตัวอักษรที่เคยใชดินแดนประเทศไทย เชน อักษรพอขุนรามคําแหง อักษรไทยภาคเหนือ อักษรอีสาน และอักษรขอม
ไทย

(Northern Thai Language and Scripts) 
ศึกษาลักษณะตัวอักษรทีใ่ชอยูในภาคเหนอื ทั้งอักษรยวน (ตัวเมือง) และอักษรไทยฝกขาม ฝกการอานจนสามารถอาน
วรรณกรรมที่เขียนดวยอักษรภาคเหนือ เขาใจความหมายของถอยคําและสํานวนตาง ๆ ศึกษาที่มา (อักษรตนแบบ) และ
วิวัฒนาการของอักษรยวนและอักษรไทยฝกขาม และสามารถเขียนอักษรเหลานี้ได

โครงงานทางดานอิเล็กทรอนิกสที่นักศกึษาสนใจ ตามความเหน็ชอบของอาจารยที่ปรึกษาอาจจะตอเนื่องจากโครงการ
ที่ 1 หรือไมก็ได
  

ศึกษาและคนควาเกีย่วกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสทางดานที่นกัศึกษาสนใจโดยที่ไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยที่
ปรึกษา
  
FL 323 

  
FL 344 
การอานจารึกสมัยตาง ๆ          3หนวยกิต 

  
FL 346 
ภาษาและอักษรไทยเหนือ         3หนวยกิต 

  
FL 347 
ภาษาและอักษรอีสาน          3หนวยกิต 



(Northern-Eastern Thai Language and Scripts) 
ศึกษาลักษณะตัวอักษรทีใ่ชอยุในภาคอีสานทั้งอักษรตวัธรรมและอักษรไทยนอย ฝกการอานจนสามารถอาน
วรรณกรรมที่เขียนดวยอักษรอีสาน เขาใจความหมายของถอยคําและสํานวนตาง ๆ ศกึษาที่มา (อักษรตนแบบ) และ
วิวัฒนาการของอักษรตัวธรรมและอักษรไทยนอยและสามารถเขียนอักษรเหลานีไ้ด
  
FL 348 

(Thai Scripts and Khmer Scripts) 

FL 373 

(Introduction to Folklore) 

FL 374 

(Regional Literature) 

FL 375 

(Folk Legends) 

 
 
 

อักษรไทยและอักษรขอมไทย         3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะตัวอักษรทีใ่ชเขียนในสมุดขอยตาง ๆ ฝกหดัอานจนสามารถอานเอกสารโบราณของไทยได และศึกษา
ลักษณะตัวอักษรขอมที่ใชเขยีนภาษาไทยฝกหัดอานเขียนเอกสารของไทยที่บันทึกดวยอักษรขอม
  

คติชาวบาน3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติความเปนมา ความหมายของคติชาวบาน การแยกประเภทวธีิเก็บรวบรวมขอมูล
  

วรรณกรรมทองถ่ิน          3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณกรรมประเภทนทิาน อนุภาค (Motif) อิทธิพลตางที่มีตอวรรณกรรมนิทาน ความสัมพนัธระหวาง
วรรณกรรมทองถ่ินกับวรรณคดี การวิเคราะหวรรณกรรมเลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื่องอยางละเอียด
  

ตํานานพื้นบาน           3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะ ประเภท เนื้อหาของตํานานพืน้บาน คุณคาและบทบาทหนาที่ของตํานานในสังคมและวฒันธรรม
ตลอดจนความสัมพันธระหวางตํานานกับคติชนประเภทอื่น เลือกศึกษาตํานานบางเรื่องอยางละเอยีด
  

 
FL 376 
นิทานปรัมปรากับคติชน          3หนวยกิต 



(Myths and Folklore) 
ศึกษาความหมาย ประเภท เนื้อหา การตีความ และบทบาทหนาที่ของนิยายปรัมปรา ความสัมพันธระหวางนิยาย
ปรัมปรากับคติชน พิธีกรรม และระบบความเชื่อในสังคม

การศึกษาเปรยีบเทียบนิทานปรัมปรา        3หนวยกิต
(Comparative Mythology) 
PR :  FL 376 

  

(The World’s Classic Fairy Tales) 

  

(Children Songs and Game's Songs) 

  
FL 474 
นิทานพื้นบานเปรียบเทียบ         3หนวยกิต 
(Comparative Folktales) 

 

  
FL 377 

ศึกษาเปรียบเทียบโครงสราง วิวัฒนาการ ลักษณะเดนของเรื่องปรัมปราของโลกตลอดจนแนวความคิดที่สําคัญที่มีอิทธ
พลตอสังคมและวัฒนธรรมเชน ความเชื่อทางศาสนา และการประพฤติปฏิบัติ

FL 378 
เทพนิยายเอกของโลก          3หนวยกิต 

ศึกษาเทพนิยายเร่ืองเดนๆของโลกในดานโครงสราง รูปแบบเนื้อหา ตวัละคร บทบาทหนาที่ในสังคมและ
ความสัมพันธกับวรรณกรรมพื้นบานประเภทอื่น เลือกศกึษาเทพนิยายบางเรื่องอยางละเอียด

FL 383 
เพลงสําหรับเด็กและเพลงประกอบการละเลนของเด็ก      3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะของบทเพลงสําหรับเด็ก อันประกอบดวยเพลงกลอมเด็ก เพลงใชประกอบการเลน (Game's Songs) ทั้ง
ดานวรรณกรรมมุขปาฐะ และในดานที่เกี่ยวกับการดําเนนิชีวิตในสังคม รวมถึงอิทธิพลตอเด็กและวิธีการรอง การเลน

ศึกษาเปรียบเทียบประเภทและลักษณะของนิทานพื้นบาน ทั้งรูปแบบ เนื้อหากําเนิด การแพรกระจาย การใชแบบเรื่อง
และอนภุาค การวิเคราะหนทิานพื้นบานในแงโครงสรางบทบาทหนาที่ที่มีตอสังคม และความสัมพันธระหวางนิทาน
กับสังคมและวัฒนธรรม
  
 

FL 475 
วรรณกรรมภาคเหนือ          3หนวยกิต 



(Northern Thai Literature) 
ศึกษาวรรณกรรมภาคเหนือ อิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอวรรณกรรมภาคเหนือ ประเภทของวรรณกรรมและฉันทลักษณใน
วรรณกรรมภาคเหนือ ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมภาคเหนือกับวรรณคดีไทย 
 
FL 476 
วรรณกรรมภาคอีสาน          3หนวยกิต 
(North-Eastern Thai Literature) 

วรรณกรรมภาคใต          3หนวยกิต 
(Southern Thai Literature) 

วรรณกรรมพืน้บานภาคกลาง         3หนวยกิต 
(Central Thai Folk Literature) 
ศึกษาวรรณกรรมประเภทกลอนสวด (กาพย) กลอนนิทานของภาคกลาง ซ่ึงมีที่มาจากนิทานพืน้บาน วิเคราะหโครง
เร่ือง สารัตถะ ฉันทลักษณ และแนวการเขยีนวรรณกรรมพื้นบานเหลานั้น เลือกศึกษาโดยละเอียดบางเรื่อง
  
FL 479 

(Comparative Analysis of Rigional Literature) 

 

การแสดงพื้นบาน          3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณกรรมภาคอีสาน อิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอวรรณกรรมภาคอีสาน ประเภทของวรรณกรรมและฉันทลักษณใน
วรรณกรรมภาคอีสาน ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมภาคอีสาน วรรณกรรมภาคเหนือและวรรณคดีไทย
  
FL 477 

ศึกษาวรรณกรรมภาคใต อิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอวรรณกรรมภาคใต ประเภทของวรรณกรรมและฉนัทลักษณใน
วรรณกรรมภาคใต ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมภาคใตกับวรรณคดีไทย
  
FL 478 

วิเคราะหวรรณกรรมทองถ่ินเชิงเปรียบเทยีบ       3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณกรรมทองถ่ินในภาคตาง ๆ ทั้งมุขปาฐะและลายลักษณ เปรยีบเทียบโครงเรื่อง แกนเรื่อง สาระประโยชนตอ
สังคม ประเภท แหลงกําเนดิ และการแพรกระจายรวมถึงความสัมพันธกับศิลปะสาขาตาง ๆ
  

 
 
 
FL 484 



(Thai Folk Performing Arts) 

เพลงและดนตรีพื้นบาน          3หนวยกิต 
(Thai Folk Songs and FolkMusic) 

หัตถกรรมพื้นบาน          3หนวยกิต 
(Thai Folk Crafts) 

(Thai Folk Arts) 

FL 493 

 

ศึกษาละครชาตรี ลิเก หนังสด หนังตะลุง เพื่อเขาใจวิธีแสดง กฎเกณฑการแสดง และเพลงที่เกีย่วของรวมทั้งบท
วรรณกรรม
  
FL 485 

ศึกษาลักษณะของเพลงและดนตรีพื้นบานไดแก เพลงและดนตรีที่เกี่ยวของกับประเพณี วดั พิธีการ และเพลงเพื่อความ
ร่ืนเริงของไทยภาคตาง ๆ ในดานที่เปนวรรณกรรมและดานที่เกีย่วกับการดําเนนิชีวติของสังคมทองถ่ิน และบทบาท
ของเพลงพื้นบานที่มีอิทธิพลตอสังคมทองถ่ิน รวมถึงเครื่องดนตรี ธรรมเนียมการเลนการรอง
  
FL 486 

ศึกษางานหัตถกรรมพื้นบานเชน งานจักสาน ส่ิงทอ เครื่องปนดินเผา รวมถึงหัตถกรรมที่ใชในครวัเรือนของภาคตาง ๆ 
เพื่อดูรูปแบบ ลักษณะการออกแบบลวดลาย ความจําเปนในการใชสอยและวิวฒันาการ
  
FL 487 
ศิลปะพื้นบาน           3หนวยกิต 

ศึกษางานฝมือที่ประณีตขึ้น ไดแก ภาพฝาผนัง สถาปตยกรรมชาวบาน และลวดลายประกอบสถาปตยกรรมงาน
ชางฝมือ เชน เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องเขิน การแกะสลัก ศึกษาดูรูปแบบ การออกแบบลวดลายโอกาสใชสอยและ
วิวัฒนาการ
  

การเก็บรวบรวมขอมูลทางวฒันธรรม        3หนวยกิต 
(Data Collecting for Folk Culture) 
ศึกษาหลักการรวบรวมขอมลูคติชาวบาน และฝกการปฏบิัติโดยการฝกการเก็บรวบรวมขอมูลคติชาวบานทุกประเภท 
 

 
 
FL 494 
สัมมนาวัฒนธรรมพื้นบาน         3หนวยกิต 



(Seminar in Folk Culture) 

การจัดหอวัฒนธรรม          3หนวยกิต
(Archiving) 
ศึกษาวิธีรวบรวม การจดัเปนหมวดหมูตามระบบของเอกสารพื้นบานและขอมูลและงานหัตถกรรมตาง ๆ การแสดง
นิทรรศการ รวมถึงวิธีการจดัหาหอวัฒนธรรม

(Folklore and Religion) 
ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางคติชาวบานกับศาสนา ความเชื่อถือโชคลางส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และพิธีกรรมตาง ๆ 
ในแตละทองถ่ิน ตลอดจนอทิธิพลของคติชาวบานที่มีตอการดํารงชีวติในสังคม

(Fundamental French 1) 

(Fundamental French 2) 

สัมมนาเนื้อหาของวิชาสาขาวัฒนธรรมพื้นบาน หลักการศึกษาคนควาฝกภาคปฏิบัติโดยใหนกัศึกษาคนควาดวยตนเอง 
และเขียนรายงานศึกษาคนควาอยางเปนระบบโดยอิงระเบียบวิธีการเขยีนงานวิจยั
  
FL 495 

  
FL 496 
คติชาวบานกบัศาสนา          3หนวยกิต 

  
FR 101 
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1          3หนวยกิต 

ศึกษาและเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสในเรื่องการทักทาย การแนะนําตัว ครอบครัวที่อยูอาศัย อาชีพ การใชเวลาวาง 
อาหาร และเครื่องดื่ม การบอกเวลา การซือ้ของ ทั้งนี้เพือ่ศึกษาลักษณะโครงสรางประโยคพื้นฐาน ศัพทและสํานวน
ภาษาฝรั่งเศสโดยการฝกอาน ฟง พูดและเขยีน
  
FR 102 
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2          3หนวยกิต 

ศึกษาและเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสตอจากภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 ในเรื่องสุขภาพ ดินฟาอากาศ การเดินทาง การ
ติดตอกับผูอ่ืน และการใชภาษาฝรั่งเศส ในโอกาสและสถานการณตาง ๆ กัน ทั้งนี้เพือ่ศึกษาลักษณะโครงสราง
ประโยค ศัพท และสํานวน ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึน้ โดยฝกการอาน ฟง พูด และเขียน
  
 
 
FR 201 
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3          3หนวยกิต 



(Fundamental French 3) 

(Fundamental French 4) 

ศึกษาบทอานภาษาฝรั่งเศสที่คัดเลือกมาเพื่อความเขาใจเนื้อหาใจความ ศัพทสํานวนและโครงสรางภาษา  

ศึกษาบทอานภาษฝรั่งเศสทีค่ัดเลือกมา เพือ่ความเขาใจเนื้อหา ในความ ศัพทสํานวนและโครงสรางภาษาในระดับที่
สูงขึ้น  

(A Brief Survey of the History of French Literature) 

บทอานจากวรรณกรรมฝรั่งเศสรวมสมัย        3หนวยกิต 

ศึกษาตอจาก FR 102 ฝกความเขาใจและการใชภาษาฝรั่งเศส โดยศึกษาไวยากรณในระดับที่สูงขึ้นจากระดับพืน้ฐาน
และรูปประโยคตาง ๆ โดยอาศัยเนื้อหาสาระที่เกีย่วกับชวีิตประจําวัน และวัฒนธรรมฝรั่งเศสทั่วๆไป
  
FR 202 
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4          3หนวยกิต 

ศึกษาตอจาก FR 201 ฝกความเขาใจและการใชภาษาฝรั่งเศสทั้งภาษาเขยีน และภาษาพูดในระดับสงูขึ้นในเรื่อง
ไวยากรณ รูปประโยคและศพัทสํานวนตาง ๆ โดยอาศัยเนื้อหาสาระทีก่วางขวางขึ้นจากชีวิตและวฒันธรรมฝรั่งเศส
  
FR 221 
การอานเพื่อความเขาใจ 1          3หนวยกิต 
(Reading Comprehension 1) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 301 มากอน)
  
FR 222 
การอานเพื่อความเขาใจ 2          3หนวยกิต 
(Reading Comprehension 2) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 221 มากอน)
  
FR 233 
ปริทรรศนวรรณคดีฝร่ังเศสโดยสังเขป        3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมาของวรรณคดีฝร่ังเศสโดยสังเขป ตั้งแตสมัยกลางตามลําดับ ยุคสมัยจนถึงศตวรรษที่ 19 เพื่อเขาใจ
ความสัมพันธระหวางเหตกุารณบานเมือง สภาพสังคมกบัรูปรางลักษณะของวรรณกรรมและความคิดอานในวรรณคด ี
(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 202 มากอน)
  
 
 
FR 234 



(Introduction to Contemporary French Literature Works) 

(Reading in French Civilization) 

(Reading in Various Aspects of Modern French) 

  

(Intermediate French 1) 

ศึกษาบทอานที่คัดเลือกมาจากวรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยปจจุบัน เพื่อใหไดสัมผัสและทําความรูจักกบัวรรณคดีรวมสมัย 
(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  
FR 253 
บทอานภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกบัอารยธรรมฝร่ังเศส       3หนวยกิต 

ศึกษาบทอานภาษาฝรั่งเศสที่คัดเลือกมาเพื่อความเขาใจเรื่องราวที่สําคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรม และอารยธรรมของชาว
ฝร่ังเศสตั้งแตเร่ิมกําเนิดประเทศฝรั่งเศสจนถึงศตวรรษที่ 19 (ควรเรียนกระบวนวิชา FR 202 มากอน)
  
FR 254 
บทอานภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกบัประเทศฝรั่งเศสปจจุบัน      3หนวยกิต 

ศึกษาบทอานภาษาฝรั่งเศสที่คัดเลือกมาเพื่อทําความเขาใจ และเพื่อทาํความรูจักกับประเทศฝรั่งเศสและชาวฝรั่งเศสใน
ปจจุบันในแงตาง ๆ  
(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 202 มากอน)

FR 255 
บทอานภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกบัขนบประเพณีในชวีิตและสังคมฝรั่งเศส     3หนวยกิต 
(Reading in French Savior-Vivre) 
ศึกษาบทอานภาษาฝรั่งเศสที่คัดเลือกมาเพื่อทําความเขาใจเกีย่วกับขนบธรรมเนียมประเพณีมารยาทและการปฏบิัติตน
ที่ยังคงมีในชวีติประจําวนั 
(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 202 มากอน) 
 
FR 301 
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1         3หนวยกิต 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเขาใจและการใชภาษาฝรั่งเศส โดยฝกการอานเพื่อความเขาใจและฝกใชภาษาในการพูด
และเขียนตอบโดยศึกษารูปประโยคไวยากรณและศัพท สํานวน
  
 
 
FR 302 
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2         3หนวยกิต 



(Intermediate French 2) 

ศึกษาขอความภาษาฝรั่งเศสที่คัดเลือกมาโดยมีประเภทของเนื้อหาตางๆ กันเพื่อความเขาใจและสามารถถายทอด
ออกเปนภาษาไทยได  

ศึกษาขอความภาษาฝรั่งเศสที่คัดเลือกมาโดยมีประเภทของเนื้อหาตางๆ และในระดบัภาษาที่สูงขึน้เพื่อความเขาใจและ
สามารถถายทอดออกเปนภาษาไทยไดโดยครบถวน  

ภาษาฝรั่งเศสในการติดตอ         3หนวยกิต 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสในรูปของการติดตอประเภทตาง ๆ เชน จดหมายสวนตัว  
จดหมายราชการ โทรเลข โทรศัพท เพื่อสามารถเขาใจและนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน  

(French that Expression I) 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเขาใจและการใชภาษาฝรั่งเศส โดยฝกการอานเพื่อความเขาใจและฝกใชภาษาในการพูด
และการเขยีนตอบ โดยศึกษารูปประโยคไวยากรณและศพัทสํานวนในระดับที่สูงขึ้น  
(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 301 มากอน)
  
FR 311 
การถายทอดภาษาฝรั่งเศสเปนไทย 1        3หนวยกิต 
(Interpreting French into Thai 1) 

(ควรเรียนกระบวนวิชาFR 301 มากอน)
  
FR 312 
การถายทอดภาษาฝรั่งเศสเปนไทย 2        3หนวยกิต 
(Interpreting French into Thai 2) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 311 มากอน)
  
FR 313 

(Correspondence in French) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 302 มากอน)
  
FR 314 
การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 1         3หนวยกิต 

ศึกษาคําศัพทสํานวนการพดูภาษาฝรั่งเศสที่ใชในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันเพื่อใชพัฒนาทักษะในการพูด
และในการแสดงความคิดเหน็ไดอยางถูกตอง
  
FR 315 
การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 2         3หนวยกิต 



(French that Expression II) 
ศึกษาวิธีการใชภาษาพดูฝร่ังเศส ในการแสดงความคิดเหน็ การแสดงทศันคติ การเชญิชวน การเสนอแนะ และการใช
ภาษาในสถานการณตางๆ โดยใชสํานวนถอยคํา ที่เหมาะสม และถูกตอง 
  
FR 321 
การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1          3หนวยกิต 
(Writing French 1) 
ศึกษาหลักการเขียนภาษาฝรัง่เศส โดยการฝกใชถอยคํา สํานวน สรางประโยคและเรียบเรียงความตามขั้นตอน 

(Writing French 2) 

(Introduction to French Literatury Criticism) 

ศึกษาภมูิหลังและลักษณะของวรรณคดีคลาสสิคฝร่ังเศสคริสศตวรรษที่ 17 ศึกษาประเภทของวรรณกรรมและงานของ
นักเขียนที่คัดเลือกมาแลว โดยเฉพาะบทละครของกอรเนย (Corneille) ราชีน (Racine) โมลิแยร (Moliere) นิทานของ
ลาฟองแตน (La Fontaine) และปรัชญาของเดสการต (Descartes) และปาสคาล (Pascal)  

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 302 มากอน)
  
FR 322 
การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการเขียนภาษาฝรัง่เศสในระดับที่สูงขึ้น โดยฝกการสรางประโยคและการใชศัพทสํานวนตาง ๆ ที่จะชวยใน
การถายทอดความคิด และสื่อความหมายใหไดสมบูรณยิง่ขึ้น(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 322 มากอน)
  
FR 331 
การวิจารณวรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องตน        3หนวยกิต 

ศึกษาหลักเบื้องตนในการวิจารณวรรณกรรมและนํามาประยุกตใชในการศึกษางานที่เปนภาษาฝรั่งเศสประเภทตาง ๆ 
ทั้งรอยแกวและรอยกรอง 
(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  
FR 333 
วรรณคดีฝร่ังเศสสมัยคลาสสิค         3หนวยกิต 
(French Classicism) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  
 
FR 334 
วรรณคดีฝร่ังเศสสมัยคริสศตวรรษที่ 18        3หนวยกิต 



(French Literature of the 18 Century) 
ศึ่กษาภมูิหลังและลักษณะของวรรณคดีฝร่ังเศสคริสศตวรรษที่ 18 ศึกษาประเภทของวรรณกรรมและงานของนักเขียน
ที่คัดเลือกมาแลวโดยเฉพาะงานของนักเขยีนที่มีอิทธิพลตอการปฏิวัตฝิร่ังเศส เชน มองเตสกิเออ (Montesquieu) รุสโซ 
(Rousseau) วอลแตร (Voltaire) และดิเดโรต (Diderot)  

(French Romanticism) 

ศึกษาภมูิหลังและลักษณะของวรรคดีฝร่ังเศสคริสตศตวรรษที่19 ศึกษาประเภทของวรรณกรรมและแนวความคดิของ
นักเขียนเรอาลิสตที่คัดเลือกมาแลว โดยเฉพาะงานของบลัซัค (Balzac) โฟลแบรต(Flaubert) เอมิล โซลา (Emile Zola)
สแต็งตาล(Stendhal) โดเดต (Daudet) และโมปสซอง(Maupassant)  

ศึกษาวรรณคดีที่ใหความสําคัญแกเดก็ทั้งในดานการศึกษาชีวิต และจติใจ ทําความรูจักกับงานในดานนี้ของราเบอเลส 
(Rabelais) รุสโซ (Rousseau) วิกเตอร อูโก (Victor Hugo) อัลฟองส โดเด (Alphonse Daudet) เรอเน บาแซง (Rene 
Bazin) แซง เต็กชูเปรี (Saint Exupery) โกแลตต (Colete)  

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  
FR 335 
วรรณคดีฝร่ังเศสสมัยโรแมนติก         3หนวยกิต 

ศึกษาภมูิหลังและลักษณะของวรรณคดีฝร่ังเศสคริสศตวรรษที่ 19 ศึกษาประเภทของวรรณกรรมและแนวความคดิของ
นักเขียนที่คัดเลือกมาแลว โดยเฉพาะงานของรุสโซ (Rousseau) ชาโตบริยอง (Chateaubriand) ลามารตีน (Lamartine)
วินญี(่Vigny) มุสเซต (Musset) และวิกเตอร อูโก (Victor Hugo) (ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน) 
  
FR 337 
วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัจนิยม         3หนวยกิต 
(French Realism) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  
FR 339 
โลกของเด็กในวรรณคดีฝร่ังเศส         3หนวยกิต 
(Children's World in French Literature) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  
 
 
 
FR 341 
ความเขาใจในการฟง 1          3หนวยกิต 



(French Audio Comprehension 1) 

ความเขาใจในการฟง 2          3หนวยกิต
(French Audio Comprehension 2) 

(Audio-Writong French) 

(Reading in French Politics) 

ศึกษาบทอานภาษาฝรั่งเศสที่คัดเลือกมาเพื่อเขาใจสภาพภูมิศาสตรของประเทศฝรั่งเศสโดยทั่วไป เพื่อการทองเที่ยว ทั้ง
ในดานภูมิประเทศ ความนาสนใจในภูมภิาคและสถานที่เมืองสําคัญ ประชากร และอาชีพ  

ฝกภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเขาใจในการฟง โดยศึกษาจากแถบเสียงเจาของภาษาและแบบทดสอบดวยตนเอง ระดับ
ภาษากําหนดใหเทียบเทากับวิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับกลาง (FR 301 และ FR 302)
  
FR 342 

ฝกภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเขาใจในการฟง โดยศึกษาจากแถบเสียงเจาของภาษาและแบบทดสอบดวยตนเอง ระดับ
ภาษากําหนดใหเทียบเทากับวิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับสูง (FR 401 และ FR 402)
  
FR 343 
การฟงและเขยีนตามเสียงเจาของภาษา        3หนวยกิต 

ศึกษาการฟงและการเขียนตามเสียงเจาของภาษาเพื่อเสริมสรางความรูทางภาษาโดยการทดสอบความเขาใจทั้งสาระ 
รูปประโยค โครงสราง ไวยากรณ วรรคตอน เสียงและศพัทสํานวน 
 FR 353 
บทอานภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกบัการเมือง        3หนวยกิต 

ศึกษาบทอานภาษาฝรั่งเศสที่คัดเลือกมาเพื่อเขาใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองของประเทศฝรั่งเศส (ควรเรียน
กระบวนวิชา FR 202 มากอน)
  
FR 357 
บทอานภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกบัภูมิศาสตรทั่วไปเพื่อการทองเที่ยว     3หนวยกิต 
(Reading in French Geography for Tourism) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 202 มากอน)
  
 
 
 
FR 359 
บทอานภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกบัประวัติศาสตรฝร่ังเศส       3หนวยกิต 
(Reading in French History) 



ศึกษาบทอานภาษาฝรั่งเศสที่คัดเลือกมาเพื่อความเขาใจประวัติชนชาติฝร่ังเศสตั้งแตเร่ิมตนจนถึงปจจุบัน  

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสจากบทความและเอกสารตาง ๆ ที่ใชในดานนิติศาสตรและรัฐศาสตรโดยทั่วไปศึกษาศัพท สํานวน 
โครงสรางของภาษาโดยเนนการอานเพื่อความเขาใจ  

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสจากบทความและเอกสารตาง ๆ ที่ใชในดานนิติศาสตรและรัฐศาสตรโดยทั่วไปในระดับที่สูงขึ้นทั้ง
ในเนื้อหาศัพท สํานวนและโครงสรางของภาษายังคงเนนการอานเพื่อความเขาใจและการนําเอาไปใช   

ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาฝรั่งเศสจากบทอานและเอกสารตาง ๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมบริการทองเที่ยว 
เพื่อใหมีทกัษะการฟง พดู อาน และเขยีนขอความภาษาฝรั่งเศสสั้น ๆ ในการสื่อความหมายไดพอสมควร   

FR 382 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 202 มากอน)
  
FR 371 
ภาษาฝรั่งเศสดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร 1       3หนวยกิต 
(French for Law and Political Science 1) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 102 มากอน)
  
FR 372 
ภาษาฝรั่งเศสดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร 2       3หนวยกิต 
(French for Law and Political Science 2) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 371 มากอน)
  
FR 373 
ภาษาฝรั่งเศสดานการทองเที่ยว         3หนวยกิต 
(French for Tourism) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 102 มากอน)
  
FR 381 
ภาษาฝรั่งเศสดานธุรกิจ 1          3หนวยกิต 
(Business French 1) 
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสจากบทความหรือเอกสารที่ใชในวงการธุรกิจทั่วไปศึกษาศัพทสํานวนและโครงสรางของภาษา โดย
เนนการอานเพื่อความเขาใจเปนสําคัญ  
(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 102 มากอน) 
 

ภาษาฝรั่งเศสดานธุรกิจ 2          3หนวยกิต 
(Business French 2) 



 ศึกษาภาษาฝรั่งเศสจากบทความหรือเอกสารที่ใชในวงการธุรกิจทั่วไปในระดบัที่สูงขึ้นในเนื้อหา ศัพท สํานวน และ
โครงสรางของภาษา เพื่อความเขาใจและการนําเอาไปใช  

ศึกษาภาษาฝรังเศสจากบทความหรือเอกสารที่ใชในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ศึกษาศัพท 
สํานวน และโครงสรางภาษา โดยเนนการอานเพื่อความเขาใจ   

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสจากบทความ หรือเอกสารที่ใชในดานวิทยาศาสตรวศิวกรรม การแพทย และสาธารณสุข ศึกษา
ศัพท สํานวน และโครงสรางภาษา โดยเนนการอานเพื่อความเขาใจ  

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเขาใจในการฟงและความสามารถในการนาํศัพท สํานวนและโครงสรางภาษามาใชไดทั้ง
ในการพดูและการเขียน  

 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 381 มากอน)
  
FR 391 
ภาษาฝรั่งเศสดานวิทยาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1      3หนวยกิต 
(French for Sciences and Techonology 1) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 102 มากอน)
  
FR 392 
ภาษาฝรั่งเศสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2       3หนวยกิต 
(French for Sciences and Techonolgy 2) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 391 มากอน)
  
FR 401 
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1          3หนวยกิต 
(Advanced French 1) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 302 มากอน)
  
 

 
 
 
 
FR 402 
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2          3หนวยกิต 
(Advanced French 2) 



 ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเขาใจในการฟงและความสามารถในการนาํศัพทสํานวนและโครงสรางภาษามาใชทัง้ใน
ระดับที่สูงขึ้น  

ศึกษาหลักการแปลโดยการเปรียบเทียบรูปประโยค ศัพท สํานวนระหวางภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย ใหสามารถแปล
เอกสารบทความและเรื่องราวประเภทตาง ๆ ใหไดครบทัง้ความและรสภาษา  

ศึกษาหลักการแปลโดยการเปรียบเทียบรูปประโยคและศพัท สํานวนระหวางภาษาฝรัง่เศสและภาษาไทย ใหสามารถ
แปลเอกสาร บทความและเรื่องราวประเภทตาง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นไดครบทั้งความและรสภาษาฝกการแปลทั้งการ
เขียนและปากเปลา  

ศึกษากวีกลุมปารนาสเชียง (Les Parnassiens ) ศึกษาภูมหิลังและงานของกวีกลุมแซง โบลิสตโบดแลร (Baudelaire) 
แรงโบต (Rimbaud) แวรแลน (Verlaine) มาลารเม(Mallarme)  

(French Drama) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 401 มากอน) 
 FR 411 
การแปลภาษาฝรั่งเศสเปนไทย 1         3หนวยกิต 
(Translation from French into Thai 1) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 302 มากอน)
  
FR 412 
การแปลภาษาฝรั่งเศสเปนไทย 2         3หนวยกิต 
(Translation from French into Thai 2) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 411 มากอน)
  
FR 431 
วรรณคดีฝร่ังเศสแนวสัญลักษณนยิม        3หนวยกิต 
(Franch Sysmbolism) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  
 
 
 
 
 
FR 432 
บทละครฝรั่งเศส           3หนวยกิต 



ศึกษาการละครในวรรณคดตีั้งแตสมัยกลางคริสตวรรษที่17 จนถึงปจจบุันทําความรูจกักับงานของนักเขียนที่สําคัญใน
แตละสมัย  

ศึกษาวรรณคดีฝร่ังเศสศตวรรษที่20 สมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 (1900-1914) ความขัดแยงระหวางแนวความคดิ
แบบขวาและซาย รูจักงานประพันธในรูปนวนยิายของ เอมิล โซลา (Emile Zola) อานาโตล ฟรองซ (Anatole France)  
โรแม็ง โรลลองด(Romain Rolland ) ปแอร โลตี (Pierre Loti) ความคิดและศรัทธาทางศาสนาในบทกวีและบทละคร
ของชารลส เปกีย (Clares Peguy ) และปอล โคลแดล ( Paul Claudel) รูจักกวีสมัยใหมคือปอล ฟอรด (Paul Fort) และกิ
โยม อโปลิแนร (Guillaume Apollinaire) และนักแตงบทละครเอ็ดมองด รอสตองค (Edmond Rostand )  

ศึกษานวนยิายฝร่ังเศสคริสตศตวรรษที่ 19 จนถึงปจจุบัน เลือกทําความรูจักกับงานเขียนที่สําคัญ   

ศึกษาวรรณคดีฝร่ังเศสศตวรรษที่ 20 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 (1920-1940) การฟนตวัของวรรณคดี
ลักษณะ Dadaisme และ Surrealisme ในวรรณคดีประเภทนวนยิาย ศกึษานวนิยายของมารเซล พรุสต(Marcel Proust ) 
อองเดร ฌีด (Andre Gide ) จอรจ ดูอาแมล(George Duhamel) จูลส โรแมงส (Jules Romain) และกวีนพินธของหลุยส 
อาราก็อง ( Louis Aragon) ปอล เอลูอารต (Paul Eluard)และปอล วาเลรี (Paul Valery) รวมทั้งเลือกศกึษาความคดิ
หลายหลากจากงานของนักเขียนอื่น ๆ คือฟรองซัวส โมริยัค (Francois Mauriac) อองเดรโมรัวส (Andre Maurois) 
จอรจ แบร นาโนส (George Barnanos) อองรี มองแตรลองต (Henri Monterlant) อองเดร มาลโรซ (Andre Malraux)  
อองตวน เดอ แซ็งเต็กชูเปรี (Antoine de Saint Exupery) ฌองก็อคโต (Jean Cocteau) และ โกแลตต (Colette)  

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  
FR 433 
วรรณคดีฝร่ังเศสรวมสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 1       3หนวยกิต 
(Contemporary French Literature) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  
FR 434 
นวนยิายฝรั่งเศส           3หนวยกิต 
(The French Novel) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  
FR 435 
วรรณคดีฝร่ังเศสรวมสมัยระหวางสงครามโลกครั้งที่1 และครั้งที่ 2     3หนวยกิต
(Contemporary French Literature) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  
FR 436 
เร่ืองสั้นฝร่ังเศส           3หนวยกิต 



(French Short Story) 
ศึกษาลักษณะและววิัฒนาการเขียนเรื่องสั้นฝร่ังเศส เลือกศึกษางานของนักเขียนเร่ืองสั้นดีเดน เพื่อความเขาใจเนือ้หา
และความคิด  

FR 437 

ศึกษาวรรณคดีฝร่ังเศสคริสตศตวรรษที่ 20 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน (1940-) ศึกษาบทละครตั้งแตจูลส 
โรแม็งส (Jules Romain) มองแตรลองต (Montherlant) จนถึงอานุยน (Anouilh) และ ฌีโรดูซ (Giraudoux) และกวี
นิพนธสมัยใหมของเพรแวรต(Prevert) แซงคฌองแปรซ (Saint - Jean Perse) และกวีอ่ืน ๆ ศึกษาความคิดแบบ 
Existentialisme ในงานของซารต (Sartre ) และซีโมน เดอ โบวัวร (Simore de Beauvoir) และลักษณะ L' absurde ใน
งานของกามูส (Camus) ทําความรูจักกับความคิดนี้ในบทละครของเบ็คเก็ตต (Backett) อีโยเนสโก (Ionesco)  

ศึกษาบทอานภาษาฝรั่งเศสที่คัดเลือกมา เพื่อความรูเกีย่วกับการสื่อสารมวลชนของฝรั่งเศสซึ่งประกอบดวย
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร และการโทรคมนาคม  

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  

วรรณคดีฝร่ังเศสรวมสมัยสงครามโลกครั้งที่2       3หนวยกิต 
(Contemproary French Literature) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 233 มากอน)
  
FR 451 
บทอานภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกบัเศรษฐกิจและสังคม       3หนวยกิต 
(Readings in French Economic and Society) 
ศึกษาบทอานภาษาฝรั่งเศสที่คัดเลือกมา เพื่อความเขาใจสภาวะทางเศรษฐกิจ และสภาพสังคมของประเทศฝรั่งเศส 
(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 202 มากอน) 
 
FR 453 
บทอานภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกบัความรูดานการสื่อสารมวลชน      3หนวยกิต 
(Readings in French Mass Communication) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 202 มากอน)
  
 
 
 
FR 455 
บทอานภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกบัศิลปะ        3หนวยกิต 
(Reading in French Arts) 



ศึกษาบทอานฝรั่งเศสที่คัดเลือกมา เพื่อความรูเกี่ยวกับศลิปะฝรั่งเศส และเพื่อไดรูจกัศิลปนคนสําคัญในดาน
สถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม มณัฑนศิลป และดนตรี  

ศึกษาศัพท สํานวน โครงสรางภาษาฝรั่งเศสจากบทอานและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ชีวิต
ความเปนอยู ศลิปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาของไทย และฝกการอาน ฟงและพูด  

ศึกษาศัพท สํานวน โครงสรางภาษาฝรังเศสจากบทอานและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัสถานที่ทองเที่ยว บุคคลสําคัญ 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย โดยเนนทักษะการอาน ฟง สนทนาเพื่อแสดงความเห็น และเพื่อเขียน
ขอความภาษาฝรั่งเศสสั้น ๆ ไดพอสมควร  
(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 471 มากอน) 
 
FT 221 

(Introduction to Food Science and Technology) 
PR :  CM 221 (เคมีอินทรีย 1) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 202 มากอน)
  
FR 471 
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก 1         3หนวยกิต 
(French for Guides 1) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 202 มากอน)
  
FR 472 
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับมัคคุเทศก 2         3หนวยกิต 
(French for Guides 2) 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารเบื้องตน       3หนวยกิต 

แหลงของอาหารสําหรับมนุษย หลักเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรที่ใชในการเปลี่ยนเนื้อสัตว พืชและผลิตภัณฑไปเปน
อาหารของมนุษย สาเหตกุารเสื่อมเสีย หลักเบื้องตนในการถนอมรักษาและแปรรูปอาหาร
  
 
 
 
 
 
FT 331 
การวิเคราะหอาหาร          3หนวยกิต 



(Food Analysis) 
PR :  FT 221 (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารเบื้องตน) 

(Food Analysis Laboratory)  
PR :  FT 331 (การวิเคราะหอาหาร) 

(Food Standard and Regulations)  
PR :  FT 221 (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารเบื้องตน) 

การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม        3หนวยกิต 

 
FT 421 

วิธีการวิเคราะหอาหารโดยใชหลักการทางเคมี จุลชีววิทยาและฟสิกส และการประยกุตวิธีการเหลานี้ในการตรวจสอบ
วัตถุดิบ และผลิตภัณฑอาหาร
  
FT 332 
ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร         3หนวยกิต 

วิธีมาตรฐานทีเ่ลือกสรรสําหรับการตรวจหาองคประกอบในอาหาร หลักการและวิธีการวิเคราะหอาหารที่รวมทั้งการ
ใชเทคนิคดั้งเดิม และเทคนคิการใชเครื่องมือสมัยใหม
  
FT 341 
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร         3หนวยกิต 

การจัดตั้งมาตรฐาน การจัดระดับชั้นของผลผลิตทางการเกษตรที่ใชเปนอาหารการจัดตั้งมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอาหาร กฎขอบังคับและกฎหมายอาหารของประเทศไทยและสากล
  
FT 390 

(Industrial Training) 
 CI  
นักศึกษาจะถูกกําหนดใหฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่วิจัยหรือการปฏิบัติงานอยางอื่น ที่ไดรับมอบหมาย
จากอาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 

การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร        2หนวยกิต 



(Food Plant Management) 
PR :  FT 431 (กระบวนการแปรรูปอาหาร 1) 

(Food Processing 1) 
PR :  TN 314 (การบรรจุหีบหอและการเกบ็รักษา) 
          TN 323 (กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี) 

การควบคุมคณุภาพผลิตภัณฑอาหาร        2หนวยกิต
(Quality Control of Food Products) 
PR :  FT 341 (มาตราฐานและกฏหมายอาหาร) 

ประสิทธิภาพการทํางานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑนม ปญหาการจัดการพิเศษที่เกีย่วกับ
กระบวนการแปรรูป การจัดจําหนายและการตลาดของผลิตภัณฑอาหาร
  
FT 431 
กระบวนการแปรรูปอาหาร 1         3หนวยกิต 

เทคนิคพื้นฐานในดานการเตรียม กระบวนการแปรรูป การบรรจุหีบหอ ตลอดจนการใชวัตถุเจือปนในกระบวนการ
แปรรูปอาหาร การลางและทาํความสะอาดวัตถุดิบ
  
FT 432 
กระบวนการแปรรูปอาหาร 2         3หนวยกิต 
(Food Processing II) 
PR :  FT 431 (กระบวนการแปรรูปอาหาร 1) 
หลักการและวธีิปฏิบัติที่นําไปสูกระบวนการแปรรูปในอตุสาหกรรมอาหาร ไดแก การแชเย็น การบรรจุกระปอง การ
แชเข็ง การหมกัดอก การทําใหแหง การอาบรังสี การบรรจุหีบหอ การเก็บรักษา ตลอดจนวิธีการและกระบวนการ 
อ่ืน ๆ 
 
FT 441 

ความหมายของคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร วธีิการควบคุมคุณภาพ การจัดการควบคุมคณุภาพ จุดประสงคของการ
ควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ การควบคุมกระบวนการแปรรูป การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
  
 
 
 
 
FT 442 
ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร       1หนวยกิต 



(Quality Control of Food Products Laboratory) 
PR :  FT 441 (การควบคุมคณุภาพผลิตภัณฑอาหาร) 

(Food Preservation) 
PR :  CM 480 (เคมีอาหาร) 

  
FT 453 

(Food Plant Sanitation) 
PR :  FT 431 (กระบวนการแปรรูปอาหาร 1) 

(Food Toxicology) 
PR :  CM 480 (เคมีอาหาร) 

 

ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพในกระบวนการแปรรูป ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตได 
 FT 443 
การถนอมอาหาร           2หนวยกิต 

สาเหตุพื้นฐานที่ทําใหเกิดาการเสื่อมเสียของอาหาร วิธีและเทคนิคการถนอมอาหารและเก็บรักษาอาหาร ผลของการ
แปรรูป เพื่อถนอมอาหารทีม่ีตอลักษณะคณุภาพของอาหาร

สุขาภิบาลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร       2หนวยกิต 

สุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวางอุปกรณ และผังโรงงาน การลางและทําความสะอาดโรงงาน การ
ควบคุมคุณภาพของน้ํา และการกําจัดน้ําเสยี การควบคุมหนู แมลง และจุลินทรีย
  
FT 461 
พิษวิทยาของอาหาร          3หนวยกิต 

หลักและกระบวนการที่เกี่ยวกับการเสื่อมเสียและความเปนพิษของอาหาร อันตรายที่เกิดจากชีวสารและสารเคมีใน
อาหาร
  
 
 
 
 
 
 

FT 462 
เอ็นไซมในอาหาร          3หนวยกิต 



(Food Enzymes) 
PR :  CM 352 (ชีวเคม ี2) 
CM 457 (ปฏิบัติการชีวเคม ี2) 

  

(Synthetic Food) 
PR :  CM 480 (เคมีอาหาร) 
หลักการและคณุภาพดานคณุคาทางโภชนาการของอาหารสังเคราะหและอาหารที่ทําเลียนแบบตลอดจนกรรมวิธีการ
ผลิต 
 
FT 464 

(Food Additives) 
PR :  CM 480 (เคมีอาหาร) 

(Fruits and Vegetable Technology) 
PR :  CM 480 (เคมีอาหาร) 

 

การสรุปปฏิกริยาของเอ็นไซมและปญหาที่เกิดในอาหารระหวางการเก็บรวบรวมการผลิตและการเก็บรักษา การนํา
ออกจําหนาย และการใชเอ็นไซมเพื่อประโยชนในทางอุตสาหกรรม

FT 463 
อาหารสังเคราะห          3หนวยกิต 

วัตถุเจือปนในอาหาร)          3หนวยกิต 

สมบัติพื้นฐานและคุณภาพดานคุณคาทางโภชนาการของวัตถุเจือปนในอาหารประเภทตาง ๆ ผลของการใสวัตถุเจอื
ปนในอาหารที่มีตอคุณภาพ และการถนอมอาหาร
  
FT 465 
เทคโนโลยีของผลไมและผัก         3หนวยกิต 

ลักษณะทางชวีเคมีและสรีรวิทยาของพืชซ่ึงมีผลตอคุณภาพ วิธีถนอมรักษาและแปรรูปไปเปนผลิตภัณฑ การใช
ประโยชนของเหลือจากอุตสาหกรรมผลไมและผัก
  
 
 
 
 

FT 466 



วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเนื้อสัตว        3หนวยกิต
(Meat Science and Technology) 
PR :  CM 480 (เคมีอาหาร) 

(Cereal Technology) 
PR :  CM 480 (เคมีอาหาร) 

(Poultry and Egg Technology) 
PR :  CM 480 (เคมีอาหาร) 

FT 499 

สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางสรีรวิทยา และลักษณะอืน่ ๆ ของเนื้อสัตวที่มีสวนเกีย่วของกับกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑเนื้อสัตว
  
FT 467 
เทคโนโลยีของธัญญาหาร         3หนวยกิต 

ลักษณะและคณุภาพของธัญญาหารที่ใชสําหรับกระบวนการแปรรูปเปนธัญญาหารและผลิตภัณฑธัญญาหาร การเก็บ
รักษา การแปรรูป และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ
  
FT 468 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม          3หนวยกิต 
(Dairy Technology) 
PR :  CM 480 (เคมีอาหาร) 
สวนประกอบ สมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของนม และผลิตภัณฑนม มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสําหรับ
กระบวนการแปรรูปนม และผลิตภัณฑนมหลักการพื้นฐานของกระบวนการแปรรูปเพื่อใหสัมพันธกับรูปและการ
ควบคุมกระบวนการ 
 
FT 469 
เทคโนโลยีของสัตวปกและไข         3หนวยกิต 

สมบัติทางกายภาพ เคมี และสรีรวิทยาของสัตวปก และไขที่เกี่ยวของกบักรรมวิธีการผลิต ผลิตภณัฑสัตวปกและไข 
การพัฒนาผลิตภัณฑ การแปรรูป การบรรจุหีบหอ และหลักการควบคุมคุณภาพ
  
 
 
 
 
 



โครงการพิเศษ ทางเทคโนโลยีอาหาร        3หนวยกิต 
(Special Project in Food Technology) 
PR :  CM 480 (เคมีอาหาร) 
          FT 331 (การวิเคราะหอาหาร) 
          FT 390 (การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม) 

GE 213 

GE 215 

GE 216 

 

หัวขอโครงการพิเศษในสาขาเทคโนโลยีการอาหารจะถกูกําหนดโดยอาจารยผูสอน ทั้งนี้มีอาจารยผูสอนเปนผูให
คําปรึกษา มีการจัดทํารายงาน และเสนอผลงานแบบปากเปลา
  

ภูมิศาสตรกายภาพ          3หนวยกิต 
(Physical Geography) 
ศึกษาเชิงระบบเกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติของสิ่งแวดลอมทางภูมิศาสตร แนวความคิดหลักและวิธีการทาง
ภูมิศาสตรกายภาพ ส่ิงแวดลอมตางๆ ทางกายภาพบนพืน้โลก และความสัมพันธระหวางกันของ  ภูมิอากาศ ลักษณะ 
ภูมิประเทศ พชืพรรณธรรมชาติ น้ําและดนิ รวมทั้งอิทธิพลตางๆ ที่มีตอมนุษย 
  

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       3หนวยกิต 
(Conservation of Natural Resources and Environment) 
ศึกษาหลักพื้นฐานเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธที่มีตอกนัระหวางชีวติกับธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ คุณสมบัติและหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม 
การควบคุมปญหาสภาวะมลพิษสิ่งแวดลอม เนนปญหาการอนุรักษและการจัดการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
  

ธรณีวิทยาทัว่ไป           3หนวยกิต 
(General Geology ) 
ศึกษาธรณวีิทยาที่เปนพืน้ฐานสําหรับภูมิศาสตร หิน แร กระบวนการทางธรณีวิทยา การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
ธรณีโครงสราง เศรษฐธรณี ธรณีประวัตแิละการใชขอมลูและแผนที่ธรณีวิทยาในทางภูมิศาสตร มีการศึกษาภาคสนาม 
  
 
 

 
 
GE 230 



การอานแผนที่และภาพถาย         3หนวยกิต 
(Map and Photo Reading) 
 ศึกษาววิัฒนาการและชนดิของแผนที่และภาพถาย เสนโครงแผนที่ มาตราสวนทิศทาง พิกัดตําแหนงการวดัแผนที่และ
การคํานวณ การมองภาพสามมิติ ลักษณะทางเรขาคณิตของภาพถาย เนนทักษะการอานและการแปลตีความหมาย
ปรากฏการณทางพื้นที่จากแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง ภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม รวมทั้งแผน
ที่และภาพเชิงตัวเลข 
  
GE 231 
การสํารวจเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Introduction to Surveying) 
ศึกษาหลักพื้นฐานของการสํารวจบนพืน้ระนาบ การสํารวจและการทําแผนที่ทฤษฎีการวดัและความคลาดเคลื่อน การ
สํารวจดวยโซ การสํารวจดวยเข็มทิศการทาํแผนที่ดวยโตะแผนที่ การระดับ การรังวัดควบคุมและการปรับแก การ
รังวัดเก็บรายละเอียด เสนชั้นความสูง การรังวัดตําแหนงจากดาวเทียม การคํานวณพื้นที่และปริมาตร มีการฝกงาน
ภาคสนาม 
  
GE 232 
การสํารวจภูมปิระเทศ          3หนวยกิต 
(Topographic Surveying) 
PR :  GE 231 
ศึกษาการวัดระยะและทิศทาง การทดสอบและปรับแกกลองธีโอโดไลทขายสามเหลีย่ม การวางหมดุบังคับทางราบ
และทางดิ่ง การทําวงรอบและวิธีการทาคีโอเมตรี การรังวัดรายละเอียดสําหรับแผนทีภู่มิประเทศ การปรับแกและ 
การคํานวณขอมูลสนาม เครื่องมือการรังวัดระบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ มีการฝกปฏิบัติงานสนาม 
  
GE 235 
การทําแผนที ่           3หนวยกิต 
(Cartography) 
การศึกษาหลักการทําแผนที่เบื้องตน การเขยีนแบบ และการออกแบบสัญลักษณ การเก็บรวบรวมขอมูลทางภูมิศาสตร 
และทําฐานขอมูลระบบพิกัดกริด ระบบเสนโครงแผนที่ การเขียนและการจัดพิมพแผนที่ภูมิประเทศ อุปกรณและ
เทคโนโลยีทางการทําแผนทีส่มัยใหม มกีารฝกปฏิบัติ 
 
 
 
 
GE 250 

http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge245/ge245.htm


ภูมิภาคศกึษา           3หนวยกิต 
(Regional Studies) 
การศึกษาวิวัฒนาการของวิชาภูมิศาสตรภูมภิาค หลักเกณฑที่ใชในการจดัแบงภูมภิาค ภูมิภาคประเภทตาง ๆ การนํา
หลักเกณฑทีใ่ชในการจดัแบงภูมิภาคมาศกึษาและวางแผนเพื่อพัฒนาภมูิภาคโดยอางถึงภูมิภาคใดภมูิภาคหนึ่งเปน
กรณีศึกษา 
  
GE 253 
ภูมิศาสตรประเทศไทย          3หนวยกิต 
(Geography of Thailand) 
ศึกษาเชิงระบบเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย ลักษณะทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง ประชากรและสิ่งแวดลอม การวเิคราะหปญหาปจจุบันอยางผสมผสาน ตลอดจนแนวทางการแกปญหา  
และการพัฒนาเชิงพื้นที ่

(Geography of Developing Countries) 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรของกลุมประเทศกําลังพัฒนาทางดานกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมอืงโดย
วิเคราะหสภาพและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนแนวทางการแกปญหาในประเทศที่สําคัญ 

  
GE 254 
ภูมิศาสตรกลุมประเทศกําลังพัฒนา        3หนวยกิต 

  
GE 257 
ภูมิศาสตรกลุมประเทศพัฒนา         3หนวยกิต 
(Geography of Developed Countries) 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรของกลุมประเทศพัฒนาทางดานกายภาพ วฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดย
วิเคราะหสภาพและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนแนวทางการแกปญหาในประเทศที่สําคัญ 
  
GE 260 
ภูมิศาสตรมนษุย           3หนวยกิต 
(Human Geography) 
การศึกษาเชิงระบบเกีย่วกับแนวการศกึษา แนวความคิดหลักและวิธีการของภูมิศาสตรมนุษย หลักการจัดองคกรทาง
พื้นที่ และพฤติกรรมเชิงพื้นที่ของมนุษย ทาํเลที่ตั้ง สัญชานสถานที่ การตั้งถ่ินฐาน การใชที่ดิน ปฏิสัมพันธและการ
แพรกระจาย  
  
 
GE 263 



ภูมิศาสตรวัฒนธรรม          3หนวยกิต 
(Cultural Geography) 
การศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของโลก ความสัมพันธกับปรากฏการณภูมิศาสตรอ่ืน ๆ ผลที่เกิดจากความแตกตางทาง
พื้นที่ รูปแบบระดับโลกและภูมิภาควัฒนธรรม การแพรกระจายของวฒันธรรม สัญชานสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและ 
ภูมิทัศนวัฒนธรรม 
  
GE 264 
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ          3หนวยกิต 
(Economic Geography) 
ศึกษาเชิงระบบโครงสรางทางพื้นที่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขัน้ตน กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นทีส่อง กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจขัน้ทีส่าม ในภูมภิาคตางๆของโลก ทฤษฎีที่ตั้งและการเปนภูมภิาคในระบบเศรษฐกิจ กระบวนการสรางและ
เปลี่ยนแปลงรปูแบบที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆเหลานั้น  

(Geography of Man and Environment) 

  
GE 265 
ภูมิศาสตรมนษุยและสิ่งแวดลอม         3หนวยกิต 

การศึกษาอิทธพิลของสิ่งแวดลอมในเชิงนเิวศวิทยาที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตมนุษย บทบาทของมนุษยที่มตีอการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอม และแนวทางปรับปรุงแกไข 
  
GE 303 
วิวัฒนาการแนวความคิดทางภูมิศาสตร        3หนวยกิต 
(Evolution of Geographic Thoughts) 
การศึกษาวิวัฒนาการความรูทางภูมิศาสตรโครงสรางทางแนวความคิด แนวการศึกษา และสถานภาพของสาขาวิชาจาก
ยุคโบราณสูยคุปจจุบัน ตลอดจนพืน้ฐานของแนวความคดิทางภูมิศาสตรรวมสมัย 
  
GE 304 
ทฤษฎีที่ตั้ง           3หนวยกิต 
(Location  Theory) 
การศึกษาประวัติ ขอตกลงเบือ้งตน เนื้อหา การนํามาใช และขอจํากัดของทฤษฎีเกี่ยวกบัที่ตั้งของเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมเมืองและอื่น ๆ 
  
 
 
GE 309 

http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge263/ge263.htm
http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge265/ge265.htm
http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge303/ge303.htm
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สถิติทางภูมิศาสตร          3หนวยกิต 
(Statistics in Geography) 
การนําสถิติพรรณนา สถิติอนุมาน และสถติิเชิงพื้นที่มาใชในการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร 
  
GE 313 
ธรณีสัณฐานวทิยา          3หนวยกิต 
(Geomorphology) 
ทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่วกับลักษณะทางธรณีสัณฐานที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก พฒันาการของลักษณะภูมิประเทศ 
ความสัมพันธระหวางสณัฐานกับกระบวนการตางๆ ทางธรณีสัณฐาน กระบวนการแปรสัณฐานและภูเขาไฟ การผุพัง
อยูกับที่ กระบวนการแมน้ําและลม กระบวนการชายฝงและธารน้ําแข็ง เนนกรณีของประเทศไทย มีการศึกษา
ภาคสนาม 
  
GE 314 
ภูมิอากาศวิทยา           3หนวยกิต 
(Climatology) 
การศึกษาองคประกอบของอากาศ กระบวนการทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอองคประกอบของอากาศในเขตตาง ๆ ของ
โลก วิธีการจําแนกประเภทภมูิอากาศ และประเภทภูมิอากาศของโลก ตลอดทั้งการนาํภูมิอากาศวิทยามาประยุกตกับ
กิจกรรมของมนุษย 
 
GE 315 
ภูมิศาสตรดิน           3หนวยกิต 
(Soil Geography) 
การศึกษาเชิงภมูิศาสตรเกี่ยวกับการเกดิของดิน ลักษณะดิน การกระจายและระบบการจําแนกดิน เนนลักษณะทาง
ภูมิภาค ความสมัพันธระหวางองคประกอบทางชีวกายภาพ และกระบวนการตางๆทีม่ีอิทธิพลตอการพัฒนาดิน ชนิด
ดินและลักษณะของดินที่ทําใหดินมีความแตกตางกัน รวมถึงการวิเคราะหเกี่ยวกับการจัดการและการอนุรักษดิน ดิน
ในประเทศไทย มีการศึกษาภาคสนาม 
  
GE 316 
อุทกภูมิศาสตร           3หนวยกิต 
(Hydrogeography) 
การศึกษาเกี่ยวกับระบบการหมุนเวียนของน้ํา โครงสรางของอุทกวัฏจกัร ระบบนิเวศวิทยาแหลงน้าํ ปญหามลภาวะ
ของน้ํา และการกําจัดน้ําทิ้ง มีการศึกษาภาคสนาม 
  
GE 317 

http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge313/ge313.htm
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ชีวภูมิศาสตร           3หนวยกิต 
(Gydrogeography) 
ศึกษาระบบเกีย่วกับการกระจายของพืชและสัตว การอยูรวมกันเปนกลุมสังคมและระบบนิเวศ กระบวนการที่ทําให
เกิดรูปแบบของการกระจาย และการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยเนนปฏิสัมพันธระหวางภูมิอากาศ สัณฐานดนิ 
ชีวภาพและกิจกรรมตางๆของมนุษย  มีการศึกษาภาคสนาม 
  
GE 319 
ภัยพิบัติธรรมชาติ          3หนวยกิต 
(Natural Hazards) 
ศึกษาเชิงสหวทิยาการเกีย่วกบัความหายนะของสิ่งแวดลอมที่เกิดจากธรรมชาติและจากมนุษย และการกระจายทาง
พื้นที่ เวลาของเหตุการณทางภูมิกายภาพทีเ่กิดขึ้นอยางรนุแรง เชน อุทกภยั ภยัแลง แผนดินไหว พายุ ภูเขาไฟระเบิด
และอื่นๆ แนวทางการปรับตัวของบุคคลและสังคมตอผลที่ไดรับจากัยพิบัติ มีการศึกษาภาคสนาม 
  
GE 324 
การสํารวจดวยภาพถาย           3หนวยกิต 
(Photogrammetry ) 
วิวัฒนาการและประโยชนของการสํารวจดวยภาพถาย กลองและการถายภาพทางอากาศ การวางแผนบินถายภาพ การ
มองภาพสามมิติและระยะเหลื่อม เรขาคณิตของภาพถาย การแปลงภาพและภาพออรโทโฟโต ภาพตอ เครื่องเขียนราง
แผนที่จากคูภาพสามมิติ จุดบงัคับและการสาํรวจดวยภาพถายภาคพื้นดนิ การแปลภาพการใชภาพถายทางอากาศใน
การแกไขแผนที่ ทฤษฎีการจดัภาพ และภาพขอมูลเชิงตัวเลข 
  
GE 325 
ปฏิบัติการสํารวจดวยภาพถาย         1หนวยกิต 
(Photogrammetry Laboratory) 
CR : GE 324 
ปฏิบัติการคํานวณจากเรขาคณิตของภาพถาย การวัดและคํานวณระยะเหลื่อม การวางแผนบินถายภาพ ภาพตอและ
แผนแบบเจาะรอง การวัดบนภาพถายและการแปลงคา การแปลภาพถาย การแกไขแผนที่จากภาพถาย การจัดสัมพทัธ
และการประยกุตภาพถายภาคพื้นดิน 
  
 
 
 
 
GE 326 
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หลักการสํารวจจากระยะไกล         3หนวยกิต 
(Principles of Remote Sensing) 
ศึกษาหลักการพื้นฐานการสํารวจจากระยะไกล หลักการแปลภาพจากดาวเทียมดวยสายตา การวเิคราะหขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชประโยชนในการสํารวจทรัพยากรและทําแผนที่ ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏบิัติ มีการศึกษา
ภาคสนาม 
  
GE 327 
ปฏิบัติการสํารวจจากระยะไกล         1หนวยกิต 
(Remote Sensing Laboratory) 
CR : GE 326 
ปฏิบัติการแปลภาพและวิเคราะหขอมูลจากดาวเทียม ดวยสายตาและคอมพิวเตอรในดานการใชทีด่นิ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศและปรากฏการณทางพื้นที่ตางๆเนนเชิงสํารวจและทําแผนที่ 
 
GE 336 
ทฤษฎีเสนโคงแผนที ่          3หนวยกิต 
(Theory of Map Proection) 
ควรเรียนกระบวนวิชา GE 235 มากอน 
หลักและทฤษฎีการฉายแผนที่ระบบพิกัด การสรางเสนโครงแผนที่ชนดิตางๆ คุณสมบัติและชนดิของเสนโครงแผนที่ 
ความเพีย้นของพื้นเสนโครงแผนที่ การวเิคราะหและการเลือกใชแบบเสนโครงแผนที่ การคํานวณเสนโครงแผนที่เนน
ระบบโครงแผนที่ ยูทีเอ็ม 
 
GE 337 
ยีออเดซ ี           3หนวยกิต 
(Geodesy ) 
วิวัฒนาการและทฤษฎีเกีย่วกบัสัณฐานและขนาดของโลก พื้นผิวทางยีออเดซี คุณสมบัติทางเรขาคณติของทรงรี การ
คํานวณบนพืน้ผิวทรงรีอางอิง สนามแรงโนมถวงของโลก การทอนคา การรังวัดยีออเดติก ดาราศาสตรในทางยอีอเดซี 
และหลักพืน้ฐานทางยีออเดซ ี
 
 
 
 
 
 
GE 338 
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การทําแผนที่เฉพาะเรื่อง          3หนวยกิต 
(Thematic Cartography) 
ทฤษฎีและหลกัการทําแผนทีเ่ฉพาะเรื่องขอมูลเชิงพื้นที่ เทคนิคและวิธีการทําแผนที่เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขอมูล
จุด เสน พืน้ทีแ่ละพื้นผิว แผนที่ฐานสัญลักษณและการออกแบบ รวมถึงแผนที่เชิงตวัเลขจากโปรแกรมทําแผนที่ดวย
คอมพิวเตอร เนนพัฒนาทกัษะจากการสรางแผนที่เฉพาะเรื่องใชวิเคราะหปรากฏการณทางพื้นทีใ่นการวิจยัทาง
ภูมิศาสตร 
 
GE 339 
ปฏิบัติการทําแผนที่เฉพาะเรื่อง         3หนวยกิต 
(Thematic Cartography Laboratory) 
CR : GE 338 
ปฏิบัติการออกแบบและทําแผนที่เฉพาะเรื่องชนิดตางๆ เทคนิคการสรางแผนที่เชิงคุณภาพและเชงิปริมาณพื้นฐาน 
รวมถึงการใชโปรแกรมทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร เนนการใชแผนที่เฉพาะเรื่องวเิคราะหปรากฏการณทางพื้นที ่
 
GE 343 
การทําแผนที่ดวยคอมพวิเตอร         3หนวยกิต 
(Computer Cartography) 
การใชคอมพิวเตอรในการสรางและวิเคราะหแผนที่ การจัดการขอมูลพื้นฐานในการทําแผนที่ ฝกการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป สําหรับปญหาทางภูมิศาสตร 
 
GE 344 
ปฏิบัติการทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร        1หนวยกิต 
(Computer Cartography Laboratory) 
CR : GE 343 
ปฏิบัติการทําแผนที่ ตามเนือ้หาของกระบวนวิชาทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร 
 
GE 347 
หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร        3หนวยกิต 
(Principles of Geographic Information Systems) 
ศึกษาโครงสรางฐานขอมูลระบบสารสนิเทศภูมิศาสตร การปอนขอมูล จัดเก็บขอมลูการแสดงผลขอมูล การรวบรวบ
และการจดัการฐานขอมูลเชิงพื้นที่ วิธีการวิเคราะหขอมูลและการทําแบบจําลองทางพื้นที่ วิธีการจาํแนกและแกไข
ขอมูล ขั้นตอนการทําระบบสารนิเทศภูมิศาสตรใหเปนผลสําเร็จ และการเลือกระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่เหมาะสม 
 
GE 348 
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ปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 1        1หนวยกิต 
(Geographic Information Systems Laboratory 1) 
CR : GE 347 
ปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ตามเนื้อหาของกระบวนวิชาหลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 
GE 353 
ภูมิศาสตรเอเชยี           3หนวยกิต 
(Geography of Asia) 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรของทวีปเอเชีย ทางดานกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมอืง โดยวิเคราะห
สภาพและปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้น ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาในภูมิภาค 
 
GE 354 
ภูมิศาสตรยุโรป           3หนวยกิต 
(Geography of Europe) 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรของทวีปยุโรป ทางดานกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมอืง โดยวิเคราะห
สภาพและปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้น ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาในภูมิภาค 
 
GE 355 
ภูมิศาสตรแอฟริกา          3หนวยกิต 
(Geography of Africa) 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรของทวีปแอฟรกิา ทางดานกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโดยวเิคราะห
สภาพและปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้น ตลอดจนแนวทางการแกปญหาในภูมภิาค 
 
GE 356 
ภูมิศาสตรละตินอเมริกา          3หนวยกิต 
(Geography of Latin America) 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรของภูมิภาคละตนิอเมริกา ทางดานกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโดย
วิเคราะหสภาพและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแกปญหาในภูมิภาค 
 
 
 
 
 
GE 357 
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ภูมิศาสตรแองโกลอเมริกา         3หนวยกิต 
(Geography of Anglo America) 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรของภูมิภาคแองโกลอเมริกา ทางดานกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโดย
วิเคราะหสภาพและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาในภูมิภาค 
 
GE 358 

(Geography of Australia and Oceania) 
ภูมิศาสตรออสเตรเลียและโอเชียเนยี        3หนวยกิต 

การศึกษาสภาพภูมิศาสตรของภูมิภาคออสเตรเลียและโอเชียเนยี ทางดานกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองโดยวเิคราะหสภาพและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาในภูมิภาค 
 
GE 359 
ภูมิศาสตรเอเชยีตะวันออกเฉียงใต         3หนวยกิต 
(Geography of Southeast Asia) 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรของภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ทางดานกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองโดยวเิคราะหสภาพและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาในภูมิภาค 
 
GE 360 
ภูมิศาสตรการตั้งถ่ินฐาน          3หนวยกิต 
(Geography of Settlement) 
ศึกษาเชิงระบบของการตั้งถ่ินฐานชนบทและเมือง ในดานขนาด บทบาทหนาที่ โครงสรางรูปแบบ การกระจาย ปจจัย
เกี่ยวกับการตัง้ถ่ินฐาน ความแตกตางดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตรในภูมภิาคตางๆ ปฎิสัมพันธระหวางชนบทและ
เมือง ทฤษฎีและแบบจําลองการจัดพืน้ที่ตัง้ถ่ินฐาน ปญหาของการตั้งถ่ินฐานมนุษย รวมถึงกลยุทธการวางแผนการตั้ง
ถ่ินฐาน 
 
GE 363 
ภูมิศาสตรประชากร          3หนวยกิต 
(Population Geography) 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรที่เกี่ยวของหรือมอิีทธิพลตอโครงสรางของประชากร การกระจายความหนาแนน และการ
เคล่ือนยายของประชากรในภูมิภาคตาง ๆของโลกการวิเคราะหพฤติกรรมประชากรเชิงภูมิศาสตรในการพัฒนาแหลง
อาหาร ตลอดจนการปรับปรุงการใชที่ดิน 
 
 
GE 364 
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ภูมิศาสตรการแพทย          3หนวยกิต 
(Medical Geography) 
แนวความคิดและวิธีการของภูมิศาสตรการแพทย รูปแบบการกระจายและการแพรกระจายของโรค ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม ประชากรและสังคมที่มีตอสุขภาพ ระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข การ
กระจายของทรัพยากรสาธารณสุข การเขาถึงและการใชบริการ 
 

(Geography of Tourism and Recreation) 

GE 365 
ภูมิศาสตรการทองเที่ยวและนันทนาการ        3หนวยกิต 

การศึกษาปจจยัทางภูมิศาสตรที่สงเสริมใหเกิดการทองเทีย่วและนนัทนาการ ความสําคัญและผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวและนันทนาการที่มีผลตอสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในภูมภิาคตาง ๆ ตลอดจน
การวิเคราะหและการวางแผนการจัดการแหลงทองเที่ยว และนันทนาการ มีการศึกษาภาคสนาม 
 
GE 366 
ภูมิศาสตรเชิงประวัต ิ          3หนวยกิต 
(Historical Geography) 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรในอดีตที่มีผลตอเนื่องกับลักษณะและรูปแบบของพื้นที่ในปจจุบันที่ไดเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลาทั้งในดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
 
GE 375 
ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย         3หนวยกิต 
(Geography of Thailand Tourism) 
ศึกษาปจจัยทางภูมิศาสตรที่สงเสริมใหเกดิการทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางภูมิศาสตรกับการทองเที่ยว ภูมิลักษณ
ทั้งดานกายภาพและเศรษฐกจิ-สังคมของแตละภูมภิาคของไทยและภูมภิาคอื่นๆของโลก โดยเนนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตและเอเชียแปซิฟค ศึกษาเทคนิคทางภูมศิาสตรเพื่อใชในการจดัการและวางแผนดานการทองเทีย่ว แหลงการ
ทองเที่ยวเชิงนเิวศธรรมชาติที่สําคัญในภาคตางๆ การวิเคราะหเชิงภูมศิาสตร ปญหาดานการทองเที่ยวและแนวโนม
การจัดการ  
(มีการศึกษาภาคสนาม)  
 
 
 
 
 
GE 404 
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เทคนิคภาคสนามทางภูมิศาสตร         3หนวยกิต 
(Field Techniques in Geography) 
(ควรปรึกษาผูสอนกอนลงทะเบียน) 
วิธีการภาคสนามพื้นฐานในทางภูมิศาสตร ที่รวมถึงการสังเกต การเกบ็รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เนน
ประสบการณในการทําแผนที่ การสุมตัวอยาง การใชภาพถายและการวาดอยางงาย การเขารหัส การสัมภาษณ การใช
เครื่องมือสํารวจและเทคนิคอื่นๆ รวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามที่ทําโครงการเฉพาะบุคคลและโครงการกลุม 
 
GE 409 
พื้นฐานการวิจยัทางภูมิศาสตร         3หนวยกิต 
(Basics of Research in Geography) 

(Climatic Change ) 

(Environmental Management) 

ควรเรียนวิชา GE 309 มากอน 
ศึกษาหลักและวิธีการวิจยัปญหาทางภูมิศาสตร วิธีการวิเคราะหพื้นทีแ่ละออกแบบการวิจัย วิธีการรวบรวมขอมลู 
วิเคราะหขอมูลและการเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร รวมถึงวิธีการตางๆ ที่แปลตีความหมายความสัมพันธทางพื้นที่และ
การจัดพืน้ที ่
 
GE 410 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ         3หนวยกิต 

PR : GE 213 
หลักการและทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ ในชวงเวลาตางๆ ตามธรณีกาล บทบาทการปฎิสัมพันธของอากาศ
กับทะเล การระเบิดของภูเขาไฟ การผันแปรของพลังงานจากดวงอาทิตย กิจกรรมตางๆของมนุษยและอ่ืนๆในภูมภิาค
และซีกโลกทีม่ีภูมิอากาศผิดปกติ เทคนิคของแบบจําลองพยากรณและการวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในดานเกษตรกรรม ที่อยูอาศัยชายฝงทะเล และแหลงผลิตอาหารของโลก 
 
GE 415 
การจัดการสิ่งแวดลอม          3หนวยกิต 

การศึกษาคณุสมบัติทั่วไปของสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่มีตอมนุษย สาเหตุและปญหาที่เกิดจากการใชส่ิงแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ผิดวิธีทั้งในตางประเทศและในประเทศไทย วิธีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โอกาสที่จะเกดิ
ปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศไทย รวมทั้งการแกไขปญหา มีการศึกษาภาคสนาม 
 
 
 
GE 416 
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http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge415/ge415.htm


การจัดการลุมน้ํา           3หนวยกิต 
(Watershed Management) 
การศึกษาหลักการจัดการลุมน้ําตามหลักการอนุรักษดินและน้ํา รวมทั้งผลกระทบของการทําลายพืน้ที่ลุมน้ําที่มีตอ
สภาพแวดลอม มีการศึกษาภาคสนาม  
 

(Principles of Land Use ) 

GE 417 
หลักการใชทีด่ิน           3หนวยกิต 

การศึกษาประวัติและความสาํคัญของการใชที่ดิน หลักการใชที่ดิน ปจจยัทางกายภาพ ปจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคมที่
ใชในการวางแผนการใชที่ดนิ ผลกระทบของการใชที่ดินที่มีตอสภาพแวดลอม โดยเนนประเทศไทย มีการศึกษา
ภาคสนาม 
 
GE 418 
ธรณีสัณฐานวทิยาชายฝงทะเล         3หนวยกิต 
(Coastal Geomorphology) 
ควรเรียนกระบวนวิชา GE 313 มากอน 
ขอแนะนําการเรียน :  ควรเรียนกระบวนวชิา GE 213 (ภูมิศาสตรกายภาพ) มากอน 
แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกับพัฒนาการของหาดและแนวชายฝงทะเล กระบวนการทางสมุทรศาสตรบริเวณ
ชายทะเลใกลฝง ธรณีสัณฐานชายฝง ส่ิงแวดลอมชายฝงและธรณีสัณฐานวิทยาชายฝงทะเลประยกุต มีการศึกษา
ภาคสนาม 
 
GE 420 
การแปลภาพถายทางอากาศ         3หนวยกิต 
(Aerial - Photo Interpretation) 
ควรเรียนกระบวนวิชา GE 213 และ GE 230มากอน 
การศึกษาการแปลภาพถายทางอากาศและการสํารวจภาคสนามทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติในดานภูมิศาสตรกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
GE 435 

http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge417/ge417.htm
http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge440/ge440.htm


การทําแผนทีภู่มิประเทศ          3หนวยกิต 
(Topographic Cartography) 
การศึกษาหลักการสํารวจภาคพื้นดินและการสํารวจทางอากาศ การวางแผนงานจดัทาํแผนที่ภูมิประเทศ ปฏิบัติการ
สํารวจภาคสนามและงานคํานวณ งานระดบั งานวางหมดุหลักฐานภาคพื้นดิน การเขียนเสนชั้นความสูง และการ
ออกแบบสัญลักษณความคลาดเคลื่อนในการรังวัด รวมทัง้การสํารวจสภาพภูมิสัณฐานและสภาพแวดลอม มีการฝก
ปฏิบัติ  
 
GE 436 
การผลิตแผนที่           3หนวยกิต 
(Map Reproduction) 
การศึกษาเครื่องมือ และอุปกรณการพิมพแผนที่ ระบบการพิมพหนาสูง ระบบการพิมพหนาราบ ระบบการพิมพหนา
ลึก การถายรูปทําแมพิมพ การประกอบระวางแบบตนราง การทําแมพิมพ วิธีการพิมพเครื่องพิมพ  
 
GE 445 

(Application of Geographical Information Systems) 
การประยกุตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร        3หนวยกิต 

ควรเรียนวิชา GE 347 มากอน 
การใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและคอมพิวเตอรในการวิเคราะห ขอมูลเชิงพื้นที่ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เนนการปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรและการออกตรวจสอบขอมูลภาคสนามใน
พื้นที่ศึกษา 
 
GE 446 
ปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร2        1หนวยกิต 
(Geographical Information Systems Laboratory 2) 
วิชาเรียนควบ GE 445 
ปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ตามเนื้อหาของกระบวนวิชาการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 
GE 453 
ภูมิศาสตรทองถ่ิน          3หนวยกิต 
(Local Geography) 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกจิและสังคมในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งโดยเฉพาะ โดยวิธีการวิเคราะหถึง
ความสัมพันธระหวางชวีิตความเปนอยูของประชากรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเสนอแนะวิธีการแกปญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประชากรในทองถ่ินนั้นๆ 
GE 454 

http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge449/ge449.htm


ภูมิศาสตรญี่ปุน           3หนวยกิต 
(Geography of Japan) 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรของญี่ปุนทางดานกายภาพ วฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยวเิคราะหสภาพ
และปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแกปญหาในภูมภิาค 
 
GE 455 
ภูมิศาสตรจีน           3หนวยกิต 
(Geography of China) 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรของจีนทางดานกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยวิเคราะหสภาพและ
ปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแกปญหาในภูมิภาค 
 
GE 464 
ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม          3หนวยกิต 
(Industrial Geography) 
หลักการและทฤษฎีที่ตั้งอุตสาหกรรม ปจจัยตางๆที่เกีย่วกับธรรมชาติ ที่ตั้งและการพฒันาอุตสาหกรรม โดยเนนการ
จําแนกประเภทอุตสาหกรรม หลักทางพื้นที่ของอุตสาหกรรม การตัดสินใจเลือกที่ตัง้ บทบาทของอุตสาหกรรมในการ
พัฒนาภูมภิาค และปญหาสิ่งแวดลอมจากอตุสาหกรรม 
 
GE 465 
ภูมิศาสตรการเกษตร          3หนวยกิต 
(Geography of Agriculture) 
การศึกษาระบบการเกษตรของโลก องคประกอบทางภูมศิาสตรที่มีอิทธิพลตอ การเกษตรตลอดจนการจัดการ
ทรัพยากร และระบบนเิวศการเกษตร โดยเนนประเทศไทย มีการศึกษาภาคสนาม 
 
GE 466 
ภูมิศาสตรการขนสง          3หนวยกิต 
(Geography of Transportation) 
การศึกษาระบบการขนสง ความสัมพันธระหวางการบรกิารดานขนสงกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และวฒันธรรม 
รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นแกชุมชน 
 
 
 
 
GE 467 

http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge454/ge454.htm
http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge455/ge455.htm
http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge465/ge465.htm
http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge466/ge466.htm


ภูมิศาสตรการเมือง          3หนวยกิต 
(Political Geography) 
การศึกษาวิวัฒนาการแนวความคิดของภูมิศาสตรการเมือง ลักษณะทางภมูิศาสตรของรัฐที่มีผลตอพฤติกรรมทาง
การเมือง การวิเคราะหถึงหนาที่ตาง ๆ ของระวางที่ โครงสรางภายในรัฐ องคการระหวางประเทศ และรัฐบาล 
 
GE 468 
ภูมิศาสตรพฤติกรรม          3หนวยกิต 
(Behavioral Geography) 
การศึกษาอิทธพิลของสภาพแวดลอมที่มีตอพฤติกรรมเชิงพื้นที่ของมนษุย และอิทธิพลของพฤติกรรมตอการประกอบ
กิจกรรม ภูมิทศันและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมบนพืน้ที่ พื้นที่และรูปแบบกิจกรรม กระบวนการเลือกทางพื้นที่  
พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมของมนุษยตอภัยพิบตัิธรรมชาติ การวิเคราะหการใชพื้นที่ในเมืองของมนุษย 
 
GE 469 
ภูมิศาสตรสังคม           3หนวยกิต 
(Social Geography) 
การศึกษาปญหาเชิงพื้นทีเ่กีย่วกับปญหาสงัคมตางๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบนั เชนปญหาความยากจน ความสัมพันธทางเชื้อ
ชาติ มลพิษ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมอาชญากรรมและอื่นๆ แบบจําลองและทฤษฎีรวมสมัยทางภูมศิาสตร
สังคม เนนวิเคราะหเชิงภูมิศาสตรของปญหาสังคมในประเทศกําลังพฒันาและประเทศไทย 
 

(Rural Geography) 

GE 473 
ภูมิศาสตรชนบท           3หนวยกิต 

ศึกษาเชิงระบบและแนวการศึกษาภมูิศาสตรชนบท ทฤษฎีและแบบจาํลองกระบวนการทางพื้นที่ สังคม เศรษฐกิจ การ
ใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ในทีต่ั้งถ่ินฐานชนบทและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหปญหาเกีย่วกับกิจกรรม
ตางๆและการใชที่ดินชนบท ความยากจนในชนบท การจดัการทรัพยากรชนบท และการปกปองสภาพแวดลอมที่
สวยงาม ตลอดจนการวางแผนพัฒนาพื้นที่ชนบท มีการศึกษาภาคสนาม 
 

GE 475 

GE 474 
ภูมิศาสตรเมือง           3หนวยกิต 
(Urban Geography) 
ศึกษาภมูิศาสตรของเมืองและภูมิภาคเมือง โดยเนนพื้นฐานแนวความคิดของระบบเมืองในดานทีต่ั้ง ขนาด โครงสราง 
บทบาทหนาทีแ่ละความสัมพันธระหวางสมาชิกเมือง ในระบบเดยีวกนั รวมถึงโครงสรางภายในของเมือง กิจกรรม
ตางๆของเมืองและปญหาของการตั้งถ่ินฐานเมือง 

http://e-book.ram.edu/e-book/g/ge473/ge473.htm


ภูมิศาสตรคตินิยมสิทธิสตรี         3หนวยกิต 
(Feminist Geography) 
ศึกษาเชิงภูมิศาสตรเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมที่ทําใหสตรีมีฐานะเสมอภาคเทียมกับบุรุษ ในดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและดานอื่นๆศึกษาความสัมพันธระหวาง กระบวนการทางสงัคมและโครงสรางของความไมเสมอภาคใน
สังคมกับโครงสรางพื้นที่ รวมทั้งคุณลักษณะทางพืน้ที่ดานอื่นๆเนนการวิเคราะหกระบวนการทางสงัคมที่เอาเปรียบ
สตรีเพศในทุกๆดาน 
 
GE 477 
ภูมิศาสตรและการพัฒนา          3หนวยกิต 
(Geography and Development) 
ศึกษาการกระจายของความมั่งคั่งและความยากจนของโลก ทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันา ตั้งแตสมัยเร่ิมแรก สมัยมารกซ 
และการพัฒนาแบบยั่งยืน ศกึษาเฉพาะกรณีประกอบการวิเคราะหทฤษฎีการพัฒนา เนนคุณลักษณะเชิงภูมิศาสตร 

ควรเรียนวิชา GE 230 , GE 360 มากอน 
ศึกษาทฤษฎีการวางแผนเชิงพื้นที่ ขอบขายและวิธีการวางผังภาคและเมอืง การประยุกตทฤษฎีและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการวางผังภาคและเมือง เนนเทคนิคการวิเคราะหทางพื้นที่ การวางโครงการและแหลงขอมูลที่ใช
ประมวลวางผงั มีการฝกปฏิบัติวางผัง 

(Seminar in Geography) 
(ควรปรึกษาผูสอนกอนลงทะเบียน) 
การอานและการอภิปรายสิ่งพิมพ และงานวิจัยทางภูมิศาสตร รวมทั้งการทํากรณีศึกษาในหัวเร่ืองเฉพาะดานภูมศิาสตร
ที่สนใจ 

 
GE 478 
หลักการวางผงัภาคและเมือง         3หนวยกิต 
(Principles of Regional and Urban Planning) 

 
GE 483 
สัมมนาภูมิศาสตร          3หนวยกิต 

 
GM 103 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ         3หนวยกิต 
(Introduction to Business) 
ศึกษาถึงลักษณะและความสําคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอธุรกิจ ลักษณะของเจาของธุรกิจ หนาที่หลัก
ของธุรกิจในดานการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญช ี
GM 203 



การจัดองคการและการบริหาร         3หนวยกิต 
(Business Organization and Management) 

 
GM 302 
การบริหารงานพัสด ุ          3หนวยกิต 
(Commodity Management) 
ศึกษาถึงหนาที่ความรับผิดชอบของการบริหารงานพัสด ุวงจรระบบการบริหารงานพสัดุการกําหนดความตองการ การ
จัดหา การเก็บรักษาพัสดุ ระบบการบัญชีคุมพัสดุ การควบคุมคนงานพสัดุ รหัสมาตรฐานกํากับพัสดุ การแจกจาย การ
บํารุงรักษา การจําหนาย และหนวยงานที่ทาํหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
 

(Production) 

 

(Taxation) 

 

ศึกษาถึงหนาที่ตาง ๆ ในการบริหาร เชน การวางแผน การจัดองคการ การจัดหาบุคคลเขาทํางาน การอํานวยการและ
ควบคุม รวมทัง้การวิเคราะหปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินงานและการประสานงานระหวางผูรวมงานเพื่อ
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

GM 303 
การผลิต            3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมา และหนาที่ในระบบการผลิต การวิเคราะห และการตัดสินใจ เพื่อใชปจจยัการผลิตตาง ๆ ใหไดรับ
ประโยชนสูงสุดภายใตภาวะการณที่มีขอจํากัด การจัดหนวยงานผลติ การเลือกที่ตัง้โรงงาน การวางแผนผังโรงงาน 
การจัดกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ การวเิคราะหระบบงาน การควบคมุสินคาคงเหลือ การควบคุม
คุณภาพและปริมาณ การผลิต สวัสดิภาพในโรงงาน การวัดมาตรฐานการทํางาน และขอกําหนดในการจัดตั้งโรงงาน
ในประเทศไทย

GM 306 
การภาษีอากร           3หนวยกิต 

ศึกษาถึงหลักเกณฑในการจดัเก็บรายละเอยีดในการปฏบิัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางดานสรรพากร สรรพสามิตและ
ศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแต
ละประเภท ปญหาตาง ๆ ในการภาษีอากร

 
 
 
 
GM 307 



การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ        3หนวยกิต 
(Quantitative Analysis for Decision Making) 
ศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจและประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ เพื่อชวยในการตดัสินใจ
ของฝายบริหาร ไดแก ทฤษฎีความนาจะเปนDecision Trees, Inventory Model, Linear Programming, PERT Markov, 
Games, Quing และ Simulation
 
GM 308 
แรงงานสัมพนัธและการจดัการธุรกิจอุตสาหกรรม       3หนวยกิต 
(Labour Relations and Industrial Management) 
ศึกษาววิัฒนาการ การแรงงานสัมพันธ ทฤษฎีสหภาพแรงงาน สมาคมนายจาง ประวัติการแรงงานสัมพันธของประเทศ
ไทย ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความสัมพนัธระหวางนายจางและลูกจาง เชน สหภาพแรงงาน การเจรจาตอรอง 
กฎหมายแรงงาน การคุมครองแรงงาน ปญหาในการจัดองคการที่กระทบตอแรงงานสัมพันธ และปญหาแรงงานที่
กระทบตอฝายบริหารและการดําเนินกจิการขององคการธุรกจิ
 

(Office Management) 

 

(Small Business Management) 

 

GM 404 

GM 315 
การบริหารงานสํานักงาน          3หนวยกิต 

ศึกษาถึงหนาที่และความสําคัญของงานสํานักในองคการธุรกิจและสวนราชการการวางแผนใชพื้นที่สํานักงาน การ
จัดทําแผนผังสํานักงาน การจัดระบบและวิธีปฏิบัติ การบริหารงานเอกสาร เชน การจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร การ
ออกแบบและการควบคุมแบบฟอรม และการควบคุมงานและวัดประสิทธิภาพของงาน

GM 403 
การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดยอม       3หนวยกิต 

วัตถุประสงคของวิชานี้ตองการใหนกัศึกษาไดทราบถึงบทบาทและสาระสําคัญตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวโยงกับการ
ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม โดยศึกษาถึงตัวอยางและปญหาตาง ๆ ที่ผูจัดตั้งบริษัท เจาของผูจัดการและผูลงทุนจะตอง
ประสบ ซ่ึงจะคลุมถึงปญหาตาง ๆ ในการจัดตั้งธุรกิจใหม การลงทุนการเงิน การดําเนินงาน การจดัองคการ การขาย 
การวางแผน และการที่จะขยายปรับปรุงกิจการใหเจริญยิง่ๆ ขึ้นไป

 
 
 
 



สัมมนาปญหาการบริหารงานบุคคล3หนวยกิต 
(Seminar in Personel Problems) 

GM 406 
ธุรกิจระหวางประเทศ          3หนวยกิต 
(International Business) 

(Business Research and Reporting) 

(Business Planning Executive Control) 

(Inventory System) 

เนนศึกษาตวัอยางของปญหาดานมนษุยสัมพันธในองคการ พฤติกรรมของบุคคลตาง ๆ ซ่ึงมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจ การควบคุมและการติดตอส่ือสารภายในองคการรวมทั้งปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้นจากการบริหารงาน บุคคลและ
ปญหาแรงงานสัมพันธเพื่อเสนอแนะแนวทางและวิธีการแกปญหานั้น
 

ศึกษาถึงลักษณะและความสําคัญของธุรกิจระหวางประเทศ ทฤษฎีธุรกิจระหวางประเทศทางดานการผลิตและความ
ตองการ การทาํสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ นโยบายธรุกิจระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
ดุลการคา และดุลการการชําระเงิน วิธีการสงสินคาออกและสินคาเขา วิธีปฏิบัติทางดานศุลกากรและ Shipping 
 
GM 407 
การทําวิจยัและรายงานทางธรุกิจ         3หนวยกิต 

ศึกษาถึงขอบเขตและความสาํคัญของการวิจยั การประยุกตใชกระบวนการวิจยัใหเหมาะกับปญหาธุรกิจ การกําหนด
แบบโครงการวิจัย การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหเชิงสถิติ ตลอดจนเทคนิคในการนําเสนอรายงานการวจิัย และ
ขอเสนอแนะเพื่อใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ
 
GM 408 
การวางแผนและควบคุมธุรกิจอุตสาหกรรม       3หนวยกิต 

ศึกษาระบบตาง ๆ ของฝายบริหารที่จะนํามาใชเกีย่วกับการวางแผนและควบคุมงานระดับตาง ๆ ขององคการธุรกิจการ
วางแผนระยะสั้น ระยะยาว และวิธีการควบคุมโดยใชงบประมาณ อาทเิชน การวางแผนกําไร การลดตนทุน การผลิต
และคาใชจายงบประมาณการผลิต งบประมาณวัตถุดิบ การควบคุมสินคาคงเหลือ เปนตน
 
GM 409 
ระบบสินคาคงเหลือ          3หนวยกิต 

ศึกษาถึงหลักการในการจัดการสรางเปนรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งเทคนิคในการควบคุมหลายหลากวิธี ตลอดไปจนถงึ
ระบบการควบคุมในภาวะการณที่แนนอนและไมแนนอนของอุปสงค
 
GM 410 



การพยากรณธุรกิจ          3หนวยกิต 
(Business Forecasting) 

ศึกษาถึงหลักและวิธีการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินคาและบริการโดยเนนใหเหน็วาวิธีปฏิบัติในกจิการลักษณะ 

(Facility Planning and Production Control) 

ศึกษาถึงสภาพทั่วไปของคาตอบแทนในธุรกิจอุตสาหกรรม ความหมายของคาจาง และคาตอบแทนแรงงานในรูป 

วิชานี้ศึกษาถึงลักษณะและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ และการพยากรณการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
โดยศึกษาถึงวธีิการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ลักษณะและผลของการขึ้นลงทางธุรกิจ วิธีการที่ใชในการ
พยากรณธุรกิจ การวางแผนทางธุรกิจ ปญหาเกี่ยวกับการขึ้นลงของธุรกิจและการแกปญหา
 
GM 411 
การควบคุมคณุภาพ          3หนวยกิต 
(Quality Control) 

ตาง ๆ กัน ศึกษาถึงเทคนิคและเครื่องมือตางๆ ทางสถิติที่นํามาใชในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินคาและบริการ
 
GM 412 
การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม       3หนวยกิต 

ศึกษาถึงวิธีการวางแผนและผลิตทั้งระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว การวางแผนโรงงานและสํานักงาน เพือ่ให
เกิดความสะดวกแกการขนสงและแกการทํางานของคนงานการควบคมุใหผลิตสินคาเพียงพอแกความตองการ ผลิต
ไมใหส้ินเปลอืง
 
GM 413 
การเงินและคาจางในอุตสาหกรรม         3หนวยกิต 
(Wages and Compensation Administration) 

อ่ืน ๆ หลักเกณฑในการพิจารณากําหนดโครงสรางของคาตอบแทนในองคการธุรกิจ วิธีการจายคาแรงงานแบบตาง ๆ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหแรงงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตคาตอบแทนแรงงานอันเปนที่พอใจของทั้งฝาย
นายจางและลกูจาง และศึกษาถึงอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงระดับคาจางอันมีผลตอภาวะการลงทุน การพัฒนา
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปญหาการวางงาน อันเปนสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจ เพื่อให
กิจการธุรกิจสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
 
 
 
 
 
GM 414 



ธุรกิจและสิ่งแวดลอม          3หนวยกิต 
(Business and Environment) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางธุรกิจกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และรัฐบาล เพื่อทราบอิทธิพลที่สภาพแวดลอมนัน้มคีา
ตอการบริหารงานธุรกิจ เพื่อประโยชนในการปรับตัวของธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
 

(Project Management) 

(Business Organization Theory) 

(Organization Communication) 

(Organization Development) 

GM 415 
การบริหารโครงการ          3หนวยกิต 

ศึกษาถึงแนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการขาย การวางแผนและวเิคราะหระบบการดําเนินการและการบริหารโครงการ
กับองคการที่มีโครงสรางแบบเมตริก สภาวะแวดลอมของโครงการในแนวเชิงองคการ แผนภมูิองคการจากทัศนะเชิง
ระบบการควบคุมโครงการ อํานาจหนาที่ในโครงการ เทคนิคในการวางแผน และควบคุมโครงการ
 
GM 420 
ทฤษฎีองคการธุรกิจ          3หนวยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทยีบลักษณะและขอแตกตางของโครงสรางองคการตามแนวความคดิตาง ๆ ตั้งแตสมัยกอน
จนถึงปจจุบัน เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับมโนทัศนของการจดัองคการและสามารถออกแบบรูปลักษณ โครงสรางของ
องคการที่มีประสิทธิภาพเหมาะแกการดําเนินงานขององคการธุรกิจ
 
GM 421 
การสื่อสารในองคการ          3หนวยกิต 

ศึกษาความสําคัญและปญหาของการสื่อสารภายในองคการ โดยเนนในแงพฤติกรรมทางการสื่อสารของบุคคลที่มีตอ
ความหมาย ในการสื่อสาร ตลอดจนรูปแบบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองคการ โครงสรางขององคการที่มีผลกระทบ
ตอลักษณะและรูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 
GM 422 
การพัฒนาองคการ          3หนวยกิต 

ศึกษาวิธีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแกไของคการอยางมีระบบเพื่อใหองคการมีประสิทธิภาพที่สุด โดยการศกึษา
องคประกอบภายในองคการ กระบวนการในการพัฒนาองคการที่ประกอบดวยการรวบรวมขอมลูและสารสนเทศ การ
วิเคราะหองคการ การจัดการแกไขปญหาองคการ กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงแกไขรวมทั้งเทคนิคของการ
ปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลง เพื่อใหองคการสามารถดําเนินไปไดดวยดี
GM 423 



ประมุขศิลปสําหรับนักธุรกจิ         3หนวยกิต 
(Business Leadership) 

(Seminar in Management) 
ศึกษาและอภปิรายเกีย่วกับปญหาในการจัดการในแงทีเ่กี่ยวกับการวางแผน การจัดองคการการบริหารงานบุคคล การ
อํานวยการและการควบคุม รวมทั้งบทบาทของผูบริหารในระดบัตาง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการบรหิารงาน 
 
GM 425 

(Fundamental German 1) 

ศึกษาถึงทฤษฎีซ่ึงเปนที่ศรัทธาและยอมรบัถึงปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดรปูแบบตัวผูนําสําหรับนักธุรกิจ วิธีการจัดการ 
มนุษยสัมพนัธ พฤติกรรมองคการ และอิทธิพลของผูนําทางธุรกิจที่มีผลตอพฤติกรรมตัดสินใจ ความรวมแรงรวมใจ
ของพนักงานในองคการรวมไปถึงการปฏิบัติหรือวางตวัของผูนํานักธุรกิจใหเหมาะสมสอดคลองกับภาวะการณตาง ๆ 
ทั้งในและนอกองคการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานและขององคการ
 
GM 424 
สัมมนาการจัดการ          3หนวยกิต 

พฤติกรรมของบุคคลในองคการ         3หนวยกิต 
(Human Behavior in Organization) 
ศึกษาถึงพื้นฐานของพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมของบุคคล ทั้งทางดานจิตวิทยา สังคมวิทยา เพือ่นําไปวิเคราะหและ
แกปญหาดานพฤติกรรมในองคการโดยเนนสภาพแวดลอมทั่วไป ในองคการธุรกิจที่มีผลตอพฤติกรรมของคน เชน 
ทัศนคติ การเรยีนรู การจูงใจ ความเปนผูนํา การติดตอส่ือสาร วินัย ความสัมพันธระหวางบุคคลและความสัมพันธ
ระหวางกลุม เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงตาง ๆ ภายในองคการ 
 
GN 101 
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1          3หนวยกิต 

ศึกษาและเขาใจการใชภาษาเยอรมันในเรื่องการทักทาย การแนะนําตัว การบอกเวลา ดินฟาอากาศ อาหาร และ
เครื่องดื่ม การซื้อของ การใชเวลาวาง การเดินทาง ทั้งนีเ้พื่อศึกษา ลักษณะโครงสรางประโยค ศัพท และสํานวน
ภาษาเยอรมัน โดยฝกทักษะการอาน ฟง พดู และเขยีน
 
 
 
 
 
 
GN 102 



ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2          3หนวยกิต 
(Fundamental German 2) 
ศึกษาและเขาใจการใชภาษาเยอรมันตอจากภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 ในเรื่องสุขภาพที่อยูอาศัย ชีวิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย การติดตอกับผูอ่ืนในโอกาสตาง ๆ ทั้งในการสนทนาและทางจดหมายอยางงาย ๆ เพื่อศึกษาลักษณะ
โครงสราง ประโยคศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันที่ใชในชีวิตประจําวนั โดยฝกทกัษะการฟง พดู อาน และเขยีน  

GN 201 
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3          3หนวยกิต 
(Fundamental German 3) 

ศึกษาโครงสรางของประโยค ถอยคําสํานวน และการใชภาษาเยอรมนัในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3 
ศึกษาบทอานและบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ ฝกทักษะการเขียนประโยคในระดับที่สูงขึ้น จนสามารถแตง
ขอความที่เกีย่วกับชวีิตประจําวัน 

ศึกษาววิัฒนาการของวรรณคดีเยอรมันตั้งแตตนจนถึงปจจุบันโดยสังเขป ศึกษาลักษณะและศัพทเฉพาะของวรรณคดี
เยอรมันประเภทตาง ๆ โดยศึกษาจากตัวอยางบางตอนของงานวรรณกรรมเพื่อเปนแนวทางในการฝกตีความโดยตรง
ในงานวรรณกรรม 

(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 101 มากอน)
 

ศึกษาโครงสรางของประโยคและการใชภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึน้ จากภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 ศึกษาบทอานและ
ฝกการสนทนาโตตอบในโอกาสตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจาํวัน ฝกทกัษะการเขียนเพิ่มขึ้นโดยใหนกัศึกษานําศพัท และ
สํานวนมาใชบรรยายภาพเปนเรื่องเปนราวได 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 102 มากอน) 
 
GN 202 
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4          3หนวยกิต 
(Fundamental German 4) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 201 มากอน)
 
GN 231 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีเยอรมัน        3หนวยกิต 
(Introduction to German Literature) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน)
 
 
 
GN 235 



วรรณกรรมพืน้บานของเยอรมัน         3หนวยกิต 
(German Folk Literature) 
ศึกษาวรรณกรรมประเภทนทิาน ตํานาน เร่ืองเลา เพลงพื้นบาน และสุภาษิตตามทองถ่ินตาง ๆ ของเยอรมนี ประวัติ
ความเปนมาและลักษณะเดนของวรรณกรรมแตละประเภท(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน) 
 
GN 253 
ประวัตวิัฒนธรรมเยอรมัน         3หนวยกิต 
(Introduction to German Culture) 
ศึกษาความเปนมาทางวัฒนธรรมของเยอรมัน ไดแกความเปนมาทางประวัติศาสตร สังคม ปรัชญา วรรณคดแีละศิลปะ
ตั้งแตสมัยพระเจาคารลมหาราช (Karl der Grobe) จนถึงปจจุบันโดยสังเขป (ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน) 
 

(Intermediate German 2) 

GN 255 
บทอานภาษาเยอรมันเกีย่วกบัชีวิตความเปนอยูของชาวเยอรมัน     3หนวยกิต 
(Reading in Modern German Living) 
ศึกษาหนังสือหรือขอความภาษาเยอรมันที่เกี่ยวกับชวีิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณแีละมารยาทตาง ๆ ของ
ชาวเยอรมันทีน่ิยมปฏิบัติกันอยูในปจจุบัน 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 102 มากอน) 
 
GN 301 
ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1         3หนวยกิต 
(Intermediate German 1) 
ศึกษาโครงสรางของประโยคที่ซับซอนขึ้น และศัพทสํานวนในระดับสูงขึ้นกวาGN 202 โดยฝกทกัษะการอาน เขียน 
ฟง และพดู   
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน) 
 
GN 302 
ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2         3หนวยกิต 

ศึกษาโครงสรางภาษาเยอรมนัในระดับที่สูงกวา GN 301โดยเพิ่มโครงสรางของประโยคและถอยคาํสํานวนที่ซับซอน
ขึ้น  
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 301 มากอน)
  
 
GN 314 



ภาษาเยอรมันในดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร       3หนวยกิต 
(German in Law and in Political Science) 
ศึกษาภาษาเยอรมันที่ใชในกฎหมายแพง กฎหมายพาณชิย กฎหมายอาญา กฎหมายระหวางประเทศ รวมทั้งดาน
การเมืองและการปกครอง 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 102 มากอน) 
 
GN 316 
ภาษาเยอรมันในกจิการทองเที่ยว         3หนวยกิต
(German in Tourism) 
ศึกษาการใชภาษาที่เกีย่วกับกิจการทองเทีย่ว รวมทั้งกิจการโรงแรม ภตัตาคาร รานคา การติดตอคมนาคม การตอนรับ
และนําเทีย่ว 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 102 มากอน) 
 
GN 317 
ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 1         3หนวยกิต
(German for Tour Guides 1) 

ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 2         3หนวยกิต
(German for Tour Guides 2) 

(German - Thai Translation 1) 

ศึกษคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาเยอรมัน จากบทอานและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกบัภูมิศาสตร ประวัติศาสาตร ชีวิต
ความเปนอยู ศลิปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศาสนาของประเทศไทย โดยเนนทักษะการฟง พูดและ
อาน 
 GN 318 

ศึกษคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาเยอรมัน จากบทอานและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกบัสถานที่ทองเที่ยว บุคคลสําคัญ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทย โดยเนนทักษะการฟง พูดและอาน
  
GN 321 
การแปลเยอรมัน - ไทย 1          3หนวยกิต 

ฝกฝนวิธีการตคีวามหมายและการแปลเบื้องตน โดยการเปรียบเทียบถอยคําสํานวนระหวางภาษาไทยและ
ภาษาเยอรมัน 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน)
  
GN 322 
การแปลเยอรมัน - ไทย 2          3หนวยกิต 



(German - Thai Translation 2) 

GN 324 

(Eighteenth Century German Literature) 

ศึกษาววิัฒนาการของวรรณกรรมที่คริสตวรรษที่ 19 ศึกษาแนวการเขยีนและผลงานที่ดีเดนของกวกีลุมตาง ๆ จากกลุม
โรแมนติก กลุมสัจนิยม และกลุมธรรมชาตินิยม 

ฝกฝนวิธีการตคีวามหมายและการแปลในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถแปลบทความเรื่องสั้น และเอกสารที่นาสนใจได 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 321 มากอน)
  
GN 323 
การอานเพื่อความเขาใจ 1          3หนวยกิต 
(Reading Comprehension 1) 
PR : GN 202 
ฝกทักษะการอานในระดับคํา ระดับประโยค และระดบัอนุเฉทตามลําดับ เนนการพัฒนาความสามารถในการอาน โดย
การวิเคราะหโครงสรางของคําและประโยคในแตละอนุเฉท รวมทั้งการใชเทคนิคการอานตางๆ 
  

การอานเพื่อความเขาใจ 2          3หนวยกิต 
(Reading Comprehension 2) 
PR : GN 323 
ฝกทักษะการอานบทอานภาษาเยอรมันแบบตางๆ เนนการพัฒนาความสามารถในการอานโดยวเิคราะหจดุประสงค 
องคประกอบของอนุเฉทและโครงสรางของบทอาน ศึกษาความสัมพนัธระหวางอนเุฉท รวมทั้งการใชเทคนิคการอาน
ตางๆในระดับสูงขึ้น 
  
GN 331 
วรรณคดีเยอรมันสมัยคริสตศตวรรษที่ 18        3หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการของวรรณกรรมในคริสตศวรรษที่ 18 ศึกษาแนวการเขียนและผลงานดีเดน ๆ ของกวีกลุมตาง ๆ ในค
ริสตศวรรษที่ 18 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 231 มากอน) 
  
GN 333 
วรรณคดีเยอรมันสมัยคริสตศตวรรษที่ 19        3หนวยกิต 
(Nineteenth Century German Literature) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 231 มากอน)
 GN 335 
วรรณคดีเยอรมันสมัยคริสตศตวรรษที่ 20        3หนวยกิต 



(Twentieth Century German Literature) 
ศึกษาลักษณะของวรรณกรรมเยอรมันตั้งแตตนคริสตวรรษที่ 20 จนถึงปจจุบันศกึษาแนวการเขียนของกวีกลุมตาง ๆ 
เนนงานของนกัประพันธที่ดเีดน 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 231 มากอน) 
 
GN 337 
รอยกรองเยอรมัน          3หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการและลักษณะคําประพันธรอยกรองประเภทตาง ๆ ในวรรณคดเียอรมันเนนลักษณะบังคับ ลีลาและ
ความไพเราะในผลงานของกวีเยอรมันที่คดัเลือกมา 

ศึกษาหนังสือหรือขอความภาษาเยอรมันที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร การเมือง และการปกครองของชาติเยอรมัน 

 
GN 357 

(German Poetry) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 231 มากอน)
  
GN 339 
บทละครเยอรมัน          3หนวยกิต
(German Drama) 
ศึกษาววิัฒนาการและลักษณะของวรรณกรรมประเภทละครเยอรมัน นําบทละครที่ดีเดนของนกัประพันธบางคนมา
ศึกษา 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 231 มากอน) 
 
GN 351 
บทอานภาษาเยอรมันเกีย่วกบัประวัติศาสตรและการเมอืงของเยอรมนี    3หนวยกิต 
(Readings in German History and Politics) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน)
  
GN 355 
บทอานภาษาเยอรมันกับภูมศิาสตรของเยอรมนี       3หนวยกิต
(Readings in German Geography) 
ศึกษาหนังสือหรือขอความภาษาเยอรมันที่เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร อาชีพ เศรษฐกิจและ
การเมืองที่นาสนใจในแควนตาง ๆ ของเยอรมนี 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน) 

บทอานภาษาเยอรมนีเกีย่วกบัเศรษฐกิจและสังคมของเยอรมนี     3หนวยกิต 



(Readings in German Economics and Society) 
ศึกษาหนังสือหรือขอความภาษาเยอรมันที่เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเยอรมน ี
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน) 
 

(Advanced German 1) 

ศึกษาภาษาเยอรมันในระดบัสูง ประกอบดวยการอานขาวจากหนังสือพิมพ และบทอานที่ซับซอนขึ้น ฝกการยอเร่ือง 
การเขียนขอความที่ใชในการติดตอในรูปแบบตาง ๆ 

GN 371 
การเขียนภาษาเยอรมัน 1          3หนวยกิต 
(Writing German 1) 
ศึกษาหลักการเขียนโดยเนนการฝกสรางประโยค เรียบเรยีงความตามขัน้ตอนและรูจกัใชภาษาที่สละสลวยและถูกตอง
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน) 
 
GN 372 
การเขียนภาษาเยอรมัน 2          3หนวยกิต 
(Writing German 2) 
ศึกษาหลักการเขียนและการวางโครงเรื่อง ฝกการเขียนเรียงความและจดหมาย 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 371 มากอน) 
 
GN 401 
ภาษาเยอรมันระดับสูง 1          3หนวยกิต 

ศึกษาภาษาเยอรมันโดยฝกความเขาใจจากบทอานและการใชสํานวนตาง ๆ ที่สําคัญในภาษาเยอรมัน ฝกการเขาใจจาก
การฟงและบทสนทนา ฝกการเขียนขอความโดยนําศัพทและสํานวนจากบทสนทนามาใช 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 302 มากอน)
  
GN 402 
ภาษาเยอรมันระดับสูง 2          3หนวยกิต 
(Advanced German 2) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 401 มากอน)
  
 
 
GN 421 
ภาษาเยอรมันในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1       3หนวยกิต 



(German in Science and Technology 1) 
ศึกษาถอยคําสํานวนภาษาเยอรมันจากบทอานทางเทคโนโลยี  โดยเนนการอานเพื่อความเขาใจและสามารถนําไปใช
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได  
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 102 มากอน) 
 
GN 422 
ภาษาเยอรมันในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2       3หนวยกิต 
(German in Science and Technology 2) 
ศึกษาถอยคําสํานวนภาษาเยอรมันจากบทอานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนความเขาใจ
และสามารถนําไปใชในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได  

(German Novel) 

(Short Forms of German Prose) 
ศึกษาแนวการเขียนขนาดสั้น ไดแก เร่ืองเลา (Erzahlung) เร่ืองสั้น (Kurzgeschichte) เกร็ดประวัติบุคคล (Anekdote) 
บทความ (Essay) ขอคิดสั้น ๆ (Aphorismus) และอื่น ๆ นําผลงานของนักประพนัธที่คัดเลือกแลวมาศึกษา 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 231 มากอน)
  
GN 435 

ศึกษาผลงานทีม่ีช่ือเสียงของเกอเธและชิลเลอร ศึกษาทั้งเนือ้เร่ืองความคิด ภาษาและลลีาการเขียนโดยเลือกอานแตเพียง
บางเรื่อง 

(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 421 มากอน)
  
GN 431 
นวนยิายเยอรมัน           3หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการและลักษณะของวรรณกรรมประเภทนวนยิายเยอรมัน นํานวนยิายที่ดีเดนของนกัประพันธบางคนมา
ศึกษาอยางละเอียด
  
GN 433 
รอยแกวเยอรมัน           3หนวยกิต 

เกอเธและชิลเลอร          3หนวยกิต
(Goethe and Schiller) 

(ควรเรียนกระบวนวิชาGN 231มากอน)
  
GN 437 
โทมัส มันน และแบรทอลท เบรชท        3หนวยกิต 



(Thomas Mann and Brecht) 
ศึกษาผลงานทีม่ีช่ือเสียงของโทมัส มันน และแบรทอลท เบรชท ศึกษาทั้งเนื้อเร่ืองความคิด ภาษาและลีลาการเขียน 
โดยเลือกอานแตเพยีงบางเรือ่ง 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 231 มากอน) 
 
GN 439 
เปรียบเทียบวรรณคดีไทย – เยอรมัน        3หนวยกิต 
(Comparing Thai and German Literatures) 
ศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีเยอรมันกับวรรณคดีไทย ทีม่ีความคลายกนัและแตกตางกันทั้งเนื้อเร่ืองและความคดิจาก
วรรณกรรมบางตอนของชนชาติทั้งสอง 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 231 มากอน) 
 
GN 452 
บทอานภาษาเยอรมันเกีย่วกบัสถานที่สําคัญในเยอรมน ี      3หนวยกิต
(Readings in German on Places of Interest in Germany) 
ศึกษาขอเขียนเกี่ยวกับสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีเยอรมัน 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน) 
 
GN 453 
บทอานภาษาเยอรมันเกีย่วกบัความรูดานการสื่อสารมวลชนของเยอรมนี    3หนวยกิต
(Readings in German Mass Communications) 
ศึกษาขอเขียนเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนของเยอรมนี ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร และการสือ่สาร
อ่ืน ๆ 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน) 

(Readings in Modern Germany) 

 
GN 455 
บทอานภาษาเยอรมันเกีย่วกบัเยอรมนีในปจจุบัน       3หนวยกิต 

ศึกษาหนังสือหรือขอความภาษาเยอรมันสวนที่เกีย่วกับความเคลื่อนไหวหรือการคนควาใหม ๆ ทางดานวิชาการใน
แขนงตาง ๆ ของเยอรมน ี
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน)
  
GN 457 
บทอานภาษาเยอรมันเกีย่วกบัปรัชญาเยอรมัน       3หนวยกิต 



(Readings in German Philosophy) 
ศึกษาขอเขียนเกี่ยวกับแนวคิดของนักปรัชญาชาวเยอรมนัที่เดน ๆ ตั้งแต คริสตศตวรรษที่ 18 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
เชน คานท (Kant) เฮเกล (Hegel) โชเปนเฮาเออร (Schopengauer) นีทเช (Nietzche) มารกซ (Marx) ไฮเดกเกอร 
(Heidegger) 
 (ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน)

(Business German 1) 
ศึกษาหลักเกณฑการเขยีนจดหมายธุรกจิ รวมทั้งการเขียนบัตรที่ใชในโอกาสตาง ๆ 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 102 มากอน)
  
GN 472 
ภาษาเยอรมันธุรกิจ 2          3หนวยกิต 
(Business German 2) 

  
GN 459 
บทอานภาษาเยอรมันเกีย่วกบัศิลปะเยอรมนั       3หนวยกิต 
(Readings in German Arts) 
ศึกษาขอเขียนเกี่ยวกับศิลปเยอรมันทางดานการดนตรี จติรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม และศึกษางานของ
ศิลปนรวมสมัย 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 202 มากอน) 
 
GN 471 
ภาษาเยอรมันธุรกิจ 1          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักเกณฑการเขยีนภาษาเยอรมันในวงการธุรกจิในระดับที่สูงกวา GN 471 รวมทั้งการเขียนบัตร โทรเลข 
ขอความโฆษณา ประชาสัมพันธที่ใชในวงธุรกิจ 
(ควรเรียนกระบวนวิชา GN 471 มากอน)
  
GR 101 
ภาษากรกีพื้นฐาน 1          3หนวยกิต 
(Fundamental Modern Greek 1) 
ศึกษาภาษากรกีในเรื่องการทักทาย การแนะนําตวั การซื้อของ การใชเวลาวางการติดตอกับผูอ่ืน ศึกษาลักษณะ
โครงสรางประโยคพื้นฐาน ศัพท และสํานวนภาษากรกี ฝกฟง พูด อาน และเขยีน 
  
GR 102 
ภาษากรกีพื้นฐาน 2          3หนวยกิต 



(Fundamental Modern Greek 2) 
ศึกษาและเขาใจการใชภาษากรีกตอจากภาษากรีกพืน้ฐาน 1 ในเรื่องสขุภาพ  ดิน ฟา อากาศ การเดนิทาง และการใช
ภาษากรกีในโอกาสและสถานการณตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางประโยค ศัพท และสํานวนภาษากรกีใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยฟง พดู อาน และเขยีน 
  
GR 201 
ภาษากรกีพื้นฐาน 3          3หนวยกิต 
(Fundamental Modern Greek 3) 
ศึกษาไวยากรณการใชภาษา และรูปประโยคตาง ๆ โดยอาศยับทอานที่เกี่ยวกับชวีิตประจําวนัทั่ว ๆ ไป และวัฒนธรรม
กรีก 
 
GR 202 
ภาษากรกีพื้นฐาน 4          3หนวยกิต 
(Fundamental Modern Greek 4) 
ศึกษาไวยากรณรูปประโยค และศัพทสํานวนตาง ๆ การใชภาษากรีกทัง้ภาษาเขยีนและภาษาพูดจากบทอานที่เกีย่วกับ
ชีวิตและวัฒนธรรมกรีก ในระดับที่สูงขึ้น 
  
GR 301 
ภาษากรกีระดบักลาง 1          3หนวยกิต 
(Intermediate Modern Greek 1) 
ศึกษาบทอานภาษากรกีเพื่อเขาใจเนื้อเร่ือง ฝกทักษะการเขียน โดยการฝกเขียนประโยคแบบตาง ๆ 
  
GR 302 
ภาษากรกีระดบักลาง 2          3หนวยกิต 
(Intermediate Modern Greek 2) 
ศึกษาบทอานภาษากรกีในระดับสูงขึ้น ฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ และฝกการเขียนขอความสั้น ๆ 
  
 
 
 
 
 
GR 311 
การแปลภาษากรีกเปนไทย 1         3หนวยกิต 



(Translation from Modern Greek into Thai 1) 
ศึกษาหลักการแปลโดยเปรียบเทียบรูปประโยค คําศัพท สํานวนระหวางภาษากรกีและไทย ใหสามารถแปลประโยค
และถายทอดขอความได  
(ควรเรียน GR 302 มากอน) 
  
GR 331 
ประวัตวิรรณคดีกรีก          3หนวยกิต 

 
 
GR 401 
ภาษากรกีระดบัสูง 1          3หนวยกิต 

(History of Greek Literature) 
ศึกษาประวัตวิรรณคดีกรีกโดยสังเขป ตั้งแตสมัยโฮมเมอร จนถึงศตวรรษที่ 20 โดยศกึษาบทอานที่เลือกสรรแลวของ
นักเขียนและกวีที่มีช่ือเสียง  
(ควรเรียน GR 202 มากอน) 
  
GR 351 
บทอานเกี่ยวกบัอารยธรรมกรีก 1         3หนวยกิต 
(Readings in Greek Civilization 1) 
ศึกษาบทอานภาษากรกีที่คัดเลือกมาเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับอารยธรรมของชาวกรีก ตั้งแตเร่ิมกําเนดิประเทศกรีซจนถึง
ศตวรรษที่ 15 
  
GR 352 
บทอานเกี่ยวกบัอารยธรรมกรีก 2         3หนวยกิต 
(Readings in Greek Civilization 2) 
ศึกษาบทอานภาษากรกีที่คัดเลือกมาเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับอารยธรรมของชาวกรีก ตั้งแตศตวรรษที่ 15 จนถึงปจจุบัน 
  
GR 357 
บทอานภาษากรีกเกีย่วกับภมูิศาสตรและการทองเที่ยว      3หนวยกิต 
(Readings in Greek Geography and Tourism) 
ศึกษาบทอานภาษากรกีที่คัดเลือกแลว เพื่อความเขาใจสภาพภูมิศาสตรและภูมิอากาศของประเทศกรซีโดยทั่วไปเพือ่
การทองเที่ยว ทั้งในดานภูมปิระเทศ สถานที่ทองเที่ยว เมือง เกาะตาง ๆ ที่สําคัญ ประชากร และอาชีพ 
  
 



(Advanced Modern Greek 1) 
ศึกษาโครงสราง คําศัพท สํานวนตาง ๆ ในภาษากรกีจากหนังสือพิมพและนิตยสาร ฝกพูดและเขียน เพื่อแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องตาง ๆ 
  
GR 402 
ภาษากรกีระดบัสูง 2          3หนวยกิต 
(Advanced Modern Greek 2) 
ศึกษาโครงสราง คําศัพท สํานวนตาง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น ฝกเขียนเรยีงความ 
  
GR 411 
การแปลภาษากรีกเปนไทย 2         3หนวยกิต 
(Translation from Modern Greek into Thai 2) 
ศึกษาหลักการแปลโดยการเปรียบเทียบรูปประโยค คําศพัท และสํานวนระหวางภาษากรีกและภาษาไทย ใหสามารถ
แปลเอกสารและบทความตางๆ ได 
 
 GR 433  
การอานมหากาพยกรีก          3หนวยกิต 
(Readings in Greek Epics) 
ศึกษาและฝกอานเรื่องราวบางตอนจากมหากาพยที่มีช่ือเสียงของกรีก เร่ืองอิลเลียดและโอดิสซีย 
  
GR 435 
การอานบทละครกรีก          3หนวยกิต 
(Readings in Greek Drama) 
ศึกษาและฝกอานบทละครที่มีช่ือเสียงของนักเขียนบทละครกรีก ไดแก โสโฟคลีส อริสโตฟานีส แอสคิลูส ยูริพิดีส 
เปนตน 
  
GR 437 
วรรณคดีกรีกปจจุบัน          3หนวยกิต 
(Contemporary Greek Literature) 
ศึกษาบทอานจากผลงานของกวี และนักประพันธที่มีช่ือเสียงของกรีซตั้งแตสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
ปจจุบัน 
  
GY 103 
ธรณีวิทยาเบื้องตน          3หนวยกิต 



(Introduction of Geology) 
ไมเปดสําหรับคณะวิทยาศาสตร 
ศึกษาถึงความรูขั้นพื้นฐานทัว่ไปทางธรณวีทิยา ขบวนการทางธรณีวิทยาและเรื่องราวของแร หิน ซากดึกดําบรรพ
เบื้องตน  
  
GY 113 
ธรณีวิทยากายภาพ          3หนวยกิต 
(Physical Geology) 
ศึกษาถึงความรูขั้นพื้นฐานทัว่ไปทางธรณวีทิยา ตัวการและขบวนการทีท่ําใหเกิดลักษณะผิวโลก และโครงสรางของ
เปลือกโลก การกําเนิดแรหิน  
  
HC 203 
ปญหาการดําเนินชีวิต          1หนวยกิต
(Problems of Living) 

(Principles of Art in Home Economics) 

(Applied Science in Home Economics) 

  

การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมในชีวิตประจําวันในสังคมปจจุบันใหเกดิประสิทธิภาพ รูจักปรับปรุง
สภาพความเปนอยูในที่เหมาะสม รูจักใชทรัพยากรของครอบครัวและทรัพยากรอื่น ๆ ใหเกดิประโยชนมากที่สุด
  
HC 205 
หลักศิลปะเพือ่คหกรรมศาสตร         3หนวยกิต 

หลักของศิลปะ ทฤษฎีและองคประกอบ เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาวิชาการจดัและตกแตงบาน การจัดดอกไม การ
จัดอาหาร การเลือกเสื้อผา และเครื่องแตงกาย การออกแบบลายผาและหัตถกรรม
  
HC 206 
วิทยาศาสตรประยุกตในคหกรรมศาสตร        3หนวยกิต 

ความสําคัญและประโยชนของวิชาเคมี ชีววิทยาและฟสิกส ที่สามารถนํามาประยกุต ใชในชวีิตประจําวัน ดานอาหาร 
เสื้อผา ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เครื่องสําอาง ของใชตาง ๆ และเครื่องมือ เครื่องจักร

 
 
 
HC 244 
การประกอบอาหาร          3หนวยกิต 



(Food Preparation) 

(Food and Nutrition) 

(Weaving Craft) 

HC 301 
พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร 1        4หนวยกิต 
(Teaching Behavior Home Economics 1) 
ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรและแบบเรียนคหกรรมศาสตร จิตวทิยาที่นํามาใชใน
การสอนคหกรรมศาสตร วิธีสอนแบบตางๆการพัฒนาคุณภาพการคิด และความคิดรวบยอด จุดประสงคการเรียนรูฝก
ทักษะการสอนขั้นพื้นฐาน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับหนาที่และงานของครู ฝกสังเกตการสอนและชวยงานคร ู
 

ศึกษาลักษณะ สวนประกอบ กรรมวิธี ปฏิกิริยาของอาหารที่มีตอเครื่องปรุง การใช วตัถุดิบในทองถ่ิน การกําหนด
รายการอาหาร รวมถึงวิธีใชปรับปรุงและเขียนตําราอาหารมาตรฐานตามหลักสากลและมีการฝกปฏิบัติ
  
HC 245 
อาหารและโภชนาการ          3หนวยกิต 

ความหมายของอาหารและโภชนาการ ความสําคัญของอาหารตอสุขภาพ ประเภทของอาหารและสารอาหาร การ
เปลี่ยนแปลงของสารอาหารในรางกาย ปริมาณสาร อาหาร ที่ควรไดรับใน 1 วัน ปญหาโภชนาการในประเทศไทย และ
ประเทศอื่น ๆ สารปรุงแตงและสารเจือปนในอาหาร มีการฝกปฏิบัติประกอบ อาหารหลัก 5 หมู เพื่อใหไดสารอาหาร
ครบถวน ตามความตองการของวัยตาง ๆ
  
HC 295 
งานถักและสาน           3หนวยกิต 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการเลือกวัสดุ เครื่องมอื เครื่องใชในการถักและสาน การออกแบบลวดลายตาง ๆ เพื่อการประดิษฐ
เปนผลิตภัณฑเครื่องใช เครื่องประดับที่สวยงามประณีตและทนทาน
  

HC 302 
พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร 2        4หนวยกิต 
(Teaching Behavior Home Economics 2) 
ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนวิชาคหกรรมศาสตร การสรางตาราง  วิเคราะหหลักสูตร การวิเคราะห
เนื้อหาวิชาคหกรรมศาสตร เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทําโครงการการสอน และบันทึกการสอน ศกึษา
เกี่ยวกับสื่อ  การสอน ฝกทักษะการสอน การวัดและประเมินผลวิชาคหกรรมศาสตร การสอน ซอมเสริม ปญหาการ
เรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร และการจัดกิจกรรมเสริม ประสบการณ 
 HC 303  
การสอนวิชาคหกรรมศาสตร         3หนวยกิต 



(Teaching Home Economics) 

(Business Management in Home Economics) 

(Individual Study) 

บานและการจดัการบานเรือน         3หนวยกิต 
(Home and Home Management) 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปลูกสรางบาน การซื้อ การเชา การเชาซ้ือ การจัดผังภายในบานและบริเวณบาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และถูกสุขลักษณะ ความเปนสัดสวน ความสวยงาม ในเรื่องการจัดหาอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ให
เหมาะสมกับบาน การจัดงบประมาณ เวลาและแรงงาน ใหเกิดประโยชนกับงานภายในบาน 
 HC 314 

(Household Materials and Their Maintenance) 

บานและการตกแตง          3หนวยกิต
(Home Decoration) 

ศึกษาถึงการสอนคหกรรมศาสตรในโรงเรียน โดยเนนหลักการและวิธีการสอน การทําโครงการและบันทึกการสอน 
การทําอุปกรณการสอนที่เกี่ยวของ การวดัผลและประเมินผลการสอน การวิเคราะหหลักสูตรและแบบเรยีน รวมทั้ง
ปญหาและแนวโนมในการสอนวิชาคหกรรมศาสตรในระดับตาง ๆ มีการฝกปฏิบัติ
  
HC 305 
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร         3หนวยกิต 

ความสําคัญ แนวคิด และวิธีการประกอบธรุกิจคหกรรมศาสตร ในดานสินคาและบริการโอกาสในการประกอบธุรกิจ 
วิธีการสงเสริม และเทคนิคในการดําเนินธุรกิจจนถึงการบริหารงาน และการควบคุมดําเนินการ การประยุกตการผลิต
และผลิตภัณฑทางคหกรรมศาสตร การดําเนินการธุรกิจคหกรรมศาสตรในรูปแบบตาง ๆ
  
HC 306 
การศึกษาเปนรายบุคคล          3หนวยกิต 

การศึกษาตามความสนใจพิเศษของผูเรียนจากกลุมวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูอยางลึกซึ้งและกวางขวาง ภายใต
คําแนะนําและการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย
  
HC 313 

อุปกรณภายในบานและการบํารุงรักษา        3หนวยกิต 

ความสําคัญและประโยชนของอุปกรณ การเลือกประเภทของวัสดุ การจัดเก็บรักษาอุปกรณเครื่องใชภายในบาน การ
เลือกอุปกรณเครื่องใชตามประเภทของพลงังานรูปแบบตาง ๆ การดูแลรักษาและปรบัปรุงเครื่องมือเครื่องใช เพือ่ความ
สะดวกและความปลอดภัย และมีการฝกปฏิบัติ
  
HC 315 



วิวัฒนาการของบาน และลักษณะของบานประเภทตาง ๆ หลักการจัดและตกแตงภายในและภายนอกบาน การจดัวาง
วัสดุเครื่องใชใหประหยัดเวลา แรงงานและความปลอดภยัตอบุคคลภายในบาน การดดัแปลง บํารุงรักษาที่อยูอาศยั 
และเครื่องใชภายในบานใหเหมาะสมฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครัว
  
HC 316 
การจัดการทรพัยากร          3หนวยกิต 
(Resource Management) 

(Child Care and Training) 

(Child Health) 

(Parents Education) 

ศึกษาปรัชญา คานิยม เจตคต ิเปาหมายในการจัดการทรัพยาการบุคคล เวลา เงิน แรงงาน และทรัพยากรอื่น ๆ การนํา
ขบวนการจดัการไปแกปญหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนการทํา
งบประมาณและการใชจายเกี่ยวกับทรัพยากร
  
HC 325 
การอบรมและการเลี้ยงดูเด็ก         3หนวยกิต 

ศึกษาการปฏบิัติตนของมารดาระหวางการตั้งครรภ การคลอด การอบรมเลี้ยงดูเดก็วยัตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็ก ดานรางกาย สติปญญาอารมณ และสงัคมรวมทั้งจรยิธรรม อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดู และ
ส่ิงแวดลอมทีม่ีผลตอพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมเด็กในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเดก็และ 
มีการฝกปฏิบัติ
  
HC 326 
สุขภาพเด็ก           3หนวยกิต 

การสงเสริมสุขภาพเดก็ในวยัทารกถึงวยัเรียน ตลอดจนการปองกัน การดูแล การเจ็บปวยอยางปจจุบนั โรคติดเชื้อ โรค
พยาธิ และอุบตัิเหตุตาง ๆ แนวทางการปฏบิัติในการดแูลอยางถูกตอง บทบาทของครอบครัวและชมุชนที่มีตอสุขภาพ
เด็ก 
 
 
 
 
 
HC 327 
การศึกษาสําหรับพอแม          3หนวยกิต 



ทฤษฎีเกี่ยวของกับความตองการของมนุษย การเสริมสรางใหตระหนกัในความเปนพอแม เตรียมพรอมทั้งดานรางกาย
และจิตใจ เศรษฐฐานะ ความเชื่อเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร การดแูลบุตรตั้งแตปฏิสนธิถึงวัยรุน และหนวยงาน
บริการสังคมแกพอแม
  
HC 328 
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวยั         3หนวยกิต
(Pre-school Child Care and Training) 

(Play and Child Development) 

(Juvenile and Career Promotion) 

(Food Decoration and Arrangement) 

ขนมไทย           3หนวยกิต
(Thai Dessert) 

ศึกษาสงเสริมพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ การจัดโภชนา การ การจัดประสบการณและ
ส่ิงแวดลอม การปลูกฝงจริยธรรม รวมทั้งสวัสดิศึกษาของเด็กปฐมวัย
  
HC 329 
การเลนกับพฒันาการของเด็ก         3หนวยกิต 

ทฤษฎีการเลน หลักและเทคนิคการเลือกของเลนใหเหมาะสมกับเพศและวัยและสอดคลองกับพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา ตั้งแตแรกเกดิ ถึงวัยรุน ประโยชนและโทษของของเลนที่มีตอเด็ก
  
HC 333 
เด็กและเยาวชนกับการสงเสริมอาชีพ        3หนวยกิต 

ความสําคัญของเด็กและเยาวชน อิทธิพลของสังคมและสิ่งแวดลอมทีม่ีผลกระทบตอเด็กและเยาวชน ปญหาทั่วไปของ
เด็กและเยาวชน กฎหมายเกีย่วกับเดก็และเยาวชน การสงเสริมและการแนะนําอาชีพ บทบาทของเดก็และเยาวชนที่มีตอ
สังคม ทรัพยากรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนบทบาทของรัฐและเอกชนที่มีตอการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกเด็ก
และเยาวชน
  
HC 346 
การจัดและการตกแตงอาหาร         3หนวยกิต 

หลักศิลปที่สัมพันธกับการจดัและตกแตงอาหาร การเลือกซื้ออาหาร วสัดุและอุปกรณในการตกแตง ฝกปฏิบัติวธีิการ
ตกแตงอาหารแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับโอกาสในการจดัเลี้ยง
  
 
HC 347 



ศึกษาและปฏิบัติกรรมวิธีในการประกอบขนมไทยโดยใชวิธีตาง ๆ เทคนิคการเตรียมการปรุง ลักษณะที่ดีของขนมไทย 
วิธีแกปญหา การเก็บรักษา และการบรรจุหบีหอ
  
HC 348 
ขนมอบ            3หนวยกิต 
(Bakery) 
 ศึกษาเรื่องคุณสมบัติของเครื่องปรุงในขนมอบ การเลือกซื้อ วิธีใช การเก็บรักษาเครื่องปรุงและอุปกรณ หลักการทาํ
ขนมอบไทยและตางประเทศ การเก็บอาหารที่ทําสําเร็จแลว การบรรจุหีบหอ รวมทั้งฝกปฏิบัติการทําขนมประเภท 

(Principles of Food Preservations) 

(Meal Management) 

การควบคุมคณุภาพอาหาร         3หนวยกิต 
(Food Quality Control) 

(Textiles and Fabrics) 

ตาง ๆ
  
HC 349 
หลักและวิธีการถนอมอาหาร         3หนวยกิต 

ประวัติความเปนมา ความมุงหมายในการถนอมอาหาร สาเหตุที่ทําใหอาหารบูดเนาเสีย หลักและวธีิการถนอมอาหาร
แบบตาง ๆ อุปกรณเครื่องใชสําหรับการถนอมอาหาร การเก็บรักษา การถนอมอาหารหลักหมูตาง ๆ การตรวจสอบ
คุณภาพของการถนอมอาหารและมีการฝกปฏิบัติ
  
HC 353 
การจัดการอาหาร          3หนวยกิต 

เปาหมายและกระบวนการในการจัดอาหาร หลักการจัด การซื้อ การประกอบ การบรกิารอาหาร การจัดการ แรงงาน 
เวลา งบประมาณ ฝกปฏิบัตกิารจัดเลี้ยง ในโอกาสตาง ๆ
  
HC 354 

ความสําคัญของการควบคุมคุณภาพอาหาร วิธีการควบคุม เครื่องมือและอุปกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของ การควบคุม
อาหารที่ปรุงเสร็จใหม อาหารกึ่งสําเร็จรูปและอาหารสําเร็จรูป มาตรฐานอาหารในและตางประเทศ
  
 
 
HC 375 
ความรูเร่ืองผาและเสนใย          3หนวยกิต 



ศึกษาประวัติและวิธีการผลิตเสนใยผาชนดิตาง ๆ การวิเคราะหโครงสรางทางกายภาพและคุณสมบัตทิางเคมีของเสน
ใยที่มีผลตอการนํามาใช และการดูแลรักษาผา การจําแนกและการผลิตเสนดายชนดิตาง ๆ กระบวนการผลิตผืนผาดวย
วิธี ทอ ถัก อัด การตกแตงผาที่จําเปนและเพื่อคุณสมบัตพิิเศษ การซักลางทําความสะอาดเสื้อผาและการดูแลรักษา
เสื้อผา 
 HC 376 
การตัดเย็บเสื้อผา           3หนวยกิต 
(Clothing Construction) 

(Child Clothing) 

(Embroidery by Sewing Machine) 

(Flower Arrangment) 

ความสําคัญของอุปกรณการตัดเย็บ การใชจักรเย็บผาและการดูแลรักษา เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน ฝกการสราง
แบบและตดัเยบ็เสื้อกระโปรงมาตรฐาน การลองตัว การแกไขเสื้อผาสําหรับผูที่มีรูปรางที่แตกตางไปจากเกณฑ
มาตรฐานทั่วไปการดัดแปลงแบบตัดเสื้อ กระโปรงเบื้องตน การสรางปกและแขนเสือ้แบบตาง ๆ เพื่อประกอบตวัเสื้อ
และกระโปรงตามสมัยนิยม
  
HC 377 
การออกแบบและการเลือกเสื้อผา         3หนวยกิต 
(Clothing Design and Selection) 
วิวัฒนาการและประวัติการแตงกายของไทยและตางประเทศ แนวโนมและความสําคัญของวัฒนธรรมการแตงกายของ
ไทย หลักการออกแบบและการวาดแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย การเลือกผาและลวดลายฝาใหเหมาะสมกับโอกาส 
บุคลิกภาพ รูปราง การเลือกซื้อเส้ือผาสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับสมัยนิยมและเศรษฐฐานะ 
 
HC 378 
การตัดเย็บเสื้อผาเด็ก          3หนวยกิต 

หลักเกณฑการเลือกเสื้อผาสําหรับเด็กวัยตาง ๆ การสรางแบบตัดเสื้อผาเด็กเบื้องตนการดัดแปลงแกไขเสื้อผาใหใช
ประโยชนสําหรับเด็กวัยตาง ๆ และการดแูลรักษาเสื้อผาเด็ก ฝกปฏิบตัิตัดเย็บเสื้อผาเด็กตาง ๆ ตามสมัยนิยม
  
HC 379 
การเย็บปกดวยจักร          3หนวยกิต 

หลักและทฤษฎีการออกแบบเพื่อการเย็บปกดวยจกัร การเลือกใชวัสดุงานปกดวยจกัรใหเหมาะสมกับผา โอกาส และ
สมัยนิยม ฝกปฏิบัติเพื่อใหเกดิทักษะ
 HC 395 
การจัดดอกไม           3หนวยกิต 



ศึกษาทฤษฎแีละปฏิบัติการเตรียมดอกไม คุณคาของดอกไมชนิดตาง ๆ การเลือกและเก็บรักษาดอกไมแบบไทย แบบ
สากล และการออกแบบจัดดอกไม อยางธรรมดาและพิธีการ
  
HC 396 
การทําดอกไมประดิษฐ          3หนวยกิต 
(Flower Crafts) 

(Fresh Flower and Banana Leaf Work) 

การแกะสลักผักและผลไม         3หนวยกิต
(Fruit and Vegetable Carving) 

การประดิษฐเครื่องแขวน          3หนวยกิต
(Mobiles Making) 
ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบ การเลือกเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุเพื่อทําเครื่องแขวน หลักเกณฑการรอยตาขาย 
อุบะ เย็บแบบเฟอง และเย็บดอกขา เพื่อประดิษฐเปนเครื่องแขวนใชในการประดับตกแตงสถานที่ในพิธีและเทศกาล
ตาง ๆ

(Seminar in Home Economics) 

ศึกษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมอืเครื่องใช การออกแบบ การระบายสีและการยอมสีการทําเกสรดอกไม การตัด - การอัด
กลีบดอกไม - ใบไม การเขาดอกไม การเขาชอ ฝกหัดการประดิษฐดอกไมชนิดตาง ๆ ใหเหมือนธรรมชาติมากที่สุด 
การนําไปใชใหเหมาะสมกบัโอกาสและสถานที่ รวมทั้งประโยชนที่ไดรับจากดอกไมประดิษฐ
  
HC 397 
งานดอกไมสดและใบตอง         3หนวยกิต 

ศึกษาถึงคุณคาของดอกไมสดและใบตอง หลักการเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใช การ
ออกแบบ การเก็บรักษา ฝกหดัการประดษิฐ ดอกไมสดและใบตองในรูปตางๆ เชนการเย็บ การปก การจัดการรอยแบบ
ตาง ๆ การนําไปใชใหเหมาะสม
  
HC 398 

ศึกษาทฤษฎแีละปฏิบัติการแกะสลักผักและผลไมตาง ๆ ฝกใหรูจักการเลือกการเตรียมวัสดุอุปกรณ การออกแบบ การ
เก็บรักษา เครือ่งมือเครื่องใชในการแกะสลัก การปอกการควานผักและผลไม
  
HC 399 

  
 
HC 404 
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร         3หนวยกิต 



การคนควา อภิปราย รายงาน ความรู กิจกรรมทางคหกรรมศาสตร รวมทั้งวิเคราะหปญหาจากการฝกงานในหนวยงาน
ตาง ๆ
  
HC 405 
คหกรรมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชน        3หนวยกิต 
(Home Economics for Community Development) 

การฝกงานทางคหกรรมศาสตร         3หนวยกิต
(Training in Home Economics) 

(Story for Children) 

สถานเลี้ยงเด็กในชุมชน          3หนวยกิต 
(Community Day Care) 

  

(Care for Special Children) 

ความรูเกี่ยวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ินในชนบท มีความสัมพันธกับวิชาคหกรรมศาสตร เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวติและชุมชน
  
HC 406 

การฝกงานทางคหกรรมศาสตรในหนวยงานตาง ๆ ตามกลุมวิชาชีพเพื่อใหนกัศึกษานาํความรูทางทฤษฎีและทักษะ
ตางๆ ที่ไดศึกษามาประยกุตใชกับงานในวชิาชีพ 
 HC 423 
นิทานสําหรับเด็ก          3หนวยกิต 

เทคนิคในการเลา การเขียนนทิาน ตลอดจนทําอุปกรณที่ทาํใหเกิดจนิตนาการ และการพัฒนาการทางสติปญญา 
อารมณและสงัคม
  
HC 424 

ความสําคัญของการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กในชุมชน หลักการจัดสถานเลี้ยงเด็กออนเดก็กอนวัยเรียนในเขตชนบท เขต
เมือง และชุมชนแออัด ศึกษาการบริหาร อุปกรณ บุคลากรการจัดกิจกรรมและสิ่งแวดลอม เพื่อเสริมสราง
ประสบการณในสถานเลี้ยงเด็ก

 
 
 
HC 425 
การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ          3หนวยกิต 



ลักษณะและพฒันาการทั่วไปทางรางกาย อารมณ สังคมของเด็กพิเศษ หลักการอบรมเลี้ยงดูเพื่อฟนฟูสมรรถภาพใหอยู
ในสังคมไดอยางมีประโยชน อิทธิพลของครอบครัวและสังคมหนวยงานของรัฐบาลและเอกชนที่บริการเกี่ยวกับเดก็
พิเศษ
  
HC 447 
การบริการอาหารในสถาบัน         3หนวยกิต 
(Institutional Food Services) 

(Food Economics) 

(Therapeutic Diet) 

โภชนาการชุมชน          3หนวยกิต
(Community Nutrition) 

(Textile Design and Decoration) 

ศึกษาประวัติความเปนมาของการบริการอาหารในสถาบัน การวางแผนการดําเนนิงาน การจัดหนวยงาน การ
บริหารงานบุคคล การจัดอาหารและเลือกซื้ออุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ใหเหมาะสมกับวิธีการและชนิดของการ
บริการอาหารในสถาบันตาง ๆ ฝกปฏิบัติการจัดและจําหนายอาหาร
  
HC 448 
เศรษฐศาสตรอาหาร          3หนวยกิต 

ปญหาการผลิตและการบริโภคอาหารในประเทศไทยและตางประเทศ การชวยเหลือดานอาหาจากหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ความสําคัญและวิธีการเพิ่มผลผลิต การเก็บรักษา การขนสง การตลาด รวมทั้งการ
บริโภค
  
HC 449 
อาหารเฉพาะโรค          3หนวยกิต 

ศึกษาปญหา สาเหตุ การปองกัน เนนเฉพาะการจัดอาหารเฉพาะโรคใหเหมาะสมกบัผูปวยตามความตองการของบุคคล
ในสภาวะนั้น รวมทั้งฝกปฏิบัติการประกอบอาหาร
  
HC 453 

ปญหาโภชนาการการในอดตี ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต วิธีการสํารวจภาวะโภชนาการชุมชน การติดตาม การ
ประเมินผล การวางแผนการดําเนินงาน การแกปญหาโภชนาการชุมชน การปรับปรุง สงเสริม ภาวะโภชนาการของ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการใหโภชนศึกษา ฝกปฏิบัติสํารวจภาวะโภชนาการในชุมชน
  
HC 473 
การออกแบบและการตกแตง         3หนวยกิต 



ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบลวดลายผา วัสดุและกรรมวิธีที่ใชในการยอมผาหรือพิมพผา การพมิพฝมือและงาน
อุตสาหกรรม การเลือกใชผาใหเหมาะสมกบับุคคลและการตกแตงทัว่ไป
  
HC 474 
การตัดเย็บเสื้อผาชั้นในสตรี         3หนวยกิต 
(Undergarment Construction) 

(Thai Style Clothing Construction) 

(Weaving) 

(Commercial Clothing Construction) 

ลักษณะของเสื้อผาชั้นในที่ดี ฝกหัดการออกแบบและการตัวเย็บเสื้อผาชั้นในสตรีใหเหมาะสมกบัรูปรางและเสื้อผา
ช้ันนอก การเลือกผา และวสัดุประกอบการตัดเย็บใหเหมาะสม
  
HC 475 
การตัดเย็บชดุไทย          3หนวยกิต 

แบบและโอกาสของการใชชุดไทย หลักและทฤษฎีการตดัเย็บเสื้อผาชดุไทยฝกปฏิบตัิเพื่อใหเกิดทกัษะในการตัดเย็บ
ชุดไทยแบบตาง ๆ
  
HC 476 
การทอ            3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการทอและฝกปฏิบัติ ประเภทของวิธีทอและเครื่องทอการวิเคราะหเสนใยและสิ่งทอนั้น ๆ ใหเหมาะสมกับ
วิธีทอ
  
HC 477 
การตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม         3หนวยกิต 

หลักการตัดเยบ็เสื้อ โดยใชแบบตัดมาตรฐาน การออกแบบดัดแปลงเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดย
การนําเครื่องจกัรอุตสาหกรรมมาใชเพิ่มผลผลิต 
  
 
 
 
HC 478 
การทําเสื้อจากหุน          3หนวยกิต 
(Draping and Clothing Construction) 



หลักการตัดเยบ็เสื้อผาแบบตาง ๆโดยใชหุน การทําแบบตัดจากหุน การปรับขนาดหุนมาตรฐานใหเทากับรูปรางเฉพาะ
บุคคล การจับจีบบนหุนเพื่อประกอบเปนเสื้อผาโดยพิจารณาถึงลักษณะของความสําพันธของผาแบบเสื้อและโอกาส
ใชสอย 
 
HC 493 
การเย็บ ปก ถักรอย          3หนวยกิต
(Needle Crafts and Embroidery) 

การประดิษฐวสัดุเหลือใช          3หนวยกิต 
(Surplus Material Crafts) 
ศึกษาประโยชนของวัสดุเหลือใช ฝกปฏิบัติการออกแบบ การนําวัสดุเหลือใชที่มีในทองถ่ิน มาประดิษฐเปนเครื่องใช
สอย เครื่องประดับ เครื่องเลนเด็กที่สวยงาม ประณีต และทนทาน
  
HC 496 
การประดิษฐตุกตา          3หนวยกิต 
(Doll Making) 

(Children 's Toy Making) 

การประดิษฐของชํารวย          3หนวยกิต
(Soumenir Making) 

ศึกษาและฝกปฏิบัติงานเย็บ ปก ถัก รอย แบบตางๆ การเลือกใชวัสดุประเภทดาย ไหมถัก ไหมพรม ลูกปด เล่ือม ดิ้น
เงิน ดิ้นทอง และอ่ืน ๆ เพื่อนํามา ประดษิฐเปนผลิตภัณฑเครื่องใช เครื่องประดับทีส่วยงาม ประณีต และทนทาน
  
HC 494 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณประเภทผาฝาย ผายืด ผาขนสัตว เชือก ฟาง ไหมพรม และ อ่ืน 
ๆ เพื่อประดิษฐเปนตุกตาแบบตาง ๆ ใหสวยงามประณีตและทนทาน
  
HC 497 
การประดิษฐเครื่องเลนสําหรับเด็ก         3หนวยกิต 

ศึกษาคุณภาพเครื่องเลนของเด็ก การออกแบบฝกประดิษฐเครื่องเลนของเด็กชนดิตาง ๆ เพื่อนํามาจัดเปนกิจกรรม การ
เลนใหเหมาะสมกับเพศและวยัของเดก็
  
 
 
 
HC 498 



ศึกษาและผึกปฏิบัติการออกแบบ การเลือกใชวัสดตุาง ๆ เชน ผา ดอกไมอบรํ่า ใบโพธิ์ เชือก ฟาง ริบบิ้น และอืน่ ๆ มา
ประดิษฐเปนของชํารวยตามสมัยนิยม เพือ่ใหเหมาะสมกับงานพิธีและเทศกาลตาง ๆ 
 
HC 499 

(Paper Making) 

การภาษาฮนิดพีื้นฐาน 1          3หนวยกิต
(Fundamental Hindi 1) 
ศึกษาลักษณะทั่วๆไปของภาษาฮินดี เชน หนวยเสียงสระ พยัญชนะ ทํานองเรื่องที่ตางจากระบบหนวยเสียงใน
ภาษาไทย วิธีการเขียนอกัษรเทวนาครี ศึกษาคําศัพทและฝกสนทนาเบื้องตน
  
HD 102 

(Fundamental Hindi 2) 
PR : HD 101 

(Fundamental Hindi 3) 
PR : HD 102 

การประดิษฐของจากกระดาษ         3หนวยกิต 

ศึกษาและผึกปฏิบัติการออกแบบ การเลือกชนิดของกระดาษ การพับ ตัด ตอเปนรูปทรงและลวดลายตาง ๆ เพื่อนํามา
ทําเครื่องใช เครื่องประดับ และตกแตง งานพิธี และเทศกาลตาง ๆ
  
HD 101 

การภาษาฮนิดพีื้นฐาน 2          3หนวยกิต 

ศึกษาตอจาก HD 101 โดยเพิ่มคําศัพทที่ใชสนทนาในชวีิตประจําวัน ฝกอานคําที่เปนอักษรเทวนาครี พรอมทั้งพื้นฐาน
ที่จําเปนในการใชคําและประโยคใหถูกตอง
  
HD 201 
การภาษาฮนิดพีื้นฐาน 3          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักไวยากรณฮินดีในระดับที่สูงขึ้น การอานขอความหรือหนังสือที่คัดเลือกเพือ่ความเขาใจเนื้อหาและ
โครงสรางประโยค
  
 
 
HD 202 
การภาษาฮนิดพีื้นฐาน 4          3หนวยกิต 



(Fundamental Hindi 4) 
PR : HD 201 

(Personal and community Hygiene) 
ศึกษาถึงความรูเกี่ยวกับอนามัยสวนบุคคลทั้งทางรางกายและทางจิต และการรักษาอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย เนน
ถึงการปฏิบัติและสรางสุขนิสัยประจําวัน องคประกอบเกี่ยวกับโครงการอนามัย และปญหาเกี่ยวกับอนามัยในประเทศ
ไทย การปฏิบตัิงานการควบคุม การสุขาภิบาล การปองกันโรคติดตอ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
  
HE 240 
ไวรัส แบคทีเรีย และพาราสิทกับการเกดิโรค       2หนวยกิต 
(Virus, Bacteria and Parasite) 
ศึกษาถึงลักษณะของไวรัส แบคทีเรียและพาราสิท เฉพาะที่ทําใหเกิดโรคกับคน และสัตวการเกดิโรค การระบาดของ
เชื้อโรค และการควบคุม การปองกันโรคที่เกิดจาก ไวรัส แบคทีเรีย และพาราสิท

(Safety Education) 

ศึกษาตอจาก HD 201 โดยเพิ่มการศึกษาถอยคํา สํานวน ทักษะในดานการฟง การพดู การอาน และการเขียน
  
HE 105 
อนามัยสวนบคุคลและชุมนมุชน         2หนวยกิต 

  
HE 245 
สวัสดิศึกษา           1หนวยกิต 

ความหมายและความสําคัญของสวัสดิศึกษา ศึกษาถึงชนิด สาเหตแุละการปองกนัอุบัติเหตุ ปญหาและบทบาทของ
สวัสดิศึกษาในบาน ในโรงเรียน ในชุมนุมชน ในกิจกรรมพลศึกษาและสันทนาการ การจัดโครงการสวัสดิศึกษาสวน
บุคคลและชุมชนการสอนสวัสดิศึกษาในโรงเรียน
  
HE 246 
การปฐมพยาบาลและสวัสดิศกึษา         2หนวยกิต 
(First Aid and Safety Education) 
ความหมายของการปฐมพยาบาล การตกเลือด การหามเลอืด บาดแผลไฟไหม น้ํารอนลวก การหมดสติ การผายปอด 
การปฐมพยาบาล ส่ิงแปลกปลอมเขาสูรางกาย การพันแผล การเคลื่อนยายผูปวย ศกึษาถึคงเรื่องชนิดและสาเหตุของ
อุบัติเหตุ ปญหาและบทบาทของสวัสดิศึกษาในโรงเรียนและชุมชน การจัดโปรแกรมสวัสดิศึกษาสวนบุคคลและ
ชุมชนรวมทั้งการจัดหาอุปกรณการสอนทางสวัสดิศึกษา 
 
HE 311 
พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา 1         4หนวยกิต 



(Teaching Behavior in Health Education 1) 

(Teaching Behavior in Health Education 2) 

(Teaching of Health Education) 

(Communicable Diseases Control) 

การสาธารณสุขเบื้องตน          2หนวยกิต
(Introduction to Public Health) 

ศึกษาถึงความหมายของการสอนสุขศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา แนวความคิดในการสอนสุขศึกษา การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางดานสุขภาพ หลักทั่วไปในการสอน วิธีสอนและกิจกรรมตาง ๆ และวัสดอุุปกรณการสอนสุขศึกษา
  
HE 312 
พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา 2         4หนวยกิต 

ศึกษาถึงเรื่องการวิเคราะหหลักสูตร การทําโครงการสอนระยะยาว การทําบันทึกการสอน การวัดและประเมนิผลวิชา
สุขศึกษาในโรงเรียน (การทําแบบทดสอบ) ปญหาและอุปกรณในการเรยีน การสอนวชิาสุขศึกษาในโรงเรียน (ในการ
เรียนใหการปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดพฤติกรรมดวย)
  
HE 313 
การสอนวิชาสุขศึกษา          3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ความมุงหมาย แนวความคิดวิชาสุขศกึษา การวิเคราะหหลักสูตร หนังสือแบบเรียนวิชาสุขศึกษา การ
ทําแผนการสอน บันทึกการสอน การทดลองสอน การจัดดําเนนิการสอนในหองเรียน การวดัและประเมินผลวิชาสุข
ศึกษาและคุณลักษณะของครูที่ดี
  
HE 340 
การควบคุมโรคติดตอ          2หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาเบื้องตน การเกดิ การแพร ระยะฟกตัว และการระบาดของโรคติดตอ หลักการปองกันและ
ควบคุมโรคประเภทตาง ๆ การสรางภูมิคุมกันโรค การแยก การกักกนั การทําลายโรค การกําจัดสือ่นําโรค
  
HE 341 

การศึกษาเรื่องความหมาย หลักและแนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการสาธารณสุขขอบขายและสิ่งแวดลอม ขอบขาย
ประวัติ และการบริหารงานสาธารณสุขการจัดและดําเนนิงานของหนวยอาสาสมัคร มูลนิธิ และองคการระหวาง
ประเทศที่มีหนาที่เขามาชวยงานดานสุขภาพและอนามยัตาง ๆ ทั้งในตวัเมืองและชนบท รวมถึงการศึกษาดานกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข
  
HE 343 
อนามัยสวนบคุคล          2หนวยกิต 



(Personal Hygiene) 
ศึกษาถึงหลักสําคัญทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสุขภาพทั้งทางกายและจติ เพื่อใหเกิดประโยชนทางสขุภาพแหงตนเอง ให
มีความรูในการระวังรักษาอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย ตลอดจนการปองกันโรคภยัไขเจ็บ การสงเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย การเลอืกกิจกรรมนนัทนาการเพื่อสุขภาพ อนามยัทางเพศ และความรูเกี่ยวกบัการเลือกใชเครื่องบริโภคและ
อุปโภคใหเกิดประโยชนตอสุขภาพ
  
HE 345 
โภชนาการ           2หนวยกิต 
(Nutrition) 
ศึกษาถึงชนิดและคุณคาของอาหารที่ใหประโยชนตอรางกาย อาหารทีจ่ําเปนตอสุขภาพ การถนอมคุณคาทางอาหาร 
การสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร ตลอดจนศึกษาถึงปญหาเกีย่วกับอาหารคนไทย โดยเฉพาะในชนบทและการแนะนาํ
เกี่ยวกับอาหารในโรงเรียนและในชุมชน 

(First-Aids) 

(Home Nursing) 

 HE 346 
การปฐมพยาบาล           2หนวยกิต 

ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญและความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการตกเลือด การ
หามเลือด บาดแผลไฟไหม น้าํรอนลวก การหมดสติ การผายปอด การปฐมพยาบาล ส่ิงแปลกปลอมเขาสูรางกาย 
กระดกูแตก หกั ขอตอเคลื่อน การพันแผล และการเคลื่อนยายผูปวย
  
HE 347 
สุขศาสตรในโรงเรียน          2หนวยกิต 
(School Health Education) 
ความสําคัญของการจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียน การจัดและการวางแผนโครงการสุขภาพในโรงเรียน การ
ดําเนินงานโครงการสุขภาพในโรงเรียนรวมกับบุคคลอื่น ๆ ในโรงเนียน การจัดโรงเรียนและสิ่งแวดลอมใหถูก
สุขลักษณะ การจัดบริการสุขภาพ การสอนสุขศึกษา และการประเมินผลโครงการสุขภาพในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
HE 353 
เคหพยาบาล           1หนวยกิต 



ความรูและความเขาใจในหลักการ จุดมุงหมาย ขอบเขตและวิธีการใหพยาบาลผูปวยที่บาน รวมทั้งการพยาบาลเพื่อ
ฟนฟูรางกายใหคืนสูสภาพเดิม ความรูและทักษะในการใหพยาบาลแกคนปวยทกุระดับอายุภายในบาน การจัดหา
ดัดแปลงและปรับปรุงเครื่องใชในการใหพยาบาลที่บานและการใชวธีิการแบบงาย ๆ เพื่อชวยใหรางกายฟนฟูกลับคืน
สูสภาพเดิม
  
HE 355 
สุขศึกษาในชนบท          2หนวยกิต 
(Rural Health Education) 

(Ocupational Health) 

(School Health Education Administration) 

การฝกสอนวชิาสุขศึกษา          6หนวยกิต
(Student Teaching in Health Education) 

(Seminar in Health Education Teaching) 

ศึกษาถึงปญหาสุขภาพในชนบท การใหการสุขศึกษาแกประชาชนในชนบท การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพ
ของประชากรในชนบท การวางโครงการสุขศึกษาในชนบท วิธีการใหการสุขศึกษาในชนบท การใชแหลงวัสดุ
อุปกรณสุขศึกษา ตลอดจนการติดตามผลและประเมินผลสุขศึกษาในชนบท
  
HE 356 
อาชีวอนามัย           2หนวยกิต 

ศึกษาถึงขอบเขตและการใหบริการเกี่ยวกบัอาชีวอนามัย การจัดบริการดานอาชีวอนามัยแกผูประกอบอาชีพตาง ๆ 
คณะผูดําเนินงานอาชีวอนามยัและบทบาทของแตละคน ในคณะตลอดจนการบริการงานอาชีวอนามัย 
 HE 415 
การบริหารสุขศึกษาในโรงเรียน         3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับความคิดรวบยอด และปญหาของสุขศึกษาในโรงเรียน การจัดการวางแผน การจัดและการประสานงาน
เกี่ยวกับโครงการสุขภาพในโรงเนียน รวมทั้งหลักการจัดบุคลากรสิ่งแวดลอมทางสุขศึกษาในโรงเรียนและการ
ประเมินผลโครงการสุขศึกษาในโรงเรียนดวย
  
HE 417 

ใหนกัศึกษาฝกสอนในวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศกึษา ตามหลกัเกณฑทีก่ําหนดใหภายใตการแนะนําของอาจารย
นิเทศกของภาควิชาพลานามยั
  
HE 418 
สัมมนาทางการสอนวิชาสุขศึกษา         2หนวยกิต 



ศึกษาถึงปญหาทางดานสุขศึกษา โดยนําเอาปญหาตาง ๆ ในอดีตจนถึงปจจุบันมาพจิารณาเพื่อที่จะหาแนวทางใหมใน
อนาคต การเรยีนวิชานี้อาจจะนําเอาปญหาที่นักศึกษาพบในขณะออกผกึสอนเพื่อหาขอยุติของปญหานั้น
  
HE 441 
อนามัยชุมชน           2หนวยกิต 
(Community Hygiene) 

(Environmental Health) 

การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว         2หนวยกิต
(Family Education) 

(Adijustment and School Mental health) 

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุขสวนกลาง สวนภูมภิาคและสวนทองถ่ิน การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การจัด
โปรแกรมสุขศึกษา การใหบริการอนามัยแกประชาชน กฎหมายระเบยีบขอบังคับ และปญหาสาธารณสุขในประเทศ
ไทย
  
HE 442 
อนามัยส่ิงแวดลอม          2หนวยกิต 

ศึกษาถึงหลักเบื้องตนของการสุขาภิบาลทั่วไป รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มตีอสุขภาพ การ
สุขาภิบาลทั่วไปในชุมชน แหลงบริการสุขภาพในชุมชนการทําน้ําสะอาดสําหรับชุมชน แหลงน้ํา การระบายน้ํา การ
ถนอมรักษาน้าํใช การกําจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล สวม การควบคุมสัตวนําโรคและพาหะนําโรค การกําจัดและลด
เหตุรําคาญและอันตรายตาง ๆ จากสิ่งแวดลอม การควบคุมอันตรายจากอากาศน้ําเปนพิษ ตลอดจนเสียงรบกวนตาง ๆ
  
HE 444 

ศึกษาถึงกฎหมายครอบครัว ความเปนมาของครอบครัว การเลือกคูสมรส ความสัมพันธกอนสมรส และการสมรส การ
ปรับตัวของสามีและภรรยา การมีบุตร ความเปนพอเปนแม การวางแผนครอบครัว การเตรียมตัวระหวางมีครรภ การ
เตรียมตัวสําหรับการจะมีบุตร การวางแผนชีวิตอนาคตของตัวเองและของบุตร นอกจากนีย้ังศึกษาถึงวิกฤติการณใน
ครอบครัวอันไดแกปญหาตาง ๆ ที่อันจะเกิดขึ้นในชีวิตสมรสหนวยงานบริการตาง ๆ ของครอบครัว
  
 
 
 
 
 
HE 445 
การปรับตัวและสุขภาพจิตในโรงเรียน        2หนวยกิต 



ศึกษาถึงเรื่องความหมายและขอบขายของการปรับตัวทางดานสุขภาพจติในโรงเรียนสุขภาพจิตของครูและนักเรยีน 
ความสัมพันธระหวางครกูับนักเรียน และครูกับครู การปรับตัวดานอารมณ ชนิดตาง ๆ ของอารมณ องคประกอบที่มี
อิทธิพลของอารมณและจิตใจ ตลอดจนถึงการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมเหตุการณตาง ๆ ในโรงเรียน
  
HE 446 
สุขภาพของผูบริโภค          2หนวยกิต 
(Consumer Health) 
ศึกษาถึงเรื่องการปองกันสุขภาพของผูบริโภค การโฆษณาชวยเชื่อทางสุขภาพ การเลอืกผลิตภัณฑทางสุขภาพ เชน 
เครื่องแตงกาย รองเทา เครื่องสําอาง ฯลฯ และการเลือกใชบริการทางสุขภาพ การปองกันใชบริการและผลิตภัณฑทาง
สุขภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของกับสุขภาพของผูบริโภค
  
HE 448 
การพยาบาลในโรงเรียน          2หนวยกิต 
(School Nursing) 

โรคติดตอและโรคไมติดตอ         2หนวยกิต
(Communicable and Non-Communicable Diseaes) 

โภชนาการสาธารณสุข          2หนวยกิต 
(Public Health Nutrition) 

ศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของการพยาบาลโรงเรียน ความรูในเรื่องลักษณะอาการของโรคและความเจ็บปวย
ที่พบบอยในเด็กนกัเรียน ตลอดจนความรูในเรื่องการใชยาสามัญเบื้องตน และยาสามัญประจําบาน การจัดทําสถิติ
อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นในโรงเรียน การจัดหองพยาบาลและการบริหารพยาบาล(โดยใหมกีารฝกภาคปฏบิัติดวย)
  
HE 449 

ศึกษาถึงชนิดของโรคติดตอ ลักษณะอาการและการปองกันโรคติดตอที่สําคัญ ๆ และศึกษาถึงสาเหตุ ลักษณะอาการ
ของโรคไมติดตอ และการปองกันโรคไมตดิตอ ที่สําคัญในประเทศไทย 
 HE 450 
ชีวสถิติสาธารณสุข          2หนวยกิต
(Applede Bio-statistics in Public Health) 
ศึกษาถึงเรื่องการนําขอมูลทางสถิติมาประยุกตใชกับภาวะเจริญพันธุ อัตราการเกิด การตาย การเจ็บปวยของประชากร 
และอัตราการยายถ่ิน ความหนาแนนของประชากร การประมาณคาประชากร ตลอดจนความสัมพันธระหวางอตัรา 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตมนษุย และการเสนอรายงานขอมูลตาง ๆ ทางชีวสถิติสาธารณสุข 
 
HE 451 



ศึกษาถึงความสัมพันธุระหวางโภชนาการกับสุขภาพ สภาวะโภชนาการในชุมชน โรคที่เกี่ยวกับอาหารและความ
บกพรองทางโภชนาการในชนบท แนวโนมการผลิตอาหารกับการเพิ่มประชากรในประเทศไทย ปญหาและการ
แกปญหาทางโภชนาการในชุมชน
  
HE 456 
ยาและสิ่งเสพติดใหโทษ          2หนวยกิต 
(Drugs and Narcotics) 

อนามัยครอบครัว          2หนวยกิต 
(Family Hygiene) 
ศึกษาถึงเรื่องความสําคัญของอนามัยในครอบครัว การปองกันโรคภยัไขเจ็บและสงเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพทาง
กายแกสมาชิกในครอบครัวและเนนในเรื่องการจัดสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลภายในบาน
  
HE 459 

(Maternal and Child Health) 
ความเขาใจและตระหนักในปญหาของการอภิบาลมารดาและเดก็ในสงัคมเมืองหลวงและชนบท ความสําคัญและ
อิทธิพลของครอบครัว และสิ่งแวดลอมตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กการปฏิสนธิ การเกิดและพัฒนา 
 
HI 101 
อารยธรรมตะวันตก          3หนวยกิต
(Western Civitization) 
ศึกษาเรื่องราวของมนุษยยุคหิน อารยธรรมของโลกโบราณ คือ อียิปต กรีซ อิหราน(เปอรเซีย) เมโสโปเตเมีย อเมริกัน
อินเดีย เร่ืองราวของยุโรปยุคกลางเริ่มตั้งแตสมัยจักรวรรดโิรมันตะวนัตกลมจนถึงสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ รัฐ
ประชาชาติ ยุคแหงการปฏิรูปศาสนา เหตกุารณสําคัญในยุโรปในครสิตศตวรรษที่ 17,18,19 การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
สงครามโลกครั้งที่ 1 การปฏิวัติรัสเซีย สงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปจจุบันโดยสังเขป

อารยธรรมตะวันออก          3หนวยกิต
(Eastern Civilization) 

ความหมายและความรูความเขาใจเกีย่วกับยาและสิ่งเสพตดิใหโทษ ความจําเปนในการใชยา ชนิดของยา อันตรายของ
การใชยาผิด ความเขาใจผิดบางประการเกีย่วกับการใชยา ชนิดของสิ่งเสพติดใหโทษ ลักษณะของสิ่งเสพติดใหโทษ 
อันตรายและโทษของสิ่งเสพติด การปองกนัและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา และการใหการรักษาผูติดยาเสพ
ติดใหโทษ
  
HE 458 

การอนามัยแมและเดก็          2หนวยกิต 

 HI 102 



ศึกษากําเนิดของอารยธรรมตาง ๆ ทางตะวันออก วิวัฒนาการของอารยธรรมในภูมภิาคตาง ๆ ของทวีปเอเชยี การ
เผยแพร และการยอมรับอารยธรรมตะวันตก ตลอดจนความเกี่ยวของในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และ
ศิลปกรรม
  
HI 103 

(World Civilization) 

HI 121 

(Foundations of Thai Culture) 

HI 213 

(The Role of Women in History) 
ศึกษาวเิคราะหเปรียบเทยีบบทบาทของสตรีที่มีตอสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในโลกตะวนัตกและตะวนัออก ทั้ง
สมัยกอนประวัติศาสตร และสมัยประวัตศิาสตร 
 
HI 214 

(History of Science and Technology) 

HI 220 
มรดกไทย            3หนวยกิต 
(Thai Heritage) 

อารยธรรมโลก           3หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการของอารยธรรมที่สําคัญของโลกตั้งแตสมัยโบราณถึงสมัยใหม ไดแกอารยธรรมอียิปต เมโสโปเตเมีย 
จีน อินเดีย อารยธรรมเอเซียตะวนัออกเฉียงใต กรีซ โรมัน อารยธรรมยุโรปสมัยกลาง อารยธรรมอิสลามสมัยฟนฟู
ศิลปวิทยาการ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร การปฏิวัติอุตสาหกรรม อารยธรรมตะวันตกและตะวนัออกยุคใหม
  

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย          3หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการของวัฒนธรรมไทยในดานการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนาและศิลปกรรม ตั้งแตเร่ิมสถาปนา
อาณาจักรไทย ในแผนดินใหญเอเซียตะวันออกเฉียงใตจนถึงสมัยรัตนโกสินทร
  

บทบาทสตรีในประวัติศาสตร         3หนวยกิต 

ประวัติศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติการพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17 จนถึงปจจุบัน เนนใหเหน็ถึง
ความสําคัญของความรูทางวิทยาศาสตร และความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง
  
 



ศึกษาประวัติศาสตรไทย การกอตั้งและพัฒนาการของอาณาจักรไทย ลักษณะโครงสรางสังคมและขนบธรรมเนียม
ประเพณไีทย พุทธศาสนาในประเทศไทย มรดกทางภูมปิญญาไทย วรรณคดี นาฏศิลปและดนตรีไทย เทศกาลงาน
ประเพณี อาหารและหัตถกรรมไทย
  
HI 221 
ประวัติศาสตรไทย 1          3หนวยกิต
(Thai History 1) 

(Thai History 2) 

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว       3หนวยกิต
(History and Thai Culture for Tourism) 

  

(The Five Revolutions) 

  

HI 312 
อารยธรรมเปรียบเทียบ          3หนวยกิต 
(Comparativer History of the Great Civilization) 

ศึกษาความเปนมาของประเทศไทยในดานการเมือง การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจตั้งแตแรกเริ่มจนถึงสมัยกรุง
ธนบุรี โดยสังเขป
  
HI 222 
ประวัติศาสตรไทย 2          3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมาของประเทศไทยในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทรจนถึง
ปจจุบันโดยสังเขป
  
HI 223 

ศึกษาประวัติศาสตร วัฒนธรรมไทย ตลอดจนอิทธิพลของศาสนาตอมรดกทางวฒันธรรมสําหรับการทองเที่ยว

HI 311 
การปฏิวัติใน 5 มหาประเทศ         3หนวยกิต 

 วิเคราะหเปรยีบเทียบการปฏิวัติในอังกฤษ ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และจนี และอิทธิพลของการปฏิวัติที่มตีอ
โลก

 
 
 
 



ศึกษาความเปนมาและเปรยีบเทียบอารยธรรมของศาสนาที่สําคัญดังตอไปนี้ คือพุทธศาสนา คริสตศาสนา ฮินดู 
อิสลาม ลัทธิยูดาห และขงจือ๊ กลาวถึงอิทธิพลของศาสนาที่มีสวนเสรมิสรางและผันแปรอารยธรรมในดนิแดนตาง ๆ 
ตั้งแตอดีตมาถงึปจจุบัน
  

(History of the Industrial Revolution) 

(Introduction to Historical Method) 

ประวัติศาสตรการเมืองไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงปจจุบัน   3หนวยกิต
(Political History of Thailand since the Revolution of 1932 to the Present) 
ศึกษาการเปลีย่นแปลงทางการเมืองของประเทศไทยหลังจากที่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตย ศึกษาเหตุและผล
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซ่ึงมีอิทธิพลกําหนดลักษณะการเมืองของไทยในปจจุบนั

(Economic History of Thailand) 
ศึกษาลักษณะเศรษฐกิจไทย ตั้งแตสมัยเร่ิมแรกจนถึงปจจบุัน โดยจะเนนถึงบทบาทของเศรษฐกิจทีม่ีตอสภาพสังคม 
การเมือง การปกครอง และนโยบายตางประเทศของไทย

HI 324 

(Archaeology and The Study of Thai History) 

HI 313 
การปฎิวัติอุตสาหกรรม          3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมาของการปฏิวัติอุตสาหกรรม และการขยายตวัของการปฎิวัติอุตสาหกรรมไปทั่วโลก ตลอดจน
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในทางเศรษฐกิจการเมอืง และสังคม อันเกิดจากผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
  
HI 315 
วิธีการทางประวัติศาสตรเบือ้งตน         3หนวยกิต 

ศึกษาและฝกวธีิการคนควาการเขียนรายงานทางประวัตศิาสตรเบื้องตน เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําวิธีการไปใชใน
การศึกษาและคนควาประวัตศิาสตรในระดบัปริญญาตรีไดดียิ่งขึน้
  
HI 320 

  
HI 322 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย         3หนวยกิต 

  
 
 
 

โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตรไทย        3หนวยกิต 



ศึกษาหลักฐานตาง ๆ ทางโบราณคดีไทย ซ่ึงมีความสําคัญตอการอธิบายประวัติศาสตรไทยในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ คือ 
ชวงเวลา ลักษณะการกอตัว การขยายอํานาจของอาณาจกัรไทย และการผสมผสานทางวัฒนธรรมกบัชุมชนอื่น 
นับตั้งแตสมัยกอนสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยา 
 
HI 325 

(History of Art in Thailand) 
ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะและอิทธิพลของวัฒนธรรมตางๆที่มีตอการสรางสรรคศิลปะไทย ตลอดจนศึกษา
โบราณวัตถุสถานที่สําคัญและอุทยานประวัติศาสตร 

(History Survey of Scoutheast Asia) 
ศึกษาความเปนมาดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศตาง ๆ ในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรจนถงึสมัยปจจุบัน โดยสังเขป

(History of Southeast Asia 1) 

(History of Southeast Asia 2) 

ประวัติศาสตรออสเตรเลียและนวิซีแลนด        3หนวยกิต 

ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย        3หนวยกิต 

  
HI 330 
ประวัติศาสตรเอเซียตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป       3หนวยกิต 

  
HI 333 
ประวัติศาสตรเอเซียตะวันออกเฉียงใต 1        3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตรเอซียตะวันออกเฉยีงใต ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงคริสตศตวรรษที่ 16 โดยเนนเรือ่งการ
รับวัฒนธรรมอินเดีย อิทธิพลของจีนวิวัฒนาการของอาณาจักรตาง ๆ การเผยแพรและอิทธิพลของศาสนาอิสลามใน 
ภูมิภาคสวนนี้
  
HI 334 
ประวัติศาสตรเอเซียตะวันออกเฉียงใต 2        3หนวยกิต 

ศึกษาถึงการขยายอํานาจของชาวยุโรปในภูมิภาคสวนนี้ การปกครองของมหาอํานาจตะวนัตกและผลกระทบที่มีตอ
ระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเอเซียตะวันออกเฉียงใต ลัทธิชาตินิยมในเอเซียตะวันออก
เฉียงใตและการเปลี่ยนแปลงในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2
  
 
HI 335 

(History of Australia and New Zealand) 



ศึกษาการสํารวจและการคนพบออสเตรเลียและนิวซีแลนด การยดึครองภูมิภาคแหงนี้เปนอาณานคิมของอังกฤษ ความ
เปนไปตาง ๆ ของออสเตรเลียและนิวซีแลนดทางดานการปกครอง การเมือง เศรษฐกจิ และสังคมในสมัยเปนอาณา
นิคมและเปนเครือจักรภพ บทบาทของออสเตรเลียและนิวซีแลนดตอเอเซียตะวันออกเฉียงใตภายหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 
 
HI 341 
ประวัติศาสตรเอเซียใต          3หนวยกิต 
(History of South Asia) 

ประวัติศาสตรอินเดียโบราณ         3หนวยกิต 
(History of Ancient India) 

(Medieval History of India) 

 

ประวัติศาสตรอินเดียตัง้แตชาวยุโรปเขามาจนถึงอินเดยีไดรับเอกราช (ค.ศ.1947)   3หนวยกิต
(History of India From The Coming of the Europeans to the Declaration of Independence in 1947) 

ศึกษาความเปนมาของอนุทวีปอินเดยีอันประกอบดวยอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา อัฟกานิสถาน ภูฐาน และ
มัลดิฟ ตั้งแตสมัยเร่ิมแรกจนถึงปจจุบันโดยเนนเนื้อหาในดานความเปนมาของลักษณะสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
ตลอดจนแนวความคิดทางศาสนาที่อุบัติขึ้นในภูมิภาคแหงนี้
  
HI 345 

ศึกษาประวัติศาสตรอินเดียตัง้แตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงส้ินสุดราชวงศคุปตะเนื้อหาสําคัญไดแก ลักษณะ
ภูมิศาสตรที่มีสวนกอรูปประวัติศาสตร เร่ืองราวอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุและความเปนมาของชาวอารยัน ตั้งแตสมัย
พระเวท การกอตัวของราชวงศโมรียะจนถงึราชวงศคุปตะ กลาวถึง ลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง
ความเปนมาของศาสนาพราหมณ ศาสนาเชน และกําเนดิศาสนาฮินดอัูนมีอิทธิพลตอชีวิตชาวอนิเดีย
  
HI 346 
ประวัติศาสตรอินเดียยุคกลาง         3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมาของชาวมสุลิมในอินเดยี การเขามาของเตอรก ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงการสิ้นสุดของ
ราชวงศโมกุล การสรางอํานาจของชาวมุสลิมทั้งทางดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ที่ชาวมุสลิมไดใหไวแกภูมภิาค
  
 
 

 
HI 347 



ศึกษาการแขงขันกันสรางอํานาจของยุโรปในประเทศอนิเดียอันไดแก ประเทศโปรตุเกส เนเธอรแลนด ฝร่ังเศส 
อังกฤษ โดยเฉพาะการขยายอํานาจและอิทธิพลของฝรั่งเศสกับอังกฤษในการปกครองอินเดียและปฏิกิริยาตอบโตของ
ชาวอินเดยีที่มตีอการปกครองของอังกฤษ การปฏิรูปสังคม และศาสนา การตื่นตัวทางชาตินิยมและการเรียกรองเอก
ราช
  
HI 350 
ประวัติศาสตรยุโรปสมัยกลาง         3หนวยกิต
(History of medieval Europe) 

  

(History of Europe 1) 

  

(History of Europe 2) 

  

ประวัติศาสตรอารยธรรมกรีกและโรมัน        3หนวยกิต 
(Greek and Roman Civilizations) 

ศึกษาความเปนมาของอารยธรรมยุโรปสมัยกลาง ตั้งแตประมาณ ค.ศ. 476-1450 เนนถึงการผสมผสานของอารยธรรม
โรมันกับวัฒนธรรมของอนารยชน อิทธิพล คริสตศาสนาที่มีตอวิถีชีวิตของชาวยุโรปและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การเมืองและเศรษฐกิจของยโุรปตอนปลายสมัยกลาง

HI 351 
ประวัติศาสตรยุโรป 1          3หนวยกิต 

ศึกษาอารยธรรมยุโรปสมัยกลางและสมัยเร่ิมตนยุคใหม (ประมาณ ค.ศ. 476-1789) เนนถึงการพัฒนาการทางการเมือง
จากแนวความคิดเรื่องรัฐประชาชาติ และลัทธิเสรีนิยมที่ปรากฏในการปฏิวัติใหญฝร่ังเศสศึกษาลักษณะการ
ประกอบการทาง เศรษฐกิจรูปแบบตาง ๆ (ฟวดัล, แมนเนอร, พาณิชยนิยม) ตลอดจนศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอันเปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกจิ

HI 352 
ประวัติศาสตรยุโรป 2          3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตรยุโรปตั้งแต ค.ศ.1789 ถึงปจจุบัน วเิคราะหการปฏวิัติใหญในฝรัง่เศสแนวความคิดเสรีนิยม 
ชาตินิยม และจักรวรรดินยิม การปฏิวัติอุตสาหกรรมปญหาการขัดแยงทางเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงของ
ยุโรประหวางสงครามลัทธิประชาธิปไตยกับลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จ ผลของสงครามและเหตกุารณภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน

 
 
 
HI 353 



 ศึกษาความเปนมาของชนชาติกรีก ลักษณะและววิัฒนาการทางการเมือง ตลอดจนการติดตอกับชาตอ่ืิน ๆ ความเจริญ
และความเสื่อมของเอเธนส และสปารตา ความเปนมาของอาณาจักรโรมัน การรุกรานของพวกอารยชน การเผยแพร
ศาสนา และความเสื่อมของอาณาจักร
  
HI 354 
ประวัติศาสตรยุโรปตนยุคใหม ค.ศ. 1450-1789       3หนวยกิต 
(History of Ea;rly Modern Europe C.1450-1789) 

HI 358 

(History of Eastern Europe 1) 

HI 359 

(History of Eastern Europe 2) 

 

(History of East Asia before the Nineteenth Century) 

ศึกษาและวิเคราะหถึงการสํารวจและการคนหาแผนดินใหม การตั้งอาณานิคม ความกาวหนาในวิชาการแขนงตาง ๆ 
การปฏิรูปศาสนา การสถาปนารัฐ การแขงขันระหวางรัฐชั้นนําของยุโรปและการปฏิวตัิฝร่ังเศส
  
HI 355 
ประวัติศาสตรการทูตยุโรปตัง้แตสมัยกลางจนถึง ค.ศ.1815      3หนวยกิต 
(Diplomatic History of Europe From The Medieval Period to 1815) 
ศึกษาววิัฒนาการทางการทตูของยุโรปตั้งแตสมัยกลางจนถึงสมัยการประชุมแหงเวยีนนาเนนนโยบายและวิธีดําเนิน
ทางการทูตของประเทศตาง ๆ 
 

ประวัติศาสตรยุโรปตะวนัออก 1         3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมาของประเทศตางๆ ในยโุรปตะวันออก ววิัฒนาการทั้งทางดานการเมืองเศรษฐกจิ และสังคม 
ความสัมพันธและความขัดแยงของนานาชาติในภมูิภาคนี้ ตั้งแตเร่ิมแรกจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2
 

ประวัติศาสตรยุโรปตะวนัออก 2         3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมาของประเทศตาง ๆ ในยโุรประวันออก ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม 
ความสัมพันธและความขัดแยงของนานาชาติในภมูิภาคนี้ ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน
 

 
 
HI 362 
ประวัติศาสตรเอเซียตะวันออกกอนคริสตศตวรรษที่ 19      3หนวยกิต 



ศึกษาและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของจีน ญี่ปุน เกาหลี จากสมัยแรกเริ่มจนถึง
คริสตศตวรรษที่ 19
 
HI 364 
ประวัติศาสตรเกาหลีกอนสมยัใหม        3หนวยกิต 
(History of Pre-modern Korea) 

(History of Feudal Japan) 
ศึกษาลักษณะสําคัญของสังคมญี่ปุนในสมัยศักดนิาสวามิภักดิ์ความเปลี่ยนแปลงของสถาบันหลักในสังคมตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 12 และพฒันาการของสังคมสมัยโตกูงาวา โดยเนนระบอบโชกุน ความเจริญทางเศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม 
 
HI 368 

(History of Imperial Russia) 

 

(Diplomatic History of Imperical Russia) 

ศึกษาความเปนมาของประวตัศาสตรเกาหลีตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยเปดประเทศในสมัยในค.ศ.1876 โดยเสนอ
พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกจิ 
 
HI 366 
ประวัติศาสตรญี่ปุนสมัยศักดนิาสวามิภกัดิ ์        3หนวยกิต 

ประวัติศาสตรจักรวรรดิจนี         3หนวยกิต 
(History of Imperial China) 
ศึกษาความเปนมาของประวตัิศาสตรจีนตั้งแตสมัยโบราณ จนถึงปค.ศ.1912 เนนพัฒนาการสําคัญของอารยธรรมไดแก 
สถาบันหลักเศรษฐกิจ โครงสรางของสังคมและวัฒนธรรม 
 
HI 371 
ประวัติศาสตรจักรวรรดิรัสเซีย         3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตรจักรวรรดิรัสเซียตั้งแตแรกจนถึง ค.ศ. 1917 กลาวถึงการสถาปนาราชวงศรูริคและราชวงศโรมา
นอฟ ตลอดจนสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจและการปกครองของจักรวรรดิรัสเซียถึงสมัยปฎิวัตใิหญใน ค.ศ. 1917
 
 
 

HI 372 
ประวัติศาสตรการทูตสมัยจักรวรรดิรัสเซีย        3หนวยกิต 



วิเคราะหแนวการทูตรัสเซีย การสรางรัสเซียเปนมหาอํานาจในยุโรป การดําเนินนโยบายหลัก ตลอดจนวเิคราะหปญหา 
การขัดแยงตาง ๆ ในวงการทูตของรัสเซีย
 
HI 374 
ประวัติศาสตรแนวความคิดจกัรวรรดิรัสเซีย       3หนวยกิต 
(Intellectual History of Imperial Russia) 
ศึกษาววิัฒนาการของแนวความคิดและการสรางวัฒนธรรม รัสเซียสมัยจักรวรรดิเนนอิทธิพลแนวความคิดและ
วัฒนธรรมตางชาติที่มีตอการสรางวัฒนธรรมรัสเซีย
 

(History of the United States 1) 

 

ประวัติศาสตรลาตินอเมริกาตั้งแตแรกเริ่มจนถึงประมาณ ค.ศ.1825     3หนวยกิต
(History of Latin Amereca) 

HI 383 

(History of Canada) 

ประวัติศาสตรแอฟริกาและตะวนัออกกลางโดยสังเขป      3หนวยกิต 
(Historical Survey of Africa and Middle East) 

HI 381 
ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 1         3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาตั้งแตเร่ิมแรกถึงสงครามกลางเมือง เนนในเรื่องสภาพและวิวัฒนาการใน
แนวความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปญหาสมัยเปนอาณานิคมอังกฤษ การไดเอกราชและ
การสรางชาติ ปญหาและความแตกแยก สงครามกลางเมือง

HI 382 

ศึกษาพื้นฐานดั้งเดิมของประเทศในกลุมลาตินอิมริกา การขยายอํานาจของมหาอํานาจตะวันตก ละตินอเมริกาสมยัเปน
อาณานิคม การตอสูเพื่อเอกราช ความสัมพันธประเทศสหรัฐอเมริกา
 

ประวัติศาสตรแคนาดา          3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตรแคนาดาตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบัน เนนในเรื่องสภาพและววิัฒนาการทางดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมสมัยเปนอาณานิคม การไดเอกราช การสรางชาติและการขยายดินแดน ความเปลี่ยนแปลง ปญหา
ทางดานการเมอืงเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของแคนาดาในสงครามโลกครั้งที่ 1
 
 
 
HI 390 



ศึกษาประวัติศษสตรแอฟริกาตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึงส้ินสงครามโลกครั้งที่ 2 และประวัติศาสตรตะวนัออกกลาง
ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงส้ินสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเนนถึงอิทธิพลของยุโรปในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม
 
HI 391 
ประวัติศาสตรแอฟริกา 1          3หนวยกิต 
(History of Africa 1) 

ประวัติศาสตรตะวนัออกกลาง         3หนวยกิต 
(History of the Middle East) 

ประวัติศาสตรรวมสมัย          3หนวยกิต 
(Contemporary World) 

การกําเนดิและสิ้นสุดระบบอาณานิคม        3หนวยกิต 

ศึกษาสาเหตุของระบบอาณานิคม การแขงขันกันแสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจอิทธิพลของนโยบายการ
ปกครองของมหาอํานาจตะวนัตกที่มีตออาณานิคมทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในอาณานิคม 

 
HI 413 
ประวัติศาสตรการทหาร          3หนวยกิต 
(Military History) 

ศึกษาความเปนมาของทวีปแอฟริกาตั้งแตเร่ิมแรกจนถึงประมาณ ค.ศ. 1800 โดยเนนดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม
 
HI 395 

ศึกษาอารยธรรมและจักรวรรดิสําคัญในตะวนัออกกลาง โดยจะเนนในดานการปกครองเศรษฐกิจและสังคมตะวนัออก
กลาง ระหวางสงครามโลกครังที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมทั้งมูลเหตุของความขัดแยงระหวางอิสราเอลและอาหรับ
 
HI 405 

วิเคราะหปญหาสภาวะการณปจจุบันทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การดําเนินนโยบายตางประเทศและผลกระทบจาก
เหตุการณการเมืองภายในแตละประเทศที่ปรากฏบทบาทเดนตอโลกโดยทั่วไป รวมทัง้บทบาทและอิทธิพลของชาติอภิ
มหา อํานาจทีม่ีตอประเทศตาง ๆ ในโลก
 
HI 411 

(The Rise and Fall of Colonialism) 

ตาง ๆ ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 15 จนถึงคริสตศตวรรษที่ 20 การตอสูเพื่อเอกราชของอาณานิคม
 



ศึกษาประวัติศาสตรการทหารของประเทศสําคัญ ๆ ในโลกตะวนัตกและตะวนัออก เนนใหเหน็ถึงพัฒนาการและ
บทบาทของสถาบันทหารในฐานะเปนสถาบันหนึ่งของสังคม ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะและจุดมุงหมายของ
การทําสงครามครั้งสําคัญ ๆ ของโลก ตลอดจนผลกระทบของสงครามที่มีตอสังคม
 
HI 414 
ประวัติศาสตรนิพนธ          3หนวยกิต 
(Historiography) 

(Historical Research and Report Writing) 

(History of the International Relations of Thailand) 

(Specific Period of Thai History) 

ประวัติศาสตรนิพนธไทย          3หนวยกิต 
(Thai Historigraphy) 

ศึกษาความเปนมาของวิชาประวัติศาสตร ปรัชญาประวตัิศาสตร และวิธีการเขียนประวัติศาสตรของนักประวัตศิาสตร
ที่สําคัญทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกในแตละสมัย
 
HI 415 
การวิจยัและภาคนิพนธทางประวัติศาสตร        3หนวยกิต 

ศึกษาและฝกฝนวิธีการคนควาและเขียนรายงานทางประวตัิศาสตรช้ันสูง การประเมินขอเท็จจริงของหลักฐานและการ
ตีความหมายจากหลักฐานตาง ๆ  
(ควรเรียน HI 315 มากอน)
 
HI 421 
ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศของไทย      3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมาของความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ ในเอเซียและมหาอํานาจทางตะวันตก 
ตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทรอยางกวาง ๆ และเนนความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับมหาอํานาจตาง ๆ ตั้งแตสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบันอยางละเอียด
 
HI 422 
ประวัติศาสตรไทยเฉพาะสมัย         3หนวยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหโดยละเอียดเกีย่วกับประวัติศาสตรไทยสมัยเฉพาะตาง ๆ ไดแกสมัยลานนาไทย สุโขทัย อยุธยา 
ธนบุรี และรัตนโกสินทร ทั้งในดานการเมอืง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและนโยบายตางประเทศ
 
 
HI 423 



ศึกษาที่มาและลักษณะของเอกสารทางประวัติศาสตรไทย ปรัชญาประวตัิศาสตรไทยและวิธีการเขียนประวัติศาสตร
ของนักประวตัิศาสตรไทยบางทาน  
(ควรเรียน HI 221 และ HI 222 มากอน)
 
HI 424 
ประวัติศาสตรแนวความคิดของไทย        3หนวยกิต 
(Intellectual History of Thailand) 

ประวัติศาสตรทองถ่ินไทย         3หนวยกิต 
(Local History of Thailand) 

ประวัติศาสตรชนกลุมนอยในประเทศไทย        3หนวยกิต 
(History of Minority Groups in Thailand) 

(The Role of Buddhism in Thai Institutions) 

 

(The History and Local Cultures for Tourism) 

ศึกษาแนวความคิดของไทย ปจจัยที่มีสวนกําหนดแนวความคิด พัฒนาการของแนวความคิดและอิทธิพลของแนวการ
คิดที่มีตอการเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ ในสมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร
 
HI 425 

ศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินตาง ๆ ของไทยในดานความเปนมาทางการปกครอง การเมือง เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม 
ตลอดจนความสัมพันธระหวางทองถ่ินนัน้ ๆ กับสวนกลางของไทย
 
HI 426 

ศึกษาบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชนกลุมนอยที่เขามาอยูในอาณาจกัรไทยสมัยสุโขทัย 
อยุธยา และรัตนโกสินทร
 
HI 427 
บทบาทของพุทธศาสนาตอสถาบันตาง ๆ ของไทย       3หนวยกิต 

ศึกษาบทบาทและอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีตอสถาบันตาง ๆ ของไทย ทั้งในทางการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ
ในสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร
 

 
 
HI 428 
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ินไทยเพื่อการทองเทีย่ว      3หนวยกิต 



ศึกษาประวัติศาสตร และวัฒนธรรมทองถ่ินไทย และแหลงทองเที่ยวทีสํ่าคัญทางประวัติศาสตร 
 
HI 429 
กรุงเทพศึกษาเพื่อการทองเทีย่ว         3หนวยกิต 
(Bangkok Studies for Tourism) 
ศึกษาประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทางประวตัิศาสตรของกรุงเทพฯ 
 
HI 431 
ประวัติศาสตรพมา ลาว กัมพชูา และเวียดนาม ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน  3หนวยกิต 
(History of Burma,Laos,Cambodia and Vietnam from the End of World War II to the Present) 
ศึกษาและเปรยีบเทียบขบวนการกูเอกราชของประเทศพมา ลาว กัมพชูา เวียดนาม ระบบการปกครอง การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม นโยบายตางประเทศ และความรวมมือในสวนภูมิภาคภายหลังไดเอกราช สงครามอินโดจีน และ
ผลกระทบที่มีตอเอเซียตะวนัออกเฉียงใต
 

ศึกษาและเปรยีบเทียบขบวนการกูเอกราชของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร บรูไน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ระบบการ
ปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบายตางประเทศและความรวมมือในภูมภิาคภายหลังไดเอกราช การขยาย
อิทธิพลของอภิมหาอํานาจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศและการเมืองของภูมิภาคสวนนีภ้ายหลังสงคราม 
อินโดจีน

(Economic History of Southeast Asia) 
ศึกษาลักษณะเศรษฐกิจของอาณาจักรตาง ๆ ในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต บทบาทเศรษฐกิจที่มีตอระบบการเมือง การ
ปกครอง สังคมและความสมัพันธระหวางประเทศของอาณาจักร เหลานี้ กอนการเขามาของมหาอํานาจตะวันตกจนถึง
ปจจุบัน
 
 
HI 435 
ประวัติศาสตรแนวความคิดของเอเซียตะวนัออกเฉียงใต      3หนวยกิต 
(Intellectual History of Southeast Asia) 

HI 432 
ประวัติศาสตรมาเลเซีย สิงคโปร บรูไน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2   3หนวยกิต 
จนถึงปจจุบัน 
(History of Malaysia,Singapore,Brunei,Indonesia and the Philippines from the End of World War II to the Present) 

 
HI 434 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของเอเซียตะวันออกเฉียงใต      3หนวยกิต 



ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการแนวความคิดของเอเซียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตสมัยเร่ิมแรกจนถึงปจจบุนั อิทธิพลของ
วัฒนธรรมอินเดีย และศาสนาอิสลามที่มีตอความคิดในภมูิภาคนี้อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ขบวนการชาตนิยิม 
และการพัฒนาประเทศใหทนัสมัย
 
HI 436 
หัวขอที่นาสนใจในประวัติศาสตรสังคมเอเซียตะวนัออกเฉียงใต     3หนวยกิต 
(Selected Topics of Social History of Southeast Asia) 

ประวัติศาสตรอินเดียสมยัใหม         3หนวยกิต 
(History of Modern India) 

ประวัติศาสตรปากีสถานและบังคลาเทศ        3หนวยกิต 
(History of Pakistan and Bangladesh) 

(History of Sri Lanka) 

(Intellectual History of India) 

ศึกษาหวัขอทีน่าสนใจในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต
 
HI 441 

ศึกษาประวัติศาสตรอินเดียสมัยใหม ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธกับตางประเทศภายหลงัที่
ไดรับเอกราชจนถึงปจจุบัน
 
HI 442 

ศึกษาการกอตัง้ประเทศปากสีถาน ปญหาทางดานการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งนําไปสูการแยกเปนประเทศ
บังกลาเทศ รวมทั้งบทบาทของปากีสถาน และบังคลาเทศในปจจุบัน
 
HI 444 
ประวัติศาสตรศรีลังกา          3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตรศรีลังกา ตั้งแตเร่ิมแรกจนถึงปจจุบัน
 
 
 
 
 
 
HI 447 
ประวัติศาสตรแนวความคิดของอินเดีย        3หนวยกิต 



ศึกษาแนวความคิดของบรรดาศาสนาตาง ๆ ที่อุบัติขึ้นในอินเดยี รวมทั้งผลงานของนักคิดนกัปฏิรูปสังคมและศาสนา
ของอินเดียที่มอิีทธิพลตอโครงสรางทางการเมืองเศรษฐกจิและสังคมของชาวอินเดยี ตั้งแตเร่ิมแรกจนถึงปจจุบัน
 

(Selected Topics of History of South Asia) 

(History of Modern Spain) 
ศึกษาประวัติศาสตรสเปนสมัยใหมทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธกับตางประเทศตั้งแตสมัยพระ
นางอิสเบลลาและพระเจาเฟอรดินานตจนถึงปจจุบัน
 
HI 451 
ประวัติศาสตรอังกฤษสมัยใหม         3หนวยกิต 
(History of Modern England) 
ศึกษาประวัติศาสตรอังกฤษในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตั้งแตสมัยพระเจาจอรจที่ 3 จนถงึปจจุบัน เนนถึง
พัฒนาการของระบบประชาธิปไตย และการสรางอาณานิคมในโพนทะเล บทบาทของอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน

(History of Modern Europe 1789-1914) 
ศึกษาประวัติศาสตรยุโรปหลังการปฏิวัติฝร่ังเศส ค.ศ. 1789 ขบวนการเสรีนิยมสังคมนยิมการปฎิวตัิใน ค.ศ. 1848 
แนวความคิดแบบประชาธิปไตย ชาตินยิมและจักรวรรดนิิยมซ่ึงทําใหเกิดการรวมชาติตาง ๆ นโยบายและการ
ดําเนินการของประเทศมหาอํานาจ ปญหาการขัดแยงทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปนเหตใุหเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

HI 453 

(History of Modern France) 

HI 448 
หัวขอที่นาสนใจในประวัติศาสตรเอเซียใต        3หนวยกิต 

ศึกษาปญหาทีน่าสนใจของเอเซียใตอยางละเอียด
 
HI 450 
ประวัติศาสตรสเปนสมัยใหม         3หนวยกิต 

 
HI 452 
ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม ( ค.ศ. 1789-1914 )       3หนวยกิต 

 
 
 
 

ประวัติศาสตรฝร่ังเศสสมัยใหม         3หนวยกิต 



ศึกษาประวัติศาสตรฝร่ังเศสตั้งแตการปฎวิตัิใหม ค.ศ. 1789 จนถึงส้ินสมัยสาธารณรัฐที่ 4 (ค.ศ.1958) เนนถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและบทบาทของฝรั่งเศสในวิถีการเมืองโลก
 
HI 454 
ประวัติศาสตรยุโรปสมัยปจจุบัน ( ค.ศ. 1914 - ปจจุบัน)      3หนวยกิต 
(Europe From C.1914 to the Present) 
ศึกษาเหตุการณในสงครามโลกครั้งที่ 1 ผลของสงครามที่มีตอประเทศตาง ๆ ในยุโรปทางดานการเมืองเศรษฐกิจและ
สังคม การกําเนิดลัทธิฟาสซิสต ความลมเหลวของนโยบายการทูตยุโรป สงครามโลกครั้งที่ 2 ปญหาสงครามเย็น การ
พัฒนาทางการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนปจจุบัน
 

(History of Modern Germany) 

 

(Diplomatic History of Europe from 1815 to the Present) 

(Economic History of Modern Europe) 
ศึกษาวเิคราะหถึงพัฒนาการทางเศรษฐกจิของประเทศยุโรปตั้งแต ค.ศ. 1500 ถึงปจจุบัน ตลอดจนอิทธิพลของ
แนวความคิดทางเศรษฐกิจที่มีตอโลก

ประวัติศาสตรแนวความคิดของยุโรป        3หนวยกิต 
(Intellectual History of Europe) 

HI 455 
ประวัติศาสตรเยอรมนีสมัยใหม         3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตรเยอรมนีตั้งแต ค.ศ. 1814 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเนนการสรางชาติ และการฟนฟูระบบการ
ปกครองของเยอรมนี ความคิดเสรีนิยม สังคมนิยมและการปฎิวัติของดินแดนตาง ๆ ภายใตการปกครองของชนชาติ
เยอรมัน การรวมเยอรมนีสงครามโลกครั้งที่ 1 สาธารณรัฐไวมาร ลัทธินาซี และสงครามโลกครั้งที่ 2

HI 456 
ประวัติศาสตรการทูตยุโรปตัง้แต ค.ศ. 1815 – ปจจุบัน      3หนวยกิต 

ศึกษาการทูตยโุรปตั้งแตสมัยการประชุมแหงเวยีนนา นโยบายและการดําเนินการทางการทูตยุโรปกอนสงครามโลก
คร้ังที่ 2 ความสัมพันธทางการทูตของมหาอํานาจในยุโรป ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจบุัน
 
HI 457 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจยุโรปสมัยใหม        3หนวยกิต 

 
 
 
HI 458 



ศึกษาบทบาทและผลงานของนักคิดในดานตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเปนไปของยโุรปสมัยใหม ทั้งทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาการทางวิชาการ
 
HI 459 
หัวขอที่นาสนใจในประวัติศาสตรยุโรป        3หนวยกิต 
(Selected Topics on European History) 

(History of Modern East Asia) 

HI 462 
ประวัติศาสตรจีนสมัยใหม         3หนวยกิต 
(History of Modern China) 
ศึกษาประวัติศาสตรจีนสมัยใหมตั้งแต ค.ศ. 1839 จนถึงรวมสมัย โดยวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง ความตอเนื่องและ
พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
  
HI 463 
ประวัติศาสตรญี่ปุนสมัยใหม         3หนวยกิต 
(History of Modern Japan) 
ศึกษากระบวนการสรางชาติใหเจริญทันสมัย และการสถาปนาจักรวรรดิญี่ปุนตลอดจนการฟนฟปูระเทศหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการศึกษาเนนหลักการวิเคราะหจุดประสงคและวิธีการของกระบวนการดังกลาว
  

 

(History of Modern Korea) 

ศึกษาและวิเคราะหหวัขอทีน่าสนใจในประวัติศาสตรยโุรป
  
HI 461 
ประวัติศาสตรเอเซียตะวันออกสมัยใหม        3หนวยกิต 

ศึกษาวเิคราะหการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของจีน ญี่ปุน เกาหลี ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 19 
จนถึงปจจุบัน
  

 
 
 
 

HI 464 
ประวัติศาสตรเกาหลีสมัยใหม         3หนวยกิต 



ศึกษาและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของเกาหลี ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 19 จนถึง
สมัยการแบงเกาหลีออกเปน 2 ประเทศ โดยศึกษาพัฒนาการของการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ของเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต
  

(The Role of China in World Affairs) 

  
HI 466 

(Economic History of East Asia) 

HI 467 

(Intellectual History of East Asia) 

HI 469 
หัวขอที่นาสนใจในประวัติศาสตรเอเซียตะวันออก       3หนวยกิต
(Selected Topics of East Asian History) 

 

(History of the Soviet Union) 

HI 465 
บทบาทของจีนในกิจการโลก         3หนวยกิต 

ศึกษาการทูตของจีนตั้งแต ค.ศ. 1839 ถึงรวมสมัย โดยวิเคราะหสถานภาพแหงอํานาจของจีน และบทบาทของจีนใน
โลกเสรี โลกคอมมิวนิสต และโลกของฝายเปนกลาง

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของเอเซียตะวันออก       3หนวยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหถึงววิัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศกลุมเอเซียตะวนัออก ตลอดจนอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ
เอเซียตะวันออกที่มีตอภูมภิาคอื่น ๆ ในปจจุบัน
  

ประวัติศาสตรแนวความคิดของเอเซียตะวนัออก       3หนวยกิต 

 ศึกษาแนวความคิดตาง ๆ ในเอเซียตะวนัออกทั้งกอนและหลังการติดตอกับโลกตะวันตก โดยศกึษาผลงานและ
อิทธิพลของนักคิด นักเขียนที่สําคัญในสมัยตาง ๆ
  

ศึกษาและวิเคราะหขอที่นาสนใจในประวตัิศาสตรเอเซียตะวนัออก
  
 

 
 
HI 471 
ประวัติศาสตรสหภาพโซเวยีต         3หนวยกิต 



ศึกษาประวัติศาสตรการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 วิเคราะหวิธีการแปรเปลี่ยนสังคมและเศรษฐกจิของรัสเซียใหเปน
คอมมิวนิสตสมบูรณแบบตามอุดมคติ ตลอดจนการประเมินผลความสําเร็จของพรรคคอมมิวนิสตรัสเซียในการสราง
รัสเซียใหเปนอภิมหาอํานาจ
  
HI 475 
ประวัติศาสตรการทูตของสหภาพโซเวียต        3หนวยกิต
(Diplomatic History of the Soviet Union) 

(Intellectual History of the Soviet Union) 

(Selected Topics on Russian History) 
ศึกษาและวิเคราะหหวัขอทีน่าสนใจในประวัติศาสตรรัสเซีย 
 
HI 481 

(History of the United States 2) 

  

(History of Latin America in the Twentieth Century) 

ศึกษาเรื่องการทูตของสหภาพโซเวียต สัมพันธภาพระหวางสหภาพโซเวียตกับโลกภายนอก โดยเนนถึงสัมพันธภาพ
ระหวางสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกา จนีและประเทศคอมมิวนิสต วเิคราะหความผูกพันทางอุดมการณในการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศของสหภาพโซเวียต
  
HI 476 
ประวัติศาสตรแนวความคิดของสหภาพโซเวียต       3หนวยกิต 

ศึกษาแนวความคิดรัสเซียนบัตั้งแตปฏิวัติ ค.ศ.1917 ความสําเร็จของพรรคคอมมิวนิสต ในการพัฒนาแนวความคดิและ
วัฒนธรรมที่นาํไปสูลักษณะคอมมิวนิสตสมบูรณแบบตามอุดมคติ
  
HI 478 
หัวขอที่นาสนใจในประวัติศาสตรรัสเซีย        3หนวยกิต 

ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 2         3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาตั้งแตสงครามกลางเมืองถึงส้ินสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เนนสมัยการฟนฟูบูรณะชาติ
ภายหลังสงครามกลางเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายตางประเทศในปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 บทบาทของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สมัยภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญและ
สงครามโลกครั้งที่ 2

 
HI 482 
ประวัติศาสตรละตินอเมริกาในคริสตศตวรรษที่ 20       3หนวยกิต 



ศึกษาสภาพการเมืองเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรมของประเทศตาง ๆ ในละตินอเมริกาในสมัยคริสตศตวรรษที่ 20

(History of the United States in the Twentieth Century) 

(Diplomatic History of the United States) 

(Economic History of the United States) 

(Intellectual History of the United States) 

 
 
HI 488 
ประวัติศาสตรการทูตของประเทศในกลุมละตินอเมริกา      3หนวยกิต
(Diplomatic History of Latin America) 

  
HI 483 
ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาในคริสตศตวรรษที่ 20       3หนวยกิต 

ศึกษาสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
ปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองเศรษฐกิจ สงครามเย็น บทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะผูนําโลกเสรี 
ปญหาปจจุบันในสังคมอเมริกา
  
HI 484 
ประวัติศาสตรการทูตสหรัฐอเมริกา        3หนวยกิต 

ศึกษาบทบาทและอุดมการณทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาตอสถานการณของโลก นับตั้งแตสหรัฐอเมริกาสถาปนา
ชาติขึ้นมาจนปจจุบัน และบทบาทของสหรัฐอเมริกาในวงการเมืองระหวางประเทศ
  
HI 485 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา        3หนวยกิต 

ศึกษาการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึงปจจุบนั เนนองคประกอบและบุคคลสําคัญ 
บทบาทและอทิธิพลทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มีตอโลก
  
HI 486 
ประวัติศาสตรแนวความคิดของสหรัฐอเมริกา       3หนวยกิต 

ศึกษาการพัฒนาแนวความคดิของสหรัฐอเมริกา ตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึงปจจุบัน เนนผลงานและแนวความคิดที่มี
อิทธิพลตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  
 
 



ศึกษาการดาํเนินนโยบายทางการทูต ความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมละตินอเมริกาที่มีตอประเทศตาง ๆ ตั้งแต
เร่ิมแรกจนถึงปจจุบัน
  
HI 489 
หัวขอที่นาสนใจประวัติศาสตรอเมริกา        3หนวยกิต 
(Selected Topics of American History) 

ประวัติศาสตรแอฟริกา 2          3หนวยกิต 
(History of Africa 2) 

ประวัติศาสตรแอฟริการวมสมัย         3หนวยกิต
(Contemporary History of Africa) 

(History of South Africa) 
ศึกษาเชิงวิเคราะหถึงประวัตศิาสตรของชาวแอฟริกนัใต การรุกรานของชาวยุโรป การพัฒนาทางแนวความคดิ ดาน
สังคมและเชื้อชาติในคริสตศตวรรษที่ 18 การขัดแยงในดานจักรวรรดินยิม และการปราบปรามชาวแอฟริกันใตใน
คริสตศตวรรษที่ 19 ความเจริญทางดานอตุสาหกรรม และการขยายตวัของชุมชนขบวนการชาตนิยิม นโยบายการ
แบงแยกผิว
  

ประวัติศาสตรตะวนัออกกลางสมัยใหม        3หนวยกิต 

ศึกษาหวัขอทีน่าสนใจเกี่ยวกับประวตัิศาสตรในทวีปอเมริกา
  
HI 491 

ศึกษาความเปนมาของทวีปแอฟริกาสมัยเปนอาณานิคมจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 อิทธิพลของยุโรปที่มีตอแอฟรกิาใน
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง
  
HI 492 

ศึกษาเชิงวิเคราะหถึงความเปนมาของทวปีแอฟริกาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน ขบวนการตาง ๆ ที่จะ
นําไปสูการสรางชาติ องคการเอกภาพของชาวแอฟริกนัและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการไดรับเอกราช
  
HI 493 
ประวัติศาสตรแอฟริกาใต          3หนวยกิต 

 
 
 
HI 495 

(History of Modern Middle East) 



ศึกษาเชิงวิเคราะหถึงเหตุการณตาง ๆ ในตะวนัออกกลางตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบนั การสรางชาติ
อิสราเอล สงครามระหวางอสิราเอลและอาหรับ การแขงอิทธิพลของมหาอํานาจ วิกฤติการณน้ํามนั รวมทั้งบทบาท
ของมหาอํานาจในการสรางสันติภาพในตะวนัออกกลาง 
 
HO 201 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมโรงแรม   3หนวยกิต
(Introduction to Hotel Management Information System) 

(Food Production System) 

(Hotel Business Communication) 
ศึกษาถึงการฝกทักษะในดานตาง ๆ สําหรับภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ รวมถึงธุรกิจดานการโรงแรม โดยเนนการพดู 
การสนทนา การฟง การอานและการเขยีน ศึกษาลักษณะศัพทพิเศษตาง ๆ รวมบทความการบริหารธุรกิจโรงแรม 
ตลอดจนงานบริการในรูปตาง ๆ การสนทนาโตตอบของการบริหารทางการโรงแรม ฝกการใชภาษาและดานเอกสาร
ในดานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนฝกการใชอุปกรณการสือ่สารตาง ๆ รวมทั้งเครื่องใชสํานักงานดวย และ
เนนการตดิตอทางธุรกิจทางการโรงแรมเพือ่การใหการบริการที่ประทับใจแขก ศึกษาถึงความสัมพันธกับบริษัทนาํ
เที่ยว สายการบินองคกรของรัฐ การมัคคุเทศกโดยเนนการปฏิบัติจริงอยางถูกตอง และเพิ่มประสิทธภิาพ
  

(Front Office Management and Operations) 

ศึกษาถึงความรูพื้นฐานอันเกีย่วกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมโรงแรม รวมทัง้เทคนิคการใช
เครื่องและการปฏิบัติการตาง ๆ ตลอดจนรูจักการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของทุกแผนก การเก็บขอมูล การ
รวบรวมผลของขอมูลอยางมีระบบและถกูตองแมนยํา โดยมีการประสานงานทั้งภายในและภายนอกที่จะทําใหลูกคา
เกิดความพอใจที่มาใชบริการ
  
HO 203 
ระบบการผลิตอาหาร          3หนวยกิต 

ศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุมคุณภาพและความสัมพนัธระหวางเวลา แรงงาน เครื่องมือเครื่องใช และตนทนุ
คาใชจายในการผลิตอาหาร วิธีการกําหนดนโยบายดานการควบคุมคุณภาพของอาหารและเครื่องดืม่ ตลอดจนลักษณะ
สินคาที่ใกลเคยีงกับอาหาร ตองมีการดูงานประกอบการเรียน
  
HO 301 
การสื่อสารธุรกิจสําหรับโรงแรม         3หนวยกิต 

 
 
HO 302 
การจัดการกิจการสวนหนา         3หนวยกิต 



ศึกษาความเปนมาของการบริหารงานบริการสวนหนาของธุรกิจโรงแรม โดยเนนการบริหารงานที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ การจัดการในการอํานวยความสะดวกแกผูมาพัก การตอนรับ การจองหองพัก ระบบการเขาพักและการ
ออกจากที่พกั การบริการโทรศัพท การเงิน การบริการในหองโถง การบริการขาวสาร และความสมัพันธระหวางงาน
ของหนวยงานภายในกับภายนอกที่เกีย่วของ
  
HO 303 
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร         3หนวยกิต 
(Food Production Technology) 

(Food and Beverage Management) 

(Housekeeping Management) 
ศึกษาถึงขอบเขตขั้นพื้นฐานงานแมบาน ซ่ึงไดแก การเตรียมการหองพกั การตกแตงการจัดของในหองพักใหครบตาม
มาตรฐานที่กําหนด การบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใช การซักรีด รวมถึงการบริการซักรีดแกผูพกั การจัดทําบัญชีรายได
ของแผนกและงบประมาณการจัดตารางการทํางานของแผนก การรับคํารองเรียนของแขกในกรณีตาง ๆ รวมทั้งการ
บริหารงานภายในของแผนก และการทําหนาที่ประสานงานรวมกับแผนกอื่น
  

HO 306 

(Food and Beverage Service) 

ศึกษาหลักกายภาพและชีววทิยาและเคมเีกีย่วกับอาหารตาง ๆ เพื่อที่จะตระเตรียมเพื่ออุตสาหกรรมที่ใหบริการดาน
อาหาร รวมทั้งการศึกษาเครื่องมือและอุปกรณในการปรุงอาหาร ตลอดจนกระบวนการในการเลือกเก็บอาหารใหดํารง
คุณภาพคงเดิม
  
HO 304 
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม         3หนวยกิต 

ศึกษาหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนหนาที่ในการจดัหาอาหาร การกําหนด
วัตถุประสงค การประมาณความตองการ การควบคุมคุณภาพและตนทนุคาใชจาย การกําหนดนโยบายเพื่อที่จะใหรับ
ผลกําไร ในการปฏิบัติการจัดการ
  
HO 305 
การจัดการงานแมบาน          3หนวยกิต 

 
 
 
 

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม         3หนวยกิต 



ศึกษาถึงขอบขายการดําเนินการดานอาหารและเครื่องดืม่ การบริการขั้นพื้นฐานและงานฝกอบรม ชนิดของงานบริการ 
การใหการบริการดานอาหารและเครื่องดืม่ตลอดจนเครือ่งมือ เครื่องใชในภัตตาคาร รวมถึงการคัดเลือกการสรรหา
บุคลากรและกศุโลบายสําหรับการปฏิบัติงานตาง ๆ การฝกอบรมและการประเมินผล การจัดเตรยีมรายการอาหาร การ
เปดดําเนินการและงานจดัเลีย้งภายนอก งานขาย และการควบคุมเงินสด
  
HO 400 

(Hotel Management & Operation 1) 

HO 401 

(Hotel Management & Operation) 

HO 405 
การบริหารอาคารชุด          3หนวยกิต 
(Condominium Management) 
ศึกษาถึงความเปนมา ลักษณะงานการบริหารการจัดการของธุรกิจอาคารชุด ตลอดจนรายละเอียดที่เนนถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และงานการอํานวยความสะดวก ตลอดจนการใหการบริการและอื่น ๆ ลักษณะการถือ
กรรมสิทธิ์รวมสําหรับทรัพยสินประเภทตาง ๆ เชน ทรัพยสวนกลางและทรัพยสวนตวั กฎหมาย ตลอดจนขอบังคบั
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้ ลักษณะสัญญาและการอยูรวมกันอยางมีความสุข รวมถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เปน
ตน
  

(Club Management) 

การจัดการธุรกิจโรงแรม 1         3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการจัดการธุรกิจโรงแรม เกี่ยวกบัโครงสรางทางการงานหลกัของแผนกตาง ๆ หนาที่ความรับผิดชอบของ
บุคคลในระดบัตาง ๆ ในองคการ การตอนรับแขกแผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกบริการภายในของโรงแรม การ
พนักงาน การติดตอสัมพันธกับโรงแรมในเครือกับนอกเครือ การติดตอกับสํานักงานที่ใหบริการดานการขนสงและ
หนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกบันโยบายตาง ๆ เชน การสงเสริมการขยายการขาย
  

การจัดการธุรกิจโรงแรม 2         3หนวยกิต 

ศึกษาถึงการบริหารดานการบริการของธุรกิจโรงแรม มาตรฐานการใหบริการ การวิเคราะห การวางแผน การ
ประเมินผลรวมถึงกุศโลบายตาง ๆ ที่ครอบคลุมถึงงานดานการติดตอส่ือสารสําหรับธุรกิจบริการในธุรกิจโรงแรม การ
บริการและการบันเทิงตาง ๆ รวมถึงงานการใหบริการดานการจัดการประชุมสัมมนา
  

 
 
HO 407 
การบริหารคลับ           3หนวยกิต 



ศึกษาถึงการหาสมาชิกคลับ ความแตกตางของการประกอบธุรกิจประเภทนี้กับธุรกจิดานการบริการอื่น ๆ โดยเนนใน
ดานกฎหมาย บทบาทในดานการดําเนินงานและการบริหาร ประเภทของคลับและพัฒนาการบรหิารสมัยใหม
  
HO 408 
การปองกันและการเรียกรองของหาย        3หนวยกิต
(Protectial and Claim) 
ศึกษาถึงความสัมพันธของธุรกิจโรงแรมกบัการรักษาความปลอดภัย และการปองกันการสูญเสียของธุรกิจโรงแรม 
ความรับผิดชอบตอแขกผูมาพัก การคุมครองทรัพยสิน การรักษาเงินทุนบุคลากร

(Food and Beverage Control) 
ศึกษาถึงวัตถุประสงค หลักการขั้นพื้นฐาน การดําเนนิการของอาหารและเครื่องดื่ม ความมุงหมายของการควบคุมงาน
ดานการจดัซื้อ การตรวจรับของ การเก็บรักษา การเบิกจายและการเตรียมการใชของอาหาร การคํานวณตนทุนของ
อาหาร การกําหนดตนทุนมาตรฐาน คาใชจาย รวมถึงเทคนิคตาง ๆ สําหรับอาหารและเครื่องดื่ม การวางแผนผลิต
อาหาร การควบคุมอาหารและเครื่องดื่มคงคลัง การเปรียบเทียบตนทนุของอาหารและเครื่องดื่ม การจัดทําตนทุน
มาตรฐาน การทํารายงานตนทุน และการจดัทํารายงานดานการขาย

(Conference Organization) 
ศึกษาถึงโครงสราง ประเภทและขั้นตอนในการดําเนินงานการประชุม ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากรที่เกี่ยวของ การเตรยีมการการประชุม อุปกรณและการอํานวยความสะดวกในการจดัการการประชุม

(Business Document Jelicy) 

(Introduction to Travel and Tourism) 

  
HO 411 
การควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม        3หนวยกิต 

  
HO 413 
การบริหารงานการประชุม         3หนวยกิต 

  
HO 415 
เอกสารทางธุรกิจและการจัดเก็บ         3หนวยกิต 

ศึกษาใหเขาใจเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจชนิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัน เชน เอกสารทางการเงิน การขนสง การประกันภัย 
การซื้อขาย การนําเขาและการสงออก ตลอดจนความสัมพันธของเอกสารชนิดดังกลาวแตละชนิด เพื่อใหสามารถไป
ใชไดในการประกอบธุรกิจ ศึกษากระบวนวิชาการจัดเก็บเอกสารในระบบตาง ๆ ทั้งของไทยและตางประเทศ 
ตลอดจนหลักเกณฑในการปฏิบัติตอเอกสารประเภทตาง ๆ เพื่อการจัดเก็บและการคนหาที่มีประสทิธิภาพ
 HO 416 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเดินทางและการทองเที่ยว      3หนวยกิต 



 ศึกษาถึงลักษณะและขอบเขตของการเดินทางและการทองเที่ยว แรงจงูใจในการทองเที่ยว วงจรของการทองเที่ยว 
สถานที่ดึงดูดนักทองเที่ยว และที่พักอาศยั ลักษณะหรือแบบตาง ๆ ของการเดินทาง สถิติขอมูลสําหรับการทองเที่ยว 
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจสิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การจัดโปรแกรมทวัร เอเยนทัวร บริษัท
ทัวร

(Catering) 
ศึกษาถึงรูปแบบของการจัดเลี้ยง การดําเนนิงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ความสัมพันธตอหนวยงานตาง ๆ ของ
งานจัดเล้ียง รวมถึงการบริหารงานสําหรับการเตรียมการของงานการจดัเลี้ยงและบุคลากรที่เกี่ยวของ 

(Tourist Psychology) 

  

 

การบริหารทรัพยากรมนษุย         3หนวยกิต 
(Human Resource Management) 

  
HO 419 
การจัดเลี้ยง           3หนวยกิต 

HO 421 
จิตวิทยาการทองเที่ยว          3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมาของความรูโดยทั่วไปทางดานจิตวิทยาการเรียนรู วาพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยเกิดขึ้นอยางไร 
แรงจูงใจนั้นมทีี่มาอยางไร บคุลิกภาพหรือทัศนคติของมนุษยนั้นจะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงไดอยางไร เพราะความรู
ทางดานจิตวิทยาเหลานี้สามารถใชเปนเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหดําเนนิไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

HO 422 
สัมมนาการจัดการธุรกิจโรงแรม         3หนวยกิต 
(Seminar in Hotel Management) 
ศึกษาถึงระเบยีบปฏิบัติ กระบวนการวิจยั และนํามาใชกบัอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง 
การสงเสริมการชวยในการตดัสินใจ ดานการบริการและการนําเอาผลการวิจัยมารวมเปนหลักเกณฑสําหรับงานใน
อนาคต ดวยการเนนถึงหลักและวิธีการทําวิจัย การสํารวจเบื้องตน การตั้งสมมติฐาน แหลงที่มาของขอมูล ขอบเขตและ
ขอจํากัดตาง ๆ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยการใชหลักสถิติและคณิตศาสตร พรอมทั้งการติดตาม
ของขอมูล 

 
 
 
HR 201 



ศึกษาปรัชญา แนวความคิด วิวัฒนาการ และหนาที่ตาง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย เชน การจัดหนวยงาน การ
วิเคราะหงาน การวางแผนอตัรากําลังคน การจัดหา การคดัเลือก การจายคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การพัฒนา การทํานุบํารุงรักษาทรัพยากรมนุษย ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ทีม่ีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนษุย
 
HR 202 
การวางแผนกาํลังคน การสรรหาและการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย     3หนวยกิต 
(Manpower Planning, Recruitment and Selection) 

(Training and Development) 

(Compensation, Safety and Health Management) 

(Labour Relations and Industry) 

ศึกษาหลักการ แนวคดิ และกระบวนการวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลอืกทรัพยากรมนุษย การพยากรณ
ทรัพยากรมนษุยในระยะสัน้และระยะยาว การวเิคราะหทรัพยากรมนุษย และความสามารถของทรัพยากรที่มอียูใน
ปจจุบัน การวิเคราะหปริมาณงาน การวิเคราะหวิธีการสรรหาและคัดเลือก วิธีการทดสอบ และเทคนิคการสัมภาษณ
ปญหาและอุปสรรคในการสรรหาและคัดเลือก
 
HR 301 
การฝกอบรมและพัฒนา          3หนวยกิต 

ศึกษาการฝกอบรมและพัฒนา การจัดองคการและการบรหิารหนวยงานฝกอบรมการสํารวจความจาํเปนในการ
ฝกอบรมและจัดทําโครงการฝกอบรม กําหนดเปาหมายหลักสูตรและเนื้อหาของการฝกอบรม การบันทึกและเกบ็
ประวัติการฝกอบรมการวางแผนและพฒันาวิชาชีพ ปญหาและอุปสรรคในการฝกอบรมและพัฒนา
 
HR 302 
การบริหารคาตอบแทน สุขภาพ และความปลอดภัย       3หนวยกิต 

ศึกษาวตัถุประสงค และวิธีการบริหารคาจาง เงินเดือนและคาตอบแทนอื่น ๆ การประเมินคางาน การกําหนด
โครงสรางคาตอบแทน วิธีการจายคาตอบแทนสําหรับพนักงานระดับตาง ๆ และการบริหารโครงการเงินกองทนุ
สวัสดิการตาง ๆ เชน กองทุนเงินทดแทน กองทุนเงินสํารองเล้ียงชีพ กองทุนเงินประกนัสังคม ฯลฯ รวมถึงการบริหาร
เร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และแนวทางปองกันการประสบอุบัติเหตุตาง ๆ อันเนื่องมาจากการ
ทํางาน
 
 
 
 
HR 303 
แรงงานสัมพนัธและธุรกิจอตุสาหกรรม        3หนวยกิต 



วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมสัมพันธ และกระบวนการแรงงาน องคการดานแรงงาน เชน สหภาพแรงงาน สมาคม
นายจาง ฯลฯ การจัดตั้งและการบริหารองคการ ดานแรงงานการใชระบบทวิภาคแีละไตรภาคี การเจรจาตอรองรวม 
การบริหารองคการที่มีสหภาพแรงงานและการบริหารองคการที่ไมมีสหภาพแรงงาน
 
HR 304 
แรงงานสัมพนัธและกฎหมาย         3หนวยกิต 
(Labour Relations and the Law) 

(Human Resources Management Information System) 
ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกบัระบบขอมูล การออกแบบขอมูล การเก็บขอมูล การจัดกระทําขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
เพื่อนํามาใชในการบริหารทรัพยากรมนษุยใหเกิดประสิทธิภาพ 
 
HR 306 

(Human Resources Management under Changing Situation) 

 

(Communication Practices in Organization) 

ศึกษาความเปนมาของแรงงานสัมพันธ โดยนํากฎหมายที่เกี่ยวของ การคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ การจาง
งาน และพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลแรงงานกลางมาประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรมนษุย ในองคกรและศึกษา
กรณีตวัอยาง คําพิพากษาของศาลฎีกา (แผนกคดีแรงงาน) เพื่อเปนแนวทางในการบรหิารทรัพยากรมนุษยอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดปญหาและขอพิพาทแรงงาน
 
HR 305 
ระบบขอมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนษุย       3หนวยกิต 

การบริหารทรัพยากรมนษุยภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลง     3หนวยกิต 

การบริหารทรัพยากรมนษุยในสภาพการณตาง ๆ ที่มีเงื่อนไข กฎระเบยีบ และขอบังคับเปนตัวกําหนด ขอบังคับของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมตาง ๆ ประกาศ ขอบงัคับของรัฐบาล สภาพการณ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี
 
 
 
 
 

 
HR 401 
การสื่อสารในองคการเชิงปฏิบัติการ        3หนวยกิต 



 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ โครงสราง และปญหาของการสื่อสารภายในองคการ พรอมทั้งศึกษาถึงการติดตอส่ือขอความ
ใหเกิดผลในการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ การเขียนโครงการ การเขียนนโยบาย เปาหมายและวัตถุประสงค การเขียน
จดหมายบันทกึขอความ ประกาศ คําส่ัง การเขียนรายงาน การนําเสนอรายงาน การเผยแพรขาวสารขอมูล การโฆษณา
และการประชาสัมพันธดวยการใชภาษา (ไทยและตางประเทศ) โดยการใชส่ือตาง ๆ ตลอดจนฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพนู
ทักษะทางดานการฟง
 
HR 402 
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย        3หนวยกิต 
(Seminar in Human Resources Management) 
สัมนากรณีศึกษาตางๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษยวิเคราะหปญหาและหาขอเสนอแนะในสภาพแวดลอมที่อาจ
เกิดขึ้นจริงในองคกรธุรกิจ 
 
HR 403 
การฝกปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย       3หนวยกิต 

 
HR 412 

(Job and Employee Evaluation) 

(Practical Training in Human Resources Management) 
ศึกษางานดานการบริหารทรัพยากรมนษุย ดวยการฝกปฏบิัติในองคกรธุรกิจโดยวิธีการศึกษาวจิัยและวิเคราะหพรอม
ทั้งการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงาน 
 
HR 411 
เทคนิคการสัมภาษณ          3หนวยกิต 
(Interviewing Techniques) 
ศึกษาเทคนิคการสัมภาษณทีจ่ะนําไปใชในการบริหารทรัพยากรมนษุยในรูปแบบตาง ๆ เชน การสัมภาษณเพื่อคัดเลือก
พนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การขึ้นเงินเดอืน การเลื่อนตําแหนง การ
สัมภาษณในการดําเนินการสอบสวนทางวินัยและสัมภาษณเพื่อไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมทั้งใหมีการฝกใน
รูปแบบบทบาทสมมติ 
 
 
 
 
 

การประเมินคางานและการประเมินพนักงาน       3หนวยกิต 



ศึกษาวตัถุประสงคของการประเมินคางาน การประเมินพนักงานและผลการปฏิบัติงานปจจัยตางๆ ทีจ่ะมาใชในการ
ประเมินคางาน ประเมินพนกังาน และผลการปฏิบัติงาน ศึกษาแบบฟอรมตางๆที่จะนาํมาใชในแตละสายงาน นําผล
การประเมินมาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพ
 
HR 413 
การใหคําปรึกษา และแนะนาํ         3หนวยกิต 
(Counseling and Advising) 

(Team Building and Teamwork) 

(Motivation Techniques) 
ศึกษาถึงบทบาทของการจูงใจในกระบวนการจัดการ ความหมายของการจูงใจ และแนวคิดในความตองการของมนุษย 
ประเภทของการจูงใจที่เปนเงิน และการจูงใจที่ไมใชตัวเงนิ เทคนิคการจูงใจประโยชนตาง ๆ ที่จะไดรับจากการจงูใจ 
การใชส่ิงจูงใจประเภทตาง ๆ การนําหลักการจูงใจมาใชอยางเหมาะสมในการบริหารทรัพยากรมนษุยในองคการธุรกิจ

HR 416 

(Strategies for Employee's Productivity) 

ศึกษาหลักการและเทคนิคตาง ๆ ในการใหคําปรึกษาและใหคําแนะนํากบัผูใตบังคับบัญชา และผูที่ทําหนาที่ในสาย
ปฏิบัติการในองคการ การขจัดขอรองทุกขและขออุทธรณ การแกปญหาขอขัดแยงและการจัดการกับขอขัดแยง ศึกษา
ถึงวิธีการและมาตรการตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการใหคําปรึกษาหารือใหเกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการทรัพยากร
มนุษย
 
HR 414 
การสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม        3หนวยกิต 

ศึกษาถึงทีม กลุมของบุคคล การสรางความสนิทสนมคุนเคย คนกับกจิกรรมการตั้งเปาหมายใหกบัทีม ทีมกับองคการ 
การทํางานเปนทีม โดยยึดหลักของธุรกิจการสรางทีมงานใหเปนทีมชัน้นํา การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การ
เรียนรูการทํางานเปนกลุมอยางมีระบบ และวิธีการแบบใหม
 
HR 415 
เทคนิคการสรางแรงจูงใจ          3หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธในการเพิ่มผลิตภาพของพนักงาน        3หนวยกิต 



ศึกษาความหมายและวิธีการเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพของพนักงาน ดวยการใชเทคนิคหลาย ๆ อยาง เชน การจงูใจ การ
บริหารโดยการเขาไปมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การใชวิธีคิวซีซี การควบคุมคาใชจาย การลดตนทุนผลิต ฯลฯ 
รวมทั้งการศึกษากรณีตวัอยาง
 
HR 417 
การตรวจสอบและการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนษุย      3หนวยกิต 
(Human Resources Audit and Research) 
ศึกษาวตัถุประสงค เปาหมาย และวิธีการในการตรวจสอบการบริหารทรัพยากรมนษุยวาเปนไปอยางถูกตองครบวงจร
ในการบริหารหรือไม พรอมทั้งเรียนรูในการวิจัยปญหาตาง ๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย เชน การขาดงาน 
อุบัติเหตุ การรองทุกข การออกจากงาน (ปญหาสมองไหล) ฯลฯ เพื่อไปปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ 
 
IB 203 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ       3หนวยกิต 
(Introduction to International Business) 
ศึกษาถึงความสําคัญและเปนมาของธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงปจจัยและองคประกอบตางๆ ของเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ อาทิ การเงิน การคา และอื่นๆ ที่มผีลกระทบตอการดําเนนิการ/การตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ 
องคการระหวางประเทศ รวมถึงพิจารณากาํหนดรูปแบบการประกอบธรุกิจ กฎหมาย การปกครอง ระบบการเมือง 
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม การแสวงหาความเปนไปได และ แนวโนมของการประกอบการธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
 
IB 313 
การติดตอส่ือสารทางธุรกิจระหวางประเทศ       3หนวยกิต 
(Business Language for International Business) 
ศึกษาถึงการใชภาษาตางประเทศในการตดิตอธุรกิจ การใชศัพทและสํานวนทางธุรกิจ การเขยีนจดหมายธุรกจิตางๆ 
การเขียนรายงานการใชสัญญาทางการคาสําเร็จรูป การเขียนและแกไขสัญญา/เงื่อนไขตางๆ ดานธุรกิจระหวางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
IB 314 
หลักและกระบวนการสงออกและนําเขา        3หนวยกิต 
(Principles and Procedures of Export and Import) 



ศึกษาถึงหลัก กฎ ระเบยีบ กระบวนการสงสินคาออกและนําสินคาเขาจากตางประเทศ เงื่อนไข ขอตกลงดานการ
พาณิชยระหวางประเทศ (INCO terms) เอกสารและสัญญาการซื้อ/ขาย สงมอบ พิธีการทางศุลกากร 
 
IB 323 
ยุทธศาสตรการขาวธุรกิจ          3หนวยกิต 
(Business Intelligent Strategies) 
ศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบของขอมูลขาวสารทางธุรกิจ ลําดับขั้นตอนของการไดมาซึ่งยุทธศาสตรการขาวธุรกิจ 
เทคนิคการแสวงหามาใหไดมาซึ่งขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ วิธีการและกระบวนการคัดเลือก การ
กรองขาวและขอมูล หลักการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจแตละประเภททีม่ีสหสัมพันธระหวางกันใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับการใชประโยชนทางธุรกิจ 
 
IB 324 
เทคนิคการเจรจาตอรองทางธุรกิจ         3หนวยกิต 
(Business Negotiation Techniques) 
ศึกษาถึงวิธีการสรุปประเด็นปญหาเพื่อกําหนดแนวทางการเจรจา หลักและวิธีปฏิบัติใหการเจรจาตอรองประสบ
ความสําเร็จ หลักตรรกวิทยา รวมถึงการศึกษาในเรื่องกฎ ระเบียบ กติกา ขอตกลงทางกฎหมาย การวางแผน ลําดบั
ขั้นตอน และกาํหนดกลยุทธ และวิธีการใชการเจรจาตอรอง 
 
IB 325 
ธุรกิจระหวางประเทศกับสิ่งแวดลอม        3หนวยกิต 
(International Business and It s Environment) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางธุรกิจระหวางประเทศกับสิ่งแวดลอมตางๆ โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และที่
เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 
 
IB 326 
ภูมิธุรกิจ           3หนวยกิต 
(Business Geography) 
ศึกษาภาพรวมของการประกอบธุรกิจตามสภาพทางภูมศิาสตร ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของเขต
เศรษฐกิจ/การคาเดียวกัน พฤติกรรมของผูประกอบธุรกจิแตละภูมิภาค แนวทางการปรับเปลี่ยนการกระบวนการตั้งรับ
ของธุรกิจ 
 
IB 327 
การจัดการสํานักงานตวัแทนระหวางประเทศ       3หนวยกิต 
(International Business Representative Office Management) 



ศึกษาถึงหลัก วิธีการจัดตั้ง และการจัดการสํานักงานตวัแทน เพื่อประโยชนสําหรับธรุกิจระหวางประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ภายในประเทศ และตางประเทศใหทราบถงึเกณฑการพิจารณาหาสถานที่ กรอบการปฏิบัติการ การจัดหาบุคลากร การ
ติดตอเจรจาทางการคา การใชประโยชนของการสื่อสารโฆษณาและประชาสัมพันธในแตละพื้นที ่
 
IB 413 
การวิจยัธุรกิจระหวางประเทศ         3หนวยกิต 
(International Business Research) 
ศึกษาถึงหลัก วิธีการ ลําดับขั้นตอนของการวิจัยธุรกจิระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบทบาท 
ความสําคัญ และการใชประโยชนของการวิจัยทีม่ีตอธุรกิจระหวางประเทศ 
 
IB 415 
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ         3หนวยกิต 
(International Business Management) 
ศึกษาถึงระบบการจัดการ กลยุทธ กฎระเบยีบ และขอบังคับตางๆ ในธุรกิจระหวางประเทศและการคาโลก ปจจัยและ
ปญหาที่เกี่ยวกบัสภาพแวดลอมสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี การเมือง และการปกครองที่มี
ผลกระทบตอการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ การตดิตอส่ือสาร และประสานสัมพันธระหวางประเทศระหวาง
ภูมิภาคแลเขตการคา การเปรียบเทียบระบบการจัดการธรุกิจระหวางประเทศโดยสภาพรวมของประเทศตางๆ 
 
IB 416 
ธุรกิจระหวางประเทศกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ      3หนวยกิต 
(International Business and Economic Changes) 
ศึกษาถึงบทบาทของธุรกิจระหวางประเทศและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และใน
ระดับโลก โดยพิจารณาถึงปจจัยทางดานประชากร แรงงาน ทุน เทคโนโลยี และการคาระหวางประเทศ 
 
IB 417 
ธุรกิจระหวางประเทศและเอกสารสัญญาทางการคา       3หนวยกิต 
(International Business and trade documents) 
ศึกษาถึงประเพณีปฏิบัติ เอกสารสัญญา ขอตกลงอนุสัญญาทางการคาและกฎหมายระหวางประเทศ โดยภาพรวมของ
ประเทศไทยกบัตางประเทศ ในลักษณะพหภุาคีและทวิภาคีตลอดจนการดําเนินการระงบัขอพิพาท แนวทางแกไข
ปญหาทางการคาดวยการนําหลักปฏิบัติโดยสากลและกระบวนการอนโุตตุลาการมาใช 
 
IB 423 
เทคนิคการเขารวมงานและการจัดงานแสดงสินคา       3หนวยกิต 
(Trade Fairs Exhibition and Participation Techniques) 



ศึกษาถึงวิธีการ ระบบ ขั้นตอน ของการจดังานแสดงสนิคาในแตละขนาด/รูปแบบ โอกาสและประโยชนของการจัด
งานแสดงสินคาในแตละพืน้ที่ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการจําหนายดวยการพจิารณถึงกฎ ระเบียบขัน้ตอน 
ตลอดจนพิจารณาถึงความเปนไปไดของการเปรียบเทยีบถึงองคประกอบตางๆ สําหรับประโยชนที่จะเขารวมงาน
แสดงสินคาทีจ่ัดขึ้นในแตละพื้นทีแ่ละชวงเวลา 
 
IN 203 
หลักการประกนัภัย          3หนวยกิต 
(Principles of Insurance) 

(Risk Management) 

(Property and Liability Insurance) 

(Life Insurance) 

(Mortality Table Construction) 

ศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย ความเสี่ยงภัยและการประกนัภัย ประโยชนของการประกันภยั แบบของการประกันภัย 
ประเภทของผูประกอบกิจการประกันภัยกฎหมายกับการประกันภัย ลักษณะพิเศษของสัญญาประกันภัย เอกสารบุคคล
ที่เกี่ยวของกับการประกันภัย
 
IN 205 
การบริหารความเสี่ยงภยั          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักและแนวทางการจัดการความเสี่ยงภัย แนวทางดานการปฏบิัติการควบคมุความเสี่ยงภยัของผูประกอบกิจการ 
แจกแจงและวเิคราะหความเสี่ยงภัยที่ผูประกอบกจิการทัว่ไปจะตองประสบ
 
IN 301 
การประกันภัยทรัพยสินและภัยคํ้าจนุ        3หนวยกิต 

ศึกษาหลักทัว่ไปของการประกันภัยทรัพยสิน ภัยคํ้าจนุ ประเภทของการประกันภัยทรัพยสินและภัยคํ้าจนุ ลักษณะและ
ขอบเขตของการประกันภัยทรัพยสิน การกําหนดอัตราเบี้ยประกนัภยั การชดใชคาสินไหมทดแทน เงื่อนไขการ
ประกันภัย
 
IN 304 
การประกันชวีติ           3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบเขต ของการประกันชวีติ แบบกรมธรรม ประเภทของการประกันชีวิต แจกแจงและ
วิเคราะหความคุมครองสัญญาประกันชวีิต การคัดเลือกภยั มูลคาที่ไมถูกริบ เงินสํารองประกันชวีิต การประกันภัยตอ
ของธุรกิจประกันชีวิต
IN 305 
วิทยาการในการสรางตารางมรณะ         3หนวยกิต 



ศึกษาหลักคณติศาสตรเบื้องตนเกีย่วกับการคํานวณอัตรามรณะ การแจกแจงและวิเคราะหขอสมมตฐิานเพื่อการสราง
ตารางมรณะ การกําหนดสญัลักษณ การจดักลุม รูปแบบและวิธีการตาง ๆ ของการสรางตารางมรณะ
 
IN 306 
การจัดการงานตัวแทนประกันภยั         3หนวยกิต 
(Insurance Agency Management) 

(Fire Insurance) 
PR :  IN 203 และ IN 301 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบเขต ของการประกันอัคคีภัย แบบกรมธรรม เงื่อนไขขอยกเวน เอกสารแนบทายสัญญา
ประกันภัย แจกแจงและวิเคราะหขอบเขตการประกันภัยและวัตถุที่เอาประกันภัย การกําหนดอัตราเบี้ยประกนัภยั เงิน
สํารอง การชดใชคาสินไหมทดแทน การประกันภัยตอ 
 
IN 308 
การประกันภัยรถยนต          3หนวยกิต 
(Automobile Insurance) 
PR :  IN 203 และ IN 301 

ศึกษาหนาที่และความรับผิดชอบของตัวแทนและนายหนาประกนัภยั ความหมายและลักษณะของตัวแทน นายหนา
ประกันภัย คาตอบแทนและความกาวหนาของตัวแทนประกันภัย รูปแบบของการจัดการงานตัวแทนประกันภยั
 
IN 307 
การประกันอัคคีภัย          3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบเขต ของการประกันรถยนต แบบกรมธรรม แจกแจงและวเิคราะหประเภทความ
คุมครองของการประกันภัยรถยนต การกําหนดอัตราเบีย้ประกันภัย เงนิสํารอง การชดใชคาสินไหมทดแทน การ
ประกันภัยตอ
 
 
 
 
 
 
 
IN 309 
การประกันภัยอุบัติเหต ุ          3หนวยกิต 



(Accident Insurance) 
PR :  IN 203  

(Reinsurance) 

(Principles of Surveying and Adjusting) 

IN 401 

(The Government and Insurance Industry) 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบเขต ของการประกันภัยอุบัติเหตุ แบบกรมธรรม แจกแจงและวิเคราะหความคุมครอง
ของสัญญาประกันภัยอุบัตเิหตุ การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การชดใชคาสินไหมทดแทน เงนิสํารองการประกันภัย
ตอ
 
IN 310 
การประกันภัยตอ          3หนวยกิต 

PR :  IN 301 และ IN 304 
ศึกษาถึงลักษณะและความสําคัญของการประกันภัยตอ รูปแบบการประกันภัยตอการวิเคราะหความแตกตางและขอดี
ขอเสียของการประกันภัยตอแบบตางๆ สัญญาการประกันภยัตอ และนายหนาประกันภยัตอ กฎหมายและตลาดของ
การประกันภัยตอระหวางประเทศ การจดัการประกันภัยตอ
 
IN 311 
การประกันภัยอุบัติเหต ุ          3หนวยกิต 

PR :  IN 203 และ IN 301 
ศึกษาถึงวิชาการและขั้นตอนในการสํารวจและประเมินความเสียหาย ของทรัพยสินในทางการประกันภัย การสํารวจ
กอนทําการประกันภัยและการสํารวจหลังจากการเกดิความเสียหาย หลักการตีราคาคาเสียหายของทรัพยสิน โดย
คํานึงถึงเงื่อนไขและขอความในกรมธรรมสําหรับธุรกิจแตละประเภท
 

รัฐบาลและอุตสาหกรรมการประกันภัย        3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของอุตสาหกรรมการประกันภัยที่มีตอรัฐ บทบาทของรัฐในการควบคุม ดูแล พัฒนาและ
สงเสริมธุรกิจประกันภัย องคกรของรัฐที่เกี่ยวกับการประกันภัย องคกรของเอกชนทีเ่กี่ยวกับการประกันภัย การ
ตรวจสอบและกํากับของรัฐตอบริษัทประกันภยั การรายงานกิจการประกันภัย
 
 
 
 
IN 403 
การประกันภัยสุขภาพ          3หนวยกิต 



(Health Insurance) 

(Insurance Management) 

(Mathematics of Life Insurance) 

(Marine Insurance and Transportation Insurance) 

PR :  IN 203 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบเขตของการประกันภัยสุขภาพ แจกแจงและวเิคราะหความคุมครองของสัญญา การ
ประกันภัยสุขภาพ การกาํหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การชดใชคาสินไหมทดแทน เงนิสํารอง การประกันตอ
 
IN 404 
การจัดการการประกันภัย          3หนวยกิต 

PR :  IN 203 
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของผูรับประกันภัย หนาที่หลักและความรับผิดชอบของผูรับประกันภัย การแบงสวนงาน การ
จัดการตามหนาที่หลักของการประกอบกิจการประกันภัย เชน การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การตลาดประกันภัย 
การคัดเลือกภยั การชดใชคาสินไหมทดแทน การลงทุน
 
IN 405 
คณิตศาสตรการประกันชวีิต         3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักคณิตศาสตรความนาจะเปนที่เกีย่วของกับการประกนัชีวิต คณิตศาสตรการเงิน การคํานวณเบี้ย
ประกันชวีิตสุทธิ การคํานวณเบี้ยประกนัชีวิตรวม การคํานวณเงินสํารองประกันชีวติ
 
IN 406 
การประกันภัยทางทะเลและภัยในการรับขน       3หนวยกิต 

PR :  IN 301 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบเขตของการประกันภัยทางทะเลและขนสง กรมธรรม มาตรฐาน แจกแจงและวเิคราะห
ความคุมครองสัญญาประกันภัยทางทะเลและขนสง การกําหนดจํานวนเงินเอาประกนัภัยและเบีย้ประกันภัย การ
ประกันภัยตวัเรือ การเลือกซื้อความคุมครองประเภทตาง ๆ การเรียกรองและชดใชคาสินไหมทดแทน
 
 
 
 
 
 
IN 407 
การประกันสังคม          3หนวยกิต 



(Social Insurance) 

(Miscellaneous Insurance) 
PR :  IN 203 และ IN 301 

(Group Insurance) 

(Case Study in Life Insurance) 

(Agricultural Insurance) 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบเขตของการประกันสังคม หลักและขอกําหนดของการประกันสังคม ประโยชนทีม่ีตอ
ระบบเศรษฐกจิและสังคม ขอกําหนดความคุมครองและการชดใชตามขอกําหนด รูปแบบและประเภทที่ใชกนัใน
ประเทศตาง ๆ
 
IN 408 
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด          3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ และขอบเขตของการประกันภัยเบด็เตล็ด ประเภทของการประกันภัยเบด็เตล็ด แจกแจงและ
วิเคราะหความคุมครองของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด การกาํหนดจํานวนเงินเอาประกนัและเบี้ยประกนัภัย การชดใชคา
สินไหมทดแทน เงินสํารองประกันภัย
 
IN 409 
การประกันภัยกลุม          3หนวยกิต 

PR :  IN 203 และ IN 304 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ และขอบเขตของการประกันภัยกลุม แจกแจงและวิเคราะหความคุมครองของการประกันภัย
กลุม การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกนัภัย การชดใชคาสินไหมทดแทน เงนิสํารองประกันภยั
 
IN 410 
กรณีศึกษาการประกันชวีิต         3หนวยกิต 

ศึกษาถึงการตคีวามในดานประกันชวีิต การคุมครองตามสัญญาประกันชีวิตโดยใชกรณีศึกษาการประกันชวีิต
 
IN 411 
การประกันภัยทางการเกษตร         3หนวยกิต 

PR :  IN 301 
ศึกษาถึงลักษณะและความสําคัญของการประกันภัยทางการเกษตร รูปแบบการ 
ประกันภัยทางการเกษตร เงื่อนไขประกนัภยัทางการเกษตร การกําหนดอัตราเบี้ยประกันการเกษตร แบบและวิธีการ
นํามาใชใหเกดิประโยชนในประเทศไทย
IN 412 
การประกันภัยธุรกิจหยดุชะงกั         3หนวยกิต 



(Business Interruption Insurance) 
PR :  IN 301 
ศึกษาถึงการหยุดชะงกัของธุรกิจ ผลกระทบของการหยุดชะงักของธุรกจิตอรายได การวัดจํานวนความเสียหาย 
ขอบเขตความคุมครอง ความคุมครองพิเศษตางๆ การกําหนดและคํานวณผลกําไรรวม การใชเงื่อนไขเฉลี่ยความ
รับผิดชอบรวมทั้งเงื่อนไขพิเศษตางๆ การประกันภัยคาจางแรงงานและผลกําไร การพิจารณารับประกันภยั การกาํหนด
อัตราเบี้ยประกันและการจัดการเกี่ยวกับการรับคาสินไหมทดแทน 

IN 420 

(Using the Library) 

สารสนเทศศาสตรเบื้องตน         3หนวยกิต
(Introduction to Information Science) 

เทคโนโลยีในงานบริการสารสนเทศ        3หนวยกิต
(Technology for Information Work and Services) 

 

การสัมมนาการประกันภัย         3หนวยกิต 
(Seminar in Insurance) 
PR :  IN 203 , IN 301  และ IN 304 
ศึกษาการตีความในดานประกันภยั การคุมครองตามสัญญาประกันภัยโดยใชกรณีศกึษาการประกนัภัย 
 
IS 103 
การใชหองสมดุ           1หนวยกิต 

บทบาท ลักษณะและหนาทีข่องแหลงคนควาเพื่อการศกึษา ทรัพยากรสารสนเทศและระบบการจดัเกบ็และคนคนื 
วิธีการคนควา และการทํารายงานในระดับอุดมศึกษา
  
IS 300 

แนวคดิและหลักการทางสารสนเทศศาสตรเบื้องตน ความสําคัญของสารสนเทศ การเผยแพร การบริการและการใชส่ือ
สารสนเทศ ขายงานและเทคโนโลยีการถายทอดสารสนเทศ
  
IS 301 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี และอปุกรณในการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่องานบริการสารสนเทศ เนนสาระการใช
ระบบปฏิบัติการเบื้องตนเพือ่บริการสารสนเทศ
  
 
IS 302 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการหนวยงานบริการสารสนเทศ     3หนวยกิต 



(Introduction to the Management of Information Agencies) 

(Organization of Recorded Knowledge) 
ทฤษฏีการจัดประเภทของความรู หลักการวิเคราะห และรวบรวมความรูที่บันทึกไวบนสื่อสารสนเทศทุกประเภทให
เปนหมวดหมู การควบคุมบรรณานุกรม บทบาทของขายงานทางบรรณานุกรมในระดบัชาติและระดบัสากล การ
บริหารกระบวนการจัดทํารายการออนไลน 
 

(Theory in Information Tranafer) 

(Information Users’ Behavior) 

การวิจยัทางดานสารสนเทศศึกษา         3หนวยกิต
(Research in Information Studies) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการแหลงบริการสารสนเทศ เนนการตดัสินใจและหนาที่เกีย่วกับโครงสราง นโยบาย 
บุคลากร และงบประมาณในการจัดหนวยงานบริการสารสนเทศ
  
IS 303 
การจัดประเภทความรู          3หนวยกิต 

 IS 304 
ทฤษฎีการถายทอดสารสนเทศ         3หนวยกิต 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการถายทอดสารสนเทศทั้งในระดับทองถ่ินและระดับนานาชาติ บทบาทของเทคโนโลยีใน
การบริหารและบริการสารสนเทศ
  
IS 305 
พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ         3หนวยกิต 

หลักการเบื้องตนเกีย่วกับกระบวนการเรียนรูของมนุษย ความคิดและทศันคติของผูใช ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอ
พฤติกรรมการใชสารสนเทศ 
  
IS 306 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีวจิัย ลักษณะการวิจัยทางดานสารสนเทศศึกษา ขั้นตอนการทําวิจัย และวธีินําเสนอ
ผลการวิจัย
  
 
 
 
IS 307 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดรรชนีและสาระสังเขป       3หนวยกิต 



(Introduction to Indexing and Abstracting) 

(Introduction to Information of Information Services) 

(Practicum) 

นโยบาย หลักการ วัตถุประสงค วิธีการประเมินและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ คูมือทางบรรณานุกรมทีใ่ชในการ
คัดเลือก การจดัองคกรและหนาที่ของหนวยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

(Analysis and Organization of Information Resources I) 

ศึกษาววิัฒนาการ หลักการและวิธีการปฏบิัติในการวิเคราะหเอกสาร การเลือกและควบคุมคําศัพท เพื่อจัดทําดรรชนี 
ประเภทการจดัทําดรรชนี การเขียนสาระสังเขป
  
IS 308 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสงเสริมงานบริการสารสนเทศ      3หนวยกิต 

การสงเสริมงานบริการสารสนเทศ การวจิัย การวางแผน การศึกษาผูใชบริการสารสนเทศ และการเผยแพรสารสนเทศ
  
IS 309 
การฝกปฏิบัติงาน          3หนวยกิต 

ฝกภาคปฏิบัติ หรือฝกการทําโครงการในหองสมุดหรือหอจดหมายเหต ุหรือหนวยงานบริการสารสนเทศอื่นๆไมนอย
กวา 120 ช่ัวโมง (ใหฝกในภาคสุดทายกอนจบ และมหีนวยกิตเหลือไมเกิน 6 หนวยกิต สําหรับผูที่มีประสบการณ 
ภาควิชาจะพจิารณาเปนพิเศษ)
  
IS 311 
การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ         3หนวยกิต
(Collection Development) 

  
IS 312 
การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 1        3หนวยกิต 

วัตถุประสงค และหลักเกณฑการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะหและการทํารายการทรัพยากร
สารสนเทศที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นๆ รวมทั้งส่ือโสตทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกสและวัสดุพเิศษ การลง
รายการทางบรรณานุกรมที่อานไดดวยเครื่องคอมพิวเตอร
  
 
 
 
IS 313 
การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 2        3หนวยกิต 



(Analysis and Organization of Information Resources II) 

IS 314 
การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 3        3หนวยกิต
(Analysis and Organization of Information Resources III) 

(Analysis and Organization of Information Resources IV) 

(Online and CD-Rom Retrieval Systems) 

วัตถุประสงค และหลักเกณฑการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะหและการทําบัตรรายการทรัพยากร
สารสนเทศที่เปนภาษาไทย ส่ือโสตทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกส และโสตดนตรีตามหลักมาตรฐานสากลแบบแองโกล-
อเมริกัน ฉบับพิมพคร้ังที่ 2
  

ความสําคัญ จุดมุงหมาย และประโยชนในการจัดทรัพยากรสารสนเทศในระบบทศนยิมดวิอ้ี การกําหนดสัญลักษณ
และการกําหนดหัวเร่ืองตามมาตรฐานสากล
  
IS 315 
การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 4        3หนวยกิต 

ความสําคัญ จุดมุงหมาย และประโยชนในการจัดทรัพยากรสารสนเทศในระบบรัฐสภาอเมริกัน การกําหนดสัญลักษณ
และการกําหนดหัวเร่ืองแบบรัฐสภาอเมริกนั 
  
IS 316 
การสารสนเทศและทรัพยากรเพื่อการอางอิง       3หนวยกิต 
(Reference Sources and Services) 
สํารวจปรัชญาและทฤษฏีเกีย่วกับการใหบริการสารสนเทศเพื่อการอางองิ แหลงทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอางองิ 
ส่ิงพิมพ ฐานขอมูลคอมพิวเตอร และฐานขอมูลบนเครือขายอินเทอรเนต็ การสื่อสารระหวางบุคคลกบัการใหบริการ
สารสนเทศ 
  
IS 317 
การคนคืนสารสเทศในระบบออนไลน และซีดีรอม       3หนวยกิต 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคนคืนสารสนเทศโดนระบบคอมพิวเตอรออนไลน และระบบซีดีรอม รวมทั้งทักษะในการ
ค

(Information Resources in the Social Sciences) 

นคืน และการบริการ 
 
  
IS 321 
ทรัพยากรสารสนเทศทางสังคมศาสตร        3หนวยกิต 



ศึกษาทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญๆ ทั้งในรูปสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสทางสังคมศาสตร บุคคลสําคัญ แหลง
สะสม แหลงผลิต การคัดเลือก การจัดเก็บ การบริการ และพฤติกรรมการใชสารสนเทศทางสังคมศาสตร
  
IS 322 
ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      3หนวยกิต 
(Information Resources in Sciences and Technology) 

(Information Resources in Humanities) 

(Management and Production of Professional Materials) 

(Computer Applications for Information Services) 
ศึกษาการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริการสารสนเทศ การจดัเก็บ การคนคืน การกระจายสารสนเทศ และการ
ผลิตสารสนเทศเชิงพาณิชยโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

IS 331 

(Introduction to Information Resources Management) 

ศึกษาทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญๆ ทั้งในรูปสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
บุคคลสําคัญ แหลงสะสม แหลงผลิต การคัดเลือก การจดัเก็บ การบริการ และพฤติกรรมการใชสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  
IS 323 
ทรัพยากรสารสนเทศทางมนษุยศาสตร        3หนวยกิต 

ศึกษาทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญๆ ทั้งในรูปสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสทางมนุษยศาสตร บคุคลสําคัญ แหลง
สะสม แหลงผลิต การคัดเลือก การจัดเก็บ การบริการ และพฤติกรรมการใชสารสนเทศทางมนุษยศาสตร
  
IS 324 
การจัดการและการผลิตเอกสารในวิชาชีพ        3หนวยกิต 

หลักการจัดทาํสิ่งพิมพทางวชิาชีพ เพื่อการสื่อสารและเผยแพร รวมทั้งการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการจัดทํา
จดหมายขาว จลุสาร วารสารทางวิชาการ และคูมือการใชทรัพยากรสารสนเทศ
  
IS 325 
การใชคอมพิวเตอรเพื่อการบริการสารสนเทศ       3หนวยกิต 

  
 
 
 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ      3หนวยกิต 



หลักการเบื้องตนในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สาขาวิชาที่เกีย่วของกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้ง
ศึกษาความสัมพันธระหวางสาขาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศกับบรรณารักษศาสตร สารสนเทศศาสตร จดหมาย
เหตุ การจดัการเอกสาร 

การแกปญหาในระบบสารสนเทศ 1        3หนวยกิต 
(Problem Solving in Information System I) 

(Problem Solving in Information System II) 

(Database Managementfor Information System) 
ระบบฐานขอมูลที่เหมาะสมกับงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศ การออกแบบและการสรางฐานขอมูลในงาน
สารสนเทศเพื่อการคนคืน

  
IS 332 

ความรูเบื้องตนตนเกีย่วกับขบวนการแกปญหาในระบบสารสนเทศ กลวิธีการเขียนคําส่ังเพื่อการประมวลผล
สารสนเทศ และการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
  
IS 333 
การแกปญหาในระบบสารสนเทศ 2        3หนวยกิต 

การวิเคราะหความซับซอนของขบวนการแกปญหา โครงสรางขอมูลในระบบสารสนเทศแบบตางๆ การเขียนคําส่ัง
เพื่อการจัดเก็บ และการคนคนืสารสนเทศ
  
IS 334 
การจัดการฐานขอมูลในระบบสารสนเทศ        3หนวยกิต 

  
IS 335 
ระบบเครือขายสารสนเทศ         3หนวยกิต 
(Information Networking) 
ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเครือขายสารสนเทศ การวางแผนและการออกแบบระบบเครือขาย ปญหาการบริหารการ
ดําเนินการและปญหาทางเทคโนโลยี การใชชองทางสงผานสารสนเทศ รวมทั้งสถาปตยกรรมเครือขายสารสนเทศ 
  
 
 
 
IS 336 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคนคืนสารสนเทศ       3หนวยกิต 
(Introduction to Information Retrieval) 



หลักการเบื้องตนเกีย่วกับการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ กลยุทธในการวเิคราะหคําถาม และการคนคืน
สารสนเทศ เนนการคนคืนสารสนเทศเชิงพาณิชย 
  
IS 338 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิเคราะหระบบสารสนเทศในการบริการสารสนเทศ    3หนวยกิต
(Introduction to Information Systems Analysis in Information Services) 
หลักการวเิคราะหระบบสารสนเทศเบื้องตน ความรูเกีย่วกับระบบสารสนเทศ วงจรระบบสารสนเทศการใชสารสนเทศ
ในหนวยงาน ปญหาและการแกปญหา การสรางระบบสารสนเทศ และเครื่องมือเบื้องตนสําหรับการวิเคราะห
ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริการ 
 
 IS 339 
การจัดการสารสนเทศเพื่อบริการ         3หนวยกิต 
(Information Management for Services) 
การวางแผนในระบบสารสนเทศ รวมทั้งการวางแผนกลยุทธเพื่อการจัดการสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีประเภท
ตางๆ เปนเครื่องมือในการจดัการและบรกิารสารสนเทศ 
  
IS 340 
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริการสารสนเทศ       3หนวยกิต 
(Software Packages for Information Services) 

ศึกษาแหลงสารสนเทศและการบริการตางๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ต วธีิคนหาเพื่อการบริการสารสนเทศ การเตรยีม
เอกสารและการสรางสถานีบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

IS 350 

สํารวจโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการบริการสารสนเทศ โครงสรางโปรแกรม การประเมินและการคัดเลือกโปรแกรม
สําเร็จรูป การประยุกตใชงาน 
  
IS 344 
ทรัพยากรสารสนเทศบนเครอืขายอินเทอรเน็ต       3หนวยกิต
(Information Resources on the Internet) 

  
 
 
 

การจัดการจดหมายเหตุและเอกสารตนฉบับ       3หนวยกิต
(Archives and Manuscripts Management) 



ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดรวบรวม และการบริหารหนวยงานจดหมายเหตุและเอกสารตนฉบับ 
  
IS 351 
สารสนเทศในรูปวัสดุยอสวน         3หนวยกิต 

หลักการเบื้องตนเกีย่วกับการควบคุมระบบงานเอกสารและสารสนเทศ วงจรเอกสาร การจัดเกีย่วกับการผลิต การใช
และการบํารุงรักษาเอกสารและสารสนเทศ 

(Micrographics) 
พัฒนาการเทคโนโลยีวัสดุยอสวน หลักเบื้องตนเกีย่วกับการวางแผน การออกแบบ การผลิต การจัดเก็บและการ
บํารุงรักษา การบริการ ปญหา และวิธีการดาํเนินการรวมทั้งการกําหนดคาใชจาย 
  
IS 352 
การจัดเอกสารและสารสนเทศ         3หนวยกิต 
(Information and Records Management) 

  
IS 353 
การจัดการเอกสารจากคําบอกเลา                                                             3หนวยกิต 
(Oral History Records Management) 
ลักษณะ ประวตัิ วิวัฒนาการ แหลงสะสม วธีิการสัมภาษณ การบันทกึ การรวบรวมและจัดเก็บ การทําเครื่องมือคนคืน
เอกสารจากคําบอกเลา 
 
IS 354 
การอนุรักษและการบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด     3หนวยกิต 
(Preservation and Conservation of Library Materials) 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารการอนรัุกษและกรบํารุงรักษา ประเด็นสําคัญ และปญหาในการอนุรักษและเกบ็
รักษาทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด 
  
IS 355 
เทคโนโลยีในการจัดเอกสารและจดหมายเหต ุ       3หนวยกิต
(Information Technology for Records and Archives Administration) 
สํารวจและประเมินเทคโนโลยีฮารดแวรและซอฟทแวร สําหรับใชในการจัดเอกสารและจดหมายเหตุปฏิบัติการจัดเก็บ
และคนคืนเอกสาร 
 IS 356 
การพิมพและการเผยแพรหนังสือ         3หนวยกิต 
(The Publishing and Book Trade) 



วิวัฒนาการของตัวอักษร ตวัพิมพ กระดาษ การออกแบบ การกําหนดขนาด การผลิตหนังสือและสิง่พิมพ การเขาเลม 
การพิมพและกฎหมายลิขสทิธิ์ อุตสาหกรรมการพิมพและการเผยแพร เทคโนโลยีการพิมพ ปญหาและแนวโนม 
  
IS 357 
การใชไมโครคอมพิวเตอร กับงานบริการสารสนเทศ      3หนวยกิต 
(Microcomputer for Information Services) 
ไมโครคอมพิวเตอรกับงานสารสนเทศ ในดานการผลิต การจัดเอกสาร การสรางฐานขอมูลเพื่อบริการสารสนเทศ การ
ใชตารางคํานวณ การจดัสถานที่ อุปกรณและการบํารุงรักษา 
  
IS 358 
หัวขอการศกึษาพิเศษ          3หนวยกิต 
(Special topics) 
เนื้อหาวิชากําหนดขึ้นดวยความเหน็ชอบของภาควิชา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและวิวฒันาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตเุพื่อเผยแพรเครือขายอินเทอรเน็ต 
  
IS 359 
เทคนิคการเขียนโครงการในระบบสารสนเทศ       3หนวยกิต 
(Techniques for Project Writing on Information Systems) 
เทคนิคการเขียนโครงการในระบบสารสนเทศ สวนประกอบของโครงการ การกําหนดระยะเวลาเครือ่งมือที่ใช และ
บุคลากรในการจัดทําโครงการ 
  

  

IS 382 

IS 381 
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา         3หนวยกิต 
(The Academic Library) 
ความหมาย วตัถุประสงค บทบาทหนาที่ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา การจัดการและการบริการ การนําเทคโนโลยี
มาใชกับงานหองสมุด ปญหาและแนวโนม 

 
 
 
 

หองสมุดประชาชน          3หนวยกิต 
(The Public Library) 



พัฒนาการของหองสมุดประชาชน ระบบหองสมุดประชาชนในประเทศไทย การบริหารและการบริการกิจกรรม 
ปญหา แนวทางพัฒนา และการนําเทคโนโลยีมาใชกับการปฏิบัติงาน 
  
IS 383 
หองสมุดเฉพาะ           3หนวยกิต 
(The Special Library) 
ความหมาย วตัถุประสงค หนาที่ การบริหารและการบรกิาร การนําเทคโนโลยีมาใชกับการปฏิบัติงานของหองสมุด
หรือการสํารวจความตองการของผูใช ปญหาและแนวโนม 
  
IS 384 
หองสมุดกฎหมาย          3หนวยกิต 
(The Law Library) 
การบริหารและดําเนินการหองสมุดกฎหมาย ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับการใชสารสนเทศ ระบบการทํางานของ
กระบวนการยตุิธรรม เนนเอกสารทางกฎหมาย การบริการ และการนําเทคโนโลยีมาใชกับการปฏิบัติงาน 
  
IS 385 
ทรัพยากรสารสนเทศสําหรับเด็กและวยัรุน        3หนวยกิต 
(Information Resources for Children and Adults) 
ประวัติความเปนมาของทรัพยากรสารสนเทศสําหรับเดก็และวัยรุน สํารวจลักษณะของวรรณกรรมที่อยูในความสนใจ 
การประเมิน การคัดเลือก การพัฒนาความสนใจเพื่อสงเสริมการอาน บทบาทของหองสมุดในการดําเนินกิจกรรมและ
การใหบริการ ศึกษางานเขยีนและการจัดทาํหนังสือสําหรับเด็กและวยัรุน 
  
IS 386 
ทรัพยากรสารสนเทศสําหรับผูใหญ        3หนวยกิต 
(Information Resources for Adults) 
ประเภทของผูอานระดับผูใหญ ความตองการ ความสนใจและนิสัยในการอานของผูใหญ บทบาทของหองสมุดในการ
ดําเนินกิจกรรมและใหบริการ 
  
 
 
 
IS 387 
บริการสารสนเทศเพื่อชุมชน         3หนวยกิต
(Community and Information Services) 



ศึกษาความตองการการใชสารสนเทศของชุมชน การสํารวจแหลงสารสนเทศที่เกีย่วของ วิธีจัดตั้ง การใหบริการชีแ้นะ 
แหลงการสรางและจัดเก็บแฟมขอมูล  เนนวิธีการใชบริการสารสนเทศแกผูใชในชมุชนที่หางไกล 
 
 IS 388 
การเผยแพรบริการสารสนเทศ         3หนวยกิต 
(Dissemination of Information Services) 
บทบาทหนาทีข่องหองสมุด และศูนยสารสนเทศในดานการเผยแพรบริการสารสนเทศ การวางแผน วิธีดําเนนิงาน การ
เผยแพรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกหองสมุดและศูนยสารสนเทศ การใชส่ือสารสนเทศประเภทตางๆ ในการ
เผยแพรบริการสารสนเทศ 
  
IS 389 
ทรัพยากรสารสนเทศและการรูหนังสือ        3หนวยกิต
(Information Resources and Literacy) 
ทรัพยากรสารสนเทศและกลยุทธสําหรับผูสอนบรรณารักษศาสตร เพือ่สงเสริมการทํางานรวมกับผูสอนในโรงเรียน 
การพัฒนาวิธีอาน วิธีคัดเลือกสารสนเทศ ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูอานแตละวัย และพัฒนาสภาวะการอานตอเนื่อง 
  
IS 480 
ทรัพยากรมนษุยในหองสมดุและศูนยสารสนเทศ       3หนวยกิต 
(Human Resources in Libraries and Information Centers) 
ทฤษฎีและหลกัปฏิบัติเกี่ยวกบัการพัฒนาทรัพยากรมนษุยในหองสมุด และศูนยสารสนเทศทุกประเภท การประเมนิผล
การปฏิบัติงาน กรณีศึกษาปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  
IS 481 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งพิมพตอเนื่อง        3หนวยกิต 
(Introduction to Serial Publications) 
ลักษณะสิ่งพิมพตอเนื่อง การคัดเลือก การจดัหา การใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการและการควบคุมความรวมมือในการ
ดําเนินงานดานวารสาร 
  
 
 
 
IS 482 
การแนะวิธีใชแหลงสารสนเทศ         3หนวยกิต 
(Bibliographic Instruction and Guidance) 



ความรูเกี่ยวกบัวิธีสอนการใชส่ือการสอน วิธีวัดผล การสอนวิธีการใชแหลงความรูทางบรรณานุกรมทั้งที่เปนสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  
IS 485 
สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร และธุรกิจ        3หนวยกิต 
(Resources in Economics and Business) 
ศึกษาทรัพยากรสารสนเทศที่สําคัญๆ ทางดานเศรษฐศาสตรและ ธุรกิจ เนนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอางอิง ทั้งที่
เปนสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  
IS 486 

(Introduction to Computer for Business) 

ระบบคอมพิวเตอรเบื้องตน         3หนวยกิต
(Introduction to Computer Systems) 

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ         3หนวยกิต 
(Information for Decision Making) 
ศึกษาการนําสารสนเทศไปใชเพื่อการตัดสนิใจ กลุมผูใชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การจัดการสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ และเทคโนโลยีที่ใชในการสรางระบบ 
 
IT 104 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรทางธรุกิจ       3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมาของคอมพิวเตอร โครงสรางของ Hardware และ Software อุปกรณที่ใชกับคอมพิวเตอร การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานตาง ๆ ทางดานธุรกิจ ความเขาใจเกี่ยวกบัการบริหารงานขอมูล ความรูทั่วไปเกีย่วกับ
เทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอรและการใชงานสวนบคุคล เชน Word Processing ฐานขอมูลเบื้องตนและโปรแกรม
ประยุกตเฉพาะงาน
  
 
 
 
 
 
 
 
IT 105 



PR :  ไมมี 
ศึกษาประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร องคประกอบตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอรทั้งทางดานฮารดแวรและ
ซอฟแวร อุปกรณตอเนื่องตาง ๆ ที่ใชในระบบคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูลดวยคอมพวิเตอรในลักษณะตาง ๆ  
เนนการประยกุตใชคอมพวิเตอรในกิจการตาง ๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางานตาง ๆ ทั้งในระบบขนาดเล็ก
และขนาดใหญ วางพื้นฐานความเขาใจในเรื่องการเขียนโปรแกรม โดยฝกเขียนอัลกอริธึม สําหรับแกปญหาเบื้องตน
ตาง ๆ โดยมีตวัอยางภาษาคอมพิวเตอรแบบงายประกอบ
  
IT 203 
การเขียนโปรแกรมเพื่อใชงาน         3หนวยกิต 
(Programming for Applications) 

การเขียนโปรแกรมขั้นสูงและโครงสรางขอมูล       3หนวยกิต
(Advanced Programming and Information Structures) 

PR :  ควรเรียน IT 105 มากอน 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสรางอัลกอริธึมเพื่อแกปญหา การออกแบบอัลกอริธึมและรูปแบบตาง ๆ ของโครงสราง
คําส่ังที่จําเปนสําหรับการเขียนอัลกอริธึม การใชประเภทขอมูล (data type) แบบตาง ๆ เพื่อแกปญหาไวยากรณของ
ภาษาโปรแกรมขั้นสูง เชน ภาษาปาสคาล การเขียนโปแกรมจากอัลตราไวโอเลต การใชเครื่องมือชวยออกแบบ
โปรแกรมเชนแผนผังการทํางาน (flow-chart) วิธีการออกแบบชนิดบนลงลาง และการจําแนกโปรแกรมออกเปน
สวนยอย (program decomposition) การเขยีนโปรแกรมแบบมีโครงสราง (structured program) คุณสมบัติที่ควรมีของ
โปรแกรมที่ดี ตลอดถึงการใชรูปแบบโปรแกรมที่ทําใหอานงาย และการเขียนหมายเหตุ (comment) ในโปรแกรม 
เนื้อหาวิชาจะเนนในการฝกหัดเขียนโปรแกรมจริงใหนักศึกษาเกิดทักษะในระดับที่สามารถสรางโปรแกรม ตรวจสอบ
ความถูกตองและแกไขความผิดพลาดในโปรแกรมระดบัเบื้องตนสําหรับงานในลักษณะตาง ๆ กนั เชน งานธุรกิจ งาน
คํานวณทางวทิยาศาสตร ฯลฯ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IT 204 



PR :  ควรเรียน IT 203 มากอน 
โครงสรางสําหรับบรรจุขอมูลและการเขยีนโปรแกรมสําหรับปญหาแบบตาง ๆ โครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ และวิธี
ปฏิบัติการกับโครงสรางเหลานั้น เชน สตรงิ, ลิงคลิสท, สแตค, คิว, ทรี, กราฟและแฟม การวิเคราะห ออกแบบและหา
วิธีแกปญหาแบบตาง ๆ เชน แบบแบงแยกแลวเอาชนะ (Divide and Conquer), วิธียอนรอย (Backtracking), วิธี
โปรแกรมพลวัต (Dynamic Programming), วิธีศาสตรสํานึก (Heuristic), การพิจารณาประสิทธิภาพของโปรแกรม
เบื้องตน โดยการวัดความซับซอนของอัลกอริธึม โดยอาศัยตัวอยางของอัลกอริธึมสําหรับคนหาขอมูล (Searching) 
และจัดลําดับขอมูล (Sorting) แบบตาง ๆ วธีิการพื้นฐานในทางวิศวกรรมซอฟตแวรทีจ่ําเปนในการสรางโปรแกรม
สําหรับใชงานจริง วิชานี้เนนการเขียนโปรแกรมใหมีลักษณะที่ดีตอเนือ่งมาจาก IT 203 และยังเพิ่มการเขียนเอกสาร
ประกอบโปรแกรม เชน คูมอืผูใชโปรแกรมและคูมือทางเทคนิคอีกดวย

(COBOL Programming) 
PR :  ควรเรียน IT 203 มากอน 
ศึกษาโครงสรางของภาษาโคบอลและพื้นฐานความสามารถของภาษาโคบอล ซ่ึงจุดมุงหมายของวชิานี้ คือ การให
ความรูแกนักศกึษามากพอทีจ่ะเขาใจและสามารถเขียนโปรแกรมตาง ๆ ในภาษาโคบอล

ภาษาอารพีจ ี           1หนวยกิต
(RPG Programming) 

ภาษาพแีอล 1           1หนวยกิต
(Programming Language 1 (PL/1)  

ภาษาฟอรแทรน           1หนวยกิต
(FORTRAN Programming) 

  
IT 253 
ภาษาโคบอล           1หนวยกิต 

  
IT 254 

PR :  ควรเรียน IT 203 มากอน 
ศึกษาโครงสรางของภาษาอารพีจี พรอมทั้งวิธีการเขียนโปรแกรมวงจรการทํางานของภาษาอารพีจี เทคนิคชั้นสูง 
ตัวอยางการเขยีนโปรแกรมในงานตาง ๆ
  
IT 255 

PR :  ควรเรียน IT 203 มากอน 
ศึกษาโครงสรางของภาษาพแีอล 1 พรอมทั้งวิธีการเขียนโปรแกรมรวมถึงความสามารถพิเศษของภาษาพแีอล 1 
เปรียบเทียบกบัภาษาฟอรแทรนและภาษาโคบอล การทดสอบและแกไขโปรแกรมพีแอล 1 ในดานตาง ๆ
  
IT 256 



PR :  ควรเรียน IT 203 มากอน  
ศึกษาโครงสรางของภาษาฟอรแทรน พรอมทั้งการแกปญหาตาง ๆ ในการเขียนโปรแกรมแบบตาง ๆ วิธีการใช
โปรแกรมยอย
  
IT 257 
ภาษาปาสคาล           1หนวยกิต
(Pascal Programming) 

(C Programming) 

  
IT 259 
ภาษาเบสิก           1หนวยกิต
(BASIC Programming) 

(Computer Organization and Communication) 

ศึกษาโครงสรางของภาษาปาสคาล กฎ และรูปแบบในการเขียนโปรแกรม ประโยชนและประเภทของงานที่เหมาะสม
กับภาษาปาสคาล
  
IT 258 
ภาษาซ ี            1หนวยกิต 

PR :  ควรเรียน IT 203 มากอน  
ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะจําเพาะของภาษาซีและธรรมชาติที่แตกตางจากภาษาอื่น ลักษณะของตัวแปร ตวั
ดําเนินการ นพิจนและการทํางานในลักษณะโปรแกรมโครงสราง การสรางและเรียกใชพังกชัน การสรางแฟมและ
เขาถึงแฟมการทํางานในระบบยูนิกซ

PR :  ควรเรียน IT 203 มากอน 
ศึกษาโครงสรางของภาษาเบสิกพรอมทั้งการแกปญหาตาง ๆ การจัดการขอมูล
  
 
 
 
 
 
 
 
IT 303 
โครงสรางระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล       3หนวยกิต 



PR :  ควรเรียน IT 204 มากอน  
องคประกอบและโครงสรางของเครื่องคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ ระบบตัวเลขและคําส่ังในเครื่องคอมพิวเตอร 
โครงสรางระบบกับภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี การจัดการทํางานตาง ๆ ของสวนประกอบภายในของเครื่อง การ
ทํางานของโปรแกรมควบคมุระบบ การตออุปกรณภายนอกเขากับเครื่อง การใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเปนอุปกรณ
ควบคุมอุปกรณอ่ืน การสื่อสารขอมูลเบื้องตนแบบอนกุรมและแบบขนานระหวางอปุกรณในระบบคอมพิวเตอร และ
ขายงานคอมพวิเตอรแบบตาง ๆ
  
IT 304 
การจัดแฟมขอมูลและระบบฐานขอมูล        3หนวยกิต
(File Organization and Database System) 

อัลกอริธึมเพื่อการวิเคราะหเชิงตัวเลข        3หนวยกิต
(Algorithmic Numerical Methods) 

การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน        3หนวยกิต
(System Analysis and Design) 

PR :  ควรเรียน IT 303 มากอน 
การประมวลผลแฟมขอมูล ประเภทของแฟมขอมูลและการจัดแฟมขอมูลใหเหมาะกบังาน ระบบการจัดแฟมขอมูลใน
ระบบปฏิบัติการเครื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อใชแฟมขอมูลแบบตาง ๆ ประเภทของฐานขอมูล (แบบเชิงชั้น แบบ
ขายงาน และแบบเชิงสัมพันธ) วิธีการจัดฐานขอมูลและการออกแบบระบบฐานขอมลูเพื่อใชงานและการประยกุตใช
ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปในเครื่องคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ
  
IT 305 

PR :  MA 226 และควรเรยีน IT 256 มากอน  
อัลกอริธึมและโปรแกรมสําหรับการหารากของสมการและระบบสมการ อัลกอริธึมของเมทริกซและดิเทอรมิแนนท 
การอินเทอรโพเลท การดิฟเฟอเรนชิเอทและอินทิเกรต สมการถดถอยและวิธีกําลังสองนอยที่สุด สมการดิฟเฟอเรน 
เชียล อัลกอริธึมสําหรับปญหาคาไอเกนและการแปลงเชิงเสน การประยุกตใชในงานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
  
IT 403 

PR :  ควรเรียน IT 304 มากอน  
ศึกษาวิธีวิเคราะหระบบ วงจรการพัฒนาระบบ เครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาระบบการออกแบบระบบงานทั่วไปและ
ระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร การจัดสวนประกอบระบบคอมพิวเตอรเพือ่ทํางานกับระบบงาน ลักษณะการออกแบบและ
ควบคุมโครงการการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ มีการฝกหัดวิเคราะหและออกแบบระบบงานเฉพาะอยาง
 
IT 404 



การจัดระบบสารสนเทศ          3หนวยกิต
(Information System Organization) 
PR :  ควรเรียน IT 403 มากอน  
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 
ขาวสารที่จําเปนในการบริหารองคกร การเก็บและเขาถึงขอมูลการใชคอมพิวเตอรเพือ่การเรียกหาขอมูล (Information 
Retrieval) การควบคุมขาวสารในระบบและการตรวจสอบความถูกตอง การปองกันขอมูล การเขารหัสขอมูลเพื่อความ
ปลอดภัย การประมวลผลในขายงานแบบกระจาย การทาํงานของโปรแกรมระบบ (System Programs) การจัดการ
หนวยงานที่ทาํหนาที่เกีย่วกบัขอมูล (Data Center Management) การจดัการขายงานคอมพิวเตอร 
 
JA 101 
ภาษาญี่ปุนพืน้ฐาน 1          3หนวยกิต
(Fundamental Japanese 1) 

ภาษาญี่ปุนพืน้ฐาน 2          3หนวยกิต 

ศึกษาคําศัพท คํากลาวทักทาย และประโยคที่ใชในชวีิตประจําวนั ฝกฝนทักษะในการอาน ฟง พูด และเขียนใน
ระดับสูงกวา JA 101  

ศึกษาอักษรคันจิ ทบทวนรูปประโยคที่เรียนมาแลว และเพิ่มคําศัพท รูปประโยคที่สลับซับซอนขึ้นดวยการเรียน
ขอความหรือเร่ืองสั้น ๆ เพื่อฝกทักษะในการอาน ฟง พูด และเขียน  

ศึกษาคําศัพท คํากลาวทักทาย และประโยคที่ใชในชวีิตประจําวนั ฝกฝนทักษะในการอาน ฟง พูด และเขียน
  
JA 102 

(Fundamental Japanese 2) 

(ควรเรียน JA 101 มากอน)
  
JA 201 
ภาษาญี่ปุนพืน้ฐาน 3          3หนวยกิต
(Fundamental Japanese 3) 

(ควรเรียน JA 102 มากอน)
  
 
 
 
 
JA 202 



ภาษาญี่ปุนพืน้ฐาน 4          3หนวยกิต
(Fundamental Japanese 4) 
ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเตมิ เรยีนรูปประโยคที่สลับซับซอนขึ้นดวยขอความหรือเร่ืองสั้น ๆ เพื่อฝกทักษะในการอาน ฟง 
พูด และเขียน  

ศึกษาและฝกสนทนาใหสามารถเขาใจและพูดเกี่ยวกับตนเอง กลาวคําทักทายและพดูประโยคงาย ๆ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน 

JA 212 
การสนทนาภาษาญี่ปุน 2          3หนวยกิต
(Japanese Conversation 2) 

ภาษาญี่ปุนระดับกลาง 1          3หนวยกิต 

ศึกษาอักษรคันจิและขอความเรื่องสั้น ๆ ฝกเขียนขอความสั้น ๆ เนนทกัษะในการอานและเขยีน  

ศึกษาอักษรคันจิและขอความเรื่องสั้น ๆ ฝกเขียนขอความสั้น ๆ เนนทกัษะในการอานและการเขยีนในระดับตอจาก JA 
301 

(ควรเรียน JA 201 มากอน)
  
JA 211 
การสนทนาภาษาญี่ปุน 1          3หนวยกิต 
(Japanese Conversation 1) 

(ควรเรียน JA 102 มากอน)
  

ศึกษาและฝกสนทนาใหสามารถเขาใจ พดูเกีย่วกับตนเอง กลาวคําทักทายและพูดประโยคงาย ๆ เกี่ยวกับชวีิตประจําวนั
ไดในระดับสูงกวา JA 211  
(ควรเรียน JA 211 มากอน)
  
JA 301 

(Intermediate Japanese 1) 

(ควรเรียน JA 202 มากอน)
  
JA 302 
ภาษาญี่ปุนระดับกลาง 2          3หนวยกิต 
(Intermediate Japanese 2) 

(ควรเรียน JA 301 มากอน)
  
JA 311 



การสนทนาภาษาญี่ปุน 3          3หนวยกิต
(Japanese Conversation 3) 

ศึกษาคําศัพทและฝกฝนสนทนาตามบทสนทนาเกีย่วกับการทองเที่ยวตาง ๆ ในระดบัสูงกวา JA 311  

ฝกเขียนอนเุฉทสั้น ๆ ดวยการใชหลักไวยากรณและคําศพัทที่เรียนมาแลว  

(Japanese Writing 2) 
ฝกเขียนอนเุฉทที่ยาวขึ้นในระดับที่สูงกวา JA 321  

 
JA 332 

ศึกษาคําศัพทและฝกสนทนาตามบทสนทนาเกีย่วกับการทองเที่ยวตาง ๆ 
(ควรเรียน JA 202 มากอน)
  
JA 312 
การสนทนาภาษาญี่ปุน 4          3หนวยกิต
(Japanese Conversation 4) 

(ควรเรียน JA 311 มากอน)
  
JA 321 
การเขียนภาษาญี่ปุน 1          3หนวยกิต
(Japanese Writing 1) 

(ควรเรียน JA 202 มากอน)
  
JA 322 
การเขียนภาษาญี่ปุน 2          3หนวยกิต 

(ควรเรียน JA 321 มากอน)
  
JA 331 
การแปลภาษาญี่ปุน 1          3หนวยกิต 
(Translation 1 (Japanese/Thai) 
ศึกษาหลักการแปลและฝกแปลประโยคและขอความทั้งจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุน 
(ควรเรียน JA 202 มากอน) 
 
 
 
 



การแปลภาษาญี่ปุน 2          3หนวยกิต
(Translation 2 (Japanese/Thai) 
ฝกแปลขอความหรือบทคัดทีน่าสนใจ โดยใชคําศัพทและสํานวนที่ถูกตองจากภาษาญีปุ่นเปนภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุน  

บทอานภาษาญี่ปุนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเปนอยูของชาวญี่ปุน     3หนวยกิต
(Readings in Japanese Culture and Living) 

(A Brief Survey of the History of Japanese Literature) 

ศึกษาอักษรคันจิและขอความหรือเร่ืองสั้น ๆ ฝกอาน เขียน แปลขอความในระดับตอจาก JA 302  

ศึกษาอักษรคันจิและขอความหรือเร่ืองสั้น ๆ ฝกอาน เขียน แปลขอความในระดับตอจาก JA 401  
(ควรเรียน JA 401 มากอน)

(ควรเรียน JA 331 มากอน)
  
JA 374 

ศึกษาบทอานเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเปนอยูของชาวญีปุ่นยุคปจจบุัน
  
JA 384 
ประวัตวิรรณคดีญี่ปุนโดยสงัเขป         3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมาของวรรณคดีญี่ปุน โดยสังเขปตามลําดับยุคสมัย เพื่อเขาใจความสัมพันธระหวางเหตุการณบานเมือง 
สภาพสังคม ลักษณะวรรณคดี และความคิดอานในวรรณคดี
  
JA 401 
ภาษาญี่ปุนระดับสูง 1          3หนวยกิต 
(Advanced Japanese 1) 

(ควรเรียน JA 302 มากอน)
  
JA 402 
ภาษาญี่ปุนระดับสูง 2          3หนวยกิต
(Advanced Japanese 2) 

  
 
 
 
 
KH 101 



ภาษาเขมรพืน้ฐาน 1          3หนวยกิต 
(Fundamental Khmer 1) 
ศึกษาลักษณะตัวอักษรมูล ตวัอักษรเชรยีง ลักษณะคํา พยางค ทํานองเสียง วิธีเขียนพยญัชนะตัวเต็ม ตัวเชิง รูปสระลอย 
สระจม การประสมอักษร ศกึษาคําศัพทและฝกสนทนาเบื้องตน 
  
KH 102 
ภาษาเขมรพืน้ฐาน 2          3หนวยกิต 
(Fundamental Khmer 2) 
PR : KH 101 
ศึกษาคําศัพทมากขึ้น โดยเพิ่มคําศัพทในการสนทนาและฝกการเขียน ฝกการอานโดยเนนการออกเสียง ใหถูกตองตาม
หลักภาษาศาสตร ศึกษาเครื่องหมายประกอบการเขียนตาง ๆ 
  
KH 201 
ภาษาเขมรพืน้ฐาน 3          3หนวยกิต
(Fundamental Khmer 3) 
PR : KH 102 
ศึกษาคําศัพทเพิ่มขึ้น โดยการเนนการเรียนรูคําศัพทสําหรับใชในชวีิตประจําวนั ศึกษาโครงสรางของประโยค และ
หลักไวยากรณของภาษาเขมร ฝกเขียนขอความงาย ๆ 
  
KH 202 
ภาษาเขมรพืน้ฐาน 4          3หนวยกิต 
(Fundamental Khmer 4) 
PR : KH 201 
ศึกษาวรรณกรรมปจจุบันโดยการเพิ่มการศึกษาถอยคํา สํานวน สุภาษิต และบทความตามหนังสือพมิพรายวนั เพือ่เปน
พื้นฐานใหเกิดความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมเขมรมากยิ่งขึ้น 
  
KO 101 
ภาษาเกาหลีพืน้ฐาน 1          3หนวยกิต 
(Fundamental Korean 1) 
การสนทนาภาษาเกาหลีในชวีิตประจําวัน ฝกทักษะการฟง เพื่อความเขาใจ ฝกฟงบทสนทนา ขอความ หรือนิทาน 
ส้ัน ๆ 
  
 
KO 102 



ภาษาเกาหลีพืน้ฐาน 2          3หนวยกิต 
(Fundamental Korean 2) 
PR : KO 101 
ฝกการอานภาษาเกาหลีที่เขาใจงายและใชภาษาในชีวติประจําวนัโดยคดัเลือกขอความและหนังสือประเภทสารคดีและ
บันเทิง นํามาฝกทักษะการอาน เพื่อความเขาใจเนื้อหาและโครงสรางของประโยค 
  
KO 201 
ภาษาเกาหลีพืน้ฐาน 3          3หนวยกิต 
(Fundamental Korean 3) 
PR : KO 102 

(Introduction to Language) 

การฝกเขียนตวัอักษร คํา ประโยค รวมทั้งขอความงาย ๆ  ที่ใชในชวีิตประจําวนั เชน การเขียนจดหมายสวนตวั บนัทึก
ประจําวนั บัตรเชิญและบัตรอวยพร 
 
KO 202 
ภาษาเกาหลีพืน้ฐาน 4          3หนวยกิต 
(Fundamental Korean 4) 
PR : KO 201 
การศึกษาไวยากรณเกาหลีเกีย่วกับประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวกับรูปแบบประโยคการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประโยค
ในแตละสถานการณ 
 
LI 200 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษา         3หนวยกิต 

ศึกษาความรูทัว่ไปเกี่ยวกับภาษา เร่ิมตั้งแตเร่ืองความสําคัญของภาษา จดุกําเนดิของภาษา ลักษณะภาษาของสัตว 
ความสัมพันธระหวางภาษาและสมอง ระบบเสียง ระบบคํา ระบบไวยากรณอันเกีย่วของกับศาสตร ภาษาศาสตรเชิง
ปฏิบัติ (Pramatics) การเรียนรูภาษา ลักษณะและเหตแุหงความหลากหลายทางภาษา รวมไปถึงความสัมพันธระหวาง
ภาษาและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงภาษาจนกระทั่งลักษณะของภาษาและตวัเขียนตาง ๆ ในโลก
  
 
 
 
 
 
LI 210 



ภาษาศาสตรเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Introduction to Linguistics) 

(English Phonetics) 

(The Structure of English) 
ศึกษาระบบโครงสรางของภาษาอังกฤษในระดับ เสยีง คํา และประโยคตามหลักการของทฤษฎีไวยากรณแนว
โครงสราง (Structural Approach) 
 
LI 220 

(Introduction to the Spanish Linguistics) 

  

(Introduction to Russian Linguistics) 

  
 
 
LI 243 

ศึกษาหลักเบื้องตนของภาษาศาสตรพรรณนา (Descriptive Linguistics) ลักษณะและธรรมชาติของภาษาในดาน
องคประกอบและโครงสราง และศึกษาการวิเคราะหภาษาตามทฤษฎไีวยากรณแบบปริวรรต
  
LI 211 
สัทศาสตรภาษาอังกฤษ          3หนวยกิต 

 ศึกษาหนวยเสียง หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ ฐานกรณของเสียงและลักษณะการทํางานในการออกเสียงของ
อวัยวะออกเสียง พรอมทั้งฝกออกเสียงตาง ๆ และกําหนดฐานกรณใหไดโดยแมนยําและรวดเร็ว ตลอดจนฝกอานและ
เขียนสัญลักษณทางสัทศาสตรจนคลอง
  
LI 212 
โครงสรางภาษาอังกฤษ          3หนวยกิต 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาศาสตรสเปน        3หนวยกิต 

PR :  SN 201 
ศึกษาความรูทัว่ไปเกี่ยวกับภาษาศาสตรสเปนในเรื่องหนวยเสยีง หนวยคํา โครงสรางประโยคของภาษาสเปนปจจบุัน 

LI 240 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาศาสตรรัสเซีย        3หนวยกิต 

(ควรเรียนกระบวนวิชา  SN 202 มากอน) 
ศึกษาความรูทัว่ไปเกี่ยวกับภาษาศาสตรรัสเซีย ในหนวยเสียง หนวยคํา โครงสรางประโยคของภาษารัสเซียปจจุบนั 
เพื่อใหเขาใจในลักษณะของภาษารัสเซียอยางถูกตอง



สัทศาสตรและสรวิทยาภาษารัสเซีย        3หนวยกิต 
(Russian Phonetics and Phonology) 

LI 245 

(History of Russian Grammar) 

LI 246 

(Russian Semantics) 

LI 248 

(Word Analysis and Formation Russian) 

สัทศาสตรภาษากรีก          3หนวยกิต 
(Modern Greek Phonetics) 
ศึกษาหนวยเสยีงและหลักการออกเสียงในภาษากรกี ศึกษาฐานกรณ และวิธีการเปลาเสียงเหลานัน้ รวมทั้งการออก
เสียงที่เปนปญหาสําหรับนักศึกษาไทย  
(ควรเรียนกระบวนวิชา GR 202 มากอน)
  
 
LI 260 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มากอน) 
ศึกษาเสียงและระบบเสียงในภาษารัสเซียตั้งแตสระ พยญัชนะ การลงเสียงหนักและทํานองเสียงทกุประเภท ตลอดจน
ศึกษากฎเกณฑตางๆ ของการออกเสียง 
  

ประวัติไวยากรณรัสเซีย          3หนวยกิต 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มากอน) 
ศึกษาประวัติศาสตรและววิัฒนาการของไวยากรณภาษารสัเซียโบราณจนถึงภาษารัสเซียปจจุบันโดยสังเขป 
  

อรรถศาสตรภาษารัสเซีย          3หนวยกิต 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มากอน) 
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการวิเคราะหความหมายของคําในภาษารัสเซีย
  

การวิเคราะหและการสรางคําในภาษารัสเซีย       3หนวยกิต 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240มากอน) 
ศึกษาสวนประกอบของคําและวิธีตางๆ ในการสรางคํา เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในทักษะตางๆไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
 LI 253 



ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาศาสตรฝร่ังเศส       3หนวยกิต
(Introduction to French Linguistics) 

สัทศาสตรภาษาเยอรมัน          3หนวยกิต 
(German Phonetics) 

สัทศาสตรทั่วไป           3หนวยกิต 
(General Phonetics) 

สัทวิทยา 1           3หนวยกิต
(Phonology 1) 

LI 312 
วากยสัมพันธศึกษา          3หนวยกิต 
(Studies in English Syntax) 
ศึกษาระบบโครงสรางของประโยคภาษาอังกฤษตามแนวคิดของภาษาศาสตรพรรณนารวมไปถึงศึกษาขอแตกตาง
ระหวางแนวคดิทางภาษาศาสตรตาง ๆ ที่วาดวยโครงสรางของประโยคภาษาอังกฤษ ฝกสรางกฎเกีย่วกับโครงสราง
ประโยคและฝกการนําไปใช
  
LI 313 

ศึกษาหลักเบื้องตนภาษาศาสตรฝร่ังเศส โดยศึกษาระบบหนวย เสียง คาํ และวากยสัมพันธของภาษาฝรั่งเศสปจจุบัน 
(ควรเรียนกระบวนวิชา FR 202 มากอน)
  
LI 271 

ศึกษาหนวยเสยีง หลักการออกเสียงภาษาเยอรมัน ตําแหนงที่เกิดของเสียงตาง ๆ ลักษณะอาการของการเปลงเสียงนั้น 
ๆ เนนการฝกเสียงที่เปนปญหาสําหรับนักเรียนไทยเปนพเิศษ เพื่อประโยชนในการอาน การพูด และการสนทนา 
ตลอดจนศึกษาการเขียนสัญลักษณทางสัทศาสตร
  
LI 310 

ศึกษาประวัติความเปนมาของสัทศาสตร ความสัมพันธกบัศาสตรแขนงอื่น และหลักการเปลงเสียงที่ปรากฏในภาษา
พูด ฝกฟงเสียงและเปลงเสียงตาง ๆ ตามระบบสัทอักษรของ International Phonetic Associations
  
LI 311 

ศึกษาความสําคัญและที่มาของทฤษฎีโครงสรางของระบบเสียง ความสมัพันธระหวางโครงสรางของระบบเสียง และ
โครงสรางของระบบอื่น ๆ ในภาษาไทย เปรียบเทียบความแตกตางระหวางแนวความคิดของสัทวิทยาแนวโครงสราง
นิยม (Structuralism) สัทวิทยาปริวรรต (Generative Phonology) ฝกวิเคราะหระบบเสียงในภาษาตาง ๆ ฝกสรางกฎใน
เร่ืองเสียงและการเรียงลําดับกฎเพื่อนําไปใชตามแนวสัทวิทยาแบบปรวิรรต
  



ความรูเบื้องตนทางอรรถศาสตร         3หนวยกิต 
(Introduction to Semantics) 

ภาษาถิ่นในภาษาอังกฤษ          3หนวยกิต 
(The Dialects of English) 

ไวยากรณอังกฤษแบบปริวรรตเบื้องตน        3หนวยกิต 
(Introduction to English Transformational Grammar) 

สัทศาสตรและสรวิทยาภาษาสเปน        3หนวยกิต 
(Spanish Phonetics and Phonology) 

วจวีิภาคภาษาสเปน          3หนวยกิต 
(Spanish Morphology) 
PR :  LI 220 
ศึกษาองคประกอบและระบบของคําในภาษาสเปน 
 
LI 325 

ศึกษาแนวคดิพื้นฐานในวิชาอรรถศาสตร เนนการวิเคราะหทฤษฎีตามแนวปรัชญาและภาษาศาสตรเกี่ยวกับความหมาย
ของคําและขอความการสื่อความหมายระหวางบุคคล ความหมายที่เปนสื่อทางความรูสึก ความหมายที่สัมพันธกับ
ความเปนจริง ตลอดจนความสัมพันธระหวางสวนประกอบตาง ๆ ของภาษาศาสตรทีน่ําความหมายไปเกี่ยวของไดแก 
ระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค
  
LI 315 

ศึกษาภาษาถิ่นที่สําคัญในภาษาอังกฤษ โดยเนนภาษาถิ่นที่พูดกันในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและเปรยีบเทียบ
ความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานในประเทศอังกฤษกบัสหรัฐอเมริกาในดานน้ําเสยีง คําศัพท การ
สะกด และโครงสรางทางไวยกรณ
  
LI 316 

ศึกษาทฤษฎแีละการพัฒนาของทฤษฎีไวยากรณอังกฤษแบบปริวรรต โดยเฉพาะเรื่องชนิดของกฎปริวรรต การใชกฎ 
ความสําคัญในการเรียงลําดบักฎ
  
LI 323 

PR :  LI 220 
ศึกษาระบบเสยีงของภาษาสเปน  เนนการฝกออกเสียงใหถูกตอง
  
LI 324 

วากยสัมพันธภาษาสเปน          3หนวยกิต 



(Spanish Syntax) 

LI 332 

(Analysis of Thai Structure) 

LI 333 

ศึกษาระบบเสยีงและการออกเสียงในภาษาฝรั่งเศส  

PR :  LI 220 
ศึกษาหนาที่ของคํา วลี และโครงสรางประโยคในภาษาสเปน
  

การวิเคราะหโครงสรางภาษาไทย         3หนวยกิต 

ศึกษาหลักเบื้องตนของภาษาศาสตร ลักษณะธรรมชาติของภาษาในดานองคประกอบและโครงสราง ศึกษาวิเคราะห
ภาษาไทยเพื่อใหรูถึงองคประกอบเหลานั้นตามทฤษฎีตาง ๆ ที่ศึกษากันวงการภาษาศาสตร เพื่อประโยชนในการใช
ภาษาใหมีประสิทธิภาพ
  

ระบบเสียงในภาษาไทย          3หนวยกิต 
(Thai Phonology) 
ศึกษาระบบเสยีงสระ พยัญชนะ วรรณยกุต และเสียงอ่ืน ๆ ในภาษาไทยตามทฤษฎีตาง ๆ ที่ศึกษากนัในวงการ
ภาษาศาสตร ตลอดจนเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยในถิ่นตาง ๆ เพื่อใหเขาใจความเปลี่ยนแปลง สามารถอธิบาย
และนําไปใชประโยชน  
  
LI 344 
วจวีิภาคภาษารัสเซีย          3หนวยกิต 
(Russian Morphology) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มากอน) 
ศึกษาคํา องคประกอบและระบบคําในภาษารัสเซีย 
  
LI 363 
สรวิทยาภาษาฝรั่งเศส          3หนวยกิต 
(French Phonology) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มากอน)
  
 
 
 
LI 373 



วจภีาคในภาษาเยอรมัน          3หนวยกิต
(German Morphology) 

(Introduction to Applied Linguistics) 

(Introduction to Sociolinguistics) 

(Discourse Analysis Strategies) 
ศึกษาการตีความบทสนทนาโดยอาศัยความรูทางภาษาศาสตรและปจจยัตาง ๆ ทางสังคมสังเคราะหงานวจิัยมูลฐาน
เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีอยูในสาขาวิชาตาง ๆ เชน ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรเชิงสังคม มานุษยวิทยาและสื่อสารวิทยา
ชนิดไมใชถอยคําหวัขอหลักที่จะศกึษา ไดแก การสื่อสารระหวางบุคคลในแงภาษาศาสตรเชิงสังคม ความรูเชิงสังคม
และวัฒนธรรมที่อางอิงใชในการสนทนา การสื่อสารระหวางกลุมชาติพันธุ
  
LI 386 

(Pragmatics 1) 

 ศึกษาเกีย่วกับคําและองคประกอบของคําในภาษาเยอรมนั (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 มากอน)
  
LI 380 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาศาสตรประยกุต       3หนวยกิต 

ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาศาสตรและวิทยาการแขนงตาง ๆ ซ่ึงนําทฤษฎีภาษาศาสตรไปใชในภาคปฏิบัติ ศึกษา
วิธีนําผลการคนควาสาขาภาษาศาสตรไปประยุกตชวยแกปญหาภาคปฏิบัติตาง ๆ ของนักสังคมวิทยา นักการศึกษา  
นักจิตวิทยา นกัมานุษยวิทยา ฯลฯ
  
LI 384 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาศาสตรเชิงสังคม       3หนวยกิต 

ศึกษาความแตกตางของภาษาตามกลุมสังคม ศึกษาประโยชนของการนาํความรูเร่ืองความแตกตางของภาษาไปใชโดย
เนนสวนที่เกีย่วของกับภาษาถิ่นสวนที่สะทอนโครงสรางของสังคมและสวนที่สะทอนใหเห็นระบบนโยบายการใช
ภาษาในสังคมนั้น ๆ
  
LI 385 
การวิเคราะหและกลวิธีในการใชภาษา        3หนวยกิต 

ภาษาศาสตรเชิงปฏิบัติ 1          3หนวยกิต 

ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางของภาษาและการนําภาษาไปใชตามเหตุการณและในสถานการณที่เปนจรงิ 
โดยเนนเรื่องลักษณะทางภาษาศาสตรโดยเฉพาะในสวนที่แสดงใหเหน็ถึงความสัมพันธอยางลึกซึ้งระหวางโครงสราง
ทางไวยากรณและทํานองเสยีง ผูที่พูดเลือกใชในการถายทอดความหมาย ความตองการ ความเชื่อ อารมณ 
ประสบการณ และทัศนคติของผูพูด เพื่อใชในการติดตอส่ือสารในชีวิตสังคมประจําวนั
  



LI 387 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา       3หนวยกิต 
(Introduction to Psycholinguistics) 
ศึกษาสัญญาณและการรับรูดานภาษาพูด ศกึษาหลักการและทฤษฎีการเรียนรูภาษาและการเรียนรูการพูดสองภาษาเพื่อ
นําไปสูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมในการใชภาษาและการเรียนรูภาษา 
 
LI 388 

(Applied Linguistics in Language Learning) 

(Interlanguage Studies) 

(Contrastive Analysis of English and Thai) 

(Language and Discourse Processing) 

ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียนรูภาษา        3หนวยกิต 

ศึกษาการนําหลักภาษาศาสตรและจิตวิทยาไปประยกุตในการเรียนรูภาษาตางประเทศและภาษาที่สอง วิเคราะหทฤษฎี
พื้นฐานโดยเนนสวนที่สัมพนัธกับระเบยีบวิธีการเรียนรูตาง ๆ
  
LI 389 
ภาษาสัมพันธศึกษา          3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎแีละงานวจิัยเกี่ยวกับสภาวะแทรกซอนทางภาษาที่ผูเรียนภาษาที่สองประสบอยูทั้งในภาษาพดูและภาษา
เขียน ศึกษาวิธีวิเคราะหเทียบภาษา วิธีวิเคราะหขอผิดพลาด วิธีวิเคราะหสมรรถนะทางภาษา และศึกษากระบวนการ
ถายทอดความคิดออกมาเปนภาษา
  
LI 390 
การวิเคราะหเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย       3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการวิเคราะหความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในดานระบบเสียง โครงสรางคํา รูปประโยค 
และความหมาย
  
LI 391 
ภาษาและกระบวนการถายทอดความคิด        3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎีหลักการและกระบวนการถายทอดความคิดในการใชภาษาและในการทําความเขาใจภาษา โดยเฉพาะใน
การอานและการเขียนภาษาองักฤษ
  
 
 
LI 392 



ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร 1         3หนวยกิต 
(Computational Linguistics) 
ศึกษาหลักการวิเคราะหขอมูลทางภาษาเพือ่ใหสามารถใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือทํางานทางดานภาษาได ศึกษาการ
ทํางานของคอมพิวเตอรทางดานภาษา ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน โครงสรางของหนวยเกบ็ขอมูล การรับขอมูลของเครื่อง 
การเก็บขอมูลและการเสนอขอมูลตัวอักษร การคนคําในพจนานกุรม การกระจายคํา และประโยค  

(Linguistics for Students of Literature) 

ศึกษาทฤษฎี หลักการและวธีิการทางภาษาศาสตรเพื่อนํามาประยุกต ในการแกปญหาและการสงเสริมการอานใน
ระดับพื้นฐาน  

ภาษาศาสตรและการเขียน 1         3หนวยกิต
(Linguistics and Writing 1) 
ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตรที่จะเปนประโยชนตอการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน ศกึษาระเบยีบวธีิเกี่ยวกับการเขียน 
เทคนิคการเขียนและใชอุปกรณตาง ๆ ที่มีประโยชนตอการเขียนภาษาอังกฤษระดับเบื้องตน เนนวธีิแกปญหาการเขียน
ภาษาอังกฤษเปนรายบุคคลของผูเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง และการแกไขปญหาดังกลาวตามแนว
ภาษาศาสตร
  
 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 มากอน)
  
LI 394 
ภาษาศาสตรสําหรับผูเรียนวรรณคดี        3หนวยกิต 

ประยุกตความรูทางภาษาศาสตรกับการศึกษาวรรณคดี ศกึษาลักษณะทางภาษาศาสตรปจจุบันในเรือ่ง เสียง ศัพท 
โครงสรางประโยคและความหมายอยางกวาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาเขาใจความหมายของเสียง คํา สํานวนและขอความใน
วรรณกรรมตามที่ผูประพันธไดใชความรูในเรื่องธรรมชาติและลักษณะของภาษาสื่อความหมาย มายังผูอาน
  
LI 395 
ภาษาศาสตรและการอาน 1         3หนวยกิต 
(Linguistics and Reading 1) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 200 และ LI 387 มากอน)
  
LI 397 

 
 
 
LI 398 



การใชคําและกระสวนประโยคภาษาอังกฤษที่นารูสําหรับนักศึกษาไทย    3หนวยกิต
(Words and Sentence Patterns in English Usage for Thai Students) 

(History of Linguistics) 

สัทวิทยา 2           3หนวยกิต
(Phonology 2) 

(Introduction to Historical Linguistics) 

ประวัตภิาษาองักฤษ          3หนวยกิต
(Introduction to History of the English Language) 

 

ศึกษาปญหาภาษาอังกฤษในดานการใชคําและกระสวนประโยคที่เปนปญหากับนักศกึษาไทย โดยเนนความรูและ
ทักษะในการใชกระสวนประโยคที่นารูตาง ๆ ในภาษาอังกฤษ
  
LI 411 
ประวัตภิาษาศาสตร          3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติและวิวฒันาการของวิชาภาษาศาสตรโดยเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยภาษาศาสตร
ปริวรรต โดยเนนใหเหน็ความแตกตางระหวางแนวความคิดและทฤษฎทีางภาษาศาสตรแนวตาง ๆ
  
LI 412 

ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของระบบเสียงที่เกี่ยวของกับเสียงเนนหนัก (Stress) ทํานองเสียง (Intonation) และเสียง
วรรณยกุต (Tone) ศึกษาแนวคิดใหมของทฤษฎีโครงสรางของระบบเสียง โดยเฉพาะทฤษฎีโครงสรางของระบบเสียง
แบบธรรมชาตินิยม(Natural Phonology) และการประยกุตแนวความคดินี้เขากับพฤตกิรรมการเรียนรูและการใชภาษา
  
LI 413 
ภาษาศาสตรภาคประวัติเบื้องตน         3หนวยกิต 

ศึกษาสาเหตกุารเปลี่ยนแปลงของภาษา กระบวนการเปลีย่นแปลงของภาษาเปรยีบเทยีบภาษาและทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา ตลอดจนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาในดานเสียง คํา ประโยคความหมาย
  
LI 414 

ศึกษาประวัติความเปนมาของภาษาอังกฤษ เนนเรื่องววิัฒนาการของภาษาอังกฤษ ตั้งแตสมัยแองโกลแซกซัน จนถึง
ปจจุบัน ในดานการสะกด การออกเสียง สระ พยัญชนะ การลงเสียงเนนหนกั ระบบโครงสรางของคํา ระบบโครงสราง
ประโยค ตลอดจนวิวัฒนาการของศัพทและความหมาย
  
 

LI 417 



หัวขอที่นาสนใจเกีย่วกับไวยากรณอังกฤษแบบปริวรรต      3หนวยกิต 
(Issues in English Transformational Grammar) 

(Topics in Linguistics) 

(Topics in Language and Behavior) 

(Spanish Semantics) 

ศึกษาและวิเคราะหขอโตแยงของนักภาษาศาสตรกลุมตาง ๆ ที่มีตอทฤษฎีและการประยุกตไวยากรณปริวรรต เชน 
ขอคิดเห็นของนักภาษาศาสตรเชิงสังคม นักภาษาศาสตรประยุกต เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  
LI 418 
หัวขอที่นาสนใจทางภาษาศาสตรในปจจุบนั       3หนวยกิต 

ศึกษาแนวคดิใหม ๆ ทางภาษาศาสตรและปญหาเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตัิตาง ๆ โดยเนนเฉพาะหวัขอเร่ืองที่นาสนใจ
ในปจจุบนั
  
LI 419 
หัวขอที่นาสนใจเกีย่วกับภาษาและพฤตกิรรม       3หนวยกิต 

ศึกษาแนวความคิดใหม ๆ ทีน่าสนใจในเรือ่งความสัมพันธระหวางภาษาและพฤตกิรรม โดยเนนผลงานวิจยัคนควา
ของสาขาภาษาศาสตรในสวนที่สัมพันธกบัวิทยาการแขนงตาง ๆ ของสาขาสังคมศาสตร
  
LI 420 
อรรถศาสตรภาษาสเปน          3หนวยกิต 

PR :  LI 220 
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการวิเคราะหความหมายในภาษาสเปน 
 LI 423 
อิทธิพลของภาษาตางๆที่ใชในประเทศสเปน       3หนวยกิต
(Influence of Language Variations in Spain) 
PR :  LI 220 
ศึกษาอิทธิพลภาษาตางๆที่ใชในประเทศสเปนคือ กาตาลนั(catalan) กาเยโก (gallego) และอันดาลูซ(andaluz) ที่มีตอ
ภาษาสเปนในแตละทองถ่ิน 
  
 
 
 
LI 424 



การเปรียบเทยีบภาษาสเปนในประเทศสเปนและกลุมประเทศละตินอเมริกา    3หนวยกิต
(Spanish in Spain and in Latin America) 
PR :  LI 220 
ศึกษาเปรียบเทียบภาษาสเปนมาตรฐานในประเทศสเปนและกลุมประเทศละตินอเมรกิาในดานระบบเสียง คํา และ
โครงสรางของประโยค 
  
LI 425 
ประวัตภิาษาสเปน          3หนวยกิต 
(History of the Spanish Language) 
PR :  LI 220 
ศึกษาประวัติและการววิัฒนาการทางภาษาของภาษาสเปนในประเทศสเปน ดานระบบเสียง คํา และโครงสรางของ
ประโยค 
  
LI 433 
วิวัฒนาการของภาษาไทย          3หนวยกิต 
(Development of the Thai Language) 

(Thai Language for Communication Arts) 

(Problems in Listening to and Speaking Russian) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มากอน) 

ศึกษาประวัติความเปนมาของภาษาไทย ตั้งแตสมัยโบราณจนกระทั่งถึงปจจุบันทั้งในดานพัฒนาการของระบบเสียง 
โครงสรางคํา ประโยคและความหมายตามทฤษฎีที่ศึกษากันในวงการภาษาศาสตรภาคประวัติ (Historical Linguistics) 
เพื่อใหตระหนกัถึงคุณคาของภาษาไทย
  
LI 434 
ภาษาไทยเพื่อศิลปะการสื่อสาร         3หนวยกิต 

ศึกษาภาษไทยตามแนวจิตภาษาศาสตร (Psycholinguistics) สังคมภาษาศาสตร (Sociloinguistecs) และมานุษย
ภาษาศาสตร (Anthropololgical Linguistics) เพื่อประโยชนแกการสื่อสารในปจจุบนั
  
LI 442 
ปญหาการฟงและการพดูภาษารัสเซีย        3หนวยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหปญหาในดานการฟงและการพูดภาษารัสเซียของคนไทยเพื่อสามารถนํามาวิเคราะหและหาทาง
แกไข 
  
LI 444 



วากยสัมพันธภาษารัสเซีย          3หนวยกิต 
(Russian Syntax) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มากอน) 
ศึกษาหนาที่ของคํา วลีและโครงสรางของประโยคประเภทตาง ๆ ในภาษารัสเซีย 
  
LI 447 
การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษารัสเซียกับภาษาไทย       3หนวยกิต 
(Contrastive Analysis of Russian and Thai) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มากอน) 
ศึกษา วเิคราะห เปรียบเทยีบ ภาษารัสเซีย กับภาษาไทยในเรื่องระบบเสียง คํา ประโยคและถอยคํา สํานวนที่ใชกนัอยาง
แพรหลาย 
  
LI 461 
วจวีิภาคภาษาฝรั่งเศส          3หนวยกิต 
(French Mophology) 
ศึกษาคํา องคประกอบและหนาที่ของคําในภาษาฝรั่งเศส  

การวิเคราะหเทียบภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย       3หนวยกิต 
(Contrastive Analysis of French and Thai 
ศึกษา วเิคราะห เปรียบเทยีบ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยในเรื่องระบบเสียง คํา ประโยคและถอยคํา สํานวนที่ใชกนั
อยางแพรหลาย  

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการวิเคราะหความหมายในภาษาฝรั่งเศส  

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มากอน)
  
LI 462 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มากอน)
  
LI 463 
อรรถศาสตรภาษาฝรั่งเศส         3หนวยกิต 
(French Semantics) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มากอน)
  
 
 
LI 464 



การวิเคราะหเทียบภาษาฝรั่งเศสกับภาษาองักฤษ       3หนวยกิต 
(Contrastive Analysis of French and English) 
ศึกษาวเิคราะหเปรียบเทยีบภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษในเรื่องระบบเสียงคํา ประโยคและถอยคํา สํานวนที่ใชอยาง
แพรหลาย  

วากยสัมพันธในภาษาฝรั่งเศส         3หนวยกิต
(French Syntax) 

ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียนภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาตางประเทศ     3หนวยกิต
(Applied Linguistics in Learning French as a Foreign Language) 

LI 467 

ศึกษาและวิเคราะหปญหาของคนไทยในดานการฟง และการพูดภาษาฝรั่งเศสและหาแนวทางแกไข  

ศึกษาและวิเคราะหปญหาของคนไทยในดานการอานภาษาฝรั่งเศส และหาแนวทางแกไข  

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มากอน)
  
LI 465 

ศึกษาหนาที่ของคํา วลี และประโยค ในภาษาฝรั่งเศส  
(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มากอน)
  
LI 466 

ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีใหม ๆ ทางภาษาศาสตรเพือ่นําความคิดตาง ๆ นั้นมาประยุกตในการวิเคราะหภาษา
ฝร่ังเศสเพื่อการเรียนภาษา  
(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มากอน)
  

ปญหาการฟงและการพดูภาษาฝรั่งเศส        3หนวยกิต 
(Problems in Listening and Speaking French) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มากอน)
  
LI 468 
ปญหาการอานภาษาฝรั่งเศส         3หนวยกิต
(Problem in Reading French) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มากอน)
  
 
 
LI 469 



ปญหาการเขียนภาษาฝรั่งเศส         3หนวยกิต 
(Problem in Writing French) 
ศึกษาและวิเคราะหปญหาของคนไทยที่เกีย่วกับทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสและหาแนวทางแกไข  

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการและอรรถศาสตรในภาษาเยอรมัน  

(German Syntax) 

ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียนภาษาเยอรมันเปนภาษาตางประเทศ     3หนวยกิต
(Applied Linguistics in Learning German as a Foreign Language) 

ศึกษาใหรูปญหาของการเรียนภาษาเยอรมนัในแตละทักษะของนกัเรียนไทย เพื่อสามารถนําปญหานั้นมาวเิคราะหและ
หาทางแกไข  

 
LI 482 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มากอน)
  
LI 471 
อรรถศาสตรในภาษาเยอรมนั         3หนวยกิต 
(German Semantics) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 มากอน)
  
LI 473 
วากยสัมพันธในภาษาเยอรมัน         3หนวยกิต 

ศึกษาโครงสรางของภาษาเยอรมัน หนาทีข่องคํา วลี และประโยค  
(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 มากอน)
  
LI 478 

ศึกษาแนวความคิดและความกาวหนาทางภาษาศาสตร โดยการเปรียบเทยีบโครงสรางระหวางภาษาเยอรมันและ
ภาษาไทย รูจักคนควาหาวิธีเรียนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ
  
LI 479 
ปญหาในการเรียนภาษาเยอรมัน         3หนวยกิต 
(Problems in the German Language Skill Training) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 มากอน)
  
 
 



ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร 2         3หนวยกิต 
(Computational Linguistics 2) 
ศึกษาหลักการวิเคราะหขอมูลทางภาษาเพือ่ใหสามารถใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือทํางานทางดานภาษาได ศึกษาการ
ทํางานของคอมพิวเตอรทางดานภาษา (ตอจาก LI 392) เทคนิคการเก็บและการใชไวยากรณ การกระจายแบบตาง ๆ 
การปริวรรตและเทคนิค สําหรับงานวจิัยทางภาษาศาสตร  
(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 392 มากอน)

(Error Analysis of English Usage) 

ภาษาศาสตรและการพัฒนาการเรียนรูภาษา       3หนวยกิต
(Linguistics and Language Acquistion) 

  
LI 485 
การวิเคราะหขอผิดพลาดในการใชภาษาองักฤษ       3หนวยกิต 

ศึกษาความแตกตางในการเรยีนรูภาษาแมและภาษาตางประเทศและวิธีการวิเคราะหขอผิดพลาด โดยเนนถึงสาเหตุตาง 
ๆ ของขอผิดพลาดความเปนไปไดและไมไดของการคะเนขอผิดพลาดในการเปรยีบเทียบภาษาสองภาษา (Contrastive 
analysis) การวิเคราะหขอผิดพลาดทางดานเสียง โครงสรางประโยค ความหมาย ระดับคําระดับประโยคในขัน้สื่อสาร 
รวมถึงขอผิดพลาดทางดานวัฒนธรรมตลอดจนวิธีแกไขขอผิดพลาดชนิดตาง ๆ ดังกลาว
  
LI 486 
ภาษาศาสตรเชิงปฏิบัติ 2          3หนวยกิต
(Pragmatics 2) 
ศึกษาระบบตาง ๆ ทางภาษาศาสตรที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน เปนตนวาวัจนกรรม(speech acts) ความตั้งใจสื่อสาร การ
ตีความหมายของภาษาที่ใช ศึกษาความสัมพันธระหวางระบบความเชื่อกับภาษาและระหวางภาษาพดูกับภาษาทาทาง 
ตลอดจนโครงสรางเชิงวิเคราะหของบทสนทนา 
  
LI 487 

ศึกษาการพัฒนาการเรียนรูภาษาในระดับตาง ๆ ตั้งแตแรกเริ่ม ศึกษาคนควาเกีย่วกับสมมติฐานพื้นฐาน ปญหาการ
พัฒนาการเรียนรูภาษาทีห่นึง่และภาษาที่สอง ศึกษาวเิคราะหลักษณะทางภาษาศาสตรของภาษาเดก็เพื่อเขาใจ
พฤติกรรมของภาษา กระบวนการเรียนรูภาษาและการนําขอเท็จจริงตาง ๆ มาประยุกตใชในการเรียนรูภาษาปจจุบัน
  
 
 
 
 
LI 494 



ภาษาศาสตรและการทดสอบทางภาษา        3หนวยกิต
(Linguistics and Language Testing) 

  

ภาษาศาสตรและการอาน 2         3หนวยกิต
(Linguistics and Reading II) 

(Linguistics and Writing II) 

LI 499 

ศึกษาการนําหลักและวิธีการทางภาษาศาสตรไปประยุกตในการสรางขอทดสอบภาษาอังกฤษ วิเคราะหทฤษฎีพืน้ฐาน
ทางภาษาศาสตรที่ใชไดกับขอทดสอบรูปแบบตาง ๆ โดยเนนที่ความสมัพันธกับคุณลักษณะของแบบทดสอบทักษะ
ทางภาษาในแตละลักษณะ

LI 495 

ศึกษาทฤษฎี หลักการและวธีิการทางภาษาศาสตรตอเนื่องจากภาษาศาสตรและการอาน 1 เพื่อนํามาประยุกตในการ
แกปญหาและสงเสริมการอานในระดับสูงขึ้น
  
LI 497 
ภาษาศาสตรและการเขียน 2         3หนวยกิต 

ศึกษาและฝกใหรูจักนําทฤษฎีทางภาษาศาสตรที่เกี่ยวของกับการเขียนมาประยุกตใชในการเขยีนเรยีงความ
ภาษาอังกฤษ จดหมายภาษาอังกฤษ การเลาเรื่อง ฝกการวเิคราะหขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยอาศัยขอมูล
จากการเขยีนในระดับตาง ๆ ทั่วไป เนนการแกไขขอผิดพลาดดังกลาว และสงเสริมการเขียนใหถูกตอง
  

การวิเคราะหขอผิดพลาดในการอาน        3หนวยกิต 
(Miscue Analysis in Reading) 
ศึกษาทางทฤษฎี หลักการและวิธีการวเิคราะหขอผิดพลาดในการอานตามแนวหลักการทางภาษาศาสตร และจิต
ภาษาศาสตร โดยเนนการอานภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและการใชกลวิธี (Strategies) ในการแกปญหาและ
สงเสริมการอาน  
(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 388 และ LI 497 มากอน) 
 
LO 101 
ภาษาลาวพื้นฐาน 1          3หนวยกิต 
(Fundamental Lao 1) 
ศึกษาระบบเสยีงในภาษาลาว ฝกหดัเขียน อานสระ พยัญชนะและวรรณยกุต การผสมสระ พยัญชนะและวรรณยุกต 
ศึกษาคํานาม สรรพนาม และคํากริยางายๆ และการใชคําศัพทเหลานั้น ฝกฝนการสนทนาเบื้องตนในเรื่องการทักทาย 
การแนะนํา การเดินทาง การบอกเวลา การซื้อของ 
LO 102 



ภาษาลาวพื้นฐาน 2          3หนวยกิต 
(Fundamental Lao 2) 
PR : LO 101 
ศึกษาการเขยีน  อานและการใชคํานาม สรรพนามและกริยาสูงขึ้น ศกึษาการใชคําขยาย คําบอกจาํนวนนับ และ
วรรณยกุต ฝกฝนการสนทนาในเรื่องดินฟาอากาศ อาหาร เครื่องดื่ม กีฬา สุขภาพและอื่นๆ 
 

(Principle of Public Law) 

 

LO 201 
ภาษาลาวพื้นฐาน 3          3หนวยกิต 
(Fundamental Lao 3) 
PR : LO 102 
ศึกษาการใชแม ก กาและมาตราตัวสะกด การเขียนชนิดตางๆ การพูดในโอกาสตางๆ การอานเอกสารตางๆ และฝกฝน
การสนทนาทีสู่งขึ้น 
 
LO 202 
ภาษาลาวพื้นฐาน 4          3หนวยกิต 
(Fundamental Lao 4) 
PR : LO 201 
ศึกษาการเขยีน อาน พูด ในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาคําผญา คําสุภาษิต คําพังเพย คําโตงโตย และฝกฝนบทสนทนาในเรื่อง
ตางๆที่สูงขึ้น 
 
LW 101 
หลักกฎหมายมหาชน          2หนวยกิต 

ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคดิพืน้ฐาน ลักษณะเฉพาะและบทความสําคัญของ
กฎหมายมหาชน ความหมาย องคประกอบและรูปของรัฐ ความเปนนติิบุคคลและสถาบันตาง ๆ ของรัฐ การปกครอง
โดยกฎหมายบอเกิดของกฎหมายมหาชนและนิตวิิธีของกฎหมายมหาชน
 
 
 

 
 
 
LW 102 



หลักกฎหมายเอกชน          2หนวยกิต 
(Principle of Private Law) 

(Thai Legal History and Major Legal System) 

(Introduction to Law) 
(สําหรับนักศกึษาคณะอื่นๆ) 

(Criminal Law (Part 1)) 
(สําหรับนักศกึษาคณะรัฐศาสตร) 
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแหงกฎหมายอาญา และความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 
ภาค 1 และศกึษาถึงลักษณะของโทษ การกําหนดโทษเหตุตาง ๆ อันเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา และบทบัญญัติที่ใช
แกความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1
 
 
LW 201 

ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายเอกชน แนวความคดิพืน้ฐาน และบทบาทความสําคัญของกฎหมาย
เอกชน การใชและการตีความกฎหมายเอกชน อิทธิพลของแนวความคดิในเรื่องรัฐสวัสดิการ ที่มีตอหลักกฎหมาย
เอกชนอันเปนผล ใหมีการกอรูปของกฎหมายกึ่งเอกชนกึ่งมหาชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องตน ของกฎหมายแพง
ตามที่ปรากฎในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย บรรพ 1
 
LW 103 
ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก      2หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพลของกฎหมายตางประเทศในกฎหมายไทยโบราณ การแบงสมัยสําคัญใน
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย ศึกษาตวัอยาง กฎหมาย ไทยโบราณ บางลักษณะ เชน ละเมิดสัญญา ฯลฯ อิทธิพลของ
กฎหมายตางประเทศและววิฒันาการของระบบกฎหมายไทยยุคหลังเปรียบเทียบระบบกฎหมาย หลักที่สําคัญของโลก 
เพื่อทําความเขาใจกับอิทธิพลและแนวโนมของกฎหมายไทย ปจจุบันโดยศึกษาระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิค 
กฎหมายแองโกลแซกซอน กฎหมายสังคมนิยม ฯลฯ
 
LW 104 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ไป        3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใชกฎหมาย บุคคลและความสามารถ สิทธิและการใชสิทธิ 
ระยะเวลาแหงสภาพบุคคล การกําหนด ตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บรรพ 1 ลักษณะ 2
 
LW 105 
กฎหมายอาญา ภาค 1          3หนวยกิต 



นิติปรัชญา           2หนวยกิต 
(Philosophy of Law) 

(Constitutional Law and Political Institution) 

(Civil and Commercial Code : Juristic Acts and Contracts) 

(Civil and Commercial Code : Property) 

 
 
LW 205 

ศึกษาเชิงวิเคราะหแนวความคิดดานปรัชญากฎหมายของสํานักความคิดตาง ๆ ที่สําคัญในอดีตและปจจุบัน ตลอดจน
ปญหารากฐานสําคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมายอันรวมถึงเรือ่งความสัมพันธหรือความขัดแยงระหวากฎหมายกับศลีธรรม
หรือความยุติธรรม หลักนิติธรรม ธรรมชาติแหงความสัมพันธระหวางกฎหมายกับอํานาจรัฐ บทบาทของกฎหมาย ใน
การสรางความเปนธรรมของสังคม ขอถกเถียงเรื่องยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักเรื่องความเสมอภาค และหลัก
อรรถประโยชน ปญหาเรื่องการปฏิวัติและการตอเนื่องของระบบกฎหมาย พันธะหนาที่ในการเคารพ เชื่อฟงกฎหมาย 
และปญหาเรื่องการตอตานหรือฝาฝนกฎหมายโดยสันตวิธีิ
 
LW 202 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง        3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติความหมาย และประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐ รัฐบาล และรูปของรัฐบาล การแบงแยก
อํานาจ อํานาจอธิปไตยและความเกีย่วพันระหวางอํานาจเหลานี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย หลักการทั่วไปของการ
เลือกตั้ง พรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตัง้ของไทย
 
LW 203 
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา      3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะของนิติกรรม การกอใหเกิดนิติกรรม การแสดงเจตนาเหตุอันทําใหแสดงเจตนาเสื่อมเสีย เจตนาลวงและ
นิติกรรมอําพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนไขเวลา ระยะเวลาอายุความตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ลักษณะของสัญญา การกอใหเกิดสัญญา ผลแหงสัญญา 
สัญญาซึ่งมีมัดจําและเบีย้ปรับ ความระงับแหงสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2
 
LW 204 
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย        3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะของทรัพยสิน ประเภทของทรัพยสิน ความเกี่ยวเนื่องกันระหวางทรัพย เครื่องอุปกรณ ดอกผล ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 3 ลักษณะและหลักทั่วไปของทรพัยสิทธิ ชนิดของทรัพยสิทธิตาม
ประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4
 



กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี ้        3หนวยกิต 
(Civil and Commerical Code : Obligation) 

(Criminal Law 1) 

(Criminal Law 2) 

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได    3หนวยกิต
(Civil and Commecil Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment) 

ศึกษาความหมายของหนี้ บอเกิดแหงหนี้ วัตถุแหงหนี้ ผลแหงหนี้ การโอนหนี้ ลูกหนี้ เจาหนี้หลายคน ความระงบัแหง
หนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 1
 
LW 206 
กฎหมายอาญา 1           3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแหงกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความผิด ทฤษฎีวาดวยความรับผิดทาง
อาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะของโทษ การกําหนดโทษ เหตุตาง ๆ อันกระทบกระเทือนถึงการ
ลงโทษทางอาญาบทบัญญัติทั่วไปที่ใชแกความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
 
LW 207 
กฎหมายอาญา 2           3หนวยกิต 

ศึกษาความผดิเฉพาะอยาง คอืความผิดเกีย่วกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิด
เกี่ยวกับการยตุิธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการ
กอใหเกิดภยนัตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกีย่วกับการคา ความผิดเกีย่วกบั
เพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 9
 
LW 208 

ศึกษาหนี้ซ่ึงเกดิโดยมิไดมีสัญญา คือ เร่ืองละเมิด โดยทําความเขาใจเรื่องความรับผิดเพื่อการกระทาํของตนเอง ความ
รับผิดเพื่อการกระทําของบุคคลอื่น ความรับผิดชอบของเจาของสัตว ความรับผิดของผูครอบครองอาคาร ความรับผิด
ของผูครอบครองหรือควบคมุดูแลยานพาหนะอนัเดนิดวยเครื่องจกัรกล คาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนิรโทษกรรม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย บรรพ 2 ลักษณะ 5 และศึกษาถึงหนี้ซ่ึงเกดิโดยมิไดมีสัญญาอยางอื่น คือ เร่ือง
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย บรรพ 2 ลักษณะ 3 และ 4
 
 
 
 
 
LW 209 



กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซ้ือขาย แลกเปลี่ยน  ให      2หนวยกิต 
(Civil and Commercial Code : Sale, Exchange, Gift) 
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 1 
ถึง 3
 

จางทําของ รับขน 
(Civil and Commercial Code : Hire of Property, hire Purchase, Hire of Services, Hire of Work, Carriages) 

การพนันขันตอ           2หนวยกิต
(Civil and Commerical Code : Loan, Deposit, Warehousing, Compromise, Gambling and Betting) 

(Civil and Commercial Code : Insurance) 

LW 214 

LW 210 
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซ้ือ จางแรงงาน      2หนวยกิต 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ สัญญาเชาทรัพย เชาซ้ือ จางแรงงาน จางทาํของ รับขน ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 4 ถึง 8
 
LW 211 
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา ประนีประนอมยอมความ  

ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 9, 10, 14, 17 และ 18
 
LW 212 
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกนัภยั        2หนวยกิต 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 19 และ 21
 
LW 213 
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงนิ บญัชีเดินสะพดั      2หนวยกิต 
(Civil and Commerical Code : Bills, Current Account) 
ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพดั ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 19  
และ 21 
 
 
 
 



กฎหมายอาญา ภาค 2-3          3หนวยกิต 
(Criminal Law : Part 2-3) 
(สําหรับนักศกึษาคณะรัฐศาสตร) 

(Business Law 1) 
(สําหรับนักศกึษาคณะบริหารธุรกิจ) 

ศึกษาความผดิเฉพาะอยาง คอื ความผิดเกีย่วกับชวีิตและรางกาย ความผิดเกีย่วกับ เสรีภาพและชื่อเสียง ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ลักษณะ 10 ถึง 12 ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 11  
และ 13
 
LW 303 
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา       2หนวยกิต 
(Civil and Commercial Code : Agency, Brokerage) 

ศึกษาความผดิลักษณะตาง ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
ภาค 3
 
LW 215 
กฎหมายธุรกจิ 1           3หนวยกิต 

ศึกษาหลักกฎหมายแพงเกีย่วกับบุคคล นติิกรรม สัญญาขายฝาก หนี้ ทรัพยสิน หลักกฎหมายพาณชิยเกีย่วกับเอกเทศ
สัญญาที่สําคัญ เชน ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เชาทรพัย เชาซ้ือ จางแรงงาน จางทาํของ รับขน ยืม ให ค้ําประกนั 
ฝากทรัพย เกบ็ของในคลังสินคา ตัวแทน นายหนา จํานาํ จํานอง บัญชีเดินสะพดั ตั๋วเงิน
 
LW 301 
กฎหมายอาญา 3           3หนวยกิต 
(Criminal Law 3) 

ภาค 3
 
LW 302 
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ค้ําประกนั จํานอง จํานาํ      2หนวยกิต 
(Civil and Commercial Code : Suretyship, Mortgage, Pledge) 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ ตัวแทน นายหนา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย บรรพ 3 ลักษณะ 15 และ 16
 
 
LW 304 



กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว        3หนวยกิต 
(Civil and Commerical Code : Family) 

ศึกษาประวัติศาลยุติธรรม งานศาลยุติธรรม งานฝายตุลาการ และงานธุรการ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา  

(Civil Procedure Code 1) 

LW 307 
กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง 2         3หนวยกิต 
(Civil Procedure Code 2) 
ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพง (ตอ)  ใหทราบการอุทธรณและฎีกา วิธีการ ช่ัวคราวกอนพพิากษา และการบังคับตาม
คําพิพากษาหรอืคําส่ังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 3 และ 4 

(Criminal Procedure Code 1) 

ศึกษากฎหมายครอบครัวใหทราบเรื่องการสมรส บิดามารดากับบุตร คาอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5
 
LW 305 
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม         3หนวยกิต 
(Law on Court Organization) 

ผูพิพากษา เขตศาล อํานาจศาล องคคณะศาล สํารองผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบแหงศาลคดีเด็กและเยาวชน
 
LW 306 
กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง 1         3หนวยกิต 

ศึกษากระบวนการดําเนินคดีแพงใหทราบบทวิเคราะหศัพท ศาลคูความ การยื่น และสงคําคูความและเอกสาร คาํ
พิพากษาและคําส่ังตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 1 ถึง 4, 6 วิธีพิจารณาสามัญในศาล
ช้ันตน วิธีพจิารณาวิสามัญ ในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 2 ลักษณะ 1 และ 2
 

LW 308 
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 1         3หนวยกิต 

ศึกษากระบวนการดําเนินคดีอาญา ใหทราบหลักทั่วไป อํานาจพนกังานสอบสวนและศาล หมายเรียกและหมายอาญา 
การจับ ขัง จําคุก คน และปลอยช่ัวคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ภาค 3
 
 
LW 309 
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 2         3หนวยกิต 



(Criminal Procedure Code 2) 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอยาง คือ หุนสวน บริษทัและสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ  

(Civil and Commercial Code : Succession) 

(Administrative Law) 

(Bankruptcy Law) 

ศึกษากระบวนการดําเนินคดีอาญา (ตอ) ใหทราบการอุทธรณและฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม 
การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 วิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง ตามกฎหมายจัดตั้งและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 
LW 310 
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน บริษัท และสมาคม      2หนวยกิต 
(Civil and Commercial Code : Partnerships, Companies, Association) 

22 และ 23
 
LW 311 
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก        3หนวยกิต 

ศึกษากฎหมายการสืบมรดก ใหทราบเรื่องบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก พินยักรรม วิธีจดัการ
และปนทรัพยมรดก มรดกทีไ่มมีผูรับ อายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย บรรพ 6
 
LW 312 
กฎหมายปกครอง          3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบยีบทางปกครอง การจัดระเบยีบบรหิารราชการแผนดิน 
กิจการทางปกครอง บริการสาธารณะ การกระทําทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรฐั และการควบคุม
ฝายปกครอง
 
LW 313 
กฎหมายลมละลาย          2หนวยกิต 

ศึกษาประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายลมละลาย รวมทั้งใหทราบกระบวนการดําเนินคดีลมละลาย
 
 
 
 
LW 314 
กฎหมายลกัษณะพยาน          2หนวยกิต 



(Law of Evidence) 

(Introduction to Civil and Commercial Code) 
(สําหรับนักศกึษาคณะรัฐศาสตร) 

(Judicial Process) 
(สําหรับนักศกึษาคณะรัฐศาสตร) 

(Business Law 2) 
(สําหรับนักศกึษาคณะบริหารธุรกิจ) 

(Labour and Social Security Law) 

ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพงและคดีอาญา หลักในการรับฟงและไมรับฟง
พยานหลักฐาน รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเลาและพยานความเห็น ขอที่ศาลรูเอง ขอสันนิษฐาน และหนาที่นําสืบ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ภาค 5
 
LW 315 
กฎหมายแพงและพาณิชย          3หนวยกิต 

ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบางลักษณะ คือ บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป บุคคล ทรัพย นิติกรรมและสัญญา หนี้ 
ครอบครัว และมรดก
 
LW 316 
กระบวนการยตุิธรรมและระบบศาลไทย        3หนวยกิต 

ศึกษากระบวนการยุติธรรมไทย หลักเกณฑการดําเนนิคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
สาระสําคัญของการพิจารณาและสืบพยานในศาล ระบบศาลในประเทศไทย กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการตุลา
การ งานฝายตลุาการและงานธุรการของศาล ช้ันของศาล เขตอํานาจศาล องคคณะศาล
 
LW 317 
กฎหมายธุรกจิ 2           3หนวยกิต 

ศึกษากฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจที่สําคัญ ตั้งแตกอตั้ง การจดทะเบียนการขออนุญาตจัดตั้งวัตถุประสงค 
อํานาจหนาที่ การดําเนนิการ การเลิกกิจการของสถาบันธุรกิจที่ดําเนนิงานโดยเอกชนคนเดยีว หางหุนสวน บริษทั
จํากัด บริษัทมหาชน ธุรกิจเงนิทุนหลักทรพัย และเครดิตฟองซิเอร สหกรณ รัฐวิสากจิ สมาคม หอการคา พ.ร.บ. การ
บัญชี พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย กฎมายที่กําหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจ เชน กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัทและการดําเนนิธุรกิจอื่น ๆ 
 
 
LW 401 
กฎหมายแรงงานและประกนัสังคม        3หนวยกิต 



ศึกษากําเนิดและหลักสําคัญของกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธและกฎหมายประกันสังคม
 
LW 402 
กฎหมายทีด่ิน           3หนวยกิต 
(Land Law) 

(Public International Law) 

(Financial Institution Law) 

(Private International Law) 

(Taxation Law) 

ศึกษาประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการจดัสรรที่ดินและกฎหมายอาคารชุด
 
LW 403 
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง        3หนวยกิต 

ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตันของกฎหมายระหวางประเทศ ส่ิงที่อยูภายใตบังคับแหงกฎหมายระหวางประเทศ เขตแดน
ของรัฐ ทะเลหลวง องคการของรัฐในความสัมพันธระหวางประเทศ กิจการระหวางประเทศ การระงับขอพิพาท
ระหวางประเทศ สงคราม ความเปนกลาง
 
LW 404 
กฎหมายเกีย่วกับสถาบันทางการคลังของรัฐ       3หนวยกิต 

ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วธีิการงบประมาณ และระบบภาษีอากร หลักเศรษฐสาสตรที่
เกี่ยวกับการเงนิและการคลัง ซ่ึงองคกรของรัฐอันไดแกฝายนิติบัญญัติใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ
 
LW 405 
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา      3หนวยกิต 

ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตนของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล การจําแนกบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร 
การจําแนกนิตบิุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร การไดสิทธิหรือสถานะของคนตางดาว การขัดกนัแหงกฎหมาย อํานาจ
หนาที่และอํานาจศาล อํานาจเด็ดขาดของรัฐในคดีอาญา การรวมมือระหวางประเทศปราบอาชญากรรม การสงผูราย
ขามแดน ผลของคําพิพากษาทางอาญาทางตางประเทศ
 
 
 
 
LW 406 
กฎหมายเกีย่วกับภาษีอากร         3หนวยกิต 



ศึกษาหลักการของการภาษีอากรและรายไดอ่ืน ๆ ของรัฐบาล ชนิดของภาษี และอัตราภาษี นโยบายภาษี การ
บริหารงานดานภาษี สาระสาํคัญของกฎหมาย ภาษีอากร
 
LW 407 
เศรษฐศาสตรการเมืองสําหรับนักกฎหมาย        3หนวยกิต 
(Political Economics for Lawyers) 

(Political Sociology for Lawyers) 

(Military Law) 

(Comparative Constitutional Law) 

(Comparative Administrative Law) 

ศึกษาความรูอันเปนรากฐานในทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีและระบบเศรษฐกิจแนวความคิดของสํานักตาง ๆ ระบบ
เศรษฐกิจเปรียบเทียบ ระบบเศรษฐกิจของไทย รากฐานความกาวหนาทางเศรษฐกิจ จดุมุงหมายของเศรษฐกิจและ
สังคม ปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน
 
LW 408 
สังคมการเมืองสําหรับนักกฎหมาย        3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนจริงทางการเมืองโดยใชทฤษฎีทางสังคมวทิยาของสํานักตาง ๆ เพื่อทําความเขาใจกับสภาพของอํานาจ
ทางการเมืองในประเทศเสรปีระชาธิปไตย ประเทศสังคมนิยม ประเทศกําลังพัฒนาและใชเปนแนวทางวิเคราะห
ความสัมพันธทางกฎหมายและการเมืองในประเทศ
 
LW 409 
กฎหมายทหาร           3หนวยกิต 

ศึกษากฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก
 
LW 410 
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ         3หนวยกิต 

ศึกษาความหมายของกฎหมายเปรียบเทยีบ และรัฐธรรมนูญเปรียบเทยีบและศกึษาถงึหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญใน
ประเทศที่สําคัญ เพื่อเปนแนววิเคราะหกฎมายรัฐธรรมนูญของไทย
 
 
 
 
LW 411 
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ         3หนวยกิต 



ศึกษาความหมายของกฎหมายเปรียบเทยีบ และกฎหมายปกครองเปรยีบเทียบ และศึกษาถึงหลักกฎหมายปกครองใน
ประเทศที่สําคัญ เพื่อเปนแนววิเคราะหกฎหมายปกครองของไทย
 
LW 412 
กฎหมายวาดวยระบบพรรคการเมือง        3หนวยกิต 
(Law on Political Parties) 
ศึกษาระบบพรรคการเมือง แนวนโยบายและวิธีดําเนนิงานของพรรคการเมือง กฎหมายและกฎขอบงัคับตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับพรรคการเมือง 
 
LW 413 

(Election Law) 
ศึกษากฎหมายวาดวยการเลอืกตั้งและกฎขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(Customs Law) 

(Land Reform Law) 

(Agricultural Law and Procedure of the Court) 

(Law on Administration of State Affairs) 

กฎหมายเลือกตั้ง           3หนวยกิต 

 
LW 414 
กฎหมายศุลกากร          3หนวยกิต 

ศึกษาพระราชบัญญัติศุลกากร พระราชกฤษฎีกากําหนดพิกัดอัตราภาษศีุลกากร ระเบยีบการชําระภาษีศุลกากรขาเขา
และขาออก
 
LW 415 
กฎหมายเกีย่วกับการปฏิรูปที่ดิน         3หนวยกิต 

ศึกษาขอบเขตและการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดิน หลักการใชประโยชนในที่ดิน ความสัมพันธตามกฎหมายระหวางผูมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินกับรัฐหรือเอกชน การจดัระบบที่ดิน ตลอดจนกฎหมายและกฎขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดระบบที่ดนิเพื่อความเปนธรรมในสังคม
 
LW 416 
กฎหมายวาดวยการเกษตรและวิธีพิจารณาความในศาลเกษตร     3หนวยกิต 

ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับเกษตรกร กฎหมายและกฎขอบังคับตาง ๆเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความในศาลเกษตร
LW 417 
กฎหมายเกีย่วกับระเบยีบบริหารราชการแผนดิน       3หนวยกิต 



ศึกษาหลักสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายและกฎขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
 
LW 418 
กฎหมายเกีย่วกับการขนสงและการจราจร        3หนวยกิต 
(Transportation and Traffic Law) 

 

(American Legal Institution) 

(Parliamentary Law) 

(Economic Law) 

ศึกษากฎหมาย กฎขอบังคับและวิธีดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการขนสง กฎหมายและกฎขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับ
การจราจร ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ

LW 419 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย         3หนวยกิต 
(English for Lawyers) 
ศึกษาถอยคําสํานวนกฎหมายเปนภาษาอังกฤษ 
 
LW 420 
สถาบันกฎหมายอเมริกัน          3หนวยกิต 

ศึกษาสถาบันตาง ๆ ในระบบกฎหมายอเมริกัน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดเกีย่วกับวชิาชีพกฎหมาย อํานาจตุลาการ 
ศาลและระบบการพิจารณาโดยลูกขุน รวมทั้งผลกระทบของระบบสหพันธที่มีตอสถาบันตาง ๆ ดังกลาว
 
LW 421 
กฎหมายรัฐสภา           3หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาของไทยและของตางประเทศ อํานาจหนาทีข่องรัฐสภา อาทิอํานาจหนาที่ใน
การตรากฎหมาย การควบคุม ฝายบริหาร อํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรือ่งตาง ๆ ตลอดจนอํานาจ หนาที่
ของประธานสภาคณะกรรมาธิการรัฐสภา และตุลาการรัฐธรรมนูญ
 
 
 
 
 
LW 422 
กฎหมายเศรษฐกิจ          3หนวยกิต 



ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และที่มาของกฎหมายเศรษฐกจิ ความสัมพันธ ระหวางกฎหมายกับเศรษฐกิจ โดยเนนที่
บทบาทของภาครัฐและเอกชน ในการจัดระเบียบเศรษฐกิจที่เกีย่วกับกระบวนการการผลิต การกระจายผลผลิตและการ
บริโภค
 
LW 423 
การวาความ           3หนวยกิต 
(Lawyer Practice) 

(Problems in Civil Law) 

(Law on Intellecutual Property) 

(Comparative Civil Law) 

(Comparative Business Law) 

ศึกษาหลักวิชาวาความ ใหทราบการเตรียมคดี การแตงคําฟอง แตงคําใหการ วิธีแถลงขอคานหรือขอตอสู วิธีซักถาม
พยาน การถามคาน การถามติง การทําคําแถลงสํานวน หลักสําคัญของกฎหมาย ทนายความและขอบังคับ เกี่ยวกบั
ทนายความ และการพาไปดศูาลในขณะทีท่ําการพิจารณา
 
LW 424 
ปญหาในกฎหมายแพง          3หนวยกิต 

การศึกษาวิจยัจากเอกสารของนักศึกษาแตละคน ซ่ึงจะนํามารายงานเพื่อการอภิปรายและวิจารณในหองเรียน เกีย่วกับ
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งในวิชากฎหมายแพง รวมทั้งการสังเกต การพิจารณาของศาลในคดีแพง
 
LW 425 
กฎหมายเกีย่วกับทรัพยสินทางปญญา        3หนวยกิต 

ศึกษาหลักกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในเครื่องหมายการคา 
LW 426 
กฎหมายแพงเปรียบเทียบ          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักกฎหมายแพงของไทยเปรียบเทยีบกับหลักกฎหมายแพงของตางประเทศ
 
 
 
 
 
LW 427 
กฎหมายธุรกจิเปรียบเทียบ         3หนวยกิต 



ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับหุนสวนบรษิทัของไทยเปรยีบเทียบกับหลักกฎหมายหุนสวนบริษัทของตางประเทศ 
เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมายพาณิชยในประเทศตาง ๆ ตลอดจนหลักกฎหมายขัดกัน
 
LW 428 
กฎหมายวาดวยการธนาคาร         3หนวยกิต 
(Banking Law) 

(Industrial Law) 

(Investment Law) 
ศึกษาสิทธิและหนาที่ของผูที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายแหงการกําหนดกฎเกณฑอันเปนการชักจูงใจผูเขา
มาลงทุน กฎหมายเกีย่วกับการประกอบอาชีพของคนตางดาว รวมทั้งการพิจารณากฎหมายเกีย่วกับ การลงทุนของ
ประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศทีก่ําลังพัฒนา
 
LW 431 
หลักการบัญชสํีาหรับนักกฎหมาย         3หนวยกิต 
(Accounting for Lawyers) 
ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่วกบัการทําบัญชี การพิจารณาปญหาของการทําบัญชี ในทางธุรกิจ กฎหมายเกีย่วกับการบัญชี
และการดําเนนิคดีเกีย่วกับบญัชี

(Law of International Trade) 

ศึกษากฎหมาย กฎขอบังคับและวิธีดําเนินตาง ๆ เกี่ยวกบัธนาคาร
 
LW 429 
กฎหมายเกีย่วกับอุตสาหกรรม         3หนวยกิต 

ศึกษาหลักสําคัญของกฎหมายเกีย่วกับอุตสาหกรรม สภาพและขอบเขตของกฎหมายที่ใชในการควบคุมการประกอบ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการควบคุมส่ิงที่เปนพิษที่เกดิจากการประกอบอุตสาหกรรม
 
LW 430 
กฎหมายเกีย่วกับการลงทุน         3หนวยกิต 

 
 
 
 
 
LW 432 
กฎหมายการคาระหวางประเทศ         3หนวยกิต 



ศึกษาหลักการและวิธีการทัว่ไปในการซื้อขายระหวางประเทศ คําเฉพาะทางการคาในการคาระหวางประเทศ สัญญา
ซ้ือขายแบบ ซี.ไอ.เอฟ. สัญญาซื้อขายแบบ เอฟ. โอ. บี. การชําระเงินในการซื้อขายระหวางประเทศ การประกันทาง
ทะเล และการอนุญาโตตุลาการ
 
LW 433 
กฎหมายพาณชิยนาว ี          3หนวยกิต 
(Maritime Law) 

การคุมครองผูบริโภค 
(Anti Trust and Consumer Protection Law) 

 
LW 435 
กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย        3หนวยกิต 
(Security Exchange Law) 

(Major Business Contracts) 

กฎหมายเกีย่วกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน และวิธีพิจารณาคดคีรอบครัว   3หนวยกิต
(Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Court) 

ศึกษากฎเกณฑการขนสงระหวางประเทศ การใชหลักการกฎหมายขดักัน และการใชหลักการกฎหมายบังคับกบัสิทธิ 
หนาที่ความรบัผิดชอบของเจาของ กัปตัน ผูวาจาง ลูกเรอื การประกันภัยทางทะเล
 
LW 434 
กฎหมายปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและ       3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎแีละแนวความคดิที่ทําใหมีความจําเปนในการตรากฎหมายปองกันการผูกขาดและการกดีกันทางการคา 
กฎหมายคุมครองสิทธิของผูบริโภค การแกไขหรือเยยีวยาความเสยีหายอันเกดิแกผูบริโภค โดยเปรยีบเทียบหลักการ
และมาตรการทางกฎหมายทีใ่ชแกไขปญหาดังกลาวของประเทศไทยและประเทศอื่น

ศึกษาความเปนมา สภาพของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกีย่วของกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย
 
LW 436 
สัญญาสําคัญทางธุรกิจ          3หนวยกิต 

ศึกษาวเิคราะหถึงหลักและเทคนิคของสัญญาที่สําคัญทางธุรกิจตั้งแตช้ันเจรจาจนถึงการยกรางสัญญา ศึกษาถึงรูปแบบ
และลักษณะเฉพาะของสัญญาทางธุรกิจตั้งแตสัญญาพื้นฐานจนถึงสัญญาธุรกิจระหวางประเทศ วิเคราะหถึงรูปแบบ 
ชองวาง และเงื่อนไขที่ไดเปรียบเทียบและเสียเปรียบในสัญญาแตละเรื่อง
 
 
LW 437 



ศึกษาสาเหตแุหงการกระทาํผิดของเด็ก การควบคุมและแกไขเด็กกระทําผิดดวยวิธีการศาลเยาวชนและครอบครัว หลัก
สําคัญของกฎหมายจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ 
 
LW 438 

(Legal Profession) 

(Problems in Criminal Law) 
การศึกษาวิจยัจากเอกสารของนักศึกษาแตละคน ซ่ึงจะนํามารายงาน เพื่อการอภิปรายและวิจารณในหองเรียน เกีย่วกับ
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ในวิชากฎหมายอาญา รวมทั้งการสังเกตการพิจารณาของศาลในคดีอาญา
 
LW 440 
อาชญากรรมวิทยาและทณัฑวิทยา         3หนวยกิต 
(Criminology and Penology) 
ศึกษาความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตขุองอาชญากรรม กระบวนการ
ยุติธรรมกับอาชญากรรม การปองกันอาชญากรรม ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษ การบริหารงาน
เรือนจํา การคมุประพฤติและการพักการลงโทษ
 

(Forensic Medicine) 

(Comparative Criminal Law) 

หลักวิชาชีพนกักฎหมาย          3หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการของวิชาชพีกฎหมาย หนาที่และงานของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ มารยาทและวนิัย อุดมคต ิ
องคการกอตั้งและควบคุมผูประกอบอาชพีทางกฎหมาย
 
LW 439 
ปญหาในกฎหมายอาญา          3หนวยกิต 

LW 441 
นิติเวชวิทยา           3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติและความมุงหมาย การชันสูตรพลิกศพ การพิสูจนบุคคล หลักวินจิฉัยการตาย เหตุตาย ยาพษิ การตรวจ
ตาง ๆ ทางนิติเวชวิทยา ความผิดทางเพศ อันตรายจากการจราจร
 
 
 
LW 442 
กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ         3หนวยกิต 



ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่วกบักฎหมายอาญาในระบบประมวลกฎหมาย เปรียบเทยีบกับสถาบัน และทฤษฎีกฎหมาย
ของประเทศที่ใชคอมมอนลอร
 
LW 443 
การสืบสวนและสอบสวน         3หนวยกิต 
(Criminal Process) 
ศึกษากระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดอาญา 
สิทธิของผูตองหาตามรัฐธรรมนูญ 
 
LW 444 

(Problems in Criminal Procedure Law) 
การศึกษาวิจยัจากเอกสารของนักศึกษาแตละคน ซ่ึงจะนํามารายงานเพื่อการอภิปรายและวิจารณในหองเรียนเกีย่วกับ
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งในวิชากฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งการสังเกตการพจิารณาของศาลในคดีอาญา

(Problems in Civil Procedure Law) 

(Humen Rights) 

(Law on International Organization) 

ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา        3หนวยกิต 

 
LW 445 
ปญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง        3หนวยกิต 

การศึกษาวิจยัจากเอกสารของนักศึกษาแตละคน ซ่ึงจะนํามารายงานเพื่อการอภิปรายและวิจารณในหองเรียนเกีย่วกับ
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง รวมทั้งการสังเกตการพิจารณาของศาลในคดีแพง
 
LW 446 
สิทธิมนุษยชน           3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิดและปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการและกฎเกณฑที่มีสภาพเปน
กฎหมายและที่เปนเพยีงนามธรรม วิธีการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนของเขตแหงการใชสิทธขิอง
มนุษยในสังคม
 
 
 
 
LW 447 
กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ        3หนวยกิต 



ศึกษาปญหากฎหมายที่เกี่ยวกับองคการสหประชาชาติ และปญหาที่สําคัญอื่น ๆ ซ่ึงมีผลตอองคการระหวางประเทศทั้ง
ประเภททัว่ไป และในระดับภูมิภาค
 
LW 448 
ปญหากฎหมายระหวางประเทศ         3หนวยกิต 
(Problems of International Law) 
ศึกษาขอบเขตของกฎหมายระหวางประเทศที่ใชปรับขอเท็จจริงตามสถานการณในปจจุบันโดยพิจารณาจากคดีที่
เกิดขึ้นเปนเรื่อง ๆ ไป
 
LW 449 

(Asian Law) 

(Air Law) 

(International Law of the Sea) 

กฎหมายอาเซียน           3หนวยกิต 

ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายเฉพาะเรื่องในกลุมประเทศอาเซียน
 
LW 450 
กฎหมายอากาศ           3หนวยกิต 

ศึกษาที่มาของกฎหมายอากาศ โครงสรางขององคกรบริหารการบิน การจราจรทางอากาศ สถานภาพของอากาศยาน 
สนามบิน และเครื่องชวยเดินอากาศ ผูประจาํหนาที่อากาศยานอุบัติเหตุอันเกิดแกอากาศยานและการสอบสวน การ
ขนสงทางอากาศ ความรับผิดตอความเสียหายอันกอใหเกิดขึ้นโดยอากาศยาน แกบุคคลที่สามบนพื้นผิว
 
LW 451 
กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล        3หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล ตั้งแตระยะระหวางศตวรรษที่ 16 - ศตวรรษที่ 17 จนถึงยุค
กอนสงครามโลกครั้งที่สอง รวมทั้งแนวความคิดและทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักเสรีภาพทางทะเลและหลักการ
แบง ทะเลในสมัยอดีต ศึกษาถึงลักษณะกฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเลยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงการ
ประชุมระหวางประเทศกรุงเจนีวา ตลอดจน วิเคราะหถึงฐานะทางกฎหมายของเขตนานน้ํา ตามอนสัุญญากรุงเจนีวา 
ค.ศ. 1958 และคําพิพากษาของศาลโลกในคดีสําคัญ ๆ ศึกษาถึงมาตรการในการควบคุม การขุดเจาะน้ํามันในทะเล และ
ลักษณะกฎหมายปองกันสภาพแวดลอมเปนพิษในทะเลจากน้ํามนั และกฎหมายการประมงของบางประเทศ ตลอดจน
ศึกษาแนวโนมใหมของกฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล และลักษณะการแบงเขตนานน้ําในสมัยปจจุบันจากการ
ประชุมระหวางประเทศวาดวยทะเลครั้งที่ 3
 
LW 452 



กฎหมายสิ่งแวดลอม          3หนวยกิต 
(Environmental Law) 

(Introduction to Roman Law) 

(Introduction to Anglo-American Law) 

(Islamic Law) 

(Legal Drafting and logislative Process) 

LW 457 
สังคมวิทยาทางกฎหมาย          3หนวยกิต 
(Sociology of Law) 

ศึกษากฎหมายเกีย่วกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม การจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การ
ควบคุมมลพิษ รวมทั้งหลักกฎหมายระหวางประเทศและสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการพทิักษส่ิงแวดลอม
 
LW 453 
กฎหมายโรมนัเบื้องตน          3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติและระบบกฎหมายโรมัน อันเปนรากฐานของระบบกฎหมายของประเทศที่ใชประมวลกฎหมายใน
ปจจุบัน
 
LW 454 
กฎหมายอังกฤษและอเมริกนัเบื้องตน        3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติ ระบบศาลและบอเกิดของกฎหมายแองโกล-อเมริกัน
 
LW 455 
กฎหมายอิสลาม           3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติและอารยธรรมของศาสนาอิสลามที่เปนรากฐานของระบบกฎหมายอิสลาม บอเกิดของกฎหมาย ระบบ
ศาลและหลักกฎหมายอิสลาม
 
LW 456 
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ       3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบและหลักสําคญับางประการเกี่ยวกับการรางกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการในการจดัทํากฎหมาย
 
 
 
 

ศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มีอิทธิพลตอวิวัฒนาการของกฎหมาย



 
LW 458 
คอมพิวเตอรสําหรับนักกฎหมาย         3หนวยกิต 
(Computer for Lawyers) 

(Language of Thai Law) 

(Law of Arbitration) 

 
 
MA 103 
คณิตศาสตรพื้นฐาน          3หนวยกิต 
(Basic Mathematics)  
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

ศึกษาลักษณะและการใชงานของคอมพิวเตอร การนําคอมพิวเตอรไปใชงานดานกฎหมายรวมทัง้ความรูเกีย่วกับ
กฎหมายทีเ่กีย่วของกับคอมพิวเตอร และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
 
LW 459 
ภาษากฎหมายไทย          3หนวยกิต 

ศึกษากฎหมายไทยในสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร อิทธิพลของภาษาตางประเทศที่มีตอภาษา
กฎหมายไทย ลักษณะของภาษากฎหมายในปจจุบัน โวหารกฎหมายที่ดีและฝกฝนโวหารกฎหมาย
 
LW 460 
กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ         3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะสําคัญของกระบวนการระงบัขอพิพาท โดยวิธีอนุญาโตตุลาการกฏหมายที่เกีย่วของ ขอบังคับ 
อนุญาโตตุลาการตางๆ ตลอดจนอนุสัญญาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศที่สําคัญ 
 
LW 461 
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง        3หนวยกิต 
และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่ 
(Law on Administrative Procedure and Liability for the Wrongful Acts of officials) 
ศึกษาลักษณะสําคัญของการปฏิบัติราชการทางปกครอง และขอบเขตความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่
 
 
 
 



ศึกษาตรรกศาสตรและเซตเบื้องตน ฟงกช่ัน และการดําเนินการระบบจํานวนจริง ปริภูมิเวกเตอร โปรแกรมเชิงเสน 
การนับ ความนาจะเปน เมทริกซ และแนวความคิดเกีย่วกับแคลคูลัสเบื้องตน
 
MA 104 
พีชคณิต            3หนวยกิต 
(Algebra)  
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

(Trigonometry)  
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

 

(Geometry) 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

 

(Analytic Geometry) 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

 
 
MA 111 
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคลัูส 1         3หนวยกิต 
(Analytic Geometry and Calculus 1)  
PR : คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ MA 103 

ศึกษาเซตจํานวนจริง ฟงกชัน ความสัมพนัธ พิกัดคารทเีซียน ตัวกําหนดเมทริกซการนับและทฤษฎีบททวินาม
 
MA 105 
ตรีโกณมิต ิ           3หนวยกิต 

ศึกษาฟงกชัน วงกลม และการประยุกต

MA 106 
เรขาคณิต           3หนวยกิต 

ศึกษาพัฒนาการของเรขาคณิตในยุคกอนยุคลิค และยุคยุคลิค เรขาคณิตในสองมิติและสามมิติ จุด เสนตรงและระนาบ 
บทนิยามของเซตของจุด การลงรอยกัน การขนานและความคลายกันของเซตของจุด พืน้ที่ของรูปหลายเหลี่ยมและ
เซกเตอร (จักรภาค) พื้นที่และปริมาตรในปริภูมิ

MA 109 
เรขาคณิตวิเคราะห          3หนวยกิต 

ศึกษาเสนตรง วงกลม ภาคตดักรวย และเรขาคณิตวิเคราะหในสามมิติ



ศึกษาเรื่องเซต ลิมิตและความตอเนื่อง อนพุันธของฟงกชัน การประยกุตของอนุพันธ การอินทิเกรต อนุพันธและ
อินทิกรัลของฟงกชันอดิสัย
 
MA 112 
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคลัูส 2         3หนวยกิต 
(Analytic Geometry and Calculus 2)  
PR : MA 111  

(Calculus 1)  
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

(Calculus 2 ) 
PR : MA 113  
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

(Fundamental Concept in Mathematics I ) 

(Fundamental Concept in Mathematics II ) 

ศึกษาระเบยีบวิธีการอินทิเกรต เรขาคณิตวเิคราะห พกิัดเชิงขั้ว สมการเชิงอนุพันธเวกเตอรเมทริกซ และตัวกําหนด 
จํานวนเชิงซอน
 
MA 113 
แคลคูลัส 1           3หนวยกิต 

ศึกษาเซต จํานวนจริง กราฟและฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกตใชอนุพันธ
 
MA 114 
แคลคูลัส 2           3หนวยกิต 

ศึกษาผลตางอนุพันธ และปฎิยานุพนัธ อินทิกรัลจํากัดเขต ฟงกชันลอการิธึม ฟงกชันชี้กําลัง เทคนิคการอินทิเกรต 
แคลคูลัสเชิงอนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร เมทริกซและโปรแกรมเชิงเสนเบื้องตน
 
MA 201 
แนวความคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร 1        3หนวยกิต 

ศึกษาเรื่องตรรกศาสตร เซต ความสัมพันธและฟงกชัน วธีิเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน
 
 
MA 202 
แนวความคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร 2        3หนวยกิต 

ศึกษาเรื่องระบบจํานวน (จํานวนนับ จํานวนเต็ม จํานวนจริง จํานวนเชิงซอน) และพีชคณิตเชิงเสน



 
MA 203 
ประวัติคณิตศาสตร          3หนวยกิต 
(History of Mathematics ) 

(Analytic Geometry and Calculus 3 )  
PR : MA 112  

(Advanced Calculus 1 ) 
PR : MA 213  

(Differential Equations ) 
PR : MA 112  
ศึกษาสมการเชิงอนุพันธแบบสามัญ และการประยุกต

 

ศึกษาคณติศาสตรเกี่ยวกับระบบตัวเลขของชาติตาง ๆ กอนศตวรรษที่ 17 ปรัชญาทางคณิตศาสตรและแนวความคิด
ของคณิตศาสตรสมัยใหม ชีวประวัติและพัฒนาการของการศึกษาคณติศาสตรในประเทศไทย 
MA 213 
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคลัูส 3         3หนวยกิต 

ศึกษาเรขาคณติวิเคราะหในสามมิติ เวกเตอรใน 2 และ 3 มิติ อนุพันธยอยและผลตาง อนุพันธรวม การประยุกตของ
อนุพันธยอยกบัคากับคาสูงสุดและคาต่ําทีสุ่ด อินทิกรัลหลายช้ัน
 
MA 214 
แคลคูลัสขั้นสูง 1          3หนวยกิต 

ศึกษาปริภูมเิวกเตอร และแนวความคิดเชิงโทโพโลยี ลําดับและอนกุรมอนันต ความตอเนื่อง
 
MA 216 
สมการเชิงอนุพันธ          3หนวยกิต 

 
 
 
 

MA 217 
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1        3หนวยกิต 
(Mathematical Methods for Physical Science 1 ) 
ศึกษาการหาอนุพันธและการอินทิเกรตเชงิตัวเลข อนุกรมฟูริเยร สมการเชิงอนุพันธแบบสามัญแคลคูลัสของการแปร
ผัน สมการอินทิกรัล ฟงกชันของจํานวนเชงิซอน 



 
MA 218 
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2        3หนวยกิต 
(Mathematical Methods for Physical Science 2 ) 
ศึกษาวเิคราะหเวกเตอร ระบบพิกัด เมตรกิซและตวักําหนด ทฤษฎกีลุม 

(Number Systems ) 

ตรรกศาสตรและเซต          3หนวยกิต 
(Logic and Sets ) 

ทฤษฎีของจํานวน 1          3หนวยกิต 
(Theory of Number 1 ) 

 

(Matrix Theory and Linear Algebra 1 ) 

 
MA 223 
ระบบจํานวน           3หนวยกิต 

ศึกษาสัจพจนและทฤษฎีบทของจํานวนธรรมชาติ จํานวนเต็ม จํานวนตรรกยะ จํานวนจริงและจํานวนเชิงซอน
 
MA 224 

(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
ศึกษาภาษาของคณิตศาสตร ระเบียบวิธีเชิงสัจพจนทีย่ังกาํหนดรูปแบบไมไดกับสัจพจน ประพจนเชิงตรรกศาสตร 
ความสมเหตุสมผล สัจพจน และกฎของการอนุมาน พีชคณิตของเซตเบือ้งตน (เซตจํากัด เซตอนันต เซตที่เปนอันดับ 
และเซตของจดุ) ความแยงกนัแตจริงของทฤษฎีเซต รูปนัยนิยม และสหชัญาณนิยม
 
MA 225 

ศึกษาทฤษฎีบทหลักมูลของการหารลงตัว จํานวนเต็มที่เปนจํานวนเฉพาะตอกนั จํานวนลงรอยกนั เศษตกคาง ทฤษฎี
บทของแฟรมาตและทฤษฎบีทของออยเลอร ดรรชนีและสมการดีโอฟานทีน
 
 

 
 
MA 226 
ทฤษฎีเมทริกซและพีชคณิตเชิงเสน 1        3หนวยกิต 

ศึกษาเมทริกซ พีชคณิตของเมทริกซ คาลําดับชั้น เมทริกซผกผัน ระบบสมการเชิงเสน ตัวกําหนด ปรภูมิแบบยุคลิค 
ความเปนอิสระเชิงเสนฐานและมิติ ปริภูมิยอย



 
MA 227 
ทฤษฎีสมการเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Introduction to Theory of Equations ) 
ศึกษาสมการพหุนามและรากของสมการพหุนาม โดยเฉพาะสมการกาํลังสามและสมการกําลังส่ี การแบงแยกของราก 
ชวงของรากและการประมาณคาราก

(Introductory Combinatorics ) 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักเบื้องตนของการแจงนบั หลักของการนําเขา – การตัดออกฟงกชันกอกําเนิด สมการในรูปหมุนเวยีน 
ทฤษฎีกราฟเบือ้งตนและขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ทฤษฎีดีไซนเบื้องตน

(Introduction to Non-Euclidean Geometry ) 

(Mathematics of Population ) 

MA 315 

(Advanced Calculus 2 )  
PR : MA 214  

 
MA 228 
คณิตศาสตรเชิงวิธีจัดหมูเบื้องตน         3หนวยกิต 

 
MA 233 
เรขาคณิตนอกระบบยุคลิคเบือ้งตน        3หนวยกิต 

ศึกษาเซตของสัจพจน สัจพจนที่หาของยคุลิค ขอความแยงกนัแตจริง พัฒนาการของเรขาคณิตนอกระบบยุคลิค การ
แปลงโครงรางอันดับของเรขาคณิต เสนขนานทฤษฎีบทของเสนขนานในเรขาคณิตนอกระบบบุคลิค คุณสมบัติของ
เสนขนาน มุมแหงการขนาน เรขาคณิตไฮเพอรโบลิก รูปส่ีดานของแซกเซอรี่ รูปส่ีดานของลัมแบรต จุดสมนัยโคง
จํากัดและคุณสมบัติการวัดพื้นที่เรขาคณติเชิงวงรี และผลบวกของมุมภายในของรปูสามเหลี่ยม
 
MA 301 
คณิตศาสตรประชากร          3หนวยกิต 

ศึกษาการคํานวณตารางชีพ โพรเจกชันประชากร การวิเคราะหเมทริกซโพรเจกชัน และการเปลี่ยนแปลงของเมทริกซ
โพรเจกชันในชวงเวลา ปญหาของเพศ และการใชระบบสมการที่แตกตางกัน กระบวนการเกิดและการตาย
 
 
 

แคลคูลัสขั้นสูง 2          3หนวยกิต 

ศึกษาแคลคูลัสเชิงเวกเตอร (อนุพันธและอินทิกรัล)



 
MA 317 

(Partial Differential Equations ) 
PR : MA 216  

MA 323 
การวิเคราะหเชิงเวกเตอร          3หนวยกิต 
(Vector Analysis )  
PR : MA 214  

ทฤษฎีเมทริกซและพีชคณิตเชิงเสน 2        3หนวยกิต 
(Matrix Theory and Linear Algebra II ) 
PR : MA 226  

ทฤษฎีจํานวน 2           3หนวยกิต 
(Theory of Number II ) 
ศึกษาลําดับฟโบนักชี เศษสวนตอเนื่อง สมการแบบแพลล ทฤษฎีบทเศษเหลือ รากปฐมฐาน เศษตกคางกําลังสอง 
สัญลักษณแบบเลอจองด ทฤษฎีบทประกอบของเกาส กฎสวนกลับกําลังสอง สัญลักษณ แบบยา โคบี ผลบวกของ
กําลังสองสองจํานวน 
 
MA 326 

(Modern Algebra I ) 
PR : MA 223  

สมการเชิงอนุพันธยอย          3หนวยกิต 

ศึกษาตวัดําเนนิการเชิงเสนและสมการเชิงเสน การแยกตวัแปร ปญหาคาขอบ ผลเฉลยของสมการที่ไมเปนเอกพนัธ 
การจําแนกสมการอันดับสองและปญหาพิเศษ
 

ศึกษาอินทกิรัลตามเสนและอินทิกรัลตามพื้นผิว เกรเดียนต ทฤษฎีบทการลูออกเคิรล ทฤษฎีบทของสโตกส ลาปลา
เซียน ทฤษฎีบทของกรีน เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ
 
MA 324 

ศึกษาการแปลงเชิงเสน การแทนการแปลงเชิงเสนดวยเมทริกซ เมทริกซคลาย การเปลี่ยนเมทริกซคลายเปนเมทรกิซ
เฉียงโดยการแปลงคลาย คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง พหุนามเอกพันธกําลังสองและการประยุกตกับพื้นผิวกําลังสอง
 
MA 325 

พีชคณิตสมัยใหม 1          3หนวยกิต 



ศึกษาวง และโดเมนเชิงจํานวนเต็มเบื้องตน โดเมนของตรรกยะ กึ่งกลุมและกลุมยอย กลุมปนสวน ทฤษฎีบทฟงกชัน
ถายแบบและฟงกชันถอดแบบ กลุมวัฎจักร กลุมอะบีเลียนแบบจํากัด กลุมเรียงสลับเปลี่ยน และทฤษฎีบทของซิโลว
 
MA 327 
พีชคณิตแบบบลู           3หนวยกิต 
(Boolean Algebra ) 

(Foundations of Geometry )  
PR : MA 109  

(Introduction to Topololgy ) 
PR : MA 224  

(Graph Theory ) 

เรขาคณิตการแปลง          3หนวยกิต 
(Transformational Geometry ) 

ศึกษาพีชคณิตของตรรกศาสตร เซตและสัจพจน การดําเนินการ และทฤษฎีของพีชคณิตแบบบลู
 
MA 333 
รากฐานเรขาคณิต          3หนวยกิต 

ศึกษาโครงสรางเชิงสัจพจนของเรขาคณิตในระบบยุคลิคและนอกระบบยุคลิค และเรขาคณิตโพรเจกทีฟ
 
MA 334 
โทโพโลยีเบื้องตน          3หนวยกิต 

ศึกษาแนวความคิดมูลฐานของโทโพโลยีเบื้องตน ปริภูมเิมตริก ปริภูมโิทโพโลยี ความเชื่อมโยง ความปกคลุมแนน 
ความตอเนื่อง และความเชื่อมโยงอยางงาย
 
MA 335 
ทฤษฎีกราฟ           3หนวยกิต 

ศึกษากราฟชนิดตาง ๆ ทางเดินและความเชื่อมโยง ดีกรีกราฟ คาสุดขีด กราฟผลตัดการดําเนนิการบนกราฟ จดุตดั 
สะพาน กราฟตนไมและบลอ็ค กราฟบล็อค และกราฟจดุตัด ความเชื่อมโยง การโคจรไมซํ้าเสน การเปนกราฟระนาบ 
และการใหสีกราฟ
 
 
MA 336 

ศึกษาเรื่องฟงกชันหนึ่งตอหนึ่ง จากจดุสองจุดบนระนาบไปยังระนาบ การแปลง การลงรอยกัน ความคลาย และ
แนวความคิดเรื่องฟงกชัน การสะทอน การเลื่อนทางขนานและการหมนุ



 
MA 337 
ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม          3หนวยกิต 
(Spherical Trigonometry ) 

MA 343 

(Fourier and Laplace Transform )  
PR : MA 214 , MA 216 

MA 344 

(Mathematical Genetics ) 

 

 

(Applied Mathematics ) 
PR : MA 343  

ศึกษาเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ เรขาคณิตเชงิทรงกลม สามเหลี่ยมเชิงขัว้ สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมฉากและ
สามเหลี่ยมเชิงทรงกลมเฉียง การแกปญหาแบบมาตรฐาน การแกปญหาแบบอื่น ๆ ของสามเหลี่ยมทรงกลมเฉียง การ
ประยุกตเกีย่วกับทรงกลมโลกและทรงกลมทองฟา
 

ผลการแปลงของฟูริเยรและลาปลาซ        3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎแีละการประยกุตผลการแปลงอินทิกรัลแบบตาง ๆ
 

คณิตศาสตรพันธุกรรม          3หนวยกิต 

ศึกษาถึงการประยุกตใชคณติศาสตรและสถิติในพันธุกรรม เชน การใชอัตราสวนความถี่ของยีนส (Genes) และจโีน
ไทพ (Genotypes) ประกอบกันเปนโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากร การใชสามเหลี่ยมดานเทาและระยะพกิัด
ฉากแทนประชากรแบบของเมนเดล (Mendel) การประยกุตใชความนาจะเปน การทดสอบสมมุติฐาน การนํารูปแบบ
คณิตศาสตรและสถิติจัดตั้งกฎ ทฤษฎี และสูตรในการวดัคาตาง ๆ ทางพันธุกรรม ตลอดจนการอภปิรายถึงความ
ประสานกันในวิทยาการทางคณิตศาสตร สถิติและพันธุกรรม การนําไปใชพรอมทั้งตัวอยางเพื่อใหเห็นจริง
 

 
 
 
 

MA 346 
คณิตศาสตรประยุกต          3หนวยกิต 



ศึกษาการประยุกตคณิตศาสตรในสาขาตาง ๆ เชน เศรษฐศาสตร เคมี ชีววิทยาและโดยเฉพาะสาขาฟสิกส (การสั่นของ
สปริง การประสานวงจรไฟฟา สมการเชิงอนุพันธยอยของสมการความรอน สมการของลาปลาซ และสมการคลื่น
พรอมทั้งการแกปญหาคาขอบ)
 

(Numerical Analysis I  ) 
PR : MA 214 , MA 226 

 
MA 403 
สัมมนา            1หนวยกิต 
(Seminar ) 

(Modern Algebra 2 )   
PR : MA 326 

(Projective Geometry) 
PR : MA 109 MA 333 
แนวความคิดเบื้องตนโปรเจกชันผานศูนยกลาง ทั้งภาวะรูปในความสมัพันธของรูปโปรเจกทีฟ ความสัมพันธ 

(Differential Geometry) 
PR : MA 109 MA 333 

MA 347 
การวิเคราะหเชิงตัวเลข 1          3หนวยกิต 

ศึกษาคาผิดพลาด อนุกรมเทยเลอร การประมาณคาในชวงและการคํานวณสมการแบบไมเปนเชิงเสน การลูเขาของผล
เฉลย ระบบสมการเชิงเสน อีลล-คอนดิชันและการปรบัเสนโคง

อภิปรายเกีย่วกับปญหาตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
 
MA 423 
พีชคณิตสมัยใหม 2          3หนวยกิต 

ศึกษากลุมอุดมคติ วงเศษตกคาง วงการหาร และสนาม สมาชิกที่ลดทอนไมไดและจํานวนเฉพาะ การแยกเปนตวั
ประกอบที่ลดทอนไมได โดเมนกําลังสอง วงพหนุาม การยืดขยายสนามและทฤษฎีของกาลัวส
 
MA 433 
เรขาคณิตภาพฉาย          3หนวยกิต 

ฮารมอนิก ทฤษฎีบทปาสกาล และเบรียนซเกี่ยวกับขั้วและเชิงขั้ว พืน้ผิวกําลังสอง
 
MA 434 
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ          3หนวยกิต 



ศึกษาเวกเตอรฟงกช่ันของจํานวนจริง เสนโคง ความโคง และความบดิ ทฤษฏีเสนโคง อาวัต และ ววิฒัน
 
MA 443 
ฟงกชันตวัแปรเชิงซอน          3หนวยกิต 
(Function of Complex Variables ) 

การวิเคราะหจาํนวนจริงเบื้องตน 1        3หนวยกิต 
(Introduction to Real Analysis I ) 

(Introduction to Real Analysis II ) 

(fourier Series and Boundary Value Problem ) 

 
 
 
 
 
MA 447 

ศึกษาระนาบเชิงซอน เซตของจุด ลิมิต และความตอเนื่อง การหาอนุพนัธ ฟงกชันวิเคราะหเงื่อนไขโคซี - รีมันห 
ทฤษฎีบทโคซี - โกสาท สูตรโคซี อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมโลรองต ทฤษฎีคาเรซิดิวและการประยุกต และการสง
คงรูป
 
MA 444 

ศึกษาลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ ทฤษฎบีทคาเฉลี่ย อินทิกรัลจํากัดเขต ลําดับและอนุกรมการลูเขาอยางสม่ําเสมอ 
MA 445 
การวิเคราะหจาํนวนจริงเบื้องตน 2        3หนวยกิต 

ศึกษาเซตของจุดในปรภิูมิแบบยุคลิค ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตวัแปร อนุพันธ ทฤษฎีบทของฟงกชัน
โดยปริยาย ปญหาคาสุดขีด และอินทิกรัลหลายชั้น
 
MA 446 
อนุกรมฟูริเยรและปญหาคาขอบ         3หนวยกิต 

ศึกษาปญหาคาขอบที่เกี่ยวกบัสมการเชิงอนุพันธในดานฟสิกส
 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 2          3หนวยกิต 
(Numerical Analysis II ) 
ศึกษาอินทกิรัลเชิงตัวเลข อนุพันธเชิงตวัเลข ปญหาคาเริ่มตนสําหรับสมการเชิงอนุพันธแบบสามญั ปญหาคาขอบ
สําหรับสมการเชิงอนุพันธแบบสามัญและสมการเชิงอนุพันธยอย 



 
MB 103 

(Introduction to Business Finance) 

MB 203 

(Business Finance) 

MB 301 

(Financial Management) 

การบริหารการเงินธุรกิจ 2         3หนวยกิต 
(Financial Management 2) 
ศึกษาโดยละเอียดถึงการพยากรณทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสัน้ ระยะปานกลางและระยะยาว โครงสราง
ทางการเงินและการใช Financial Leverage การประเมินคาของเงินทุน (Cost of Capital) นโยบายการจายเงินปนผล 
การประเมินคาของกิจการ การรวมและการเลิกกิจการ
 

(Money and Banking) 
ศึกษาบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ การพัฒนากาวหนาในระบบการเงิน การเครดิต ธนาคาร
กลาง ธนาคารพาณิชยและธรุกิจของธนาคาร ศึกษาเกีย่วกับปริมาณเงินและระดับราคา ภาวะเงินเฟอ และเงินฝด 
ตลอดจนหลักการของระบบการเงินระหวางประเทศ

 การเงินธุรกิจเบื้องตน          3หนวยกิต 

ไมเปดสอนสําหรับนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจศึกษารูปแบบของธุรกิจ และโครงสรางทางการเงิน การจัดหาเงินทุนใน
การดําเนนิธุรกิจและการขยายกิจการ การวางแผนทางการเงิน การจัดสรรเงินทุน รวมทั้งการศึกษาและวเิคราะหขอมูล
ทางการเงิน
 

การเงินธุรกิจ           3หนวยกิต 

ศึกษาถึงจุดหมายและหนาที่ของผูบริหารการเงิน การใชเครื่องมือทางการเงินเบื้องตน หลักการเบื้องตนในการจัดหา
เงินทุน และการจัดสรรเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงาน เพื่อจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการเงิน รวมทั้งการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาทั่วไปทางการเงิน
 

การบริหารการเงินธุรกิจ 1         3หนวยกิต 

ศึกษาโดยละเอียดเกีย่วกับการจัดสรรเงินทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพยหมุนเวยีน สินทรัพยถาวร และสินทรัพยอ่ืน ๆ ของ
ธุรกิจ เทคนิคการตัดสินใจจายลงทุนในกรณีตาง ๆ การวางแผนกําไร และคาของเงินทุนของกิจการ 
MB 302 

 
MB 303 
การเงินและการธนาคาร          3หนวยกิต 



 
MB 305 
หลักและนโยบายการลงทุน         3หนวยกิต 
(Principles and Policies of Investments) 
ศึกษาถึงวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนสวนบุคคลและธุรกิจ ลักษณะของหลกัทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หลักพื้นฐานทัว่ ๆ ไปเกีย่วกบัการลงทุนในหลักทรัพย

(Credit Management) 
ศึกษาถึงหลักการดําเนนิการใหสินเชื่อ โดยพิจารณางานและการจดัองคการของแผนกเครดิต การกาํหนดนโยบายและ
วิธีการพิจารณาในการใหเครดิต และการติดตามเรียกเก็บหนี้ประเภทของตราสารเครดิต แหลงของสินเชื่อ การ
ประเมินผลการบริหารเครดิต

(Business and Public Finance) 
ศึกษาถึงการควบคุมทางการคลังและการเงนิของรัฐบาล ในดานการปฏิบัติการและการบริหารเปรียบเทียบ การ
บริหารงานของรัฐพาณิชยและธุรกิจเอกชน จําแนกและวิเคราะหผลกระทบของการหารายได และการใชจายของ
รัฐบาล ที่มีตอการดําเนนิงานของธุรกิจเอกชน และความสัมพันธระหวางนโยบายการคลังกับนโยบายการเงิน 

(Financial Institution and Financial Market) 

MB 401 

(Personal Financial Management) 

 
MB 306 
การบริหารเครดิต          3หนวยกิต 

 
MB 307 
ธุรกิจกับการคลังรัฐบาล          3หนวยกิต 

MB 308 
สถาบันการเงินและการตลาดการเงิน        3หนวยกิต 

ศึกษาถึงบทบาทและหนาที่ หลักการบริหารงานและวิธีดาํเนินการโดยเฉพาะจัดหาเงนิทุน การใชเงนิทุนของสถาบัน
การเงินตาง ๆ ทั้งสถาบันการเงินในประเทศ และสถาบันการเงินระหวางประเทศ ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษารูถึงผลกระทบจากการดําเนินงานของสถาบันการเงินดังกลาว ตอการตัดสินใจวางนโยบายการ
ดําเนินงาน และการวางนโยบายทางการเงนิของธุรกิจ

การบริหารการเงินสวนบุคคล         3หนวยกิต 

ศึกษาถึงการจดัการทางดานการเงิน การวางแผนการเงินและการแกปญหาทางการเงนิที่เกิดขึน้ในชีวิตประจําวันของ
บุคคลธรรมดา การหารายไดการควบคุมคาใชจาย การออมทรัพย และการลงทุน ความสําคัญของภาษี การประกนัชีวิต
และทรัพยสิน การประกันสังคม
 



MB 402 

(Financial Management of the Small – Business) 

MB 403 

(Techniques of Financial Analysis and Reporting) 

MB 404 

(Financial Planning and Control) 

(Commercial Bank Management) 

 

(Research in Business Finance) 
ศึกษาหลักการวิจัยทางการเงนิธุรกิจ ตั้งแตการกําหนดประเด็นปญหาการตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลการเขียนรายงาน การนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการพยากรณ ภาวะทางการเงิน การศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการการพัฒนาวัตถุประสงคการวิจยั สําหรับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาขอมูลใน
อดีตและสถิติเพื่อเปนสื่อทําใหการวจิัยไดรับความสําเร็จ

การบริหารการเงินธุรกิจขนาดยอม        3หนวยกิต 

ศึกษาถึงรูปแบบตาง ๆ ของธุรกิจขนาดยอม การวางแผนกําไร เงินสดและการควบคุม การควบคุมภายใน โครงสราง
ของเงินทุน การจัดหาเงนิ การลงทุน ความเสี่ยงและการประกันภัย การคํานวณมูลคากิจการ การรวมและเลิกกจิการ
ของธุรกิจขนาดยอม
 

เทคนิคการวิเคราะหและทํารายงานทางการเงิน       3หนวยกิต 

ศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการ แลเทคนิคการจัดทํารายงานทางการเงิน การวิเคราะหทางการเงิน เพื่อใชประโยชนในการ
บริหารทางการเงิน
 

การวางแผนและควบคุมทางการเงิน        3หนวยกิต 

ศึกษาถึงเทคนคิและขั้นตอนในการวางแผน และการควบคุมทางการเงินของธุรกิจเพือ่ใหการดําเนนิงานบรรลุตาม
เปาหมาย การวัดและการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในองคการธุรกิจ
 
MB 405 
การบริหารธนาคารพาณิชย         3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการบริหารงานธนาคารพาณิชย เร่ิมตั้งแตการจดัองคการ การจัดการดานบุคลากร ความสัมพันธใน
หนวยงานและการกําหนดนโยบาย หลักในการรับฝากและการใหบริการตาง ๆ การพิจารณากําหนดสภาพคลอง การ
พิจารณาเปดสาขา และการตรวจสอบสาขา

 
MB 406 
การวิจยัทางการเงินธุรกิจ          3หนวยกิต 



 
MB 407 
การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ        3หนวยกิต 
(International Finance and Banking) 
ศึกษาเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ กลไกการชําระเงนิระหวางประเทศ การปริวรรตเงินตรา ตลาดแลกเปลี่ยน
เงินตรา ปญหาเงินตราระหวางประเทศ นโยบายควบคุมและสงเสริมการคาระหวางประเทศ นโยบาย บทบาท และการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินระหวางประเทศ
 
MB 408 
การวิเคราะหหลักทรัพย          3หนวยกิต 
(Security Analysis) 
ศึกษาการวิเคราะหและเลือกสินทรัพยทางการเงินเพื่อการลงทุน เทคนิคในการวเิคราะหหลักทรัพย ปจจัยทีก่ระทบตอ
มูลคาหลักทรัพย การพยากรณราคาหลักทรัพย การวเิคราะหภาวะตลาด การวิเคราะหรายงานทางการเงิน การบริหาร
และการประเมินผลกลุมหลักทรัพยลงทุน
 

(System and Policy of Central Bank) 

 

(Quantitative Analysis in Finance) 

MB 412 
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน         3หนวยกิต 
(Financial Risk Management) 
ศึกษาถึงปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของฝายบรหิารภายใตภาวะความไมแนนอน ปญหาทางการเงินเกีย่วกับ
ความเสี่ยงภัยในเรื่องความเสยีหายของสินทรัพย และการประเมินผลทางเลือกแตละวธีิเกี่ยวกับปญหาดังกลาว
 

MB 409 
ระบบและนโยบายธนาคารกลาง         3หนวยกิต 

ศึกษาบทบาทและหนาที่ธนาคารของประเทศตาง ๆ รวมทั้งธนาคารแหงประเทศไทย นโยบายการเงนิและการปรบั
ปริมาณเงินใหเหมาะสมเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจ

MB 410 
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน        3หนวยกิต 

ศึกษาวเิคราะห โดยนาํสถิติและคณิตศาสตรมาใชเพื่อหาขอยุติในการแกปญหาทางการเงิน รวมทัง้คณิตศาสตรทางการ
เงิน 

MB 415 
การดําเนนิงานธนาคารพาณิชย         3หนวยกิต 



(Bank Operation) 

 

(Financial Institution Management) 

 

(Seminar in Finanial Cases) 

 
MB 425 

(Project Evaluation) 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในธนาคารพาณิชย ในสวนที่เกี่ยวกับการรับฝากการจายคืนเงินฝาก การลงทุน การใหกูยืม
และใหเครดิต การโอนเงินและเรียกเก็บเงนิ การฝากเงินธนาคารอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ การรับรองและการ
ค้ําประกัน การดําเนินงานดานตางประเทศ การคํานวณดอกเบี้ย โดยเนนในดานการปฏิบัติงาน

MB 418 
การบริหารสถาบันการเงิน         3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการจัดองคการและการบริหารภายในสถาบันการเงินตาง ๆ ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษทัเงินทุน บริษทั
ประกันชวีิต สถาบันเพื่อการออม ฯลฯ การวางแผนสภาพคลอง การวางแผนการใหเครดิต และนโยบายดานการจดัหา
เงินทุนและการใชเงินทุน

MB 423 
การสัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณีทางการเงนิ       3หนวยกิต 

ศึกษาเฉพาะกรณีทางการเงนิโดยการสัมมนา เพื่อใหเขาใจปญหาที่เกดิขึ้นของธุรกิจที่ขายสินคาและบริการ การใช
ทฤษฎีทางการเงินในการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ

การประเมินผลโครงการ          3หนวยกิต 

ศึกษาถึงวิธีการประเมินผลตาง ๆ การวิเคราะหโครงการ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ การประเมินคุณคาที่
ไดรับ เมื่อเทียบกับคาโสหุยที่ตองจาย
 

 
MB 432 
การสัมมนาปญหาธนาคารพาณิชย         3หนวยกิต 
(Seminar in Commercial Bank Problems) 
ศึกษาหลักการตัดสินใจของฝายบริหารธนาคารในการใหกูยืม การลงทุนและวางนโยบายตาง ๆ ของธนาคาร รวมทั้ง
การแกปญหาดานตาง ๆ ของธนาคาร 
 
MC 110 
การสื่อสารมวลชนเบื้องตน         3หนวยกิต 



(Introduction to Mass Communication) 

MC 111 

(Communication Theory) 

ศึกษาถึงความหมาย บทบาท ความสําคัญของโฆษณา แผนงานรณรงคการใชภาษาในงานสรางสรรคโฆษณา ตลอดจน
การวางแผนเลือกสื่อโฆษณา วิเคราะหคุณคาและการเลือกใชส่ือมวลชนดานตางๆ เพือ่ผลทางการโฆษณา 
 
MC 115 
การแสดงเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Introduction to Performance) 
ศึกษาหลักการและเทคนิคเบือ้งตนในการใชคํา เสียง สีหนา สายตา ทาทาง และการแสดงอารมณ 
 

(Editing) 

MC 122 

MC 130 

ศึกษาถึงความรูเบื้องตนเกีย่วกับสิ่งพิมพตาง ๆ การกระจายเสียง ความรูทั่วไปดานโทรทัศนและภาพยนตร ประวตัิและ
วิวัฒนาการ บทบาทหนาที่และอิทธิพลของสื่อมวลชน เปรียบเทียบส่ือดานตาง ๆ
 

ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องตน         3หนวยกิต 

ศึกษาแนวคดิ สมมุติฐาน และทฤษฏีตางๆเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม วิเคราะหกระบวนการสื่อสารระดับตางๆ ในเชิง
พฤติกรรมศาสตร รวมทั้งการสื่อสารสวนบุคคล การสื่อสารระหวางบคุคลและสื่อสารมวลชน
 
MC 113 
ส่ือสารมวลชนเพื่อการโฆษณา         3หนวยกิต 
(Mass Communication for Advertising) 

MC 121 
การบรรณาธิกรณ          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักเกณฑทัว่ ๆ ไปในการจัดและตกแตงหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร การเตรียมเนื้อหา และการ
บรรณาธิกรณหนังสือประเภทตาง ๆ

นิตยสาร           3หนวยกิต 
(Magazines) 
ศึกษานิตยสารในฐานะที่เปนสื่อสารมวลชนที่มีบทบาทและหนาที่สําคญัในสังคม องคประกอบของนิตยสาร หลักการ 
ตลอดจนแนวความคิดในการจัดทํานิตยสารในอนาคต 
 

หลักการพูดเบือ้งตน          3หนวยกิต 



(Fundamental Speech) 

MC 131 
จิตวิทยาการพดูและจติวิทยาผูฟง         3หนวยกิต 
(Psychology of Speech and Audiences) 
ศึกษาธรรมชาติและวตัถุประสงคของการพูด เนนหลักเบือ้งตนดานจติวทิยาของการสื่อสารดวยวาจา โดยใหสามารถ
ใชทั้งในดานสวนตวัและสวนกลุมได
 

 

(Music and Sound Effects in Broadcasting) 

(Arts of Mass Communication) 
ศึกษาหลักการและทฤษฎีขององคประกอบพื้นฐานของศลิปะที่นํามาใชในการสื่อสารมวลชนประเภทตาง

(Current Affairs) 
ศึกษาสถานการณปจจุบันอนัสัมพันธกับปญหาภายในและระหวางประเทศ ภูมหิลังของความสัมพันธ ปญหาของ
สถานการณ วธีิการเสนอเหตุการณทางสือ่มวลชน วิเคราะหเหตุการณทั้งในประเทศและตางประเทศ

ศึกษาหลักทัว่ ๆ ไป และประเภทตาง ๆ ของการพูดในทีส่าธารณะ
 

MC 140 
การกระจายเสยีงเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Introduction to Broadcasting) 
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะบทบาทและอิทธิพลของวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน ความรูพื้นฐานเกีย่วกับเครื่องมือ
ในหองสง เทคนิคและหลักการจัดทํารายการกระจายเสยีงเบื้องตน 

MC 141 
ดนตรีและเสียงประกอบในการกระจายเสยีง       3หนวยกิต 

ศึกษาขอบเขต บทบาท และอิทธิพลของดนตรีและเสียงประกอบที่ใชในรายการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน
 
MC 211 
ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน         3หนวยกิต 

 
 
MC 212 
สถานการณปจจุบัน          3หนวยกิต 

 
MC 213 
การสื่อสารและมติมหาชน         3หนวยกิต 



(Mass Communication and Public Opinion) 
ศึกษาแนวความคิด รูปแบบวธีิการและววิัฒนาการของมตมิหาชน บทบาทของสื่อมวลชนในการกอตัวและ
เปลี่ยนแปลงมติมหาชน การโฆษณาชวนเชื่อและสงครามจิตวิทยา

จริยธรรมสื่อสารมวลชน          3หนวยกิต 
(Mass Communication Ethics) 
ศึกษาแนวคดิทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของสื่อมวลชนของไทยเปรียบเทยีบกับตางประเทศ ส่ือมวลชนกับความ
รับผิดชอบตอสังคม จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพหนงัสือพิมพ วิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน นักประชาสัมพันธ
และนักโฆษณา
 
MC 219 
ส่ือมวลชนสัมพันธ          3หนวยกิต 
(Mass Media Relations) 
ศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนในระบบงานประชาสัมพนัธ แนวทงในการสรางความสัมพันธกับส่ือมวลชนเพือ่
ประสิทธิภาพในการแพรขาวสาร และการสะทอนประชามติ จิตวิทยาสื่อมวลชน วิธีการตาง ๆ ในการใหขาวสารแก
ส่ือสารมวลชน
 
 

(Introduction to Journalism) 
ศึกษาวาดวยความเปนมาของหนังสือพิมพจนถึงปจจุบัน หนาที่ของหนงัสือพิมพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความ
เปนมาของเสรีภาพหนังสือพิมพ แนวโนมของหนังสือพิมพที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ

 
MC 214 
ความรูเบื้องตนดานวิจยัส่ือสารมวลชน        3หนวยกิต 
(Introduction to Mass Communication Research) 
ศึกษาแนวคดิและหลักการระเบียบวิธีวจิัยตาง ๆ ทางสังคมศาสตร ซ่ึงประยุกตใชกบัการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงคให
นักศึกษาเขาใจกระบวนการและวิธีการวิจยัเพื่อสามารถนําไปใชใหเกดิประโยชนแกวิชาชีพส่ือสารมวลชน 
 
MC 217 

 
MC 220 
การหนังสือพมิพเบื้องตน          3หนวยกิต 

 
MC 223 
ภาพเชิงวารสารศาสตร          3หนวยกิต 



(Photography of Journalism) 
ศึกษาธรรมชาติของภาพในแงของการสื่อสาร การสราง การจัด การเลือกภาพชนิดตาง ๆ เพื่อใชสําหรับสิ่งพิมพและ
การสื่อสารมวลชน

(Editorial Writing) 
ศึกษาเทคนิคการเขียนบทบรรณาธิการ การเขียนบทความเชิงวิเคราะหและวิจารณ
 

(Scripts and Non - Scripts Speaking) 

 

(Speaking in Daily Life) 

 

(Radio News Reporting) 

 

(Television News Reporting) 

 
MC 224 
การเขียนบทบรรณาธิการและบทวจิารณ        3หนวยกิต 

MC 230 
การพูดอยางมบีทและการพดูอยางไมมีบท        3หนวยกิต 

ศึกษาการพดูที่ตองใชบทและที่ไมมีบทในการประชุม การเปนพิธีกรและผูประกาศทางวิทยกุระจายเสียง

MC 231 
การพูดในชีวิตประจําวนั          3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพูดทีต่องใชในโอกาสตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การอวยพรวันเกดิ วนัมงคลสมรส การเยี่ยม
ไข การฉลองความสําเร็จ การเยี่ยมญาติผูใหญ ฯลฯ

MC 241 
ขาววิทยุกระจายเสียง          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการสื่อขาวและการเขียนขาว หลักการเขียนสคริปตขาวประเภทตาง ๆ ที่อานออกอากาศ ขาวประกอบเสียง 
การรายงานขาวเหตกุารณจากภาคสนามหรือจากแหลงทีเ่กิดเหตุการณ

MC 242 
ขาววิทยุโทรทัศน          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการสื่อขาวและการเขียนขาว หลักการเขียนสคริปตขาวที่นําเสนอ โดยไมมภีาพเหตุการณ (ขาวดวน) ขาวที่
นําเสนอโดยมภีาพนิ่งหรือกราฟฟค ขาวทีน่ําเสนอพรอมภาพเหตุการณและเสียง การรายงานขาวเหตุการณจาก
ภาคสนามหรอืจากแหลงที่เกิดเหตุการณ การคัดเลือกและลําดับภาพเหตุการณประกอบขาว
 
MC 311 



การประชาสัมพันธเบื้องตน         3หนวยกิต 
(Introduction to Public Relations) 
ศึกษาความเปนมาของการประชาสัมพันธ วิธีการดําเนนิงาน เทคนิค และเครื่องมือตาง ๆ ดานการประชาสัมพันธ ทั้ง
ในปจจุบนัและอนาคต 

(Mass Communication and Society) 
ศึกษาหลักเกณฑทางการวพิากษวิจารณดานสื่อสารมวลชนอยางมีเหตุผล อิทธิพลและบทบาทของสื่อสารมวลชนที่มี
ตอวัฒนธรรมและสังคม

(Foreign Languages for Mass Communication) 
ศึกษาการนําภาษาตางประเทศมาใชกับสื่อสารมวลชนในรูปแบบตาง ๆ

ศึกษาลักษณะและวิธีการโนมนาวใจ โดยการใชส่ือตาง ๆ ศึกษาองคประกอบที่สําคัญทางดานจิตวิทยาและสังคมวทิยา 

(Principles of Effective Communication) 
ศึกษาหลักการสื่อสารดานการเขียนการพดู การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง อุปสรรคและความลมเหลวในการสือ่สาร 
การใชส่ือมวลชนที่มีประสิทธิภาพการณตาง ๆ

(Journalism Writing) 
ศึกษาการเขยีนดานการสื่อสาร เปรียบเทียบการเขียนทัว่ ๆ ไป กับการเขียนเชิงวารสารศาสตร เนนภาษาหนังสือพิมพ 
ภาษาโฆษณา วิเคราะหแนวโนมของการใชภาษาในการเขียนคอลัมน บทวิจารณ และบรรณาธิการ

 
MC 312 
ส่ือสารมวลชนกับสังคม          3หนวยกิต 

 
MC 313 
การสื่อสารมวลชนกับกาษาตางประเทศ        3หนวยกิต 

 
MC 314 
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ         3หนวยกิต 
(Persuasive Communication) 

 
MC 315 
หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผล         3หนวยกิต 

MC 321 
การเขียนเชิงวารสารศาสตร         3หนวยกิต 

 
MC 322 
การพิมพ           3หนวยกิต 



(Printing) 
ศึกษาประวัติความเปนมา วิวฒันาการ การสรางแมพิมพ การใชวัสดุตาง ๆ ระบบการพิมพในอดีต ปจจุบันและอนาคต 
เทคโนโลยีการพิมพ ตลอดจนศิลปะการผลิตส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ

(Feature Writing for Mass Media) 
ศึกษารูปแบบของการเขียนสารคดีเปรียบเทียบกับการเขยีนขาว การเขยีนบทบรรณาธิการและบทวจิารณ โครงสราง
ของสารคดี ประเภทของสารคดี ตลอดจนประโยชนของงานเขียนสารคดีในดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ

(Speech for Leadership) 
ศึกษาหลักการพูดแบบผูนํา หลักการติดตอส่ือสารกับบุคคลและกลุมคน

(Oral Communication for Business) 
ศึกษาหลักการเพิ่มประสิทธิผลในการใชวาทศิลปเพื่อการจูงใจหรือการบอกเลา เชน ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารดานอวัจ
ภาษา หลักการติดตอส่ือสารตาง ๆ เพื่อประสิทธิผลในการติดตอทางธุรกิจ
 
MC 333 

(Selected Speeches in Thai Literature) 

การพูดตามนยัเนื้อหา          3หนวยกิต 
(Oral Interpretation) 

การพูดในอาชพีส่ือมวลชน         3หนวยกิต 

 
MC 326 
การเขียนสารคดีเพื่อส่ือมวลชน         3หนวยกิต 

 
MC 330 
การพูดสําหรับผูนํา          3หนวยกิต 

 
MC 331 
วาทศาสตรเพือ่การสื่อสารทางธุรกิจ        3หนวยกิต 

วาทศิลปในวรรณกรรม          3หนวยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหการสื่อความหมายดวยคําพูดและสุนทรพจนของบคุคลสําคัญในวรรณกรรมไทย เนนการสื่อสาร
ความหมายดานการพูดทั้งดานการเมือง สังคมการศึกษาและวัฒนธรรม
MC 334 

ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารดวยการพูดและพฒันาทักษะในการพูด การอานบทประพันธตาง ๆ โดยมุงถึงวิธีการอานที่มี
ลีลาถูกตองและสอดคลองตามประเภทของเนื้อหา
 
MC 335 



(Speech for the Mass Media) 

การพูดเพื่อการขาย          3หนวยกิต 

การเขียนบทวทิยุกระจายเสยีง         3หนวยกิต 
(Radio Script Writing) 
ศึกษาหลักการเขียนบทวิทยกุระจายเสยีงตาง ๆ นอกเหนือจากสครปตขาว อาทิบทการเปด - ปดสถานี บทประกาศแจง
สถานี (Station Identification) บทสารคดี สาระบันเทิง การไขขาว บทความ บทสนทนา รายการสลับดนตรี บทสําหรับ
การถายทอดรายการสด

(Television Script Writing) 
ศึกษาหลักการเขียนบทวิทยุโทรทัศนตาง ๆ อาทิ บทการเปด - ปดสถานี บทประกาศแจงสถานี (Station Identification) 
บทสารคดี สาระบันเทิง การไขขาว บทความ บทสนทนา รายการสลับดนตรี บทสําหรับการถายทอดรายการสด

MC 342 

(Design of Sets and Props) 

MC 343 

ศึกษาหลักการพูดในอาชพีส่ือมวลชนประเภทตาง ๆ การพูดทางวิทยุ การอานขาว การรายงานขาว การเปนโฆษกและ
พิธีกร การบรรยายภาพยนต
 
MC 337 

(Speaking for Selling) 
ศึกษาหลักการพูดเพื่อขายสินคาและขายบรกิารในรูปแบบตาง ๆ ศึกษาพฤติกรรมและความตองการของลูกคา วิธีการ
เรียกความสนใจ และวิธีพูดเพื่อขายสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
MC 340 

 
MC 341 
การเขียนบทวทิยุโทรทัศน         3หนวยกิต 

 
 
 
 

การออกแบบฉากและอุปกรณประกอบฉาก       3หนวยกิต 

ศึกษาศิลปะการออกแบบฉาก การสรางฉากและการจัดอปุกรณประกอบฉากสําหรับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
รูปแบบตาง ๆ
 

การจัดรายการวิทยกุระจายเสยีง         3หนวยกิต 



(Radio Programming) 

MC 344 
การจัดรายการวิทยุโทรทัศน         3หนวยกิต 
(Television Programming) 

(Human Relations) 

(Communication for Development) 

ระบบประชาสารสนเทศ          3หนวยกิต 
(Public Information System) 

ศึกษาหลักการและเทคนิคการจัดรายการตาง ๆ โดยคํานึงถึงชวงวันและเวลาที่เหมาะกบัลักษณะของแตละสถานี 
รายการขาว รายการสารคดี รายการสาระบนัเทิง รายการทางวิชาการ รายการปกณิกะ รายการพิเศษสําหรับผูชมบาง
กลุม บางประเภท ตลอดจนแนวความคดิในการปรับปรุงรายการใหเกดิประสิทธิภาพในอนาคต
 

ศึกษาหลักการและเทคนิคการจัดรายการตาง ๆ โดยคํานึงถึงชวงวันและเวลาที่เหมาะสมกับลักษณะของแตละสถานี 
รายการขาว รายการสารคดี รายการสาระบนัเทิง รายการทางวิชาการ รายการปกณิกะ รายการพิเศษเนื่องในโอกาส
ตางๆตลอดจนแนวความคิดในการปรับปรุงรายการใหเกิดประสิทธิผลในอนาคต
 
MC 410 
มนุษยสัมพนัธ           3หนวยกิต 

ศึกษาความสัมพันธเกี่ยวของอันพึงมีในสังคม ใหมีความรูความเขาใจในตนเองและผูเกี่ยวของใหสามารถพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเองในการคบหาสมาคม
 
MC 413 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา          3หนวยกิต 

ศึกษาเปรียบเทียบ บทบาท หนาที่ของการสื่อสารประเภทตาง ๆ ที่มีตอการพัฒนาสงัคมการจัดระบบการผลิตงาน
ส่ือสารพิเศษ ส่ือสารเบ็ดเตล็ดเพื่อเขาใจแนวความคดิรวบยอดของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเชงิปฏิบัติในการ
พัฒนาประเทศ
 
 
MC 415 

ศึกษาวเิคราะหระบบ โครงสราง และกระบวนการเผยแพรขาวสารดานตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซ่ึงจะชวย
เสริมสรางความรูและทัศนคติที่ดีแกสาธารณชน ศึกษาระบบการรวบรวมสารนิเทศขององคกรตาง ๆ เปรียบเทียบงาน
ประชาสัมพันธของรัฐบาลกับของเอกชน และผลกระทบตอสาธารณชน
 
MC 418 



การเขียนรายการวิทยุเฉพาะกลุม         3หนวยกิต 
(Radio Program for Specific Audiences) 
ศึกษาและวิเคราะหลักษณะของกลุมผูรับฟงที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อเขยีนบทและทํารายการวิทยุกระจายเสียง ศึกษา
วิเคราะหระบบ โครงสรางและกระบวนการเผยแพรขาวสารดานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงจะชวยเสริมสราง
ความรูและทัศนคติที่ดีแกสาธารณชน ศึกษาระบบการรวบรวมสารนิเทศขององคกรตาง ๆ เปรียบเทียบงาน
ประชาสัมพันธของรัฐบาลกับของเอกชน และผลกระทบตอสาธารณชน 

(News Writing) 

 

บุคลาการ อุปกรณ กระบวนการผลิต การขาย การโฆษณา ส่ิงพิมพ ปญหาดานตาง ๆ ในกจิการสื่อส่ิงพิมพประเภท 

(Advanced News) 
ศึกษาการวิเคราะหขาวทั้งในและตางประเทศ การเขียนบทความเสนอความคิดเหน็ชีแ้นะการรายงานขาวประเภท 

ส่ิงพิมพเฉพาะกิจ          3หนวยกิต 
(Specialized Publications) 
ศึกษาสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ ที่ผลิตขึ้นดวยวัตถุประสงคเฉพาะ ส่ิงพิมพเพื่อธุรกิจการคาจุลสาร แผนปลิว แผนพบั 
จดหมายขาว
 
MC 425 

MC 420 
การเขียนขาว           3หนวยกิต 

ศึกษาความหมายและองคประกอบของขาวหลักเกณฑและเทคนิคการเขียนขาวประเภทตาง ๆ เนนรูปแบบ การ
พิจารณาประเด็น การลําดับความคิดและการใชภาษาในการเขียนขาว

MC 422 
การจัดการสื่อส่ิงพิมพ          3หนวยกิต 
(Print Media Management) 
ศึกษาดานธุรกจิการพิมพ หนงัสือพิมพ นโยบาย การจัดองคประกอบเกณฑการดําเนนิงาน การบรหิารงานเงินทนุ  

ตาง ๆ
 
MC 423 
ขาวชั้นสูง           3หนวยกิต 

ตาง ๆ เพื่อสรางแนวความคดิใหผูรับขาวมแีนวคดิที่จะรวมมือดวยในการพัฒนาสังคม
 
MC 424 

ฝกงานหนังสือพิมพ นิตยสาร         3หนวยกิต 
(Journalism practicum) 



ศึกษาถึงสภาพการปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร วิธีการใหรูถึงสภาพปญหา สภาพที่แทจรงิ ใหเกิดการริเร่ิม 
การเตรียมตวั และปรับตัวเพือ่ประกอบอาชีพได 
 
MC 431 

MC 432 

MC 433 

MC 435 

(Speech for Public Relations) 

(Broadcasting Production Techniques) 
ศึกษากลวิธี ขอบเขต สมรรถนะของการผลิตรายการ เพือ่นํามาใชในวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน

(Radio and Television Performance) 

การพูดชักจูงใจ           3หนวยกิต 
(Persuasive Speaking) 
ศึกษาหลักการและรูปแบบการพูดจูงใจ การวิเคราะหและการประเมนิผลการพูดจูงใจ 
 

วาทนิพนธ           3หนวยกิต 
(Speech Composition) 
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการพูด เนนทักษะในการเตรียมการพูดตามรูปแบบตาง ๆ 
 

การศึกษาวาทะบุคคลสําคัญของโลก        3หนวยกิต 
(Studies in International Public Addresses) 
ศึกษาและวิเคราะหการพดูของบุคคลสําคัญของประเทศตาง ๆ ที่เปนนกัพูดเอกของโลก 
 

การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ         3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะประเภทและเทคนิคการพูดในโอกาสตาง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ การแสดงปาฐกถา การอภิปราย การ
แถลงขาว การใหสัมภาษณ การแกไขวิกฤตการณทางการประชาสัมพันธ
 
 
MC 440 
เทคนิคการผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน      3หนวยกิต 

 
MC 441 
การแสดงทางวิทยกุระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน       3หนวยกิต 



ศึกษาหลักการและเทคนิคในการแสดงดานตาง ๆ เพื่อเขาสูวงการแสดงทางดานสื่อสารมวลชน อาทิ การแสดงละคร
วิทยกุระจายเสยีง การแสดงละครวิทยุโทรทศัน

ศึกษาการบริหาร การจัดการ และปญหาของระบบสถานีวิทยกุระจายเสยีงและสถานวีทิยุโทรทัศน 

ศึกษาความรูพืน้ฐานทัว่ไปเกีย่วกับจุลินทรยี เชน การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรียและลักษณะของ 

(Microbiology and Parasitology)  
(ควรเรียนกระบวนวิชา BI 115 มากอน) 

(Advanced Bactenology ) 
PR : MI 211  

 
MC 442 
การจัดการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน       3หนวยกิต 
(Broadcasting Management) 

 
MI 211 
จุลชีววิทยาพืน้ฐาน          3หนวยกิต 
(Microbiology) 
 PR : BI 116  

จุลินทรียชนิดตาง ๆ 
 
MI 213 
จลุชีววิทยาและปรสิตวิทยา         3หนวยกิต 

ประเภทจุลินทรียและปรสติ ความสัมพันธของจุลินทรียและปรสิตกับสภาวะแวดลอมและการกอโรค ภูมิตานทานของ
รางกายและกลไกการปองกนัตนเอง วิธีการวิเคราะหในทางจุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา การควบคุมและการปองกัน
 
 
 
 
 
MI 311 
บักเตรีวิทยาชัน้สูง          4หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับรูปรางลักษณะตาง ๆ ของบักเตรี สรีรวิทยาและชีววิทยาของบักเตรี
 
MI 312 
วิสาวิทยา           3หนวยกิต 



(Virology ) 
PR : MI 211  

(Soil Microbiology)  
PR : MI 211  

(Determinative Bacteriology ) 
PR : MI 311  

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของไวรัส คุณสมบัติตาง ๆ ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของเชื้อไวรัส ความสัมพันธและ
ปฏิกิริยาที่เกีย่วของกันระหวางไวรัสกับเซลลที่เปนเจาบาน นอกจากนีย้ังไดศกึษาเรื่องราวของไวรสัที่อาจเปนสาเหตุ
ของการกําเนดิของเซลลมะเร็งดวย
 
MI 321 
จุลชีววิทยาทางดิน          3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของจุลินทรียืที่อาศัยอยูในดนิ และผลของการดํารงชีพของจลิุนทรียตอภาวะสภาพของดนิซึ่งมี
ความสัมพันธกับการเจริญเตบิโตของพืช
 
MI 331 
บักเตรีวิทยาที่เกี่ยวกับการจําแนกชนิด        4หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับการจําแนกชนดิตาง ๆ ของบักเตรี และการวิเคราะหพิสูจนบักเตรีชนดิตาง ๆ
 
MI 351 
จุลชีววิทยาของอาหารและนม         3หนวยกิต 
(Food and Dairy Microbiology)  
PR : MI 211  
ศึกษาเกี่ยวกับจุลชีววิทยาของอาหารและนม โดยเนนหนกัทางดานการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ซ่ึงมีบทบาทตอการ
เนาเสียของอาหารและนม การทําลายจุลินทรียการถนอมอาหารและนมมิใหเกิดการเนาเสีย 
 
MI 352 
บักเตรีวิทยาที่เกี่ยวกับการเกดิโรค         3หนวยกิต 
(Pathogenic Bacteriology  ) 
PR : MI 311 และ ZO 216  
ศึกษาเกี่ยวกับรูปรางลักษณะสภาพการเจริญเติบโตและการแพรพันธของบักเตรีที่ทําใหเกิดโรค รวมทั้งการตรวจ
วินิจฉยับักเตรซ่ึีงเปนสาเหตขุองโรค และความสําคัญของเชื้อบักเตรทีี่มีตอสภาวะทางสาธารณสุข 
 
MI 353 



จุลชีววิทยาทางสุขาภิบาล          3หนวยกิต 
(Sanitation Microbilogy ) 
PR : MI 211  
ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรียตาง ๆ ที่เกี่ยวของทางดานสุขาภบิาล รวมทั้งวธีิการควบคุมปองกันและกําจัดจุลินทรียเหลานั้น 
 
MI 354 
จุลชีววิทยาคลินิก          3หนวยกิต 
(Clinical Microbiology ) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา BI 115 มากอน) 

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติระบบภูมิคุมกันของรางกาย ปฏิกริิยาของสารแปลกปลอม (แอนติเจน) กับสารภูมิคุมกัน (แอน
ติบอดี้) การกําเนิดของแอนตบิอดี้ เร่ืองราวของคอมพลีเมนท ตลอดจนภาวะสภาพของปฏิกิริยาโรคภูมิแพตอสาร 

MI 362 

(Microbial Genetic  ) 
PR : MI 311 และ BI 251  

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับจุลินทรีย การกอโรคของจุลินทรีย เทคนิคทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินกิ อาหารเลี้ยงเชื้อ
และการทดสอบตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหเชื้อจุลินทรียที่มีความสําคัญทางการแพทย การเก็บการถนอมและการนําสง
ส่ิงสงตรวจ การเพาะแยกและวนิิจฉัยแบคทีเรียจากอวัยวะตาง ๆ การทดสอบความไวของแบคทีเรียตอสารดานจลิุนท
รีย และมีปฏิบตัิการในหองทดลอง
 
MI 361 
อิมมูโนวิทยา           3หนวยกิต 
(Immunology ) 
PR : MI 311 และ ZO 216  

ตาง ๆ ดวย
 
 
 
 
 

พันธุกรรมวิทยาของจุลินทรยี         3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมในดานตาง ๆ ของบักเตรี ไวรัส โปรโตซัว เชื้อรา และสัตวเซลเดียวอ่ืน ๆ 
MI 411 
การจําแนกชนดิของรา 1          3หนวยกิต 



(Taxonomy of Fungi 1 ) 
PR : BO 353  

(Taxonomy of Fungi 2  ) 
PR : MI 411 และ BO 353  

MI 431 

(Bacterial Cytology  ) 
PR : MI 331  

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีของพวกบักเตรีชนดิตาง ๆ และการใชอาหารชนิดตาง ๆ ในการดํารงชีวิตของ 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางและสวนประกอบทางเคมีของบักเตรีโภชนาการการเจริญเติบโต ในการดํารงชวีิตของ
บักเตร ี

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตาง ๆ ในการจําแนกชนิดของพวกราชั้นต่ํา และการวิเคราะหพิสูจนชนดิของราชั้นต่ํา
 
MI 412 
การจําแนกชนดิของราชั้นสูง 2         3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตาง ๆ ในการจําแนกชนิดของพวกราชั้นสูงและการวเิคราะหพิสูจนชนิดของราชั้นสูง
 

เซลวิทยาของบักเตร ี          3หนวยกิต 

ศึกษาวิชาเกีย่วกับลักษณะทางโครงสรางทางกายภาพ และทางเคมีของเซลพวกบักเตรี โดยอาศัยกลองจุลทรรศนเปน
หลัก
 
MI 441 
กระบวนการทางเคมีของบักเตรี         2หนวยกิต 
(Chemistry of Bacterial Process ) 
 PR : MI 311 และ CH 351  

บักเตรี
 
 
 
MI 442 
สรีรวิทยาของบักเตร ี          3หนวยกิต 
(Bacterial Physiology  ) 
PR : MI 441 และ CH 352  

 
MI 443 



สรีรวิทยาของเชื้อรา          3หนวยกิต 
(Physiology of Fungi ) 
 PR : MI 211  
ศึกษาถึงลักษณะโครงสรางสวนตาง ๆ ของเชื้อรา สวนประกอบทางเคมีและหนาที ่
 
MI 451 

(Industrial Microbiology  ) 
PR : MI 211 และ CH 351  

(Medical Mycology ) 
 PR : BO 353 และ ZO 216  

(Biological Research Methods ) 
PR : MI 441  

เทคโนโลยีการหมัก          3หนวยกิต 

ตาง ๆ พรอมทั้งแบบจําลองทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการหมัก ปจจยัที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต และการหมักของ 

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม          4หนวยกิต 

ศึกษาการใชประโยชนจากจลิุนทรียในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
 
MI 452 
เชื้อราที่มีความสําคัญทางการแพทย        3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะตาง ๆ ของเชื้อราที่ทําใหเกิดโรคในคน และวิธีการวิเคราะหพสูิจนเชื้อราเหลานั้นใน
หองปฏิบัติการ
 
MI 453 
วิธีการวิจยัทางชีววิทยา          3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตาง ๆ ที่ใชในการวิจยัทางชีววิทยา และการใชเครื่องมือชนิดตาง ๆ เพื่อการวิจยั
 
 
 
MI 454 

(Fermentation Technolgy ) 
 PR : MA 112, MI 211, และ PH 112  
ศึกษาตวัแปรเสริมทางคณิตศาสตรเกี่ยวกบัการเจริญเตบิโตของจุลินทรียในการหมกัหลักและกลวิธีการหมักแบบ 

จุลินทรีย
 



MI 455 
วิทยาแบคทีเรียที่เกีย่วของกบัพืช         3หนวยกิต 
(Phytobacteriology ) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา MI 311 มากอน) 

(Phytobacteriology Laboratory ) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา MI 455 มากอน) 

และเวชภณัฑ 
(Microbiological Quality Control in Pharmaceuticals, Cosmetics and Medical Devices) 

(Seminar ) 
 PR : CI หรือเปนนักศกึษาชัน้ปที่ 4  

ศึกษาโครงสรางของเซลล การเจริญเติบโต ความตองการอาหาร พันธุศาสตร การมีชีวิตอยูรอดตามธรรมชาติ การจัด
หมวดหมูของแบคทีเรียที่เกีย่วของกับพืช ความสัมพันธระหวางพืชกับแบคทีเรีย
 
MI 456 
ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียที่เกี่ยวของกับพชื        1หนวยกิต 

ศึกษาถึงเทคนคิการแยกและการปลูกซื้อ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีระวิทยา ชีวเคมี ความเฉพาะเจาะจงตอไวรัส 
เพื่อการจัดจําแนกกลุมของแบคทีเรียที่เกีย่วของ กับพืชและการใชแบคทีเรียที่เกีย่วของกับพืชเพื่อควบคุมจุลินทรียชนิด
อ่ืน
 
MI 457 
การควบคุมคณุภาพทางจุลชีววิทยาของยา เครื่องสําอาง       3หนวยกิต 

ศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของยา เครื่องสําอาง และเวชภัณฑ การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา จุลชีพปนเปอน
การผลิต การควบคุมปองกันและการตรวจสอบจุลชีพปนเปอน ในขบวนการผลิต การฆาเชื้อในผลิตภัณฑไรเชื้อ การ
ถนอมรักษาผลิตภัณฑ การควบคุมความปลอดภัยในขบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพทางจลุชีววิทยาของยา
ปฏิชีวนะ เครือ่งสําอาง น้ํายาฆาเชื้อและเวชภัณฑ  
(กระบวนวิชานี้มีภาคปฏิบัตกิารและฝกภาคสนาม)
 
 
MI 490 
การสัมมนาทางจุลชีววิทยา         1หนวยกิต 

การอภิปรายปญหาที่เกี่ยวของในทางจุลชีววิทยาในชั้นเรียนโดยนักศกึษา
 
MI 498 
การศึกษาปญหาพิเศษทางจลุชีววิทยา        3หนวยกิต 



(Special Problems  ) 
PR : CI หรือเปนนักศกึษาชัน้ปที่ 4  

(Principles of Marketing) 

(Product Management) 

(Marketing Channel Management) 

ศึกษาคนควา และทดลองปฏิบัติทางจุลชีววิทยาภายใตการควบคุม
 
MK 203 
หลักการตลาด           3หนวยกิต 

ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ บทบาท และหนาที่ของการตลาดที่มีตอเศรษฐกิจ และสังคม สถาบันทางการตลาด 
สภาพแวดลอมทางการตลาด ระบบการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด สวนประสมทางการตลาด 
การตลาดเฉพาะเรื่อง
 
MK 204 
การบริหารผลิตภัณฑ          3หนวยกิต 

ศึกษาถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของการบริหารผลิตภัณฑ การกําหนดนโยบายผลิตภณัฑ ความสําคญัของ
ผลิตภัณฑใหมตอความเจรญิเติบโตของกิจการ วิธีวเิคราะหโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑใหม นโยบายสาย
ผลิตภัณฑ ตราสินคา หีบหอ การวางตําแหนงผลิตภัณฑ กระบวนการพัฒนาผลิตภณัฑใหม แนวความคิดและกลยุทธ
วัฎจักรชวีิตผลิตภัณฑ การตดัสนิใจเพิ่มและลดสายผลิตภณัฑ ปญหาทางดานกฎหมายและองคการทีเ่กี่ยวของกับการ
บริหารผลิตภัณฑใหม
 
 
 
 
 
 
 
MK 205 
การบริหารชองทางการตลาด         3หนวยกิต 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของชองทางการตลาด ประเภทของคนกลาง และสถาบันที่เกี่ยวของในชองทาง
การตลาด รูปแบบของชองทางการตลาดสําหรับสินคาผูบริโภคและสินคาอุตสาหกรรม สิทธิการผลิตและการจดั
จําหนายทั้งในและนอกประเทศ ความขัดแยงตามชองทางการตลาด กฎหมายและระเบียบขอบังคับทางสังคมเกี่ยวกับ
ชองทางการตลาด การวางแผนและการควบคุมชองทางการตลาด
 



MK 301 
นโยบายการกาํหนดราคา          3หนวยกิต 
(Pricing Policy) 

(Sales Management) 

(Consumer Behavior) 

ศึกษาถึงวัตถุประสงคและขอจํากัดในการกาํหนดราคา ปจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดราคาตัวแบบพื้นฐานของการ
ตัดสินใจกําหนดราคา ความแตกตางของผลิตภัณฑและการกําหนดราคา การรับรูเรื่องราคาและความรูสึกของผูบริโภค 
ตนทุนและราคา กลยุทธการกําหนดราคา การเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด นโยบายราคาสินคาอุตสาหกรรม นโยบาย
ราคาสินคาเกษตรกรรม
 
MK 302 
การบริหารงานขาย          3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะความสําคัญและขอบขายงานบริหารการขาย และกระบวนการบริหารกาํลังการขาย การกําหนด
วัตถุประสงค การจัดองคการขาย การเตรียมหนวยขาย การมอบหมายงานขาย การประเมินผลและควบคุมการขาย 
ตลอดจนงานในการพัฒนาประสิทธิภาพการขายของหนวยงานทั้งในดานการฝกอบรม การเสริมสรางขวัญและการจูง
ใจ บุคลากรในหนวยงานขาย
 
MK 303 
การสงเสริมการตลาด          3หนวยกิต 
(Marketing Promotion) 
ศึกษาความสําคัญของการสงเสริมการตลาด ปจจยัที่ควบคุมไดและควบคุมไมไดที่มอิีทธิพลตอการสงเสริมการตลาด 
องคประกอบของการสงเสริมการตลาด ไดแกการโฆษณา การขายโดยบุคคล การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ
และการออกขาว การวางแผน และควบคุมการสงเสริมการตลาด 
 
 
 
 
MK 304 
พฤติกรรมผูบริโภค          3หนวยกิต 

ศึกษาถึงแนวความคิดทัว่ไปของพฤติกรรมผูบริโภค สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ช้ันสังคม กลุม
อางอิง ครอบครัว แบบการดําเนินชวีิตที่มตีอพฤติกรรมผูบริโภค แรงจูงใจการตัดสนิใจซื้อสินคา กระบวนการ
ตัดสินใจ ซ้ือสินคาของผูบริโภค การนําพฤติกรรมผูบริโภคไปใชประโยชนทางการตลาดและหลักการผูบริโภคนิยม
 
MK 305 



การกระจายสนิคา          3หนวยกิต 
(Physical Distribution) 

(Personal Selling) 

(Retailing Management) 

(Wholesaling Management) 

ศึกษาถึงแนวความคิดทัว่ไป สภาพแวดลอมในระบบการกระจายตัวสินคา การคลังสินคาและการเลือกทําเลที่ตั้ง
คลังสินคา ระบบสินคาคงคลัง การควบคุมสินคาคงคลัง การลําเลียงขนถายและการหีบหอ ระบบการขนสง อัตราคา
ขนสง การบริหารการขนสง การบริการลูกคาและการควบคุมในระบบการกระจายสนิคา
 
MK 313 
การขายโดยบคุคล          3หนวยกิต 

ศึกษาบทบาท หนาที่และขอบขายงานการขายโดยบุคคล องคประกอบพื้นฐานเพื่อการขาย กระบวนการขาย การเตรียม
ตัวกอนปฏิบัตกิารขาย และงานภายหลังการขายสิ้นสุดลง เทคนิคการขายเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย การสรางเสริม
พลังการขาย การพัฒนาประสิทธิภาพการขายโดยบุคคล การบริหารหนวยงานขาย การขายโดยบุคคลในระดับกลุม
อุตสาหกรรมและระดับกลุมกิจการคาปลีก
 
MK 314 
การบริหารการคาปลีก          3หนวยกิต 

ศึกษาถึงแนวความคิดทัว่ไปเกี่ยวกับการคาปลีก สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการคาปลีก ประเภทของกิจการคาปลีก 
ขอพิจารณาในการดําเนนิกิจการคาปลีก การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนผังภายนอกและภายในอาคาร โครงสราง
องคการในกจิการคาปลีก การบริหารงานบุคคล การบริหารตัวสินคา การกําหนดราคา การสงเสริมการตลาด การให
สินเชื่อ การบริการลูกคา และการควบคุมกจิการคาปลีก
 
 
 
 
 
MK 315 
การบริหารการคาสง          3หนวยกิต 

ศึกษาถึงบทบาท หนาที่และความสําคัญของการคาสงที่มีตอธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการกําหนดนโยบาย
และวิธีการดําเนินงานของกจิการคาสงที่เกี่ยวกับการซื้อ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย การควบคุมสินคาคงคลัง การ
ขนสง  การเสี่ยงภยั การเงิน การบริการลูกคาและอื่น ๆ
 
MK 316 



การสื่อสารการตลาด          3หนวยกิต 
(Marketing Comunication) 

(Packaging) 

(Hotel Marketing) 

(Marketing Research) 

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด        3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการเบื้องตนของการสื่อสารทางการตลาดสําหรับผูบริโภคในตลาด เปาหมาย องคประกอบของสวนประสม
การตลาดเพื่อการสื่อสารทางการตลาด การสรางปฏิกิริยาตอบสนองจากผูบริโภคใหเปนไปตามจดุมุงหมายของกจิการ  
การวิเคราะหและตีความเกีย่วกับกลยุทธ การสื่อสารการตลาดในตลาดปจจุบัน การพฒันากลยุทธและประสิทธิภาพ
ของการสื่อสารการตลาด
 
MK 317 
การบรรจุภัณฑ           3หนวยกิต 

ศึกษาถึงบทบาทและความสาํคัญของการบรรจุภัณฑที่มตีอการตลาด หนาที่ของบรรจุภัณฑ ปจจยัพืน้ฐานที่มีอิทธพิล
ตอการพัฒนาบรรจุภัณฑ การจัดองคการเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ แนวทางการพฒันาบรรจุภณัฑ ไดแก การวางแผน 
ดําเนินการกําหนดคณุลักษณะ ออกแบบ วิจัย ทดสอบ ประเมินผล และการควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ ตนทุนของ
บรรจุภัณฑ แนวโนมของการนําวัสดุมาใชทําบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑและขอจํากัดทางดานกฎระเบยีบขอบังคับของทาง
ราชการ
 
MK 318 
การตลาดโรงแรม          3หนวยกิต 

เพื่อใหนักศึกษานําความรูทางการตลาดไปใชในอุตสาหกรรมการโรงแรม โดยเนนถึงการกําหนดตลาดเปาหมาย การ
พัฒนาการตลาด การกําหนดกลยุทธการตลาดโรงแรมเพือ่นําธุรกิจไปสูความสําเร็จภายใตภาวะการแขงขัน โดยใชสวน
ประสมการตลาดในดานนโยบายผลิตภัณฑ ราคา การจัดจาํหนาย การสงเสริมตลาด การใหบริการลูกคา ตลอดจนการ
วางแผนงานการตลาดโรงแรม
 
 
 
MK 401 
การวิจยัการตลาด          3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย บทบาท ประโยชนและความสําคัญของการวิจยัการตลาดที่มีตอธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมสวนรวม 
ประเภทของการวิจัยการตลาด การออกแบบการวิจยั ขั้นตอนและกรรมวิธีในการวิจยัการตลาด การนําผลของการวิจัย
การตลาดไปใชใหเกดิประโยชน และวิธีการเขียนโครงการวิจัย 
MK 402 



(Quantitative Anaysis in Marketing) 

(International Marketing) 

(Marketing Management) 

(Agricultural Product Marketing) 

ศึกษาถึงรูปแบบของการตัดสินใจเกีย่วกับปญหาตาง ๆ ของผูบริหารการตลาด การนาํเอาวิธีการวเิคราะหเชิงปริมาณมา
ชวยในการตดัสินใจทางการตลาด โดยเนนการนําเอาวิธีการสรางรูปแบบทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชประกอบการ
แกปญหาทางการตลาด วิธีการหาคําตอบไปใชในการตัดสินใจทางการตลาด
 
MK 404 
การตลาดระหวางประเทศ         3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ความสําคญั และสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ การหาขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เพื่อนํามาใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดระหวางประเทศ การพัฒนาสวนประสมการตลาดใหสอดคลองกับ
ตลาดตางประเทศ การวางแผนและควบคุมการดําเนนิงานของกิจการ
 
MK 406 
การบริหารการตลาด          3หนวยกิต 

ศึกษาขอบขายงานการบริหารการตลาด การวิเคราะห การวางแผน การอํานวยการและการควบคุมงานทางการตลาด 
เนนถึงนโยบายที่เกีย่วกับผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนาย การสงเสริมการตลาดและการกําหนดราคา การวางแผนกล
ยุทธการตลาด เพื่อการแขงขนัภายใตภาวะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางการตลาด เพื่อบรรลุสูเปาหมายของ
กิจการและการตลาดเพื่อความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
 
 
 
 
 
 
MK 413 
การตลาดสินคาเกษตรกรรม         3หนวยกิต 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของตลาดสินคาเกษตรกรรม สภาพการผลิตและการแปรรูป การกําหนดราคา 
ชองทางการตลาด และการสงเสริมการตลาดเกษตร นโยบายการเกษตรของรัฐบาลกับการพัฒนาทางธุรกิจการเกษตร 
ระเบียบขอบังคับและขอตกลงระหวางประเทศเกีย่วกับการตลาดสินคาเกษตรกรรม
 
MK 414 
การตลาดอุตสาหกรรม          3หนวยกิต 



(Industrial Marketing) 

(Export Marketing Promotion) 

สัมมนาการตลาด          3หนวยกิต 
(Seminar in Marketing) 

(Export and Import Procedures) 

(Marketing for Non-Profit Organization) 

ศึกษาถึงแนวความคิดทัว่ไป สภาพแวดลอมทางการตลาดอุตสาหกรรม การจัดองคการในตลาดอตุสาหกรรม ลักษณะ
ของตลาด ความตองการ แรงจูงใจและพฤตกิรรมในตลาดอุตสาหกรรม การวิจยัการตลาดอุตสาหกรรม การวางแผน
ทางดานผลิตภณัฑ ชองทางการตลาด การกาํหนดราคา การสงเสริมการตลาด การบริการลูกคา การควบคุมทาง
การตลาด บทบาทของรัฐบาลที่มีตอการตลาดอุตสาหกรรม และแนวโนมทางการตลาดอุตสาหกรรม
 
MK 415 
การสงเสริมการตลาดสงออก         3หนวยกิต 

ศึกษาบทบาท ความสําคัญ ขอบเขตของการสงเสริมทางการตลาดของกิจการสงออกที่เกี่ยวกับ การโฆษณา การใช
พนักงานขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการออกขาว การสงเสริมการตลาดสงออก โดยอาศัย
หนวยงานรัฐบาล หนวยงานเอกชนทั้งในและนอกประเทศ และองคกรระหวางประเทศ ปญหาและอุปสรรคในการ
สงเสริมการตลาดสงออก ตลอดจนการวางแผนและควบคุมการดําเนนิงาน
 
MK 416 

ศึกษาถึงปญหาดานตาง ๆ ทางการตลาด ในระดับการวางแผน การปฏิบัติงานและการควบคุมงานการตลาด โดยเนนถึง
การวิเคราะห การกําหนดปญหา การคนหาสาเหตุของปญหา และการหาแนวทางแกไขทางการตลาด ตลอดจนการ
ปรับปรุงการดําเนินงานทางการตลาดของกิจการ โดยใชกรณีศึกษา
 
 
 
 
 
MK 433 
พิธีการสงออกและนําเขา          3หนวยกิต 

ศึกษาขั้นตอนของพิธีการสงออกและนําเขา ชนิดเอกสารตาง ๆ ตรา เครื่องหมายสินคา การเสียภาษี คาธรรมเนียม การ
กําหนดเรือบรรทุกสินคาและการใชรหัสการขนสงสากล
 
MK 434 
การตลาดสําหรับองคการไมมุงหวังกําไร        3หนวยกิต 



ศึกษาแนวความคิด ประเภท โอกาสทางการตลาด ตลาดเปาหมาย สวนประสมทางการตลาด สําหรับองคการที่ไม
มุงหวังกําไร การจัดองคการ การวางแผน การดําเนินการและการควบคุมทางการตลาดสําหรับองคการไมมุงหวังกําไร 
การประยกุตหลักการทางการตลาดสําหรับองคการที่ไมมุงหวังกําไร
 
MK 435 
การตลาดสําหรับประเทศสังคมนิยม        3หนวยกิต 
(Marketing for Socialist Country) 

 

(Fundamental Bahasa Malasia 1) 

ศึกษาระบบการคาของประเทศสังคมนิยม การจําแนกประเภทระบบการคาของประเทศสังคมนิยม บทบาทการตลาดที่
มีตอระบบการคา ลักษณะตลาด ปจจยัภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภคในประเทศสงัคม
นิยม รูปแบบสถาบันการคาตาง ๆ การหาตลาด การสงเสริมการตลาด การขนสง กฎ ระเบียบ เงื่อนไขและขอตกลง
ทางการคาตาง ๆ
 
MK 436 
ระบบสารสนเทศทางการตลาด         3หนวยกิต 
(Marketing Information System) 
ศึกษาความหมายและวัตถุประสงคของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทและแหลงที่มาของสารสนเทศทาง
การตลาด หลักการและสวนประกอบของวงจรขอมูลทางการตลาดอันมีสวนสัมพันธตอระบบการจดัหนวยงานและ
การควบคุมภายในของฝายการตลาด กระบวนการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห การตดัสินใจและการ
ควบคุมบทบาทของคอมพิวเตอรและเครื่องมือสมัยใหมตอการสรางระบบสารสนเทศ การรายงานผลและการวดัผล
ของระบบสารสนเทศ พฤติกรรมของคนและแนวโนมของการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด 

 
 
 
 
ML 101 
บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 1         3หนวยกิต 

ศึกษาบาฮาซามาเลเซียเบื้องตน โดยฝกฝนทักษะ การฟง อาน เขียนดวยอักษรรูมี เริ่มจากการศึกษาหนวยเสียง ศึกษา
ไวยากรณ ทั้งระบบหนวยคาํและโครงสรางประโยคงาย ๆ ฝกฝนการสนทนา ซ่ึงใชประโยคงาย ๆ ในโครงสรางที่เรียน
มา
 
ML 102 
บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 2         3หนวยกิต 



(Fundamental Bahasa Malasia 2) 
ศึกษาตอจาก ML 101 ในระดับสูงขึ้นไป เพิ่มสังกรประโยคและอเนกรรถประโยคที่ใชคําเชื่อมงาย ๆ มีการฝกสนทนา 
อานขอความสั้น ๆ ทําคําถาม คําตอบและเรยีงความสั้น ๆ  

(Fundamental Bahasa Malasia 3) 

(Fundamental Bahasa Malasia 4) 

(Intermediate Bahasa Malaysia 1) 

(Intermediate Bahasa Malaysia 2) 

(Writing in Jawi 1) 

(ควรเรียน ML 101 มากอน)
 
ML 201 
บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 3         3หนวยกิต 

ศึกษาตอจาก ML 102 ศึกษาการเติมหนวยคําที่ยากขึ้นและแตกตางจากที่เรียนมาแลวใน ML 102 ศึกษาประโยคที่มี
กรรมอยูหนา ประโยคที่ประกอบดวยอนภุาคที่มีคําเชื่อมแยกจากกัน
 
ML 202 
บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน 4         3หนวยกิต 

ศึกษาตอจาก ML201 ศึกษาการเติมหนวยคําที่ยืมมาจากภาษาอื่น ศกึษาสังกรประโยคที่ประกอบดวยอนุประโยคที่
ขึ้นตนดวยประพันธสรรพนามหรือสังกรประโยคที่ประกอบดวยกริยามากกวา 1 ตัว ประโยคที่มีประธานเปนกรรม
รองอยูหนาประโยค ศึกษาการใชสํานวน
 
ML 301 
บาฮาซามาเลเซียระดับกลาง 1         3หนวยกิต 

ศึกษาการเรยีงความ เขียนจดหมาย อานขอความจากบทสนทนา จากบทคําถาม ฝกตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองทีอ่าน 
สามารถเขียนขอความสั้น ๆ
 
 
ML 302 
บาฮาซามาเลเซียระดับกลาง 2         3หนวยกิต 

ฝกอานขอความ บทความที่ยากขึ้น ฝกแปลเบื้องตน ฝกหดัสนทนาในโอกาสตาง ๆ กัน
 
ML 303 
การเขียนดวยอักษรยาวี 1          3หนวยกิต 

เรียนการเขยีนและอานอัษรยาวี การประสมตัวอักษรเปนคาํ ๆ เขียนและอานวลีและประโยคสั้น ๆ



 
ML 304 
การเขียนดวยอักษรยาวี 2          3หนวยกิต 
(Writing in Jawi 2) 

(Sociolinguestecs and Its Application to Bahasa Malaysia 1) 

(Sociolinguestecs and Its Application to Bahasa Malaysia 2) 
ศึกษาตอจาก ML 311 ศึกษาชนิดตาง ๆ ของภาษา ความสัมพันธระหวางภาษาชนดิตาง ๆ กับความแตกตางของสังคม 
ทัศนคติของสังคมผูใชภาษาชนิดตาง ๆ การอนุรักษภาษา การวางแผนการศึกษาประจาํชาติ บทบาทของภาษาที่สอง ใน
หัวขอตาง ๆ ดงักลาวมานี้ จะใชสังคมที่พูดบาฮาซามาเลเซียเปนตวัอยางประกอบ 
 
ML 333 

(Malay Modern Literature) 

(Malay Drama : Theory and Practice) 
ศึกษาทฤษฎีการละคร โดยเนนการละครมลายู เพื่อใหนักศึกษาสามารถขึ้นแสดงบนเวทีได นกัศกึษาที่เรียนวิชานี้
จะตองสามารถผลิตและตองรวมแสดงละครอยางนอยหนึง่เรื่อง

(Advanced Bahasa Malasia 1) 

เรียนการเขยีนและอานอักษรยาวีที่ปรากฎในรูปของประโยคและขอความ
 
ML 311 
ภาษาศาสตรสังคมบาฮาซามาเลเซีย 1        3หนวยกิต 

แนะนําแขนงวิชาภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistics) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม เชน ปญหาภาษาใน
สังคมที่มีหลายภาษา หลายวฒันธรรม ศึกษาภูมิศาสตรภาษาศาสตร (Linguistic Geography) ในแตละหัวขอดังกลาวนี้ 
จะใชสังคมทีพู่ดบาฮาซามาเลเซีย
 
ML 312 
ภาษาศาสตรสังคมบาฮาซามาเลเซีย 2        3หนวยกิต 

วรรณคดีมลายสูมัยใหม          3หนวยกิต 

ศึกษาประวัตวิรรณคดีมลายอูยางยอ ๆ ของมาเลเซียและอินโดนีเซีย จากสมัยวรรณคดีเร่ิมแรกจนถึงสมัยปจจุบัน เนน
วรรณคดยีุคปจจุบันโดยอาศยัตําราสําคัญ ๆ
ML 334 
การละครมลายู : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ        3หนวยกิต 

 
ML 401 
บาฮาซามาเลเซียระดับสูง 1         3หนวยกิต 



ผึกอานหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ และวรรณคดี ฝกเรียงความ ยอความ
 
ML 402 
บาฮาซามาเลเซียระดับสูง 2         3หนวยกิต 
(Advanced Bahasa Malasia 2) 

(Readings in the History of Malay Civilization) 
ศึกษาจากหนังสือหรือขอความ บทความเกีย่วกับความเปนมาทางวัฒนธรรมและอารยธรรมมลายู ตั้งแตสมัยแรกเริ่ม
จนถึงยุคปจจบุัน

(Introduction to Statistics and Research in Education) 

การอานนวนิยายส้ัน ๆ ขอความยาก ๆ สรุปใจความแสดงความคิดเหน็ โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
 
ML 433 
เอกสารเกี่ยวกบัอารยธรรมมลายู         3หนวยกิต 

 
ML 434 
รอยกรองมลายูยุคปจจุบัน         3หนวยกิต 
(Modern Malay Poetry) 
ศึกษารอยกรองมลายูยุคปจจบุันของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ศึกษาววิฒันาการของรอยกรองมลายยูุคปจจุบันทางดาน
ลักษณะโครงสรางวิวัฒนาการในดานความสัมพันธของความคิดและทศันคติที่ปรากฎในรอยกรอง รวมทั้งศึกษา
ผลงานของกวบีางทาน 
 
 
 
 
 
 
MR 203 
ความรูเกี่ยวกบัสถิติและวิจยัทางการศึกษา        3หนวยกิต 

การนําเสนอขอมูลทางการศึกษา สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมานเบือ้งตน สําหรับการวิจยัทางการศึกษา ความหมาย
และความสําคญัของทางการศึกษา ระเบยีบวิธีวิจยัทางการศึกษา การประเมินผลการวจิัย ตวัอยางงานวิจยัทางการศึกษา
และการนําผลการวิจยัมาใชในโรงเรียน
 
MR 303 
การประเมินผลการศึกษา          3หนวยกิต 



(Education Evaluation) 

(Measurement and Evaluation in Education and Psychoolgy) 
การวางแผนในการจัดโปรแกรมการสอนของโรงเรียน ชนิดของแบบทดสอบ คุณภาพของแบบทดสอบ ความเที่ยงตรง
และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ การทดสอบแบบอิงเกณฑและอิงกลุม วิธีดําเนนิการสอบ
 

(Evaluation of Early Childhood Children Development) 

(Evaluation of Learning for Special Children) 

(Test Construction 1) 

ธรรมชาติและหนาที่ของการวัดผล ประเมนิผลการศึกษา ชนิดของเครื่องมือ หลักสูตรและการวเิคราะหหลักสูตร การ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย การเขยีนขอสอบปรนัยและอัตนัย การวัด
แบบอิงเกณฑและอิงกลุม ขอสอบที่ครูสรางขึ้นและขอสอบมาตราฐาน คุณลักษณะทีด่ีของขอสอบ การประเมิน
คะแนน สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 
MR 304 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา      3หนวยกิต 

MR 305 
การประเมินพฒันาการเดก็ระดับปฐมวัย        3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการวัดและประเมนิผลการศึกษาระดับปฐมวัย การสรางและพัฒนาเครื่องมอืที่ใชในการวดัพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย ทางดานสติปญญา รางกาย อารมณ สังคมรวมทั้งดานความคดิสรางสรรค เทคนิคการประเมินผลระดับ
ปฐมวัย และการรายงานผลตอผูปกครอง
 
MR 306 
การประเมินผลการเรียนเดก็พิเศษ         3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการวัดและประเมนิผลการเรียนสําหรับเด็กพิเศษ เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรยีน รวมทั้งปญหา
ตางๆที่เกี่ยวของกับการวดัและประเมินผลการเรียนสําหรับเด็กพิเศษ
 
MR 311 
การสรางแบบทดสอบ 1          3หนวยกิต 

การจัดประเภทวัตถุประสงคของการศึกษา ธรรมชาติของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขยีนขอสอบตามความมุง
หมายทางการศึกษาดานสติปญญา เนนเฉพาะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขยีนขอสอบแบบอิงเกณฑ การ
วิเคราะหขอสอบ การสรางธนาคารขอสอบ การวิจารณและปรับปรุงขอสอบ วิธีสรางมาตรฐานของแบบทดสอบ
รูปแบบของแบบทดสอบ คูมือดําเนินการสอน การดําเนนิการสอบและการใหคะแนนการรายงานผลเชิงวิชาการ การ
ปฎิบัตงานในการสรางแบบทดสอบ
 



MR 312 

(Test Construction 2) 

MR 323 

(Evaluation of Learning in Social Studies) 

การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาไทย        3หนวยกิต 
(Evaluation of Learning in Thai) 

(Evaluation of Learning in English) 

(Evaluation of Learning in Science) 

(Evaluation of Learning in Mathematics) 

การสรางแบบทดสอบ 2          3หนวยกิต 

ประวัติความเปนมาของแบบทดสอบความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวของกับสมรรถภาพ ทางสมองการสรางแบบทดสอบความ
ถนัดทางการเรยีนและความถนัดพิเศษ
 

การประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา        3หนวยกิต 

จุดมุงหมายของการสอนสังคมศึกษา การประเมินผลพฤติกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสอนสังคมศึกษา ตลอดจน
ปญหาตางๆที่เกี่ยวของการทดสอบวิชาสังคมศึกษา
 
MR 324 

จุดมุงหมายของการสอนวิชาภาษาไทย การประเมินผลพฤติกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาไทย ตลอดจน
ปญหาตางๆที่เกี่ยวกับการทดสอบวิชาภาษาไทย
 
MR 325 
การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ        3หนวยกิต 

จุดมุงหมายของการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การประเมินผลพฤติกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 
 
MR 326 
การประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร        3หนวยกิต 

จุดมุงหมายของการสอนวิชาวิทยาศาสตร การประเมินผลพฤติกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการสอนวทิยาศาตร ตลอดจน
ปญหาที่เกี่ยวของกับการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร
 
MR 327 
การประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร        3หนวยกิต 



จุดมุงหมายของการสอนวิชาคณิตศาสตร การประเมินผลพฤติกรรมตางที่เกี่ยวของกับการสอนคณิตศาตร ตลอดจน
ปญหาที่เกี่ยวของกับการทดสอบวิชาคณิตศาสตร 
 
MR 328 

(Evaluation of Learning in Health and Physical Education) 

(Evaluatiion of Learnin in Aesthetic Subjects) 

(Introduction to Quantitative Method in Education) 

MR 372 

(Quantitative method in Education) 

MR 393 

(Introduction to Educational Research Methodology) 

การประเมินผลการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       3หนวยกิต 

จุดมุงหมายของการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การประเมินผลพฤติกรรมตางๆที่เกี่ยงของกับการทดสอบวชิาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ตลอดจนปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับการทดสอบวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
MR 329 
การประเมินผลการเรียนวิชาดานสุนทรียภาพ       3หนวยกิต 

จุดมุงหมายของการสอนวิชาดานสุนทรียภาพ การประเมนิผลพฤติกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการสอนวิชาสุนทรียภาพ 
ตลอดจนปญหาตางๆที่เกี่ยงของกับการทดสอบทางดานนี้
 
MR 371 
วิธีการปริมาณทางการศึกษาเบื้องตน        3หนวยกิต 

การนําเทคนิคเชิงบรรยายไปใชกับขอมูลทางการศึกษา การนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปใชในการประเมนิผล 
การแปลความหมายรายงานการวิจยั นักศกึษาควรจะเคยเรียนวิชาสถิติเบี้องตนหรือหลักสถิติมากอน
 
 
 
 
 

วิธีการปริมาณทางการศึกษา         3หนวยกิต 

หลักและเทคนิคในการอางอิงทางสถิติเพื่อใชในการวิจยั เนนในเรื่องการวิเคราะหความแปรปรวนและนักศกึษาควร
ผานวิชาวิธีปริมาณทางการศกึษาเบื้องตนมากอน
 

ระเบียบวิธีวิจยัการศึกษาเบือ้งตน         3หนวยกิต 



ธรรมชาติและระเบียบวิธีการศึกษาเบื้องตน การเลือกปญหา วิธีดําเนนิการ วิเคราะห ขอมูลการสรุป และวิธีรายงาน
ผลการวิจัย
 
MR 394 

วิธีอนุมานและอุปมาน ตรรกวิทยาเชิงคณติศาสตร ทฤษฎีและการตีความหมายขอมูลทางการวิจยัฝกการทําวจิัยเปน
กลุมหรือเปนรายบุคคล  

 

(Evaluation of Test Scores) 

ทฤษฎีทางการทดสอบ          3หนวยกิต 
(Test Theory) 

(Test Construction 3) 

ตรรกวิทยาและการตีความหมายขอมูล        3หนวยกิต 
(Logical and Data Interpretation) 

(ควรเรียนกระบวนวิชาMR 393มากอน)

MR 403 
การประเมินผลคะแนนการทดสอบ        3หนวยกิต 

ระดับของการวัดหนวยและคะแนนในการวัดคะแนนจริงและคะแนนความคลาดเคลื่อนการตีความหมายคะแนนที่ได
จากการทดสอบ ทฤษฎีความคลาดเคลื่อน ในการวดัเกณฑปกติ เสนภาพตารางพยากรณผลการเรียน การแปลงคะแนน 
การใหเกรดและรายงานผลความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน
 
MR 404 

ศึกษาถึงเรื่องมาตราวัด ความแปรปรวนของขอสอบและแบบทดสอบทั้งชุดความเชือ่มั่นความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการวัด ความคลาดเคลื่อนของความแปรปรวนในการกะประมาณความเชื่อมั่น วธีิการกะประมาณความเชื่อมัน่ 
ความเที่ยงตรงในการพยากรณ การจําแนก การคัดเลือกทฤษฎีองคประกอบที่เกีย่วของกับความเชื่อมั่นและความ
เที่ยงตรง การวิเคราะหขอสอบ มาตรการแปลงมาตราและเกณฑปกติ
 
MR 413 
การสรางแบบทดสอบ 3          3หนวยกิต 

ทฤษฎีและนยิามบุคคลิกภาพในดานอารมณ ความรูสึก วิธีการสรางเครื่องมือ ในการวัดผลทางดานอารมณ การแปลผล
และนําผลการวัดไปใชหลักและวิธีการสรางแบบทดสอบเครื่องมือวัดการปฏิบัดิงานทั้งในแงผลงานและกระบวนการ  
การวิเคราะหงาน การสรางและเลือกใชเกณฑในการประเมินผลงาน
 
MR 414 
การใชแบบทดสอบเพื่อการแนะแนวในโรงเรียน       3หนวยกิต 



(Test Materials For Guidance Program) 

(Evaluation of Instruction) 

(Problem in Educational Measurement and Evalustion) 

(Practicum in Measurement and Evaluation) 

(Seminar in Educational Measrement and Evaluation) 

 

(Research Project in Measurement and Evaluation) 

ชนิด ธรรมชาติ และหนาที่ของเครื่องมือทางการวัดผลทีใ่ชในการแนว หลักการ วิธีการ และการแปลผลจากการใช
แบบทดสอบ มาตรการวัดตางๆการเก็บ รวบรวมนําเสนอขอมูลเพื่อการแนะแนวทางการศึกษา อาชพีและการพัฒนา
บุคคลิกภาพ
 
MR 423 
การประเมินผลการสอน          3หนวยกิต 

ความหมายและประโยชนของการประเมนิผลการสอน หลักการและรปูแบบตางๆในการประเมนิผลการสอน การนํา
หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนไปใชในโรงเรียน การประเมินโครงการสอน การแปลผลขอมูลที่ได
จากการประเมนิ ปญหา และวิธีแกปญหาทีเ่กี่ยวของกับการประเมินผลการสอน
 
MR 443 
ปญหาการวดัผลการศึกษา         3หนวยกิต 

วิเคราะหปญหาดานตางๆที่เกี่ยวของกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา ทั้งที่เกดิขึ้นในปจจุบนัและแนวโนมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตขอโตแยงสําคัญ ในแงทฤษฎีและปฏิบัต ิการแกปญหาทางการวัดผลการศึกษา
 
MR 444 
การฝกงานการวัดผล          6หนวยกิต 

การฝกหัดงานทางการวัดผลการศึกษาทั้งรายบุคคลเปนกลุม การฝกงานจะตองปฏิบตัิจริงในแงแผนงาน กระบวนการ 
และมีผลงาน
 
 
MR 445 
สัมมนาทางการวัดผลและประเมินผลการศกึษา       3หนวยกิต 

การวิเคราะหและประเมินปญหา แนวโนม และแนวปฏบิัติ เพื่อแกและปองกันปญหาทางการวัดผล ตลอดจนคนหา
ลูทางในการพฒันาการวดัผลการศึกษา

MR 493 
โครงการวิจัยทางวัดผลและประเมินผลการศึกษา       6หนวยกิต 



การฝกหัดงานดานการวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผลการศกึษา โดยใหนกัศึกษาทําวิจยัเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุม
 

(Survey Research in Education) 

 

(Research in EducationAdministration) 

(Personality Assessment in Education) 

MR 533 

(Standardized Tests) 

(Diagnostic Tests) 

MR 494 
การวิจยัเชิงสํารวจทางการศกึษา         3หนวยกิต 

ขบวนการวิจยัเชิงสํารวจ วิธีการและประวตัิความเปนมาของการสํารวจ การสุมตัวอยางและการเกบ็รวบรวมขอมูล 
เนนทางดานการวิจัยทีไ่มใชการวิจยัทดลอง

MR 495 
การวิจยัการบริหารการศึกษา         3หนวยกิต 

ขบวนการวิจยัทางการวิจยัทางการบริหารการศึกษา รูปแบบของการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูลการสรางเครื่องมือเพื่อ
ใชในการวิจยั ตลอดจนการสรุปและการแปลผลขอมูล
 
MR 513 
การวัดบุคลิกภาพเพื่อใชทางการศึกษา        3หนวยกิต 

หลักการ วิธีการและเทคนิคในการสรางมาตรการเพื่อใชในการวัดบุคลิกภาพ เนนการนําไปใชทางดานการศึกษา
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบมาตรฐาน          3หนวยกิต 

ความเขาใจทัว่ไปเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบทดสอบความถนัดใหเปนมาตรฐาน การ
ตีความหมายคะแนน การเลือกใชแบบทดสอบมาตรฐาน
 
MR 534 
แบบทดสอบวนิิจฉัย          3หนวยกิต 



การสรางและการใชแบบทดสอบวินิจฉยัในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษา
 
MR 535 
แบบทดสอบความพรอม          3หนวยกิต 
(Readiness Tests) 

(Advanced Quantitative Method in Education1) 

(Advanced Quantiative Method in Education2) 

(Introduction to Multivariate Analysis) 

(Fundamental to Meteorology) 

การบรรยายและการอภิปราย รวมทั้งการฝกปฏิบัติสรางและใชแบบทดสอบความพรอม
 
MR 571 
วิธีการปริมาณทางการศึกษาชั้นสูง1        3หนวยกิต 

ทฤษฎีและการฝกหัด การสรางแบบ การวเิคราะหและการตีความหมายของการวิจยัเชงิทดลองและกึง่ทดลอง
 
MR 572 
วิธีการปริมาณทางการศึกษาชั้นสูง2        3หนวยกิต 

การทดสอบทางสถิติไมจํากดัการกระจายของประชากรและการนําการวิจัยไปใชทางดานสังคมศาสตร
 
MR 573 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหตัวแปรพหุคูณ       3หนวยกิต 

การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา โดยใชเทคนิคการวิเคราะหตวัแปรหพคุูณ
 
 
 
 
MR 574 
การวิเคราะหองคประกอบ         3หนวยกิต 
(Factor Analysis) 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหองคประกอบตางๆการวิเคราะหโดยใชแมทริกซเซนทรอยดชนิดของความ
แปรปรวน วิธีการหมุนแกน การแปลความหมาย เนนไปใชทางการวเิคราะหทางดานการศึกษา 
 
MT 103 
อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน          3หนวยกิต 



(ไมเปดสอนสาํหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
ศึกษาโครงสรางของบรรยากาศและกระบวนการทางฟสิกส การหมุนวนของบรรยากาศโดยทั่วไป และองคประกอบ
ตางๆของกาลอากาศ แนวปะทะอากาศและการอานแผนที่อากาศ
 
MT 203 
อุตุนิยมวิทยาทั่วไป          3หนวยกิต 
(General Meteorology ) 
PR : PH 111  

 

(Material Resources and Benification) 
PR : CM233(เคมีวิเคราะหพืน้ฐาน) 
         GY113(ธรณีวทิยากายภาพ) 

ศึกษาคุณสมบตัิทางฟสิกสของบรรยากาศ ซ่ึงประกอบดวย คณุสมบัติทางการแผรังสีเทอรโมไดนามิกส ฟสิกสของ
เมฆ ความสมดุลของความรอนในบรรยากาศ การหมุนวนของลมโดยทั่ไปบนพื้นโลก และองคประกอบตางๆของ
อากาศ

MU 103 
ดนตรีวจิักษณ           2หนวยกิต 
Music Appreciation 
ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวนัตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร ความเขาใจใน
องคประกอบของดนตรี อันเปนพื้นฐานอนัจําเปนแกการฟงผลงานของนักประพนัธเพลงเอกของโลก ศึกษา
เปรียบเทียบดนตรีชนิดตางๆเนนพัฒนาการและความรูเกี่ยวกับดนตรไีทย 
 
 
 
 
 
 
 
MY 313 
แหลงที่มาของวัตถุดิบและประโยชนใชงาน       2หนวยกิต 

การศึกษาวัตถุดิบตางๆที่เกี่ยวของกับการเกษตร แร-หิน-น้ํามันปโตรเลียม ทั้งที่ไดจากธรรมชาติและจากการสังเคราะห 
เพื่อประโยชนใชงานในชีวิตประจําวนัและทางอุตสาหกรรม วัตถุดิบจากแหลงกําเนิดและลักษณะเฉพาะตัวของ
วัตถุดิบเหลานัน้ เทคนิคการผลิตและการประหยดัทางเศรษฐศาสตร
 



MY 314 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของวัสดุ        2หนวยกิต 
(Science and Technology of Materials) 
PR : CH243 (ฟสิกสกับเคม1ี) 

(Industrial Design )  
PR : TN233 (การเขียนแบบการชาง) 

(Industrial Design Laborator )  
PR : MY 315(การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

(Elecment of Structure and Microstructure of Materials ) 
PR : MY 314(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของวัสดุ) 

ความรูพื้นฐานของวัตถุในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะตวัและการใชงานของวัสดุแตละ
ประเภท
 
MY 315 
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม        2หนวยกิต 

ศึกษาการเขยีนรูปและการสรางแบบใหเปนไปตามการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อวัตถุประสงคการดงึดูด
ความสนใจ รวมถึงการทําภาชนะหีบหอ 
MY 316 
การปฏิบัติออกแบบผลิตัณฑอุตสาหกรรม        1หนวยกิต 

การทดลองเกีย่วกับการสรางรูปโมเดล และการเขียนรูปตามระบบที่เปนการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดย
ผูสอนจะกําหนดการใชวัสด ุและชนิดของผลิตภัณฑ
 
 
 
 
 
MY 317 
โครงสรางและโครงสรางจุลภาคของวัสดเุบื้องตน       2หนวยกิต 

การใชคุณสมบัติของการมองเพื่อการศึกษา ผิวโครงสรางและจุลภาคโครงสรางของวัสดุภายใตการสะทอนของแสง
จากกลองโพลาไรซ และอีเลคตรอนไมโครสโคป
 
MY 318 
คุณสมบัติและการทดสอบวสัดุ         2หนวยกิต 



(Properties and Testing of Materials ) 
PR : MY 313 (แหลงที่มาของวัตถุดิบและประโยชนใชงาน) 

(Elements of Ceramics 1) 

(Elements of Ceramics 2 )  
PR : MY 321(เซรามิกซเบื้องตน1) 

(Ceramies Laboratory 1)  
CR :MY 321 (เซรามิกสเบื้องตน) 

(Ceranucs Laboratory 2) 
PR : MY 322(เซรามิกสเบื้องตน 2) 
การผลิตในขั้นหองปฏิบัติการเกี่ยวกับผลิตภัณฑเซรามิกสบางชนิด เชน วัสดุทนไฟ วัสดุเคลือบ วสัดุฉนวน วัสดุขัด 
ซีเมนตและแกว
 

คุณสมบัติและการทดสอบวสัดุหลายชนิดจะนํามาอธิบายโดยใชหลักทางกายภาพและทางเคมีเพื่อความเขาใจ และการ
นําไปใชงาน
 
MY 321 
เซรามิกสเบื้องตน 1          2หนวยกิต 

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยในกระบวนการเซรามิกสทําเครื่องปนดินเผาเกี่ยวกับวัตถุดิบ ดนิปน น้ํา
เคลือบ และเทคนิคการเผางานออกแบบและงานศิลปะจะเนนใหความสาํคัญดวย
 
MY 322 
เซรามิกสเบื้องตน 2          2หนวยกิต 

เทคนิคและกลไกเพื่อความเขาใจเปนพื้นฐานของการทําผลิตภัณฑเซรามิกสเกี่ยวกับวสัดุกอสราง วสัดุฉนวน วัตถุทน
ไฟ วัสดุเคลือบ วัสดุขัด ซีเมนต แกว และเซรามิกสพิเศษบางชนิด
 
MY 326 
ปฏิบัติการเซรามิกส 1          1หนวยกิต 

งานภาคปฏิบตัิทําผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา เกี่ยวกับผลิตภัณฑเอิรธเทิน สโตนแวรและพอรซเลน
 
 
MY 327 
ปฏิบัติการเซรามิกส 2          1หนวยกิต 

MY 390 
การฝกงาน           1หนวยกิต 



(Practical Training CI) 

โลหะวิทยาเบือ้งตน 1          2หนวยกิต 

(Elements of Metallurgy 2 ) 
PR : MY 431(โลหะวิทยาเบือ้งตน1) 

(Metallurgy Laboratory 1 ) 
CR : MY 431(โลหะวิทยาเบือ้งตน 1) 

(Netallurgy Laboratory 2 ) 
CR : MY 432(โลหะวิทยาเบือ้งตน 2) 

นักศึกษาจะถูกกําหนดใหฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม ศูนยวิจัยหรือการปฏิบัติงานอยางอื่นที่ไดรับมอบหมายจาก
อาจารยผูสอน
 
MY 431 

(Elements of Metallurgy 1 ) 
PR:MY 317 
โครงสรางและโครงสรางจุลภาคของวัสดเุบื้องตนความรูพื้นฐานทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับกระบวนการ
ทางโลหะวิทยาวัตถุดิบ ไดอาแกรมเฟส โลหะผสม และเทคนิคการหลอมโลหะ
 
MY 432 
โลหะวิทยาเบือ้งตน 2          2หนวยกิต 

การศึกษาโลหะชนิดที่เปนเหล็กและไมใชเหล็ก พรอมดวยโลหะผสมในกระบวนการผลิตทางโลหะวิทยา สมบัตกิาร
ทดสอบ และการใชงานจะนาํมาบรรยายรวมอยูดวย
 
MY 436 
ปฏิบัติการโลหะวิทยา 1          1หนวยกิต 

สมบัติและการทดสอบของโลหะจะนํามาศึกษาและทดลองในหองปฏิบัติการทั้งที่เปนวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําเร็จรูป
 
 
MY 437 
ปฏิบัติการโลหะวิทยา 2          1หนวยกิต 

โลหะชนิดที่เปนเหล็กและไมเปนเหล็ก พรอมดวยโลหะผสมจะนํามาศกึษาในภาคปฏิบัติ
 
MY 441 
โพลีเมอรเบื้องตน 1          2หนวยกิต 



(Elements of Polymers 1) 
PR : TN323(กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี) 

(Elements of Polymers 2 ) 
PR : MY 441(โพลีเมอรเบื้องตน1) 

ปฏิบัติการโพลีเมอร 1          1หนวยกิต 
(Polymers Laboratory 1 ) 
CR : MY 441(โพลีเมอรเบื้องตน1) 

(Polymers Laboratory 2 ) 
CR : MY 442(โพลีเมอรเบื้องตน2) 

(Elements of Rubber Technology ) 
PR : TN323 (กระบวนการอตุสาหกรรมทางเคมี) 

การจําแนกประเภทของโพลเีมอร ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโพลีเมอร รวมถึงปจจัยตางๆ
ที่มีผลตอการผลิตและคุณสมบัติของโพลีเมอรวัตถุดิบทีใ่ชในการผลิต กระบวนการผลิตและการทดสอบโพลีเมอร
 
MY 442 
โพลีเมอรเบื้องตน 2          2หนวยกิต 

ศึกษาคุณสมบตัิของโพลีเมอร เพื่อความเขาใจในการใชงาน เทคนิคและกลไกพื้นฐานสําหรับกระบวนการแปรรูปโพลี
เมอร ผลิตภัณฑโพลีเมอรและการใชงาน
 
MY 446 

การผลิตโพลีเมอรบางชนิดในระดับหองปฏิบัติการ ศึกษาปฏิกิริยาพื้นฐานที่เกิดขึน้และปจจยัตางๆทีม่ีผลตอการเกิด
และคุณสมบัตขิองโพลีเมอร การวิเคราะหโพลีเมอร
 
MY 447 
ปฏิบัติการโพลีเมอร 2          1หนวยกิต 

การทดสอบโพลีเมอร การแปรรูปโพลีเมอร เพื่อทําผลิตภัณฑบางชนิด
 
 
MY 453 
เทคโนโลยีการยางเบื้องตน         2หนวยกิต 

ยางจากธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของงานจะไดทําการศึกษาในวัตถุประสงคที่เปนวัสดุ พรอมการศึกษาเกีย่วกบั
คุณสมบัติ กรรมวิธีการผลิต การใชงานและการถนอมรักษา
 
MY 456 



ปฏิบัติการเทคโนโลยีการยาง         1หนวยกิต 
(Rubber Technology Laboratory ) 
PR : MY 453 (เทคโนโลยีการยางเบี้องตน) 

(Ceramic Glazes) 
CR : MY 321 (เซรามิกสเบื้องตน1) 

MY 473 

(Polymer Degradations and Stabilization ) 
PR : MY 441(โพลีเมอรเบื้องตน 1) 

 

(Electroplating Technology ) 
CR : MY 431 (โลหะวทิยาเบือ้งตน1) 

การทดลองที่เกี่ยวกับการทดสอบและการทํายางแผนในหองปฏิบัติการ การใชยางเปนวัตถุ เพื่อใชงานหลายประเภท
ตามคําแนะนําของผูสอน
 
MY 471 
เคลือบเซรามิก           2หนวยกิต 

ประเภทของการเคลือบ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเคลือบ การคํานวณเกี่ยวกับเคลือบสมบัติของเคลือบ เคลือบตะกั่ว 
เคลือบที่ไมมีตะกัว่ เคลือบฟริต การเกิดสใีนเคลือบ สารที่ใหสีทางเซรามิก การเตรียมเคลือบ และการเคลือบ ตําหนิ
ของเคลือบ
 

การยอยสลายและความเสถยีรของโพลีเมอร       2หนวยกิต 

ศึกษาถึงการยอยสลายของโพลีเมอร ดวยวธีิการตางๆเชนการยอยสลายดวยความรอน พลังงานกล พลังงานแสง 
แบคทีเรีย และปฎิกิริยาเคมี การปรับปรุงคุณภาพของโพลีเมอรใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
 

 
 
 
 
MY 474 
เทคโนโลยีการชุบโลหะ          2หนวยกิต 

ทฤษฎีและหลกัการชุบโลหะ เคมีไฟฟา และการทํางานชบุโลหะเคลือบผิวดวยทอง เงนิ พลาตินัม เปนตน จะไดนํามา
ประกอบการบรรยาย
 
MY 475 



วัสดุกอสรางเซรามิกส          2หนวยกิต 
(Ceramic Constructional Material ) 
CR :MY 332 (เซรามิกสเบื้องตน2) 

(Chemical Materials Productions)  
CR:MY 318 (คุณสมบัติและการทดสอบวสัดุ) 

วิธีการวัดน้ําหนักโมเลกุล การวิเคราะหเชิงความรอน การวิเคราะหดวยเทคนิคสเปกโทรสโกป การทดสอบสมบัติ
เชิงกล และวิทยากระแสของโพลิเมอร 

หลักการของการกัดกรอน รูปแบบของการกัดกรอน การทดสอบการกัดกรอน การปกปองแบบคาโทดิก การปองกัน
การกัดกรอนและการควบคุม 

กรรมวิธีการผลิตและใชงานของวัสดุกอสรางเซรามิกส โดยใชวัตถุดิบทองถ่ิน และทีสั่งเคราะหขึ้นเพื่อวัตถุประสงค
เปนวัสดุโครงสราง สมบัติและการทดสอบจะนํามาพิจารณากลาวไวดวย
 
MY 476 
การผลิตวัสดุเคมี           2หนวยกิต 

วัสดุเคมีในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมจะไดนําวัตถุดิบที่เปนอินทรียสารและอนินทรียสารรวมทั้งวัตถุดิบ
ธรรมชาติมาศึกษาทําเปนผลิตภัณฑสารเคมีชนิดกรด-ดาง-เกลือ คุณสมบัติและการทดสอบตลอดจนประโยชนใชงาน 
MY 477 
การวิเคราะหลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร        2หนวยกิต 
(Polimer Characterisation) 
CR : MY 441 (โพลิเมอรเบื้องตน 1) 

 
MY 478 
การกัดกรอน           2หนวยกิต 
(Corrosion) 
PR : MY 431 (โลหะวทิยาเบือ้งตน 1) 

MY 479 
ปฎิบัติการเคลือบเซรามิก          1หนวยกิต 
(Ceramic Glaze Laboratior) 
CR : MY 471  (เคลือบเซรามิก) 
ปฏิบัติการทางเคลือบเซรามิกที่สอดคลองกับกระบวนวชิาเคลือบเซรามิก MY 471 
 
MY 499 
โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีวัสด ุ        3หนวยกิต 



(Special Project in Material Technology ) 
PR :MY 317 (โครงสรางและโครงสรางจุลภาคของวัสดเุบื้องตน) 
      :MY 318(คุณสมบัติและการทสอบวัสดุ) 
      :MY 322(เซรามิกสเบื้องตน 2) 
      :MY 327(ปฏิบัติการเซรมิกส 2) 
      :MY 390(การฝกงาน) 
โครงการพิเศษในสาขาเทคโนโลยีวัสดุ จะถูกกําหนดโดยอาจารยผูสอน ทั้งนี้ มีอาจารยผูสอนเปนผูใหคําปรึกษา มีการ
จัดทํารายงาน และเสนอผลงานแบบปากเปลา 
 

(Fundamentals of Operations Research) 

(Introduction to Operations Research) 

OR 205 

(Introduction to Scientific and Mathematical Computation) 

OR 103 
หลักการวจิัยดาํเนินงานเบื้องตน         3หนวยกิต 

PR : MA 103 หรือ MA 111 
(ไมเปดสําหรับนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
ศึกษาบทประยุกตทฤษฎีความนาจะเปน การวิเคราะหตนทุน แบบจําลองทฤษฎีผลเลิศ การโปรแกรมเชิงเสน การ
วิเคราะหขายงาน ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย 
OR 203 
การวิจยัดําเนนิงานเบื้องตน         3หนวยกิต 

PR : MA 112 
ศึกษาแบบจําลองการควบคุมสินคาคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีเกม การวิเคราะหขายงาน ซีพีเอ็ม เพิรธ โปรแกรมเชิง
เสน การวินจิฉัยส่ังการเมื่อไมทราบสถานการณ
 
 
 

การคํานวณทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเบื้องตน      3หนวยกิต 

PR : MA 226 
ศึกษาอัลกอรทิึมสําหรับหารากของสมการเชิงเสน การใชคอมพิวเตอรชวยแกปญหาทางพีชคณิตของเมทริกซ การปรับ
โคง การอินเทอรโพเลทแบบโพลีโนเมียล วิธีกําลังสองนอยที่สุดและวธีิประมาณคาแบบมินนิแมกซ การหาอนุพนัธ
และการอินทิเกรตสมการดฟิเฟอเรนเชยีล การหาไอเกนเวคเตอร การแปลงรูปเมทริกซ การหมุนแกนฉากและมใิชฉาก
 
OR 213 



การโปรแกรมสําหรับการวิจยัดําเนนิงาน        3หนวยกิต 
(Programmintg for Operations Research) 
PR : CT105 

(Programming for Operations Research Laboratory) 
PR : OR 213 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสรางของขอมูลเพื่อการวิคราะหดานการวิจัยดาํเนินงาน การสรางแถวลําดับของขอมูล การ
สรางแฟมขอมูลและฝกการประมวลผลแฟมขอมูลสําหรับตัวแบบทางการวิจยัดําเนนิงาน การพัฒนาและการเรียกใช
มอดูลสําหรับตัวแบบทางการวิจัยดําเนนิงาน 
 
OR 233 

(Mathematical Programming) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวแบบทางสถิติและการวิจยัดําเนินงาน ความสัมพันธของการวิจัยดําเนนิงานกับคอมพิวเตอร 
โครงสรางของขอมูลเพื่อการวิเคราะหดานการวจิัยดําเนินงานแถวลําดับของขอมูลแฟมขอมูลและการประมวลผล
แฟมขอมูลสําหรับตัวแบบทาง การวิจยัดําเนินงาน การพฒันาและการเรียกใชมอดูลสําหรับตัวแบบทางการวิจยั
ดําเนินงาน
 
OR 223 
ปฏิบัติการการโปรแกรมสําหรับการวิจยัดาํเนินงาน       1หนวยกิต 

การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร         3หนวยกิต 

PR : MA 226 และ OR 203 
ศึกษาปญหาการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสนและวิธีการแกปญหาแบบตางๆ และการนําไปใช การ
โปรแกรมแบบมิใชเชิงเสน เงื่อนไขคุหนทัคเกอร การโปรแกรมแบบควอดราติด วธีิซิมเพล็กซของวูลฟ การโปรแกรม
อินทิเจอร การโปรแกรมพลวัต การโปรแกรมรีเคอรซีฟ การโปรแกรมสโตคาสติค การปญหาการโปรแกรมแบบพาส
ซิฟและแอคทฟิในการโปรแกรมสโตคาสติค
 
OR 234 
การจัดระบบและการประมวลผลแฟมขอมูล       3หนวยกิต 
(File Organization and Processing) 
PR : CT 214 
ศึกษาการวางแผนการออกแบบฐานขอมูล เพื่อการบริหารองคการ การวิเคราะหโครงสรางของขอมูล แบบจําลอง
ขอมูลประเภทตางๆ ประเภทของขอสนเทศในองคการสัมพันธภาพของระบบขอสนเทศในหนวยงานตางๆ ภายใน
องคการ การจดัระบบขอสนเทศเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 
OR 235 



เทคนิคการวิเคราะหระบบ         3หนวยกิต 
(Techniques in System Analysis) 
PR : OR 234 

(Operations Research Models) 

(Queuing Theory) 
PR : ST 210 

(Game Theory) 
PR : OR 203 

ศึกษาเทคนิคการบริหารและทฤษฎีการจัดการ การบริหารโครงงานขนาดใหญการวิเคราะหระบบงานและโครงงานที่
อิงขอสนเทศจากคอมพิวเตอร การจัดระบบสํานักงานอตัโนมัติ การบริหารระบบขอมูลในสํานักงานสมัยใหม
 
OR 313 
แบบจําลองการวิจัยดําเนนิงาน         3หนวยกิต 

PR : MA 112 หรือ OR 203  
ศึกษาธรรมชาติของการวิจยัดําเนินงาน การจัดตั้งปญหา แบบจําลอง การสรางแบบจําลองและการแกปญหาดวย
แบบจําลอง แบบจําลองสินคาคงคลัง แบบจําลองสําหรับจัดสรรทรัพยากรและอืน่ๆ เทคนิคการจําลองและการ
โปรแกรมเชิงเสน
 
OR 314 
ทฤษฎีแถวคอย           3หนวยกิต 

ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่วกบัระบบแถวคอย กระบวนการสโคคาสติค กระบวนการบัวซอง ลักษณะของแถวคอยและ
หนวยใหบริการ แบบจําลองของแถวคอย ระเบียบวินยัของแถวคอย การประยุกตใชงานดวยแบบจําลองแถวคอย
 
 
 
 
 
OR 315 
ทฤษฎีเกม           3หนวยกิต 

ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่วกบัทฤษฎีเกม ทฤษฎีเกมกรณมีีคูแขงขันสองฝายและมากกวาสองฝาย การนําทฤษฎีเกมไป
ประยุกตใช ทฤษฎีการใชประโยชนและทฤษฎีการตัดสินใจ
 
OR 333 
การโปรแกรมเชิงเสน          3หนวยกิต 



(Linear Programming) 
PR : MA 226 

 

(Non-Linear Programming) 
PR : OR 333 

(Algorithmic Method in Operations Research) 

ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่วกบัโปรแกรมเชงิเสนและการจัดการ วิธีคํานวณคาสูงสุดและคาต่ําสุดของฟงกชันเชิงเสน
ภายใตขอจํากดัที่เปนฟงกช่ันเชิงเสน การโปรแกรมเชิงเสนและการปรับขอมูลและการเลือกเทคนิคการโปรแกรมเชิง
เสนที่เหมาะสมแกสถานการณและลักษณะขอมูล ทฤษฎีดูอัล การขนสง การมอบหมายงาน การวิเคราะหเซนซิติวติี 
การประยกุตทางดานโปรแกรมเชิงเสน

OR 334 
การโปรแกรมมิใชเชิงเสน         3หนวยกิต 

แนะนําการประมาณคาต่ําสุดเมื่อมีขอจํากัดและเมื่อไมมีขอจํากัดและเมือ่ไมมีขอจํากัดการแปลผลเชิงเรขาคณิตและวิธี
แอชวลโคออรดิเนตเดสเซนต วิธีสตีปเปสตเดสเซนต วิธีของนิวตันและควอช-ินิวตนั วิธีคอนจุเกตเกรเดียนตเสอรซ 
การฉายภาพเกรเดียนตและใชเพนัลตีฟงกชันในการแกปญหาการโปรแกรมที่มีขอจํากัด การโปรแกรมพลวัตแิละการ
นําไปใชประโยชนในการตัดสินใจซีเควนเชียล การโปรแกรมควอดราติค อัลกอริธึมของการโปรแกรมมิใชเชิงเสน 
การโปรแกรมคอนเวกซ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OR 335 
อัลกอริธึมเพื่อการวิจยัดําเนนิงาน         3หนวยกิต 

PR : OR 334 และภาษาคอมพิวเตอร 1 ภาษา 
ศึกษาอัลกอริธึมทางคอมพิวเตอรสําหรับวิธีหาคาต่ําสุด (คาที่พอเหมาะ) เมื่อมีขอจํากดัและไมมีขอจํากัด โดยเฉพาะใน
ปญหาที่ไมใชตัวแปรมากนกั เทคนิคการโปรแกรมเชิงเสนแบบตางๆ ดอัูล การขนสง เซนซิติวิตี การแปลผลเชิง
เรขาคณิตและวิธีแอคชวลโคออรดิเนตเดสเซนต วธีิสตีปเปสทเดสเซนต วิธีของนิวตนัและควอซ-ินิวตันวิธีคอนตุเกต
เกรเดยีนตเสอรซ การใชเทคนิคเกรเดยีนตและฟงกชันเพนัลตีในปญหาที่มีขอจํากัด การใชโปรแกรมสําเร็จรูป เชน 
OPERATIONS RESEARCH



 
OR 414 

(Network Analysis) 
PR : OR 203 และ ST 210 

OR 415 

(Optimization Theory) 

OR 433 

(Introduction to Simulation) 
PR : ST 313 และภาษาคอมพิวเตอรหนึ่งภาษา 

การควบคุมคณุภาพงาน          3หนวยกิต 
(Quality Control Circle) 
PR : OR 313 

การวิเคราะหจายงาน          3หนวยกิต 

ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่วกบัแกรนท ไมลสโตน เพิรทและซีพีเอ็ม การประมาณเวลาทํางานเวลาเสร็จโครงการเวลา
ลาชา เวลายืดหยุนและสายงานวิกฤต การหาคาความนาจะเปนที่โครงการจะแลวเสรจ็ คาใชจายในการควบคุม
โครงการและการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหขายงาน
 

ทฤษฎีการวิเคราะหผลเลิศ         3หนวยกิต 

PR : MA 112 
ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่วกบัทฤษฎีการวิเคราะหผลเลิศ องคประกอบพื้นฐานในการวิเคราะหผลเลิศ การวิเคราะหผล
เลิศตัวแปรเดีย่ว การวเิคราะหผลเลิศดวยระเบียบวิธีเชิงตวัเลขสําหรับตัวแปรเดีย่วชนดิกําหนดขอบเขตและไมกําหนด
ขอบเขต การวเิคราะหผลเลิศชนิดหลายตวัแปร การประยุกตใชงาน
 

การจําลองเบื้องตน          3หนวยกิต 

ศึกษาวิธีจําลอง หลักเกณฑทัว่ไปของวิธีมอนติ-คารโล การสรางเลขสุม การเพิ่มความแมนยําและลดความแปรปรวน 
การจําลองที่ใชในทางคณิตศาสตรและฟสิกสการจําลองสําหรับระบบแถวคอย การจําลองเพื่อหาภาพคราวๆ คาํตอบ
หยาบๆ และแนวปฏิบัติการจําลองเพื่อทดสอบตัวแบบและคําตอบ (แนวปฏิบัต)ิ ตางๆภาษาการจําลองเชน GPSS , 
SIMSCRIPT , SLAM
OR 434 

ศึกษาการควบคุมคุณภาพงานเบื้องตน ความหมายและประวัติความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ ประโยชนของการ
ควบคุมคุณภาพ ขั้นตอนในการควบคุมเทคนิคที่ใชในการควบคุม แผนภูมิที่ใชในการควบคุมคุณภาพ กรณีตัวอยาง
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
 
OR 494 



หัวขอการศกึษาพิเศษ          3หนวยกิต 
(Topics in Operations Research) 
PR : เปนนักศกึษาปที่ 3 หรือปที่ 4 และตองผานการอนมุัติของภาควิชา 
หัวขอการศกึษาในกระบวนวิชานีเ้ปนหวัขอพิเศษตามความเหน็ชอบของภาควิชาการบรรยายในวิชานี้มีเนื้อหา
หลักสูตรที่อาจไมซํ้ากันในแตละภาคเรียน โดยมุงเนนที่เนื้อหา ทฤษฎีและวิธีการใหมทางการวจิยัดําเนนิงานทีผู่สอน
เห็นวานักศกึษาควรทราบนักศึกษาอาจจะไดรับมอบหมายใหเขารับฝกงานหรอืศึกษาคนควาเพิ่มเตมิพรอมทั้งรายงาน
ผลใหทราบนอกเหนือจากหวัขอการศึกษาที่ไดบรรยายในชั้นเรียน 
 

 

 

 

 
PA 240 
การบริหารทรัพยากรมนษุยในภาครัฐ        3หนวยกิต 
(Human Resource Management in The Public Sector) 

PA 200 
การบริหารรัฐกิจเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Introduction to Public Administration) 
ศึกษามโนทัศนและนานาทฤษฏี ในการบริหารรัฐกิจ การจัดระเบยีบองคการความรับผิดชอบของเจาหนาที่ และ
ผูบริหารดานตางๆ การดําเนนิงานโดยมีประสิทธิภาพ 

PA 210 
องคการและการบริหารในภาครัฐ         3หนวยกิต 
(Publie Organzation and Public Management) 
ศึกษาความหมาย ความสําคญั แนวความคดิ ตลอดถึงแนวทางในการศกึษา องคการ และการบริหารในภาครัฐ 

PA 211 
ทฤษฎีองคการ           3หนวยกิต 
(Organization Theory) 
ศึกษาองคการในภาครัฐ ทั้งในดานโครงสรางกระบวนการและพฤติกรรม โดยเนนการสํารวจผลงานของนักวิชาการ 
และนักบรหิาร เกี่ยวกับองคการในสมัยตางๆวิวัฒนาการ และพัฒนาการของความรูเกีย่วกับองคการในภาครัฐ 

PA 220 
ระเบียบปฎิบัตริาชการ          3หนวยกิต 
(Secretarial Practices for Civil Servants) 
ศึกษาพระราชบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผนดินในประเทศไทย ระเบียบขาราชการพลเรือน 
ระเบียบปฎิบัตริาชการ 



ศึกษาแนวคดิ ขอบเขต และแนวทางตางๆในการบริหารทรัพยากรมนษุยในภาครัฐ เพื่อที่จะวางแผนกําลังคนให
สอดคลองกับความตองการของรัฐในการพัฒนาประเทศ และในการจดัสรรกําลังคนใหเหมาะสมกบังานพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนษุยในภาครัฐใหมีคุณภาพเหมาะสมกับการปฎิบัติหนาที่ราชการ 
 

 

 

PA 280 
การวางแผนในภาครัฐ          3หนวยกิต 
(Public Planning) 
ศึกษาหลักเบื้องตนในการวางแผนโครงการ และการบรหิารแผนโดยเนนทั้งภาคทฤษฎี เทคนิควิธีการในการวิเคราะห
และภาคปฎิบตัิเพื่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการวางแผนและการจัดทําโครงการ 
 
PA 310 
พฤติกรรมองคการ          3หนวยกิต 

PA 260 
การบริหารการคลัง          3หนวยกิต 
(Fiscal Administration) 
ศึกษาการบริหารการคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเนนความสัมพันธระหวางนโยบายการคลัง นโยบาย
การเงิน กับการบริหารการคลัง ตลอดจนองคการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและออม มีปญหาการบริหาร
การคลังและแนวความคดิในการปฏิรูปการคลัง 

PA 261 
กระบวนการงบประมาณในภาครัฐ        3หนวยกิต 
(Public Budgeting Process) 
ศึกษาแนวความคิดในการจัดทํางบประมาณแผนดิน ทฤษฎีการตัดสินใจ การวิเคราะหแผนและโครงการใน
งบประมาณแผนดิน การอนมุัติงบประมาณแผนดิน และการบริหารงบประมาณแผนดินของประเทศตางๆ 

PA 270 
นโยบายสาธารณะ          3หนวยกิต 
(Public Policy) 
ศึกษานโยบายสาธารณะเบื้องตน โดยเนนความเปนสังคมศาสตรประยกุตของนโยบายศาสตร ศึกษาอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอมทัง้ในแงการเมืองเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ผลกระทบของนโยบายสาธารณะ 
 
 
 

(Organizational Behavior) 



ศึกษาความสัมพันธและพฤตกิรรมของมนุษยในองคการซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารกลุมรูปนัยและอรูปนัย การเปน
ผูนํา การจูงใจ การประสานงาน การสื่อความเขาใจในองคการ เครื่องมือ วิธีการ และรูปแบบตางๆตลอดจนอิทธิพล
ของภาวะแวดลอม ในการบริหารงานขององคการภาครัฐ 
 
PA 311 
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ         3หนวยกิต 
(Comparative Public Administration) 

(Politics and the Bureaucracy) 

(Bureaucratic Development) 

ศึกษากระบวนการสื่อความเขาใจ พฤติกรรมการสื่อความเขาใจ การสือ่ความเขาใจในองคการ และเครื่องมือในการสื่อ
ความเขาใจ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคตางๆในการสื่อความเขาใจ และแนวทางแกไข 
 
PA 321 

ศึกษาการบริหารรัฐกิจในเชิงเปรียบเทียบในแนวทางตางๆ ที่เปนที่นิยมศึกษากนั เชน การเปรียบเทยีบในแงของตวั
แบบ การเปรียบเทียบในแนวนิเวศนวิทยา การเปรียบเทียบเปนรายประเทศ การเปรียบเทียบระบบราชการ เปนตน 
เพื่อใหทราบถงึความแตกตาง และความคลายคลึงกันของการบริหารรัฐกิจในสังคมที่มีลักษณะตางๆกัน 
 
PA 312 
การเมืองและระบบราชการ         3หนวยกิต 

ศึกษาความสัมพันธระหวางการเมือง กับระบบราชการ โดยเนนความสาํคัญของแนวความคิดทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย อิทธิพลของการเมืองตอระบบราชการและอิทธิพลของระบบราชการตอการเมือง ตลอดจน
แนวความคิดในการปฎิรูปการเมืองและระบบราชการ 
 
PA 313 
การพัฒนาระบบราชการ          3หนวยกิต 

ศึกษาความหมายของการพฒันา การบริหาร การพัฒนาการบริหาร ระบบราชการ แนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการและ
การบริหารราชการ หลักการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร แนวคิดเกีย่วกับการพัฒนาองคการ ผูนํากบัการพัฒนา
องคการ เทคนคิการพัฒนาองคการ ปญหาของระบบราชการ การปฎิรูประบบราชการ ตลอดจนกรณีตัวอยางงานวิจัยที่
เกี่ยวของ 
PA 320 
การสื่อความเขาใจในการบริหารงานภาครัฐ       3หนวยกิต 
(Administrative Communication in The Public Sector) 

เทคโนโลยีการบริหาร          3หนวยกิต 
(Administrative Technology) 



ศึกษาเทคนิคและกลวิธีสมัยใหมในการบริหาร ศึกษาพืน้ฐาน คอมพิวเตอร การรวบรวมขอมูลและพิจารณาฐานขอมูล 
กลยุทธในการบริหาร โปรแกรมและคําส่ังงาน 
 
PA 322 
เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ        3หนวยกิต 

การบริหารการพัฒนา          3หนวยกิต 

(Quantitative Techniques in Public Administration) 
เปนการศึกษาที่มุงนําวิธีวเิคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวางแผน และแกปญหาในการบริหารรัฐกิจ โดยเนนวิธีการ
ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจอยางมีเหตุผล วธีิการศึกษาเชิงเสนและการพยากรณ 
 
PA 323 

(Development  Administration) 
ศึกษาทฤษฎแีละแนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารการพัฒนา ความหมายของการพัฒนา ปจจัยสําคัญที่สงเสริม รวมทั้งปญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อการพฒันา ศึกษากรณีเฉพาะทั้งของ
ไทยและตางประเทศ 
 
PA 324 
การพัฒนาเปรยีบเทียบ          3หนวยกิต 
(Comparative Development) 
ศึกษาแนวความคิดในการพฒันาดานการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่ประสบความสําเรจ และที่มี
ปญหาอุปสรรคในการนําแนวความคิดในการพัฒนามาใชในการพัมนาประเทศตางๆ 
 
 
 
 
PA 325 
คอมพวิเตอรเพื่อการบริหารการพัฒนา        3หนวยกิต 
(Computer for Development  Administration) 
ศึกษาความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอร เพือ่ประยุกตใชในงานบริหารรฐักิจ ทักษะการใชงาน และศกึษาโปรแกรม
พื้นฐาน เพื่อการบริหารการพัฒนายุคปจจบุัน 
 
PA 330 
การบริหารชุมชนเมือง          3หนวยกิต 
(Urban Administration) 



ศึกษาแนวทางและรูปแบบในการบริหารชมุชนเมือง ปญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไข 
 
PA 331 
การบริหารหนวยงานในสวนภูมิภาค        3หนวยกิต 
(Regional Agencies Administration) 
ศึกษาการปฏบิัติงานของหนวยงานตางๆ ที่อยูในสวนภมูิภาคทั้งในแงความคิดในการบริหารงาน การประสานงานกับ
สวนกลางและปญหาที่เกิดขึน้จากการบริหารงาน 
 
PA 332 
การบริหารสวนทองถ่ิน          3หนวยกิต 
(Local Government Administration) 
ศึกษาการจดัระบบบริหารงานในระดับทองถ่ิน รูปแบบของการกระจายอํานาจการจดัองคการของหนวยงานระดับ
ทองถ่ินระบบบริหารงานบุคคลระดับทองถ่ินการบริหารการคลังระดับทองถ่ิน 
 
PA 333 
การบริหารรัฐวิสาหกจิ          3หนวยกิต 
(Public Enterprise Administration) 
ศึกษาแนวความคิดเชิงทฤษฎเีกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ โครงสรางองคการ การบริหารตลอดจนปญหาตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ
ในเชิงปฏิบัต ิ
 
PA 340 
การวางแผนทรัพยากรมนษุยในภาครัฐ        3หนวยกิต 
(Human Resource Planning in The Public Sector) 
ศึกษาการวางแผนทรัพยากรมนุษยของประเทศ วิเคราะหปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
 
PA 341 
การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ        3หนวยกิต 
(Performance Evaluation in The Public sector) 
ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองคการภาครัฐอันเปนเหตปุจจัยตอการวดัผลประเมินผล แนวความคดิ วัตถุประสงค 
และประโยชนที่พึงไดรับจากการประเมินผล ศึกษาปจจยัที่มีผลกระทบตอการประเมนิผล เทคนิคและวิธีการ
ประเมินผล โดยแนวความคดิของการวิเคราะหงานกับการประเมินคาของงานที่เปนประโยชนตอการประเมินผลงาน 
และคาตอบแทนในการทํางานมาพิจารณา 
 
PA 350 



เทคนิคการบริหารงานบุคคล         3หนวยกิต 
(Personnel Administration Techniques) 
ศึกษาเทคนิควธีิการในการบริหารเกี่ยวกับ “ตัวบุคคล” ในองคการโดยเฉพาะองคการในระบบราชการ ตั้งแตการ
วางแผนจัดกําลังคนใหพอเหมาะแกองคการเทคนิคในการสรรหา คัดเลือก บรรจุแตงตั้งบุคคลใหเหมาะสม การจําแนก
ตําแหนง และการกําหนดอัตราเงินเดือน การทํานุบํารุงขวญั การฝกอบรมขาราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการปฏิบัติตอขาราชการเมื่อออกจากงาน และเรื่องบําเหน็จบาํนาญ 
 
PA 362 
นโยบายและการบริหารภาษอีากร         3หนวยกิต 
(Taxation Policy and Administration) 
ศึกษานโยบายในการบริหารภาษีอากร นโยบายภาษีอากร สําหรับประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา และ
นโยบายในการบริหารภาษีอากรของประเทศไทยเกีย่วกบัภาษีสรรพากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษี
เทศบาล 
 
PA 370 
การกําหนดและวิเคราะหนโยบายสาธารณะ       3หนวยกิต 
(Public Policy Formulation and Analysis) 
ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และหลักการกําหนดนโยบายสาธารณะ ในเชิงวิเคราะหเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะอยางมีระบบ 
 
PA 371 
การนํานโยบายไปปฏิบัต ิ          3หนวยกิต 
(Public Implementation) 
ศึกษากระบวนการและตวัแบบในการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏบิัติ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ และความแตกตางในการนํานโยบายแตละประเภทไปปฏิบัติ 
PA 380 
การกําหนดและประเมนิโครงการ         3หนวยกิต 
(Public Formulation and Appraisal) 
ศึกษากระบวนการวางโครงการในรูปแบบตางๆ และเทคนิคในการประเมินโครงการเพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน 
 
PA 381 
การบริหารโครงการภาครัฐ         3หนวยกิต 
(Program Management in The Public Sector) 



ศึกษาเนื้อหาสาระของกระบวนการบริหารโครงการของรัฐในดานการจัดองคการ การบริหารงาน และการควบคุมการ
ดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จ 
 
PA 382 
การประเมินผลโครงการภาครัฐ         3หนวยกิต 
(Program Evaluation in The Public Sector) 
ศึกษาความหมาย ขอบเขตแนวทาง และเทคนิคในการประเมินผลโครงการทางสังคมเพื่อช้ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการบริหารงานและโครงการของรัฐ 
 
PA 410 
การวิเคราะหองคการ          3หนวยกิต 
(Organizational Analysis) 
การศึกษาองคการโดยพิจารณาทฤษฎีเกีย่วกับการจัดองคการและพฤติกรรมองคการ การนําทฤษฎีเหลานั้นไปใช
ในทางปฏิบัติ เชน ทฤษฎีการจัดองคการทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีสมดุลภายในองคการ รวมทั้งปญหาที่เกิดขึน้จาก
การปฏิบัติและแนวทางแกไข 
 
PA 411 
ประชาสังคมกับการพัฒนาประเทศ        3หนวยกิต 
(Civil Society and Development) 
ศึกษาแนวคดิการมีสวนรวมของประชาชน และบทบาทของประชาสังคมในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนความรวมมือ
ระหวางประเทศกับองคกรประชาสังคมในระดับโลก 
 
 
 
 
PA 419 
สัมมนาการบริหารองคการในภาครัฐ        3หนวยกิต 
(Seminar on Organization Administration) 
เลือกปญหาและประเดน็สําคัญในทางบริหารองคการมาอภิปรายและวิเคราะห 
 
PA 420 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการบรหิารภาครัฐ      3หนวยกิต 
(Management Information System in Public Administration) 



ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับใชในบริหารรัฐกิจ ในการพัฒนาและการตัดสินใจรวมถึงการวางแผน
และเทคโนโลยีที่จําเปนในการจัดการขอมลูและขาวสารและเงื่อนไขในการนํามาใชของขอมูลประเภทตางๆ 
 
PA 421 
การบริหารรวมสมัย          3หนวยกิต 
(Contemporary Administration) 
ศึกษาแนวคดิ และแนวทางการบริหารตางๆ ที่กําลังไดรับความนิยมในประเทศตางๆ กับการนํามาใชในประเทศไทย 
 
PA 422 
ปญหาในการบริหารรัฐกิจ         3หนวยกิต 
(Problems in Public Administration) 
ศึกษาปญหาในการบริหารรัฐกิจ ในดานการนําแนวความคิดทฤษฎีมาประยุกตในการศึกษา การเกดิชองวางระหวาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติ และปญหาที่สําคัญที่เกิดขึ้น และแนวทางแกไข 
 
PA 423 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ       3หนวยกิต 
(Information Technology in Public Administration) 
การประยกุตการใชความสามารถตางๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร การทํา
รายงานและการนําเสนอเทคโนโลยีใหมๆ  และทันสมัย 
 
PA 430 
การบริหารและกระบวนการยุติธรรม        3หนวยกิต 
(Criminal Justice Administration) 
ศึกษาหลักการและทฤษฎีตางๆ ในการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม การจัดระเบียบบริหารภายในองคการวิเคราะห
การใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย รวมทั้งเปรียบเทียบกบัการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมของประเทศตางๆ 
 
PA 431 
การบริหารสาธารณสุข          3หนวยกิต 
(Public Health Administration) 
ศึกษาการบริหารงานในระบบงานสาธารณสุข การบริหารโรงพยาบาล การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาชวยในระบบ
บริหารงาน ความรวมมือระหวางรัฐ เอกชนในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 
PA 440 
แรงงานศึกษา           3หนวยกิต 



(Labour Studies) 
ศึกษาความหมายและแนวคดิตางๆ ที่เกี่ยวของกับแรงงาน อาทิ ประวัตศิาสตรแรงงาน ระบบความสัมพันธทางอํานาจ
ในการผลิตลักษณะและสภาพทางเศรษฐกจิและสังคมโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทยในดานแรงงานดานตางๆ เชน 
ปญหาแรงงาน ขบวนการแรงงาน รวมทั้งนโยบาย บทบาท และกลไกของรัฐในการบริหาร 
 
PA 449 
สัมมนาปญหาการบริหารทรัพยากรมนษุยในภาครัฐ      3หนวยกิต 
(Seminar on Human Resource Management in Public Sertor) 
เลือกปญหา และประเดน็สําคัญในการบรหิารทรัพยากรมนุษยในภาครัฐมาอภิปราย และวเิคราะห 
 
PA 452 
การพฒันาทรพัยากรมนษุยในองคการ        3หนวยกิต 
(Human Resource Development in an Organization) 
ศึกษาแนวคดิ ขอบเขต และแนวทางตางๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนษุยในองคการ โดยเนนการพฒันาในดานตางๆ 
ทั้งทักษะ ความรู และทัศนคติเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการและการมีคุณภาพชวีิตที่ด ี
 
PA 459 
สัมมนาบทบาทของรัฐกับปญหาแรงงาน        3หนวยกิต 
(Seminar on the Role of Government and Labour Problems) 
ศึกษาปญหาแรงงานในมิติทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม เชน ความสมัพันธระหวางรัฐกับขบวนการแรงงาน บทบาท
ขององคกรและกลไกตางๆ ของรัฐในการแกใขปญหาดานแรงงาน 
 
 
 
 
 
PA 460 
การบริหารงานคลังสวนทองถ่ิน         3หนวยกิต 
(Local Finance Administration) 
ศึกษาระบบบริหารงานในสวนภูมิภาค ทั้งในองคการบรหิารสวนตําบล และการจัดระบบคลังในสวนภูมิภาค การจัด
ระบบงานคลังในสวนทองถ่ิน ปญหาในการจัดระบบบรหิารงานคลัง 
 
PA 469 
สัมมนาการบริหารงานคลัง         3หนวยกิต 



(Seminar on Public Finance) 
เลือกปญหาและประเดน็สําคัญในการบรหิารงานคลังมาอภิปรายและวิเคราะห 
 
PA 470 
การเมืองและการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนา       3หนวยกิต 
(Politics and Public Administration in Development) 
ศึกษาลัทธิทางการเมืองกับยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศ โครงสรางอํานาจรัฐที่มีความเกี่ยวพันกับกลุมเศรษฐกจิใน
ประเทศไทย กลไกและการบริหารของรัฐเพื่อตอบสนองเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ 

ศึกษาปญหาทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ นํากรณีศึกษาที่สําคัญอาทิเชน กรณีเขื่อนน้ําโจน เขื่อน
ปากมูล ไทยแลนดแทนทาลมั กรณีปญหาความขัดแยงของนโยบายพฒันาเศรษฐกิจกับนโยบายสิ่งแวดลอมมาศกึษา
วิเคราะห 
 
PC 103 

 
PA 479 
สัมมนาปญหานโยบายสาธารณะ         3หนวยกิต 
(Seminar on Public Policy) 
สัมมนาปญหาที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะโดยเลือกปญหาและประเด็นสําคัญเกีย่วกับนโยบายสาธารณะมา
อภิปราย และวิเคราะห 
 
PA 490 
การฝกงานดานการบริหารงานรัฐกิจ        3หนวยกิต 
(Internship in Public Administration Affairs) 
ศึกษางานดานการบริหาร โดยการฝกงานในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจองคการสาธารณะ หรืออ่ืนๆ เปนเวลาอยาง
นอย 4 สัปดาหและทํารายงานเกีย่วกับงานที่ไดปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
PA 493 
กรณีศึกษานโยบายสาธารณะ         3หนวยกิต 
(Case Strdies in Public Policy) 



จิตวิทยาทั่วไป           3หนวยกิต 
(General Psychology) 

ศึกษาปญหาของนักเรียนในปจจุบัน โดยเฉพาะในบทบาท และพฤติกรรมของเด็กวยัรุนที่มีตอสังคม ศึกษาการรวม
ของกลุมชน ทัศนคติและบรรทัดฐานของสังคมในปจจบุัน ตลอดจนการโฆษณาชวนเชื่อ  

(Psychology of Development and Education) 

(Psychology of Perception and Motivation) 

(Psychology for Teachers) 
การนําหลักทางจิตวิทยามาใชประยุกตในการเรียนการสอน เพื่อใหครูมีความเขาใจในผูเรียน ทั้งที่เปนเด็กปกติและเด็ก
พิเศษ นับตั้งแตความแตกตางระหวางบุคคลในดานรางกาย สังคม อารมณ ทัศนคติ เขาใจหลักการเรียนรู และเทคนิค
ตางๆที่ครูใชในการสงเสริมการเรียนการสอนและปรับพฤติกรรมของนักเรียน ตลอดจนใหครูมีความเขาใจในหลักการ
แนะแนวเพื่อชวยสงเสริมใหนักเรียนบรรลุความสาํเร็จไดตามเอกัตบุคคล

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาจติวิทยาดานการคนควา การศกึษาพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเรื่องวุฒิภาวะการรับรู 
ความนึกคดิ การเรียนรูความแตกตางระหวางบุคคลและสุขภาพจิต
 
PC 163 
จิตวิทยาสังคมประยุกต          3หนวยกิต 
(Applied Social Psychology) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา PC 103 มากอนและเปดสําหรับนกัศึกษาวิชาเอกศึกษาศาสตรเทานั้น)
 
PC 193 
จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา         3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการพัฒนาการของมนุษยโดยใหสัมพันธกับการเรียนรูในแตละขั้นของการพัฒนา เนนวยัเด็กและวยัรุน 
รวมทั้งการปรับตัวของครูใหเขากับเดก็วยัตางๆ โดยเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 
PC 205 
จิตวิทยาการรบัรูและจูงใจ         3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎีทางรับรู การสัมผัส และทฤษฎีการจูงใจตางๆ อยางกวางๆ โดยเนนกระบวนการรับรูและกระบวนการจงู
ใจ นําแนวคิดการรับรูเรื่องของ สี ขนาด การเคลื่อนที่ การลวงตา พัฒนาการทางการรับรู และการรบัรูทางสังคมมา
ประยุกตใชเปนประโยชนในการจูงใจบุคคลและประยกุตใชในชวีิตประจําวัน
 
 
PC 206 
จิตวิทยาสําหรับครู          3หนวยกิต 

 



PC 207 
จิตวิทยาการเรยีนรู          3หนวยกิต 
(Psychology of Learning) 
ศึกษาทฤษฎีเบือ้งตนและการปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับความเขาใจและธรรมชาติของกระบวนการเรยีนรู การลาชา 
การสิ้นสุด ตลอดจนเรยีนรูปญหาตางๆ เกี่ยวกับการเรยีนรู 
(ควรเรียนกระบวนวิชาPC 103มากอน) 
 
PC 208 
การเรียนรูเชิงปริมาณทางจิตวิทยาเบื้องตน        3หนวยกิต 
(Introduction to Quantitative Analysis of Psychology) 

(Psychology of Personality and Adjustment) 

(Human Memory) 

ศึกษาหลักการพื้นฐานของการเรียนรู การคนควาในดานการรับรู และการเรียนรู การพฒันาการความคิดความเขาใจ 
ตลอดจนความสัมพันธระหวางการรับรูและการเรียนรู  

ศึกษาวิธีการประมาณคณุลักษณะของตัวแปร ความสัมพันธระหวางตัวแปร การพยากรณแบบแผนการทดลองและการ
วิเคราะหขอมูลทางจิตวทิยา คณิตศาสตรและความนาจะเปนที่ประยกุตใชทางจิตวิทยา รวมทั้งการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูล
 
PC 209 
จิตวิทยาบุคคลิกภาพและการปรับตัว        3หนวยกิต 

ศึกษาบุคคลิกภาพโดยอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาตร ทฤษฎีบุคลิกภาพ วิธีวดับุคลิกภาพความสัมพันธของบุคลิกภาพ
และสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวทางสังคมและการปรับตัวดานสวนบคุคล
 
PC 213 
ความจําของมนุษย          3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับความจํา วิธีทดสอบความจํา ระบบความจาํ อันไดแก ความจําระยะสั้นและความจําระยะยาว นอกจากนี้
ยังศึกษาถึงทฤษฎีความจํา ทฤษฎีการลืมรวมทั้ง วิธีการปรับปรุงความจาํ
 
PC 215 
จิตวิทยาการรบัรูและการเรียนรู         3หนวยกิต 
(Psycholgy of Perception and Learning) 

(ควรเรียนกระบวนวิชาPC 103มากอน)
 
PC 216 



จิตวิทยาการเรยีนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน       3หนวยกิต 
(Psychology of Investigative Instruction and Learning : An Inquiry Approach) 
ศึกษาจิตวิทยาในระบบการเรียนการสอนที่เปนกระบวนการบทบาทสัมพันธในสิ่งแวดลอมทางสงัคมเนนการตัง้
คําถามเปนสื่อสําคัญในการแสวงหาความจริงและวิธีแกปญหาแบบสืบสวนสอบสวนที่สงเสริมใหผูเรียนคิดเปน ทาํ
เปน แกปญหาเปนเนนจริยนสัิยเปนหลักสาํคัญในการดําเนินชวีิตแบบประชาธิปไตย ตลอดจนการศึกษาจิตวิทยาการ
เรียนการสอนสังกัปหลายประการ วิธีแกปญหาวิธีคิดสรางสรรคที่ประสานสัมพันธกันในระบบการเรียนการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน และเนนภาคปฏิบัติในรูปของการสรางชุดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนในลักษณะ 

(Introduction to Counseling and Gulidance) 

(Psysiological Psychology) 
ศึกษาเกี่ยวกับสมอง ระบบประสาท ระบบตอมตางๆที่เกี่ยวของสัมพันธกับพฤติกรรมของสัตวและมนุษย เนื้อหาจะ
รวมถึงพื้นฐานทางสรีรวิทยาของอวัยวะที่เกี่ยวของกับการใชภาษา สตปิญญา อารมณ แรงจูงใจ การเรียนรู เพศ 
พฤติกรรมที่ผิดปกติตางๆ การรับรู และพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว
 
 
 

(Introduction to Community Psychotogy) 

บูรณาการ
 
PC 229 
การบริการการปรึกษาและแนะแนวเบื้องตน       3หนวยกิต 

ศึกษาปรัชญา หลักการและเปาหมายของการบริการปรึกษาและแนะแนว บริการแนะแนวที่สําคัญในสถาบัน การจัด
โครงการ การบริหารงาน และบทบาทของบุคคลากรในการแนะแนว
 
PC 243 
สรีรจิตวิทยา           3หนวยกิต 

 
 
PC 246 
จิตวิทยาชุมชนเบื้องตน          3หนวยกิต 

PR : PC 209 
ศึกษาปญหาสขุภาพจิตชุมชนตามแนวคิดทางสังคมจิตวทิยา โดยเนนองคประกอบทางดานนิเวศวิทยา สังคมวิทยา และ
ระบาดวิทยา รวมทั้งการวเิคราะหวิธีการชวยเหลือและปองกันสุขภาพจติชุมชน
 
PC 260 



ทฤษฎีพลวัตกลุม          3หนวยกิต 
(Theories of Group Dynamics) 

(Introduction to Social Psychology) 

(Attitude and Opinion) 

 

(Envionmental Psychology) 

(Experiences of Group Dynamics) 
PR : PC 260 
ฝกปฏิบัติกระบวนการกลุมสัมพันธเนนทกัษะในดานการทํางานรวมกบัผูอ่ืนอยางมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนนําความรู
จากการฝกไปประยุกตใชในชีวิติประจําวันเพื่อเขาใจตนเองและผูอ่ืน

ศึกษาทฤษฎีธรรมชาติและองคประกอบตางๆที่มีอิทธิพลตอกลุมและการรวมกลุมการพัฒนากลุม โครงสรางของกลุม 
และการปฏิสัมพันธของสมาชิกภายในกลุม
 
PC 263 
จิตวิทยาสังคมเบื้องตน          3หนวยกิต 

ศึกษากระบวนการสังสรรคและปฏิสัมพันธ ซ่ึงบุคคลไดรับอิทธิพลจากบุคคลอื่นการพัฒนาของตนเอง บทบาททาง
พฤติกรรม บรรทัดฐานของสังคม การรับวัฒนธรรมเจตคติผูนํา และการโฆษณาชวนเชื่อ
 
PC 264 
เจตคติและความคิดเห็น          3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะของเจตคติและความคิดเห็นโดยครอบคลุมถึงเรื่องการเกิด การคงไวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ผล
ของเจตคติ และความคิดเห็นที่มีตอพฤติกรรมในดานตางๆวิธีการวัดเจตคติ การศึกษาอคติของบุคคล รวมทั้งงานวิจัย
เกี่ยวกับเจตคต ิอคติ และความเห็นมาอภิปรายรวมกนั

PC 266 
จิตวิทยาสิ่งแวดลอม          3หนวยกิต 

ศึกษาจิตวิทยาสิ่งแวดลอมเบือ้งตน โดยศกึษาบทบาทของสิ่งแวดลมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในดานตางๆ
ทฤษฎีความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพพฤติกรรมอาณาเขตความเปนสวนตัว ฝูงชน การรับรูส่ิงแวดลอม
และการระบุสาเหตุพฤติกรรม ส่ิงแวดลอมและพฤติกรรม ตลอดจนวิธีวิจัยดานจิตวิทยาสิ่งแวดลอม
 
 
PC 268 
การฝกพลวัตกลุม          1หนวยกิต 

 
PC 269 



พฤติกรรมผูนํา           3หนวยกิต 
(Leadership Beghavior) 

(Psychology of Social Work) 
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีใหความชวยเหลือทางสังคมสงเคราะหแกบุคคลในวยัตางๆโดยนําเอาความรูดานจิตวิทยาประยกุตใช
 
PC 280 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน        3หนวยกิต 
(Introduction to Industrial and Organization Psychology) 

(Psychology of Management and Personnel) 

(Atttitude and Job Satisfaction) 

ศึกษาพฤติกรรมของผูนําประเภทตางๆ คุณสมบัติและบคุคลิกภาพของผูนํา ความเกีย่วของระหวางผูนํากับองคการ 
ตลอดจนวิธีการสื่อสารและศิลปะของการเปนผูนํา
 
PC 274 
จิตวิทยาการสงัคมสงเคราะห         3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาไปใชใน
วงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเนนบทบาทของนักจติวิทยาอุตสาหกรรมในองคการ การคัดเลือกบุคลากร การ
ทดสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานการจูงใจ และความพึงพอใจในงาน อุบัติเหตแุละความปลอดภัย พฤติกรรมใน
องคการ การสื่อสาร การเปนผูนํา สุขภาพจติและการใหคาํปรึกษา รวมทั้งจิตวิทยาวิศวกรรมมนุษย
 
PC 281 
จิตวิทยาการจดัการและบุคลากร         3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะวิธีการจัดการในองคการโดยประยกุตความรูแนวคดิ เทดนิคและวิธีการทางจิตวิทยา มาใชในการเพิม่
ประสิทธิภาพของผูจัดการและองคการ รวมทั้งการนําแนวความคิดทางจิตวิทยามาประยุกตใชในการคัดเลือกตัวบคุคล 
การบรรจุบุคคลในตําแหนงงาน การฝกอบรม การประเมนิผลงานและการวิเคราะหงาน
 
 
PC 282 
เจตคติและความพอใจในการทํางาน        3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะของเจตคติ องคประกอบของเจตคติ ความสัมพันธระหวางเจตคติและความพึงพอใจ อิทธิพลของเจตคติ
ที่มีตอความพอใจในการทํางาน เทคนิควิธีการที่องคการจัดสรางเพื่อใหพนักงานเกดิความพอใจในการทํางาน
 
PC 287 
พฤติกรรมการทํางานและคานิยมทางสังคมในแรงงานไทย      3หนวยกิต 



(Work Behavior and Social Value in Thai Work Forces) 

จิตวิทยาการบริการ และทักษะการปฏิสัมพันธ       3หนวยกิต 
(Service Psychology and Interaction Skills) 

(Developmental Psychology) 

ศึกษาองคประกอบทางสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน วัฒนธรรมและคานยิมทางสังคมของคนงานไทย เจตคติ
ในการทํางานของบุคคล ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับการทํางาน รวมทั้งผลกระทบทางดานจิตวิทยาในการ
ทํางาน โดยการใชทฤษฎีทางจิตวิทยาตางๆ มาประยุกต
 
PC 288 

ศึกษาทฤษฏีทางจิตวิทยาที่เกีย่วกับธรรมชาติ และพื้นฐานของพฤติกรรมการใหบริการและทักษะการปฏิสัมพันธ 
ทักษะในการตดิตอส่ือสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ พฤตกิรรมมนุษยในการปรับตัวเพื่องานบริการและการเขาสังคม 
มารยาทสังคม จรรยาบรรณเกี่ยวกับปฏิสัมพันธในงานบริการ รวมทั้งการประยุกตใชแนวคดิและทฤษฏีในธุรกิจ
บริการที่แตกตางกัน
 
PC 290 
จิตวิทยาพัฒนาการ          3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎแีละขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม ระหวางระยะอยูใน
ครรภ วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญและวยัชรา
 
PC 293 
จิตวิทยาเดก็           3หนวยกิต 
(Child Psychology) 
ศึกษาพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ตั้งแตแรกเกดิจนถึงวัยรุนและวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอเด็ก 
รวมทั้งปญหาเบื้องตน และขอมูลที่เกี่ยวของกับความเขาใจในธรรมชาตขิองเด็ก 
 
 
PC 294 
จิตวิทยาวยัรุน           3หนวยกิต 
(Adolescence Psychology) 
ศึกษาลักษณะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกดานในระยะวยัรุน การยอมรับและความเขาใจวยัรุน ศึกษาปญหา
สังคมและอารมณ ความสัมพันธของวัยรุนกับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนบทบาทของครอบครัวและสถาบนัอื่นที่มี
ตอวัยรุน 
 
PC 295 



จิตวิทยาผูใหญ           3หนวยกิต 
(Psychologyof Adulthood) 
ศึกษาลักษณะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยผูใหญ โดยเฉพาะลักษณะทางรางกาย จิตใจ อารมณ บุคลิกภาพ 
และการปรับตวัใหเขากับงานอาชีพ 
 
PC 296 

(Psychology of Aging) 

จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก          3หนวยกิต
(Development Phychology for Children) 

(Psychological Testing) 

วิธีวิจยัทางจิตวิทยา          3หนวยกิต 
(Methods in Phychlolgical Research) 

จิตวิทยาผูสูงอาย ุ          3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูสูงอายุ โดยเฉพาะลกัษณะทางรางกาย จิตใจ อารมณ 
บุคลิกภาพ และการปรับตัวใหเขากับสังคม เนนถึงปญหาและขอมูลที่เกีย่วกับลักษณะของผูสูงอายุ รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติตอบุคคลในผูสูงอายุ
  
PC 297 

ศึกษาความหมายและทฤษฎีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาของเด็กระหวาง0-12 ป การ
พัฒนาการในดานการทํางานของกลามเนือ้ การใชภาษาความคิดสรางสรรค ความแตกตางระหวางบุคคล การรับรู การ
ปรับพฤติกรรมการเสริมแรงการสรางแรงจูงใจสําหรับเด็ก และการสรางวินัยในตนเอง
  
PC 301 
จิตวิทยาการรบัรูและการคิด         3หนวยกิต 
(Psychology of  Perception and Cognition) 
ศึกษาทฤษฎแีละปรัชญาการวิจัยทางการรบัรู องคประกอบของปญญาและอิทธิพลที่เกี่ยวกับความสามารถในการรูคิด 
การจํา การวเิคราะห และการตัดสินปญหา 
  
 
PC 303 
การทดสอบทางจิตวิทยา          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการ วิธีการและการนําไปใชของการทดสอบทางจิตวิทยารวมทั้งหลักการทางสถิติในการสรางขอทดสอบ 
การประเมินผล การแปลความหมายของแบบทดสอบ 
 PC 308 



PR : PC 208 
ศึกษาระบบการวิจัย เพื่อนํามาประยุกตใชในการศึกษา ตวัแปรทางจิตวทิยา เนนวิธีการตั้งชื่อเร่ือง ตั้งสมมติฐาน 
กําหนดตัวแปร เก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูลและการแปลผล การอภิปราย
และเสนอแนะ การอางอิง และบรรณานกุรม รวมทั้งการเขียนโครงรางวิจัย
  

(Introduction to Experimental Psychology) 

(Intake Interview Skills) 

(Guidance in Elecmentary Schools) 

หลักการพื้นฐานในการบริการปรึกษา        3หนวยกิต
(Foundations of Counseling) 

PC 313 
จิตวิทยาการทดลองเบื้องตน         3หนวยกิต 

PR : PC 208 
ศึกษาประเภทตางๆ ของการทดลอง การเลือกกลุมตัวอยางในการทดลองทางจิตวิทยา ลักษณะของกลุมตัวอยาง วิธีการ
ควบคุมตัวแปร และแบบแผนการทดลองทางจิตวิทยารวมทั้งนําความรูมาใชในการปฏิบัติการในหองทดลอง
  
PC 315 
จิตวิทยาการศกึษา          3หนวยกิต 
(Educational Psychology) 
ศึกษาปญหา และเทคนิคของการเรียนรู วิธีการสอน ภาวการณในหองเรียน การปรับตัวครูความแตกตางระหวางบุคคล
และการศึกษาเด็กเปนรายบุคคล 
(ควรเรียนกระบวนวิชาPC 203 มากอน และสําหรับนักศกึษาวิชาเอกศกึษาศาสตรไมใหเลือกเรยีนเปนวิชาโทโดย
เด็ดขาด) 
 
PC 324 
ทักษะการสัมภาษณ          3หนวยกิต 

ศึกษาและฝกหัดทักษะตางๆในการสัมภาษณเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะนําไปสูการบริการศึกษาเชิงจิตวิทยา
  
PC 326 
การแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา        3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการแนะแนว และเทคนิคการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา เนนการปองกันปญหาและการสงเสริม
พัฒนานักเรียนประถมศึกษา แนะแนวนกัเรียนทั้งดานการศึกษา อาชพี และการปรบัตัวดานสังคม
  
PC 328 



ศึกษาพื้นฐานทางปรัชญา กระบวนการและประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกบัทฤษฎีและกลวิธีการบริการปรึกษา
  
PC 329 

(Techniques in Guidance) 
PR : PC 229 

(Techniques in Career Planning and Information Service) 
PR : PC 229 

(Individual Dfferences and the World of Works) 

(Introduction to Psychololgical Rehabilbitation Service) 

การฝกปฏิบัติเบื้องตนในการใหคําปรึกษา        3หนวยกิต 

เทคนิคการแนะแนว          3หนวยกิต 

ศึกษาลึกปฏิบตัิการใชเทคนคิอุปกรณและเครื่องมือตางๆในการแนะแนวเพื่อศึกษาสํารวจขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการ
ใชระเบยีนสะสมและการศึกษารายกรณีอยางมีระบบ
  
PC 333 
เทคนิคการวางแผนอาชีพและบริการสนเทศ       3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎีทางอาชีพ และการจัดขอสนเทศทางอาชีพ ตลอดจนเทคนิคการวางแผนและการเขาสูอาชีพ
  
PC 334 
ความแตกตางระหวางบุคคลและโลกของงาน       3หนวยกิต 

ศึกษาความแตกตางของบุคคลในการทํางาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในปจจุบันที่มีผลตอลักษณะของ
งาน โอกาส ความเจริญกาวหนาของบุคคล และเงื่อนไขตางๆที่มีผลกระทบตอการทํางานบุคคล
  
 
 
 
 
PC 335 
บริการฟนฟูบาํบัดทางจิตเบือ้งตน         3หนวยกิต 

ศึกษาภมูิหลังทางประวัติศาสตรและทางกฎหมายของการฟนฟูบําบัดทางจิต บทบาทของบุคคลากรดานการฟนฟู
บําบัดทางจิตและธรรมชาติของแหลงการฟนฟูบําบัดทางจิต
  
PC 336 



(Introduction to Practicum in Cousling) 
(ควรเรียกระบวนวิชา PC 327 มากอน) 

(Psychology of Personality) 

(Introduction to Clinical Psychology) 

(Abnormal Psychology) 

 
 
 
PC 347 
การวัดผลทางจิตวิทยาคลินิก         3หนวยกิต 

วิเคราะหสาเหตุ และสมุฎฐานของปญหาทางจิตและบุคลิกภาพ โดยอาศัยแบบทดสอบทางจิตวิทยา 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการใหคําปรึกษาอยางลึกซึ้ง รวมทั้งการนําเอาวิชาการไปฝกปฏิบัติ
  
PC 343 
จิตวิทยาบุคลิกภาพ          3หนวยกิต 

ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีและวจิยัเกีย่วกับพัฒนาการและการทํางานทางบุคลิกภาพ โดยเนนบุคลิกภาพที่ปกติ รวมทั้งปญหา
การพัฒนาการ ตลอดจนวิธีการที่แตละทฤษฏีใชเกีย่วกับบุคลิกภาพ
  
PC 345 
จิตวิทยาคลินิกเบื้องตน          3หนวยกิต 

ศึกษาถึงความหมายปญหาความผิดปกติตางๆวิธีการรักษาลักษณะพื้นฐานของเครื่องมือทดสอบ ตลอดจนงานของ
นักจิตวิทยาคลนิิค 
 (ควรเรียนกระบวนวิชา PC 245 มากอน)
  
PC 346 
จิตวิทยาอปกต ิ           3หนวยกิต 

ศึกษาพฤติกรรมที่ผิดปกติ ลักษณะอาการ สาเหตุ และการปองกันความผิดปกติรวมทัง้โรคประสาท และโรคจิตชนิด
ตางๆ
  

(Psychodiagnosis) 

(ควรเรียนกระบวนวิชา PC 303 , PC 345 มากอน)
  
PC 349 



จิตบําบัด           3หนวยกิต
(Psychotherapy) 
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีจิตบําบดั และการประยุกตใช 
(ควรเรียนกระบวนวิชา PC 345 , PC 347 มากอน) 
 
PC 350 
การติดสารเสพติด          3หนวยกิต 
(Drug Dependence) 

(Psychology of Mental Retardation) 

(Healthy Personality) 
การศึกษาธรรมชาติและโครงสรางของบุคลิกภาพ เพื่อหารูปแบบของบุคลิภาพที่สมบูรณและเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล 
(ควรเรียนกระบวนวิชา PC 245 , PC 343 มากอน)
  
 

(Psychology of Cultural Disadvantaged Children) 

ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่วกบัการติดยาเสพติดใหโทษประเภทตางๆในแงของอุบัตกิารณอาการแสดง สาเหตุ การ
บําบัดรักษา การฟนฟูสภาพจิตใจ และการปองกัน
  
PC 354 
จิตวิทยาเดก็ปญญาออน          3หนวยกิต 

ศึกษาชนดิของปญญาออน สาเหตุ และผลทางการเปนปญญาออน การปองกันและแกไขตลอดจนวิธีจัดการศึกษา และ
การใหความชวยเหลือ
  
PC 355 
จิตวิทยาบุคลิกภาพที่สมบูรณ         3หนวยกิต 

 
 
PC 356 
จิตวิทยาเดก็ดอยโอกาส          3หนวยกิต 

ศึกษาประเภทและลักษณะของเด็กดอยโอกาศ ทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกจิ ผลของการดอยโอกาสที่มีตอจิตใจ
และพัฒนาการของเด็ก การนําหลักจิตวิทยามา ประยุกตเพื่อแกไข ปรับปรุงและชวยเหลือ
  
PC 360 



จิตวิทยาความแตกตาง          3หนวยกิต 
(Differential Psychology)  

(Advanced Social Psychology) 
PR : PC 263 

(Methods of Studies in Social Psychology) 
PR : PC 308 

(Psychology of Juvenile Delinquency) 

(Crimianl Psychology) 

ศึกษาธรรมชาติและขอบขายของความแตกตางระหวางบคุคล รวมทั้งสาเหตุของความแตกตางในดานสติปญญา 
บุคลิกภาพ อารมณ สังคม พันธุกรรม และสิ่งแวดลอม
  
PC 363 
จิตวิทยาสังคมชั้นสูง          3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสังคมในเรื่องความพึงพอใจระหวางบุคคล การรับรูตนเอง การรับรู
ทางสังคม โดยเนนบทบาทของกระบวนการความรูความเขาใจในเรือ่งการสรางความประทับใจ ทฤษฎีการระบุสาเหตุ
พฤติกรรม การตัดสินทางสังคม ความกาวราว พฤติกรรมเอื้อเฟอ การเห็นแกประโยชนผูอ่ืนและการคลอยตาม
  
PC 365 
วิธีการศึกษาทางจิตวิทยาสังคม         3หนวยกิต 

ศึกษาวิธีการตางๆที่ใชในการจิตวิทยาสังคม เนนที่การสาํรวจ การศึกษาภาคสนามและการทดลอง รวมทั้งจัดให
นักศึกษาไดรับประสบการณในการวจิัยทางจิตสังคมดวย
  
PC 377 
จิตวิทยาเดก็ประพฤติผิด          3หนวยกิต 

ศึกษาสาเหตุทีท่ําใหเด็กกระทําผิดหรือเปนเด็กเกเร การวดัแรงจูงใจและพฤติกรรมของเด็กเกเร ลักษณะการกระทําของ
เด็กเกเร และการปองกันแกไข
  
 
PC 378 
จิตวิทยาอาชญากรรม          3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะและสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรม การอธิบายพฤติกรรมอาชญากรรมโดยใชทฤษฎีบุคลิกภาพ 
ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีจิตวเิคราะห การพจิารณาพฤติกรรมอาชญากรรมในทางคลินกิ การทารุณกรรมในเด็ก ศกึษา
แนวคดิในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด วิธีการฟนฟูและอบรมในทัณฑสถาน
  



PC 379 
จิตวิทยาสตรี           3หนวยกิต 
(Psychology of Women) 

(Psychology of  Counseling for Quality of Life) 

(Psychology of Communication and Persuasion) 

(Industrial Psychology and Modernization) 
ศึกษาความหมายของความทันสมัย กระบวนการและแนวโนมการพัฒนาไปสูความทันสมัยของสังคมไทย ผลกระทบ
ของความทันสมัยตอสังคมและพฤติกรรมของบุคคลบทบาทองนักจติวิทยาอุตสหกรรม และองคการตอการ
เปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยผลกระทบจากความทนัสมัยที่มีตอสังคม ลักษณะการพัฒนาไปสูสังคมอุตสาหกรรม
รวมทั้งเทคนิคใหมๆในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางาน 

ศึกษาถึงอิทธิพลของความสัมพันธระหวางบุคคล และสถาบันที่เกี่ยวของกับพัฒนาการสังคมของสตรีในสังคมไทย 
และผลของการอบรมเลี้ยงดูที่มีตอบุคลิกภาพของผูหญิง การวิเคราะหบทบาทและภาวะตางๆของผูหญิง รวมทั้ง
คําอธิบายความแตกตางระหวางเพศในเชิงจิตวิทยา
  
PC 380 
จิตวิทยาการใหคําปรึกษาเพือ่คุณภาพชวีิตพนักงาน       3หนวยกิต 

การนําเทคนิคและหลักการทางจิตวิทยาการใหคําปรึกษา มาประยุกตเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว เจตคติ และ
พฤติกรรมอื่นๆในการทํางาน รวมทั้งการใหคําปรึกษาเพือ่สรางคุณภาพชีวิตของพนกังาน
  
PC 383 
จิตวิทยาการสือ่สารและการชักจูง         3หนวยกิต 

ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและการชักจูงของมนุษย การทํางานของสมองในแงของระบบ การรับรูขาวสาร การจํา การ
กระทํา พฤติกรรมสื่อสารภายในตวับุคคล และระหวางบคุคล ทั้งแบบการใชภาษาและสัญลักษณตางๆ วิเคราะหทฤษฎี
การสื่อสารที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเจตคติ คานิยมและพฤติกรรม อิทธิพลของการสื่อสารที่มีตอการชักจูงใหมนษุย
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  
 
 
 
 
 
 
PC 384 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและความทันสมัย        3หนวยกิต 



 
PC 385 

(Psychology at Work) 

(Psychology of Marketing and Consumer) 

PC 393 

จิตวิทยาการทาํงาน          3หนวยกิต 

ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของงาน ปญหาที่พบในการสมัครงาน การคัดเลือกการทดสอบทางจิตวิทยา การสัมภาษณ 
แรงจูงใจ ความบีบคั้นใจ การทํางานเปนกลุมอิทธิพลของสังคมและเจคตคิ โดยเนนองคประกอบดานการพัฒนา 
กระบวนการรบัรูการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลการใชความจํา สติปญญา การเรียนรู และบุคลิกภาพที่จะมสีวน
สงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล รวมทั้งการฝกทักษะในการทํางานรวมกัน
  
PC 386 
จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค         3หนวยกิต 

ศึกษาการนําแนวความคดิทางจิตวิทยามาประยุกตใชในการสงเสริมการขายเชนเทคนคิการเพิ่มปริมาณการขาย การ
โฆษณา การจงูใจการแนะนาํผลิตภัณฑใหม การกําหนดราคา รวมทั้งหมดเทคนิคในการควบคุมพนักงานขาย และ
ศึกษามูลเหตุทีม่ีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค ทั้งในดานสวนบุคคล เนนการเรยีนรู การรับรู การจูง
ใจ บุคลิกภาพ และในดานสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับวัฒนธรรมครอบครัว และสังคม ตลอดจนกระบวนการใหขอมูลแกผู
ปริโภค
  
PC 387 
แรงจูงใจและขวัญในการทํางาน         3หนวยกิต
(Motive an Work Morale) 
ศึกษาทฤษฎแีละองคประกอบทางสรีระ สภาวะแวดลอมและปจจยัทางจิตใจทีก่ระตุนใหเกิดพฤติกรมในมนษุย การ
ประยุกตหลักการและทฤษฏีแรงจูงใจ มาใชในการจูงใจ และสรางขวญักําลังใจ เพื่อกอใหเกิดการทํางานเพื่อมี
ประสิทธิภาพ 
  
 
 

พัฒนาการทางดานความคดิความเขาใจ        3หนวยกิต 
(Cognitive Development) 
ศึกษาทฤษฎแีละลักษณะพฒันาการทางดาน ความคิด ความเขาใจตั้งแตแรกเกดิ วยัเด็ก วยัรุน วัยผูใหญ และวยัชรา 
รวมทั้งอิทธิพลที่มีผลตอพัฒนาการทางดานสติปญญาความคิด ความเขาใจของมนุษย 
 
PC 395 



พัฒนาการทางดานอารมณ         3หนวยกิต 
(Emotional Development) 

(Psychology for Exceptional Chidren) 

(Psychology of Play) 

(Moral Development and Socialization) 

(Sex Pole and Social Behavior) 

ศึกษาทฤษฎแีละลักษณะพฒันาการทางดานอารมณ และจิตใจตั้งแตแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวยัชรา รวมทั้ง
อิทธิพลที่มีผลตอพัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจของมนุษย
  
PC 396 
จิตวิทยาเดก็พิเศษ          3หนวยกิต 

เปนการศึกษาเพื่อความรู ความเขาใจลักษณะพฤตกิรรมพิเศษ สาเหตุของความพิการตลอดทั้งวิธีการชวยเหลือและ
สงเสริมเด็กพิเศษแตละประเภท เพื่อใหเดก็พิเศษเหลานั้นสามารถปรับตัวทั้งดานอารมณ จิตใจ สังคม และวิชาชพีได
อยางเหมาะสมกับบุคคลทั้งในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
  
PC 397 
จิตวิทยาการเลน           3หนวยกิต 

ศึกษาพัฒนาการและธรรมชาติในการเลนของเด็ก ตั้งแตแรกเกดิ จนกระทั่งเขาสูวยัรุนอิทธิพลของการเลนที่มีตอ
พัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคมประโยชนและลักษณะของเครือ่งเลน รวมทั้งกิจกรรมการเลน
แบบตางๆ
  
PC 398 
พัฒนาการทางดานจริยธรรมและกระบวนการอบรมทางสังคม     3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎแีละลักษณะพฒันาการทางดานจริยธรรมและกระบวนการอบรมทางสังคม ตั้งแตแรกเกิด วยัเดก็ วยัรุน วัย
ผูใหญ และวัยชรา รวมทั้งอิทธิพลที่มีตอพัฒนาการทางดานจริยธรรมและกระบวนการอบรมทางสังคมของมนุษย
  
 
 
PC 399 
บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางสังคม        3หนวยกิต 

ศึกษาบทบาททางเพศและพฤติกรรมทางสังคมของชายและหญิงในดานวิธีการดําเนนิชีวิต บทบาทในการทํางานและ
ในครอบครัว บุคลิกภาพและความสามารถโดยศึกษาตามแนวความคดิดานจติวิเคราะห ชีววิทยา วิวัฒนาการทาง
วัฒนธรรม พฒันาการ และจิตวิทยาสังคม
  



PC 408 
คอมพิวเตอรสําหรับนักจิตวทิยา         3หนวยกิต 
(Computer for Psychologist) 

(Techniques nad Practicum in Counseling) 
PR : PC 327 

(Guidance Curriculum and Career Education) 
PR : PC 333 

(Methods of Guidance Teaching) 
PR : PC 421 
เนนวิธีการสอนแนะแนวในรูปแบบตางๆตั้งแตการบรรยายไปจนถึงการทํากิจกรรมกลุมรวมทั้งการประเมินผลการ
สอน

(Career Development in Organization) 

ศึกษาวิธีการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลตางๆ ทางจิตวิทยาการวิเคราะหขอมูล การวางแผนการ
ทดลอง รวมทั้งการทําโปรแกรมแบบทดสอบทางจิตวิทยา
  
PC 420 
เทคนิคการบริการปรึกษาและปฏิบัติการ        3หนวยกิต 

ฝกฝนทักษะตางๆในดานการบริการปรึกษาโดยการนําเทคนิคและวิธีการของแนวคิดและพื้นฐานการบริการปรึกษาใช
ในหองปฏิบัตกิาร
  
PC 421 
การจัดหลักสตูรแนะแนวและอาชีพศึกษา        3หนวยกิต 

ศึกษาการจดัหลักสูตรแนะแนวอยางมีระบบทั้งในระดับประถมและมธัยม โดยเนนแนวคดิทางอาชีพศึกษาใหบคุคล
เขาใจตนเอง สํานึกรูเร่ืองของอาชีพเตรียมตัวเขาสูอาชีพโดยผสมผสานการเรียนรูอาชีพเขากับหลักสูตรทางวิชาการ
อ่ืนๆ
  
PC 422 
วิธีการสอนแนะแนว          3หนวยกิต 

  
PC 424 
พัฒนาอาชีพในองคการ          3หนวยกิต 

ศึกษาพัฒนาการชีวิตในชวงตางๆของบุคคล ตลอดจนการพัฒนาอาชีพของบุคคลในองคการและพืน้ฐานของการ
วางแผนพฒันาทรัพยากรในองคการ
  



PC 426 
การปรับพฤติกรรม          3หนวยกิต 
(Behavior Modification) 

(Administration of Guidance Program and Student Personnel Works) 

(Parcticum in Guidance and Counseling) 

PC 430 

(Adjustment Aspects of Social Problems and handicapping Condition) 
ศึกษาปญหาทางสังคมที่มีผลกระทบตอภาวะทุพพลภาพของผูดอยโอกาส รวมทั้งกลวิธีในการปรับตัวของบุคคลเมื่อ
เผชิญปญหา

(Medical and Psychololgical Aspects of Disabilities) 

PR : PC 207 
ศึกษาการนําหลักและทฤษฎทีางพฤติกรรมและการเรียนรูมาประยุกต ใชในการปรับพฤติกรรม ศึกษาถึงสาเหตุของ
พฤติกรรมที่เปนปญหา และกลวิธีในการแกไข ตลอดจนการวางเงื่อนไขพฤติกรรมดวยเทคนิคหลายรูปแบบ
  
PC 428 
การบริหารงานแนะแนวและงานกจิกรรมนักศึกษา       3หนวยกิต 

PR : PC 329 
ศึกษาการจดัและบริหารโปรแกรมแนะแนว และงานกิจกรรมนักศึกษา โดยเนนการบริหารงานและบทบาทของ
บุคลากร การวเิคราะหระบบ การบริหารงานพัสดุ และงบประมาณ
  
PC 429 
การฝกภาคปฏบิัติทางการแนะแนวและใหคําปรึกษา      6หนวยกิต 

ฝกภาคปฏิบัติงานดานการแนะแนว และการใหบริการปรึกษา รวมทั้งการศึกษาปญหาตางๆเปนรายบุคคล (เปดสําหรับ
นักศึกษาที่เรียนวิชาจิตวิทยาการใหบริการปรึกษาและแนะแนวเปนวชิาเอกและนักศึกษาตองติดตอผูสอนกอน
ลงทะเบียน)
  

การปรับตัวดานปญหาทางสังคมและภาวะทุพพลภาพ      3หนวยกิต 

  
PC 433 
ผูไรความสามารถในทัศนะทางจิตวิทยาและการแพทย      3หนวยกิต 

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ ของผูไรความสามรถทางการแพทยและจิตวิทยาและขอจํากดัในการทํางาน
  
PC 437 
สัมมนาทางจิตวิทยาการบริการปรึกษา        3หนวยกิต 



(Seminar in Counseling) 

(Field Word in Counseling) 
PR : PC 437 

(Psychology of Family and Society) 
PR : PC 209 , 246 

(Psychology of Human Sexuality) 

(Mental Health and Human Relations in Community) 

สัมมนาเกี่ยวกบัการคนควาวจิัยและความเคลื่อนไหวตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศในหวัขอเกีย่วกับจิตวิทยาการ
บริการปรึกษาในสถาบันการศึกษาในองคการอุตสาหกรรมและในหนวยงานสถานพกัฟน
  
PC 439 
การฝกภาพปฏิบัติทางจิตวทิยาการบริการปรึกษา       6หนวยกิต 

การฝกปฏิบัติงานดานการบริการปรึกษาในสถานฝกงานตางๆ ตามความเหมาะสมในแตละสาขาวิชาเอกเลือก เพื่อให
นักศึกษานําความรูทางทฤษฎีและทักษะตางๆที่ไดศึกษามาประยุกตใชกับงานในวิชาชีพ (นักศกึษาตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามระเบียบของการฝกงานภาคปฎิบัติของภาคจิตวิทยาดวย)
  
PC 440 
จิตวิทยาครอบครัวและสังคม         3หนวยกิต 

ศึกษาวงจรชีวติทางครอบครัวตามแนวความคิดทางทฤษฎีระบบโดยเนนการปฏิสัมพันธตามขั้นพัฒนาการของ
ครอบครัว และปรากฎการณทางสังคมทั้งที่เปนการศึกษาระบบของความสัมพันธในครอบครัวในแนวตั้งและ
แนวนอน
  
PC 443 
จิตวิทยาทางเพศ           3หนวยกิต 

ศึกษาองคประกอบเกี่ยวกับเรื่องราวทางเพศของมนุษยความเชื่อผิดๆในเรื่องเพศศึกษาและแกไขขอมูลที่ผิดพลาดใน
เร่ืองเพศศึกษา ความสัมพันธระหวางเจตคติ จารีตประเพณี และการประพฤติปฏิบัติทางเพศของมนษุย หนวยงาน
ใหบริการการปรึกษาเรื่องเพศในชุมชน การวิเคราะหบรรทัดฐานของชมุชนที่มี ตอการประเมินพฤตกิรรมทางเพศโดย
อาศัยตัวแทนในชุมชนมารวมแสดงความคดิเห็น
 PC 444 
สุขภาพจิตและมนุษยสัมพันธในชุมชน        3หนวยกิต 

ศึกษาเนนดานการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกัน ไมใหเกิดปญหาทางดานจิตใจแกชุมชน โดยเรยีนรูสาเหตุของปญหา
สุขภาพจิต หลักการปองกัน การจัดโปรแกรมทางสุขภาพจิตและการสรางมนุษยสัมพนัธเพื่อเกิดปฏบิัติงานในชุมชน
  
PC 450 



จิตพยาธวิิทยา           3หนวยกิต 
(Psychopathology) 
PR : PC 346 

ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา         3หนวยกิต
(Systems and Theories in Psychology) 

(Individual Research in Social Psychology) 

(Seminar in Social Psychology) 

ศึกษาพยาธิสภาพทางพฤติกรรมในแงของปจจัยเบื้องหลังที่กอใหเกิดโรคประสาท โรคจิตและบุคลิกภาพแปรปรวน 
โดยพิจารณาในแนวความคดิทางดานพฤติกรรมศาสตรชีววิทยา และการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา หัวขอในการศึกษา
ประกอบดวยสาเหตุอาการแสดง การจําแนกโรค และการรักษา
  
PC 459 
การฝกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก         6หนวยกิต 
(Parcticum in Clinical Psychlolgy) 
ฝกปฏิบัติการแกปญหาและชวยเหลือผูมีปญหาทางจิต (เปดสําหรับนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก และนักศกึษาตอง
ติดตอผูสอน กอนลงทะเบยีน) 
 
PC 460 

ศึกษาประวัตพิัฒนาการของวิชาจิตวิทยา ตั้งแตกลางศตวรรษที1่9 จนถึงปจจุบัน โดยเนนกลุมทฤษฎีตางๆที่เปน
พื้นฐานของจติวทิยาสังคมปจจุบัน
  
PC 464 
การวิจยัสวนบคุคลทางจิตวิทยาสังคม        4หนวยกิต 

PR : PC 365 
การวิจยัทางจติวิทยาสังคมตามหัวขอที่นกัศึกษาสนใจเปนรายบุคคล (สําหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกจิตวิทยาสังคม
และตองติดตอกับอาจารยผูผิดชอบดวยตนเองกอนการลงเทะเบยีน) 
  
PC 465 
สัมมนาทางจิตวิทยาสังคม         2หนวยกิต 

นําผลงานวิจยัและแนวความคิดในปจจุบันทางจิตวิทยาสังคมมาอภิปราย โดยวิเคราะหในดานแบบแผนการวจิัย กลุม
ตัวอยาง ประชากร และผลการวิจัย เปนตน  
(ควรปรึกษาผูสอนกอนลงทะเบียนเรียน)
  
PC 469 



การฝกภาคปฏบิัติทางจิตวิทยาสังคม        6หนวยกิต 
(Field Word in Social Psychology) 

(Psychological testing and Assessment in Industrial and Organization) 

จิตวิทยาการแกปญหาและตดัสินใจ        3หนวยกิต 
(Psychology of Problem Solving and Decision Making) 
ศึกษาแนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับการตดัสินใจ ธรรมชาติในการตดัสินใจของบุคคลในแตละสถานการณ โดยเนนถึง
การตัดสินใจในการทํางาน การตัดสินใจในกระบวนการบริหารของผูนํา การตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรม การ
ตัดสินใจเสีย่ง การตัดสินใจเพื่อแกปญหาและความแตกตางในการตดัสินใจของบุคคลประเภทตางๆ
  
 
 

ฝกปฏิบัติ และศึกษาปญหาสงัคมในสภาพการณที่เปนจรงิ โดยการใชความรูและวิธีการศึกษาจิตวิทยาสังคม  
(นักศกึษาตองมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบการออกฝกภาคปฏิบัติของภาควิชาจติวิทยา)
  
PC 480 
การทดสอบและการประเมนิทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรมและองคการ    3  หนวยกิต 

ศึกษาวิธีการทดสอบและการประเมินทางจติวิทยาในโรงงานอุตสาหกรรมและองคการ ศึกษาแบบตางๆ เชน 
แบบทดสอบความถนัด แบบตรวจสอบความสนใจในอาชพี แบบทดสอบบุคลิกภาพและเจตคติตางๆ การพัฒนา
แบบทดสอบและเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล รวมทั้งรูวิธีวิเคราะหและเขยีนรายงานผลที่ไดจากการพฒันา
เครื่องมือ
  
PC 481 

 
 
 
 
PC 486 
การวิจยัและพฒันาเพื่อการฝกอบรม        3หนวยกิต 
(Research and Development for Training) 
ศึกษาแนวคดิและทฤษฏีที่สําคัญทางจิตวิทยา รวมทั้งผลงานวิจยัตางๆ เพื่อนํามาประยกุตในการพัฒนาบุคลากรใน
องคการและอตุสาหกรรม เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดมคีวามรูความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และความกาวหนาใน
อาชีพเรียนรูวธีิวิเคราะหหลักสูตรการฝกอบรม การจัดบคุลากร และการใชแบบทดสอบประเมินบคุลากร เพื่อพัฒนา
และฝกอบรมใหเหมาะสมกบัลักษณะและประสบการณของบุคลากร 
  



PC 487 
สัมมนาและดงูานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ      3หนวยกิต 
(Seminar and Field Trip in Industrial and Organizational Psychology) 
นําผลงานวิจยัและแนวความคิดในปจจุบันทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคการ มาอภิปราย โดยวเิคราะหในดาน
แบบแผนการวิจัย รวมทั้งแนวคิดและความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมและองคการทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
  
PC 488 
การศึกษาและวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ      6หนวยกิต 
(Individual Research in Industrial and Organizational Psychology) 
การศึกษาและวิเคราะหปญหาทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรมและองคการ ประเมินผลโครงการ โดยนาํระเบียบวิธีวจิัย
และการประเมินผลมาใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขยีนรายงานวจิัยฉบับ
สมบูรณ เปนรายบุคคล 
  
PC 489 
การฝกภาคปฏบิัติทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ      6หนวยกิต 
(Field Work in Industrial and Organizational Psychology) 
การฝกปฏิบัติงานทางดานอตุสาหกรรมและองคการในหนวยงานตางๆ ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาเอกเลือก 
เพื่อใหนักศึกษานําความรูทางทฤษฎีและทักษะตางๆที่ไดศึกษา มาประยุกตใชกับงานในวิชาชีพ 

(Psychology for Early Childhood Education) 

  
PC 493 
จิตวิทยาการเรยีนการสอนสาํหรับเด็กกอนวัยเรียน       3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับจติวิทยาการเรยีนการสอน รวมทั้งวิธีการสรางอุปกรณเพือ่ใชประกอบในการเรียนการสอน สําหรับเด็ก
แรกเกดิ จนถึงวัย 6 ขวบ
  
PC 494 
จิตวิทยาความสัมพันธในครอบครัว        3หนวยกิต 
(Psychology of Family Relations) 
ศึกษาการเลือกคูครอง การปรับตัวในชวีติครอบครัว ปญหาเพศสัมพนัธ การวางแผนครอบครัว กฎหมายครอบครัว 
วิธีการแกปญหาการครองเรือน ศึกษาวุฒิภาวะ และเจตคติของบิดามารดา อิทธิพลของสังคมที่มีตอครอบครัว 
ความสัมพันธระหวางพี่นองตลอดจนแนวทางการแกปญหาภายในครอบครัว 
 
PC 495 



วิธีการศึกษาดานจิตวิทยการพัฒนาการ        3หนวยกิต 
(Method in Developmental Psychlogy) 

(Applied Developmental Psychology) 
ศึกษาการประยุกตทฤษฎี หลักการและลักษณะทางจิตวทิยาพัฒนาการในวยัตางๆของมนุษย เพื่อใหปรับตัวและ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม ตามสภาพแวดลอมของสังคมไทย
  
PC 498 
สัมมนาทางจิตวิทยาพัฒนาการ         3หนวยกิต 
(Seminar in  Developmental Psychology) 
นําผลงานวิจยัและขอมูลที่ไดจากการสังเกต การดูงาน การศึกษาเดก็เปนรายบุคคลมาอภิปรายแสดงความคิดเหน็โดย
ใหสอดคลองและสัมพันธกบัสภาพสังคมไทยในปจจุบนั (สําหรับนักศึกษาที่เรียนวชิาเอกจิตวิทยาพัฒนาการเทานั้น)

(Practicum in Developmental Psychology) 

(Introduction to Family Therapy) 
PR : PC 420 

ศึกษาวิธีการตางๆที่ใชในวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ เนนทีก่ารศึกษาภาคสนาม การเก็บรวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมูล
ทางดานจิตวิทยาพัฒนาการ ตลอดจนศึกษาในเรื่องพัฒนาการตามหัวขอที่นักศึกษาสนใจเปนรายบคุคล 
(สําหรับนักศกึษาที่เรียนวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการเทานั้น)
  
PC 496 
จิตวิทยาพัฒนาการประยกุต         3หนวยกิต 

  
PC 499 
ฝกปฏิบัติงานทางดานจิตวิทยาพัฒนาการ        3หนวยกิต 

ศึกษาปญหาทางพัฒนาการของบุคคลในสภาพการณที่เปนจริง โดยนําความรูและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาพัฒนาการ
มาประยุกตใชในการวิเคราะหและคนหาแนวทางแกปญหา (สําหรับนักศึกษาทีเ่รียนวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการเทานั้น)
  
 
 
PC 543 
ครอบครัวบําบัดเบื้องตน          3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมาของครอบครัวบําบัด ทฤษฎี งานวิจยั และกระบวนการครอบครัว บําบัดตามแนวทฤษฎีตางๆ การ
ฝกหัดครอบครัวบําบัด รวมทั้งแนวทางของการนําครอบครัวบําบัดมาประยุกตใชในสังคมไทย
  
PC 547 



การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินกิและชุมชน        3หนวยกิต 
(Seminar in Clinic and Community Psychology) 

พลศึกษา           1หนวยกิต 
(Physical Education) 

(Soccer 1) (เฉพาะชาย) 

(soccer 2) 

(Basketball 1) 

  
PE 222 
ปรัชญาและหลักการพลศึกษา         2หนวยกิต 
(Philosopy and Principles of Physical Education an Recreation) 

สัมมนาเกี่ยวกบัทฤษฎี งานวจิัย และปญหาตางๆ ทางจิตวทิยาคลินิกและชุมชน 
 PE103 

ความหมาย ความมุงหมาย ของขาย และความสําคัญของพลศึกษา ความเขาใจผิดเกี่ยวกับพลศึกษา การพลศึกษาใน
ชีวิตประจําวัน รูปแบบของการออกกําลังกายและการบริหารกายที่ถูกตอง คุณและโทษของการออกกําลังกาย ทักษะ
พื้นฐานเกี่ยวกบักรีฑา ยิมนาสติก บาสเกตบอล กิจกรรมการเลนเขาจังหวะ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับการแขงขันกฬีามหาวิทยาลัย กีฬาเขต ซีเกมส เอเชี่ยนเกมสและโอลิมปกเกมส
  
PE 211 
ฟุตบอล 1           1หนวยกิต 

ประวัติความเปนมาของฟุตบอล ทักษะเฉพาะบุคคลเบื้องตนในการเลนทีม ตําแหนงผูเลนหนาที่ของผูเลนแตละ
ตําแหนงและกติกาการเลน
  
PE 212 
ฟุตบอล 2           1หนวยกิต 

ทักษะฟุตบอลชั้นสูง วิธีรุกและวิธีรับแบบตางๆ กลยุทธการเลนเปนทมี ความสัมพันธระหวางตําแหนงหนาที่ของผูเลน 
การเปนเจาหนาที่การตัดสินกฎกติกาการแขงขัน
  
 
 
PE 221 
บาสเกตบอล 1           1หนวยกิต 

ประวัติความเปนมาของบาสเกตบอล ความรูความเขาใจ ทักษะเบื้องตนตางๆดานบุคคลในกีฬาบาสเกตบอล วิธีการ
เลนเปนทีม กติกาเบื้องตน



ความมุงหมายและลักษณะวชิาของพลศึกษา เปาหมายและจุดมุงหมายของพลศึกษาประวัติการพลศึกษา หลักการและ
ปรัชญาทางพลศึกษา หลักสาํคัญทางพลศึกษาซึ่งมีรากฐานมาจากทางดานชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา และเปน
ขบวนการศกึษาเปนจดุมุงหมายของการเคลื่อนไหวของมนุษย โดยใชกิจกรรมพลศกึษาเปนสื่อ
  

(Basketball 2) 

(Track and Field 1) 

(Track and Field 2) 

(Anatomy and Physiology) 

เครื่องอํานวยความสะดวกและอุปกรณทางพลศึกษา      1หนวยกิต
(Facilities and Equipment in Physical Education) 

PE 232 
บาสเกตบอล 2           1หนวยกิต 

ทักษะของบาลเกตบอลชั้นสูง หนาที่และตําแหนง วิธีรุกและวิธีรับแบบตางๆกลยุทธในการเลนทีม กฎกติกาการ
แขงขัน การเปนเจาหนาที่และการตัดสิน
  
PE 241 
กรีฑาลูและลาน 1          1หนวยกิต 

ประวัติ หลักและทักษะเบื้องตนในการวิ่งระยะสั้น ระยะกลางกระโดดน้ํา กระโดดไกลเขยงกาวกระโดด ทุมน้ําหนัก 
ขวางจักร พุงแหลน กระโดดสูง
  
PE 242 
กรีฑาลูและลาน 2          1หนวยกิต 

การวิ่งระยะไกล มาราธอน และเทคนิคทักษะชั้นสูงของการวิ่งระยะตางๆการกระโดดไกล เขยงกาวกระโดด กระโดด
สูง ทุมน้ําหนกั ขวางจกัร พุงแหลน และกระโดดน้ํา ปญจกรีฑา และทศกรีฑา กติกาและการบันทกึผลการแขงขัน
  
 
 
 
PE 244 
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา         3หนวยกิต 

ความรูเบื้องตนของรางกายมนุษย ลักษณะและหนาที่เซลลกลามเนื้อและอวัยวะตางๆระบบโครงราง ระบบกลามเนื้อ 
ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของโลหติ ระบบขับถาย ระบบตอมไรทอ
  
PE 248 



ความรูเกี่ยวกบัเครื่องอํานวยความสะดวกและอุปกรณทางพลศึกษา การเลือกใชเครื่องอํานวยความสะดวก อุปกรณให
เหมาะสม และมีประโยชนทางดานการสอนและการขงขันการผลิต การดัดแปลงและการจัดหาเครือ่งอํานวยความ
สะดวกและอปุกรณทางพลศึกษา
  
PE 261 
เทเบิลเทนนิส           1หนวยกิต 
(Table Tennis) 
ประวัติความเปนมาของเทเบิลเทนนิส ทักษะเบื้องตนของเทเบิลเทนนสิ กลยุทธในการเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคู 
กติกาการแขงขัน การจัดการแขงขัน การตดัสินหลักการและวิธีสอน 
 
PE 273 
เกมสเบ็ดเตล็ด 1           1หนวยกิต 
(Minor Games) 

การบริหารกาย           1หนวยกิต
(Calisthenics) 

 
 
 

(Body Conditioning) 

ความมุงหมาย ประโยชนและประเภทเกมสเบ็ดเตล็ด ฝกการเลนของเกมสประเภทตางๆการเปนผูนาํและผูตาม การ
จัดหาวัสดุเหลือใช และการประดิษฐอุปกรณตางๆ สําหรับเกมสเบ็ดเตล็ด
  
PE 274 

ความมุงหมายและประโยชนของการบริหาร ประเภทของการบริหารกาย และแบบฝกทากายบริหารแบบตางๆ
  
 

PE 275 
การสรางสมรรถภาพทางกาย         1หนวยกิต 

ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกบัเทคนิคทางเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่มีผลตอ
การเลนกฬีา หลักการสรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย วิธีการประเมินผล วิธีการจัดแบงหมู
ในการฝก หลักและวิธีการปฏิบัติ การปรับปรุงและแกไขสภาพรางกายของเด็กอปกติ
  
PE 281 



กระบี ่            1หนวยกิต
(Krabi) 

(Boxing 1) 

มวยสากล 2           1หนวยกิต
(Boxing 2) 

(Teaching Behavior in Physical Education 1) 

PE 302 
พฤติกรรมการสอนพลศึกษา 2         4หนวยกิต 
(Teaching Behavior in Physical Education 2) 
ศึกษาถึงเรื่องหลักสูตรพลศึกษาชั้นมัธยมและการวิเคราะหหลักสูตรการทําโครงการสอนระยะยาว การทําบันทึกการ
สอน การวัดและการประเมนิผลทางพลศึกษารวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนปญหาและอุปสรรคา
รสอนวิชาพลศึกษา (สอนใหผูเรียนไดปฎบิัติจริงๆ เพื่อใหเกิดผลเชิงพฤติกรรมดวย)

ประวัติความเปนมาของกระบี่ ความรูและทักษะเกีย่วกับศิลปะ การตอสูปองกันตัวดวยกระบี่ การขึน้พรหม และการรํา
ไมตางๆ ประเพณีการแสดง การแขงขันหลักและวิธีการสอน การไหวครู
  
PE 291 
มวยสากล 1           1หนวยกิต 

ความรูหลักการและทักษะเบือ้งตนเกีย่วกับมวยสากล การตอสูมวยสากล ระเบียบและกติกาการแขงขัน วิธีการฝก
  
PE 292 

เทคนิคและทกัษะขัน้สูงของมวยสากล เทคนิคการตอสู กติกาการแขงขัน การจัดการแขงขัน การเปนผูตัดสิน ความรู
เกี่ยวกับวิธีสอน และการฝกหัดเพื่อใหไดผลดีและปลอดภัย
  
PE 301 
พฤติกรรมการสอนพลศึกษา 1         4หนวยกิต 

ศึกษาถึงความหมายของการพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศกึษา แนวความคิดในการสอนพลศึกษา ลักษณะผูสอนที่ดีกับ
จรรยาบรรณแหงอาชีพ หลักการสอนทั่วไป วิธีการสอนเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอน การสังเกตการสอนวิชา
พลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศกึษา 
(สอนใหผูเรยีนไดปฎิบัติจริงๆ เพื่อใหเกิดผลเชิงพฤติกรรมดวย)
  
 
 

  
PE 303 



การสอนวิชาพลศึกษา          3หนวยกิต
(Teaching of Physical Education) 

(Soccer 3) 

(Hockey) 

แฮนดบอล           1หนวยกิต
(Handball) 
ความรูความเขาใจทักษะตางๆ ของแฮนดบอล การรับสง การยิงประตแูบบตางๆ วิธีรุกวิธีรับ การเลนเปนทีม กตกิาการ
เลน วิธีการตัดสิน และหลักการสอน

(Organization of Physical Education in Secondary School) 
นโยบายและหลักการในการจัดพลศึกษาในโรงเรียน การจัดโครงการพลศึกษาของโรงเรียนระดับตางๆ หลักเกณฑใน
การจัดสถานทีเ่กี่ยวกับพลศกึษา การกําหนดเวลาเรียน พลศึกษา การเตรียมสถานที่ อุปกรณขนาดของชั้นเรียนและการ
แขงหมู งบประมาณตลอดจนเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ การวัดผลและประเมินผลโครงการจัดพลศึกษาใน
โรงเรียน ปญหาและอุปสรรคการจัดและบริหารพลศึกษาในประเทศไทย
  

 ศึกษาความหมาย ความมุงหมาย แนวความคิดวิชาพลศกึษา การวิเคราะหหลักสูตรการทําแผนการสอน บันทึกการ
สอน การทดลองสอน การจัดดําเนนิการสอนในหองเรียนการวดัและการประเมินผลวิชาพลศึกษาและคุณลักษณะของ
ครูที่ดี
  
PE 313 
ฟุตบอล 3           1หนวยกิต 

ทฤษฎี วิธีสอนและการฝกทักษะฟุตบอลเปนรายบุคคล การเลนเปนทมี ยุทธวิธีในการฝกแบบตั้งรับและแบบรุก การ
รูจักแกไขปญหา หลักและวธีิปฏิบัติในการเปนเจาหนาที่แขงขัน และการเปนผูตัดสินกีฬาฟุตบอล ความรูความเขาใจ
ในระเบยีบและกติกาการแขงขัน พฤติกรรมของนักกฬีา และเทคนิคในการเลนขั้นสูง
  
PE 314 
ฮอกกี ้            1หนวยกิต 

ประวัติความเปนมา ความรูความเขาใจทกัษะตางๆของฮอกกี้ การจับไม การผลักไมการสงลูก การรับลูกแบบตางๆ 
วิธีการเลนแบบรุก วิธีการเลนแบบรับ กตกิาการแขงขัน การตัดสิน และวิธีการสอน
  
PE 321 

  
 
PE 324 
หลักการจัดพลศึกษาในโรงเรียนมัธยม        2หนวยกิต 



PE 326 
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว         2หนวยกิต 
(Kinesiology) 

สรีระการออกกําลังกาย          2หนวยกิต 
(Physiology of Exercises) 

วอลเลยบอล 1           1หนวยกิต 
(Volleyball 1) 

วอลเลยบอล 2           1หนวยกิต 
(Volleyball 2) 

 

(Basketball 3) 
หลักและวิธีการสอนและเทคนิคในการฝกกฬีาบาสเกตบอล ยุทธวิธีของการเลนเปนทมีแบบตั้งรับและแบบรุก หลัก
และวิธีปฏิบัตใินการเปนเจาหนาที่แขงขัน และการเปนผูตัดสินศึกษาถงึระเบียบและกติกาการแขงขัน พฤติกรรมของ
นักศึกษาและเทคนิคในการเลนชั้นสูง 
 
PE 343 

การประยกุตหลักกายวิภาค สรีระวิทยา และกลศาสตรเพื่อชวยใหการเคลื่อนไหวของรางกายไดมปีระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
อีกทั้งสามรถนํามาใชสอนวชิาพลศึกษาและการกฬีาเพื่อใหไดผลดียิ่งขึน้
  
PE 328 

ศึกษาถึงเรื่องผลการทางสรีระในการออกกาํลังกายดวยกจิกรรมทางพลศึกษา ศึกษาถึงบทบาทของระบบประสาท 
ระบบกลามเนือ้ ระบบการหายใจ และระบบไหลเวยีนของโลหิตที่มีผลตอการออกกําลังกายของมนษุย
  
PE 331 

ประวัติความเปนมาของวอลเลยบอล ความรูและความเขาใจทักษะเบือ้งตนตางๆเชนการเลนลูกมอืบน การเลนลูกมือ
ลาง การรับ การโต ตําแหนงและหนาที่ผูเลนกติกาการเลน หลักและวิธีการสอนทักษะตางๆในแตละระดับชัน้
  
PE 332 

ทักษะตางๆชั้นสูงของวอลเลยบอล ความสัมพันธของตําแหนงหนาทีข่องการเลนตางๆกลยุทธในการเลนแบบตางๆ
วิธีการเลนเมื่อเปนฝายเสริ์ฟและเมื่อเปนฝายรับกฎกตกิาการเปนเจาหนาที่ดําเนินการแขงขัน
  
 

PE 333 
บาสเกตบอล 3           1หนวยกิต 



กรีฑา 3            1หนวยกิต 
(Track and Field 3) 
หลักและวิธีสอนและเทคนคิในการฝกกรฑีา หลักและวธีิปฏิบัติในการเปนเจาหนาที่แขงขันและการเปนผูตัดสิน ศึกษา
ระเบียบและกติกาการแขงขนั พฤติกรรม ของนักศึกษาและเทคนิคในการเลนขั้นสูง 
 
PE 351 
วายน้ํา 1            1หนวยกิต 
(Swimming 1) 

วายน้ํา 2            1หนวยกิต 
(Swimming 2) 

เทนนิส 1           3หนวยกิต
(Tennis 1) 

PE 362 

(Tennis 2) 

PE 369 

ประวัติความเปนมา ความรูความเขาใจเทคนิคและทักษะของทาวายน้าํเบื้องตน การลงสูน้ําการลอยตัว การหายใจ วิธี
วายแบบตางๆความปลอดภยั หลักและวิธีการสอนวายน้าํ
  
PE 352 

เทคนิคและทกัษะวายน้ําแบบตางๆชั้นสูง การดําน้ํา กตกิาการวายน้ํา การจัดการแขงขันและการเปนเจาหนาที่ตลอดจน
หลักและวิธีการสอน
  
PE 361 

ประวัติความเปนมา ความรูความเขาใจทกัษะเบื้องตนของเทนนิส การจบัไม การตีลูกแบบตางๆการรับลูกแบบตางๆ
วิธีการเลน กตกิาการแขงขัน การเปนเจาหนาที่ หลักและวธีิการสอน
  
 
 
 

เทนนิส 2           1หนวยกิต 

ทักษะเทนนิสชั้นสูง หลักและกลยุทธของการเลนแบบตางๆทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู กติกาการแขงขัน การเปนผู
ติดสิน การเปนเจาหนาที่และวิธีการฝกสอน เทนนิส
  



ยิงธน ู            1หนวยกิต
(Archery) 

(Gymnastic 1) 
ทักษะเบื้องตนยิมนาสติคประเภทตางๆเชนยืดหยุนการออกกําลังกายแบบทามือเปลาราวคู ราวเดีย่ว ถีบกระโดด พรอม
ทั้งหลักและวธีิการสอนในระดับชั้นตางๆ
  
PE 372 
ยิมนาสติก 2           1หนวยกิต 
(Gymnastic 2) 

(Floor-Exercise) 

  

PE 381 
มวยไทย 1           1หนวยกิต
(Thai Boxing 1) 

ประวัตแิละความเปนมาของกีฬายิงธนู ความรูความเขาใจเทคนิคและทกัษะของกีฬาประเภทนี้ เรียนรูถึงอุบัติเหตทุี่จะ
เกิดขึ้นและทางปองกันตลอดจนอุปกรณทีใ่ชในการสอน ระเบียบและกติกาการแขงขนั ความรูเกีย่วกับวิธีสอนและการ
ฝกหัดเพื่อใหเกิดผลด ี
 PE 371 
ยิมนาสติก 1           1หนวยกิต 

ทักษะและเทคนิคการเลนยิมนาสติคชั้นสูง ทาตางๆของบารเดี่ยว และบารคูถีบกระโดดหวง แทรมลีน การรวมทาเปน
ชุด การแขงขนั กฎกตกิาการตัดสินและวธีิการสอน
  
PE 375 
ฟลอรเอ็กเซอรไซด          1หนวยกิต 

ประวัติความเปนมา ประโยชน การเคลื่อนไหวเบื้องตน ลีลายิมนาสติคชั้นสูง

 
 
 
 

ประวัติความเปนมา ความรูหลักการและทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับกีฬามวยไทย การบรหิารกาย การฟตุเวิรค การตั้งทา
การด การใชหมัดเย็บ หมัดตรง หมัดฮุก หมัดอัปเปอรคัต การปองกันการใชเทา เขา ศอก
  
PE 382 



มวยไทย 2           1หนวยกิต
(Thai Boxing 2) 

(Soft Ball) 

(Takraw and sepak Takraw) 
ความรูและทักษะเบื้องตนในการเลนตะกรอและเซปคตะกรอ ทักษะการเลนตะกรอ แตละประเภท ตลอดจนชนิด
ตะกรอ กตกิาการแขงขันและวิธีตัดสิน วิธีสอนและการจดัการแขงขัน

(Care and Prevention of Athletic Injuries) 
ความสําคัญของการปองกันและการรักษาบาดเจ็บจากกฬีา ความรูบางประการในการปฐมพยาบาล ชนิดของอุบัตเิหตุ
หรืออันตรายเกี่ยวกับกฬีาประเภทตางๆ การรักษาและการปองกันอันตรายหรืออุบัตเิหตุอันเนื่องจากกีฬาประเภทแตละ
ประเภทนั้นๆหลักของการใชความรอน ความเยน็ และการฝกหัด

(Judo 1) 

  

เทคนิคและทกัษะของมวยไทยชั้นสูง การตอสู การจัดการแขงขัน ระเบียบและกติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสิน 
ความรูเกี่ยวกบัวิธีสอนและการฝกหัดใหไดผลดี และความปลอดภัย
  
PE 384 
ซอฟทบอล           1หนวยกิต 

ความรูความเขาใจทักษะตางๆเชน การสง การรับ การตี การเปลี่ยนเบส การวิ่ง การเลนเปนทีมกตกิาการเลน การเปน
เจาหนาที่ การตัดสินหลักและวิธีการสอน
  
PE 386 
ตะกรอและเซปคตะกรอ          1หนวยกิต 

  
PE 388 
การปองกันและการรักษาการบาดเจ็บจากการเลนกฬีา      1หนวยกิต 

  
 
 
 
PE 391 
ยูโด 1            1หนวยกิต 

ประวัติความเปนมา ทักษะเบื้องตนของยูโด การบริหารกาย ศัพทเฉพาะ การลมดวยทาตางๆการทุมและการตอสู
เบื้องตน กฎ กติกา

PE 392 



ยูโด 2            1หนวยกิต
(Judo 2) 

PE 397 

(Wrestling) 

PE 411 

(Rugby-Football 1) 

PE 412 
รักบี้ฟุตบอล 2           1หนวยกิต 

 
 
PE 414 

(Trend and Current Issues in Health Physical Education and Recreation) 
ศึกษาแนวโนมและวเิคราะหปญหาของวชิาพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการ ตลอดจนศึกษาลูทางในการพัฒนาและ
วางแผนโครงการวิชาพลามยัในโรงเรียนและชุนชน

เทคนิคและทกัษะยูโดขั้นสงู การล็อคและการแก การปองกันและการโตตอบ ระเบียบกฎ กติกาการแขงขัน วิธีการ
สอนยูโด การเปนเจาหนาที่ และการเปนผูตัดสิน
  

มวยปล้ํา            1หนวยกิต 

ประวัติความเปนมา การบริหารกายทีใ่ชในกีฬามวยปล้ํา ศัพทเฉพาะที่ใชในแตละทาการปล้ําแตละทา การแกไข กฎ
กติกาการแขงขัน การจัดการแขงขัน การเปนผูตัดสินและวิธีการสอน
  

รักบี้ฟุตบอล 1           1หนวยกิต 

ความรูความเขาใจทักษะเบื้องตนของรักบีฟุ้ตบอล การสงลูก การรับลูก การไลนเอาทการวิ่งขณะมีลูก การหลบหลีก 
การเก็บลูก การฟอลล การเตะแตละแบบ การจับแทคเกิ้ลทักษะการเลนทีม ตําแหนงหนาที่ของผูเลน กติกาการแขงขัน
  

(Rugby-Football 2) 
เทคนิคและทกัษะการเลนชัน้สูง การเลนเมื่อเปนฝายรุกและฝายรับ กลวิธีการเลนแบบตางๆกฎกติกาการแขงขนั การ
ตัดสิน หลักการสอนและการฝก 
 
 
 

แนวโนมและปญหาปจจุบันวิชาพลานามัย        2หนวยกิต 

  
PE 415 



สัมมนาทางการสอนวิชาพลศึกษา         2หนวยกิต 
(Seminar in Health,Physical Education and Recreation) 
สัมมนาเกี่ยวกบัปญหาการสอนวิชาพลานามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่นกัศึกษาไดประสบ
ในขณะทําการฝกสอนและศกึษาแนวทางแกไขปญหานัน้ๆ 
 
PE 416 
การฝกสอนวชิาพลศึกษา          6หนวยกิต 
(Student Teaching in Health Physical Education and Recreation) 

(Adapted Physical Education) 

(Physical Education for Special Children) 

 

(Scientific Principles of Coaching) 

 PE 433 

ฝกสอนในวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ ในโรงเรียนมัธยมศกึษา ตามหลกัเกณฑทีก่ําหนดใหภายใตการ
แนะนําของอาจารยนิเทศทางภาควิชาพลานามัย
  
PE 425 
บรรดิการทางพลศึกษา          2หนวยกิต 

สาเหตุและชนดิการผิดปกตทิางดานรางกายและจิตใจของนักเรียนในวยัตางๆการใชผลของการตรวจรางกายในการที่
จะจดับรรดิการ การจัดกิจกรรม การประเมนิผลและการตดิตามผลของรางกายและจิตใจของนักเรียน
  
PE 426 
พลคึกษาเดก็พเิศษ          3หนวยกิต 

ความมุงหมายประวัติความเปนมาของพลศึกษาเดก็พิเศษ การจัด การบริหาร และการสอนพลศึกษาพิเศษ ศกึษาสาเหตุ 
ชนิดของความผิดปกติของนกัเรียนที่ตองการสอนพลศึกษาพิเศษ การจดักิจกรรม การประเมินผลและการติดตามผล
ของความผิดปกติ
  
 
 

PE 427 
หลักและวิธีการฝกกีฬา          1หนวยกิต 

หลักเบื้องตนในการสรางมนุษยสัมพันธ การใชจิตวิทยาเพื่อเปนหลักในการที่ผูฝกจะนําไปใชใหเปนประโยชนมาก
ที่สุดตอนักกฬีา การคนควาแกไขสิ่งบกพรองในกฬีาแตละประเภท และการคัดเลือกนกักีฬาแตละประเภท 

วอลเลยบอล 3           1หนวยกิต 



(Volleyball 3) 

(Life Saving) 

  

(Diving) 

  

(Water Polo) 

  

 

แบดมินตนั           1หนวยกิต
(Badminton) 

PE 469 

หลักและวิธีสอนเทคนิคในการฝกกีฬาวอลเลยบอล ยุทธวิธีของการเลนเปนทีม หลักและวิธีปฏิบัตใินการเปนเจาหนาที่
แขงขันและการเปนผูตัดสิน ศึกษาถึงระเบยีบและกติกาการแขงขัน พฤติกรรมของนักกีฬา และเทคนิคในการเลนขั้น
สูง
  
PE 453 
การชวยคนตกน้ําและความปลอดภัยทางน้าํ       1หนวยกิต 

หลักและวิธีการชวยคนตกน้าํในแบบตางๆการปฐมพยาบาลคนตกน้ําหลักและวิธีการสอน

PE 455 
กระโดดน้ํา           1หนวยกิต 

ทักษะพื้นฐานในการกระโดดน้ํา ฝกความสัมพันธในการใชเทา แขน ลําตัว และศีรษะฝกทากระโดดแตละทา กติกา
การแขงขัน

PE 457 
โปโลน้ํา           1หนวยกิต 

ทักษะเบื้องตนของการรับสงลูกบอลในน้ําวิธีการเลน กตกิาการจัดการแขงขัน การตดัสินและวิธีการสอน

 
 
 
 

PE 461 

ประวัติความเปนมาของกีฬาแบดมินตนั ความรูความเขาใจ เทคนิคและทักษะเบื้องตนของแบดมินตนั การจับไม การตี
ลูกแบบตางๆ กติกาการแขงขัน การเปนเจาหนาที่จดัการแขงขัน การตดัสินประเภทเดี่ยว ประเภทคู หลักและวิธีการ
สอนแบดมินตนั
  



โบวล่ิง            1หนวยกิต 
(Bowling) 
ประวัตแิละววิฒันาการของโบวล่ิง ตั้งแตสมัยเร่ิมแรกมาจนถึงปจจุบัน เรียนรูถึงคําศัพทและภาษาที่ใช ตลอดจนความ
มุงหมายของกฬีาประเภทนี้ ฝกฝนทักษะเบื้องตนเกีย่วกบัการถือลูกโบวล่ิง การยืน การกาวเทา และการโยน เรียนรูถึง
การบันทึกคะแนน อุปกรณที่ใช การจัดการแขงขัน ระเบยีบ และกติกาการแขงขัน มารยาทและความปลอดภัย 
 
PE 470 

(Golf for Health) 
ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬากอลฟ หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อุปกรณ และการเก็บรักษา ประโยชน การ
ฝกทักษะตางๆ การฝกสนามจริง มารยาทและกตกิากอลฟ รวมทั้งการปองกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล 
  
PE 482 

(Thai Swords) 

PE 494 

(Self Defence) 

 

กอลฟเพื่อสุขภาพ          3หนวยกิต 

ดาบสองมือ           1หนวยกิต 

ความรูและทักษะเกี่ยวกับศิลปการปองกันตัวดวยกระบอง การขึ้นพรหม และการรําไมตางๆและการตอสูกันแบบตางๆ 
ประเพณกีารแสดงการแขงขนั หลักการและวิธีการสอน การไหวครู
  

ศิลปการปองกันตัว          1หนวยกิต 

ทฤษฎีหลักการและทักษะเบือ้งตนเกีย่วกับศิลปการปองกันตัวสําหรับสตรี เทคนิคและการปองกนัตวัในยามฉุกฉนิ 
อุปกรณที่จําเปน ความรูเกีย่วกับวิธีสอนและการฝกหดัเพือ่ใหเกดิความรู ความชํานาญและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
  

PE 561 
เทนนิสเพื่อสุขภาพ          3หนวยกิต 
(Tennis for Health) 
ศึกษาประวัติความเปนมา คณุคาของการออกกําลังกายดวยการเลนเทนนิสเพื่อสุขภาพ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับความ
บาดเจ็บ และการปองกันการบาดเจ็บจากการเลนเทนนิส เรียนรูมารยาทและกตกิาการเลนเทนนิส ฝกทักษะการตีโฟร
แฮนด การเสริฟ วอลเลย และการเลนทีม 
 
PG 101 



ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1          3หนวยกิต 
(Fundamental Portuguese 1) 
ศึกษาการใชภาษาโปรตุเกสในเรื่องการทกัทาย การแนะนําตวั การบอกเวลา ครอบครัวที่อยูอาศัย การใชเวลาวาง 
อาหารและเครือ่งดื่ม และการซื้อของ ทั้งนี้เพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางประโยค คําศพัทและสํานวนภาษาโปรตุเกส 
โดยการฝการฟง การพูด การอานและการเขียน 
  

  

(Introduction to Physics) 

  

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป          1หนวยกิต
(Laboratory of PH 103) 
PR : PH 103 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

  
 PH 106 

 PG 102 
ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 2          3หนวยกิต 
(Fundamental Portuguese 2) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา  PG 101 มากอน) 
ศึกษาการใชภาษาโปรตุเกสตอจากภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน1ในเรื่อง ดนิฟา อากาศ สุขภาพ การเดินทาง การสนทนา 
การติดตอกับผูอ่ืนในโอกาสตางๆการอานขอความอยางงายๆทั้งนี้เพือ่ศึกษาลักษณะโครงสราง ประโยค คําศัพท
สํานวนภาษาโปรตุเกสโดยฝกการฟง การพูด การอานและการเขียน 

 PH 103 
ฟสิกสทั่วไป           3หนวยกิต 

คํานํา มาตรกรรมและหนวยแรงและการเคลื่อนที่งาน พลังงาน กลศาสตรของของไหล คล่ืน ความรอน เสียง แสง สี
ตางๆ ไฟฟาเพือ่การสื่อสาร อะตอมและควอนตัม นวิเคลียสกัมมันตภาพรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชนในทาง
สันติ 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร)

  
 
 
 
PH 105 

ปฏิบัติการทดลอง10-12 การทดลองในเนื้อหาวิชาของไหล คล่ืน ความรอน แสงและเสียง



ดาราศาสตรทั่วไป          3หนวยกิต 
(General Astrnomy) 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
ศึกษาถึงลักษณะทองฟา การเคลื่อนที่ของโลก เวลา ดาวฤกษ ระบบสุริยะ แกแลกซี-ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร 
พลังงานจากหวงอากาศ ส่ิงมชีีวิตในเอกภพ
  

(Electricity in everday Life) 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และคณะศึกษาศาสตร วิชาเอกคณิต-วิทยาศาสตร) 
ศึกษาหลักการเบื้องตนของไฟฟา ไฟฟากําลัง ไฟฟาส่ือสาร และไฟฟาอิเล็กทรอนิกส การผลิตและการนําไฟฟามาใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน อุปกรณไฟฟา เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ทางไฟฟา เศรษฐศาสตรของไฟฟา การปองกนั
อันตรายจากไฟฟาการประหยัด ไฟฟา การตรวจสอบและซอมแซมอุปกรณไฟฟาภายในบาน 
 
PH 111 
ฟสิกสพื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 1         3หนวยกิต 
(General Physics 1) 
PR : MA 111 

 

ฟสิกสพื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย2         3หนวยกิต
(General Physics2) 
PR : PH 111 
ศึกษาแรงโนมถวง แรงไฟฟา แรงแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟาที่ไมแปรเปลี่ยนตามเวลา สนามแมเหล็กไฟฟาซ่ึงแปร
คาตามเวลา วงจรไฟฟา

 PH 108 
ไฟฟาในชีวิตประจําวนั          3หนวยกิต 

ศึกษามาตรกรรมและหนวย เวกเตอร สมดุล การเคลื่อนที่แรง และโมแมนตัมงานและพลังงาน ระบบอนุภาค 
พลศาสตรของเทหวัตถุแข็งแกรง ความยดืหยุนอุทกพลศาสตรและความหนืด อุณหภมูิและการขยายตัว กลศาสตร 
สถิติ ปรากฎการณเคล่ือนยาย
  
  

 
 
PH 112 

  
PH 113 



ปฏิบัติการฟสิกส1          1หนวยกิต 
(Physics Laboratory1) 
PR : PH 111 
ทําการทดลอง10-12 เรื่อง เกีย่วกับกลศาสตร กลศาสตรเกี่ยวกับของไหล และวิชาเทอรโมไดนามิกส
  
 PH 114 
ปฏิบัติการฟสิกส2          3หนวยกิต 
(Physics Laboratory2) 
PR : PH 112 

เทคโนโลยีการพลังงานกับสังคม         3หนวยกิต 
(Energy Technology for Society) 
ศึกษาหลักการทั่วไปของวิทยาการและเทคโนโลยีทางดานพลังงาน ทั้งที่ใชในปจจุบนัและที่จะนํามาใชทดแทนโดยไม
หมดเปลือง เนนถึงแหลงเชื้อเพลิง และที่มาของพลังงานรูปตางๆ ตลอดจนการนํามาใชตั้งแตคร้ังอดตีจนถึงปจจุบนั
ตามสภาพภูมปิระเทศและสภาวะเศรษฐกจิของสังคม และเพื่อใหไดทราบถึงสภาวการณและแนวทางการใชพลังงานที่
ถูกตอง 
 
PH 212 

(Mechanics) 
PR : PH 112 และ MA 213 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน และโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของอนุภาพในมิติเดียวและสอง สามมิติ การ
เคล่ือนที่ของระบบอนุภาค ระบบโคออรดิเนตที่กําลังเคลื่อนที่ ความโนมถวง และกลศาสตรเกี่ยวกบัวัตถุในทองฟา ลอ
เรนซทรานฟอรมเมชั่นสมการของลากรองค และสมการของแฮมิตัน

(Waves) 
PR : PH 112 และ MA 213 

  

ปฏิบัติการทดลอง10-12 การทดลองในเนื้อหาวิชาแมเหล็กไฟฟา แสง เสียง
  
 PH 134 

กลศาสตร           3หนวยกิต 

PH 214 
คล่ืน            3หนวยกิต 

ศึกษาการเคลือ่นที่กลับไปกลับมาโดยไดรับแรงกระตุนจากภายนอก คล่ืนที่เกิดไปเรื่อยๆการสะทอน คล่ืนดลและกลุม
คล่ืนโพลาไรเซซัน การแทรกสอด และการนําไปประยกุตกับวิชาเสยีงและแสง

 PH 215 



ฟสิกสสถิติ           3หนวยกิต 
(Statistical Physics) 
PR : PH 112 และ MA 213 
ศึกษาลักษณะของระบบแมคโครสตอปค หลักเบื้องตนของความนาจะเปน หลักการทางสถิติใชกับระบบอนุภาค 
ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนความรอนและทฤษฎีของระบบไมโครสคอปค 
 

(Electricity and Magnetism) 
PR : PH 214 

  

(Statistical and Thermal Physics) 
PR : PH 112  
(เปดสําหรับนกัศึกษาโทฟสิกสเทานั้น) 

  

(Astronomy) 
PR : PH 112 และ MA 213 

PH 223 
ฟสิกสดาราศาสตร          3หนวยกิต
(Astrophysics) 
PR : PH 112 และ MA 213 

PH 217 
ไฟฟาและแมเหล็ก          3หนวยกิต 

ศึกษาเวกเตอรไฟฟาสถิต ไดอิเล็คตริก กระแสไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็ก วัสดุแมเหล็กสมการของแมกซเวล วงจร
กระแสสลับ

 PH 218 
ฟสิกสสถิติ และความรอน         3หนวยกิต 

ศึกษากฎขอหนึ่ง สอง และสาม ของเทอรโมไดนามิกส ความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับความนาจะเปน ระบบไมโครสคอปค 
และระบบมาโครสคอปค กาซในอุดมคติความจุ ความรอนของของแข็ง

 PH 222 
ดาราศาสตร           3หนวยกิต 

ศึกษาตรีโกณมิติทรงกลม ทรงกลมของทองฟา การหักเห การคลาดเคลื่อนของเวลา ปริเซสซั่น นิวเตชั่น

ศึกษาตําแหนงและขนาดของดาวฤกษ ไบนารี และวาริอะเปลสตาร ดวงอาทิตยระบบดาวเคราะห ฟสิกสของดวงดาว 
กาแลกซี และจักรวาลวิทยา
  
PH 225 



อิเล็กทรอนิกส 1           3หนวยกิต 
(Electronics 1) 
PR : PH 112 และ MA 213 

(Electronics 2) 
PR : PH 225 

 PH 227 

(Laboratory for PH 225) 
PR : PH 225 

PH 228 

(Laboratory for PH 226) 
PR : PH 226 หรือเรียนควบ PH 226 

 
 
PH 235 
ระบบพลังงานแสงอาทิตย         3หนวยกิต 
(Solar Energy Systems) 
PR : PH 112 
ศึกษาเกี่ยวกับดวงอาทิตย แสงอาทิตย การประมาณการแผรังสีของดวงอาทิตยที่ผิวโลก การถายเทพลังงานความรอน
ในรูปแบบตางๆ การวบรวมและเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย การนําพลังงานแสดงอาทิตยมาประยกุตใชเซลลแสดง
อาทิตยการเกบ็พลังงานไฟฟา
  

ศึกษาวงจรกระแสสลับและโครงขายไฟฟา หลักของหลอดสูญญากาศ และสิ่งประดษิฐจากสารกึ่งตัวนํา
  
 PH 226 
อิเล็กทรอนิกส 2           3หนวยกิต 

ศึกษาหลอดสญูญากาศ ส่ิงประดิษฐจากสารกึ่งตัวนําและประยุกตใน เรคติไฟเออร เครื่องขยาย และออสซิลลเตอร
  

ปฏิบัติการสําหรับอิเล็คทรอนิกส 1        1หนวยกิต 

ประกอบดวยการทดลอง6-7การทดลอง เกี่ยวกับวงจรกระแสสลับ หลอดสูญญากาศและสิ่งประดษิฐจากสารกึ่งตัวนํา
  

ปฏิบัติการสําหรับอิเล็คทรอนิกส 2        1หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาอเิล็กทรอนิกส 2 ประกอบดวยการทดลอง 6-8 การทดลอง 
 

 PH 240 



ฟสิกสเชิงคณติศาสตร          3หนวยกิต 
(Mathematial Physics) 
PR : MA 112, PH 111 

  

(Introduction to Elementary Metrology) 
PR : PH 111 PH 112 และ ST 203 

  
 PH 312 
ฟสิกสยุคใหม           3หนวยกิต 
(Modern Physics) 
PR : PH 212 , PH 214 
ศึกษาทฤษฎีสัมพันธภาพ การแผรังสีความรอนและจุดกําเนิดของทฤษฎีควอนตัม อนุภาค อิสระ สมการของโรดิงเจอร 
อะตอมที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียว อนุภาคที่มีลักษณะเหมือนกัน และอะตอมที่ซับซอนขึ้น 
 

(Thermal Physics) 
PR : PH 215 

  

ศึกษาการประยุกตของการหาอนุพันธและการอินทีเกรต เลขจํานวน แคลคูลัสในหนึ่งสองและสามมิติ สมการดิฟเฟอ
เรนเชียล แบบปกติและแบบพารเชียล ฟงกชันพิเศษ เมทริกซ เวกเตอรสเปซเบื้องตน โดยเนนถึงการประยุกตวิชา
ฟสิกส

 PH 274 
มาตรวิทยาเบือ้งตน          3หนวยกิต 

 ศึกษาหนวยรากฐานของการวัดปริมาณทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะหนวยเอสไอและศึกษาระบบการถายทอด
มาตรฐานของการวัดปริมาณตั้งแตระดับระหวางประเทศ จนถึงงานศึกษาทฤษฎีการวัดปริมาณเบื้องตน เพื่อเขาใจ
ธรรมชาติของความผิดพลาดในการวัดปริมาณจากสาเหตตุางๆรวมถึงวิเคราะหขอมูลจากผลการวัดปริมาณโดยใช
ความรูทางฟสิกสเบื้องตนและสถิติ ซ่ึงไดจากตัวอยางการวัดและการวิจยัทางวิทยาศาสตรบางเรื่องซึ่งจะแสดงถึง
วิธีการ และความสําคัญของความถูกตองของการวัดปริมาณ

PH 314 
ฟสิกสอุณหภาพ           3หนวยกิต 

ศึกษาอุณหพลศาสตร ทฤษฎีของกาซ เอ็นโทรป พลังงานศักยในทางอณุหพลศาสตร การเปลี่ยนแปลงสถานะ ฟงกชัน
พารทิชัน ทฤษฎีการกระจายของแมกซเวลล โบลตซมันนทฤษฎีการกระจายของเฟรป-ดิแรก และโบส-ไอนสไตน

PH 322 
ทรรศนศาสตรประยุกต          3หนวยกิต 



(Applied Optics) 
PR : PH 112  

  

 
PH 325 

(Radiological Physics) 
PR : PH 312 

 PH 340 

(Theories of Relativity) 
PR : PH 112 
แนวคดิและการคํานวณเบื้องตนของทฤษฎี สัมพันธภาพ ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน คือทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษกับ
ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป ทีม่าของสมมุติฐานของทฤษฎีสัมพัธภาพความพรอมกัน การเรียงลําดับและความเปนเหตุผล
ของเหตุการณการยึดของเวลาการหดของความยาว มวลความขัดแยงกนัของนาฬิกา การวิเคราะหในสี่มิติ ทฤษฎี
แมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปเบือ้งตน 
 
PH 413 

(Quantum Mechanics 1) 
PR : PH 312 

ศึกษาออฟติคอลกลาส เลนสหนา ผลของการหยดุ ความคลามเคลื่อนของเลนสการมองเห็นและโฟโตเมทตรี

 PH 324 
แมเหล็กไฟฟา2           3หนวยกิต 
(Electromagmntism2) 
PR : PH 217 
ศึกษาสนามศกัย ศักยเวกเตอรของแมเหล็ก การแผรังสีของแมเหล็กไฟฟา 

ฟสิกสรังสี           3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎีเบือ้งตนเกีย่วกับอะตอมและนวิเคลียส กัมมนัตภาพรังสี การผลิตไอโซโทป การใชสารกัมมันตภาพรังสี
  

ทฤษฎีสัมพันธภาพ          3หนวยกิต 

กลศาสตรควอนตัม 1          3หนวยกิต 

ทบทวนกลศาสตร แบบดั้งเดิม และจดุเริ่มตนของทฤษฎีควอนตัม รากฐานของกลศาสตรแบบคลื่น สมการของโรดิง
เจอร ปญหาสําหรับมิติเดยีว โอเพอเรเตอร ฟอรมมัวซ่ึม ปญหาเกี่ยวกับแรงศูนยกลาง และการกระจายของอนุภาค
  
 PH 414 
กลศาสตรควอนตัม 2          3หนวยกิต 



(Quantum Mechanics 2) 
PR : PH 413 

  

(Advanced Laboratory in Physics1) 
PR : CI 

(Optics) 
PR : PH 217 
ศึกษาการแผรังสีของขั้วคู การเลี้ยวเบนชนดิฟรอนโฮเฟอร อินทิกรัลของเคอรซอฟฟการเลี้ยวเบนชนดิเฟรซเนล การ
กักกนัแสง การกระจัดกระจายและโพลาไรเซซั่น ปรากฏการณของซีแมน การปลอยรังสีโดยการกระตุน
  
PH 417 
ปฏิบัติการฟสิกสช้ันสูง 2          3หนวยกิต 
(Advanced Laboratory in Phsics 2) 
PR : PH 415 
เพื่อเปนการเสริมความรูและการทดลองตาม PH 415 นักศึกษาจะตองทาํการทดลองเพิ่มขึ้นอีก 8 เร่ือง (4 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห) 
PH 418 

ผูจะลงวิชาสัมมนาไดตองเปนนักศกึษาวิชาฟสิกสปที่ 4 ขึ้นไป เปนการสัมมนาในแตละสัปดาหเกีย่วกับหวัขอทาง 
ฟสิกสที่นาสนใจ

ศึกษากลศาสตรของเมทริกซโมเมนตัมเชิงมุม สปน การแปลงรูป วิธีหาคาโดยประมาณกลศาสตรควอนตัมเชิงสถิติ

PH 415 
ปฏิบัติการฟสิกสช้ันสูง1          3หนวยกิต 

การทดลองเกีย่วกับอะตอม นิวเคลียส สภาวะของแข็ง ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสช้ันสูงและทรรศศาสตร ซ่ึงนักศึกษา
จะตองทําการทดลองทั้งหมด 5 เร่ือง (4ช่ัวโมงตอสัปดาห)
  
PH 416 
ทรรศนศาสตร           3หนวยกิต 

สัมมนา            1หนวยกิต 
(Semainar)  
PR : ตองเปนนักศึกษาวิชาฟสิกสปที่ 4 

  
PH 421 
ฟสิกสวาดวยของแข็ง1          3หนวยกิต 



(Solid Sate Physics1) 
PR : PH 312 
โครงสรางของผลึก การเคลื่อนไหวของแลททิส ทฤษฎีพรีอิเล็ตรอน ทฤษฎีแถบของพลังงานในของแข็ง สารกิ่งตัวนํา 
คุณสมบัติไดอเิล็คตริกของสาร และคุณสมบัติทางแมเหล็กของสาร

(Solid Sate Physics2) 
PR : PH 421 
ศึกษาคุณสมบตัิทางไดอิเล็คตริกและเฟอโรอิเล็กตริกของสาร คุณสมบัติทางแมเหล็กของสาร เรโซแนนซแมเหล็กและ
รีแลกเซซั่น ปรากฎการณทางแสดงของของแข็งความไมสมบูรณของแลททิส สภาพนํายวดยิ่ง
  
 PH 424 
นิวเคลียรฟสิกส           3หนวยกิต 
(Nuclear Physics) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา PH 413 มากอน) 

(Reactor Physics) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา PH 413 มากอน) 

(Electronics 3) (Principle of Radio Engineering) 
PR : PH 226 

อิเล็กทรอนิกส 4           3หนวยกิต 

  
 PH 422 
ฟสิกสวาดวยของแข็ง2          3หนวยกิต 

ศึกษาคุณสมบตัิทางนิวเคลียรของธาตุ คุณสมบัติของนิวคลีไอ ที่มีเสถียรภาพและรูปแบบทางนวิเคลียร การสลายทาง
นิวเคลียรอันตรกิริยานวิเคลียร
  
 PH 426 
ฟสิกสของเครื่องปฏิกรณปรมาณ ู         3หนวยกิต 

 ศึกษาสังกัปของความนาจะเปนและพืน้ที่ภาคตัดของนิวเคลียร นิวตรอนฟลักซทฤษฎีการแพร
  
PH 427 
อิเล็กทรอนิกส 3 (หลักวิศกรรมวิทย)ุ        3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการของเครื่องรับวิทยุ องคประกอบและการทํางานของเครื่องระบบ เอ.เอม็. องคประกอบและการทํางาน
ของเครื่องรับระบบ เอฟ.เอ็มง องคประกอบและการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน
  
 PH 428 



(Electronics 4) (Digital Electronics) 
PR : PH 226 

รังสีคอสมิค           3หนวยกิต 
(Cosmic Rays) 
PR : PH 413 

(Laboratory for Electronics 3) 
PR : PH 427 หรือ CR 

PH 431 
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 4         1หนวยกิต 
(Laboratory for Electronics 4) 
PR : PH 428 
ประกอบดวย 8-10การทดลองในเนื้อหากระบวนวิชา PH 428 ทฤษฎีระบบไบนารกีลไกลของวงจรพื้นฐาน กลไกของ
วงจรรวม และการใชงานดจิติอลอิเล็กทรอนิกส
  
 PH 454 
ฟสิกสประยุกตทางชีวการแพทย         3หนวยกิต 

ศึกษาระบบจํานวน ระบบเลขฐานสองพีชคณิตแบบบลูและการประยกุตลอจิกเกต วงจรลอจิกพื้นฐาน วงจรผสม ฟลิบ-
ฟลอม เคานเตอร เรจจิสเตอร การคํานวณ โดยสัญญาณพัลสในวงจรดจิิตอล องคประกอบและการทํางานของวงจร 
พื้นฐานวงจรรวม ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน
  
 PH 429 

ศึกษาธรรมชาติและจดุกําเนดิของรังสีคอสมิค วิธีการตรวจวัด ผลของภมูิแมเหล็กการทะลุผานบรรยากาศและแอรเชา
เวอร อนุภาคมลูฐาน แรงทางแมเหล็กไฟฟาและทางนวิเคลียร
  
 PH 430 
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 3         1หนวยกิต 

ประกอบดวย 8-10 การทดลองในเนื้อหากระบวนวิชา PH 427 หลักการของเครื่องรับวิทยุ กลไกของเครื่องรับวิทยุ
ระบบ เอ.เอ็ม. กลไกของเครื่องรับวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม กลไกของเครื่องรับโทรทัศน
  
 
 
 
 
 



(Biomedical Physics) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา PH 424 มากอน) 
 ศึกษาการประยุกตความรูทางฟสิกสเพื่อใชประโยชนในดานการแพทย กลาวคือวธีิการใชเครื่องมือนิวเคลียรรวมกับ
สารกัมมันตรังสี การปองกันอันตรายจากกมัมันตรังสีที่อาจเกิดขึน้กับผูใช ผูเกี่ยวของ และคนไข วิธีการเรดิโออิมมูโน
เอสเสย (Radioim munoassay Method)หลักการใชสารกมัตรังสีรักษาโรค
  

(Atomic Physics) 
PR : PH 413 

  

(X-Ray Flurescence Analysis) 

  

ศึกษาหลักการของเลเซอรเบื้องตน ซ่ึงมีขอบขายครอบคลุมถึงทฤษฎี และวิทยาการของเลเซอร โดยพิจารณาเลเซอร
พื้นฐานอันประกอบดวยสารกิริยา ระบบการบกระดับพลังงาน และโพรงกําทอนที่เหมาะสม จนถึงทฤษฎีของคลื่น
ตอเนื่องและพฤติกรรมชั่วขณะของเลเซอร และศึกษาคณุลักษณะของเลเซอรชนิดตางๆ ตลอดจนกลไกการทํางานของ
มันและการประยุกตใช 
 

 PH 456 
ฟสิกสอะตอม           3หนวยกิต 

ศึกษาความรูพืน้ฐานและแนวความคิดเบื้องตนของอะตอม และแบบจําลองของอะตอม โครงสรางของอะตอมและ
ปรากฎการณที่เกี่ยวกับการเปลงรังสีในเทอมของทฤษฎีควอนตัม กลศาสตร คล่ืนขั้นพื้นฐานไดถูกพัฒนาและ
ประยุกตใชกบัโครงสราง ของอะตอมงายๆ และใชกับปญหาศักยรูปบอและศักยกําแพง พฤติกรรมของอะตอมใน
สนามที่ใสเขาไป ศึกษาอันตรกิริยาในอะตอมที่มีอิเล็คตรอนหลายตวัโดยทฤษฎีเพอรเทอรเบชัน ทฤษฎีของสปนและ
โมเมนตัม การประยุกตฟสิกสอะตอมกับวทิยาศาสตรบางสาขา

 PH 457 
การวิเคราะหโดยใชฟลูออเรสเซนสเอ็กซ        3หนวยกิต 

ศึกษาวิธีการวิเคราะหวจิัยโดยประยกุตหลักการของการใชอนุภาคกระตุนใหเกิดรังสีเอ็กซ(Particle-induced x-ray 
Emission)เรียกชื่อยอวา "ปกส"(Pixe)โดยแบงกระบวนวิชาออกเปน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปลงรังสีเอ็กซ (X-
Rays) ทฤษฎีเบื้องตนของวธีิการ การกระตุนใหเกิดรังสีเอ็กซแบคกราวน (Background) การจัดการทดลอง หลักในการ
พิจารณาปฏิบตัิ การประยกุตวิธีการของ"ปกส" ในการวิเคราะหวิจยัสารตัวอยางชนิดตางๆ

  
PH 464 
หลักการของเลเซอร          3หนวยกิต 
(Principles Lasers) 
PR : PH 413 



PH 484 
ฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา          3หนวยกิต 
(Semiconductor Physics) 
PR : PH 421 

  

PL 201 

(Fundamental Pali 1) 

 

ศึกษาคํากติปยศัพท (ปกิณณกศัพท) คุณนาม สรรพนาม การแจกวภิัตตกิริยา หมวดอชัชัตตน ี(อดีตกาล) หมวด 

PL 301 
ภาษาบาลีระดบักลาง 1          3หนวยกิต
(Intermediate Pali 1) 

ศึกษาถึงโครงสรางผลึกของสารกึ่งตัวนําตางๆ และแรงยดึเหนีย่วของอะตอมโครงสรางของแถบพลังงาน การนําไฟฟา
ของสารกึ่งตัวนําบริสุทธิ์และสารกึ่งตัวนําที่ผานการเจือ ผลของสนามแมเหล็กที่มีตอสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติดานแสง
ของสารกึ่งตัวนํา การแพรกระจายของอนภุาคในสารกึ่งตัวนํารอยตอชนิดตางๆ ของสารกึ่งตัวนําและอุปกรณไฟฟาที่
ทําจากสารกึ่งตัวนํา การประดิษฐอุปกรณไฟฟาที่ทําจากสารกึ่งตัวนํา สารกึ่งตัวนําแบบอสัณฐาน

PH 491 
โครงงานฟสิกส           3หนวยกิต
(Physics Senior Project) 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดลอง และ/หรือทฤษฎีที่นําไปสูการรายงานความรูทั้งหมดและการสอบปากเปลา 
  

ภาษาบาลีพื้นฐาน 1          3หนวยกิต 

ศึกษาอักษรบาลีที่เขียนดวยอักษรไทยและอักษรโรมัน ชนิดของคํา วภิตัตินามการแจกวภิัตตินามทัง้ 3 เพศ กริยา
อาขยาต องคประกอบกริยาอาขยาต การแจกวภิัตติกริยา อาขยาตหมวดวัตตมานา (ปจจุบันกาล) แปลบาลีเปนไทย และ
แปลไทยเปนบาลีจากศัพทที่กําหนดให
  

 
 
 
PL 202 
ภาษาบาลีพื้นฐาน 2          3หนวยกิต
(Fundamental Pali 2) 

ภวิสสันติ (อนาคตกาล) แปลบาลีเปนไทยจากหนังสือหรือขอความที่กําหนดใหและแปลไทยบาลีดวยศัพททีก่ําหนดให
  



ศึกษาคํานามกติก กริยากิตก การแจกวภิัตตกิริยาหมวดปญจมี สัตตมี หลักการแตงบาลีแปลบาลีเปนไทย และแปลไทย
เปนบาลี จากหนังสือธัมมปฏฐากถา (อรรถกถาธรรมบท) 
 
PL 302 

(Intermediate Pali 2) 
ศึกษาคําสมาส สนธิ ตัทธิต การแจกภัตติกริยาหมวดปโรกขา กาลาติปตติ การแตงประโยคบาลี และแปลบาลีเปนไทย 
แปลไทยเปนบาลี จากหนังสือชาตกัฎฐากถา(อรรถกถาชาดก) หรือ มังคลัตถทีปนี

(History of Pali Literature) 
ศึกษาประวิตวิรรณคดีบาลีตั้งแตยุคพุทธกาล ยุคพระไตรปฎก ยุคอรรถกถา ยุคฎีกา ยคุอนุฎีกา ตลอดจนถึงคัมภีรปกรณ
พิเศษ คัมภีรบาลีไวยากรณและอ่ืนๆ

(Pali Literature : Dhammapadatthakatha) 
ศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา เนือ้หา คุณคาวรรณคดีดานตางๆ เชน คําสอนภาษา ประวัตพิระพุทธเจาและพระ
สาวก นิทานคติธรรมและนิทานสุภาษิตดานสังคม ฯลฯ และคัดตนฉบบับาลีตอนใดตอนหนึ่งมาแปลและศึกษาในดาน
วรรณคดี

PL 315 

(Pali Literature : Mangalatthadipani) 

  

ภาษาบาลีระดบักลาง 2          3หนวยกิต 

  
PL 313 
ประวัตวิรรณคดีบาลี          3หนวยกิต 

  
PL 314 
วรรณคดีบาลี : ธัมมปทัฎฐกถา (อรรถกถาธรรมบท)      3หนวยกิต 

  
 
 
 

วรรณคดีบาลี : มังคลัตถทีปนี         3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา เนือ้หา คุณคาวรรณคดีดานตางๆ เชน คําสอนภาษาประวัติพระพุทธเจาและพระ
สาวก ดานสังคม นิทาน คตธิรรมแลนิทานสุภาษิต ฯลฯ และคัดตนฉบบับาลีตอนใดตอนหนึ่งมาแปล และศึกษา
ทางดานวรรณคดีอยางละเอยีด

PL 316 



วรรณคดีบาลี : มิลินทปญหา         3หนวยกิต
(Pali Litterature : Milindapanha) 

PL 401 
ภาษาบาลีระดบัสูง 1          3หนวยกิต
(Advanced Pali 1) 

(Advanced Pali 2) 

(Pali Literature : Visuddhimagga) 

วรรณคดีบาลี : สุตตันตปฎก         3หนวยกิต 
(Pali Literature : Suttantapitaka) 
ศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา ประเภทของคัมภรีพระสุตตันตปฎก เนื้อหา พระคัมภีรแตละประเภท และ
คัดเลือกพระสตูรสําคัญๆ มาแปลและศึกษาอยางละเอียด

วรรณคดีบาลี : วินยัปฎก          3หนวยกิต
(Pali Literature :Vinayapitaka) 

ศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา เนือ้หา คุณคาทางวรรณคดีดานตางๆเชนดานคําสอน ภาษา ประวัติพระสาวก 
ดานสังคม การเมืองการปกครองและคัดตนฉบับบาลีตอนใดตอนหนึ่งมาแปลและศกึษาวเิคราะหในดานวรรณคดี
  

ศึกษาความหมาย ชนิดของประโยค รูปแบบของประโยค การแตงประโยคสูงขึ้น การใชคํานาม คุณนาม และสรรพ
นาม สมาส สนธิ และตัทธิตที่สูงขึ้น แปลบาลีเปนไทย และแปลไทยเปนบาลี จากหนังสือพระไตรปฎกตามที่
กําหนดให 
 PL 402 
ภาษาบาลีระดบัสูง 2          3หนวยกิต 

ศึกษาวาจก ชนิดของวาจก การใชคํากริยา การใชคําอัพยยศัพทที่สูงขึ้น วากยสัมพันธ วิธีสัมพันธแบบภาษาไทยและ
แบบภาษามคธ การแตงประโยคตามรูปแบบและชนิดประโยคตางๆ และแปลบาลีเปนไทย แปลไทยเปนบาลีจาก
หนังสือพระไตรปฎกตามทีก่ําหนดให
  
PL 413 
วรรณคดีบาลี : วิสุทธิมัคค         3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา เนือ้หา คุณคาวรรณคดีดานตางๆ เชน ภาษาคาํสอนที่เปนจรยิธรรม คําสอนที่
เปนปรมัตถธรรม และเลือกตนฉบับบาลีตอนใดตอนหนึ่งมาแปล และศกึษาวเิคราะหทางดานวรรณคดี
  
 
PL 414 

  
PL 415 



ศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมาประเภทของคัมภรีพระวินยัปฎก เนื้อหาของพระคัมภีรแตละประเภท และ
คัดเลือกพระคมัภีรสําคัญๆ เชนมหาวภิังค มหาวรรค ฯลฯ มาแปลและศึกษาอยางละเอียด
  

  

  

  
 
 

ศึกษาถึงลักษณะของเครื่องมอืส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธชนิดตางๆ ทั้งที่เปนสื่อสารมวลชนและที่องคการจดัทํา
ขั้นเอง ตลอดจนการวางแผนและการใชเพื่อประโยชนทางดานการประชาสัมพันธ 

PR 301 
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ1         3หนวยกิต 
(Public Relations Writing 1) 
ศึกษาหลักการ ลักษณะและวธีิการเขียนโดยทั่วไปเพื่อใชในการประชาสัมพันธ ไดแกการเขียนขาว การเขียนคําอธิบาย
บทความ การเขียนคําอธิบายภาพ สารคดี จดหมาย สรุปขาวและการเขียนเอกสารเผยแพรตางๆ 

PR 302 
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 2         3หนวยกิต 
(Public Relations Writing 2) 
ศึกษาถึงหลักการ ลักษณะและวิธีการเขียนชั้นสูง เพื่อการประชาสัมพันธ ไดแก การเขียนสุนทรพจน ปาฐกถา 
แถลงการณ การเขียนโครงการหรือแผนงานประชา-สัมพันธและรายงานแบบตางๆการเขียนบทวทิยุ โทรทัศน 
ภาพยนตร สไลด ตลอดจนการเขียนขอเสนอแนะ 

PR 303 
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธทางธุรกิจ        3หนวยกิต 
(Public Relations Speech for Business) 
ศึกษาถึงหลักและวิธีการพดู เพื่อการประชาสัมพันธทางธุรกิจในโอกาสตางๆ  เชนการแถลงขาว การสัมภาษณ การ
กลาวสุนทรพจน การประชมุและอื่นๆตอกลุมเปาหมายภายในและภายนอก 

 
PR 304 
การใชเครื่องมอืส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ       3หนวยกิต 
(Public Relations Media) 

 
PR 307 
การผลิตส่ือการประชาสัมพันธ         3หนวยกิต 
(Public Relations Material Production) 



ศึกษากระบวนการเทคนิคและศิลปะในการผลิตส่ือและวัสดุเพื่อใชกับสื่อประเภทตางๆไดแก เอกสารเผยแพร ภาพถาย 
สไลด วิดีโอเทป ภาพยนตร และอื่นๆเพื่อใชในการประชาสัมพันธ 

ศึกษาระเบยีบปฏิบัติ กระบวนการวจิัยทางดานการประชาสัมพันธ และการติดตอส่ือสาร ตลอดจนการนําผลการวิจัยมา
ประยุกตกับงานประชาสัมพนัธ โดยเนนถึงหลักและวิธีการทําวิจัย การสํารวจเบื้องตน การกําหนดสมมติฐาน การ
วิเคราะหขอมูล พรอมทั้งการตีความหมายของขอมูล 

ศึกษาความหมายแนวความคิด เกี่ยวกับการประชาสัมพันธสําหรับธุรกิจ จรรยาบรรณและกฎหมายที่มีผลบังคับ
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธสําหรับธุรกิจ การจัดองคการ การสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมายตางๆ โดยละเอียด 
การดําเนนินโยบาย การใชเครื่องมือส่ือสารและการจัดการเฉพาะกลุม ตลอดจนการวางแผนงานและการวเิคราะหงาน
ประชาสัมพันธ เพื่อใหมีความสามารถดานการบริหารงานประชาสัมพนัธของธุรกิจ 
 
 PR 405 
การประชาสัมพันธของหนวยงานของรัฐ        3หนวยกิต 

PR 406 

PR 407 

  
PR 403 
การวิจยัดานการประชาสัมพันธ         3หนวยกิต 
(Public Relations Research) 

  
PR 404 
การประชาสัมพันธสําหรับธุรกิจ         3หนวยกิต 
(Public Relations for Business) 

(Public Relations for Government) 
ศึกษาแนวความคิด การดําเนนิการและเทคนิคการประชาสัมพันธของหนวยงานของรัฐ การจัดหนวยงานการ
ประชาสัมพันธ ตลอดจนปญหาการดําเนนิงานประชาสมัพันธของหนวยงานของรัฐ 
  
 

การประชาสัมพันธขององคการที่มิไดมุงหวังกาํไร       3หนวยกิต 
(Public Relations for Non-Profit Organization) 
ศึกษาลักษณะ การดําเนนิและเทคนิคการประชาสัมพันธขององคการที่มิไดมุงหวังกําไรประเภทตางๆ ตลอดจนปญหา
การดําเนนิงานประชาสัมพนัธขององคการประเภทนี ้
  

การประชาสัมพันธระหวางประเทศ        3หนวยกิต
(International Public Relations) 



ศึกษาทฤษฎี รูปแบบและการปฏิบัติดานการประชาสัมพันธของตางประเทศ และระหวางประเทศ โดยเนนหนักปญหา
ดานการประชาสัมพันธระหวางประเทศของประเทศไทย 
  
PR 410 
อาชีพดานการประชาสัมพันธ         3หนวยกิต 

การจัดการการประชาสัมพันธ         3หนวยกิต 
(Public Relations Management) 
ศึกษาองคการประกอบ โครงสราง ของงานดานการประชาสัมพันธ หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารดานการ
ประชาสัมพันธ รวมถึงการบริหารธุรกิจที่ใหบริการดานประชาสัมพันธ 

ศึกษาทฤษฎแีละหลักการของการประชาสัมพันธ วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึน้ในสถาบันของรัฐและเอกชน โดย
การใชกรณศีึกษามาประกอบศึกษา 

PR 415 

ส่ือสารมวลชนกับรัฐบาล          3หนวยกิต
(Mass Communication and Government) 

(Professional Public Relations) 
ศึกษาความหมาย บทบาท และหนาที่ของนักประชาสมัพันธตอองคการและตอสังคม งานดานการประชาสัมพันธอัน
เกี่ยวของกับองคการและบุคคลประเภทตางๆ คุณสมบัติที่สําคัญของนักประชาสัมพนัธ การวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ ตลอดจนวิเคราะหบทบาทและสถานภาพของผูประกอบอาชีพดานนี้ทั้งในปจจุบนัและในอนาคต 
  
PR 413 

  
PR 414 
ปญหาและกรณีศึกษาของการประชาสัมพันธ       3หนวยกิต 
(Public Relations Cases and Problems) 

  
 
 
 

การประชาสัมพนัธเฉพาะกิจการ         3หนวยกิต
(Specialize Public Relations) 
ศึกษาละเอยีดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของกิจการบางประเภท เชน ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงแรม การประกันภยั 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานของรัฐวิสาหกจิ เชน การไฟฟา การประปา 
  
PR 420 



ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนกับรัฐบาล ในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย รวมทัง้
ขอจํากัดทางดานกฎหมายและปรัชญา 
  
PR 490 
การปฏิบัติการโครงงานดานการประชาสัมพันธ       3หนวยกิต 
(Public Relations Project Works) 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆในการปฏิบัติการ และการแกปญหาทางดานการประชาสัมพันธภายใต
สถานการณจําลอง ตลอดจนศึกษาวิธีการและเทคนิคในการนําเสนองานดานการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆทั้งนี้
โดยเนนการปฎิบัติการ 
  
PS 103 
รัฐศาสตรทั่วไป           3หนวยกิต 

การเมืองการปกครองไทย         3หนวยกิต
(Thai Politics and Government) 

ขอบเขตแหงสาระของความสัมพันธระหวางประเทศ  องคประกอบทางอุดมการณทางการทหาร  ทางเศรษฐกิจ   

(Introduction to Political Science) 
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตรในเชิงสหวิทยาการ  ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญๆ ในเรื่อง
รัฐ  การเมือง  ระบบการปกครอง  พรรคการเมือง  กลุมผลประโยชน  ศึกษาประเด็นสําคัญๆ ในทาง
รัฐศาสตร  อาทิ  การพัฒนาการเมือง  การพัฒนาประชาธิปไตย  แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง 
ความสัมพันธระหวางประเทศ  การบริหารรัฐกิจ 
  
PS 110 

ศึกษาสถาบันและกระบวนการทางเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตรการปกครองของไทยโดยสังเขปตั้งแตสมัย
สุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร การปกครองภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ ตั้งแต พ.ศ.2475 ถึงปจจุบัน วิเคราะหทั้งทาง
ทฤษฎีและพฤติกรรมของสถาบันการปกครอง ซ่ึงรวมถึงสถาบันกษัตริย คณะรฐัมนตรี รัฐสภา ศาล พรรคการเมืองใน
ประเทศไทยกบัการเลือกตั้ง การบริหารราชการแผนดินกับการปกครองทองถ่ินฯลฯ 
PS 120 
ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน        3หนวยกิต 
(Introduction to International Relations) 

สังคม  วัฒนธรรม  และทางกฎหมายทีเ่อื้อตอความสัมพนัธอันดีระหวางประเทศ  สาเหตุแหงความขัดแยงความใน
สังคมนานาชาติ  วิวัฒนาการสนธิสัญญาและองคการระหวางประเทศ บทบาทขององคการที่เกี่ยวของกับเอเซีย
ตะวนัออกเฉียงให 
  
PS 130 



การปกครองเปรียบเทียบ          3หนวยกิต 
(Comparative Government) 

(Political Theory and Ethics 1) 

 

การปกครองสวนภูมิภาค          3หนวยกิต 

ศึกษารูปการปกครองและการเมืองในประเทศที่เปนตนแบบทางการเมอืงที่สําคัญในลักษณะเปรียบเทียบ  โดยศึกษา
โครงสรางของสถาบันทางการเมือง  รัฐบาล  และพฤติกรรมทางการเมือง  เพื่อใหเหน็ความแตกตางของระบบการ
ปกครองที่สําคัญเหลานั้น 
  
PS 190 
ทฤษฎีและจรยิธรรมทางการเมือง 1        3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎ ี และปรัชญาทางตะวนัออก  กําเนิดและวิวฒันาการของทฤษฎีและจรยิธรรมทางการเมือง  เร่ิมตั้งแตสมัย
ซอคราติส  จนถึงสมัยกลางของยุโรป 
  
PS 202 
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง        3หนวยกิต
(Constitutional Principles and Political Institutions) 
ศึกษาหลักพื้นฐานทั่วไปเกีย่วกับรัฐธรรมนูญ รูปแบบรัฐธรรมนูญ การรางรัฐธรรมนูญ  สิทธิเสรีภาพ  และความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญกับอํานาจทางการเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  ทฤษฎีเกี่ยวกบั
ระบอบการปกครองในประเทศตางๆ รวมทั้ง  ศึกษาเปรยีบเทียบรัฐธรรมนูญตางประเทศกับรัฐธรรมนูญไทย 
 
 
 

 
 
 
PS 203 

(Regional Government) 
ศึกษาการจดัระบบการปกครองในสวนภมูิภาค  รูปแบบการรวมอํานาจ การแบงอํานาจและการกระจาย
อํานาจ   ทางการปกครองในสวนภูมภิาค  ลักษณะของอํานาจทางการปกครองสวนภูมิภาค  หนวยการปกครองสวน
ภูมิภาค  อํานาจหนาทีใ่นการจัดบริการสาธารณะ  ตลอดจนศึกษาเปรยีบเทียบการจดัระบบการปกครองสวนภูมภิาคใน
ประเทศอื่นทีน่าสนใจ  และการปกครองสวนภูมิภาคของประเทศไทย 
  
PS 205 



การเมืองสวนทองถ่ินในประเทศไทย        3หนวยกิต 

การเมืองไทยยคุปจจุบัน          3หนวยกิต 

พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน        3หนวยกิต 

(Local Ploitics inThailand) 
ศึกษาการกระจายอํานาจ การรวมอํานาจ แนวความคดิเกีย่วกับการกระจายอํานาจทางการปกครองของไทย  ตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 4 จนถึงปจจุบัน การปกครองสวนทองถ่ินในรปูแบบตางๆ ของประเทศไทย  แนวโนมของการปกครองสวน
ทองถ่ินในอนาคต และพฤตกิรรมการเมืองในระดบัทองถ่ิน 
  
PS 210 

(Contemporary Thai Politics) 
ศึกษาการเมืองไทยยุคปจจุบนั ประเดน็ที่จะศึกษา  ไดแก อุดมการณทางการเมืองรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ปญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมือง  บทบาทของกลุมพลังทางสังคมและการเมือง  อาทิ ทหาร ขาราชการ นักธุรกิจ 
กรรมกร เกษตรกร นักศึกษา และกลุมการเมือง 
  
PS 215 

(Political Parties and Interest Groups) 
ศึกษาลักษณะและความสําคญัของพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน  การจําแนกระบบพรรคการเมืองตางๆ สภาพ
ทางสังคม  เศรษฐกิจ  และวฒันธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบพรรคการเมืองที่มีผลตอระบบพรรคการเมือง  กลไกการ
บริหารภายในพรรคการเมือง  ความสัมพันธระหวางพรรคการเมอืงและกลุมผลประโยชนกับรัฐบาลและประชาชน 
  
PS 217 
การเลือกตั้ง           3หนวยกิต 
(Election) 
ศึกษาแนวความคิดที่สําคัญของการเลือกตั้ง  ระบบการเลือกตั้ง  กระบวนการกลยุทธ  และพฤติกรรมในการ
เลือกตั้ง  ผลกระทบของการเลือกตั้งตอระบบการเมือง  และกระบวนการในทางการเมือง 
 PS 219 
แนววิเคราะหทฤษฎีการเมือง         3หนวยกิต
(Approaches to Political Theories Analysis) 
ศึกษาแนววิเคราะหทฤษฎีการเมืองแบบตางๆ แนววิเคราะหเชิงสถาบนั  แนววเิคราะหเชิงระบบ  แนววิเคราะหเชิง
นโยบายและการตัดสินใจ  แนววิเคราะหเชงิพัฒนาการ  แนววิเคราะหเชงิเกมสและเชิงเศรษฐมิติ  แนววิเคราะหเชิง
กลุมผลประโยชน  และแนววิเคราะหเชิงมารกซิสต 
 
 PS 230 
การเมืองระหวางประเทศ          3หนวยกิต 



(International Politiecs) 
ศึกษาสภาพการเมืองระหวางประเทศ ผลประโยชนและอาํนาจของรัฐ บทบาทของมหาอํานาจในเวทกีารเมืองระหวาง
ประเทศ วิเคราะหความเปลี่ยนแปลง และความเคลื่อนไหวทางการเมอืงระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแต
สงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา 
  
PS 231 
การทูต            3หนวยกิต
(Diplomacy) 
ศึกษาประวัติศาสตรการทูต  ในเชิงทฤษฎแีละแนวปฏิบัติ  ตลอดจนขนบธรรมเนียม  ระเบียบปฏิบัตทิางการทูต  เนน
การวิเคราะหกระบวนการทางการทูต  การเจรจา  และแนวโนมของการทูตในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
  
PS 290 
ทฤษฎีและจรยิธรรมทางการเมือง 2        3หนวยกิต 
(political Theory and Ethics II) 
ศึกษาประวัติศาสตรแนวคิด  และหลักการของนักปรัชญาเมธีตะวันตก  สมัยใหม  อาทิ  มาเคียเวลลี ฮอปส ล็อค รุสโซ 
มองเตสกิเออ เบนธัม มิลล ฮูม เบอรค เฮเกลมารก เลนิน เหมาเจอตุง 
  
PS 293 
ทฤษฎีและจรยิธรรมการเมืองตะวนัออก        3หนวยกิต 
(Eastern Political Theory and Ethics) 
ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพทุธ  ศาสนาฮินด ู ศาสนาอสิลาม  
คําสอนในปรัชญาจีน  
  
 
 
PS 294 
ปรัชญาการเมืองในความสัมพันธระหวางประเทศ       3หนวยกิต
(Political  Philosophy in International Relations) 
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐาน  และปรัชญาทางการเมืองในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ  ทั้งในอารยธรรม
ตะวนัตกและอารยธรรมตะวันออก  โดยศกึษาววิัฒนาการแนวความคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับการพิจารณา
ความสัมพันธระหวางประเทศ  และแนวทางการกําหนดและดําเนินนโยบายตางประเทศของรัฐ  รวมทั้งความคดิ
เกี่ยวกับสงคราม  และการอยูรวมกนัอยางสันติ  
  
PS 305 



การปกครองสวนทองถ่ินเปรยีบเทียบ        3หนวยกิต 
(Comparative Local Government) 
ศึกษาแนวคดิ  และการจดัระบบการปกครองทองถ่ินในประเทศตางๆ ในลักษณะการเปรียบเทียบ  ไดแก โครงสราง
ของรัฐกับการจัดการปกครองสวนทองถ่ิน  การบริหารงานทองถ่ินเปรียบเทียบ  อํานาจ  หนาที่สวนทองถ่ิน
เปรียบเทียบ  การคลังสวนทองถ่ินเปรียบเทียบ  ทิศทางและการพัฒนาการปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ  รวมทั้ง
ศึกษา  การปกครองทองถ่ินในประเทศ  ตัวอยางที่สําคัญ  อาทิ  อังกฤษ ฝร่ังเศส  และสหรัฐอเมริกา 
  
PS 306 
การปกครองนครหลวง          3หนวยกิต 
(Metropolitan Government) 

การเมืองเปรียบเทียบ          3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะและความสําคญัของนครหลวงในเชิงการเมือง  อาทิ  การจัดการปกครองเขตนครหลวง  ปญหาของนคร
หลวง  พฤติกรรมทางการเมืองในนครหลวง  ตลอดจนโครงสรางและการวางแผนการแกไขปญหาเพื่อไปสูแนวทางที่
เหมาะสมในอนาคต 
  
PS 315 
กระบวนการฝายนิติบัญญัต ิ         3หนวยกิต 
(Legislative process) 
ศึกษาแนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันนติิบัญญัติ รูปแบบตาง ๆ ของสถาบัน นิติบัญญัติ อํานาจหนาที่ของฝายนิติ
บัญญัติ  กระบวนการและการดําเนินงานของฝายนิติบัญญัติและความสัมพันธของฝายนิติบัญญัติกบัสถาบันทาง
การเมืองอื่น ๆ 
  
 
 
 
 
PS 316 

(Comparative Politics) 
ศึกษาการเมืองในลักษณะเปรียบเทียบ  อาทิ  วิธีการเปรยีบเทียบ เทคนิคการเปรียบเทียบ แนวทางการศึกษา
เปรียบเทียบ และทฤษฎีตาง ๆ ในการเมืองเปรียบเทียบ 
  
PS 317 
ความสัมพันธระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ       3หนวยกิต 
(International Economic Relations) 



ศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศในดานเศรษฐกจิ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกับการเมืองระหวางประเทศ  ศึกษาการคา
ระหวางประเทศ  และผลกระทบอุปสรรคและปญหา  
  
PS 318 
เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ        3หนวยกิต 
(International Political Economy) 
ศึกษาระบบเศรษฐกิจการเมอืงระหวางประเทศ  ระบบทุนนิยมโลก  โดยวเิคราะหนโยบาย  บทบาท  และพฤติกรรม
ของรัฐ  การรวมกลุมระหวางรัฐ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคา  การลงทุน  รวมทั้งอิทธิพลของพลัง
ตางๆ  ตลอดจนประเดน็ปญหาที่มีผลกระทบตอนโยบายของรัฐ  และการเมืองระหวางประเทศ  
 
PS 319 
กระบวนการนิติบัญญัติ  และการบริหารของไทย       3หนวยกิต 
(Thai Legislative Process and Administration) 
ศึกษาโครงสราง  และพฤติกรรมการบัญญัติกฎหมายของไทย  การบัญญัติของไทย  บทบาทของกรรมาธิการรัฐสภา
ฝายตางๆ ความสัมพันธระหวางองคการฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร  กระบวนการและปญหาการนํากฎหมายไป
ปฏิบัติ  
  
PS 320 
องคการระหวางประเทศ          3หนวยกิต
(International Organizations) 
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของสถาบันและองคการระหวางประเทศ  โดยเนนโครงสราง  หนาที ่ และ
พฤติกรรมขององคการระหวางประเทศ  รวมทั้งปญหาตางๆ ที่องคการระหวางประเทศ  เขาไปเกีย่วของ  ตลอดจน
แนวโนมแหงการเปลี่ยนแปลง  
  
 
PS 321 
องคการระหวางประเทศสวนภูมภิาค        3หนวยกิต 
(Regional International Organization) 
ศึกษาและวิเคราะหที่มาของลัทธิภูมิภาคนยิมในเชิงทฤษฎีและในเชิงความเปนจริง   เพื่อเปนพื้นฐานแหงความเขาใจใน
การจัดตั้งองคการและความรวมมือในดานการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และการทหารในภูมภิาคตางๆ 
  
PS 322 
การเมืองในสหรัฐอเมริกา          3หนวยกิต
(Politics in the United States of America) 



ศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกา  โดยศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร   

 PS 330 

ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอโครงสรางการปกครอง  ระบบการบริหารงานของรัฐ  ลักษณะของ
สถาบันการเมือง  รัฐบาล  พฤติกรรมทางการเมือง  และความสัมพันธระหวางสถาบันทางการเมืองตางๆ 
 
PS 325 
การแขงขันอาวุธ การควบคมุอาวุธ และการลดอาวุธ      3หนวยกิต 
(Arms Race, Arms Control and Disarmament) 
ศึกษาความเปนมา  ความหมาย  สาเหตุ  และผลกระทบของการแขงขันสะสมกําลังอาวุธ  ตลอดจนความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่นาํไปสูการพัฒนาสรางและสะสมอาวุธนิวเคลียร  การควบคุมอาวุธ  และการเจรจาลดกําลังอาวุธระหวาง
มหาอํานาจทั้งกอนและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง บทบาทขององคการสหประชาชาติและอื่นๆตอการควบคุมและ
การลดกําลังอาวุธ  
 

การเมืองสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส       3หนวยกิต 
(Politics in the U.S.A., United Kingdom and France) 
ศึกษารูปการปกครองของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร และฝรั่งเศส โดยใหเขาใจถึงโครงสรางของสถาบันการเมือง 
หนาที่ขององคกรบริหาร พฤติกรรมและความสัมพันธขององคการเหลานั้น 
  
PS 331 
การเมืองในยุโรปตะวันตก         3หนวยกิต
(Politics in Western Europe) 
ศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองในประเทศยุโรปตะวนัตก  โดยศึกษาสภาพทางภมูิศาสตร  ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตรประชากร  ระบบเศรษฐกิจ  และสังคมที่มีผลตอโครงสรางการปกครองระบบบริหารงานของ
รัฐ  ลักษณะของสถาบันการเมือง  รัฐบาล  พฤติกรรมทางการเมือง  และความสัมพันธระหวางสถาบนัทางการเมือง
ตางๆ  
PS 333 
ทฤษฎีเศรษฐกจิการเมืองยุคปจจุบัน        3หนวยกิต 
(Contemporary Theories in Political Economy) 
ศึกษาเชิงสํารวจทฤษฎีสําคัญๆ  ในทางเศรษฐกิจการเมืองยุคปจจุบนัซึ่งครอบคลุมทฤษฎีที่เกี่ยวกับรัฐ  การพัฒนาและ
เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ 
  
PS 334 
การเมืองในจนี           3หนวยกิต
(Politics in China) 



ศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี  โดยศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร  ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตรประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอโครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานของ
รัฐ  ลักษณะของสถาบันการเมือง  รัฐบาล  พฤติกรรมทางการเมือง  และความสัมพันธระหวางสถาบนัทางการเมือง 
  
PS 335 
การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต         3หนวยกิต 
(Politics in Communist Countries) 
ศึกษาเปรียบเทียบระบบสถาบันและพฤตกิรรมทางการเมืองในอดีตสหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุม
ประเทศยุโรปตะวนัออก 
  
PS 336 
การเมืองในยุโรปตะวันออก         3หนวยกิต 
(Politics in Eastern Europe) 
ศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองในกลุมประเทศแถบยโุรปตะวันออก  โดยศกึษาสภาพทางภูมิศาสตร  ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตรประชากร  ระบบเศรษฐกิจ  และสังคมที่มีผลตอโครงสรางการปกครอง  ระบบการบริหารงานของ
รัฐ  ลักษณะของสถาบันการเมือง  รัฐบาล พฤติกรรมทางการเมือง   และความสัมพันธระหวางสถาบันทางการเมอืง 
  
PS 337 
กระบวนการกาํหนดนโยบายตางประเทศของชาติมหาอํานาจ     3หนวยกิต 
(Foreign Policy-making Process of the Major Powers) 
ศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายตางประเทศของมหาอํานาจ เชน สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย   กระบวนการกําหนดนโยบาย 
  
 
 
PS 338 
บทบาททางการเมืองของชาติมหาอํานาจในการเมืองโลก      3หนวยกิต 
(Roles of The Major Powers in World Politics) 
ศึกษาและวิเคราะหบทบาทและนโยบายตางประเทศของประเทศมหาอํานาจ  เชนสหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซียและ
สาธารณรัฐประชาชนจนี ญี่ปุน เปนตน ตัง้แตสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา  ที่มีตอภมูิภาคตางๆ ของโลก 
  
PS 339 
นโยบายตางประเทศของไทย         3หนวยกิต 
(Thai Foreign Policy) 



ศึกษารูปแบบและพฤติกรรมของการกําหนด และการดาํเนินนโยบายตางประเทศของไทย โดยเนนปจจยัและ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของไทยที่มีผลกระทบตอรูปแบบและการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทย 
  
PS 340 
การเมืองระหวางประเทศในตะวันออกกลาง       3หนวยกิต 
(International Politics in the Middle East) 
ศึกษาพฤติกรรมทางดานความสัมพันธระหวางประเทศรวมทั้งโครงสราง  และกระบวนการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ  สังคมของกลุมประเทศตะวันออกกลาง  อาทิ อียิปต  อิสราเอล  ซีเรีย  เตอรกี  อิหราน 
  
PS 342 
การเมืองในรสัเซีย          3หนวยกิต 
(Politics in Russia) 
ศึกษารูปแบบการเมอืงการปกครองในรัสเซีย  โดยศึกษาสภาพทางภูมศิาสตร  ภูมิหลังทางประวัตศิาสตร   
ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอโครงสรางการปกครอง  ระบบการบริหารงานของรัฐ  ลักษณะของ
สถาบันการเมือง  รัฐบาล  พฤติกรรมทางการเมือง  และความสัมพันธระหวางสถาบันทางการเมือง 
 
PS 343 
การเมืองระหวางประเทศในแอฟริกา        3หนวยกิต
(International Politics in Africa) 
ศึกษาความสําคัญของทวีปแอฟริกาในแงเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร และนโยบายการปกครองอาณานิคมของ
ชาติมหาอํานาจ ซ่ึงมีผลตอนโยบายของประเทศแอฟรกิาในปจจุบนั รวมทั้งนโยบายโดยทัว่ๆ ไป  ในดาน
การเมือง  เศรษฐกิจ และการทหาร ตลอดจนนโยบายของประเทศโลกภายนอกที่มีตอแอฟริกา 
  
 
 
PS 344 
การเมืองในลาตินอเมริกา          3หนวยกิต
(Politics in Latin America) 
ศึกษาโครงสราง  ลักษณะพฤติกรรมทางการเมืองและการปกครองของประเทศตางๆ ในลาตินอเมรกิาร  วิเคราะห
แนวทางในการประยุกตกรอบความคิดประชาธิปไตย  สังคมนิยม  อํานาจนิยม  และลักษณะของบรรษัทรัฐ 
  
PS 345 
การเมืองระหวางประเทศในลาตินอเมริกา        3หนวยกิต
(International Politics in Latin America) 



ศึกษาพฤติกรรมทางดานความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศลาตินอเมริกา อาทิ อารเจนตินา โบลิเวยี ชิลี 
คิวบา เม็กซิโก กัวเตมาลา เปรู เอควาดอร เวเนซูเอลา ฯลฯ โดยพจิารณา ระบบ สถาบัน และพฤติกรรมทางการเมือง 
ตลอดจนแนวนโยบายตางประเทศ 
  
PS 347 
การเมืองในตะวนัออกกลาง         3หนวยกิต
(Politics in Middle East) 
ศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองในกลุมประเทศตะวันออกกลางโดยศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร  ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตรประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอโครงสรางการปกครอง ระบบการบริหารงานของ
รัฐ  ลักษณะของสถาบันการเมือง  รัฐบาล พฤติกรรมทางการเมือง  และความสัมพันธระหวางสถาบนัทางการเมือง 
  
PS 348 
การเมืองในแอฟริกา          3หนวยกิต
(Politics in Africa) 
ศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองในกลุมประเทศในแอฟริกา  โดยศกึษาสภาพทางภมูิศาสตร  ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอโครงสรางการปกครอง  ระบบการบริหารงานของ
รัฐ  ลักษณะของสถาบันการเมือง  รัฐบาล พฤติกรรมทางการเมือง  และความสัมพันธระหวางสถาบนัทางการเมือง 
 
PS 373 
การเมืองระหวางประเทศในยุโรปเหนือ        3หนวยกิต
(International Politics in Northrn Europe) 
ศึกษาพฤติกรรมทางดานความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศในยุโรปเหนือ  โดยพจิารณาถึงสถาบันทาง
การเมือง โครงสรางของระบอบการปกครอง นโยบายตางประเทศ ระบบเศรษฐกิจและสังคมในเชิงเปรียบเทียบ 
  
 
PS 375 
การเมืองระหวางประเทศในโอเชียเนยี        3หนวยกิต
(International Politics in Oceania) 
ศึกษาพฤติกรรมทางดานความสัมพันธระหวางประเทศรวมทั้งโครงสรางและกระบวนการทางการเมือง เศรษฐกิจ   
สังคม  ทั่วๆ ไปในโอเชียเนยี เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และที่มีผลตอการเมืองของโลกองคการระหวางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต โดยพจิารณาบทบาทของสถาบันทางการเมืองและการปกครองของทั้ง
สองประเทศ 
  
PS 387 



ชนชั้นนําทางการเมือง          3หนวยกิต
(Political Elites) 
ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกบัทฤษฎีชนชั้นนําทางการเมืองในแงของการมีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเมือง การจําแนก
ประเภทของชนชั้นนํา แนวความคิดเกี่ยวกบัชนชั้นนําทางการเมืองแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม การเปรียบเทยีบ
บทบาททางการเมืองของชนชั้นนําในประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา การศึกษาชนชัน้นาํทางการเมืองใน
ประเทศไทย การศึกษาเกี่ยวกับชนชั้นนํา กับประชาธิปไตย 
  
PS 390 
ทฤษฎีและจรยิธรรมทางการเมือง 3        3หนวยกิต
(Political Theories and Ethics 3) 
ศึกษาหลักการและแนวคิดของลัทธิการเมืองสมัยใหมทีสํ่าคัญ  อาทิ ลัทธิ  ประชาธิปไตย  ลัทธิชาตินิยม  ลัทธิเผด็จการ
เบ็ดเสร็จ  ลัทธิสังคมนิยม  และลัทธิอนาธิปไตย 
  
PS 392 
ทฤษฎีประชาธิปไตย          3หนวยกิต
(Democratic Theory) 
ศึกษาประวัติความเปนมาทางประวัติศาสตรของทฤษฎีประชาธิปไตยในแนวดั้งเดิมจนถึงแนวปจจบุัน โดยวิเคราะห
สาระสําคัญของทฤษฎี  แนวปฏิบัติของรัฐประชาธิปไตยจากอดีตถึงปจจุบัน 
 
PS 393 
การเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย         3หนวยกิ
(Transition to Democracy) 
ศึกษาตวัแบบทฤษฎี  ขั้นตอน  และปญหาของการเปลี่ยนผานไปเปนระบอบประชาธิปไตยในประเทศตางๆ ที่เลือก
เปนกรณีศกึษา  ใชตัวแบบทฤษฎี  ประสบการณของประเทศเหลานั้นมาศึกษาวิเคราะห  การเปลี่ยนผานไปเปนระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทย 
 PS 394 
ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ        3หนวยกิต
(Theories in International Relations) 
ศึกษาทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศในแนวการศกึษาเชิงประเพณี แนวการศกึษาเชิงพฤติกรรม  และแนว
การศึกษาหลังยุคพฤติกรรม และพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 
  
PS 396 
ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา        3หนวยกิต
(Political Thoughts in Buddhism) 



ศึกษาแนวความคิดในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกบัการเมือง การปกครอง  อาทิ  สังคมในอุดมคติ  รัฐ  กําเนิดรัฐ  ระบบการ
ปกครอง  คุณธรรมนักปกครอง  ลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ปรากฏในพุทธศาสนา และพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองในประเทศไทย 
  
PS 399 
ความคิดทางการเมืองไทย         3หนวยกิต
(Thai Political Thoughts) 
ศึกษาแนวความคิดทางการเมืองของไทย  ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน ความคิดทางการเมืองของผูปกครอง   
ผูนํา  นักคิด  และนักการเมืองที่สําคัญๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาความคิดทางการเมอืงไทย  วิวัฒนาการความคดิ
ทางการเมืองไทยในแตละสมัย โดยแบงการศึกษาออกเปนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช (สมัยสุโขทัย ถึง พ.ศ.2475) และ
สมัยประชาธิปไตย (ตั้งแต พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน) 
  
PS 403 
พฤติกรรมทางการเมือง          3หนวยกิต
(Political Behavior) 
ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ วิเคราะห พฤติกรรมทางการเมืองในแงจติวิทยา กระบวนการ
เรียนรูทางการเมือง บทบาทผูนําทางการเมอืง อุดมการณทางการเมือง มติมหาชน พฤติกรรมในการออกเสียงเลือกตั้ง 
และการสื่อสารทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
PS 405 
การเมืองและการจัดที่ดนิ          3หนวยกิ
(Politics and Land Management) 
ศึกษาประวัติความเปนมาของการจัดที่ดนิ และหลักการสหประชาชาต ิเนนวิธีการทางการเมืองกับหลักการจัดทีด่ิน
และการใชทีด่นิ เพื่อใหสอดคลองกับระบบการปกครองของประเทศไทย รวมทั้งเปรยีบเทียบนโยบาย และ 
วิวัฒนาการทางการเมืองในการจัดและปฏิรูปที่ดินในนานาประเทศ อาท ิจีน ไตหวัน ญ่ีปุน ฟลิปปนส  
อินโดนีเซีย พมา อินเดีย 
  
PS 415 



มติมหาชนกับประชาธิปไตย         3หนวยกิต
(Public Opinions and Democracy) 
ศึกษามติมหาชนกับระบบการปกครอง ความหมายของมติมหาชน  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกอตัวของความ
คิดเห็น  บทบาทของสื่อมวลชน กับการเกิดและปรับเปลี่ยนมติมหาชน  มติมหาชนกับกระบวนการประชาธิปไตย 
  
PS 416 
ระบบรัฐสภาเปรียบเทียบ          3หนวยกิต 
(Comparative Parliamentary Systems) 
ศึกษาการเมืองเปรียบเทียบภายใตระบบรัฐสภาในประเทศตางๆ อาทิ การเปรียบเทียบฐานะประมุขแหงรัฐ  รัฐบาล 
รัฐสภา และพรรคการเมือง  การเปรียบเทยีบกระบวนการทางการเมืองในระบบรัฐสภา และ กลยุทธทางการเมืองใน
ระบบรัฐสภาในประเทศตางๆ 
  
PS 417 
ปญญาชนกับการเมือง          3หนวยกิต
(Intellectuals and Politics) 
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกอตัว  และบทบาทของกลุมปญญาชนในทางการเมืองและสังคม  สํารวจ
และวเิคราะหอิทธิพลของกระแสความคิดของกลุมปญญาชนไทยในยุคสมัยตางๆ ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองไทย  ผลกระทบทางความคิดของปญญาชนไทยตอกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน 
  
 
 
 
 
 
PS 419 
กระบวนการยตุิธรรมการตํารวจ         3หนวยกิต 
(Police Criminal Justice) 
ศึกษาบทบาทของตํารวจ  อํานาจหนาที่ในทางการปกครองของตํารวจ  ขอบเขตงานของตํารวจ  โครงสราง  การจดั
ระบบงาน  ตลอดจนการบรหิารงานของตาํรวจ  ตํารวจกบักระบวนการยุติธรรม 
 
PS 420 
หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร         3หนวยกิต 
(Prineiples and Research Methodology in Political Science) 



ศึกษาระเบยีบวิธีวิจยัทางรัฐศาสตร  วิธีการเขาถึงความรูทางการเมือง  การสังเกต  การรวบรวมขอมูล  การวางโครงการ
สํารวจและทดลอง การเลือกกลุมตัวอยาง การออกแบบสอบถาม และศึกษาโดยสังเขปเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการ
ศึกษาวเิคราะหขอมูลทางรัฐศาสตร 
  
PS 421 
การวิเคราะหระบบการเมือง         3หนวยกิต 
(Political Systems Analysis) 
ศึกษาความหมายและลักษณะของระบบการเมือง  การวิเคราะหระบบการเมืองที่สําคัญ อาทิ วิธีการวิเคราะห
ระบบ  การวิเคราะหหนาทีข่องระบบการเมือง ทฤษฎีการสื่อสารภายในระบบการเมือง  การเรียกรองในทาง
การเมือง  การสนับสนุนในทางการเมือง  และกระบวนการสื่อสารในทางการเมือง 
  
PS 425 
ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง         3หนวยกิต 
(Political Development Theory) 
ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง รูปแบบและกระบวนการในการพฒันาประเทศ  การสรางสถาบันทางการเมอืง 
การเขารวมทางการเมือง การสรางประชาธิปไตย เสถียรภาพทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และการเขาสู
การเมืองยุคใหม 
 
PS 428 
ทฤษฎีการสรางความทันสมยั         3หนวยกิต 
(Theory of Modernization) 
ศึกษาทฤษฎแีละวิเคราะหกระบวนการสรางความทันสมยั โดยเนนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง
ที่มีผลกระทบโดยตรงตอสังคม โดยสวนรวมและศกึษาเฉพาะกรณีประเทศไทย ญี่ปุน และจนี 
  
 
PS 430 
การเมืองระหวางประเทศในยุโรปตะวันตก        3หนวยกิต 
(International Politics in Western Europe) 
ศึกษาพฤติกรรมดานการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม ของกลุมประเทศยุโรปตะวนัตก อาทิ สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน  เบเนลักซ อิตาลี ออสเตรีย สวิสเซอรแลนด สเปน โปรตุเกส  สหภาพยุโรประบบความมัน่คงปลอดภัยใน
ยุโรป  
  
PS 431 
การเมืองระหวางประเทศในยุโรปตะวันออก       3หนวยกิต 



(International Politics in Eastern Europe) 
ศึกษาพฤติกรรมระหวางประเทศทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศใน ยุโรปตะวนัออก เชน 
โปแลนด  ฮังการี โรมาเนีย บลักาเรีย เปนตน และกลุมประชาคมรัฐเอกราช  หรืออดีตสหภาพโซเวยีต 
  
PS 432 
การเมืองระหวางประเทศในกลุมบอลติก        3หนวยกิต
(International Politics in the Baltic Countries) 
ศึกษาพฤติกรรมทางดานความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศในแถบ บลอลติก  คือ ประเทศลิธัวเนยี  แลท
เวียและเอสโตเนีย  โดยศึกษาถึงนโยบายตางประเทศ  หลักการและปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดและการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศ  และที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
  
PS 434 
การเมืองระหวางประเทศในสหภาพยุโรป        3หนวยกิต
(International Politics in the European Union) 
ศึกษา และ วิเคราะห การเมอืง ความสัมพันธระหวางประเทศ  นโยบายการบริหาร  อนาคตและประเด็นปญหาตางๆ 
ของสหภาพยโุรป  ตลอดจนความสัมพันธกับประเทศ และ ภูมภิาคอืน่ๆ 
  
PS 435 
การวิจยัการเมอืงสวนทองถ่ิน         3หนวยกิต
(Research in Local Politics) 
ศึกษาประเด็นปญหาการปกครองทองถ่ินในประเทศไทยทั้งในแงหลักการและในทางปฏิบัติ  โดยการทําวิจยันอก
สถานที่และในหัวขอทีน่าสนใจเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองสวนทองถ่ิน 
  
 
 
PS 436 
การเมืองในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต        3หนวยกิต
(Politics in Southeast Asia) 
ศึกษาโครงสรางทางการเมือง  การปกครองของกลุมประเทศในเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต  รวมทั้งศึกษาสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมที่มีผลตอวิวฒันาการทางการเมืองในประเทศเหลานี ้ สภาวะผูนําทางการเมือง  พรรคการเมือง  
การเลือกตั้ง  พิจารณาปญหาทางการเมือง  ความเคลื่อนไหวและพลังทางการเมือง 
  
PS 437 



การเมืองระหวางประเทศในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต      3หนวยกิต
(International Politics in Southeast Asia) 
ศึกษาถึงการดาํเนินนโยบายตางประเทศ  ในกลุมประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต พิจารณาปจจยัตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ
การกําหนดและการดําเนินนโยบายตางประเทศ ศึกษาเอเซียตะวนัออกเฉียงใตในฐานะเปนหนวยหนึ่งในการเมือง
ระหวางประเทศรวมทั้งการดําเนินนโยบายในองคการระหวางประเทศในภูมภิาค 
 
PS 438 
นิเวศวิทยาและการจัดสรรทรัพยากรระหวางประเทศและการเมือง     3หนวยกิต 
(Ecology and International Resource Allocation and Politics) 
ศึกษาถึงระบบนิเวศวิทยากับการเมืองระหวางประเทศ  โดยวเิคราะหถึงความสัมพันธ  และความสําคัญของระบบ
การเมือง  ความสัมพันธระหวางรัฐ  ความรวมมือ  ความขัดแยง  และการจัดสรรแบงปนทรัพยากรระหวางประเทศ 
เศรษฐกิจ การเมืองสังคม และการทหาร ทีส่งผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา ในทํานองเดียวกัน  กค็ือศึกษาประเด็น
ปญหาของระบบนิเวศวิทยาที่มีผลตอการเมืองโลกดวย 
  
PS 439 
นโยบายตางประเทศเปรียบเทียบ         3หนวยกิต
(Comparative Foreign Policies) 
เนนการศกึษาเปรียบเทียบนโยบายตางประเทศและกลุมประเทศที่มีบทบาทสําคัญ  และโดดเดนในเวทีการเมือง
ระหวางประเทศ  โดยวเิคราะหถึงรูปแบบของนโยบาย  การดําเนนินโยบาย ตวัแปรตางๆ ที่เกี่ยวของ  ตลอดจน
ผลกระทบที่เกดิจากนโยบายนั้นๆ ตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
  
 
 
 
 
 
PS 440 
การสื่อสารทางการเมืองและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเมืองโลก     3หนวยกิต
(Political Communication and Information Technology in World Politics) 
ศึกษาการตดิตอส่ือสารทางการเมืองและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหวาง
ประเทศ  โดยวิเคราะหบทบาทและความสมัพันธปจจยัดงักลาวกับปรากฏการณ  พฤติกรรม และปฏิสัมพันธของรัฐใน
การเมืองโลก 
  
PS 446 



การเมืองระหวางประเทศในเอเซียตะวนัออก       3หนวยกิต 
(International Politics in East Asia) 
ศึกษาพฤติกรรมและความสมัพันธระหวางประเทศของประเทศในภูมภิาคเอเซียตะวนัออก อาทิ จนี ญี่ปุน เกาหลี เปน
ตน รวมทั้ง  พฤติกรรมในเวทีการเมืองโลกดวย 
  
PS 456 
การเมืองระหวางประเทศในเอเซียใต        3หนวยกิต
(International Politics in South Asia) 
ศึกษาพฤติกรรมระหวางประเทศในแงการเมือง เศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งโครงสรางและกระบวนการเมืองทั่วไปของ
ประเทศเอเซียใต เชน อินเดีย เนปาล และ ศรีลังกา 
  
PS 471 
การบริหารขอมูลในทางรัฐศาสตร         3หนวยกิต
(Data-Management in Political Science) 
ศึกษาการจดัการเกี่ยวกับขอมูลที่ใชในทางรัฐศาสตร  การเก็บขอมูล  การจัดทําขอมูลใหเปนระบบ  การวิเคราะห
ประเภทของขอมูล  การลงรหัส  และการพัฒนาสถาบันขอมูล 
  
PS 472 
แนวความคิดทางการเมืองของจีนยุคโบราณ       3หนวยกิต
(Political Thoughts of Ancient China) 
ศึกษาและวิเคราะหแนวความคิด  ปรัชญาการเมืองการปกครองของจีนยุคโบราณ  นับตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรถึง
ปลายราชวงศชิง (ค.ศ.1840) โดยศึกษาและวิเคราะหประวัติความเปนมา  และววิัฒนาการ  ของแนวความคดิ  ลัทธิ
นิยม  ทฤษฎีทางการเมืองการปกครองของจีนในยุคดังกลาว 
  
 
 
PS 473 
แนวความคิดทางการเมืองของจีนยุคใหม        3หนวยกิต 
(Political Thoughts of Modern China) 
ศึกษาและวิเคราะหแนวความคิดทางปรัชญาการเมืองการปกครองของจีนยุคใหม  นับตั้งแตยุคปลายราชวงศชิงจากชวง
สงครามฝน (ค.ศ.1840) ถึงยคุสาธารณรัฐจีนโดยศึกษาและวิเคราะหประวัติความเปนมา  และววิัฒนาการของ
แนวความคิด  ลัทธินิยม  และทฤษฎีทางการเมือง การปกครองของจีน  รวมทั้งอิทธิพลที่ไดรับจากประเทศตะวันตกใน
ยุคดังกลาว 
 



PS 474 
การเมืองกับศาสนา  และลัทธิความเชื่อในยุคปจจุบัน      3หนวยกิต 
(Politics and Contemporary Religions and Beliefs) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการเมืองการปกครอง  ศาสนาและลัทธิความเชื่อตางๆ ลักษณะพฤติกรรมทาง
การเมือง  การปกครอง อันเปนผลสะทอนมาจากศาสนาและลัทธิความเชื่อตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน  อาทิ  การเมืองการ
ปกครองในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินด ูศาสนาคริสตนิกายตางๆ ตลอดจนลัทธิ และความเชื่อตางๆ ที่
เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน และมีผลตอพฤติกรรมทางการเมืองของคนในสังคมนั้นๆ 
  
PS 475 
การอานการเมอืงในภาษาตางประเทศ        3หนวยกิต
(Readings in Politics in Foreign Language) 
ฝกอานบทความภาษาตางประเทศที่เกีย่วกบัการเมืองและการบริหาร  เพื่อใหเกิดทักษะในการอานและทําความเขาใจ
สํานวนภาษาตางประเทศที่เกีย่วกับการเมืองการปกครอง 
หมายเหตุ นักศึกษาที่จะศึกษาวิชานีจ้ะตองสอบผานกระบวนวิชาทางรัฐศาสตรรหัสวิชาที่ขึ้นตนดวยเลข 3 มาแลวไม
ต่ํากวา 5 กระบวนวิชา 
  
PS 476 
การเมืองในลาว           3หนวยกิต
(Politics in Lao) 
ศึกษาการเมืองการปกครองของประเทศลาว  อาทิ สภาพทางภูมิศาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคม  ภมูิหลัง
ทางประวัติศาสตร  ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบ และพฤตกิรรมทางการเมือง  กลุมพลังทาง
การเมือง  โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
  
 
 
 
PS 477 
การเมืองในพมา           3หนวยกิต
(Politics in Myanmar) 
ศึกษาการเมืองการปกครองของประเทศพมา  อาทิ สภาพทางภูมิศาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคม  ภมูิหลัง
ทางประวัติศาสตร  ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการกําหนดรปูแบบ และพฤตกิรรมทางการเมือง  กลุมพลังทางการเมือง   
โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
  
PS 478 



การเมืองในกมัพูชา          3หนวยกิต
(Politics in Cambodia) 
ศึกษาการเมืองการปกครองของประเทศเขมร  อาทิ สภาพทางภูมิศาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคม  ภูมิ
หลังทางประวตัิศาสตร  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดรปูแบบ และพฤติกรรมทางการเมือง  กลุมพลังทาง
การเมือง  โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
  
PS 479 
การเมืองในเวยีดนาม          3หนวยกิต
(Politics in Vietnam) 
ศึกษาการเมืองการปกครองของประเทศเวยีดนาม  อาทิ สภาพทางภูมิศาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและ
สังคม  ภูมหิลังทางประวัติศาสตร  ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบ และพฤตกิรรมทางการเมือง  กลุมพลังทาง
การเมือง  โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
  
PS 480 
การเมืองในมาเลเซีย          3หนวยกิต
(Politics in Malaysia) 
ศึกษาการเมืองการปกครองของประเทศมาเลเซีย  อาทิ สภาพทางภูมิศาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคม  ภูมิ
หลังทางประวตัิศาสตร  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดรปูแบบ และพฤติกรรมทางการเมือง  กลุมพลังทางการเมือง   
โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
  
PS 481 
การเมืองในสงิคโปร          3หนวยกิต 
(Politics in Singapore) 
ศึกษาการเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร  อาทิ สภาพทางภูมิศาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคม  ภูมิ
หลังทางประวตัิศาสตร  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดรปูแบบ และพฤติกรรมทางการเมือง  กลุมพลังทางการเมือง   
โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
PS 482 
การเมืองในอนิโดนีเซีย          3หนวยกิต
(Politics in Indonesia) 
ศึกษาการเมืองการปกครองของประเทศอินโดนีเซีย  อาท ิสภาพทางภูมศิาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและ
สังคม  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร  ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบ และพฤตกิรรมทางการเมือง  กลุมพลังทาง
การเมือง  โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
  
PS 483 



การเมืองในฟลิปปนส          3หนวยกิต
(Politics in the Philippines) 
ศึกษาการเมืองการปกครองของประเทศฟลิปปนส  อาทิ สภาพทางภูมศิาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและ
สังคม  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร  ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบ และพฤตกิรรมทางการเมือง  กลุมพลังทาง
การเมือง  โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
  
PS 484 
การเมืองในอนิเดีย          3หนวยกิต
(Politics in India) 
ศึกษาการเมืองการปกครองของประเทศอินเดีย  อาทิ สภาพทางภูมิศาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกจิและสังคม  ภูมิ
หลังทางประวตัิศาสตร  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดรปูแบบ และพฤติกรรมทางการเมือง  กลุมพลังทาง
การเมือง  โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
  
PS 485 
การเมืองในญีปุ่น          3หนวยกิต
(Politics in Japan) 
ศึกษาการเมืองการปกครองของประเทศญี่ปุน  อาทิ สภาพทางภูมิศาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคม  ภูมิ
หลังทางประวตัิศาสตร  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดรปูแบบ และพฤติกรรมทางการเมอืง  กลุมพลังทาง
การเมือง  โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
  
PS 486 
การเมืองในเกาหลี          3หนวยกิต
(Politics in Korea) 
ศึกษาการเมืองการปกครองของประเทศเกาหลี  อาทิ สภาพทางภูมิศาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคม  ภูมิ
หลังทางประวตัิศาสตร  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดรปูแบบ และพฤติกรรมทางการเมือง  กลุมพลังทางการเมือง   
โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
PS 487 
การเมืองในไตหวัน          3หนวยกิต
(Politics in Taiwan) 
ศึกษาการเมอืงการปกครองของไตหวนั  อาทิ สภาพทางภมูิศาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคม  ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบ และพฤติกรรมทางการเมือง  กลุมพลังทางการเมือง   
โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
  
PS 488 



การเมืองในออสเตรเลียและนิวซีแลนด        3หนวยกิต
(Politics in Australia and New Zealand) 
ศึกษาการเมืองการปกครองของประเทศออสเตรเลีย  อาทิ สภาพทางภูมศิาสตร  ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและ
สังคม  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร  ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบ และพฤตกิรรมทางการเมือง  กลุมพลังทาง
การเมือง  โครงสรางการปกครอง  ระบบบริหารงานรัฐ  และนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน 
  
PS 490 
สัมมนาการเมอืงและการปกครอง         3หนวยกิต 
(Seminar on Politics and Government) 
ศึกษาเชิงวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองในประเด็นที่ผูสอนกําหนดเนนการมีสวนรวมของนักศึกษาใน
การศึกษา  คนควา  วิเคราะหปญหา  และเสนอทางเลือกในการแกไขปญหานั้นๆ 
หมายเหตุ  นักศึกษาที่จะศึกษาวิชานีจ้ะตองสอบผานกระบวนวิชาทางรัฐศาสตรรหัสวิชาที่ขึ้นตนดวยเลข 3 มาแลวไม
ต่ํากวา 5 กระบวนวิชา 
  
PS 491 
สัมมนาการเมอืงระหวางประเทศ         3หนวยกิต 
(Seminar on International Politics) 
ศึกษาวเิคราะหถึงสถานการณ  และปญหาทางดานการเมอืงระหวางประเทศในปจจุบนั  พรอมทั้งภมูิหลังของ
ความสัมพันธ ตลอดจนอิทธิพลหรือผลกระทบของสถานการณ  และปญหาเหลานัน้ โดยใชแนวความคิดทางการเมือง
และความสัมพันธระหวางประเทศมาประยุกตเขากับการวิเคราะหปญหาการเมืองระหวางประเทศ 
 
PS 493 
การฝกงานดานการเมืองและการปกครอง        3หนวยกิต 
(Internship in Political and Governmental Affairs) 

  

ศึกษาและเรียนรูงานดานการเมืองและการปกครอง  โดยการฝกงานในหนวยงานของรัฐ  องคการสาธารณะ  หรืออ่ืนๆ 
เปนเวลาอยางนอย 4 สัปดาห  และทํารายงานเกีย่วกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
 PS 494 
เหตุการณปจจบุันระหวางประเทศ         3หนวยกิต
(Current Events in International Affairs) 
ศึกษาความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธระหวางประเทศ โดยพิจารณาเหตกุารณสําคัญๆ ระหวางประเทศ
ที่มีผลกระทบตอความเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

PS 495 



ประเด็นศกึษาในทางการเมืองและการปกครอง       3หนวยกิต
(Topical Studies in Politics and Government) 
ศึกษาประเด็นและเรื่องราวทีสํ่าคัญทางการเมืองและการปกครอง  โดยนําเสนอหวัขอการบรรยายตามความสนใจของ
ผูสอน 
  
PS 497 
เหตุการณปจจบุันในการเมืองไทย         3หนวยกิต 

  

(Principles for living in a Soeicty) 

วัฒนธรรมและศาสนา          3หนวยกิต
(Culture and Religion) 

(Current Issues in Thai Politics) 
ศึกษาและวิเคราะหเหตุการณปจจุบนั  ที่มีผลกระทบตอการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมไทย  ทั้งทางตรงและทางออม 
  
PS 498 
การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศเปนภาษาตางประเทศ     3หนวยกิต
(Readings in the International Relations in Foreign Language) 
เปนการศึกษารายกรณใีนความสัมพันธระหวางประเทศเปนภาษาตางประเทศ 
  
PS 499 
ประเดน็ศกึษาในทางความสมัพันธระหวางประเทศ       3หนวยกิต 
(Topical Studies in International Relations) 
ศึกษาประเด็นสําคัญในความสัมพันธระหวางประเทศ  โดยการนําเสนอหัวขอการบรรยายตามความสนใจของผูสอน
ในภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ  ซ่ึงจะสลับหมุนเวยีนกนัไปในแตละภาคการศึกษา 

PY 100 
หลักการดํารงชีวิตในสังคม         3หนวยกิต 

ศึกษาธรรมชาติของมนุษยศาสตร การแสวงหาคุณคา บอเกิดและความจําเปนของจรยิธรรมในสังคมและการ
เสริมสรางคุณคาใหแกชีวิต
  
PY 101 

ความหมายของวัฒนธรรม วฒันธรรมตะวนัออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดตีและปจจุบัน ขนบธรรมเนียม
ประเพณไีทย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาตางๆ ในโลกปจจบุัน สาระสําคัญที่ควรศึกษาในสาขาตางๆ
  
PY 103 



ปรัชญาเบื้องตน           3หนวยกิต
(Introduction to Philosophy) 

ตรรกวิทยาเบือ้งตน          3หนวยกิต
(Introduction in Logic) 

หลักการใชเหตุผล          3หนวยกิต
(Reasoning) 

(Buddhism and Thai Culture for Tourism) 
ศึกษาประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนา ความเชื่อตอเนื่องถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและ
ศิลปกรรมไทย รวมทั้งการศกึษาพื้นฐานวฒันธรรมของชนชาติตางๆที่เปนตลาดทองเที่ยวไทย

(Introduction to Symbolic Logic) 
การศึกษาการใชสัญลักษณแทนขอความ การทดสอบความสมเหตุสมผล และความไมสมเหตุสม โดยใชกฎของเหตุผล

(Buddhist Principles) 

  

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาตางๆ ของปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร สุนทรียศาสตร 
พัฒนาการของปรัชญาตะวนัออกและตะวันตกตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน
  
PY 105 

ความหมายและขอบเขตของตรรกวิทยา วิธีการหาความจริงของตรรกวิทยานิรนยัและอุปมัย ความฟนแฝงของ
ตรรกวิทยานิรนัยและอุปนัย
  
PY 107 

ลักษณะของเหตุผล ขอบกพรองของการใชเหตุผลเกีย่วกับการใชภาษา ขอเท็จจริง รูปแบบ และการละทิ้งเหตุผลแบบ
ตางๆ การแกไขปญหาและวิเคราะหเหตุผลกับวิชาการตางๆ
  
PY 201 
พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว       3หนวยกิต 

  
PY 205 
ตรรกวิทยาสญัลักษณเบื้องตน         3หนวยกิต 

 PY 210 
หลักพุทธศาสนา           3หนวยกิต 

ศึกษาเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับพระรัตนตรัย ศลีระดับตางๆธรรมะที่เปนหลักสําหรับดําเนินชีวิตในสังคม เชน สัปปุริส
ธรรม ประโยชน 3 สังคหวตัถุ ฯลฯ และมงคล 38 ประการ

PY 212 



หลักพุทธจิตวทิยาเบื้องตน         3หนวยกิต 
(Introduction to Buddhist Psychological Principles) 

  

(Introduction to Buddhist Philosophy) 

พุทธศาสนากับปญหาสังคม         3หนวยกิต 
(Buddhism and Social Problem) 

ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ         3หนวยกิต
(Ancient Indian Philosophy) 

ปรัชญาอิสลาม           3หนวยกิต
(Philosophy of Islam)  

ศึกษาความหมายของพุทธจติวิทยา ธรรมชาติของจิต ความสัมพันธระหวางกายกับจิต ส่ิงเราที่มีอิทธิพลตอจิต ประเภท
ของจิต พัฒนาการของจิต วิธีการฝกจิตและประโยชนดานตางๆ ที่มีตอบุคคลและสังคม

PY 213 
พุทธปรัชญาเบื้องตน          3หนวยกิต 

ภูมิหลังและกําเนิดพุทธศาสนาในเชิงปรัชญา คุณลักษณะสําคัญของพระรัตนตรัย จริยศาสตรพื้นฐาน ทฤษฎีการศึกษา 
ทฤษฎีเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง หลักวาดวยความเจริญและความเสื่อม วิธีการตอบปญหาของพระพุทธเจา
  
PY 214 

ศึกษาความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับสังคม บอเกิดปญหาและการแกปญหาดวยพุทธวธีิในยุคพุทธกาล บอ
เกิดปญหาในสังคมปจจุบัน แนวทางที่จะนําพุทธธรรมมาแกปญหาสงัคมปจจุบัน อุดมคติสังคมแบบพุทธ
  
PY 223 

ทรรศนะทางปรัชญาในพระเวท อุปนิสัย และ ภควัทคีตา ปรัชญานยายะ ไวเศษิกะ สางขยะ โยคะ มีมางสา ปรัชญา
จารวาก ปรัชญาพุทธ ปรัชญาเชน และปรัชญาเวทานตะ
  
 
 
 
 
PY 224 

ภูมิหลังและกําเนิดศาสนาอิสลามในเชิงปรชัญา หลักคําสอนและหลกัการปฏิบัติในศาสนาอิสลาม การทําละหมาด การ
ถือศีลอด การทําพิธีฮัจยี จริยศาสตรและหลักการปกครองของศาสนาอิสลาม จุดหมายสูงสุดของศาสนาอิสลาม
  
PY 225 



ปรัชญาจีน           3หนวยกิต 
(Chinese Philosophy) 

(Japanese Philosophy) 

(Ancient Western Philosophy) 

(Epistemology)  
ทฤษฎีความรูของนักปรัชญาตะวนัตกและนักปรัชญาตะวันออกคนสําคัญๆ ตั้งแตสมัยโบราณและปจจุบนั

(Medieval Western Philosophy) 
ศึกษาทรรศนะพื้นฐานของนักปรัชญายวิ-กรีก อิทธิพลปรัชญากรีกตอปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาคริสต ปญหาเรื่องพระ
เจา เร่ืองบาป เร่ืองความชั่ว เร่ืองสิ่งสากล ทฤษฎีความรู จริยศาสตร เหตุผลและศรัทธาในศาสนาคริสต

(Philosophy of Mind) 

ศึกษาปรัชญาของเลาจื้อ ขงจื้อ บักจื้อ เมงจื้อ เอี้ยวจื้อ ชุงจื้อ เปรียบเทยีบกับปรัชญาอินเดียและปรัชญาตะวันตก
  
PY 226 
ปรัชญาญี่ปุน           3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักความเชื่อถือเดิมของญี่ปุน พุทธศาสนานิกายเชน อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเชนตอโลกตะวันตก 
แนวคดิเกีย่วกบักฎหมาย การเมืองและเศรษฐศาสตร
  
PY 233 
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ         3หนวยกิต 

ปรัชญากรีกกอนโซฟสต ปรัชญากลุมโซฟสต ปรัชญาโซเครติส เพลโต อริสโตเติลและปรัชญายุคหลังอริสโตเติล
  
PY 234 
ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู)         3หนวยกิต 

  
PY 235 
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง         3หนวยกิต 

  
 
PY 236 
ปรัชญาจิต           3หนวยกิต 

ศึกษาธรรมชาติของจิตตามทรรศนะของนกัปรัชญาตางๆ ความสัมพันธระหวางกายกบัจิต เสรีภาพของจิต ทรรศนะ
เร่ืองจิตสากล
  
PY 241 



ปรัชญาศาสนา           3หนวยกิต 
(Philosophy of Religion)  

(Philosophy And National Security)  

ศึกษาและวิเคราะหแนวความคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับกฎหมายของนกัปรัชญาตะวันตกและตะวนัออก 

พุทธปรัชญาเถรวาท          3หนวยกิต
(Theravada Buddhist Philosophy) 

การเจริญสมาธิตามแนวทางพุทธศาสนา        3หนวยกิต
(Buddhist Meditation) 

(Buddhist Concept of Man and the Truth of Life) 

ความหมายของศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร ลักษณะของศาสนาเทวนิยม และอเทวะนิยม ความสัมพันธระหวาง
ศาสนากับปรากฎการณเหนอืธรรมชาติ เหตุผลและศรัทธาในศาสนา ญาณวิทยาและอภิปรัชญาของศาสนาตางๆ
  
PY 242 
ปรัชญาวาดวยความมั่นคงของชาติ         3หนวยกิต 

ความสัมพันธระหวางปรัชญากับความมัน่คงของชาติ และความสําคญัของแนวคิดทางปรัชญาของคนไทยที่มตีอความ
มั่นคงของชาติ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โครงการพัฒนาตางๆโดยเนน
บทบาทของพุทธศาสนา กับสถาบันพระมหากษัตริย
  
PY 243 
ปญหาปรัชญาในกฎหมาย         3หนวยกิต 
(Philosophy Issues in Laws) 

 
PY 313 

เปาหมายและวิธีการในการเขาถึงความเจริญ หลักอริยสัจ ไตรลักษณ ปฏิจจสมุทปบาท หลักธรรม และหลักการเกิด
ใหม
  
PY 316 

ศึกษาจดุมุงหมายและวิธีการเจริญสมาธิตามคําสอนของพระพุทธเจา
 PY 317 
มนุษยและความเปนจริงของชีวิตในทศันะของพุทธศาสนา      3หนวยกิต 

ศึกษาทัศนะทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับมนุษยและชีวิต ทั้งในแงองคประกอบของชีวิตความเปนจริงของชีวิต ไดแก ความ
ทุกข สาเหตุแหงทุกข การดบัทุกขและวิถีทางแหงการดบัทุกข รวมทั้งศึกษาสภาพชวีิตที่หมดทุกข (นิพพาน)
  
PY 323 



ปรัชญาอินเดียรวมสมัย          3หนวยกิต 
(Contemporary Indian Philosophy) 

ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม 2         3หนวยกิต
(Modern Western Philosophy II) 

(Ethics or Moral Philosophy) 

สุนทรียศาสตร           3หนวยกิต
(Aesthetics) 

ศึกษาปรัชญาของสวามีรามกฤษณะ วิเวกกานันทะ พินทรนาถ ตะกอร ศรีออโรพินโท มหาตมะคานธี กฤษณะ จันทระ 
ภัตตาจารย สรเวปลลี ราธกฤษณันและดร.ไซซ มูฮัมมัด อิคบัล
  
PY 331 
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม 1         3หนวยกิต 
(Modern Western Philosophy 1) 
ปรัชญาของนักปรัชญาเหตุผลนิยม เชน เดสการต สบิโนซา ไลบนิช ปรัชญาของนักปรัชญาฝายประจักษนยิม เชน ล็อค 
เบอรเลย เดวิทฮิวม และปรัชญาของคานท 
  
PY 332 

ปรัชญาของฟชท เชลลิง เฮเกล แฮรบารต โชเปนเฮาเออร เบนธัม มิลล นิทเช สเปนเซอร กองต ดารวิน และคารล 
มารกซ
  
PY 336 
จริยศาสตร           3หนวยกิต 

ความหมายของจริยศาสตร ความดีสูงสุด ตามทัศนะของนักปรัชญาตางๆ ความสัมพันธระหวางจรยิศาสตรกับศาสตร
สาขาอื่นๆมาตรฐานในการตัดสินคุณคาทางจริยธรรมในศาสนาตางๆและหลักจริยธรรมในชีวิตประจําวัน
  
 
 
 
 
PY 337 

ความหมายของสุนทรียศาสตร ประวัติสุนทรียศาสตร ปญหาสุนทรียศาสตร ทฤษฎีเร่ืองคุณคาทางสุนทรียศาสตร 
ทฤษฎีเร่ืองแบบธรรมชาติของความงามและสิ่งที่งาม ทรรศนะวจิารณ
  
PY 338 



ปรัชญาอเมริกัน           3หนวยกิต
(Amarican Philosophy) 

ปรัชญาปกครองแนวศาสนา         3หนวยกิต
(Religions Political Philosophy) 
ศึกษาแนวดําเนินชีวิตของชมุชนในศาสนาตางๆระบบการบริหารในสถาบันศาสนาบอเกิดของรัฐและหนาที่ของนัก
ปกครองตามแนวศาสนาและบทบาทของศาสนาที่มีตอการปกครองรัฐ

ปญหาปรัชญาในเศรษฐศาสตร         3หนวยกิต
(Philosophical Issues in Economics) 

(Social Philosophy) 

(Feminism) 

ศึกษาปรัชญาของนักปรัชญาอเมริกันสําคัญๆ ตั้งแตสมัยเปนอาณานิคมของอังกฤษสมัยกอนสงครามกลางเมืองจนถึง
สมัยปจจุบัน
  
PY 341 

  
PY 342 

ศึกษาและวิเคราะหแนวความคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก
  
PY 343 
ปรัชญาสังคม           3หนวยกิต 

ขอบเขตและเนื้อหาปรัชญาสังคม แนวความคิดของนักปรัชญาสํานักตางๆ ที่เกี่ยวกบักําเนิดของสงัคม พัฒนาการของ
สังคมอุดมคติแบบตางๆ วิเคราะหมโนคตทิางปรัชญาสังคม ปญหาเกี่ยวกับความเสมอภาค แนวทางแกปญหาตาม
ทรรศนะของนักปรัชญาสํานักตางๆ
  
 
 
 
 
PY 344 
ปรัชญาภาวะของสตรี          3หนวยกิต 

วิเคราะหฐานะ บทบาทและปญหาสตรีในสังคมตางๆทั้งในสมัยโบราณและปจจุบัน ศึกษาปญหาสตรีและความเปนมา
ของการเรียกรองความเสมอภาคระหวางเพศในโลกตะวันออกและตะวนัตกในแงปรัชญาโดยยึดหลักทฤษฎีของจอหน 
สจวต, มิลล, ซิมง เดอ โบววัร , เชลา โรวโบทัม , จูเลียต มิทเชล และเองเกิลส ฯลฯ 
 PY 411 



ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ         3หนวยกิต 
(Buddhist Philosophy of Education) 

พุทธปรัชญามหายาน          3หนวยกิต
(Mahayanna Buddhist Philosophy) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม        3หนวยกิต
(Introduction to Metaphysics in Buddhism) 

ปญหาปรัชญาในทางการเมืองของโลกตะวนัออก       3หนวยกิต
(Philosophical Issues in Political Ideals of the Eastern World) 

 

ปรัชญาไทย           3หนวยกิต
(Thai Philosophy) 

PY 425 

ศึกษาทรรศนะดานตางๆ ทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการศึกษา หลักการเรียนรู การปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดี เปาหมาย
ของการศึกษา การจัดแบบการศึกษาและการทดสอบประเมินผล
  
PY 413 

หลักคําสอนของพุทธศาสนาฝายมหายาน ปรัชญามาธยมิก ปรัชญาโยคาจารย ปรัชญาจิตอมตวาท ปรัชญามนตรยาน
และตันตรยาน ความคิดเรื่องสุขาวดี พุทธเกษตร และพุทธศาสนานิกายเซน
  
PY 414 

ศึกษาธรรมชาติของชีวิตตามหลักอภิธรรม พฤติกรรมที่เกดิจากจติ ส่ิงที่มีอิทธิพลเหนอืจิตสภาวะที่เปนตัวผันแปรจริง
ทั้งฝายบวกและฝายลบ ความสัมพันธระหวางประสาททัง้5 กับสิ่งแวดลอมภายนอก จุดกําเนิดเริ่มแรกของมนุษยภาวะ
ผิดปกติของการปฏิสนธิ สุขและทุกขประจําชีวิตมนษุย แนวทางแกปญหาเฉพาะหนาของชีวิตและหลักการปฏิบัติเพื่อ
ความสงบของจิต
  
PY 423 

ศึกษาและวิเคราะหแนวความคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับการเมืองของนักปรัชญาตะวันออก เชน จีน อินเดีย และไทย
  
 

PY 424 

ศึกษาปรัชญาอันเปนพื้นฐานของวิถีชีวิตแบบไทยในดานชีวิตสวนบคุคล และที่เกีย่วกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปจจุบัน
  



ศาสนาเปรียบเทียบ          3หนวยกิต
(Comparative Religion) 

(Philosophical Thoughts of Buddhist Scholars in Thailand) 

(Metaphysics) 

ปรัชญาตะวันตกรวมสมัย          3หนวยกิต
(Contemporary Western Philosophy) 

ปรัชญาวิเคราะหเบื้องตน          3หนวยกิต
(Introduction to Philosophcal Analysis) 
ความหมายของปรัชญาวิเคราะห วิเคราะหพื้นฐานทางความคิดของนักปรัชญา และทางประวัติศาสตร สภาพสังคมใน
สมัยนั้นๆและอัตชีวประวัติ วิเคราะหภาษาในฐานเปนสื่อใหเขาถึงความจริง

ประวัตแิละหลักการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ ความหมาย และองคประกอบของศาสนา ศาสนาในอดีตและศาสนา
ปจจุบัน การจดัประเภทศาสนาตางๆ เปรียบเทียบเรื่องศาสดา วิธีการประกาศศาสดา หลักจริยธรรม พิธีกรรม พิธี
สุหนัด ในศาสนาเทวนิยม เร่ืองบุญ-บาป-นรก-สวรรค ศาสดาพยากรณ เร่ืองเทพเจา ทฤษฎีการเกิดใหมจุดหมายสงูสุด
และวิธีการเขาถึง
  
PY 429 
แนวคดิทางปรชัญาของนักปราชญทางพุทธศาสนาในประเทศไทย     3หนวยกิต 

ศึกษาแนวคดิทางปรัชญาของนักปราชญทางพุทธศาสนาทั้งฝายปริยตัิ และฝายปฏบิัติในประเทศไทย
  
PY 434 
อภิปรัชญา           3หนวยกิต 

ทฤษฎีวาดวยความแทจริงของนักปราชญฝายจิตวิทยาและสสารนิยม ความสัมพันธระหวางจิตกับรางกาย อภิปรัชญา
กับวิทยาศาสตร ปญหาวาดวยการเปลี่ยนแปลงกาลและอวกาศ
  
PY 435 

ปรัชญาสัจนิยม ปรัชญาปฏิบัตินิยม ปรัชญาของแบรกซอง, ไวทเฮด, มัวร, รัสเซล ซันตายานา ปรัชญาปฎิฐานนิยมเชิง
ตรรกและปรัชญาปรากฎการณนยิม
  
 
 
 
PY 436 

  
PY 437 



ปรัชญาเอกชิสเตนเชียสิสต         3หนวยกิต
(Existentialist Philosophy) 

ปญหาปรัชญาในประวัติศาสตร         3หนวยกิต
(Philosophical Issuse in History) 

(Philosophical Issues in Political Ideals of the Western World) 

(Philosophy in Literature) 

ศึกษาปรัชญาของนักปราชญเอกซิส เอกซิสเตนเชียสิสต เชน ไฮเดกเกอร, มารติน, มารเชล, ยัสเปอร, ชารต, การมู, 
เคียกการต และคนอื่นๆ ที่ควรศึกษา
  
PY 438 
ปรัชญาเปรียบเทียบเบื้องตน         3หนวยกิต
(Introduction to Comparative Philosophy) 
ศึกษาความหมายของปรัชญาตะวันออกและตะวันตก ศึกษาลักษณะทั่วไปของปรชัญาสาขาตางๆ แตละยุคในเชิง
เปรียบเทียบทศันคติ อุดมคตชีิวิตและโลก หลักจริยศาสตร ทฤษฎีความรู อภิปรัชญาและแนวความคดิอื่นๆ ทางปรัชญา
ที่สัมพันธกัน 
 
PY 441 

ศึกษาและวิเคราะหแนวคดิทางปรัชญาที่เกี่ยวกับประวตัิศาสตรของนักปรัชญาตะวนัออกและตะวันตก
  
PY 443 
ปญหาปรัชญาการเมืองโลกตะวนัตก        3หนวยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหแนวคดิทางปรัชญาที่เกี่ยวกับการเมอืงของนักปราชญาตะวันตกตั้งแตกรีกจนถึงยุคปจจุบนั
  
 
 
 
 
 
PY 444 
ปรัชญาในวรรณคด ี          3หนวยกิต 

วรรณคดีในฐานะสะทอนความคิดทางปรัชญาในสังคมแตละยุคทั้งของไทยและตางประเทศ วิเคราะหวรรณคดีไทยที่
สําคัญๆ ในแงปรัชญาสาขาตางๆ คือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร สุนทรียศาสตร ปรัชญาการเมือง ปรัชญา
เศรษฐกิจ ปรัชญาสังคม และปรัชญาชีวิต
  



PY 446 
ศาสนากับสังคม           3หนวยกิต
(Religion and Society) 

หัวขอที่นาสนใจในปรัชญา         3หนวยกิต
(Selected Topics in Philosophical Concepts) 

RC 263 

(Community Recreation) 

(Rhythmic Activities) 

(Thai Classical Dance) 

ศึกษากําเนิดและวิวฒันาการของศาสนาตางๆ ในสังคมที่นับถือศาสนานั้นๆ เนนบทบาทและอิทธิพลระหวางศาสนา
กับสังคมในดานความคิด แนวทางดํารงชวีิตพฤติกรรมของมนุษย และปรากฎการณของสังคมนั้นๆ รวมทั้งศึกษา
เปรียบเทียบสังคมของศาสนานั้นๆ
  
PY 449 

ศึกษาและวิเคราะหแนวคดิที่สําคัญทางปรัชญา
 

นันทนาการชุมชน          2หนวยกิต 

ความหมายและความสําคัญของ นันทนาการ ขอบขายของกิจกรรม ประเภทของนนัทนาการ การจดัสถานที่ 
ความสัมพันธกับกิจกรรมอื่นๆองคการตางๆผูนํา หลักการจัดนันทนาการ การจัดนนัทนาการในโรงเรียน การ
ประเมินผลทางนันทนาการ
 
RC 265 
กิจกรรมเขาจังหวะ          1หนวยกิต 

หลักการเคลื่อนไหว ชนิดของกิจกรรมที่ใชประกอบจังหวะ การเตนรําพื้นเมือง การสรางสรรคทางกิจกรรมเขาจงัหวะ
เพื่อการพลศึกษา หลักการวธีิการสอน อุปกรณที่ใชในการสอนกิจกรรมเขาจังหวะ และการจัดกิจกรรมเขาจังหวะให
เหมาะสมกับวยัตางๆ
 
 
RC 272 
รําไทย            1หนวยกิต 

ศึกษาประวัติความเปนมาของการรําไทย ความรูและทกัษะเกีย่วกับศิลปรําไทยมาตรฐาน
 
RC 363 
เกมสนันทนาการ          1หนวยกิต 



(Recreation Games) 

(Recreation for Tourism Management) 

 

(Youth Serving Agencies) 

 

(Recreation Organization in Rural Community) 

(Camping) 

ศึกษาเรื่องความหมาย ประโยชนและประเภทของเกมสเลนนันทนาการ ตลอดจนหลกัการจัดและการเปนผูนําทาง
เกมสเลนนันทนาการ โดยเนนการปฏิบัติจริงดวย
 
RC 364 
การจัดการนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว        3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค บทบาท ประโยชน ประเภทวิธีและกจิกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว ทฤษฎีการ
จัดและการประยุกตเกมสนนัทนาการ เพือ่ใชตามวัตถุประสงค การเปนผูนําเกมสนนัทนาการ โดยเนนการปฏิบัติจริง  
(มีการฝกปฎิบตัิภาคสนาม)

RC 365 
องคการบริหารเยาวชน          2หนวยกิต 

ความหมาย ขอบขายของการบริการเยาวชน ความสําคัญของเยาวชน นโยบายเยาวชนแหงชาติ องคการ สโมสร และ
สมาคมที่จัดบริการเยาวชนในประเทศ การจัดและการดําเนินงาน และการบริการองคการบริการเยาวชน

RC 367 
การจัดนนัทนาการในชนบท         2หนวยกิต 

การศึกษาถึงสภาพและสิ่งแวดลอมทางดานนันทนาการในสังคมชนบท ศึกษาประเภทและลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการในชนบท หลักการและวิธีการจัดการดําเนนิงาน การจดัโปรแกรมและผูนําใหเหมาะสมกับสภาพชนบท
 
 
 
 
 
RC 463 
คายพักแรม           1หนวยกิต 

ประวัติ จดุมุงหมาย ขอบขายและการดําเนนิงานของการอยูคายพกัแรม ประเภทของคายพักแรม กจิกรรมตางๆ ที่จัด
สําหรับการอยูคายพักแรม การรูจักใชวัสดตุามธรรมชาติใหเปนประโยชน การฝกความเปนผูนําคาย การสาธิตและการ
ฝกหัดการอยูคายพักแรมประเภทตางๆ
 



RC 464 
ลูกเสือ            1หนวยกิต 
(Scouting) 

(Girls Guide and Youth Red-Cross) 

(Organization of Recreation in School) 

(Social Dance) 

(Thai Folkplay) 
ศึกษาประวัติ ประโยชนและคุณภาพของการละเลนพื้นเมืองไทย ศึกษาถึงชนิดและลกัษณะของการละเลนพื้นเมอืง
ของภาคตางๆในประเทศไทย (โดยการใหปฏิบัติจริง) 
 
RE 203 

ความรูในเรื่องหลักการและอดุมการณของลูกเสือสากลและลูกเสือไทย คติพจน คําปฏิญาณ พิธีการตางๆ ของลูกเสือ 
ประเภทของลกูเสือ หลักสูตรของลูกเสือแตละประเภท พิธีการและระเบียบขอบังคับของลูกเสือ การบริหารลูกเสือ
แหงชาติ
 
RC 465 
เนตรนารีและยุวกาชาด          1หนวยกิต 

ความรูในเรื่องหลักการและอดุมการณของเนตรนารี ประวัติเนตรนารี คําปฏิญาณ ประเภทของเนตรนารี หลักสูตรของ
เนตรนารีแตละประเภท พิธีการและระเบียบขอบังคับของเนตรนารี ตลอดจนการบรหิารกิจกรรมของเนตรนารี ความรู
ในเรื่องหลักการและอุดมการณของยุวกาชาด ประวัตยิวุกาชาด คําปฏิญาณ ประเภทของยุวกาชาด หลักสูตรของยุว
กาชาดแตละประเภท พิธีการและระเบยีบขอบังคับของ ยุวกาชาด การบริหารยุวกาชาด โรงเรียนและกาชาดไทย
 
RC 466 
การจัดนนัทนาการในโรงเรยีน         2หนวยกิต 

ศึกษาถึงความสําคัญในการจดันันทนาการในโรงเรียน ประเภทกิจกรรมที่จัดหลักและวิธีการจดันันทนาการสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียน รวมถึงการประเมินผลโครงการนันทนาการในโรงเรียน
 
RC 467 
ลีลาศ            1หนวยกิต 

ประวัติความเปนมา มารยาทของการเตนรํา การฟงจังหวะเพลง ทักษะพื้นฐานในการลีลาศ การลีลาศในจังหวะตางๆ 
และวิธีการสอน
 
RC 468 
การละเลนพื้นเมืองไทย          1หนวยกิต 



ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 1       3หนวยกิต 
(Introduction to Real Estate Business) 

(Real Estate Appraisal 1) 

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 2        3หนวยกิต 

การเรียนการสอนจะมีทั้งการบรรยาย การสมัมนา การฝกปฏิบัติงาน และการจัดทําภาคนิพนธ 
 
RE 307 

(Real Estate Investments) 

ศึกษาทฤษฎแีนวความคดิพืน้ฐาน และแนวทางปฏิบัติของวิชาชีพเกีย่วกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย คณุลักษณะของ
อสังหาริมทรัพย ปจจยัที่มีผลกระทบตอมลูคา การประเมินมูลคา การแบงแยกและการพัฒนาที่ดิน การกอสราง การ
เปนนายหนาตวัแทน การสงเสริมการขาย การจัดการทรัพยสิน การเงิน แนวโนมและปญหาของการเคหะ แนวโนม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และการปรับปรุงการบริหารงานอสังหาริมทรัพย
 
RE 304 
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 1        3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวความคิดพื้นฐาน กระบวนการและวิธีประเมิน ราคาอสังหาริมทรัพย แนวโนมดานตางๆ 
ทางวิเคราะหและขอพิจารณาดานตางๆ รูปแบบแบละอรรถประโยชน การใชสอยของอาคาร วิธีการประเมินแบบตางๆ 
ตลอดจนการจดัทํารายงานการประเมินราคา
 
RE 305 

(Real Estate Appraisal 2) 
ศึกษาโดยวิธีการประยุกต กระบวนการและวิธีการประเมนิคาอสังหาริมทรัพยที่ใชในทางปฏิบัติ ปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอมูลคาของทรัพยสินประเภทตางๆ การจดัทําโครงการประเมินคา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ
กําหนดคาตัวแปร การประเมนิคาทรัพยสินตามประเภทการใชประโยชน (ทรัพยสินประเภทที่อยูอาศัย พานิชยกรรม
และอุตสาหกรรม) โดยประยุกตใชวิธีการที่คิดจากตนทนุ วิธีเปรียบเทยีบราคาตลาด วิธีคิดจากรายได วิธีคิดจากตนทุน
วิธีที่คิดจากสวนที่เหลือ วิธีคดิจากโครงการพัฒนา และวธีิวิเคราะหการถดถอย การจดัทํารายงานประเมินมูลคาและ
การตรวจสอบการประเมินมลูคา นอกจากนั้น ศึกษาถึงการประเมินคาทรัพยสินของสวนราชการ (เชน การประเมินคา 
สําหรับการจัดเก็บภาษี ทรัพยสิน คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย และการ
จัดซื้อที่ดินสวนราชการ ฯลฯ) และของหนวยธุรกจิ เชน การประเมินคาสําหรับการวิเคราะหสินเชื่อ การประกันภยั 
การซื้อขาย การเชา ฯลฯ)  

การลงทุนทางดนธุรกิจอสังหาริมทรัพย        3หนวยกิต 

ศึกษาการลงทนุทางดานอสังหาริมทรัพย ความเปนไปไดของการลงทุนทางดานคุณภาพและปริมาณ แนวโนมของ
ความสนใจและความตองการของนักลงทุน ขนาดของการลงทุนเพื่อนาํไปสูทางเลือกในการลงทุนในธุรกิจอสังริม
ทรัพยในประเภทตางๆ ที่เกีย่วของกับการใชประโยชนในที่ดินมากที่สุด



 
RE 402 
การเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย         3หนวยกิต 
(Real Estate Finance) 
ศึกษาสภาพการณการเงินของอสังหาริมทรัพยในสภาวะเศรษฐกิจปจจบุัน เครื่องมือและวิธีการตางๆ ที่ใชในการหาทุน
เพื่อดําเนนิธุรกิจ แหลงที่มาของเงินทุน อัตราดอกเบี้ย ภาษีและนโยบายของรัฐ

(Real Estate Procedures) 

(Real Estate Management) 

(Real Estate Planning) 

 
RE 403 
ระเบียบปฏิบัตธุิรกิจอสังหาริมทรัพย        3หนวยกิต 

ศึกษาถึงรูปแบบและระเบยีบปฏิบัติเกี่ยวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย วิธีการจํานอง เอกสารที่ใชในการจํานอง การจดัการ
ของทรัพยสินติดจํานอง สถาบันและองคการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน การทาํนิติกรรมทาง
การเงิน
 
RE 404 
การจัดธุรกิจอสังหาริมทรัพย         3หนวยกิต 

ศึกษาสภาพของธุรกิจอสังหาริมทรัพย การบริหาร การโยกยายทรัพยสิน การวิเคราะหปจจยัตางๆ ที่เกี่ยวของและ
รูปแบบการบริหารงานตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ
 
RE 406 
การวางแผนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย        3หนวยกิต 

ศึกษาถึงการวางแผนงานเกี่ยวกับการเพิ่มมลูคาของทรัพยสิน เร่ิมตั้งแตการจัดหา การดําเนินงานและการประมาณการ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
 
RE 407 
การประมาณราคาคากอสราง         3หนวยกิต 
(Construction Valuation) 
ศึกษาถึงวิธีการประมาณคากอสราง การจัดการการกอสรางโดยพิจารณาจากรายการกอสราง เครื่องมือ สัญญา เทคนิค
ตางๆ ตลอดจนการตรวจสอบและประเมนิผล 
 
RE 408 
การบริหารงานเคหะชุมชน         3หนวยกิต 



(Houseing Estate Management) 

(Fundamental Russian 1) 

(Fundamental Russian 2) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS101 มากอน) 

 

(Fundamental Russian 3) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS102 มากอน) 

ศึกษาถึงภารกจิตางๆ ในการบริหารงานเคหะชุมชนทั้งแนวดิ่งและแนวราบ โดยเฉพาะอยางยิ่งหมูบานจัดสรรในเขต
เมือง ศึกษาการจัดสํานักงานบริหารงานเคหะชุมชน และเทคนิควิธีการตางๆ ในการบริหารงานเคหะชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ ไดแกการบริหารผลประโยชนทรัพยสินในเคหะชุมชน การใหบริการตางๆ ในชุมชน การชุมชนสัมพันธ 
การมีสวนรวมและการการจดัตั้งองคการชมุชน การรวมมือและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายนอก การวางแผน
งบประมาณบริหารเคหะชุมชน การประเมนิผลการบริหารงานเคหะชุมชน รวมทั้งการเตรียมตัวและพัฒนาตนเองเปน
ผูจัดการชุมชนมืออาชีพ
 
RS 101 
ภาษารัสเซียพืน้ฐาน 1          3หนวยกิต 

ศึกษาและเขาใจการใชภาษารัสเซียในเรื่องการทักทาย การแนะนําตัว อาชีพ ที่อยูอาศยั การใชเวลาวาง การบอกเวลา 
การเดินทาง การซื้อของ การสนทนาในโอกาสตางๆโดยฝกทักษะการฝกฟง พูด อานและเขยีน
 
RS 102 
ภาษารัสเซียพืน้ฐาน 2          3หนวยกิต 

ศึกษาและเขาใจการใชภาษารัสเซียตอจาก RS101 ในเรื่องดินฟาอากาศ อาหารและเครื่องดื่ม การศึกษา การอวยพร การ
ใชภาษารัสเซยีในโอกาสตางๆโดยฝกทักษะการฝกฟง พูด อานและเขียน
 
 
 

 
 
RS 201 
ภาษารัสเซียพืน้ฐาน 3          3หนวยกิต 

ศึกษาตอจาก RS102 ฝกความเขาใจและการใชภาษารัสเซียในชวีิตประจําวัน โดยศึกษาไวยากรณในระดบัที่สูงขึ้น ฝก
การฟง พูด อาน และเขยีนโดยเนนความเขาใจโครงสรางไวยากรณ 
 
RS 202 



ภาษารัสเซียพืน้ฐาน 4          3หนวยกิต 
(Fundamental Russian 4) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 201 มากอน) 

RS 222 
การฟงและการพูดภาษารัสเซียพื้นฐาน 2        3หนวยกิต 

ภาษารัสเซียระดับกลาง 1          3หนวยกิต 
(Intermediate Russian 1) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 

(Intermediate Russian 2) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 301 มากอน) 

ศึกษาตอจาก RS 201 ฝกความเขาใจและการใชภาษารัสเซีย ทั้งภาษาเขียนและภาษาพดู โดยศึกษาหลักไวยากรณใน
ระดับที่สูงขึ้น ฝกการฟง พูด อานและเขยีน โดยเนนความเขาใจโครงสรางไวยากรณ
 
RS 221 
การฟงและการพูดภาษารัสเซียพื้นฐาน 1        3หนวยกิต 
(Listening and Speaking in Russian 1) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 
ฝกทักษะทางดานการฟงและการพูด โดยใชความรูภาษารัสเซียที่เรียนมาในขั้นพืน้ฐาน ใหสามารถฟงและเขาใจ
ขอความหรือบทสนทนาในชีวิตประจําวันอยางงายๆและโตตอบได 
 

(Listening and Speaking in Russian 2) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 221 มากอน) 
ฝกทักษะทางดานการฟงและการพูด ในระดับที่สูงกวา RS 221 ทั้งในดานเนื้อหาและภาษาที่ซับซอนมากขึ้น โดย
สามารถสรุปใจความและแสดงความคิดเหน็ได 
 
RS 301 

ศึกษาไวยากรณโครงสรางประโยค คําศัพท และสํานวนในระดบัสูงขึ้นกวา RS 202 โดยฝกการอานเพื่อความเขาใจ
และการใชภาษาในการพูดและการเขียน 
RS 302 
ภาษารัสเซียระดับกลาง 2          3หนวยกิต 

ศึกษาไวยากรณโครงสรางประโยค คําศัพท และสํานวนในระดบัสูงขึ้นกวา RS 301 โดยฝกการอานเพื่อความเขาใจ
และการใชภาษาในการพูดและการเขียน 
 
RS 311 



การอานภาษารัสเซีย 1          3หนวยกิต 
(Reading in Russian 1) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 
ศึกษาบทอานภาษารัสเซีย โดยเนนความเขาใจเนื้อหา คาํศัพท สํานวน และโครงสรางภาษา เพื่อเสริมสราง
ความสามารถและประสิทธิภาพในการอาน 
 
RS 312 

(Reading in Russian 2) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 311 มากอน) 

 
RS 313 
ภาษารัสเซียสําหรับการทองเที่ยว         3หนวยกิต 
(Russian for Tourism) 
ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคตางๆในภาษารัสเซียที่ใชในการทองเที่ยวโดยศึกษาจากบทสนทนาที่เกี่ยวกับ
สถานที่ ชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมของชาวรัสเซีย 

การเขียนภาษารัสเซีย 1          3หนวยกิต 
(Writing in Russian 1) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 301 มากอน) 

การเขียนภาษารัสเซีย 2          3หนวยกิต 

การอานภาษารัสเซีย 2          3หนวยกิต 

ศึกษาบทอานภาษารัสเซีย โดยเนนความเขาใจเนื้อหา คาํศัพท สํานวน และโครงสรางภาษา และโครงสรางภาษาใน
ระดับสูงขึ้นกวา RS 311 เพือ่เสริมสรางความสามารถและประสิทธิภาพในการอาน

(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน)
 
RS 315 

ศึกษาหลักการเขียนภาษารัสเซีย โดยฝกการใชคําศัพท สํานวน การสรางประโยคและเรียบเรียงความตามขั้นตอน
 
RS 316 

(Writing in Russian 2) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 315 มากอน) 
ศึกษาตอจากวชิา RS 315 ในระดับที่สูงขึ้นโดยเนนความสามารถในการเรียงความใหสมบูรณตามความคิดและยอ
ความได 
 
RS 317 



การสนทนาภาษารัสเซีย          3หนวยกิต 

การอานวารสารและหนังสือพิมพ         3หนวยกิต 
(Reading in the Russian Press) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 302 มากอน) 
ศึกษาคําศัพทและสํานวนและเทคนิคการอานที่ใชในการอานหนังสือพิมพและวารสาร เพื่อใหนกัศึกษาสามารถอาน
หนังสือพิมพและวารสารเขาใจไดดวยตนเอง 
 
RS 331 
ประวัตวิรรณคดีรัสเซีย          3หนวยกิต 

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย         3หนวยกิต 

(Readings in Russian Arts) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 

(Russian Conversation) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 
ฝกสนทนาภาษารัสเซียในเรือ่งทั่วๆไป โดยเนนการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวนและโครงสรางประโยคไดอยาง
ถูกตอง ทั้งในดานภาษาและวัฒนธรรม 
 
RS 318 

(History of Russian Literature) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 302 มากอน) 
ศึกษาววิัฒนาการของวรรณคดีรัสเซีย ตั้งแตศตวรรษที่11 จนถึงปจจุบัน เพื่อใหรูจกันกัเขียนและผลงานที่สําคัญ
โดยสังเขป 
 
RS 351 

(Russian Language and Culture) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม โดยศึกษาจากสุภาษติ คําพังเพย สํานวน โวหาร ในภาษารัสเซียที่
สะทอนใหเหน็ถึงวัฒนธรรมอยางเดนชดั 
RS 353 
บทอานเกี่ยวกบัศิลปะของประเทศรัสเซีย        3หนวยกิต 

ศึกษาบทอานภาษารัสเซียเกีย่วกับศิลปะรัสเซียดานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ดนตรี การแสดง เพื่อให
เขาใจเอกลกัษณของศิลปะรัสเซีย 
 
RS 355 



บทอานเกี่ยวกบัประเทศรัสเซียในปจจุบัน        3หนวยกิต 
(Readings in Russian Today) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 
ศึกษาบทอานภาษารัสเซียในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนปญหาของรัสเซียในโลกปจจุบัน 
 
RS 357 
คติชนรัสเซีย           3หนวยกิต 
(Russian Folklore) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 
ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบานของรัสเซีย เทศกาลตางๆ ไดแก ประเพณีการตอนรับแขก วันขึ้นปใหม 
ประเพณีขึน้บานใหม ประเพณีการแตงงาน ประเพณีการเกิด ประเพณกีารตาย 
 
RS 359 
บทอานเกี่ยวกบัปรัชญารัสเซีย         3หนวยกิต 

ภาษารัสเซียธุรกิจ 1          3หนวยกิต 

ภาษารัสเซียธุรกิจ 2          3หนวยกิต 

(Readings in Russian Philosophy) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 
ศึกษาบทอานภาษารัสเซียเกีย่วกับแนวคิดของนักปรัชญารัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 19 – 20 ไดแก เกียรเซนต สลาวิ
โยฟ เชอรนีเชฟสกี บีลินสกี เวียรนาตสก ี
 
RS 371 

(Business Russian 1) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 
ศึกษาคําศพัท สํานวนและภาษาที่ใชในวงการธุรกิจ เพื่อใหนักศกึษาสามารถใชภาษารัสเซียธุรกิจระดับเบื้องตนในการ
ติดตอธุรกิจได 
 
RS 372 

(Business Russian 2) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 371 มากอน) 
ศึกษาคําศัพท สํานวนและภาษาที่ใชในวงการธุรกิจ ในระดับที่สูงกวา RS 371 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชภาษารัสเซีย
ติดตอธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
RS 373 



ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก 1         3หนวยกิต 

ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก 2         3หนวยกิต 
(Russian for Tour Guides 2) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 373 มากอน) 
ศึกษาคําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษารัสเซียจากบทอานและเอกสารตางๆ ดานการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับสถานที่
สําคัญ เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทย โดยเนนทักษะการฟง การพูดและการอาน 

ศึกษาภาษารัสเซียดานการใชงานคอมพิวเตอร เพื่อใหนกัศึกษาสามารถนําไปใชในการทํางานกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรภาษารัสเซียได 
 

RS 377 

(Russian for Tour Guides 1) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 
ศึกษาคําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษารัสเซียจากบทอานและเอกสารตางๆ ดานการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศไทย โดยเนนทกัษะ
การฟง การพดูและการอาน 
 
RS 374 

 
RS 375 
ภาษารัสเซียดานคอมพิวเตอร         3หนวยกิต 
(Russian for Computer User) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 

RS 376 
ภาษารัสเซียดานการโรงแรม 1         3หนวยกิต 
(Russian for Hotel Work 1) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 302 มากอน) 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษารัสเซียที่ใชในอุตสาหกรรมการโรงแรม โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

ภาษารัสเซียดานการโรงแรม 2         3หนวยกิต 
(Russian for Hotel Work 2) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 376 มากอน) 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษารัสเซียที่ใชในอุตสาหกรรมการโรงแรม ในระดบัที่สูงกวา RS 376 โดยเนน
ทักษะการพูด การฟง การอานและการเขยีน 
 
RS 401 



ภาษารัสเซียระดับสูง 1          3หนวยกิต 
(Advanced Russian 1) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 302 มากอน) 

(Advanced Russian 2) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 401 มากอน) 

(Translaltion : Russian Thai 1) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 202 มากอน) 

(Translaltion : Russian Thai 2) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 411 มากอน) 

(Translaltion : Thai Russian 1) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 411 มากอน) 

ศึกษา ภาษารสัเซีย เพื่อความเขาใจในการอานและความสามารถในการนําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษามาใชทั้ง
ในการพดูและการเขียน
 
RS 402 
ภาษารัสเซียระดับสูง 2          3หนวยกิต 

ศึกษา ภาษารสัเซีย เพื่อความเขาใจในการอานและความสามารถในการนําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษามาใชทั้ง
ในระดบัที่สูงขึ้น
 
RS 411 
การแปลภาษารัสเซียเปนภาษาไทย 1        3หนวยกิต 

ศึกษาหลักและวิธีการแปล โดยฝกฝนการตีความหมาย และการแปลเบื้องตน โดยการเปรียบเทียบถอยคํา สํานวน 
ระหวางภาษารัสเซียและภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
 
RS 412 
การแปลภาษารัสเซียเปนภาษาไทย 2        3หนวยกิต 

ฝกฝนวิธีการแปลภาษารัสเซียใหสามารถแปลขอความที่ใช ภาษาในระดับที่ซับซอนขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
 
RS 414 
การแปลภาษาไทยเปนภาษารัสเซีย 1        3หนวยกิต 

ฝกฝนการตีความและการแปลเบื้องตน โดยเปรียบเทียบถอยคํา สํานวนและโครงสราง ประโยคระหวางภาษาไทยและ
ภาษารัสเซีย เพื่อใหสามารถถายทอดเปนภาษารัสเซียได
 
RS 416 



การแปลภาษาไทยเปนภาษารัสเซีย 2        3หนวยกิต 
(Translaltion : Thai Russian 2) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 414 มากอน) 

RS 431 
วรรณคดีรัสเซียคริสตศตวรรษที่ 19 ตอนตน       3หนวยกิต 
(Russian Literrature in the First Half of the 19th Century) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 331 มากอน) 
ศึกษาววิัฒนาการของวรรณกรรมในตนคริสตศตวรรษที่ 19  ศึกษาแนวการเขยีนและผลงานที่ดีเดนของกวีในกลุม
ตางๆ ไดแก ปชุกิ้น เลอรมอนตอฟ โกเกิ้ล เปนตน

(Russian Literrature in the Second Half of the 19th Century) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 331 มากอน) 

ศึกษาววิัฒนาการของวรรณกรรมในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20 ศึกษาแนวการเขียนและผลงานที่ดีเดนของนกัเขียน 
ไดแก เชคอฟ กอรกี้ อ.ตอลสตอย เปนตน 
 
RS 435 

(Russian Literrature in the Second Half of the 20th Century) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 331 มากอน) 

ฝกฝนวิธีการตคีวามและการแปลในระดับสูงกวา RS 414 เพื่อใหสามารถแปลบทความ เร่ืองสั้นและเอกสารตางๆได
 

 
RS 432 
วรรณคดีรัสเซียคริสตศตวรรษที่ 19 ตอนปลาย       3หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการของวรรณกรรมในตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 19  ศึกษาแนวการเขียนและผลงานที่ดีเดนของ
นักเขียน ไดแก ดอสตาเยฟสกี้ ตูรเกนเนฟ ตอลสตอย บูนิน เปนตน
 
RS 434 
วรรณคดีรัสเซียคริสตศตวรรษที่ 20 ตอนตน       3หนวยกิต 
(Russian Literrature in the First Half of the 20th Century) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 331 มากอน) 

วรรณคดีรัสเซียคริสตศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย       3หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการของวรรณกรรมในปลายคริสตศตวรรษที่ 20  ศึกษาแนวการเขียนและผลงานที่ดเีดนของนกัเขยีน 
ไดแก โชโลคอฟ โซนเชนิซิน ชุกชิน เปนตน
 
RS 471 



ภาษาดานรัสเซียดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร       3หนวยกิต 
(Russian for Law and Political Science) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 302 มากอน) 

ศึกษาคําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษารัสเซียจากเอกสารและสื่อตางๆ ที่ใชในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

ศึกษาคําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษารัสเซียจากเอกสารและสื่อตางๆ  ที่ใชในดานสื่อสารมวลชน  ไดแก   

(Knowledge and Morality) 

ศึกษาคําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษารัสเซียจากบทความและเอกสารตางๆ ดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร
โดยทั่วไป โดยเนนการอานเพื่อความเขาใจ
 
RS 473 
ภาษาดานรัสเซียวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       3หนวยกิต 
(Russian for Science and Technology) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 302 มากอน) 

โดยเนนการอานเพื่อความเขาใจ
 
RS 475 
ภาษาดานรัสเซียดานสื่อสารมวลชน        3หนวยกิต 
(Russian for Mass Communication) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา RS 302 มากอน) 

หนังสือพิมพ  วิทย ุ โทรทัศน  ภาพยนตรและการโทรคมนาคม
 
 
 
 
 
 
 
RU100 
ความรูคูคุณธรรม          3หนวยกิต 

ศึกษาความคดิรวบยอดเชิงวสัิยทัศน ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และยุทธศาสตร การพัฒนาการเรียนรูของมนษุย 
การคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนาสุขภาพและจิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต มีคณุภาพชวีิตทีด่ ีมีศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย ภาคภูมิใจในความเปนไทย สํานึกในการดูแลรับผิดชอบตอ
บานเมือง ความรูความความเขาใจในหลักการทางการเมอืง การปกครองเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของ



ชาติ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล สรางสํานึกในการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมและพลังงาน รูจักพึ่งตนเอง ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง การประยุกตทฤษฎีสูการปฎิบัติ
  
SC 101 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจาํวัน 1       3หนวยกิต 
(คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร) 
(Science and Mathematics in Everyday Life 1) 
(Mathematics , Statistics and Computer) 

SC 102 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชีวิตประจาํวัน 2       3หนวยกิต 
(ชีววิทยา เคมแีละฟกส) 
(Science and Mathematics in Everyday Life 2) 
(Biology , Chemistry and Physics) 

(Basic Science) 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

(Service Industry) 

ศึกษาถึงเรื่องเซตและระบบจํานวนจริง ตรรกวิทยา การใชคณิตศาสตรในกจิกรรมตางๆ ความนาจะเปน สถิติพรรณนา 
สถิติอางอิง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพวิเตอร และการนําคอมพิวเตอรไปใชในชวีติประจําวนั
  

ศึกษาถึงกําเนดิของสิ่งมีชีวติและววิัฒนาการ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต สังคมของประชากร มนุษยกับระดบัของ
ระบบนิเวศ ความรูพื้นฐานทางเคมี สารเคมีในชีวติประจําวัน สารเคมใีนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ฟสิกสยคุเกา 
ฟสิกสยุคใหม และการประยคุวิชาฟสิกส
  
SC 103 
วิทยาศาสตรพืน้ฐาน          3หนวยกิต 

การประยกุตวทิยาศาสตรสมัยใหมเขากับชวีิตประจําวัน โดยเนนการใชวิทยาการทางเคมี ฟสิกส ชีววิทยา ดาราศาสตร 
และสาขาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อการดํารงชีวิตและการเปนอยูทีด่ขีึ้นของมนุษย
  
SI 201 
อุตสาหกรรมการบริการ          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการทั่วไปของอุตสาหกรรมการบริการ ความสําคัญที่มีตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การจาํแนก
อุตสาหกรรมบริการที่มีอยูในปจจุบันออกเปนหมวดหมู โดยกําหนดหลักเกณฑสากลศึกษาถึงขอบขาย และโครงสราง
โดยสังเขปของอุตสาหกรรมการบริการแตละประเภท ความสัมพันธกบัธุรกิจประเภทอื่นๆรวมทั้งเทคนิคการบริหาร
เบื้องตนของอุตสาหกรรมการบริการทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ



  
SI 401 
การวิจยัอุตสาหกรรมการบรกิาร         3หนวยกิต 
(Research Methods in Service Industry) 

(Warehouse Management) 

(Quantitative Analysis for Service Industry) 

  

(Management Information System for Sevice Industry) 

ศึกษาระเบยีบปฏิบัติกระบวนการวจิัยและนํามาใชกับอุตสาหกรรมการบริการเพื่อประกอบการพจิารณาปรับปรุงและ
สงเสริมชวยในการตัดสินใจดานการบริหารการนําผลการวิจัยมารวมเปนหลักเกณฑสําหรับงานในอนาคต ดวยการ
เนนถึงหลักและวิธีการทําการวิจัย การสํารวจเบื้องตน การตั้งสมมติฐาน แหลงที่มาของขอมูล ขอบเขตและขอจํากัด
ตางๆ การเก็บรวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมูลดวยการใชหลักสถิติและคณิตศาสตรทั้งการติดตามของขอมูล
  
SI 402 
การจัดการคลงัสินคา          3หนวยกิต 

ศึกษาประเภทของคลังสินคา ดวยการจัดแยกเปนหมวดหมู การพิจารณาทําเลที่ตั้งของคลังสินคา ขอบเขตความสําคัญ
ของคลังสินคาตอการประกอบธุรกิจแตละประเภท กฎหมายและระเบยีบขอบังคับตางๆ วาดวยกจิการคลังสินคา ศึกษา
ถึงเงื่อนไขและกระบวนการของคลังสินคาที่ดําเนินการโดยรัฐและเอกชน ความสัมพนัธระหวางคลังสินคากับการ
ขนสง ผูผลิตและนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการจัดการและการบริหารคลังสินคาแตละประเภท
  
SI 410 
การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ      3หนวยกิต 

ศึกษาเทคนิค วิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร เพื่อนํามาใชในการแกปญหาและตัดสนิใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกจิดาน
การบริการใหเกิดประสิทธิภาพ

 
 
 
 
SI 412 
การจัดระบบขอมูลดานการจดัการการอุตสาหกรรมการบริการ     3หนวยกิต 

ศึกษาถึงวิธีการจัดขอมูลทางอุตสาหกรรมการบริการ และการนําขอมูลเหลานั้นไปทําการวิเคราะห เพื่อใชในการ
ตัดสินใจดานการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 
SK 201 



ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน 1          3หนวยกิต 
(Fundamental Sanskrit 1) 

ศึกษาการเขยีนสันสกฤตดวยอักษรเทวนาครี การแจกวิภตัตินามที่เปนพยัญชนะการนัต สรรพนามทุกวภิัตติ สังขยา
ศัพท การประกอบคํากริยาอาขยาตจากธาตหุมวดตางๆ วสิรรคสนธิและสระสนธิ แปลสันสกฤตเปนไทยจากขอความ
ที่กําหนดให และแปลไทยเปนสันสกฤต  

ศึกษาเรื่องการก คําอุปสรรคและนิบาตที่สัมพันธกับคํานาม กฎเกณฑของหมวดธาตแุละวิภตัติกริยา กริยากิตกที่
ประกอบดวย อต มาน ต และตวา ปจจยัพยัญชนะสนธิแปลขอความสันสกฤตที่คัดเลือกจากหนังสือ สสกฤตปรถม-
ทวิตีย-ตฤตียาทรศ:เปนไทยและแปลไทยเปนสันสกฤต 

ศึกษารูปประโยคตางๆรวมทัง้วาจก การสรางคําสันสกฤตดวยวิธีสมาส กิตก ตัทธิ สนนนต ณิชนตะ และนามธาตุ แปล
สันสกฤตเปนไทยจากหนังสือหิโตปเทศและการเขยีนเรียงความสันสกฤต 

ศึกษาการเขยีนและการอานคําสันสกฤตดวยอักษรไทยและอักษรโรมัน วจวีิภาค วภิตัตินาม การแจกวภิัตตินามที่เปน
สระการันต สรรพนามบางวภิัตติ การประกอบคํากริยา อาขยาตเฉพาะวิภัตตหิมวดลัฏ ลัง และโลฏ แปลสันสกฤตเปน
ไทยและแตงประโยคสันสกฤตดวยศพัททีก่ําหนดให 
SK 202 
ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน 2          3หนวยกิต 
(Fundamental Sanskrit 2) 

(ควรศึกษา SK 201 มากอน)
 
SK 301 
ภาษาสันสกฤตระดับกลาง 1         3หนวยกิต 
(Intermediate Sanskrit 1) 

(ควรศึกษา SK 202 มากอน)
 
 
 
 
 
 
SK 302 
ภาษาสันสกฤตระดับกลาง 2         3หนวยกิต 
(Intermediate Sanskrit 2) 

(ควรศึกษา SK 301 มากอน)
 
SK 311 



ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1         3หนวยกิต 
(History of Sanskrit Literature 1) 

(History of Sanskrit Literature 2) 

วรรณคดีสันสกฤต 1          3หนวยกิต 
(Sanskrit Literature 1) 

(Sanskrit Literature 2) 

(Sanskrit Rhetoric& Prosody) 

(Fundamental Spanish 1) 

(Fundamental Spanish 2) 
PR : SN 101 

ศึกษาประวัติความเปนมาแหงวรรณคดีสันสกฤตเกี่ยวกับพระเวท พราหมณะ อุปเวท เวทางค สูตร ทรรศนะ และ
ปุราณะ
 
SK 312 
ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 2         3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติความเปนมาแหงมหากาพย วรรณคดีคลาสสิก ไดแก กาพย บทละคร นิทาน และวรรณคดีรอยแกว
 
SK 411 

ศึกษาบทรอยกรองและบทละครสันสกฤตบางเรื่องที่รูจักกันแพรหลาย ไดแก กถาสริตสาคร รตนาวลี อภิชญานศากุต
กลม สวปนวาสวทตตม และบทคัดเลือกจากวรรณคดีลํานําที่กําหนดให 
SK 412 
วรรณคดีสันสกฤต 2          3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณคดีสันสกฤตที่เกี่ยวกับพระพทุธศาสนา ไดแก พุทธจริตตม ชาตกมาลา
 
SK 413 
กาพยาลังการและฉันทลักษ         3หนวยกิต 

ศึกษาศัพททางลังการและอรรถาลังการที่มีใชแพรหลายในวรรณคดีสันสกฤต ลักษณะและกฎเกณฑคําประพนัธรอย
กรองในภาษาสันสฤต
SN 101 
ภาษาสเปนพืน้ฐาน 1          3หนวยกิต 

ศึกษาและเขาใจการใชภาษาสเปนในชวีิตประจําวนัขั้นพื้นฐาน   ฝกทักษะการฟง พดู อาน และเขียน
 
SN 102 
ภาษาสเปนพืน้ฐาน 2          3หนวยกิต 



ศึกษาและเขาใจการใชภาษาสเปนตอจากภาษาสเปนพื้นฐาน 1 ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขยีน โดยเนนการแตง
ประโยคงายๆ และการใช สํานวนตางๆ ในชีวิตประจําวัน
 
SN 201 

(Fundamental Spanish 4) 
PR : SN 201 
ฝกความเขาใจและการใชภาษาสเปนจากบทอานที่มีสาระเกีย่วกับชีวิตประจําวนัและวัฒธรรม สเปน ศึกษาไวยากรณ
สเปน คําศัพท สํานวน  ฝกทักษะการฟง พดู อาน และเขียนประโยคที่มีโครงสรางซับซอนขึ้นจากระดับ SN 201 
 
SN 221 

(Spanish Reading Comprehension 1) 
PR : SN 201 

(Spanish Reading Comprehension 2) 
PR : SN 221 

ภาษาสเปนพืน้ฐาน 3          3หนวยกิต 
(Fundamental Spanish 3) 
PR : SN 102 
ศึกษาความเขาใจและการใชภาษาสเปนจากบทอานที่มีสาระเกีย่วกับชวีิตประจําวันฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
ประโยคที่มีโครงสรางซับซอน 
 
SN 202 
ภาษาสเปนพืน้ฐาน 4          3หนวยกิต 

การอานเพื่อความเขาใจ 1          3หนวยกิต 

ศึกษาบทอานภาษาสเปนที่คดัเลือกมาจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ นิตยสาร และเรื่องสั้น เนนการอานเพื่อความ
เขาใจ สามารถตอบคําถาม และสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อาน 
 
 
SN 222 
การอานเพื่อความเขาใจ 2          3หนวยกิต 

ศึกษาบทอานภาษาสเปนที่คดัเลือกมา เพื่อความเขาใจ สามารถเก็บรายละเอียดที่สําคญัเขาใจนยัของขอความตางๆ ที่
อาน ตอบคําถามและสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อานตลอดจนแสดงความคิดเห็นได
 
SN 230 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีสเปน        3หนวยกิต 



(Introduction Spanish Literature) 
PR : SN 201 

ภาษาสเปนระดับกลาง 1          3หนวยกิต 
(Intermediate Spanish 1) 
PR : SN 202 

(Intermediate Spanish 2) 
PR : SN 301 
ศึกษาโครงสรางภาษาสเปนในระดบัที่สูงกวา SN 301 โดยเพิ่มโครงสรางของประโยคและถอยคําสํานวนที่ซับซอนขึ้น 
 
SN 311 

(Spanish Writing 1) 
PR : SN 201 

(Spanish Writing 2) 
PR : SN 311 

ศึกษาบทอานวรรณคดีสเปนทีสําคัญๆ ตั้งแตสมัยกลางจนถึงศตวรรษที่20 เพื่อใหรูถึงความสัมพันธระหวางเหตกุารณ
บานเมือง สภาพสังคมกับแนวความคิดและลักษณะของวรรณกรรมในแตละสมัย
 
SN 301 

ศึกษาโครงสรางของประโยคที่ซับซอนขั้น และคําศัพทสํานวนในระดับสูงขึ้นกวา SN 202 โดยฝกทักษะการฟง พูด 
อานและเขยีน
 
SN 302 
ภาษาสเปนระดับกลาง 2          3หนวยกิต 

การเขียนภาษาสเปน 1          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการเขียนภาษาสเปน ฝกการใชถอยคํา สํานวน การสรางประโยค การเขยีนบรรยายเปนขอความสั้นๆ และ
อนุเฉทตางๆ
 
SN 312 
การเขียนภาษาสเปน 2          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการเขียนภาษาสเปน  การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความประเภทตางๆ
 
SN 313 
การฟงภาษาสเปนเพื่อความเขาใจ 1        3หนวยกิต 



(Spanish Listening for Comprehension 1) 
PR : SN 302 

(Spanish Listening for Comprehension 2) 
PR : SN 313 

(Spanish Conversation 1) 
PR : SN 201 

(Spanish Conversation 2) 
PR : SN 315 

(Spanish in Tourism) 

SN 334 

ฝกฟงภาษาสเปนเพื่อความเขาใจในระดับประโยค โดยฟงจากแถบเสียงเจาของภาษา เนนการจาํแนกเสียงของคาํที่มี
การออกเสียงคลายกัน คําทีม่ีเสียงหนกั เสียงเบา พรอมทัง้จับทํานองเสยีง (intonation) ตลอดจนฝกฟงขอความสั้นๆ 
เพื่อจับใจความสําคัญและทําแบบทดสอบความเขาใจดวยตนเองได
 
SN 314 
การฟงภาษาสเปนเพื่อความเขาใจ 2        3หนวยกิต 

ฝกฟงภาษาสเปนเพื่อจับใจความสําคัญของขอความที่มีความยาวมากขัน้ เชน การฟงขาว การสัมภาษณ การบรรยาย
ทางวิชาการ โดยฟงจากแถบเสียงเจาของภาษา และ ทําแบบทดสอบความเขาใจดวยตนเอง
 
SN 315 
สนทนาภาษาสเปน 1          3หนวยกิต 

ฝกสนทนาภาษาสเปนในหวัขอตางๆ โดยเนนการออกเสยีง การใชคําศพัท สํานวนและโครงสรางประโยคพื้นฐานได
ถูกตอง
 
SN 316 
สนทนาภาษาสเปน 2          3หนวยกิต 

ฝกสนทนาภาษาสเปนในหวัขอตางๆ โดยเนนการสรุปใจความสําคัญ การเสนอความคิดเห็น และถกปญหาตางๆได
 
SN 317 
ภาษาสเปนในกิจการทองเทีย่ว         3หนวยกิต 

ศึกษาศัพท สํานวน โครงสรางภาษาสเปน จากบทอานและเอกสารตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมบริการทองเที่ยว เพือ่ให
มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนขอความภาษาสเปนสัน้ๆ ในการสื่อความหมายที่ตองการไดพอสมควร  
(ควรเรียนกระบวนวิชา SN 202 มากอน)
 



รอยแกวสเปน           3หนวยกิต 
(Spanish Prose) 
PR : SN 230 
ศึกษาวรรณกรรมสเปนประเภทรอยแกว ตัง้แตสมัยกลางจนถึงปจจุบัน การศึกษาครอบคลุมภูมิหลัง วิวัฒนาการ 
แนวความคิดและรูปแบบของงานวรรณกรรมที่ดีเดน
 

(Spanish Poetry) 
PR : SN 230 

(Spanish Drama) 
PR : SN 230 

(Spanish Drama of the Golden Age) 
PR : SN 230 

SN 335 
รอยกรองสเปน           3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณกรรมสเปนรอยกรอง ตั้งแตสมัยกลางจนถึงปจจุบัน การศกึษาครอบคลุมภูมิหลัง ววิัฒนาการ แนวความคิด
และรูปแบบของงานวรรณกรรมที่ดีเดน
 
SN 336 
บทละครสเปน           3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณกรรมสเปนประเภทบทละคร ตัง้แตสมัยกลางจนถึงปจจุบัน การศึกษาครอบคลุมภูมิหลัง วิวัฒนาการ 
แนวความคิดและรูปแบบของงานวรรณกรรมที่ดีเดน
 
 
 
 
 
 
 
SN 337 
บทละครสเปนยุคทอง          3หนวยกิต 

ศึกษาววิัฒนาการของการละครสเปนยุคทองในศตวรรษที่ 16 และ 17 โดยศึกษางานวรรรกรรมที่เดนๆ ของ โลเป เด 
เบกา  (Lope de Vega), ติรโซ เด โมลินา (Tirso de Molina), กัลเดรอน เด ลา บารกา (Calderon la Barca) เปนตน 
SN 338 



มหากาพยและกวีนพินธสเปนประเภทแสดงอารมณสมัยกลาง     3หนวยกิต 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีละตนิอเมริกัน       3หนวยกติ 
(Introduction to Latin American Literature) 
PR : SN 202  

(Latin American Prose) 
PR : SN 343 

SN 345 
รอยกรองละตนิอเมริกัน          3หนวยกิต 
(Latin American Poetry) 
PR : SN 343 
ศึกษาวรรณกรรมละตินอเมริกันประเภทรอยกรอง ตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึงปจจุบนั การศึกษาครอบคลุมภูมิหลัง 
วิวัฒนาการ แนวความคดิและรูปแบบของงานวรรณกรรมที่ดีเดน 
 
SN 346 

(Medieval Spanish Epic and Lyric) 
PR : SN 230 
ศึกษามหากาพยและกวนีิพนธสเปนประเภทแสดงอารมณ โดยเนนผลงานเรื่อง เอล กัน ตาร เด มิโอ ซิด (EL Cantar de 
Mio Cid)  และเอล ลิโบร เด บวน อามอร (El Libro de Buen Amor) 
 
SN 339 
นวนยิายสเปนแบบพิคาเรสต         3หนวยกิต 
(Spanish Picaresque Novel) 
PR : SN 230 
ศึกษาตนกําเนดิและลักษณะของนวนยิายแบบพิคาเรสต ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะแบบหนึ่งของนวนยิายสเปน 
 
SN 343 

ศึกษาบทอานวรรณคดีละตนิอเมริกันที่สําคัญๆ ซ่ึงเขียนเปนภาษาสเปน โดยเริ่มจากสมัยอาณานิคมจนถึงปจจุบนั
 
SN 344 
รอยแกวละตินอเมริกัน          3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณกรรมละตินอเมริกันประเภทรอยแกว ตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึงปจจุบัน การศึกษาครอบคลุมภูมิหลัง 
วิวัฒนาการ แนวความคดิและรูปแบบของงานวรรณกรรมที่ดีเดน
 
 



บทละครละตินอเมริกัน          3หนวยกิต 
(Latin American Poetry) 
PR : SN 343 

(Readings in Spanish Civilization 1) 
PR : SN 201 

(Readings in Spanish Civilization 2) 
PR : SN 351 

SN 353 

(Readings in Latin American Civilization 1) 
PR : SN 201 

ศึกษาวรรณกรรมละตินอเมริกันประเภทบทละคร ตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึงปจจุบนั การศึกษาครอบคลุมภูมิหลัง 
วิวัฒนาการ แนวความคดิและรูปแบบของงานวรรณกรรมที่ดีเดน
 
SN 351 
บทอานเกี่ยวกบัอารยธรรมสเปน 1        3หนวยกิต 

ศึกษาบทอานภาษาสเปน เกีย่วกับประวัติศาสตร วัฒนธรรมและอารยธรรมของสเปนตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรถึง
ปลายศตวรรษที่ 15
 
SN 352 
บทอานเกี่ยวกบัอารยธรรมสเปน 2        3หนวยกิต 

ศึกษาบทอานภาษาสเปน เกีย่วกับประวัติศาสตร วัฒนธรรมและอารยธรรมของสเปนตั้งแตศตวรรษที่ 16 ถึงการขึ้น
ครองราชยของพระเจา ฆวน คารโลส
 
 
 
 
 
 
 

บทอานเกี่ยวกบัอารยธรรมละตินอเมริกนั 1       3หนวยกิต 

ศึกษาบทอานภาษาสเปนเกีย่วกับประวัติศาสตร วัฒนธรรมและอารยธรรมของกลุมประเทศละตินอเมริกันตั้งแต
สมัยกอนการคนพบของคริสโตเฟอร โคลัมบัสจนถึงกอนการตอสูเพือ่เอกราช
 
SN 354 



บทอานเกี่ยวกบัอารยธรรมละตินอเมริกนั  2       3หนวยกิต 
(Readings in Latin American Civilization 2) 
PR : SN 353 
ศึกษาบทอานภาษาสเปน เกีย่วกับประวัติศาสตร วัฒนธรรมและอารยธรรมของกลุมประเทศละตินอเมริกันตั้งแตสมัย
การตอสูเพื่อเอกราชของประเทศตางๆ จนถึงปจจุบัน 
 
SN 371 

(Business Spanish 1) 
PR : SN 202 

(Business Spanish 2) 

(Spanish for Secretaries) 

 
 
 
SN 374 

(Spanish for Hotel Work) 

ภาษาสเปนธุรกิจ 1          3หนวยกิต 

ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวน ลีลาในการสื่อสารดานธุรกิจภาษาสเปน โดยเนนการอานใหเขาใจ 
 
SN 372 
ภาษาสเปนธุรกิจ 2          3หนวยกิต 

ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวน ลีลาในการสื่อสารดานธุรกิจภาษาสเปน ในระดบัที่สูงขึ้น โดยเนนการอานใหเขาใจ และ
นําไปใช
 
SN 373 
ภาษาสเปนดานเลขานุการ         3หนวยกิต 

ศึกษาและฝกทักษะการพูด อาน และเขยีนภาษาสเปนทีเ่กี่ยวกับบันทกึขอความ รายงานการประชุม และงานดาน
เลขานุการอื่นๆ

ภาษาสเปนดานการโรงแรม         3หนวยกิต 

ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาสเปน ที่ใชในอุตสาหกรรมโรงแรม
 
SN 401 
ภาษาสเปนระดับสูง 1          3หนวยกิต 



(Advanced Spanish 1) 
PR : SN 302 

(Advanced Spanish 2) 
PR : SN 401 

(Translation Spanish Thai 1) 
PR : SN 202 

SN 412 
การแปลสเปน - ไทย 2          3หนวยกิต 
(Translation Spanish Thai 2) 
PR : SN 411 
ฝกฝนวิธีการถายทอดภาษาสเปน และสามารถแปลขอความที่ใชระดับภาษาที่ซับซอนขึ้น

ศึกษาภาษาสเปนจากบทสนทนาและบทอานภาษาสเปนในระดบัที่สูงขึ้นเพื่อความเขาใจในภาษาและวัฒนธรรม และ
สามารถถายทอดไดในระดบัที่สูงขึ้น
 
SN 402 
ภาษาสเปนระดับสูง 2          3หนวยกิต 

ศึกษาภาษาสเปนจากบทสนทนาและบทอานภาษาสเปนในระดบัที่สูงขึ้นเพื่อความเขาใจในภาษาและวัฒนธรรม และ
สามารถถายทอดไดในระดบัที่สูงขึ้น
 
SN 411 
การแปลสเปน - ไทย 1          3หนวยกิต 

ศึกษาวิธีการถายทอดภาษาสเปน โดยฝกฝนวิธีการตีความหมายและการแปลเบื้องตนโดยเปรียบเทยีบถอยคํา สํานวน 
ระหวางภาษาสเปน และภาษาไทย 
 

 
 
 
SN 413 
การแปลไทย - สเปน – 1          3หนวยกิต 
(Translation Thai  - Spanish 1) 
PR : SN 411 
ฝกฝนวิธีการตคีวามหมายและแปลเบื้องตน โดยเปรียบเทยีบถอยคํา สํานวนและโครงสรางทางไวยากรณระหวาง
ภาษาไทยและภาษาสเปน และสามารถถอยทอดเปนภาษาสเปนได 
 



SN 414 
การแปลไทย - สเปน – 2          3หนวยกิต 
(Translation Thai  - Spanish 2) 
PR : SN 413 
ฝกฝนวิธีการตคีวามหมายและแปลในระดบัภาษาที่ซับซอนขึ้น โดยสามารถแปลบทความ เร่ืองสั้น และเอกสารได 
 
SN 432 
งานประพันธของเซรบันเตส         3หนวยกิต 
(Cervantes’s Literary Works) 
PR : SN 230 
ศึกษางานประพันธที่มีช่ือเสียงของเซรบันเตส (Cervantes) โดยเนนเรื่อง คอนกีโฆเต (Don Quijote) และผลงานที่
สําคัญชิ้นอื่นๆ โดยศึกษาทั้งเนื้อเร่ือง แนวความคิด ภาษา และลีลาการเขียน 
 
SN 433 
งานประพันธของนักเขียนสเปน “กลุม98”        3หนวยกิต 
(Literary Works of the 1898 Spanish Authors’ Group) 
PR : SN 230 
ศึกษาชีวติและงานประพันธของนักเขียนเดนๆ ของ “กลุม98” โดยเนนที่อิทธิพลทางการเมืองและสังคม ที่มีผลกระทบ
ตอแนวคดิและลีลาการเขียนแบบใหมของนักเขียนกลุมนี้ 
 
SN 434 
งานประพันธของนักเขียนสเปน “กลุม27”        3หนวยกิต 
(Literary Works of the 1927 Spanish Authors’ Group) 
PR : SN 230 
ศึกษาชีวติและงานประพันธของนักเขียนเดนๆ ของ “กลุม27” โดยเนนที่อิทธิพลทางการเมืองสังคมและอิทธิพลของ
นักเขียนกลุม 98 ที่มีผลกระทบตอแนวความคิดและลีลาการเขียนแบบใหมของนักเขยีนกลุมนี ้
 

(Mojor Spanish Works in Golden Age) 

SN 435 
วรรณกรรมสเปนยุคกลาง          3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณกรรมสเปนรอยแกว และรอยกรอง วรรณกรรมทางศาสนาและวรรณกรรมบทละครในยุคทองของสเปน
(ศตวรรษที1่6-17) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา SN 331 มากอน)
 



SN 436 
งานประพันธเร่ือง ลา เซเลสตินา         3หนวยกิต 
(La Celestina) 
PR : SN 230 

(Analyis of Spanish Literary Texts) 
PR : SN 230 

(Readings in Twentieth Century Spanish Literature) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา SN 302 กอน) 
ศึกษาผลงานทีเ่ลือกสรรจากวรรณกรรมสเปนประเภทรอยแกว ประเภทรอยกรอง และบทละครของนักเขียนสําคัญๆ 
ในชวงศตวรรษที่ 20 (นักประพันธและกวกีลุม 1898 จนถึงปจจุบัน)  
 
SN 441 

(Magic Realaism in Latin American Literature) 
PR : SN 343 

ศึกษาเนื้อเร่ือง แนวความคิด ภาษา รูปแบบการประพันธและลีลาของเรื่องลา เซเลสตินา (La Celestina) ซ่ึงมีลักษณะ
พิเศษคือ เปนบทประพันธทีเ่ปนทั้งรอยแกว รอยกรอง และบทละครในเรื่องเดียวกนั
 
SN 437 
การวิเคราะหวรรณกรรมสเปน         3หนวยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหบทอานวรรณกรรมสเปนที่เลือกสรรแลว ใหเขาใจรูปแบบ เนื้อหา ความคิด และลีลาการเขียน 
เพื่อใหเกิดความซาบซึ้ง ในคุณคาของภาษาและวรรณคดี
 
SN 439 
บทอานวรรณกรรมสเปนในศตวรรษที่ 20        3หนวยกิต 

วรรณกรรมละตินอเมริกันสมัยใหม        3หนวยกิต 
(The Modern of Latin American Literature) 
PR : SN 343 
ศึกษาวรรณกรรมละตินอเมริกาสมัยใหม โดยศึกษาภูมหิลัง เนื้อหา แนวคิด รูปแบบ การประพันธของงานวรรณกรรม
ที่ดีเดน 
SN 442 
วรรณกรรมละตินอเมริกันแนวแมจิก-เรียลลิสซึ่ม       3หนวยกิต 

ศึกษาผลงานเดนๆ ซ่ึงผสมผสานระหวางความเปนจริงและความมหศัจรรยเหนือธรรมชาติ อันสะทอนใหเหน็ถึง
แนวความคิด วิถีชีวิต สภาพสังคมของชาวละตินอเมริกัน โดยศึกษาภูมหิลัง เนื้อหา แนวคิด วิธีการประพันธและการ
ใชภาษา 



 
SN 443 
นิทานแฟนตาซีในวรรณกรรมละตินอเมริกัน       3หนวยกิต 
(Latin American Fantastic Stories) 
PR : SN 343 
ศึกษาผลงานทีม่ีลักษณะเปนนิทานแฟนตาซีในวรรณกรรมละตินอเมริกัน โดยเนนทีภู่มิหลัง เนื้อหา แนวคดิ วิธีการ
ประพันธและการใชภาษา 
 
SN 453 
บทอานเกี่ยวกบัประเทศสเปนปจจุบัน        3หนวยกิต 
(Readings in Spain Today) 

(Readings in Latin American Today) 

บทอานเกี่ยวกบัศิลปะละตินอเมริกันปจจุบนั       3หนวยกิต 
(Readings in Latin American Art) 
ศึกษาบทอานภาษาสเปนเกีย่วกับศิลปะละตินอเมริกนัดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดนตรี นาฎกรรม 
และภาพยนตรของกลุมประเทศละตินอเมริกา  
 
 
SN 457 

ศึกษาบทอานภาษาสเปนทีเ่กี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบนั 
 
SN 455 
บทอานเกี่ยวกบัละตินอเมริกนัปจจุบัน        3หนวยกิต 

ศึกษาบทอานภาษาสเปนทีเ่กี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของกลุมประเทศละตินอเมริกา
ปจจุบัน 
 
SN 456 

บทอานภาษาสเปนดานการเมืองการปกครองของประเทศสเปน     3หนวยกิต 
(Readings in Spanish Politics) 
(ควรเรียนกระบวนวิชา SN 202 มากอน) 
ศึกษาบทอานภาษาสเปนทีเ่กี่ยวกับดานรัฐศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ การเมืองการปกครอง และบทบาท
ทางการเมืองระหวางประเทศของสเปน  
 
SN 459 



บทอานเกี่ยวกบัศิลปะของประเทศสเปน        3หนวยกิต 
(Readings in Latin American Art) 

 
 
 
 

ศึกษาบทอานภาษาสเปนเกีย่วกับศิลปะสเปน ดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดนตรี นาฎกรรม และ
ภาพยนตรประเทศสเปน
 
SN 471 
ภาษาสเปนสําหรับมัคคุเทศก 1         3หนวยกิต 
(Spanish for Tour Guide 1) 
PR : SN 202 
ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาสเปนจากบทอานและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกบัภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ชีวิต
ความเปนอยู ศลิปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณแีละศาสนาของประเทศไทย โดยเนนทักษะการฟง พูดและ
อาน 
 
SN 472 
ภาษาสเปนสําหรับมัคุเทศก 2         3หนวยกิต 
(Spanish for Tour Guide 2) 
PR : SN 471 
ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาสเปนจากบทอานและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกบัสถานที่ทองเที่ยว บุคคลสําคัญ 
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของไทย โดยเนนทกัษะการฟง พูด อาน และเขยีน 
 
 

 
SO 103 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน        3หนวยกิต 
(Introduction to Sociology and Anthropology) 
ศึกษาขอบเขตและสาระเกีย่วกับมนุษยกับสงัคม แนวความคิดทั่วไปของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตอการศึกษาเรื่อง
สังคม การจัดระเบียบทางสงัคม สถาบันสังคม วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม มนุษยกบั
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งความสมัพันธของคนในสังคมในแงตางๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดชวงนัน้ พฤติกรรม
เบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําเอาความรูทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไป
ประยุกตใชในสังคมปจจุบัน 



 
SO 224 
สังคมกับภาษา           3หนวยกิต 
(Society and Language) 

(Social Cutural Change) 

(Social Change and Development in the Third World) 

(Demography) 

ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาและสังคมของชนกลุมตางๆ ความสัมพันธของภาษากับปจจัยตางๆ ในสังคม เชน 
ภาษากับสถานภาพางสังคม การเลือกปฏิบัติทางสังคม ศึกษาอิทธิพลของภาษาที่มีตอสังคมและการประยุกตใชภาษา
ในการชวยแกปญหาสังคม
 
SO 233 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม        3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สาเหตุและปจจยัการเปลี่ยนแปลง และผลซึ่งมีผลตอการตอตาน
การยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเปรียบเทยีบทั้งสังคมตะวนัตกและสังคมตะวนัออก และศกึษาสาเหตุ ปจจยั ผลการ
เปลี่ยนแปลงตามแผน
 
SO 235 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาในประเทศโลกที่สาม     3หนวยกิต 

ศึกษาการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศโลกที่สาม ตั้งแตหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปจจุบัน
 
 
 
 
 
 
SO 243 
ประชากรศาสตร           3หนวยกิต 

ศึกษาวเิคราะหดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรถึงปจจัยที่มสีวนเกีย่วพันกบัสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในขนาด อัตราการ
เพิ่ม องคประกอบการกระจายของประชากร แนวโนมของการเจริญพนัธุ การตาย และการยายถ่ิน โดยมุงพิจารณาทั้ง
ความสัมพันธเกี่ยวของกับปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม และนโยบายประชากรเปนหลัก
 
SO 244 



มนุษยนิเวศวทิยา           3หนวยกิต 
(Human Ecology)  
ศึกษาวเิคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม อิทธิพลของสิ่งแวดลอม ที่มีตอการพัฒนาทางสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ การใชที่ดิน การขยายตวัของประชากร ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะที่มีผลตอคุณภาพของชีวิต ศึกษานโยบายสังคมและการควบคุมทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับปญหา
ส่ิงแวดลอมในสังคมไทย 
 
SO 263 

(Introduction to Social Work)  

(Social Welfare)  

(Social Problems)  

งานสังคมสงเคราะหเบื้องตน         3หนวยกิต 

ศึกษางานสังคมสงเคราะห การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการปฏิบัติงาน การนําเอางาน
สังคมสงเคราะหไปใชประโยชนในกิจการทางสังคม
 
SO 264 
งานสวัสดิการสังคม          3หนวยกิต 

ศึกษางานสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวของกับการประชาสงเคราะห การบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห และความ
มั่นคงทางสังคม ประวัติความเปนมาของงานสวัสดิการสังคมทั้งในประเทศและตางประเทศ องคการสังคมสงเคราะห 
ภาครัฐบาลและเอกชนที่มหีนาที่เกีย่วของกับการใหบริการแกประชาชน ศึกษาการใหบริการสงเคราะห รวมทั้งการ
ประกันสังคม
 
 
 
 
 
 
SO 265 
ปญหาสังคม           3หนวยกิต 

วิเคราะหสภาวะสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบตอโครงสรางและความสัมพันธของสมาชิก โดยศึกษา
ปญหาสังคมตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน ยาเสพตดิ อาชญากรรม ปญหาทางเพศ โสเภณี การวางงาน เปนตน 
ตลอดจนแนวทางในการแกปญหา
 
SO 266 



สังคมวิทยาชนบท          3หนวยกิต 
(Rural Sociology)  

(Urban Sociology ) 

(Creative Problem Solving) 

(Group Organization) 

 

(Social Deviance) 

ศึกษาแนวความคิดของนักทฤษฎีที่สําคัญที่เปนพื้นฐานทางสังคมวิทยาชนบท ศึกษาระบบสังคมและวัฒนธรรม 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง กบัความสัมพันธและการเอื้ออํานวยระหวางชนบทและเมอืง
 
SO 267 
สังคมวิทยาเมอืง           3หนวยกิต 

ศึกษาระบบสงัคมและวัฒนธรรม โครงสราง หนาที่และกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง การกลายสภาพเปน
เมืองในประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย
 
SO 268 
การแกไขปญหาเชิงสรางสรรค         3หนวยกิต 

ศึกษาขอมูลพืน้ฐานที่สําคัญเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหปญหาและการแกปญหาของบุคลากร ปญหาสวนบุคคล และ
ปญหาขององคการ รวมทั้งการวางโครงการเพื่อแกไขปญหา
 
SO 283 
การจัดกลุมในสังคม          3หนวยกิต 

ศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดกลุมตางๆ ในสังคม กระบวนการติดตอส่ือสารภายในกลุมและภายนอกกลุม 
บทบาทของผูนํา การตัดสินใจ ความเปนอนัหนึ่งอันเดยีวกันของกลุม รวมทั้งผลที่เกิดจากการจดักลุมโดยเนน
สังคมไทย

 
 
SO 284 
การเบี่ยงเบนทางสังคม          3หนวยกิต 

ศึกษาโครงสรางสังคมและวฒันธรรม มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลง ปจจัยกอใหเกิดความเสื่อมโทรม การเบี่ยงเบนทาง
สังคม โดยศึกษาจากตวับุคคล ครอบครัวและชุมชน และศึกษาประเภทการเบี่ยงเบนทางสังคม
 
SO 291 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา       3หนวยกิต 



(Research Methods in Sociology and Anathopology 1) 

(Community Development) 

(Agribusiness and Rural Development) 

(Poverty and Development in the Third World) 

(Public Health and Urban Human Ecology) 

(Clinical Sociology) 

ศึกษาทฤษฎแีละวิธีการวจิัยทางสังคมวิทยาและมานษุยวทิยา การวางรปูแบบการวจิัยและการใชกลวิธีตางๆ ในการวิจัย
 
SO 335 
การพัฒนาชุมชน           3หนวยกิต 

ศึกษาโครงสราง ลักษณะของชุมชน ความหมาย ปรัชญา แนวคดิ หลักการเปาหมายของการพัฒนาชุมชน ศึกษา
กระบวนการในเรื่องการวางแผนพัฒนาการของชุมชนใหญและชุมชนเล็ก โดยเนนเฉพาะประเทศไทย
 
SO 336 
ธุรกิจการเกษตรกับการพัฒนาชุมชน        3หนวยกิต 

ศึกษาธุรกิจการเกษตร รูปแบบตางๆ ทั้งในประเทศพัฒนาและดอยพฒันา เนนบทบาทของธุรกิจการเกษตรที่มตีอการ
พัฒนาชนบทในประเทศไทย
 
SO 337 
ความยากจนกบัการพัฒนาประเทศในโลกที่สาม       3หนวยกิต 

ศึกษาปญหาความอดอยากยากจนกับการพฒันาประเทศในโลกที่สาม
 
SO 345 
สาธารณสุขและมนุษยนิเวศวิทยาเมือง        3หนวยกิต 

ศึกษาสภาพของมนุษยนิเวศวิทยาในเมือง ประวัติการแพทย วัตถุประสงคของการแพทยเพื่อรักษาสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ
ใหเขาสูสภาพปกติเมื่อมีความเจ็บปวยเกดิขึ้น กับบรรเทาความเจ็บปวย โดยมุงสงเสริมการรักษาสุขภาพ ซ่ึงเปน
วัตถุประสงคที่สําคัญในงานสาธารณสุขสมัยใหม
SO 363 
สังคมวิทยาคลินิก          3หนวยกิต 

ศึกษาประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาสังคม เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนและสังคม ความสําคัญของบทบาท สถานภาพ คานิยม 
และทัศนคติของบุคคลในกลุม พิจารณากลวิธีในการแกไขปญหาความสัมพันธระหวางคนกับสังคม
 
SO 364 
สังคมวิทยาทางปญญา          3หนวยกิต 



(Sociology of Intellectual Life) 

(Sociology of Aging) 

(Perspective on Death) 
ศึกษาความหมาย สาเหตุ สถานภาพ บทบาทของ "ความตาย" การกลาวขวัญที่เกี่ยวของกับระบบวฒันธรรม เชน ความ
เชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน สถาบันและวิธีการปฏิบัติทั้งสังคมไทยและสงัคมอื่น พิจารณา "ความตาย" ซ่ึงเสมือนเปน
พฤติกรรมทางสังคม บทบาทของผูเกี่ยวของกับความตายกับทัศนคติสวนบุคคลที่พิจารณาในเรื่องนี้

(Sociology of Health and Medicine) 

(Sociology of Education) 

ศึกษาสถานภาพและบทบาท ทางปญญาของนักสังคมวิทยาที่สําคัญ วิเคราะหสหสัมพนัธทางหนาทีข่องกระบวนการ
และโครงสรางตางๆ ทางสังคม รูปแบบทางปญญา ระบบปญญา รูปแบบแหงการดําเนินงาน
 
SO 367 
สังคมวิทยาผูสูงอาย ุ          3หนวยกิต 

ศึกษาสภาพการเขาสูวัยผูสูงอายุในแตละสังคม ลักษณะการปรับตัวเพื่อความพรอมในการเขาสูสังคม ทฤษฎีผูสูงอายุ 
การยอมรับบทบาทประสิทธิภาพของผูสูงอายุ ในสถาบนัทางสังคม และการใหสวัสดิการแกผูสูงอายุ
 
SO 368 
ปริทรรศนเกี่ยวกับความตาย         3หนวยกิต 

 
SO 369 
สังคมวิทยาสุขภาพและการแพทย         3หนวยกิต 

ศึกษาอิทธิพลของสังคม ที่มีตอความหมายของภาวะสุขภาพปกติและไมปกติและสภาวะตางๆ ทางสังคมวัฒนธรรมที่มี
สวนทําใหเกดิโรคหรือพยาธิสภาพการจัดระบบการรักษาพยาบาล แหลงบริการสุขภาพ ปญหาและการแกไข 
 
 
 
SO 374 
สังคมวิทยาการศึกษา          3หนวยกิต 

ศึกษาความสัมพันธของการศึกษากับสังคมวิทยาและศาสตรอ่ืนๆ ที่จะเกิดประโยชนแกสภาพปจจบุัน คุณคาของ
การศึกษาที่มีตอบุคคลและสังคม พิจารณาความสําคัญของการขัดเกลาทางสังคม ความสัมพันธระหวางการศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนสังคม และการศึกษากับการพัฒนา
 
SO 375 
สังคมวิทยาเยาวชน          3หนวยกิต 



(Sociology of Youth) 

(Sociology of Religion)  
ศึกษาขอบขายและเนื้อหาของสังคมวิทยาศาสนา ทฤษฎีการเกิดศาสนาในรูปแบบตางๆ ความสัมพันธระหวางศาสนา
กับสังคม โครงสรางของศาสนา ความเชื่อและการแสดงออกทางพฤติกรรมทางศาสนา อิทธิพลของศาสนาตอสังคม 
ความสัมพันธระหวางศาสนากับสถาบันอื่นๆ รวมทั้งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนาในรปูแบบตางๆ

สังคมวิทยาสตรี           3หนวยกิต 
(Sociology of Women) 

(Sociology of Buddhist Institions) 

(Social Organization) 

(Organization Dynamics) 

ศึกษาบทบาทและหนาที่ของเยาวชนตอสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเยาวชน การเปลีย่นแปลงทางสังคม
ตางๆที่มีผลตอเยาวชนกับปญหาที่เกิดขึน้ โดยศึกษาทั้งสาเหตุและวิธีแกไข
 
SO 376 
สังคมวิทยาศาสนา          3หนวยกิต 

 
SO 378 

ศึกษาขอบเขตของวิชาและศาสตรที่เกี่ยวของกับความเปนมาของสิทธิ บทบาทและสถานภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ 
การเมือง โอกาสในงานอาชพีของสตรีที่เปลี่ยนแปลงมาจนสมัยปจจุบนั การรวมตัวเปนกลุมและขบวนการสตรี โดย
เฉพาะที่เขามามีสวนใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในดานคานิยม ความคิด ความเชื่อ เกี่ยวกบับทบาทของชายและหญิง 
แนวโนมของสตรีในอนาคต ศึกษาทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก
 
SO 379 
สังคมวิทยาพทุธศาสนา          3หนวยกิต 

ศึกษาสถาบันพุทธศาสนา อิทธิพลของพุทธศาสนาตอสังคมไทย ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนาตอสังคม วิเคราะห
พุทธศาสนาในดานการรวมกลุม แยกเปนนิกาย การจัดตัง้องคการพุทธศาสนาในรูปแบบตางๆ 
SO 383 
การจัดองคการทางสังคม          3หนวยกิต 

ศึกษาระบบสงัคม บรรทัดฐาน สถานภาพ บทบาทของกลุม และสถาบันสังคม โดยเนนถึงผลกระทบของการจัด
ระเบียบสังคมที่มีตอพฤติกรรมของบุคคล การเคลื่อนที่ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อใหเปนแนวทาง
ในการพัฒนา
 
SO 384 
พลวัตรทางองคการ          3หนวยกิต 



ศึกษาทฤษฎีองคการ และผลการวิจยัที่เกีย่วของ เพื่อใชในการวิเคราะห ทํานาย วินิจฉยัและการวางโครงการ
 
SO 385 
การควบคุมทางสังคม          3หนวยกิต 
(Social Control) 

(Social Stratification) 

(Collective Behavior) 

(Survey Research Methods) 

(Sociology of Development) 

ศึกษาความเปนระเบียบทางสังคม การควบคุมสังคมโดยใชวิธีการขัดเกลาทางสังคม ศึกษาการควบคุมทางสังคมใน
กลุมปฐมภูมิ กลุมทุติยภูมิ องคการ ตลอดจนการควบคมุในระดับสังคม ระหวางสงัคม และปฏิบัติตอการควบคมุทาง
สังคม
 
SO 386 
การจัดชวงชั้นทางสังคม          3หนวยกิต 

ศึกษาความแตกตางและความไมเทาเทียมกันของคนในสังคม ลักษณะและผลของความไมเทาเทยีมกัน การจดัประเภท 
การจัดชวงชั้น และทฤษฎีการจัดชวงช้ันทางสังคมรวมทั้งสังคมไทย ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม โดย
เนนวิธีการ ปจจัยและผลที่เกดิจากการเคลื่อนที่ทางสังคม
 
SO 387 
พฤติกรรมรวมหมู          3หนวยกิต 

ศึกษาขอบขายและเนื้อหาของพฤติกรรมรวมหมู ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเกิดกลุม ทั้งดานสังคมวิทยาและจิตวิทยา
สังคม อิทธิพลตางๆ ที่กอใหเกิดพฤติกรรมรวมหมู การระบาดทางอารมณ ขาวลือ มติมหาชน การโฆษณาชวนเชื่อ 
ขบวนการทางสังคมในสังคมไทย
 
 
SO 394 
วิธีการวิจยัสํารวจ          3หนวยกิต 

ศึกษาวิธีการวางแผนการสํารวจ การสุมตวัอยาง การสรางแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูลในสนาม การจดั
ระเบียบขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ เพื่อจัดทําตารางและหาขอสรุป
 
SO 433 
สังคมวิทยาการพัฒนา          3หนวยกิต 



ศึกษาแนวความคิดทางดานสังคมวิทยาและมานุษวิทยาในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสังคมเดิมไปสูสังคมสมัยใหม ศกึษา
แมแบบการพฒันาของสังคมตางๆ และแนวความคดิทางการพัฒนาในทรรศนะตางๆ
 
SO 434 
นโยบายและการวางแผนสังคม         3หนวยกิต 
(Social Policy and Planning) 

(City Planning) 

(Women's Role in Develoment) 

(Sociology of Housing) 

 
SO 449 
ปญหาประชากร           3หนวยกิต 
(Population Problems) 

ศึกษาและวิเคราะหนโยบายและการวางแผนของสังคมตางๆ การเปลี่ยนแปลงความสําเร็จและความลมเหลวของ
นโยบาย และการวางแผนสงัคมของสังคมตางๆ ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและการวางแผนสังคมของประเทศที่พฒันา
แลว เปรียบเทยีบกับประเทศที่ดอยพัฒนา โดยเนนนโยบายและการวางแผนสังคมไทย
 
SO 435 
การวางผังเมือง           3หนวยกิต 

ศึกษาการพัฒนาและหนาทีข่องเมือง ความจําเปนในการวางผังเมืองความสัมพันธขององคการสังคมตางๆ ตอการ
วางแผนและวธีิการวางผังเมอืง ความสัมพันธระหวางการวางผังเมืองกบัสิ่งแวดลอม
 
SO 436 
บทบาทสตรีในการพัฒนา         3หนวยกิต 

ศึกษาสถานภาพของสตรีในประเทศกําลังพัฒนา บทบาทความสามารถในการเพิ่มผลผลิต และการยกระดับการครอง
ชีพ โดยมุงเนนการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี ในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง
 
 
 
 
SO 446 
สังคมวิทยาทีอ่ยูอาศัย          3หนวยกิต 

ศึกษาความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยกับสิ่งแวดลอมของมนุษย นโยบายตางๆ การดําเนินงาน การจัดรูปแบบทีอ่ยู
อาศัย และปญหาที่เกิดขึน้ การแกปญหาเกีย่วกับที่อยูอาศยัของสังคมตางๆ



ศึกษาปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรทั้งในสังคมไทย และ
สังคมอื่นๆ รวมทั้งทฤษฎี นโยบาย และโครงการวางแผนครอบครัวแหงชาติ
 

(Sociology of Crime and Punishment) 

(Sociology of the Global System) 

(Men and Women's Sex Roles) 

(Sociology of Communication) 
ศึกษากระบวนการสื่อความหมายของมนษุย ตั้งแตในสงัคมดั้งเดิมและสังคมเชิงซอน วัตถุประสงค บทบาท
ความสําคัญและอุปสรรคในการสื่อสาร บทบาทของการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารมวลชน รวมทั้งผลกระทบที่
มีตอสังคมทางดานมติมหาชน การโฆษณาชวนเชื่อ การประชาสัมพันธ และการควบคมุทางสังคมในสังคมตางๆ
 
SO 468 
สังคมวิทยาการประยุกตในโครงการพัฒนา        3หนวยกิต 

SO 464 
ศึกษาวทิยาอาชญากรรมและการลงโทษ        3หนวยกิต 

ศึกษาพฤติกรรมการกระทําผิด วิวัฒนาการและทัศนะของนักวิชาการที่ศึกษาพฤติกรรมการกระทาํผิด ทาทีของสังคม
ตอพฤติกรรมดังกลาว ศกึษาปจจัยที่มีผลใหเกิดการกระทําผิด การปองกันและการลงโทษ ศึกษาทฤษฎีและ
กระบวนการลงโทษ การทํางานของหนวยงาน การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
 
SO 465 
สังคมวิทยาระบบโลก          3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎีตางๆ ในระบบโลก บรรษัทขามชาติ วัฒนธรรมและอุดมการณการบริโภคนิยมเนนบริโภคนิยมใน
ประเทศโลกทีส่าม
 
SO 466 
บทบาทตามเพศของบุรุษและสตรี         3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับสรีระ สภาพสังคม ทั้งบุรุษและสตรี ซ่ึงมีผลหรืออิทธิพลกอใหเกิดความแตกตางทางดานพฤติกรรม นิสัย 
บทบาท โดยพจิารณาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม ความคาดหวัง บทบาทของ
สมาชิกในครอบครัวและปจจัยอ่ืนๆ ในสงัคม ตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบนั เปรียบเทยีบบทบาทของบุรุษและสตรีในสังคม
ตะวนัตกและตะวนัออก
 
 
SO 467 
สังคมวิทยาการสื่อสาร          3หนวยกิต 



(Applied Sociology in Development Program) 
ศึกษาประยุกตหลักการและทฤษฎีสังคมวิทยา เพื่อแกไขปญหาขององคการหรือสถาบันที่เกีย่วของกับโครงการพัฒนา
ชนบท โดยเนนเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา 
 
SO 473 

(Sociology of the Military) 

(Sociology of Occupations) 

(Industrial Sociology) 

สังคมวิทยากฎหมายและจริยธรรม         3หนวยกิต 
(Sociology of Law and Ethics) 
วิเคราะหวิจยัทางสังคมและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวโยงกับการเกิดกฎหมาย การรักษากฎหมายตลอดจนศึกษาถึงหนาที่
ทางดานควบคมุของกฎหมายและสถาบันตางๆที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับกฎหมายและจริยธรรม การใชกฎหมาย
เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคและความตองการทางดานสังคม
 
SO 477 
สังคมวิทยาการเมือง          3หนวยกิต 

สังคมวิทยาการบริหาร          3หนวยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหสถาบันการทหาร โดยใชทฤษฎีทางดานสังคมวิทยา ศึกษาบทบาทของทหารในประเทศที่กําลัง
พัฒนาเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว
 
SO 474 
สังคมวิทยาอาชีพ          3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของมนุษยและสังคม วเิคราะหอาชีพในองคการสมัยใหม เหตุผลการจัดตั้ง อุปสรรค
และแนวทางแกไข ศึกษาถึงความสัมพันธของอาชีพกับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และศึกษาการ
อาชีพในสังคมไทย ความตองการแรงงาน การวางงานและการขยายแรงงานในตางประเทศ
 
SO 475 
สังคมวิทยาอุตสาหกรรม          3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะและประวัติความเปนมาของสังคมอุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรม การจัดระเบยีบสังคมในระบบ
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกันการกลายเปนเมืองผลิตกรรมขนาดใหญ การแบงงานและ 
ความสัมพันธทางสังคม
 
 
SO 476 



(Political Sociology) 

(Sociology of the Military) 

(Sociology Sports) 

(Sociological and Anthropological Theory)  

SO 484 

(Theory of Social Development for Social Work) 

ศึกษาขอบเขตและกําเนิดของศาสตรสังคมวิทยาการเมือง เนนพิจารณาความสัมพันธระหวางสังคมกับการเมือง 
แนวคดิของนกัสังคมวิทยาการเมือง สาเหตุทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตัวการขยายตัวของลัทธิการเมืองและ
ลัทธิเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ เกี่ยวกับความมั่นคงของระบบประชาธิปไตย ภาวะความเปนผูนําและลักษณะอํานาจที่
เกิดขึ้น เอกลักษณของสังคมไทยที่เอื้ออํานวยตอความมั่นคงและกําลังอํานาจแหงชาต ิ
 
SO 478 
สังคมวิทยาการทหาร          3หนวยกิต 

พิจารณาสถาบันการทหารโดยใชทฤษฎีทางดานสังคมวิทยา ศึกษาบทบาทของทหารในประเทศที่กําลังพัฒนา
เปรียบเทียบกบัสังคมที่พัฒนาแลว
 
SO 479 
สังคมวิทยาการกีฬา          3หนวยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหกฬีาในฐานะวัฒนธรรม ในสังคมตางๆ ความสัมพันธกับการแบงชั้นทางสังคม วัฏจักรกับชวีติ การ
งาน ครอบครัว การศึกษา การสื่อสาร และการพึ่งพิงทางวัฒนธรรม รวมทั้งกีฬากับสังคมไทย
 
SO 483 
ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา        3หนวยกิต 

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษวิทยาที่สําคัญตั้งแตศตวรรษที1่8 จนถึงปจจุบัน ประโยชนของ
แนวความคิด ทฤษฎีที่มีตอการพัฒนา การวิจัยและการแกปญหาทางสังคม
 
 

ทฤษฎีการพัฒนาสังคมเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห      3หนวยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหแนวคดิทฤษฎีของการพัฒนา ผลกระทบของการพัฒนาสังคมที่มีตอการดําเนนิชีวิตของสมาชิกใน
สังคม ซ่ึงจะนาํไปสูความรูความเขาใจในสภาวะแวดลอมอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะห
 
SO 492 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2      3หนวยกิต 
(Reasearch Methods in Sociology and Anthropology II) 



ศึกษาวิธีการทางสังคมศาสตรที่นํามาใชในการคนควา รวบรวมวิเคราะหขอมูลขั้นตางๆ ของการวิจยัทางดานสังคม
วิทยาและมานษุยวิทยา ตั้งแตการเลือกเก็บรวบรวมขอมลู วิเคราะหแปลความหมายของขอคนพบที่นักศึกษา ไดมกีาร
ฝกหัดวิจัยภาคปฏิบัติจากงานสนาม  

(Seminar in Sociology and Anthroplogy) 
ศึกษาทฤษฎี ระเบียบการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หวัขอที่นํามาอภิปรายไดจากงานศกึษาหรือผลวิจัยงาน
สนามของนักศึกษา 
 
SO 496 

(Special Problems in Social Development) 

ปญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวิทยา        3หนวยกิต 
(Special Problems in Urban Studies and Ecology) 
ศึกษาคนควา เขียนรายงาน ในหัวขอที่เกี่ยวกับการเมืองศกึษาและนิเวศวิทยาที่ไดรับความเหน็ชอบจากผูสอนแลว
 
SO 498 
ปญหาพิเศษทางการสังคมสงเคราะห        3หนวยกิต 
(Special Problems in Social Work) 

ศึกษาคนควาขัน้ปริญญาตรี เรียบเรียงเขยีนเปนรายงาน ทัง้นี้หัวขอในการจัดทําใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่
รับผิดชอบ  

(ควรเรียนวิชา SO 291 มากอน)
 
SO 495 
สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา        3หนวยกิต 

ปญหาพิเศษทางการพัฒนาสงัคม         3หนวยกิต 

ศึกษาคนควา เขียนรายงาน ในหัวขอที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมที่ไดรับความเหน็ชอบจากผูสอนแลว
 
SO 497 

ศึกษาคนควา เขียนรายงาน ในหัวขอที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหที่ไดรับความเหน็ชอบจากผูสอนแลว
SO 499 
สัมมนาปญหาพิเศษ          3หนวยกิต 
(Special Problems) 

(ควรเรียนวิชา SO 291มากอน)
 
ST 103 
สถิติเบื้องตน           3หนวยกิต 



(Introduction to Statistics) 
(ไมเปดสอนสาํหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

(Introduction to Statistics Operations) 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
ศึกษาการใชสถิติ การสํามะโนและการสํารวจดวยตัวอยาง การวางแผนดําเนินการทางสถิติและการเก็บรวบรวมขอมูล 
การทอดแบบสํารวจและการสัมภาษณ การออกแบบสํารวจ การประมวลขอมูลดวยเครื่องจักรและเครื่องมือตางๆ การ
นําเสนอขอมูล 
 
ST 201 

(Special Statistics 1)  
PR : ST 103 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร) 

(Special Statistics 2) 
PR : ST 201 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร) 

ศึกษาการเก็บรวบรวมขอมลู การแจกแจงความถี่ แนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายโมเมนต ความเบ ความสูงของ
ยอดโคง ความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณ คาพารามิเตอร การทดสอบขอสมมติฐาน สหสัมพันธและการ
ถดถอย
 
ST 104 
หลักการดําเนนิการทางสถิติ         3หนวยกิต 

สถิติสําหรับสังคมสงเคราะหศาสตร 1        3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎีความนาจะเปนและสถิติภาคอนุมาน การแจกแจงตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การวัดและทดสอบ 
มาตราวัดขอมลูแบบตางๆสหสัมพันธและการถดถอยเชิงเสน อนุกรมเวลา
 
 
 
 
ST 202 
สถิติสําหรับสังคมสงเคราะหศาสตร 2        3หนวยกิต 

ศึกษาสหสัมพนัธและการถดถอยอยางงายและพหุ การวิเคราะหความแปรปรวนทฤษฎกีารตัดสินใจ ทฤษฎีของเบย 
ทฤษฎีเกมการออกแบบสํารวจ และทฤษฎกีารสํารวจตัวอยาง
 
ST 203 



หลักสถิติ           3หนวยกิต 
(Principle of Statistics)  
PR : MA103 หรือ MA111 

(Introduction to Statistical Analysis)  
PR : ST 203 

ศึกษาเกี่ยวกับเซต ความนาจะเปนจากการทดลองเชิงสุมที่มีขอบเขตจํากัด การนับแบบใหมตวัแปรสุมและการแจกแจง
ความนาจะเปน การวนิิจฉัยส่ังการเมื่อไมทราบสถานการณ 
 
 

(Business Statistics) 
PR : ST 203 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

ศึกษาการแจกแจงความถี่ การกระจาย ความเบและความสูงของยอดโคง ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน การสุมตวัอยาง
เบื้องตน การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเสนและสหสัมพนัธ อนุกรมเวลา เลขดัชนี
 
ST 204 
สถิติวิเคราะหเบื้องตน          3หนวยกิต 

ศึกษาความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน ทฤษฎีการสุมตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอรการทดสอบ
สมมติฐาน การถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม
 
ST 205 
ความนาจะเปนเบื้องตนและบทประยุกต        3หนวยกิต 
(Introduction to Probability and Its Applications) 

 
 
 
 
 
ST 206 
สถิติธุรกิจ           3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ หลักเกณฑที่ใชในการตัดสนิใจ ทฤษฎีคิวและการประยุกตการควบคุมคณุภาพ การถดถอย
และสหสัมพันธ อนุกรมเวลา และการวิเคราะหความแปรปรวน เทคนิคพยากรณ และสถิติที่ไมใชพารามิเตอร
 
ST 207 



สถิติการศึกษา           3หนวยกิต 
(Educational Statistics)  
PR : ST 203 

(Psychological Statisics)  
PR : ST 203 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

 
 
 
ST 209 

(Economic Statistics)  
PR : ST 203 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 

ศึกษาทฤษฎีการสุมตัวอยางและการประยกุตในปญหาและตัวแปรทางการศึกษาการประมาณคาพารามิเตอรและการ
ทดสอบสมมติฐานและการตรวจสอบนัยสําคัญสําหรับตัวแปรทางการศึกษา การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ
ของตัวแปรทางการศึกษา การวิเคราะหความแปรปรวน และบทประยกุตทางการศึกษา ความเที่ยงตรง
 
ST 208 
สถิติจิตวิทยา           3หนวยกิต 

ศึกษาทฤษฎีการสุมตัวอยาง การประยกุตเทคนิคการสํารวจดวยกลุมตัวอยางในงานวจิัยทางดานจิตวิทยา การประมาณ
คาพารามิเตอรและการทดสอบสมมติฐาน พารามิเตอรทางดานจิตวิทยา และการประมาณคาพารามิเตอร และการ
ทดสอบสมมติฐานพารามิเตอรทางดานจิตวิทยา การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การพยากรณและวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทางจิตวิทยาการวัดความเที่ยงตรง
 
 
 
 
 
 

สถิติเศรษฐศาสตร          3หนวยกิต 

ศึกษาความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน การประยุกตทฤษฎีความนาจะเปนในการศึกษาทาง
เศรษฐศาสตร ทฤษฎีการสุมตัวอยางและการใชเทคนิค การสํารวจในการศึกษาปญหาและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร 
การประมาณคาพารามิเตอรและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การพยากรณและการ
วิเคราะหระหวางตัวแปร การทดสอบนอนพาราเมตริก ทฤษฎีการตัดสินใจ การประยกุตในงานวจิัยทางเศรษฐศาสตร



 
ST 210 
ความนาจะเปนและสถิติประยุกต         3หนวยกิต 
(Probability and Applied Statistics)  
PR : ST 203 และ MA226 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาวิชาเอกสถิติ) 

(Mathematical for Statistics)  
PR : MA213 
ดีเทอรมิแนนตและเมทริกซ แคลคูลัสสําหรับเวคเตอร ชุดลําดับและอนุกรมอินทิกรัล อิลิปติคอินทิกรัลและอิมปรอย
เปอรอินทิกรัล อนุพันธของอินทิกรัล อินทิเกรตของอินทิกรัล ฟงกช่ันแบบตางๆ พรอมทั้งบทประยกุต อนุกรมฟูริเยร
และลาปลาซทรานสฟอรม สมการดิฟเฟอรเรนซและสมการอินทิกรัล ตัวแปรเชิงซอน

 

(Biostatistics)  
PR : ST 203 
(ไมเปดสอนสาํหรับนักศึกษาวิชาเอกสถิติ) 
ศึกษาทฤษฎีความนาจะเปน การประยกุตทฤษฎีความนาจะเปนในปญหาทางชีววิทยาทฤษฎีการสุมตัวอยาง การ
ประมาณคาพารามิเตอรและการทดสอบสมมติฐาน การวางแผนงานทดลองวิจัยเบื้องตน การประยุกตเทคนิคการ
วางแผนทดลองวิจัยในการวจิัยทางวิทยาศาสตรและการประยุกตในงานดานชวีวิทยา สถิติแบบไมมีพารามิเตอร การ
วิเคราะหความแปรปรวนและการประยุกตในงานวิจยัดานชีววิทยาวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การพยากรณ 

ศึกษาทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่อง และแบบตอเนือ่ง การแจกแจงของตัวแปรสุมที่สําคัญเชน ยูนิ
ฟอรม ทวินาม ปกติ ที เอฟ ไดกําลังสอง ฟงกช่ัน ของตัวแปรสุมการประมาณคาพารามิเตอรและการทดสอบ
สมมติฐาน ทฤษฎีความเชื่อมัน่ การควบคุมคุณภาพและประโยชนของโคงโอซี แบบจําลองเชิงเสน ทฤษฎีขอสนเทศ
และการลงรหสั
 
ST 213 
หลักคณิตศาสตรสําหรับสถิติ         3หนวยกิต 

 
 
 
 

 
 
ST 304 
ชีวสถิติ            3หนวยกิต 



การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทางชีววิทยา 
ST 305 
ทฤษฎีการตัดสินใจ          3หนวยกิต 
(Decision Theory)  
PR : ST 204 หรือ ST 206 หรือ ST 209 

(Probability Theory 1)  
PR : ST 205 และ MA 112 

 

(Probability Theory 2)  
PR : ST 311 และ ST 213 
ศึกษาการแจกแจงของตัวแปรสุมที่สําคัญ เยนเนอรเรตติงฟงกช่ัน การแปลงรูปของตัวแปรสุม เทคนิคการหา
แบบจําลองแสดงการแจกแจงของตัวแปรสุม ทฤษฎีแนวโนมเขาสูสวนกลาง

ศึกษาทฤษฎีความนาจะเปน ทฤษฎีอรรถประโยชน โครงสรางของแบบจําลองในทฤษฎีการตัดสินใจ การวินจิฉัยส่ัง
การเมื่อทราบสถานการณ การวินิจฉยัส่ังการเมื่อไมทราบสถานการณ และโดยมไิดสุมตัวอยางเพื่อหยั่งสถานการณจริง 
(ทั้งทราบและไมทราบฟงกช่ันของควานนาจะเปน) การวิเคราะหตดัสินใจดวยตวัอยาง  
(กลุมตัวอยางจากประชากรที่มีลักษณะแบบไมตอเนื่องและตอเนื่อง) การวิเคราะหการตัดสินใจเพื่อใชในการประมาณ
คา การทดสอบสมมุติฐานและการถดถอย
 
ST 311 
ทฤษฎีความนาจะเปน 1          3หนวยกิต 

ศึกษาพีชคณิตของเซต ความนาจะเปนของเซต (ของเหตุการณ) ตวัแปรสุม ฟงกช่ัน ความหนาแนนของความนาจะเปน 
ฟงกช่ันของการแจกแจงแบบจําลอง ความนาจะเปนของการทดลองเชิงสุมการคาดหมายทางคณิตศาสตร ทฤษฎี
อสมการของเซบิเซฟความนาจะเปนเมื่อมีขอกําหนดของตัวแปรรวม การคาดหมายเมื่อมีขอกําหนดคาสหสัมพันธ 
ความเปนอิสระตอกันเชิงสถิติ
 
 
 

 
ST 312 
ทฤษฎีความนาจะเปน 2          3หนวยกิต 

 
ST 313 
แบบจําลองเชงิเสนประยกุต         3หนวยกิต 



(Applied Linear Models) 
PR : ST 210 
(ไมเปดสําหรับนักศึกษาวิชาเอกสถิติ) 
ศึกษาทฤษฎีการแจกแจงปกติและทฤษฎีการแจกแจงของตัวแปรพหุปกติ การคัดเลือกตัวแปร แบบจําลองเชิงเสน
แบบจําลอง สมการถดถอย แบบจําลองงานทดลองและวิจัยตัวแปรสุมปกติและตวัแปรลักษณะอืน่ การใชโปรแกรม
สําเร็จรูป เชน SPSS และ SAS

(Regression Analysis)  
PR : ST 204 และ MA 226 

(Introduction To Experimental Design)  
PR : ST 204 
ศึกษาจดุหมายและขอตกลงเบื้องตนของงานแผนการทดลอง-วิจัย แบบการทดลอง-วิจัยที่สําคัญ การเปรียบเทียบความ
คลาดเคลื่อนคอนฟาวดิง การประยุกตในสาขาวิชาตางๆ

ST 333 

(Nonparametric Statistics)  
PR : ST 204 หรือ ST 206 หรือ ST 207 หรือ ST 208 หรือ ST 209 

ST 351 

 
ST 331 
การวิเคราะหการถดถอย          3หนวยกิต 

ศึกษาการปรับเขาสูเสนตรงโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด การนําเมทริกซมาใชในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน การ
ประมาณคาความคลาดเคลื่อน การวิเคราะหการถดถอยเมื่อมีตัวแปรอสิระสองตัว การวิเคราะหการถดถอยเมื่อมีตัว
แปรอิสระหลายตัวและมีแบบจําลองซับซอน การเลือกสมการการถดถอยที่มีความเหมาะสมที่สุด
 
ST 332 
การวางแผนงานทดลอง-วิจัยเบื้องตน        3หนวยกิต 

 
 
 
 

สถิติแบบไมมีพารามิเตอร         3หนวยกิต 

ศึกษาหลักเบื้องตนที่ใชตวัทดสอบที่เหมาะสม การทดสอบที่อาศัยตัวอยางเพียงกลุมเดยีวหรือหลายกลุม การทดสอบ
เมื่อมีกลุมตัวอยางหลายกลุมที่ความสัมพันธกัน การหาคาสหสัมพันธและการทดสอบนัยสําคัญ
 

สถิติประกันภยั           3หนวยกิต 



(Statistical Insurance) 

แบบจําลองคณิตศาสตรการตัดสินใจเพื่อการลงทุน       3หนวยกิต 
(Mathematical Models of Investment Decision) 

ทฤษฎีสถิติ 1           3หนวยกิต 
(Theory of Statistics 1) 
PR : ST 312 

 
ST 412 
ทฤษฎีสถิติ 2           3หนวยกิต 
(Theory of Statistics 2)  
PR : ST 411 
ศึกษาการแจกแจงของตัวแปรสุม ทฤษฎีเนยเมน –เพียรสันและทฤษฎแีมกซิมัมไลคลิฮูค กฎเกณฑทัว่ไปในการพฒันา
ตัวทดสอบสถิติ การพัฒนาตวัทดสอบสถิติสําหรับกลุมประชากรปกตแิละกลุมประชากรอื่นๆ การพฒันาตัวทดสอบ
สถิติสําหรับพารามิเตอรตั้งแตสองตัวขึ้นไป การวิเคราะหความแปรปรวน

ศึกษาหลักเบื้องตนของการประกันภัย การเสี่ยงภัย ทฤษฎคีวามนาจะเปนกับการประกันภยั เบีย้ประกันและการคาํนวณ
เบี้ยประกัน ดอกเบี้ยทบตน เงินรวม คาปจจุบัน อัตราสวนลด การคํานวณหาอัตรามรณะ โดยอาศัยสถิติเกี่ยวกับการ
ตายและการมชีีวิตอยู การหาคาคาดหวังของการมีชีวิตอยู ตารางมรณะ การคํานวณความนาจะเปนตางๆ จากตาราง
มรณะ คารายป การคํานวณเบี้ยประกนัสุทธิจายครั้งเดียวและเบี้ยประกนัรายปของการประกันชวีิตแบบตางๆ  
 
ST 354 

แบบจําลองคณิตศาสตรทางดานการลงทนุและการเงิน แบบจําลองคณิตศาสตรคารายปสามัญและคารายปเฉพาะ การ
สรางแบบจําลองคณิตศาสตรเกี่ยวกับทุนสาํหรับใชหนี้และทุนสะสม แบบจําลองคณิตศาสตร ราคาซื้อพันธบัตร 
ปญหาการทดแทนของทรัพยสิน แบบจําลองคณิตศาสตรคารายปตลอดชีพและการประกันชวีิต แบบจําลอง
คณิตศาสตรเกีย่วกับหุน รวมถึงการใชตารางตางๆ
 
ST 411 

ศึกษาชุดลําดบัของตัวแปรสุม การลูเขาของตัวแปรสุม ขีดจํากัดการแจกแจงของตัวแปรสุม ทฤษฎีการเขาสูสวนกลาง 
การประมาณคาดวยคาคงที่ ตัวสถิติที่แทนพารามิเตอรไดอยางเพยีงพอ อสมการของราว-คแมร การประมาณโดยวิธีทํา
ใหฟงกช่ันรวมมีคาสูงสุด ฟงกช่ันที่ใชในการตัดสินใจ การบวนการประมาณคาแบบเบย การประมาณคาโดยวิธีกําลัง
สองนอยที่สุด การกะประมาณดวยชวงเชื่อมั่น
 
 

 
ST 413 



คณิตสถิติ           3หนวยกิต 
(Mathematical Statistics)  
PR : ST 411 

ความเชื่อมั่น 1           3หนวยกิต 
(Reliability 1)  
PR : ST 312 

ความเชื่อมั่น 2           3หนวยกิต 
(Reliability 2) 
PR : ST 415 

 

(Sample Survey)  
PR : ST 312 

 

การประมาณคาเชิงเสน การประมาณคาเชงิสถิติแบบไมมีพารามิเตอร การประมาณคาเชิงสถิติของพารามิเตอร การ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติแบบไมมีพารามิเตอร การวิเคราะหสถิติที่จดัลําดับฟงกช่ัน การตัดสินใจเชิงสถิติ อนุกรม
เวลา ทฤษฎีการแจกแจงที่ลึกซึ้ง นอนเซนทรอลไคกําลังสองและนอนเซนทรอลเอฟ
 
ST 415 

ศึกษาความสําคัญของทฤษฎีความเชื่อมั่น การบริหารงานและการจัดกจิกรรมและปญหาที่เกิดขึน้จากการใชทฤษฎี
ความเชื่อมั่นในการดําเนินงานและวางแผนงาน การจดัระบบขอมูล แบบจําลองคณติศาสตรแสดงการแจกแจงของ
ทฤษฎีความเชือ่มั่น การประมาณคาความเชื่อมั่น 
 
ST 416 

ศึกษาแบบจําลองโครงสรางของความเชื่อมั่น วิธีใชและการตัดสินใจโดยใชทฤษฎีความเชื่อมั่น แบบจําลองการ
ขยายตวัตามหลักของความเชื่อมั่น การทดลองและทดสอบคุณภาพ แผนงานทดลองทางสถิติที่ใชกับทฤษฎีความ
เชื่อมั่น การประเมิณผลโปรแกรมที่ใชเครื่องมือแบบกังหนัไอน้ําและบทประยุกตในงานดานทางวิศวกรรม
 
 

ST 433 
การสํารวจดวยตัวอยาง          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการสุมตัวอยาง ความเอียงเฉและความคลาดเคลื่อน แบบสํารวจชนิดตางๆ การประมาณคาพารามิเตอร การ
ทดสอบความเอียงเฉ ประสิทธิภาพและความแนนอน

ST 434 
การวิเคราะหสหสัมพันธ          3หนวยกิต 



(Correlation Analysis)  
PR : ST 312 

 
ST 435 

(Statistical Quality Control) 
PR : ST 204 หรือ ST 206 หรือ ST 209 
ศึกษาหลักสถติิที่ใชในกระบวนการผลิตสินคาดวยแรงคนและเครื่องจักร กระบวนการควบคุมการผลิต เทคนิคการ
ควบคุมคุณภาพ วิเคราะหการสุมตัวอยางแบบตอเนื่อง การสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินคาวาอยูในเกณฑ
พอจะยอมรับไดหรือไม 
 
ST 436 

(Introduction to Research Method) 

การวิเคราะหทางสถิติของตัวแปรพหุ 1        3หนวยกิต 
(Multivariate Statistical Analysis 1)  
PR : MA226,ST 331 และ ST 332 

ศึกษาเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ สหสัมพันธเชิงเสน สหสัมพันธเสนโคง สหสัมพันธไบซีเรียส 
คอนทินเจนซี สัมประสิทธิ์ไฟ ตัวสถิติคิว-ยูล สหสัมพันธแบบแตตระคอริก สหสัมพันธสวนยอยและสหสัมพันธพหุ
การ วิเคราะหดิสคริมิแนนท

การควบคุมคณุภาพโดยวิธีสถิติ         3หนวยกิต 

หลักการวจิัยเบื้องตน          3หนวยกิต 

ศึกษากระบวนการวจิัยโดยไมใชสถิติ แบบแผนการวจิัย หลักการเก็บรวบรวมขอมูล การสัมภาษณและการสราง
แบบสอบถาม การสํารวจดวยตัวอยาง การประเมินผลงานวิจยั
 
 
 
 
 
 
ST 437 

ศึกษาการวิเคราะหทางสถิติซ่ึงเกี่ยวของกับตัวแปรพหุ โดยเปรียบเทยีบกับวิธีวเิคราะหทางสถิติซ่ึงเกี่ยวของกับตัวแปร
เดี่ยว การทดสอบเกี่ยวกับคาเฉลี่ย การหาเขตเชื่อมั่น การวเิคราะหความแปรปรวน หลักการเบื้องตนของการวิเคราะห
ดิสคริมิแนนท วิธีวิเคราะหสวนประกอบสําคัญและการวเิคราะหปจจัยหลัก
 
ST 438 



การวิเคราะหทางสถิติของตัวแปรพหุ 2        3หนวยกิต 
(Multivariate Statistical Analysis 2)  
PR : ST 437 

หลักสถิติเพื่อการพยากรณ         3หนวยกิต 
(Statistical Forecasting Methods) 
PR : ST 331 

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ         3หนวยกิต 
(Statistical Package Program)  
PR : ST 204,ST 331,ST332 และ CT105 

ระเบียบวิธีการประกันชวีิต         3หนวยกิต 
(Methods of Lift Insurance)  
PR : ST 351 

ศึกษาถึงหลักการและวิธีการวิเคราะหสวนประกอบสําคัญและวิธีการวิเคราะหปจจยัหลัก การประยุกตและการตีความ
ของผลที่ไดจากการวิเคราะห
 
ST 439 

ศึกษาการพัฒนาทางทฤษฎแีละการประยกุตของเทคนิคการพยากรณแบบตางๆ โดยเริ่มจาการศึกษาถึงความจําเปนที่
ตองมีการพยากรณและหลักการพิจารณาเลือกใชเทคนิคการพยากรณใหสอดคลองกับสถานการณ และศึกษา
รายละเอียดของเทคนิคการพยากรณแบบตางๆ คือ การพยากรณโดยอาศัยเทคนิคการปรับคาขอมูลเทคนิคการแตก
ขอมูลเปนสวนๆ เทคนิคการวิเคราะหสมการถดถอย เทคนิคการวิเคราะหอนกุรมเวลา เทคนิคของบ็อกซ-เจนกินส และ
เทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงเทคโนโลยีรวมถึงบทประยุกตของเทคนิคการพยากรณ
 
ST 446 

ศึกษาโครงสรางของโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่สําคัญและนิยมใชกันโดยทัว่ไป แฟมขอมูลลักษณะตางๆ และการ
สรางแฟมขอมูลดวยโปรแกรมสรางเอกสาร การใชคําส่ังการแปลงรูปขอมูล การจัดการกับแฟมขอมลูกอนประมวลผล 
การเรียกใชและแปลผลของกระบวนความทางสถิติที่สําคัญ
 
 
ST 452 

ศึกษาหลักเบื้องตนของการสรางตารางมรณะ คาคาดหมายของการมีชีวิตอยู อัตราเกณฑกลาง ปจจยัที่มีอิทธิพลตอการ
ตาย ความนาจะเปนที่จะมีชีวติอยูและมรณะคอมมิวเตชัน่ฟงกช่ัน การประกันเงนิไดประจํายังไมจายทันทีและจาย
ช่ัวคราว ตารางแปลงสัญญาประกันภัย กรมธรรรมประกันภัย การสรางตารางโดยอาศยัตารางมรณะ การจัดองคการ
และงานประจาํ
 



ST 494 
โครงการพิเศษ           3หนวยกิต 

(Introduction to Photography) 

TC 102 

TC 104 

การจัดแสงภาพยนตร          3หนวยกิต 

การบันทึกเสียง           3หนวยกิต 

(Special Projects) 
PR : โดยการอนุมัติของภาควิชา 
ศึกษาเทคนิคตางๆ ที่ใชในการวางแผนการดําเนินงาน รวมทั้งเทคนิคทางสถิติ การจัดตั้งโครงการ การวางโครงการ 
การจัดรูปองคการ การสรางแผนกําหนดการ การประเมนิคาใชจายแรงงานและวัสด ุ
 
TC 101 
ภาพเพื่อการสื่อสาร          3หนวยกิต 

ประเภทของภาพถาย หลักการถายภาพเบื้องตน แสงและวัสดุไวแสง การจัดองคประกอบภาพ การถายภาพในและนอก
สถานที่ กระบวนการเกิดภาพ การใชประโยชนจากภาพถายเพื่อการสือ่สาร การผลิตภาพถายดวยคอมพิวเตอร
 

ภาพยนตรปริทรรศน          3หนวยกิต 
(Principles Film) 
หลักการพื้นฐานของกระบวนการภาพยนตร ประเภท และรูปแบบของภาพยนตร ววิัฒนาการของภาพยนตรเงียบ และ
ภาพยนตรเสียง สุนทรียศาสตรในภาพยนตร พัฒนาการของภาพยนตรในทศวรรษตางๆ สภาพการณของภาพยนตรใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
 

การเขียนบทภาพยนตร          3หนวยกิต 
(Film Script Writing 
ศึกษาการเขยีนเพื่อถายทอดความคิดและจนิตนาการ การแปลงความคิดออกมาเปนภาพ วิธีการและศิลปะการเขียนบท
ภาพยนตรประเภทตางๆ เชน ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรบันเทิง ภาพยนตรโฆษณา เปนตน 
TC 201 

(Lighting for Films) 
คุณสมบัติของแสง ประเภทของแสง อิทธิพลของแสงตอการผลิตงานดานภาพ การจัดแสงสําหรับวัตถุรูปทรงตางๆ 
อุปกรณเกีย่วกบัการจัดแสง เชน โคมไฟ และหลอดประเภทตางๆ คุณสมบัติของแสงธรรมชาติ แสงจากหลอดโคมไฟ 
และหลอดอิเลคทรอนิกส 
 
TC 202 



(Sound Recording) 
คุณสมบัติของเสียง ประเภทของเสียง อิทธิพลของเสียงตอการผลิตงานดานภาพ วัสดอุุปกรณสําหรับการสรางและการ
บันทึกเสียง การบันทึกเสียงแบบแถบเสียงเดียว (Mono Sound) และหลายแถบเสียง (Stereo Sound) 
 
TC 203 
การออกแบบฉากและเครื่องแตงกาย        3หนวยกิต 
(Set and Costume Design) 
ทฤษฎีการออกแบบฉากเบื้องตน การเขียนแบบเพื่อการสรางฉาก วัสดสํุาหรับการสรางฉาก และวัสดุประกอบฉาก การ
จัดองคประกอบในฉาก การใชสี การสรางมิติ การสรางฉากใหสอดคลองกับเนื้อเร่ือง และการออกแบบเครื่องแตงกาย
ผู

TC 302 

TC 303 

TC 304 

แสดงใหสอดคลองกับยุคสมัยของเรื่องในภาพยนตร 
 
TC 301 
ดนตรีและเสียงประกอบ          3หนวยกิต 
(Music and Sound Effects) 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดนตรแีละเพลง ประเภทของดนตรแีละเพลง อิทธิพลของดนตรีและเพลง การทําดนตรีประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว การเลือกใชดนตรีใหเหมาะกับเนื้อหา และอารมณของภาพยนตรประเภทตางๆ 
 

เทคโนโลยีภาพยนตร          3หนวยกิต 
(Film Technology) 
ลักษณะของการใชเทคโนโลยีสําหรับการผลิตภาพยนตร ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การเห็นภาพติดตา การทําภาพพลิก
เพื่อทําภาพเคลื่อนไหว กลองภาพยนตรแบบใชมือหมุน ใชมอเตอร และใชไฟฟา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน
ภาพยนตรและเทคนิคพิเศษตางๆในภาพยนตร 
 
 

การกํากับศิลป           3หนวยกิต 
(Art Directing) 
ความรูเกี่ยวกบัศิลปะในภาพยนตร เชน ศลิปะการจัดฉาก ศิลปะการใชอุปกรณประกอบศิลปะในภาพยนตร เชน เสน 
มวล รูปทรง การจัดแสงและเงา การควบคุมอารมณและเนือ้เร่ืองของภาพยนตรโดยใชหลักเกณฑการกํากับศิลป หนาที่
ความรับผิดชอบของฝายกํากับศลิปในภาพยนตร 
 

เทคนิคภาพยนตร          3หนวยกิต 



(Film Techniques) 
เครื่องมือและอุปกรณทางภาพยนตรหลักการและเครื่องมือที่ใชในการถายภาพยนตร การตัดตอ การบันทึกเสียง การ
ลางฟลมภาพยนตร และอื่นๆ คุณสมบัติ การใชและการบาํรุงรักษา 
 
TC 305 

TC 306 

TC 307 
การออกแบบกราฟก          3หนวยกิต 
(Graphic Design) 
หลักการและแนวคิดของงานออกแบบกราฟก การออกแบบกราฟกรูปแบบตางๆ เชน การออกแบบเครื่องหมาย 
สัญลักษณตางๆ การออกแบบกราฟกใหสอดคลองกับแนวคิดของชิ้นงาน การออกแบบกราฟกในภาพยนตร 

ภาพยนตรโฆษณา          3หนวยกิต 

ภาพยนตรบันเทิง          3หนวยกิต 

ภาพยนตรสารคดี          3หนวยกิต 
(Documentary Films) 
วิวัฒนาการและแนวคิดของภาพยนตรสารคดี ประเภทของภาพยนตรสารคดี ความสําคัญบทบาท และหนาที่ของ
ภาพยนตรสารคดี การพัฒนาแนวคดิ และขอมูล เพื่อการผลิตภาพยนตรสารคดี 
 

ประวัตภิาพยนตร          3หนวยกิต 
(Film History) 
ศึกษาประวัติและวิวฒันาการของภาพยนตร ตั้งแตยุคเริ่มแรกจนถึงปจจบุัน การคนคิดภาพยนตรเงียบ ภาพยนตรเสียง 
ภาพยนตรยุคเริ่มแรกของแตละประเทศและของไทย พฒันาการของภาพยนตรในทศวรรษตางๆ แนวโนมของ
ภาพยนตรในปจจุบันและอนาคต 
 

 
 
 
TC 401 

(Advertising Films) 
แนวคดิและหลักการของภาพยนตรโฆษณา บทบาทของฝายสรางสรรคและเจาของสินคา กระบวนในการผลิต
ภาพยนตรโฆษณาตั้งแตการตีความ การเขยีนบท และกายถายทอดเปนภาพยนตร 
 
TC 402 

(Theatrical Films) 



แนวคดิและหลักการของภาพยนตรบันเทงิ ศึกษาถึงศิลปะและเทคนิคการถายทํา การควบคุม การจัดแสง การสราง
เร่ืองราว การแสดง การเผยแพรภาพยนตรบันเทิง 
 
TC 403 
การตัดตอ           3หนวยกิต 
(Film Editing) 
ทฤษฎีความตอเนื่องในภาพยนตร การลําดบัภาพแบบตางๆ การตัดตอภาพใหเขากับจังหวะและอารมณของเรื่อง การ
ตัดตอภาพยนตรเงียบ และภาพยนตรเสียง การตัดตอภาพใหเขากับเสียงประกอบและดนตรี ศิลปะของการตัดตอภาพ
ประเภทตางๆ 
 
TC 404 
การกํากับภาพยนตร          3หนวยกิต 

การผลิตภาพยนตร          3หนวยกิต 

 

(Film Critique 

(Film Directing) 
งานของผูกํากบัภาพยนตร บทบาทของผูกํากับภาพยนตร การวิเคราะหบทภาพยนตรเพื่อการกํากับ การวิเคราะหตวั
ละคร การคัดเลือกนักแสดง การกํากับภาพยนตรแนวตางๆ เทคนิคการทํางานรวมกนัของฝายตางๆในกองถายทํา 
ภาพยนตร ศึกษาผลงานของผูกํากับภาพยนตรที่มีช่ือเสียง 
 
TC 405 

(Film Production) 
กระบวนการในการผลิตภาพยนตรเบื้องตน ศิลปะการถายทอดและสื่อความหมายดานภาพยนตร การทํางานของ
กระบวนการ ขั้นการเตรียมงาน การถายทาํ และขั้นหลังจากการถายทําภาพยนตร 
 
 

TC 406 
เทคโนโลยีแอนิเมชั่น          3หนวยกิต 
(Animation Technology) 
เทคโนโลยีแอนิเมชั่น โปรแกรมแอนิเมชัน่ การทําตนแบบ ประเภทของวัสดุที่ใชทําตนแบบ หลักการสรางเปน
ภาพยนตรเพื่อใหตนแบบ เคลื่อนไหวในจงัหวะ และทิศทางที่ตองการ การใชคอมพิวเตอรในงานแอนิเมชั่น 
 
TC 407 
การวิจารณภาพยนตร          3หนวยกิต 



ศึกษาแนวคดิดานสุนทรียศาสตร ขอบเขตและความหมายของการวิเคราะหวจิารณภาพยนตร ประเภทและรูปแบบของ
ภาพยนตร ความสัมพันธของมิติตางๆในภาพยนตร เชน ปรัชญาในภาพยนตร มิตดิานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ความ
สอดคลองกับฉากและอุปกรณประกอบ 
 
TC 408 
ธุรกิจภาพยนตร           3หนวยกิต 
(Film Business) 

(Research on Films) 

(International Films) 

TC 411 

TC 413 
กรณีศึกษา           3หนวยกิต 
(Case Study) 

ความรูเกี่ยวกบัวงการภาพยนตร และธุรกจิภาพยนตร การจัดองคกรของหนวยงานผลิตภาพยนตร สายงานภาพยนตร 
ตั้งแตการเตรยีมการ การผลิต และธุรกิจหลังการผลิต สายสงภาพยนตร การบริหารบุคลากร การเงิน กฎหมาย และ
ระเบียบตางๆเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร 
 
TC 409 
การวิจยัดานภาพยนตร          3หนวยกิต 

ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจยั การศกึษาคนควาขอมูล แหลงขอมูลเพื่อการวิจยัดานภาพยนตร การดําเนินการ
วิจัย การสรุปและอภิปรายผล 
 
TC 410 
ภาพยนตรนานาชาต ิ          3หนวยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหแนวคดิ เนื้อหาและรูปแบบของภาพยนตรประเทศตางๆ เชน อังกฤษ เยอรมัน ฝร่ังเศส จีน ไทย 
ญี่ปุน โดยแตละภาพการศึกษาอาจจะศึกษาภาพยนตรของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือหลายประเทศ 
 
 
 

ทฤษฎีภาพยนตร           3หนวยกิต 
(Film theories) 
ศึกษามิติของภาษา และมิตขิองภาพในภาพยนตร ทฤษฎีเกี่ยวกับภาพและภาษาในภาพยนตร ศิลปะการสื่อความหมาย
ของภาพยนตรแนวตางๆ แนวความคิดของนักทฤษฎีคนสําคัญๆของโลก 
 



นักศึกษาเสนอโครงงานดานภาพยนตรที่ตนสนใจ และเสนอภาควิชา เพื่อพิจารณาอนุมัติ เร่ืองศึกษาและอนุมตัจิาก
อาจารยผูดูแล 

นักศึกษาเลือกสถาบัน องคกรเพื่อฝกปฏิบัติงานดานภาพยนตร โดยทาํแนวรายงานการฝกประสบการณวิชาชพีตามที่
ภาควิชากําหนด 
 
TC 415 

TH 101 

(Structure of Thai and Its Usage) 

 

ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย         3หนวยกิต 
(Introduction to Thai Literature) 

การเตรียมเพื่อพูดและเขียน         3หนวยกิต 
(Proparation for Speech and writing) 

 
TC 414 
ประสบการณวิชาชีพ          3หนวยกิต 
(Practicum) 

ภาพยนตรทดลอง          3หนวยกิต 
(Experimental Film) 
ศึกษารูปแบบและทฤษฎีของภาพยนตร และทดลองสรางสรรคแนวคิดใหม เปนภาพยนตรทดลอง ซ่ึงทดลองโดย
รูปแบบภาพยนตรทั่วไป ภาพยนตรการตนู ฯลฯ โดยใชอุปกรณประกอบตางๆ 
 

ลักษณะการใชภาษาไทย          3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคําและระบบประโยค ตลอดจนการใชราชา
ศัพทและสํานวนไทย เพื่อนาํไปใชเปนความรูพื้นฐานในการฟง พูด อานและเขยีน
 

 
 
 
TH 102 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป ศึกษาววิัฒนาการของวรรณคดีไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน การแบงประเภทและ
ลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพทที่ใชในทางวรรณคดี
 
TH 103 



ศึกษาหลักเกณฑการเตรยีมการพูดและเขยีน การเตรยีมหัวขอเร่ืองการเตรียมโครงเรื่องและวิธีนําเสนอ เพื่อส่ือสาร
ความคิดไดถูกตองและตรงเปาหมาย ศกึษาการใชคํา การผูกประโยค การลําดับความคิดสําหรับการพูดและการเขียน
 
TH 104 
ความรูทั่วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย        3หนวยกิต 

การใชภาษาไทย           3หนวยกิต 
(Usage of the Thai Language) 

มนุษยกับวรรณกรรมในสังคมไทย        3หนวยกิต 
(Man and Literature in Thai Society) 

TH 231 

(Thai Literature of the Sukhothai Period) 

TH 232 

(Introduction to Thai Language and Thai Liteture) 
ศึกษาอยางกวางๆ เกี่ยวกับลักษณะภาษาไทย การใชภาษาไทยและลักษณะวรรณคดไีทย 
 
TH 105 

ศึกษาธรรมชาติและบทบาทของภาษาไทย ในฐานะที่เปนวัฒนธรรมและเครื่องมือส่ือสารในสังคม เพื่อใหใชภาษาไทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 
TH 106 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษย สังคมและ วรรณกรรม ลักษณะวรรณกรรมประเภทตางๆ หลักการอานและบทบาท
สําคัญของวรรณกรรมที่มีตอมนุษยและสังคมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
 
 
 
 
 
 

วรรณคดีสุโขทัย           3หนวยกิต 

ศึกษาเหตุการณทางประวัตศิาสตรในอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจกัรใกลเคียงลักษณะของวรรณคดสุีโขทัยและ
วรรณคดีนอกอาณาจักรสุโขทัยในสมยัเดยีวกันผูแตง คุณคา อิทธิพลของวรรณคดใีนสมัยนี้มีตอวรรณคดีในสมยัหลัง 
และที่มีตอสังคมไทย
 

วรรณคดีอยุธยา           3หนวยกิต 



(Thai Literature of the Ayudhaya Period) 

TH 243 
ความรูทั่วไปในการเขียน          3หนวยกิต 
(Introduction to Writing) 
ศึกษาการใชถอยคํา ประโยค อนุเฉท หลักเกณฑและรูปแบบในการเขยีนขอความประเภทตางๆ
 
TH 244 
การพัฒนาทักษะการเขยีน         3หนวยกิต 
(Practice for Developting Writing Skills) 

วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย        3หนวยกิต 
(Developtment of Thai Textbooks) 

ปญหาการใชภาษาไทย          3หนวยกิต 
(Problems in Thai Usage) 
วิเคราะหลักษณะและสาเหตหุารใชภาษาทีเ่ปนอุปสรรคตอการสื่อความหมายพรอมทั้งศึกษาวิธีแกไข 
TH 247 
ความรูทั่วไปในการอาน          3หนวยกิต 
(Introduction to Reading) 

วรรณกรรมศาสนา          3หนวยกิต 
(Religious Literature) 

ศึกษาเหตุการณทางประวัตศิาสตร ลักษณะทั่วไป ผูแตง คุณคา แนวนยิมในการแตงอิทธิพลของสังคมที่มีตอวรรณคดี
ในสมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) และอิทธพิลของวรรณคดีในสมัยนี้ทีม่ีตอวรรณคดใีนสมัยหลัง
 

ศึกษากลวิธีการเขียนเพื่อใหบรรลุความมุงหมายในการเขียนประเภทตางๆ และเพื่อใหขอเขียนนาสนใจยิ่งขึ้น
 
TH 245 

ศึกษาววิัฒนาการของหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบันตลอดจนวิเคราะหรูปแบบ ลักษณะ
ภาษา คํา ประโยค ความหมาย และเนื้อหาหนังสือแบบเรียนภาษาไทย
 
TH 246 

ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการอานในใจ การอานออกเสียงเพื่อความมุงหมายตางๆ วธีิอานใหรวดเร็ว วิธีจําแนวเนื้อหา 
การอานเพื่อความเขาใจในระดับตางๆ ฝกฝนใชหลักเกณฑที่ดไีดศึกษาโดยการอานวรรณกรรมลักษณะตางๆ
 
TH 254 



ศึกษาลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมที่เกีย่วกับพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนาชิน ววิฒันาการของวรรณกรรมศาสนา
ในสมัยตางๆ ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันและอิทธพิลที่ศาสนามีตอวรรณกรรมไทย
 
TH 256 
รอยกรอง           3หนวยกิต 
(Thai Poetry) 

วรรณคดวีิจักษณ           3หนวยกิต 
(Literary Appreciation) 

(Influences of Pail and Sanskrit on Thai) 

(Thai Literature of the Bangkok Period 1) 

TH 332 

(Thai Literature of the Bangkok Period 2) 

ศึกษาความเปนมา คุณคา และประเภทตางๆ ของรอยกรอง เนนลักษณะบังคับ ลีลาและความงาม ตลอดจนการฝกฝน
แตงรอยกรอง
 
TH 257 

ศึกษาแนวทางการอานวรรณคดี ทั้งรอยกรอง รอยแกว และบทละคร เพื่อวินิจสารและคุณคา โดยพิจารณา
สวนประกอบของงานเขียน ตีความหมายและฝกฝนการเขียนอธิบายคณุคา ความคิด ความรูสึกที่มีตองานนั้นๆ
 
TH 323 
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย         3หนวยกิต 

ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภาษาบาลีสันสกฤตกับภาษาไทย ลักษณะทีแ่ตกตางกันระหวางคําบาลีกบัคําสันกฤต และคํา
บาลีสันสกฤตที่นํามาใชในภาษาไทย
 
 
 
 
 
TH 331 
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรตอนตน        3หนวยกิต 

ศึกษาเหตุการณทางประวัตศิาสตรและสังคมที่มีอิทธิพลตอวรรณคดีสมัยนี้ ศึกษาววิฒันาการของวรรณคดีไทยตัง้แต
ธนบุรีจนถึงรัชกาลที่ 4
 

วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรระยะที่ 2        3หนวยกิต 



ศึกษาลักษณะทั่วไป ความเปนมา แนวการเขียน และรูปแบบของวรรณคดีในยุครัชกาลที่5-รัชกาลที่7 ตลอดจน
เหตุการณทางประวัติศาสตร และสังคมที่มีอิทธิพลตอวรรณคดี
 
TH 333 
วรรณกรรมนริาศ          3หนวยกิต 
(Niras) 
ศึกษาความเปนมา รูปแบบของวรรณกรรมประเภทนิราศ ทวงทํานอง และกลวิธีแตงสุนทรียภาพ และววิัฒนาการ 
ศึกษาอิทธิพลของนิราศสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทรตอนตนที่มีตอสมัยหลัง เลือกศึกษานิราศบางเรื่องโดย
ละเอียด
 
TH 336 
วรรณกรรมการแสดง          3หนวยกิต 
(Performance Literature) 
ศึกษาวรรณกรรมการแสดงประเภทตางๆ ของไทยในดานความมุงหมาย รูปแบบลักษณะเฉพาะ และววิัฒนาการ
 

(Didactic Literature) 

 

วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ี        3หนวยกิต 
(Literature of thai Customs) 

วรรณกรรมประเภทสารคด ี         3หนวยกิต 

TH 337 
วรรณกรรมคําสอน          3หนวยกิต 

ศึกษาคําสอนที่ปรากฎในวรรณกรรมสมัยตาง ๆ ทั้งในรูปแบบแนวคิดและวิธีการเชน สุภาษิตพระรวง อิสริญาณภาษิต 
กฤษณาสอนนองคําฉันท เพลงยาวถวายโอวาท โคลงโลกนิติ และอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณาคานิยม และความเชื่อใน
สังคมไทย

 
 
 
TH 338 

ศึกษาประเภทและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมที่เกีย่วกับขนบธรรมเนียมประเพณทีั้งรูปแบบ เนือ้หา แนวคิด และ
สํานวนภาษา ศึกษาความสัมพันธระหวางวฒันธรรมไทยโดยเฉพาะดานขนบธรรมเนียมประเพณทีี่ปรากฎใน
วรรณกรรม เลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรือ่งโดยละเอยีด
 
TH 339 



(Non-Fiction) 
ศึกษาวรรณกรรมประเภทสารคดีในดานลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธีการแตงและววิัฒนาการ เชน พงศาวดาร พระ
ราชหัตถเลขา และจดหมายเหตุ ความเรยีงเชิงอธิบาย สารคดีทองเที่ยว สารคดีชีวประวัติ ฯลฯ เลือกศึกษาสารคดี บาง
เร่ืองโดยละเอยีด
 
TH 343 

(Influences of Some Foreign Language on the Thai Language) 

TH 344 

(Writing for Specific Purposes) 

(Art and Techniques of Writing) 

 

(Advanced Reading for Analysis) 
ฝกฝนทักษะในการอานใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใหอานวรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรอง เพื่อใหสามารถแยก
ประเภท รูปแบบ กลวิธี ทวงทํานองแตงตลอดจนสามารถวิเคราะหวรรณกรรมได
 

(Writing of Literature for Children) 

ภาษาตางประเทศในประเทศไทย         3หนวยกิต 

ศึกษาตระกูลและลักษณะเฉพาะของภาษาตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับภาษาไทย ศพัทบัญญัติ สํานวน ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ดานความหมายและเสยีง
 

การเขียนเฉพาะกิจ          3หนวยกิต 

ศึกษารูปแบบภาษาและฝกทกัษะการเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะกจิ เพือ่ใชในกิจธุระตาง ๆ ตลอดจนการรณรงค การ
โฆษณา และการประชาสัมพันธ
 
TH 345 
ศิลปะและกลวิธีการเขียน          3หนวยกิต 

ศึกษาศิลปะการใชภาษา การใชคํา สํานวนโวหาร การเรียบเรียงประโยค ยอหนา การยกตวัอยาง การอางอิงและการคัด
ขอความจากทีอ่ื่น ฝกฝนการเขียนคําจํากัดความ การเขียนเสริม การเขียนชี้แจงเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจรายละเอียด การเขียน
แยง และการเขียนโนมนาวใจ

 
TH 347 
การอานเพื่อการวิเคราะห          3หนวยกิต 

TH 348 
การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก         3หนวยกิต 



ศึกษาความเปนมาของหนังสือเด็ก ถอยคําภาษาที่เหมาะกับวยัและศกัยภาพของเดก็ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา การ
เรียนรูและพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็กหลักเกณฑการเขียนวรรณกรรรมสําหรับเด็ก ฝกฝนการเขียนวรรณกรรม
สําหรับเด็กทั้งรอยแกวรอยกรอง เชนนิทานภาพ บทเพลง นิทานพื้นบาน เร่ืองเหนือวสัิย เร่ืองขบขัน นิทานสัตว เร่ือง
จริง เร่ืองผจญภัย เร่ืองเกี่ยวกบัประวัติศาสตร และเรื่องชวีประวัติ
 

(Literary Works of Chao Pharya Khlang (Hon) 

(Literary Works of Prince Paramanuchit Chinoros) 
ศึกษาพระประวัติและวิเคราะหพระนพินธของสมเด็จกรมพระยาปรมานชิุตชิโนรสในดานลักษณะเฉพาะ รูปแบบ 
กลวิธีแตง เนื้อหาและคณุคา ตลอดจนอิทธิพลที่ไดรับจากและมีตอวรรณกรรมอื่น
 
TH 356 
วรรณกรรมสนุทรภู          3หนวยกิต 
(Literary Works of Sunthorn Poo) 
ศึกษาพระประวัติและวิเคราะหของสุนทรภูในดานลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธีแตง เนื้อหาและคณุคา ตลอดจน
อิทธิพลที่ไดรับจากและมีตอวรรณกรรมอืน่
 
 
 

(Literary Criticism) 

 

(Thai Masterpieces) 

TH 351 
วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง (หน)        3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติและวิเคราะหวรรณกรรมของเจาพระยาพระคลัง (หน) ในดานลักษณะเฉพาะรูปแบบ กลวิธีแตง เนื้อหา
และคุณคา ตลอดจนอิทธิพลที่ไดรับจากและมีตอวรรณกรรมอื่น
 
TH 354 
วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส       3หนวยกิต 

TH 357 
วรรณคดวีิจารณ           3หนวยกิต 

ศึกษาความรูพืน้ฐานเพื่อการวิจารณและเกณฑการวิจารณ ตลอดจนฝกฝนการวจิารณ

TH 358 
วรรณกรรมเอกของไทย          3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณกรรมไทยซึ่งมีคุณคาเดนอยางละเอียด



 

(Children Literature) 

 
TH 431 

(Contemporary Literature) 

TH 432 

(Historical Literature) 

TH 433 

(Comparative Literature) 

 

(A Survey of Chinese Chronicle Novels in Thai Literature) 

(Kam Luang) 

TH 359 
วรรณคดีสําหรับเด็ก          3หนวยกิต 

ศึกษาและวิเคราะหวรรณคดสํีาหรับเด็กในดานววิัฒนาการเชิงวรรณศิลป รูปแบบ แกนเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร กลวิธี
แตง จริยธรรม และอิทธิพลที่ไดรับจาก และที่มีตอสังคม

วรรณกรรมปจจุบัน          3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณกรรมไทยปจจุบนัในดานววิัฒนาการ ประเภท ลักษณะและความสัมพันธกับสังคม อานพิจารณา และ
ประเมินคุณคาของวรรณกรรมบางเรื่องหรือผลงานของนักเขียนบางคน
 

วรรณกรรมประวัติศาสตร         3หนวยกิต 

ศึกษาลักษณะ ความมุงหมาย และคุณคาของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ วรรณกรรมดุษฎีสังเวย และวรรณกรรมที่มี
สวนสัมพันธกบัประวัติศาสตร
 

วรรณคดีเปรยีบเทียบ          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักวรรณคดีเปรียบเทยีบในแงของบอเกิด อิทธิพล สัมพันธภาพ และศาสตรตาง ๆ ที่ปรากฎในวรรณคดี
 

TH 434 
วรรณกรรมพงศาวดารจนีในวรรณคดไีทย        3หนวยกิต 

ศึกษาวรรณกรรมทางพงศาวดารจีนที่ถายทอดเปนภาษาไทย นับตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลก
มหาราชเปนตน โดยศึกษารปูแบบทวงทํานองแตง คุณคา และอิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอวรรณคดีไทย
 
TH 435 
วรรณกรรมคําหลวง          3หนวยกิต 



ศึกษาวรรณกรรมประเภทคําหลวง ทั้งรูปแบบ เนื้อหา ภาษา คุณคา เลือกศึกษาบางเรื่องโดยละเอยีด

(The Jataka and Thai Literary Works) 
ศึกษาชาดกตั้งแตประวัติความเปนมา ความมุงหมาย ประเภทและเนื้อหาของชาดกรวมทั้งอิทธิพลที่มีตอวรรณกรรม
และสังคมไทย

(Tales in Verse) 
ศึกษานิทานคาํกลอนในดานววิัฒนาการ รูปแบบ องคประกอบในการสรางเรื่องธรรมเนียมนยิมในการแตง คุณคา และ
ศึกษานิทานคาํกลอนบางเรื่องโดยละเอยีด

(Escapist Literature) 
ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา แนวคดิ และอิทธิพลตอสังคมของวรรณกรรมหลีกหนจีากความเปนจริง ประเภท
เทพนิยาย เร่ืองลึกลับ เรื่องโลดโผนผจญภัย นิยายสืบสวน และนยิายวทิยาศาสตร

(Writing for Persuasion) 
ศึกษาการเขยีนโนมนาวใจ โดยใชภาษาเพื่อถายทอดความคิด ฝกฝนการเขียนอธิบาย การเขียนแสดงเหตุผล และการ
เขียนโตแยง

(Non-Fiction Writing) 
ศึกษาหลักเกณฑการเขยีนสารคดี และฝกฝนการเขียนสารคดีประเภทบทความ เร่ืองเลาสวนบุคคล ชีวประวัติ 
อัตชีวประวัติ ความเรียงที่เปนเรื่องเขมขนและความเรยีงที่เปนเรื่องเบาสมอง

(Creative Writng) 

 
TH 436 
ชาดกกับวรรณกรรมไทย          3หนวยกิต 

 
TH 437 
นิทานคํากลอน           3หนวยกิต 

 
TH 438 
วรรณกรรมหลีกหน ี          3หนวยกิต 

 
TH 442 
การเขียนโนมนาวใจ          3หนวยกิต 

TH 444 
การเขียนสารคดี           3หนวยกิต 

 
TH 445 
การเขียนแบบสรางสรรค          3หนวยกิต 



ศึกษาหลักเกณฑการเขยีนแบบสรางสรรค ฝกฝนการเขียนแบบสรางสรรคประเภทตาง ๆ

(Writing of Literature for Adolescents) 
ศึกษาความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรยีนรู และพัฒนาการดานการใชภาษาของวัยรุนถอยคํา ภาษาที่เหมาะกับ
วัยรุน หลักเกณฑการเขยีนวรรณกรรมสําหรับวัยรุน เนนฝกฝนการเขยีนวรรณกรรมดังกลาว

(Literary Work of H.H. Prince Damrong) 
ศึกษาพระประวัติและวิเคราะหพระนพินธของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในดานลักษณะเฉพาะ รูปแบบ 
กลวิธีแตง เนื้อหาและคณุคา ตลอดจนอิทธิพลที่ไดรับจากและที่มีตอวรรณกรรมอื่น

(Literary Works of Prince Narathip) 
ศึกษาพระประวัติและวิเคราะหพระนพินธของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิป ประพันธพงศ ในดาน
ลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวธีิแตง เนื้อหาและคุณคา ตลอดจนอิทธิพลทีไ่ดรับจากและที่มีตอวรรณกรรมอื่น
 
TH 453 

(Literary Works of King Buddhalertlar) 

วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั      3หนวยกิต 
(Literary Works of King Chulalongkorn) 
ศึกษาพระราชประวัตแิละวเิคราะหพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ในดาน
ลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวธีิแตง เนื้อหาและคุณคา ตลอดจนอิทธิพลทีไ่ดรับจากและที่มีตอวรรณกรรมอื่น 
 
TH 455 

 
TH 448 
การเขียนวรรณกรรมสําหรับวัยรุน         3หนวยกิต 

 
TH 451 
วรรณกรรมสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ        3หนวยกิต 

 
TH 452 
วรรณกรรมพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ     3หนวยกิต 

วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย      3หนวยกิต 

ศึกษาพระราชประวัตแิละวเิคราะหพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหนานภาลัย ในดานลักษณะเฉพาะ 
รูปแบบ กลวิธีแตง เนื้อหาและคุณคา ตลอดจนอิทธิพลที่ไดรับจากและทีม่ีตอวรรณกรรมอื่น
TH 454 

วรรณกรรมพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพทิยาลงกรณ (น.ม.ส.)     3หนวยกิต 
(Literary Works of H.H. Prince Bidyalongkarana) 



ศึกษาพระประวัติและวิคราะหพระนพินธของพระวรวงศ เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ในดานลักษณะเฉพาะ รูปแบบ 
กลวิธีแตง เนื้อหาและคณุคา ตลอดจนอิทธิพลที่ไดรับจากและที่มีตอวรรณกรรมอื่น 

(Literary Work of King Vajiravudth) 
ศึกษาพระประวัติและวิเคราะหพระนพินธของพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลาเจาอยูหวั ในดานลักษณะเฉพาะ รูปแบบ 
กลวิธีแตง เนื้อหาและคณุคา ตลอดจนอิทธิพลที่ไดรับจากและที่มีอิทธพิลตอวรรณกรรมอื่น

(Literature and Thai Society) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับชีวติและสังคม เพื่อใหเห็นอิทธิพลตอกันในดาน ตาง ๆ เชน ความเชื่อ แนวคิด 
คานิยมในสังคม ฯลฯ เลือกศกึษาวรรณกรรมบางเรื่องโดยละเอียด
 
TH 458 

(Influence of Foreign Literary Works on Thai Literature) 

 

วรรณคดีสําหรับวัยรุน          3หนวยกิต 
(Literature for Adolescents) 

ภาษากับความคิด          3หนวยกิต 
(Language and Thought) 

 
TH 456 
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว      3หนวยกิต 

 
TH 457 
วรรณคดีกับสงัคมไทย          3หนวยกิต 

อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศที่มีตอวรรณกรรมไทย      3หนวยกิต 

ศึกษาอิทธิพลวรรณกรรมตะวันออกและตะวนัตกที่มีตอวรรณกรรมไทย ประวัติการเกี่ยวของ สาเหตุของการรับ
อิทธิพล ลักษณะอิทธิพลและลักษณะวรรณกรรมไทยภายหลังการรับอิทธิพล
 

 
 
 
TH 459 

ศึกษาและวิเคราะหวรรณคดสํีาหรับวัยรุนในดานวิวัฒนาการเชิงวรรณศิลป รูปแบบ แกนเรื่อง โครงเร่ือง ตัวละคร 
กลวิธีแตง จริยธรรมและอิทธิพลที่ไดรับจากและที่มีตอสังคม
 
TH 465 



ศึกษาลักษณะของความคิดและความสัมพนัธระหวางกระบวนการคิดและภาษาศกึษาวิธีการสงสารและรับสาร 
 
TL 213 

(Speech for Teachers) 
ศึกษาหลักวาทการทั่วไปและฝกทักษะการพูดสําหรับครูในดานการอธิบาย การบรรยาย การยกตวัอยาง การสรุป
ความคิด การตั้งและตอบคําถาม การออกคําส่ัง โดยคํานงึถึงมารยาทในการพูด
 
TL 214 

(Problems of Thai Language Usage in Secondary Level) 

TL 215 

(Thai Grammar in Secondary School Curriculum) 

 

ภาษาศาสตรสําหรับครู          3หนวยกิต 
(Linguistics for Teachers) 

ภาษาอังกฤษแนวเปรยีบเทียบเพื่อการสอน        3หนวยกิต 
(Contrastive Analysis of English for Teaching) 

วาทการสําหรับครู          3หนวยกิต 

ปญหาการใชภาษาไทยในระดับมัธยมศกึษา       3หนวยกิต 

ศึกษาปญหาการสอน ทักษะการฟง การพดู การอาน และการเขียนสําหรับนักเรยีนระดับมัธยมศกึษา หลักการจดั
กิจกรรมเพื่อแกปญหา ทักษะการใชภาษาไทย ตลอดจนฝกสรางแบบฝกทักษะทางภาษา 4 ดาน
 

หลักภาษาไทยในหลักสูตรมธัยมศึกษา        3หนวยกิต 

ศึกษาการวิเคราะหเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา การเลือกเนื้อหาวิชาและตัวอยาง การสราง
แบบฝกหัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเลือกใชหนังสือประกอบการเตรียมการสอนใหสอดคลองกับ
หลักสูตร
 

 
 
 
TL 223 

ศึกษาลักษณะของภาษาและหลักภาษาศาสตรที่เปนพื้นฐานของการเรีนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเนนระบบเสยีง คํา 
ไวยากรณ และความหมาย ตลอดจนภาษาศาสตรเชิงประยุกตตาง ๆ ที่เกี่ยวของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 
TL 225 



ศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และวิธีนําเอาขอแตกตางและสวนคลายคลึงระหวางภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษมาเปนขอมูลในการสอน เพื่อใหการดําเนินการสอน ภาษาอังกฤษแกนักเรียนไทยไดผลสมบูรณยิ่งขึ้น

การศึกษาเนื้อหาวัฒนธรรมในหลักสูตรภาษาผรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา    3หนวยกิต
(French Culture in Secondary Education Curriculum) 

 

การวิเคราะหเนื้อหาไวยากรณในหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศกึษา    3หนวยกิต
(Analysis of French Grammar in Secondary Education Curriculum) 

TL 297 

ศึกษาภมูิศาสตร เศรษฐกิจ และการเมืองของฝรั่งเศส ในดานสภาพอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

ศึกษาความหมายและทฤษฎีของกระบวน การกลุม การฝกกลุมสัมพันธ กลุมสรางคุณภาพและการทํางานกลุมใน
รูปแบบตาง ๆ การนําความรูเกี่ยวกับกระบวนการการกลุมไปใชในการจัดกิจกรรมกลุมสําหรับนักเรยีนในโรงเรียน 
เพื่อชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานสงัคม มีทักษะในการทํางานเปนทีม มีความสามารถเปนไดทั้งผูนําและผูตาม 
ที่ดี
 
TL 304 

 
TL 293 

ศึกษาความรูทัว่ไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสในปจจุบนั เพือ่ใหรูจักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยู 
ชีวิตประจําวันของชาวฝรั่งเศส สถานที่สําคัญรูจักนิทาน นิยายที่มีช่ือเสียงโดยสังเขป รวมทั้งการใชภาษา ศัพท สํานวน 
สุภาษิต คําพังเพย เพื่อการนําไปประกอบการสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยมศึกษา

TL 294 

ศึกษาเนื้อหา โครงสราง ไวยากรณ ศัพท สํานวน จากแบบเรียนที่ใชอยูในปจจุบนัตลอดจนวิธีการสอน การใชส่ือ
ประกอบการสอน เปนการเสริมความรูของผูเรียนใหกวางขวางขึ้น เพื่อประโยชนในการสอนตอไป
 

ภาษาฝรั่งเศสเชิงภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และการเมือง สําหรับครู     3หนวยกิต 
(French Language in Geography , Economics and Politics forTeacher) 

การคมนาคม อาชีพ พลเมือง สวัสดิการ สังคม เมืองสําคัญ การศึกษาและสื่อมวลชน ปรัชญาการปกครอง
ภายในประเทศ การแบงเขตบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และพรรคการเมอืงสําคัญ เพื่อใชประกอบการสอน
ภาษาฝรั่งเศสรวมทั้งกลวิธีในการสอน

 
TL 303 
การจัดกจิกรรมกลุมในโรงเรียน         3หนวยกิต 
(Group Activities in School) 



การสอนเด็กพเิศษ          3หนวยกิต 
(Teaching Special Children) 
ศึกษาความหมายและลักษณะของเด็กพิเศษประเภทตาง ๆ ตลอดจนกระทบของลักษณะพิเศษทีม่ีตอเด็กและครอบครัว 
ปรัชญา หลักการ และจุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กพิเศษ จิตวทิยาสําหรับครูสอนเด็กพิเศษ 
ลักษณะของหลักสูตรและการวางแผนการสอนเด็กพิเศษ การเลือกใชวธีิสอน เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรม และส่ือ
การสอนใหเหมาะสมสําหรับเด็กพิเศษแตละประเภทการจัดบรรยากาศในการเรยีนการสอน การวัดและประเมนิผล 
 
TL 310 

(Innovation in Thai Teaching) 
ศึกษาความหมาย ความสําคญั และประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการเลือกนวัตกรรมและเทศโนโลยี
มาใชในการสอนภาษาไทย

ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของวิชาภาษาไทย หนาที่และงานของครู วธีิสอนทั่วไป วธีิสอนทักษะและสัมพันธทักษะ
ทางภาษา ส่ือการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทย ฝกเขียนจุดประสงคการเรียนรู  

 

(Teaching Behavior in Thai 2) 

นวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย         3หนวยกิต 

 
TL 311 
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 1        4หนวยกิต 
(Teaching Behavior in Thai 1) 

ฝกทักษะการสอนขั้นพื้นฐาน
 
 
 

 
 
TL 312 
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 2        4หนวยกิต 

วิเคราะหเนื้อหาเพื่อจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยศกึษาวธีิการวัดและประเมินผลการเรียน ศึกษาและฝก
ทําโครงการการสอนบันทึกการสอน ฝกทักษะการสอนและฝกจัดกจิกรรมประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
ศึกษาวิธีการจดัสอบซอมและเสริม ฝกการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน
 
TL 313 
การสอนวิชาภาษาไทย          3หนวยกิต 



(Teaching of Thai) 

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย       3หนวยกิต 
(Learning Activities in Thai Teaching) 

นวัตกรรมทางการสอนภาษาอังกฤษ        3หนวยกิต 
(Innovation in English Teaching) 

พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1        4หนวยกิต 
(Teaching Behavior in English 1) 

(Teaching Behavior in English 2) 
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนวชิาภาษอังกฤษ ส่ือการเรียนการสอน โครงการสอนและบันทึก
การสอน ฝกทักษะการสอนเสียง ศัพท ไวยากรณฟงและพูด อานและเขียน และฝกรวมทุกทักษะ การวัดและประเมิน 

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ          3หนวยกิต 

ศึกษาความสําคัญ ปรัชญาและจุดมุงหมายของวิชาภาษาไทย จิตวิทยาสําหรับครูภาษาไทย วิเคราะหหลักสูตรและ
เอกสารหลักสูตร การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาไทย การเลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอนและทักษะการ
สอน การใชส่ือการสอนวิชาภาษาไทย การวางแผน การสอน การทําโครงการสอน การวัดประเมนิผล การเรียนการ
สอน การทดลองสอน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาภาษาไทย
 
TL 316 

ศึกษาความสําคัญ จุดมุงหมายและหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใหเหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชา วจิัย และความสามารถของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา วจิัย และความสามารถของนักเรียน 
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชนดิตาง ๆ ฝกการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
 
TL 320 

ศึกษาความหมาย ความสําคญั และประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให
สามารถนํามาประยุกตใชในการสอนภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผูเรียน
 
TL 321 

ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูร แบบเรียน และหนังสืออานประกอบจติวิทยาทีน่ํามาใชใน
การสอนภาษาอังกฤษ หนาทีแ่ละงานของครู การนําภาษาศาสตรมาใชในการสอน การวิเคราะหโครงสรางของภาษา 
วิธีสอนทั่วไป จุดประสงคการเรียนรู ฝกทักษะการสอนขัน้พื้นฐานและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน
TL 322 
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2        4หนวยกิต 

ผลการเรียนตลอดจนการจดัสอนซอมเสริม ปญหาการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
 
TL 323 



(Teaching of English) 
ศึกษาความสําคัญ ปรัชญาและจุดมุงหมายของวิชาภาษาอังกฤษ จิตวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ วิเคราะหหลักสตูร
และเอกสารหลักสูตร การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษ การเสือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอนและ
ทักษะการสอน การใชส่ือการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การวางแผนการสอน การทําโครงการสอน การวัดประเมนิผลการ
เรียนการสอน การทดลองสอน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 
TL 324 
ปฏิบัติการสอนฟงและพูดภาษาอังกฤษกอนการฝกสอน      3หนวยกิต 
(Pre-student Teaching Workshop in Teaching English Listening and Speaking Skills) 

(Pre-student Teaching Workshop in Teaching English Reading and Writing Skills) 

(English Grammar for Teachers) 

(Innovation in Social Studies Teaching) 

(Teaching Behavior in Social Studies 1) 

ฝกทักษะการฟงและพดูดวยเทคนิคตาง ๆ กอนการฝกสอน เพื่อนําไปใชสอนวิชาภาษาอังกฤษ
 
TL 325 
ปฏิบัติการสอนอานและเขียนภาษาอังกฤษกอนการฝกสอน      3หนวยกิต 

ฝกทักษะการอานและเขยีนดวยเทคนิคตาง ๆ กอนการฝกสอน เพื่อนําไปใชสอนวิชาภาษาอังกฤษ
 
TL 326 
ระบบไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับครู        3หนวยกิต 

ศึกษาระบบไวยากรณภาษาองักฤษที่มีผลตอการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาโดยเนน Traditional Grammar, 
Structure Grammar และ Transformational Generative Grammar
 
 
 
 
TL 330 
นวัตกรรมทางการสอนสังคมศึกษา        3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ความสําคญั และประเภทของนวัตกรรมทางการสอน สังคมศึกษา เทคนิคการเลือกนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการสอนสังคมศึกษา
 
TL 331 
พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1        4หนวยกิต 



ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรและแบบเรยีนสังคมศึกษา จิตวิทยาที่นํามาในการสอนสงัคม
ศึกษา วิธีสอนทั่วไป การพัฒนาคุณภาพ การคิดและการคดิรวบยอด จุดประสงคการเรียนรู ฝกทักษะการสอนขั้น
พื้นฐานตลอดจนศึกษาเกีย่วกับหนาทีแ่ละงานของครู ฝกสังเกตการสอนและชวยงานครู
 
TL 332 
พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2        4หนวยกิต 
(Teaching Behavior in Social Studies 2) 

(Teaching of Social Studies) 

 

(Teaching for Values and Moral Development) 

ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนสังคมศึกษา การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร การวิเคราะหเนื้อหาสังคม
ศึกษา เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาเกี่ยวกบัสื่อการสอน ฝกทักษะการสอนในรายวิชาตาง ๆของหมวด
สังคมศึกษาไดแกวิชาประชากรศึกษา ภูมิศาสตร ประวัตศิาสตร หนาที่ศีลธรรม การวัดและประเมินผลวิชาสังคมศึกษา 
การจัดสอนซอมเสริม ปญหาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา และการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
 
TL 333 
การสอนวิชาสังคมศึกษา          3หนวยกิต 

ศึกษาความสําคัญ ปรัชญาและจุดมุงหมายของวิชาภาษาอังกฤษ จิตวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ วิเคราะหหลักสตูร
และเอกสารหลักสูตร การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา การเสือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอนและ
ทักษะการสอน การใชส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษา การวางแผนการสอน การทําโครงการสอน การวัดประเมนิผลการ
เรียนการสอน การทดลองสอน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาสังคมศึกษา
 
 
 

 
 
TL 334 
การสอนเพื่อพฒันาคานิยมและจริยธรรม        3หนวยกิต 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของคานิยมและจริยธรรม ปจจัยที่มตีอคานิยมและจริยธรรม การปลูกฝง การ
เสริมสรางคานิยมและจริยธรรม การสอนคานิยมและจรยิธรรมตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน
คานิยมและจรยิธรรม
 
TL 335 
การสอนประชากรศึกษาในระดับมัธยมศกึษา       3หนวยกิต 



(Teaching Population Education in Secondary Level) 

TL 340 

(Innovation in History Teaching) 

(Teaching Behavior in History 1) 

(Teaching Behavior in History 2) 

 

(Teaching of History) 

ศึกษาความคดิรวบยอดเกี่ยวกับประชากรศกึษาตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการการสอนวิชาประชากรศึกษาชั้น
มัธยมศึกษา โดยวเิคราะหจดุมุงหมาย เนื้อหาวิชา อุปกรณการสอน เทคนิควิธีสอน การวัดผลและประเมินผล
 

นวัตกรรมทางการสอนประวตัิศาสตร        3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ความสําคญั และประเภทของนวัตกรรมทางการสอน วิชาประวัต-ิศาสตร เทคนิคการเลือกนวตักรรม
และเทคโนโลยีมาใชในการสอน ประวัติศาสตร
 
TL 341 
พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร 1        4หนวยกิต 

ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของวิชาประวตัิศาสตร หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตรจิตวิทยาทีน่ํามาใชในการ
สอนประวัติศาสตร วิธีสอนทั่วไป การพัฒนาคุณภาพ การคิด และความคิดรวบยอด จุดประสงคการเรียนรู ฝกทักษะ
การสอนขั้นพืน้ฐานตลอดจนศึกษาเกี่ยวกบัหนาที่และงานครู ฝกสังเกตการสอน และชวยงานครู
 
TL 342 
พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร 2        4หนวยกิต 

ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนประวัติศาสตร การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร การวิเคราะหเนื้อหา
ประวัติศาสตรเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทําโครงการสอน และบันทกึการสอนศึกษาเกีย่วกับสื่อการ
สอน ฝกทักษะการสอน การวัดและประเมินผลวิชาประวัติศาสตรการสอนซอมเสริม ปญหาการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร    และการจดักิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนการสอน

TL 343 
การสอนวิชาประวัติศาสตร         3หนวยกิต 

ศึกษาความสําคัญ ปรัชญาและจุดมุงหมายของวิชาประวตัิศาสตร จิตวทิยาสําหรับครูประวัติศาสตร วิเคราะหหลักสูตร
และเอกสารหลักสูตร การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร การเลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอนและ
ทักษะการสอน การใชส่ือการสอนวิชาประวัติศาสตร การวางแผนการสอน การทําโครงการสอน การวัดประเมนิผล
การเรียนการสอน การทดลองสอนและการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวชิาประวัติศาสตร
 
TL 350 



นวัตกรรมทางการสอนภูมิศาสตร         3หนวยกิต 
(Innovation in Geography Teaching) 

(Teaching Behavior in Geography 1) 

TL 352 

(Teaching Behavior in Geography 2) 

 

(Teaching of Geography) 

ศึกษาความหมาย ความสําคญัและประเภทของนวัตกรรมทางการสอนภมูิศาสตร การเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการสอนภมูิศาสตร
 
TL 351 
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร 1        3หนวยกิต 

ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของวิชาภูมิศาสตร หลักสูตรและแบบเรยีนภูมิศาสตรจิตวทิยาที่นํามาใชในการสอน
ภูมิศาสตร วิธีสอนทั่วไป การพัฒนาคุณภาพ การคิดและความคิดรวบยอด จุดประสงคการเรียนรู ฝกทักษะการสอนขั้น
พื้นฐาน ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับหนาทีแ่ละงานของครู ฝกสังเกตการสอนและชวยงานครู
 

พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร 2        4หนวยกิต 

ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนภูมิศาสตร การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร การวิเคราะหเนื้อหา
ภูมิศาสตรเพื่อการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การทําโครงการสอนและบันทึกการสอน ศึกษาเกีย่วกับสื่อการสอน 
ฝกทักษะการสอน การวัดและประเมินผลวิชาภูมิศาสตร การสอนซอมเสริม ปญหาการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร
และการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ
 
 
 

 
 
TL 353 
การสอนวิชาภมูิศาสตร          3หนวยกิต 

ศึกษาความสําคัญ ปรัชญาและจุดมุงหมายของวิชาภูมิศาสตร จิตวิทยาสําหรับครูภูมิศาสตร วิเคราะหหลักสูตรและ
เอกสารหลักสูตร การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูวิชาภูมิศาสตร การเลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอนและทักษะการ
สอน การใชส่ือการสอนวิชา ภูมิศาสตร การวางแผนการสอน การทําโครงการสอน การวัดประเมนิผลการเรียนการ
สอน การทดลองสอน และการจัดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนวชิาภูมิศาสตร
 
TL 360 



นวัตกรรมทางการสอนคณิตศาสตร        3หนวยกิต 
(Innovation in Mathematics Teaching) 

(Teaching Behavior in Mathematics 1) 
ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของวิชาคณิตศาสตร ศึกษาหนาที่และงานครู จิตวิทยาที่นํามาใชในการสอนคณิตศาสตร 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนวิธีสอนตาง ๆ และฝกทักษะวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาคณิตศาสตร ฝก
พัฒนาแนวคิดและมโนมติทางคณิตศาสตร ฝกการเขียนจดุประสงคการเรียนรู การปรบัพฤติกรรมที่จําเปนในการสอน 
ตลอดจนสังเกตการสอนในชั้นเรียน

(Teaching of Mathematics) 

ศึกษาความหมาย ความสําคญั และประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตร การเลือก
และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ในการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร
 
TL 361 
พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร 1        4หนวยกิต 

 
TL 362 
พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร 2        4หนวยกิต 
(Teaching Behavior in Mathematics 2) 
ศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ฝกทักษะการสอนในเรื่องการนําเขาสูบทเรียน การใช
คําถามและการสรุปบทเรียน ฝกปฏิบัติการเลือกและใชส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การ
วางแผนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน การฝกหดัสอนในชั้นเรียน ตลอดจนการจัดการซอมเสริม 
และปญหาการสอนคณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
TL 363 
การสอนวิชาคณิตศาสตร          3หนวยกิต 

ศึกษาความสําคัญ ปรัชญาและจุดมุงหมายของวิชาคณิตศาสตร จิตวิทยาสําหรับครูคณิตศาสตร วิเคราะหหลักสตูรและ
เอกสารหลักสูตร การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร การเลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอนและทกัษะ
การสอน การใชส่ือการสอนวิชาคณิตศาสตร การวางแผนการสอน การทําโครงการสอน การวัดประเมินผลการเรียน
การสอน การทดลองสอน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร
 
TL 364 



การสอนสถิติในโรงเรียนมธัยม         3หนวยกิต 
(Teaching Statistics in Secondary School) 

(Innovation in Science Teaching) 

(Teaching Behavior in Science 1) 

(Teaching Behavior in Science 2) 

ศึกษาหลักสถติิในหลักสูตรมัธยมศึกษา การวิเคราะหหลักสูตรและแบบเรียน เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมการ
สอนสถิติ การผลิตและการเลือกใชส่ือการสอนวิธีการวัดและประเมนิผลการสอน การวางแผนการสอน ตลอดจน
ปญหาและแนวทางในการแกปญหาในการเรียนการสอน
 
TL 370 
นวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร        3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ความสําคญั และประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียน การสอน ศึกษาแนวความคิด
ใหมๆ ทางการสอนวิทยาศาสตร วิวัฒนาการและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหเกดิเจตคติ 
ซาบซึ้งและเกดิความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรใหเหมาะสม
 
TL 371 
พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร 1        4หนวยกิต 

ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรและแบบเรยีนวทิยาศาสตร จิตวิทยาทีน่าํมาใชในการสอน
วิทยาศาสตร วธีิสอนทั่วไปและเฉพาะวิชาฝกทักษะ การสอนการพัฒนาคุณภาพการคิดของผูเรียน จดุประสงคการ
เรียนรู การพัฒนานโนมติทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ความกาวหนาและความเคลือ่นไหวทาง
วิทยาศาสตรและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับหนาที่และงานของครู ฝกสังเกตการ
สอนและชวยงานครู 
 
 
TL 372 
พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร 2        4หนวยกิต 

วิเคราะหเนื้อหาเพื่อการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนวชิาวิทยาศาสตร ฝกทักษะการสอนที่สําคัญในเรื่องากรนําเขาสู
บทเรียน การใชคําถาม การสรุปบทเรียน และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู การใชส่ือการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล การวางแผนการสอนและฝกหดัสอน ตลอดจนการจัดสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการ
สอนและการแกปญหาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
 
TL 373 
การสอนวิชาวทิยาศาสตร          3หนวยกิต 



(Teaching of Science) 

(Activities for Science and Technology Projects in School) 

(Innovation in Teaching French) 

(Teaching Behavior in French 1) 

(Teaching Behavior in French 2) 

ศึกษาความสําคัญ ปรัชญาและจุดมุงหมายของวิชาวิทยาศาสตร จิตวิทยาสําหรับครูวทิยาศาสตร วิเคราะหหลักสตูรและ
เอกสารหลักสูตร การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร การเลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอนและ
พัฒนาการสอนการใชส่ือการสอนวิชาวิทยาศาสตร การวางแผนการสอน การทําโครงการสอน การจัดประเมนิผลการ
เรียนการสอน การทดลองสอน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาวทิยาศาสตร
 
TL 374 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียน      3หนวยกิต 

ศึกษาความหมายคุณคาของโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียน ลักษณะและประเภทของโครงงาน การ
เขียนโครงรางโครงงาน การดําเนินงานการจัดกิจกรรมบทบาท และหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาและนักเรียนในการ
ดําเนินงาน การวิเคราะหและประเมนิผลปญหาและอุปสรรคการจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดย
เนนการฝกปฏบิัติ
 
TL 390 
นวัตกรรมทางการสอนภาษาฝรั่งเศส        3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย ความสําคญั และประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ตลอดจน
การเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเทคนิคการสอน
 
 
 
 
 
TL 391 
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส 1        3หนวยกิต 

ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตร แบบเรียนและหนังสืออานประกอบ จิตวิทยาที่นํามาใชใน
การสอนภาษาฝรั่งเศส หนาที่และงานของครู การนําภาษาศาสตรมาใชในการสอน การวิเคราะหโครงสรางภาษา วิธี
สอนทั่วไป จดุประสงคการเรียนรู ทักษะการสอนขั้นพื้นฐาน และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน
 
TL 392 
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส 2        3หนวยกิต 



วิเคราะหเนื้อหาเพื่อการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนวชิาภาษาฝรั่งเศส ส่ือการเรียนการสอน โครงการสอนและบันทึก
การสอน ฝกทักษะการสอน เสียง ศัพท ไวยากรณฟงและพูด อานและเขียน และฝกรวมทุกทักษะ การวัดแลประเมินผล
การเรียนตลอดจนการจัดสอนซอมเสริมปญหาการเรียนการสอน และการจัดกจิกรรมเสริมการเรียนการสอน
 
TL 393 
การสอนภาษาฝรั่งเศส          3หนวยกิต 
(Teaching of French) 

(Pre-Student Teaching Workshop in Teaching French Listening and Speaking Skills) 

(Pre-Student Teaching Workshop in Teaching French Reading and Writing Skills) 

(Learning Activities in French Teaching) 

(Individualized Learning and Instruction) 

ศึกษาความสําคัญ ปรัชญาและจุดมุงหมายของวิชาภาษาฝรั่งเศส จิตวิทยาสําหรับภาษาฝรั่งเศส วิเคราะหหลักสูตรและ
เอกสารหลักสูตร การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู วิชาภาษาฝรั่งเศส การเลือกใชวธีิสอน เทคนิคการสอนและทักษะ
การสอน การใชส่ือการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส การวางแผนการสอน การทําโครงการสอน การวัด ประเมินผล การเรียน
การสอน การทดลองงาน กรจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส
 
TL 394 
ปฏิบัติการสอน ฟง และพูดภาษาฝรั่งเศสกอนการฝกสอน      3หนวยกิต 

ฝกทักษะการฟงและพดูดวยเทคนิคตาง ๆ กอนการฝกสอน เพื่อนําไปใชสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
 
TL 395 
ปฏิบัติการสอน อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสกอนการฝกสอน      3หนวยกิต 

ฝกทักษะการอานและเขยีนดวยเทคนิคตาง ๆ กอนการฝกสอนเพื่อนําไปใชสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
 
 
 
TL 396 
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส       3หนวยกิต 

ศึกษาความสําคัญ จุดมุงหมาย หลักการจัดและชนิดของกิจกรรม ฝกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
ใหเหมาะสมกบัธรรมของวิชา วัย และความสามารถของนักเรียน ฝกการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาฝรั่งเศส  
เพื่อเสริมสรางใหนกัเรียนมีพฒันาการทางดานความคิดและการสรางสรรค
 
TL 400 
การจัดการเรยีนการสอนแบบเอกัตบุคคล        3หนวยกิต 



ศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศน หลักการ คุณลักษณะและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเอกัตบุคคลตามความตองการ ความ
สนใจ ภูมหิลัง ความสามารถ ทักษะและสุขภาพของแตละบุคคล ฝกสรางชุดการเรียนการสอนแบบตาง ๆ ตลอดจน
ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบเอกัตบุคคลโดยใชชุดการเรียนที่สรางขึ้นเอง
 
TL 403 
การสังเกตและรวมงานสอนในโรงเรียน        3หนวยกิต 
(Observation and Teaching Participation in School) 

TL 406 

(Student Teaching) 

(Seminar in Teaching) 

(Independent Study) 

ศึกษาโครงสรางและระบบการบริหารงานโรงเรียน การวางแผนการสอน การสังเกต การสอนอยางมีระบบ การจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การฝกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน และการสัมมนาปญหา
เกี่ยวกับการสอนและการบรหิารงานโรงเรียน
 

การฝกสอน           3หนวยกิต 

การฝกภาคสนามในโรงเรียน โดยฝกทั้งดานการสอนและงานครูที่นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรยีน ซ่ึงรวมถึงการ
เตรียมการสอน การใชเทคนคิการสอน การผลิตและการใชส่ือการสอน การสรางบรรยากาศและการควบคุมชั้นเรียน 
การประเมินผลการเรียนการสอน งานธุรการในความรับผิดชอบของครู และการชวยงานในกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียน
 
 
 
 
 
 
TL 407 
สัมมนาการสอน           3หนวยกิต 

การนําประสบการณวิชาชพีครูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาอภิปราย เพื่อความชดัเจนหรือเพื่อแกปญหาและ
เสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู ตลอดจนการรวมกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อนาํไปสูขอที่ควร
คํานึงถึงในการประกอบอาชีพครู
 
TL 408 
การศึกษาเปนรายบุคคล          3หนวยกิต 



ศึกษาปญหาทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการเรยีนการสอนตามหัวขอที่นกัศึกษาสนใจเปนรายบุคคล ภายใตการดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา เนนการวิเคราะหสภาพปญหา การเกบ็รวบรวมขอมูล การคนควาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร การ
วิเคราะหขอมูล แบบงายและการเขียนรายงานการคนควา
 
TL 409 
การนิเทศการสอน          3หนวยกิต 
(Instructional Supervision) 

TL 417 

(Enrichment and Remedial Teaching of Thai) 

(Seminar for Thai Reachers) 

(English Exercise Construction) 

ศึกษาความหมาย ความมุงหมายของการนิเทศการสอน กระบวนการในการนเิทศการสอนบทบาทของผูที่เกี่ยวของใน
การนิเทศ การประเมินผลโครงการนิเทศ ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะในการนิเทศ
 

การสอนซอมเสริมวิชาภาษาไทย         3หนวยกิต 

ศึกษาความหมาย เปาหมายสําคัญ และลักษณะของการสอนซอมและการสอนเสริมวิเคราะหสาเหตุ และวนิิจฉยัระดับ
ความสามารถดานการเรียนภาษาไทยของนักเรียนและศกึษาเทคนิคการจัดกิจกรรมซอมเสริม สําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถทางดานภาษาไทยอยูในระดบัต่ําและระดับสูง
 
TL 419 
สัมมนาครูวิชาภาษาไทย          3หนวยกิต 

การนําประสบการณวิชาชพีครูมาศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแกไขปญหา โดย
รวมกันอภิปราย สาธิตการจดัการเรียนการสอนและรายงานเพื่อปรับปรุงการสอนวิชาภาษาไทยใหมปีระสิทธิภาพ
 
 
TL 424 
การสรางแบบฝกหัดวิชาภาษาอังกฤษ        3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับจุดมุงหมายและหลักเกณฑการสรางแบบฝกหัดเพื่อวิชาภาษาอังกฤษพรอมทั้งฝกปฏิบัติการสราง
แบบฝกหัดสําหรับนําไปใชประกอบการสอนการฟง พดู อาน และเขียน รวมทั้งไวยากรณ
 
TL 426 
ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ         3หนวยกิต 
(Theories of English Teaching) 



ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษที่สําคัญ ๆ ที่มีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีทาง
จิตวิทยาและทางภาษาศาสตร ในศตวรรษที่ 20 รวมทั้งแนวโนมของการสอนภาษาอังกฤษ 
 
TL 427 
การสอนซอมเสริมวิชาภาษาอังกฤษ        3หนวยกิต 
(Remedial Teaching of English) 

(Seminar for English Teachers) 

(Seminar for English Teachers) 

 

(Seminar for History Teachers) 

(Seminar for Geography Teachers) 

ศึกษาความหมาย เปาหมายสําคัญ และลักษณะการสอนซอมเสริม องคประกอบที่เปนสาเหตุของความลมเหลวทางการ
เรียน วิธีการวนิิจฉัยปญหาการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนเทคนิคการสอนซอมเสริมวิชาภาษาอังกฤษในระดบั
มัธยมศึกษา
 
TL 429 
สัมมนาครูวิชาภาษาอังกฤษ         3หนวยกิต 

การนําประสบการณวิชาชพีครูมาวิเคราะหและหาวิธีแกไขปญหาในการสอนภาษาอังกฤษ การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ การสาธิตการจัดการเรียนการสอน และรายงานเพื่อปรับปรุงการสอนวชิาภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ
 
TL 439 
สัมมนาครูวิชาสังคมศึกษา         3หนวยกิต 

การนําประสบการณวิชาชพีครูมาศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
อภิปราย การสาธิตการจัดการเรียนการสอนและรายงาน เพื่อปรับปรุงการสอนวิชาสังคมศึกษาใหมปีระสิทธิภาพ

 
 
 
TL 449 
สัมมนาครูวิชาประวัติศาสตร         3หนวยกิต 

การนําประสบการณวิชาชพีครูมาศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
อภิปราย การสาธิตการจัดการเรียนการสอนและรายงาน เพื่อปรับปรุงการสอนวิชาประวัติศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
 
TL 459 
สัมมนาครูวิชาภูมิศาสตร          3หนวยกิต 



การนําประสบการณวิชาชพีครูมาศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
อภิปราย การสาธิตการจัดการเรียนการสอนและรายงาน เพื่อปรับปรุงการสอนวิชาภูมศิาสตรใหมีประสิทธิภาพ
 
TL 467 
การสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร        3หนวยกิต 
(Remedial Teaching of Mathematics) 

(Seminar for Nathematics Teachers) 

(Seminar for Science Teachers) 
การนําประสบการณวิชาชพีครูมาศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางแกไข
ปญหาโดยรวมกันอภิปราย สาธิตการจัดการเรียนการสอนและรายงาน เพื่อปรับปรุงการสอนวิชาวิทยาศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพ

(French Exercise Construction) 

(Theories of French Teaching) 

ศึกษาความหมาย เปาหมายสําคัญ และลักษณะการสอนซอมเสริม องคประกอบที่เปนสาเหตุของความลมเหลวทางการ
เรียน วิธีการวนิิจฉัยปญหาการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เทคนิคการสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรในระดับ
มัธยมศึกษา
 
TL 469 
สัมมนาครูวิชาคณิตศาสตร         3หนวยกิต 

การนําประสบการณวิชาชพีครูมาศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
อภิปราย การสาธิตการจัดการเรียนการสอนและรายงาน เพื่อปรับปรุงการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
 
TL 479 
สัมมนาครูวิชาวิทยาศาสตร         3หนวยกิต 

 
 
 
TL 494 
การสรางแบบฝกหัดวิชาภาษาฝรั่งเศส        3หนวยกิต 

ศึกษาจดุมุงหมาย หลักเกณฑในการสรางแบบฝกหัด และแบบฝกหดัชนิดตาง ๆ ฝกฝนการสรางแบบฝกหัดที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อฝกทักษะทัง้ 4 รวมทั้งไวยากรณฝร่ังเศส
 
TL 496 
ทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศส         3หนวยกิต 



ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศโดยเฉพาะทฤษฎีตาง ๆ ในศตวรรษที่ 20 อัน
เปนผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีจิตวิทยาทฤษฎีทางภาษาศาสตร และทฤษฎีทางการศึกษา รวมทัง้
แนวโนมของการสอนภาษาฝรั่งเศส
 
TL 499 
สัมมนาครูสอนภาษาฝรั่งเศส         3หนวยกิต 
(Seminar for French Teachers) 
การนําประสบการณวิชาชพีครูมาวิเคราะหและหาวิธีแกไขปญหาในการสอนภาษาฝรั่งเศส โดยรวมกันอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สาธิตการจัดการเรียนการสอนและรายงาน เพื่อปรับปรุงการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสใหมี
ประสิทธิภาพ
 
TM 101 
เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเบื้องตน        3หนวยกิต 
(Introduction to Mass Communication Technology) 
รูปแบบ ประเภท บทบาทและหนาที่ ของเทคโนโลยีส่ือมวลชน การนาํคอมพิวเตอรมาใชงานสื่อสารมวลชน การ
วิเคราะหเครื่องมืออุปกรณ การใชงานใหตรงกับสภาพของงานในองคกร อยางมีประสิทธิผล ผลกระทบกับ
ส่ิงแวดลอม ในการทํางาน ปญหา อุปสรรคในอดีต ตลอดจนการประเมินผลการนําเทคโนโลยีมาใชงาน เปรียบเทียบ 
และการวิเคราะห ในแงมุมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และ การเมอืงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีส่ือมวลชน 
 
 
 
 
 
 
 
TM 102 
การจัดและเรียงพิมพดวยคอมพิวเตอร        3หนวยกิต 
(Desktop Publishing and Typesetting) 
ความรูเกี่ยวกบัเครื่องมืออุปกรณ ของการจัดพิมพดวยไมโครคอมพิวเตอร การใช การผลิตงานกับส่ือผสม การตอเชื่อม
อุปกรณเทคโนโลยีอ่ืนๆ การสรางขอมูล ตาราง อักษร ภาพ กราฟคตางๆ การใชเครื่องพิมพชนิดตางๆ การออกแบบ
งาน เชน ตวัอักษร ภาพ งานสกรีนสีตางๆ การพิมพหนงัสือพิมพ นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพชนิดอื่นดวยระบบพิมพไฟฟา 
การเลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมกับการผลิตงาน หลักการออกแบบจดัหนาส่ิงพิมพ จิตวิทยาการจดัหนาส่ิงพิมพ 
ตลอดจนวเิคราะห ปญหา อุปสรรค และประเมินผลคาตอบแทนการจดัพิมพดวยไมโครคอมพิวเตอร ในปจจุบนัเพื่อ
การพัฒนาการใชงานในอนาคต 



 
TM 103 
การผลิตส่ือดวยคอมพิวเตอร         3หนวยกิต 
(Computerized-Media Production) 
หลักและทฤษฎีการออกแบบงานเพื่อการผลิตส่ือดวยคอมพิวเตอร การวางแผนงาน ดาน แสง สี และภาพ หลักการผลิต
ส่ือใหมีมโนทศันที่มีประสิทธิผลแกผูรับสาร ตลอดจนแนวทางแกปญหาและการประเมินผลงานการผลิต การ
บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครือ่งมือการผลิต และอุปกรณคอมพิวเตอรตลอดจนแนวทางแกไข เพื่อใหเกิดสุนทรีภาพทาง
โลกทัศนเพื่อการพัฒนา การผลิตส่ือดวยคอมพิวเตอร 
 
TM 104 
เทคโนโลยีการนําเสนอและผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส       3หนวยกิต 
(Electronic Media Production and Media Presentation Technology) 
สํารวจขอมูล ความหมาย ส่ืออิเล็คทรกนิกส วิธีการนําเสนอสื่อในอดีต ตั้งแตยุคฟนฟศูิลปวิทยา (Renaissance) จนถึง
ยุคปจจุบัน วิเคราะหงานดานการแสดงและวิธีการนําเสนอสื่ออิเล็คทรอนิกสรูปแบบตางๆเพื่อประยุกตใชงานใหตรง
กับงานดานเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนปจจุบัน ปฎิบตัิการสรางสื่อเพื่อการนําเสนอดานแสง สี เสียง การออกแบบ 
ฉาก จากเครื่องมือเทคโนโลยีอ่ืน หรือ โปรแกรมคอมพวิเตอรที่เหมาะสม อภิปรายปญหา อุปสรรค และการ
ประเมินผลงาน  
 
TM 201 
เทคโนโลยีการใชส่ือยุคใหม         3หนวยกิต 
(Cable and New Communications Technologies) 
ความหมาย การสื่อสารผานระบบเคเบิล ดาวเทียม ประเภทเคเบิล วิทยกุระจายเสยีง วทิยุโทรทัศน SMATV โทรทัศน
ระบบสเตริโออริโอโฟนิค ผานเคเบิล เคเบลิโทรทัศน เทคโนโลยีการสงภาพแบบใหม เทเลเท็กซ วดิีโอเท็กซ ตลอดจน
การบริการขอมูลขาวสารดวยคอมพิวเตอร (CIS) ระบบตางๆ 
 
TM 202 
การเขียนบทเพื่อการสื่อสารมวลชน        3หนวยกิต 
(Script Writing for Mass Communication) 
ความหมาย จดุมุงหมาย ธรรมชาติของการเขียนบท ประเภทของบท ลักษณะ ชนิด และประโยชน ใชงานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรดานการสรางบทที่เหมาะสมกับงานวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร วิเคราะหเปรยีบเทียบการเขยีน
บทชนิดตางๆ เพื่อการประยกุตมัลติมิเดียเขากับงานสรางบทในดานอักษร ภาพ แสงสี เสียง และกราฟค เนนการสราง
ผลงานดานทัศนศิลปที่มีคุณภาพเพื่อจูงใจผูรับสาร ดวยผลงานที่ผลิตจากเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
 
TM 203 



การจัดการเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน        3หนวยกิต 
(Mass Communications Technology Management) 
วิธีการจัดการเชิงธุรกิจการสื่อสารมวลชน นโยบาย ปญหา อุปสรรค และขอจํากดัในการจัดการเกณฑ และหลักการนํา
อุปกรณ เครื่องมือมาใชในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ การวางแผนงาน ระบบงาน การใชงานขอมูลตลอดจน
ประโยชนดานโทรคมนาคมที่เกี่ยวของงานสื่อสารมวลชน เชน ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โทรศัพท เทเล็กส แฟกส 
วิทยุส่ือสาร ฯลฯ ที่สัมพันธกับงานสื่อสารมวลชนในเชิงธุรกิจ ดานการจัดการเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 
 
TM 301 
เทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดีย         3หนวยกิต 
(Multimedia Communications Technology) 
ความหมาย ภมูิหลัง รูปแบบ การผลิต ระบบตางๆ และองคประกอบการสื่อสารมัลติมีเดียดจิิตอลออดิโอ วีดีโอ ซีดีรอม 
ADSL ,LANS ,ATM, มัลติมีเดียกับ PC การประชุมมัลติมีเดียในองคกร การติดตอส่ือสารกับมวลชน ระบบเสียง 
กราฟค และภาพ รวมทั้งหวัขอตางๆดานการพิจารณานํามัลติมีเดียทั้งระบบมาใชกับระบบการศึกษา อยางมีประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผล 
 
TM 302 
เทคโนโลยีการสื่อสารผานเครือขาย        3หนวยกิต 
(Networking Communications Technology) 
ศึกษาลักษณะ ระบบการทํางาน กรรมวิธีการสรางสื่อผานระบบอินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีการสื่อสาร การเผยแพร
ขาวสารขอมูลในสังคม ไปยงัสวนตางๆของสังคม ผลกระทบของการเผยแพรขาวสารขอมูลที่มีตอองคกรที่กี่ยวของกับ
การสื่อสารมวลชน โดยเนนบทบาทของการใชเทคโนโลยีในการถายทอดขาวสารดานเศรษฐกจิ การเมือง และสังคม
ในระบบการสื่อสารมวลชน 
 
 
TM 303 
การออกแบบกราฟคและแอนิเมชั่นเพื่อการสื่อสารมวลชน      3หนวยกิต 
(Graphic Design and Animation for Mass Communication) 
ลักษณะ ระบบ การใชงานสื่อกราฟค และแอนเิมชั่นดานการเผยแพร โฆษณา ประชาสัมพันธตลอดจน การออกแบบก
ราฟคและแอนิเมชั่น เพื่อการสื่อสารในดานการศึกษาการปฏิบัติการ งานออกแบบสือ่กราฟค และแอนิเมชั่น โดย
พิจารณาความเหมาะสม ความรับผิดชอบตอวัฒนธรรมมวลชนโดยรวมเนนงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนาสังคม 
ประเทศชาต ิ
 
TM 304 



เทคโนโลยีการจัดการการสือ่สารดวยกราฟค       3หนวยกิต 
(Graphic Communication Management Technology) 
จุดประสงค เปาหมาย การจดัการสื่อสารมวลชน เทคนิคการจัดการสื่อกราฟค โทรคมนาคมเหมาะสมกับงานผลิต
ส่ือมวลชนการเลือกใชเทคโนโลยี การวางแผน ทฤษฎีองคการ ภาวะผูนํา ทีมงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเครื่องมือ
อุปกรณ ระบบความคุมคุณภาพ งบประมาณ การปรับระบบ วิเคราะหประสิทธิภาพ ตลอดจนการประเมินการจดัการ
ส่ือทั้งระบบ รวมทั้งปญหากฎหมายที่ควบคุมระบบการสื่อสารมวลชนทั้งในประเทศ และกฎหมายระหวางประเทศ 
 
TM 305 
เทคโนโลยีการผลิตภาพเบื้องตน         3หนวยกิต 
(Introduction to image Production Technology) 
หลักและวิธีการสรางภาพดวยกรรมวิธีตางๆ การถาย การเปลี่ยน ยายภาพ วาดภาพ เขยีนภาพพิมพ และสําเนาภาพ 
เทคนิคการสแกนภาพขาวดาํ ภาพสี ภาพมติิศิลปประเภทตางๆเทคนิคการวิเคราะหภาพ การวิเคราะหสกรีน สี งานผลิต
ภาพทุกประเภทที่ปรากฏตอส่ือมวลชน รวมตลอดถึงบทบาท หนาที่รับผิดชอบที่มีตอสังคม 
 
TM 306 
จิตวิทยาการสือ่สารกับการเปลี่ยนความคดิเห็น       3หนวยกิต 
(Communication Psychology and shaping Opinion) 
ธรรมชาติของส่ือ กระบวนการสื่อสารแตละประเภท อิทธิพลของสื่อดานการจูงใจ ความคิดเห็นทัศนคติ การรับรู
ขอมูลขาวสารของบุคคลและมวลชน จิตวทิยาการจูงใจผูรับสาร หลักการออกแบบ และการผลิตงานเพื่อตอบสนอง
การจูงใจเพื่อเปล่ียนความคดิเห็นการโนมนาวใจบุคคล กลุม หรือ มวลชนดวยเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน เนนจติวิทยา
ดานการสื่อความหมายดวยภาษา เสียง และภาพกราฟคตางๆ 
 
 
 
 
TM 307 
ประเด็นเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน        3หนวยกิต 
(Mass Communication Technology Issues) 
สัมมนาปญหาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ดวยสัญลักษณ ภาพถาย เทคโนโลยีการพิมพดานภาพเคลื่อนไหว 
ภาพยนตร โทรทัศน ภาพวิดทิัศน ภาพถายระบบดิจิตอล ฯลฯ เนนปญหาตางๆในการนํามาใชในอาชีพ การงานใน
ปจจุบันทั้งแงทฤษฏีและปฏิบัติ การรวบรวมขอมูลการวเิคราะห ขอมูลการผลิต อภิปรายปญหา เพือ่แนวทางแกปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นในปจจุบนัและแนวโนมทีจ่ะประสบในอนาคต 
 
TM 401 



การวิจยัทางเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน        3หนวยกิต 
(Research in Mass Communication Technology) 
ระเบียบวิธีวิจยั ทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณวิธีการคนหาขอมูล วรรณกรรมที่เกี่ยวของ แหลงขอมูล ดานเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชนในอดตีและปจจุบัน การออกแบบวจิัยดานสื่อสารมวลชนการวิคราะหขอมูลการออกแบบการทดลอง 
กึ่งการทดลอง ตลอดจนการออกแบบวจิัยวิธีผสมผสาน การตีความขอมูลดานเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และการ
สรุปผลการคนควาวจิัย 
 
TM 402 
การวิจยัประยกุตดานเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน       3หนวยกิต 
(Applied Research in Mass Communication Technology) 

 

สภาพปจจุบนัดานเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนที่นํามาใชในเชิงธุรกิจการสื่อสารมวลชน ปญหาอุปสรรค และขอจํากดัใน
การนําส่ือมวลชนมาใชเผยแพร โฆษณา ประชาสัมพันธ ปฏิบัติการสํารวจตลาด รวบรวมขอมูลดานสมมติฐาน การ
วางแผนงาน วเิคราะห ตีความปญหาดานเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนในตลาดรายงาน อภิปรายผลสรุปจากขอมูลทั้งหมด 
เพื่อนําเสนอทีป่ระชุมหรือการสัมมนาตอไป 
 
TM 403 
การจัดหนาและการออกแบบ         3หนวยกิต 
(Layout and Design) 
การออกแบบการปฎบิัติการตางๆ การใชกราฟค การผลิตส่ือตางๆดวยการใชคอมพิวเตอร โดยการใชโปรแกรมการจัด
หนาที่เหมาะสมในการออกแบบจัดหนาแตละประเภท 
 
 
 
 
 
TM 404 
ผลกระทบของสื่อมวลชนกบัสังคม        3หนวยกิต 
(The Impact of Mass Media on Society) 
ศึกษาดานสังคมศาสตรกับวฒันธรรมมวลชน ที่ไดรับผลจากสื่อมวลชน เนนในเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติในการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย มุงศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีผลกระทบกบัสื่อหนังสือพิมพ การเปลี่ยน 
แปลงระหวางการเมืองและหนังสือพิมพ ผลของการใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีตอกนั รวมทั้งการเมืองและวิถีสังคม 

TM 405 
เทคโนโลยีวารสารศาสตรการแพรภาพและเสียง       3หนวยกิต 



(Technology of Broadcast Journalism) 
การรายงานขาวโทรทัศน การผลิตวิดีโอประกอบขาว ตลอดจนการตดัตอขาว การนําเสนอขาวทางวทิยุและโทรทศัน 
นักศึกษาตองศึกษาถึงการใชกลอง การบันทึกภาพนอกสถานที่ เทคนิคการสัมภาษณขณะบันทึกภาพในเหตกุารณ และ
องคประกอบของเรื่องราวที่จะผลิตและนําเสนอ 
 

TM 407 

คนควา รวบรวม ประเด็น ปญหาตางๆดานเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนในสังคมปจจุบัน การวิเคราะหประเด็นปญหา 
อภิปราย หลักการอางอิงขอมูลตางๆ การรวบรวมขอสนเทศ การคนหาระบบขอมูล หลักการวเิคราะห ตีความขอมูล ที่
ปรากฏ ขอเท็จจริง รวบรวมความคิด มโนทศัน ของกลุม ความคิดเหน็ของกลุมตางๆตลอดจนหาขอสรุปผล และแนว 

TM 406 
การใชคอมพิวเตอรชวยรายงาน         3หนวยกิต 
(Computer-Assisted Reports) 
การพัฒนาเทคนิคการรายงานเหตกุารณ เร่ืองราว ปรากฏการณ หรือขาวประเภทตางๆที่ตองใชคอมพิวเตอรเขามาชวย
รายงานเพื่อความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนจริง รวมตลอดถึงการใชคอมพิวเตอรชวยทาํการรายงานขาวระดับประเทศ 
เสนอตอประชาชน 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน       3หนวยกิต 
(information Technology and Mass Communication) 
ศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม แนวคิดการใชระบบคอมพิวเตอรซอรฟแวรในระบบ
การสื่อสารมวลชน รวมทั้งการวางแผนการใชเทคโนโลยดีานคอมพิวเตอร และการสื่อสารใหเหมาะสมตอลักษณะ
เศรษฐกิจ และสังคมในแตละประเภท 
 
TM 408 
เทคโนโลยีการตัดตอขาว          3หนวยกิต 
(News Editing Technology) 
เทคนิคการตัดตอขาว กําหนดใหมกีารปฏิบัติจริงจังอยางนอย 3 ช่ัวโมง เกี่ยวกับเครือ่งมือการตัดตอ ทั้งภาพและเสียง 
เลือกเรื่องราว เนื้อหา หรือขาวประเภทตางๆ โดยมีผูชํานาญในการฝกปฏิบัติจริง 
 
TM 409 
ประเด็นสําคัญดานเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน       3หนวยกิต 
(Current Issues in Mass  Communication Technology) 

ทางการแกปญหาในการสื่อสารมวลชนในปจจุบันและอนาคต 
 
TM 410 



การรายงานผานไซเบอรสเปส         3หนวยกิต 
(Cyberspace Reporting) 
สํารวจโลกคอมพิวเตอร  ที่มีผูใชจํานวนมาก  เครือขายสื่อสารทั่วโลก  ศึกษากระบวนการ “ชุมชนเสมือนจริง” (Virtual 
communities) สํารวจถึงการใชอินเตอรเน็ตที่สรางความเปนผูนําไมเพยีงแตดานการวจิัย  แตยังสรางความคุนเคยกับ
ระบบที่เปนวฒันธรรมของมนุษยอีกดวย 
 
TM 411 
ปฏิบัติการสื่อมวลชน          3หนวยกิต 
(Mass Media Workshop) 
ปฏิบัติการสื่อสารมวลชน  เลือกปฏิบัติตามประเภทที่ตองการ  การกระจายเสียง  หรือส่ือส่ิงพิมพ   
หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ภาพทางวารสารศาสตร  ส่ือใหม ฯลฯ  นักศกึษาตองใชเวลาปฏิบัติการอยางนอย 2 วนั ตอ
สัปดาห  ของการเลือกปฏิบัติการสื่อที่ตนสนใจนัน้ 
 
TM 412 
การประยกุตใชเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน        3หนวยกิต 
(Application of Mass Communication Technology) 
หัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนสาขาตางๆ คนควาหาความรู  เพิ่มเติม  แสวงหาความ
จริง  องคความรู  ใหมที่ไดจากการวิเคราะห  เปรียบเทยีบ  ตามที่นักศกึษาคนควาดวยตนเอง  เพื่อเปนการเสริมกรอบ
ความคิด  ในการเตรียมงาน  กอนการเขยีนสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
TN 233 
การเขียนแบบการชาง          2หนวยกิต 
(Technical Drawing) 
PR : MA 112 (แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2) 
         PH 112 (ฟสิกสพื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 2) 

ชีวเคมีและเทคโนโลยี          2หนวยกิต 

ทฤษฎีการเขียนแบบและการฝกการเขียนแบบ
 
TN 311 



(Biochemistry and Technology) 
PR : CH 112 (เคมีอินทรีย 2) 
         CH 234 (ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห) 

ปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี         1หนวยกิต 

พืชเศรษฐกจิสําหรับอุตสาหกรรม         2หนวยกิต 
(Economic Plants for industry) 
PR : BO 216 (พืชเศรษฐกจิ) 
         FT 221 (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน) 

(Packaging and Storage) 
PR : TN 321 (การทํางานของหนวยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี) 

การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐานเกีย่วกับสารชีวโมเลกุลที่พิจารณาถึงพืชวัตถุดิบ เทคนิคการสกัดดวยวิธี
ตาง ๆ เชน สกัดดวยอินทรียเคมีสาร สกัดดวยการตกตะกอนและอื่น ๆ ที่นาสนใจ ศกึษาสวนประกอบทางเคมี 
คุณสมบัติและการทดสอบสารเหลานั้น เทคนิควิธีการเกบ็และการถนอมรักษา
 
TN 312 

(Biochemistry and Technology Laboratory) 
PR : TN 311 (ชีวเคมีและเทคโนโลยี) 
การทดลองในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยกสารชวีโมเลกุลประเภทตาง ๆ ออกมาจากพืชวัตถุดบิ โดยใชเทคนิค
วิธีการสกัดดวยสารอินทรีย สกัดดวยการตกตะกอนการหมุนเหวีย่งและอื่น ๆ การทําสารเหลานี้ใหบริสุทธิ์ การ
ทดสอบคุณสมบัติของชีวโมเลกุลประเภทตาง ๆ 
 
TN 313 

การศึกษาพืชที่นํามาใชประโยชนสําหรับอุตสาหกรรม ทั้งที่เปนเรื่องของพืชทําอาหาร พืชเพื่อใชงานกอสราง พืชทํายา 
พืชที่ใหสวนใย ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญของมนุษย ในชวีิตประจําวนั เทคนิคการนําสวนตาง ๆ ของพืชมาใชใหเกิด
ประโยชนและประโยชนใชงานการเก็บและถนอมรักษา การแกปญหาของเสียจากพชื
 
 
TN 314 
การบรรจุหีบหอและการเกบ็รักษาผลิตภณัฑอาหาร       2หนวยกิต 

เทคนิคการบรรจุหีบหอและเก็บรักษาของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อประโยชนในดานการสงจําหนายทั้งภายในและ
ตางประเทศ ใหผลิตภัณฑมคีุณภาพและรกัษาคุณภาพไดยาวนาน ทั้งนี้คํานึงถึงดานความแข็งแรง ความงามและดึงดูด
ความสนใจตอผูใชหรือผูซ้ืออีกดวย 
TN 321 
การทํางานของหนวยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี       3หนวยกิต 



(Unit Operations in Chemical Engineering) 
PR : CM 221 (เคมีอินทรีย 1) 

(Unit Operations Laboratory) 
PR : TN 321 (การทํางานของหนวยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี) 

(Chemical Process Industries) 
PR : CM 221 (เคมีอินทรีย 1) 
        CH 234 (ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห 1) 

(Chemical Process Industries Laboratory) 
PR : TN 323 (กระบวนการอตุสาหกรรมทางเคมี) 

พื้นฐานทางวศิวกรรมสําหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การทาํสมดุล มวลสารและพลังงานกลศาสตรของไหล
และการถายเทความรอน จลนศาสตร และชนิดปฏิกรณ ปฏิบัติการเฉพาะหนวยสําหรับกระบวนการแยกผลิตภณัฑ 
กระบวนการทางเคมีและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกีย่วของกับการเปลี่ยนวัตถุดิบเปนผลิตภัณฑทีใ่หประโยชนและ
ผลกําไร
 
TN 322 
ปฏิบัติการทํางานของหนวยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคม ี      2หนวยกิต 

งานภาคปฏิบตัิเกี่ยวกับแตละขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนวัตถุดิบเปนผลิตผลทางอุตสาหกรรม
 
TN 323 
กระบวนการอตุสาหกรรมทางเคมี         2หนวยกิต 

การแนะนํากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีหลายชนิดที่ผลิตสารเคมี เสนใยสิ่งทอ น้ําตาล กระดาษ ปโตรเลียม 
ผลิตภัณฑยา เปนตน ทั้งนี้รวมถึงแผนผังในขบวนการผลิตและการประเมินราคาการผลิตอีกดวย
 
 
 
 
TN 324 
ปฏิบัติการกระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี       1หนวยกิต 

งานภาคปฏิบตัิเกี่ยวกับการทําน้ําใหสะอาด การผลิตปุยเอ็น-พี-เค การสกัดน้ํามันพืชและกระบวนการอุตสาหกรรม
อยางอื่นที่สนใจนํามาทําการทดลอง
 
TN 325 
ส่ิงแวดลอมและมลภาวะ          2หนวยกิต 



(Environment and Pollution) 
PR : TN 323 (กระบวนการอตุสาหกรรมทางเคมี) 

(Fuel and Energy) 
PR : TN 323 (กระบวนการอตุสาหกรรมทางเคมี) 

TN 421 

(Technology Transfer) 
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 

 

TO 201 

(Tourism Industry) 

การศึกษาสิ่งแวดลอมและมลภาวะทีเ่กิดมาจากอากาศ น้าํ และเสียง เพือ่ใหทราบถึงแหลงที่มา การปองกันและการ
แกปญหา 
TN 326 
เชื้อเพลิงและพลังงาน          2หนวยกิต 

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมจลศาสตรและอุณหพลวัตร การใชงานและการ
ประหยดั การเกิดไฟไหมและการระเบดิ ปญหามลภาวะเมื่อเชื้อเพลิงและพลังงานที่เปนกาซธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง 
น้ํามันปโตรเลียมและไมฟน
 

การถายทอดเทคโนโลยี          2หนวยกิต 

เทคนิคและวิธีการดําเนนิการถายทอดเทคโนโลยีดวยการอธิบายงาย ๆ และชัดเจนจากผูทําการทดลอง หรือนักวจิยั
ไปสูประชาชนหรือผูใช
 

 
 
 
 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว         3หนวยกิต 

ศึกษาความรูเบื้องตน แนวคดิ ปจจยัตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยว พัฒนาการของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
ความสําคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตอเศรษฐกจิ สังคม การเมืองการปกครอง องคประกอบของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐ และบทบาทขององคกรตางๆในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว รวมทั้งขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
 
TO 202 
พฤติกรรมนักทองเที่ยว          3หนวยกิต 



(Tourist Behavior) 

(Tourism Business Management 1) 

การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 2         3หนวยกิต 
(Tourism Business Management 2) 

(Tourist Guide) 

ศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยว วตัถุประสงคของการทองเที่ยว กระแสพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจ
ของนักทองเทีย่วที่จะซื้อสินคาและบริการทองเที่ยว การจําแนกนักทองเที่ยวตามวยั เพศ สถานภาพและอาชีพ รวมทั้ง
พฤติกรรมที่แตกตางกันทางสังคม วัฒนธรรมและศาสนาของนักทองเทีย่ว
 
TO 301 
การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 1         3หนวยกิต 

ศึกษาการจดัการธุรกิจทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ ตัวแทนจําหนายธุรกจิทองเที่ยว การบริหารงานภายใน
องคกร นโยบาย การวางแผนการผลิตบริการนําเที่ยว รูปแบบการจัดนําเที่ยว การคดิตนทุนกําไร การเขียนรายงาน การ
จัดการเดินทาง ตลอดจนความสัมพันธและการทําธุรกิจรวมกับธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบริการ
เดินทางทองเที่ยว รวมทั้งการติดตามประเมินผล 
 
TO 302 

ศึกษาองคประกอบและปจจยัที่มีผลตอตลาดการทองเที่ยว การกําหนดกลุมเปาหมาย สินคาทางการทองเที่ยว การ
วางแผน การดาํเนินการ และการสงเสริมการคลาดทองเที่ยว รวมทั้งชองทางการจําหนายบริการทองเที่ยว รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผล
 
 
 
 
 
TO401 
หลักการมัคคุเทศก          3หนวยกิต 

ศึกษาความหาย ความสําคัญของมัคคุเทศก ตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว คณุสมบัติ บทบาทหนาที ่จรรยาบรรณ การ
ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก และเทคนิคการนําชม ตลอดจนความรูที่เกีย่วของกับงานมคัคุเทศก เชน ระเบียบพิธีการเขา-
ออกราชอาณาจักร งานบริการของสายการบิน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรงแรม การแลกเปลี่ยนเงินตรา การถายภาพ
เบื้องตน การแกไขปญหาเฉพาะหนา การใหความปลอดภัยแกนกัทองเที่ยว รวมทั้งศกึษาทรัพยากรแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของประเทศ
 
TO 402 



การทองเที่ยวแบบยั่งยืน          3หนวยกิต 
(Sustainable Tourism) 

(Seminar on Tourism) 

(Convention Business Management) 

ศึกษาความหมาย ความเปนมา แนวคดิ สถานการณและแนวโนมของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน องคประกอบที่เกีย่วของ
และการจดัการทองเที่ยวแบบยั่งยืนโดยเนนหลักการและการดําเนินการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ระบบนิเวศและสมดุล
ธรรมชาติ การสื่อความหมายและการทองเที่ยวธรรมชาต ิการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว รวมทัง้ขอกําหนดและ
กฎหมายทีเ่กีย่วของกับทรัพยากรการทองเที่ยว
 
TO 403 
สัมมนาการทองเที่ยว          3หนวยกิต 

ศึกษาประเด็นปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับอตุสาหกรรมการทองเที่ยวโดยเนนใหนักศกึษาอภิปรายและวิเคราะหโดยใช
หลักทฤษฎีความรูที่ไดเรียนมา
 
TO 404 
การจัดการธุรกิจการประชุม         3หนวยกิต 

ศึกษาความเปนมาความสําคญัของธุรกิจการประชุม การจัดการธุรกิจการประชุมซ่ึงเปนกลุม MICE ไดแก การพบปะ
สังสรรค การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การประชุมสัมมนา งานแสดงสนิคาและนิทรรศการ รวมทั้งศึกษาศักยภาพของ
ประเทศในการเปนศูนยกลาง แนวทางการพัฒนาและปญหาอุปสรรคของการจัดการธุรกิจการประชุม
 
 
 
 
 
TP 102 
เทคโนโลยีการพิมพ          3หนวยกิต 
(Printing Technology) 
ลักษณะและความสําคัญของการพิมพ เทคโนโลยีการพิมพ วัสดุที่ใชในการพิมพ เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตส่ือ
ส่ิงพิมพประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ นติยสาร วารสาร และสิ่งพิมพอ่ืนๆ 
 
TP 104 
การเรียงพิมพ           3หนวยกิต 
(Type-Setting) 



การเรียงพิมพระบบตางๆ เชน การเรียงพิมพดวยมือ การเรียงพิมพดวยเครื่อง เทคโนโลยีการเรียนพมิพสมัยใหม เชน 
การเรียงพิมพดวยแสง ซ่ึงควบคุมโดยคอมพิวเตอร ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการเรียงพิมพ 
 
TP 201 
ระบบการพิมพ           3หนวยกิต 
(Printing Processes) 
หลักการของการพิมพระบบตางๆ แมพิมพและกระบวนการพิมพแตละระบบ เชน ระบบเลตเตอรเพรส ระบบออฟเซท 
ระบบกราเวยีร ฯลฯ เปรียบเทยีบการใชงานของการพิมพแตละระบบ 
 
TP 202 
คอมพิวเตอรสําหรับงานพิมพ         3หนวยกิต 
(Computers Used in Printing) 
ศึกษาคอมพวิเตอรที่ใชในงานพิมพ เชนโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตางๆ ที่ใชในงานผลิตส่ือส่ิงพิมพ และงานการ
พิมพ 
 
TP 203 
การประกอบฟลม          3หนวยกิต 
(Film Assembly) 
อุปกรณการประกอบฟลม การประกอบฟลมลายเสนและภาพขาวดํา การประกอบฟลมลายเสนและภาพสี การ
ประกอบฟลมดวยมือ และการใชเทคโนโลยี  
 
 
 
 
 
TP 301 
เทคนิคการพิมพ           3หนวยกิต 
(Printing Techniques) 
เทคนิคตางๆที่ใชในงานพิมพ ความรูดานอุปกรณการพมิพ เชนเครื่องพิมพชนิดตางๆ โครงสรางของเครื่องพิมพ การ
ใชงานและการบํารุงรักษา การใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
TP 302 
วัสดุทางการพมิพ          3หนวยกิต 
(Printing Materials) 



ประเภทของวสัดุทางการพิมพ เชน กระดาษ พลาสติก ฟอยด โลหะ แท โพลิเมอร คุณสมบัติของวสัดุ การเลือกใช การ
เปรียบเทียบและประเมินวัสดุพิมพแตละประเภท 
 
TP 303 
เทคโนโลยีการออกแบบสิ่งพิมพ         3หนวยกิต 
(Printing Design Technology) 
หลักการและองคประกอบของการออกแบบงานสิ่งพิมพ ประเภทตางๆ เชน การออกแบบ นามบัตร บัตรเชิญ กลอง
รูปทรงตางๆ และอื่นๆ การใชเทคโนโลยใีนการออกแบบสิ่งพิมพ 
 
TP 304 
เทคโนโลยีการผลิตหนังสือ         3หนวยกิต 
(Book Production Technology) 
เทคโนโลยีการจัดทําหนังสือแบบตางๆการกําหนดขนาด การจัดวางหนา การออกแบบหนา การพบัหนังสือแบบตางๆ
การจัดทํารูปเลมหนังสือ การกําหนดวิธีการเขาเลมของสิ่งพิมพ เชน หนังสือ ตํารา วารสารตางๆ 
 
TP 305 
การออกแบบบรรจุภัณฑ          3หนวยกิต 
(Packaging Design) 
ศิลปะการออกแบบเพื่องานบรรจุภัณฑประเภทตางๆ การเลือกวัสดุ การออกแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของสินคา 
ทั้งนี้เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกบัสินคา 

 

 
 
 
 

TP 306 
เทคโนโลยีส่ิงพิมพเฉพาะประเภท         3หนวยกิต 
(Specialized Publication Technology) 
ธรรมชาติ ประเภท องคประกอบ และลักษณะของสิ่งพิมพเฉพาะ เชน หนังสือ พิมพ วารสาร นิตยสารในองคกร 
โปสเตอร โบวชัวร จดหมายขาว ฯลฯ เทคนิคการพิมพส่ิงพิมพเฉพาะกิจใหนาสนใจ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ผลกระทบของสิ่งพิมพเฉพาะกิจตอสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 
TP 402 
หมึกพิมพ           3หนวยกิต 



(Printing Ink) 
ความรูเกี่ยวกบัหมึกพิมพ เชน สี ความหนดื ความเหนียว การแหงตวั การเรียงตัวของผงสี การยึดตดิกับวัสดพุิมพ การ
กระจายของผงสี การผสมสี ความเพีย้นของสี คุณสมบัติของสีที่เหมาะสําหรับงานพมิพแตละประเภท 
 
TP 403 
การแยกสีทางการพิมพ          3หนวยกิต 
(Color Separation) 
ทฤษฎีสี แสง ระบบ และวิธีแยกสแีบบตางๆ การแยกสีดวยกลองถายภาพทางการพิมพ และการใชคอมพิวเตอร การ
แยกสี จากตนฉบับชนิดตางๆ การควบคุมคุณภาพและการประเมินผลดานการแยกสทีางการพิมพ 
 
TP 404 
การผลิตส่ือส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร        3หนวยกิต 
(Desktop Publishing) 
แนวความคิด ในกสนผลิตส่ิงพิมพยุคใหม การใชคอมพิวเตอรในกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปตางๆ ในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ 
 
TP 405 
การพิมพออฟเซต          3หนวยกิต 
(Offset Lithography) 
หลักการพื้นฐานของการพิมพออฟเซต การทําแมพิมพ น้ํายาฟาวนเทน ระบบการทาํชื้น ระบบหมกึ ระบบการกดพิมพ
สวนตางๆของเครื่องพิมพ การควบคุมงานพิมพ การประเมินคุณภาพงานพิมพ 
 
 
 
 
TP 406 
การพิมพไรสัมผัส          3หนวยกิต 
(Non-impact Printing) 
การพิมพไรสัมผัสแบบตางๆ เชน การพิมพระบบเลเซอร ระบบถายโอนความรอน ระบบพนหมกึ ระบบอิเลคทรอโพ
โตกราฟ ระบบแมกเนโนกราฟ คุณสมบัตแิละลักษณะเฉพาะตัวของการพิมพไรสัมผัสประเภทตางๆ 
 
TP 407 
การบริหารจัดการสํานักพิมพ         3หนวยกิต 
(Printing Management) 



การบริหารสํานักพิมพ การจดัองคกรดานการพิมพ การวางแผนการผลิต การจัดการสวนตางๆในสํานกัพิมพ การ
บริหารงานบุคคล การประมาณราคา การบริหารวัสดุ และครุภัณฑในสํานักพิมพ 
 
TP 408 
ธุรกิจการพิมพ           3หนวยกิต 
(Printing Business) 
แนวคดิเกีย่วกบัธุรกิจการพิมพ มูลคาของธุรกิจการพิมพภายในประเทศและระหวางประเทศ การจดัองคกรในธุรกิจ
การพิมพ การบริหารงานบุคคล บริหารงานผลิต และบริหารองคกร กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจ
การพิมพ ปญหาอุปสรรคและแนวโนมของธุรกิจการพมิพ 
 
TP 409 
การวิจยัทางการพิมพ          3หนวยกิต 
(Research on Printing) 
ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจยั การศกึษาคนควาขอมูล แหลงขอมูลเพื่อการวิจยัดานการพิมพ การออกแบบการ
วิจัยดานการพมิพ การดําเนนิการวจิัย การสรุปและอภิปรายผล 
 
TP 410 
การออกแบบรปูเลม          3หนวยกิต 
(Book Design) 
การออกแบบรปูเลมหนังสือแบบตางๆ การพับหนังสือ การเย็บเลมหนังสือแบบตางๆ การเลือกและวิเคราะหงานเพื่อ
การออกแบบและเย็บเลมหนังสือ เครื่อง มือ เทคโนโลยีการออกแบบรูปเลม การซอมและการเย็บเลมหนังสือเกา 
เอกสารประวตัิศาสตร 
 
 
 
TP 412 
การพิมพบรรจุภณัฑ          3หนวยกิต 
(Package Printing) 
รูปแบบของหบีหอและบรรจุภณัฑ การสรางแมพิมพสําหรับหีบหอและบรรจุภณัฑ กระบวนการและขั้นตอนการพิมพ 
การพบั การตดั การเคลือบงานพิมพบรรจภุัณฑ การพับบรรจุภัณฑประเภทตางๆ 
 
TP 413 
กรณีศึกษา           3หนวยกิต 
(Case Study) 



นักศึกษาเสนอโครงงานดานสิ่งพิมพและเทคโนโลยีการพิมพที่ตนสนใจ และเสนอภาควิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติเร่ืองที่
ศึกษาและอนมุัติอาจารยผูควบคุมดูแล 
 
TP 414 
ประสบการณวิชาชีพ          3หนวยกิต 
(Practicum) 
นักศึกษาเลือกสถาบัน องคกรเพื่อฝกปฏิบัติงานดานสิ่งพมิพหรือเทคโนโลยีการพิมพ โดยทําแบบรายงานการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ตามทีภ่าควิชากําหนด 
 
TR 203 
การขนสงทั่วไป           3หนวยกิต 
(Introductory Transportation) 
ศึกษาลักษณะตาง ๆ ของอุตสาหกรรมการขนสง เชนความสําคัญและบทบาทของการขนสง ภาวะการแขงขันใน
อุตสาหกรรมการขนสง อิทธิพลของการขนสงตอการประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ฯลฯ 
 
TR 301 
การจัดการกิจการพาณิชยนาว ี         3หนวยกิต 
(Shipping Management) 

(Bus and Truck Management) 

 

(Airline Industry Management) 

ศึกษาประวัติการเดินเรือพาณิชย โครงสรางและลักษณะอุตสาหกรรมการเดินเรือ การปฏิบัติงานของบริษัทเดินเรือ
ชนิดตาง ๆ การจัดองคการของบริษัทเดินเรือพาณิชย การจัดหาเรือ การจัดทําเอกสารและพิธีการศลุกากรของเรือและ
สินคา คาใชจายในการขนสงทางทะเล ชมรมเดินเรือ และอัตราคาระวางตาง ๆ ระบบการขนสงคอนเทนเนอรและการ
ปฏิบัติงานของทาเรือ
 
 
 
TR 302 
การจัดการกิจการเดินรถโดยสารและรถบรรทุก       3หนวยกิต 

ศึกษาการดาํเนินงานบริการผูโดยสารและสินคาทางรถยนต การจัดงานบริหาร งานบุคคลการจัดตารางเดินรถ ตนทุน
และการกําหนดคาบริการ ตลอดจนระเบยีบขอบังคับในการประกอบกจิการดานนี้

TR 304 
การจัดการอุตสาหกรรมการบิน         3หนวยกิต 



ศึกษาการดาํเนินงานบริการผูโดยสารทางอากาศ การจัดงานบริหารงานบุคคล การจัดตารางการบนิ รายไดและรายจาย
ในการดําเนินงาน การกําหนดคาบริการของบริษัทการบินและทาอากาศยาน พระราชบัญญัติการบินพลเรือน และ
ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการขนสงผูโดยสารทางอากาศ
 

(Terminal Management) 

(Urban Transportation) 
ศึกษาการพัฒนาการตาง ๆ ดานการขนสงในตัวเมือง ความสัมพันธระหวางการพัฒนาตัวเมืองกับการขนสง ประเภท
ของการขนสงที่นํามาใชในตวัเมือง ตลอดจนปญหาของการขนสงในตัวเมืองและแนวทางแกไข 
 
TR 307 

(International Transportation) 

(Transportation Planning) 

(Traffic Management) 

TR 305 
การจัดการสถานีขนสง          3หนวยกิต 

ศึกษาการดาํเนินงานบริการของสถานีขนสงทางรถยนต ทาเรือ และทาอากาศยาน การจัดงานบริหาร งานบุคคล รายได 
และรายจายในการดําเนินงาน ระบบการขนถายและปฏิบัติงานในสถานีขนสง ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ที่ใหบริการ
 
TR 306 
การขนสงในตวัเมือง          3หนวยกิต 

การขนสงระหวางประเทศ         3หนวยกิต 

ศึกษาถึงบทบาทของการขนสงสินคาและผูโดยสารระหวางประเทศ การดําเนินงานขนสงระหวางประเทศทางอากาศ
และทางมหาสมุทร การจัดการสงสินคาออกและการนําเขาสินคาเขา หนวยงานที่ควบคุมการขนสงระหวางประเทศให
มีประสิทธิภาพตลอดจนปญหาตาง ๆ ที่ประสบและการแกไข
 
 
TR 402 
การวางแผนการขนสง          3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการวางแผนขนสง การประมาณอุปสงคของการขนสง สวนประกอบของแผนการขนสง การศึกษาความ
เปนไปไดของแผนการขนสง การเลือกแผนการขนสง การบริหารและประเมินผลแผนการขนสง
 
TR 404 
การจัดการกิจการขนสง          3หนวยกิต 



ศึกษาดานทฤษฎีและปฏิบัตขิองการ จัดการอุตสาหกรรมการขนสง ดานการขนสงสินคา การขนสงผูโดยสารและ
นักทองเที่ยว การจัดแบงแผนกงานตาง ๆ ของกิจการขนสง การวิเคราะหคาจางทดแทน การกําหนดเสนทางและการ
วิจัยการขนสง
 
TR 405 
ปญหาการจัดการขนสง          3หนวยกิต 
(Transportation Management Problem) 

(Transportation Pricing) 

(Transportation Regulations) 

พฤติกรรมการพูดและการฟง         3หนวยกิต 

ศึกษาถึงองคประกอบตาง ๆ ที่มีความสัมพนัธกับการขนสง อันกอใหเกิดปญหาดานการขนสงประเภทตาง ๆ ในอดีต
และปจจุบนั รวมทั้งการแกไขปญหาตาง ๆ เหลานั้น
 
TR 407 
การกําหนดคาบริการขนสง         3หนวยกิต 

ศึกษาโครงสรางเกี่ยวกับการกําหนดคาบริการของการขนสงประเภทตาง ๆ ทั้งทางรถยนต รถไฟ ทางน้ํา ทางอากาศ 
ความสัมพันธระหวางคาบรกิารขนสงตอกจิกรรม ทางเศรษฐกิจ
 
TR 408 
กฏขอบังคับในการจัดระเบยีบการขนสง        3หนวยกิต 

ศึกษากฏขอบงัคับของการขนสงในการจดัระเบียบและควบคุมการขนสงประเภทตาง ๆ 
 
 
 
 
TS 102 
การพูดเบื้องตน           3หนวยกิต 
(Fundamentals of Speech) 
หลักการพูดทัว่ไปของการพดู ประเภทตางๆของการพูดในที่สาธารณะ การพูดที่สัมฤทธิผล การจัดประชุม สัมมนา 
การสัมภาษณ และการอภิปราย 
 
TS 104 

(Speech Behaviors and the Audience) 



พฤติกรรมการพูด การประเมนิผล และการวิเคราะหพฤตกิรรมของบรรดาผูฟง ในแงจติวิทยาเพื่อพฒันาความสามารถ
ในการสื่อสารใหสัมฤทธิผล ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบตัิ 
 
TS 201 
หลักการพูดเพือ่ภาวะผูนํา          3หนวยกิต 
(Principles of Speech for Leadership Patterns) 
ลักษณะความเปนผูนํา ประเภทตางๆของการสื่อสาร การบังคับบัญชา การวินิจฉยัส่ังการ การอบรม ศิลปะการถายทอด
ของผูนําตอบุคคล และกลุมบุคคล ในลักษณะของผูนําระดับตางๆ 
 
TS 202 
การแสดง 1           3หนวยกิต 
(Performance 1) 
การแสดงในฐานะเปนพฤติกรรมทางสื่อสารของมนุษย สวนประกอบและรูปแบบการแสดงตางๆ วธีิส่ือสารของการ
แสดงรูปแบบนั้นๆ บทบาททางสื่อสารมวลชนของการแสดงเหลานั้น ตอสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะกลุมคนด ูการ
พัฒนารูปแบบและเนื้อหา เพือ่ประโยชนทางการสื่อสาร กฎหมายและกฎเกณฑทางการแสดง 
 
TS 203 
การพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ         3หนวยกิต 
(Speech for Business Communication) 
หลักการติดตอส่ือสารตางๆ เทคนิคการนําเสนอ เพื่อประสิทธิผลในการติดตอทางธุรกิจ และการบริการของหนวยงาน 
รวมทั้งการพูดเพื่อนําเสนอแนวความคดิสรางสรรคเชิงธุรกิจ 
 
 
 
 
TS 301 
การพูดในอาชพีส่ือมวลชน         3หนวยกิต 
(Speech for  Mass Media) 
หลักการพูดในอาชีพเพื่อส่ือสารมวลชนทางวิทยกุระจายเสียง และวทิยุโทรทัศน รูปแบบการพูดประเภทตางๆ การเปน
ผูประกาศ  การสัมภาษณ การอภิปราย และการเปนผูดําเนินรายการทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
 
TS 302 
การพูดจูงใจ           3หนวยกิต 
(Persuasive Speaking) 



หลักการ รูปแบบ ทฤษฎี และศิลปะของการพูดจูงใจ วิเคราะหผูรับสารในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม รวมทั้ง
การฝกพูดจูงใจในสถานการณตางๆ 
 
TS 303 
วาทนิพนธ           3หนวยกิต 
(Speech Composition) 
เทคนิคการเตรยีมบทวาทนิพนธ สําหรับบุคคลในฐานะและตําแหนงตางๆ โดยคํานึงถึงโอกาสและกลุมผูฟง 
 
TS 304 
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ         3หนวยกิต 
(Speech for Public Relations) 
ลักษณะ ประเภท และเทคนคิการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ การเตรียมการออกแบบ บท การวิเคราะหผูฟง กลยุทธการ
ใหสัมภาษณ การพูดแกไขวกิฤติการณทางการประชาสัมพันธ อันจะเปนประโยชน ตอการประชาสัมพันธของ
หนวยงาน ผลกระทบของการใชคําพูดที่มตีอภาพลักษณขององคการ 
 
TS 305 
ส่ือสารการแสดงเบื้องตน          3หนวยกิต 
(Introduction to Performing Arts) 
หลักการและเทคนิคเบื้องตนในการใชคํา เสียง สีหนา สายตา ทาทาง และการแสดงอารมณเพื่อประยุกตใชในการ
แสดงทางวิทยกุระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน  ภาพยนตร และละครเวท ี
 
 
 
 
 
TS 306 
การพูดเพื่อการนําเสนอ          3หนวยกิต 
(Oral Presentations) 
หลักการพูดเพือ่การนําเสนอ และพูดเพื่อเสนอบริการในรปูแบบตางๆ วเิคราะหพฤติกรรมและความตองการของผูฟง 
วิธีการสรางความสนใจ และศิลปะในการพูดเพื่อการจูงใจผูฟงเพื่อใหยอมรับในสิ่งที่นําเสนอนั้นอยางมีประสิทธิภาพ 
 
TS 307 
คอมพิวเตอรประยุกตสําหรับวาทนิเทศ        3หนวยกิต 
(Applications of Computers to Speech Communication) 



ศึกษาความเปนมา บทบาท ความสําคัญของการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในงานสื่อสารและวาทวิทยา 
ตลอดจนใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร เพือ่ชวยงานวาทนิเทศ ไดแก การคนควา เรียบเรียง การใชแผนภูมิ เปนตน เพื่อ
นําเสนอวาทนพินธ 
 
TS 401 
การพูดเพื่อการขาย          3หนวยกิต 
(Speaking for selling) 
ศึกษาหลักการพูด เพื่อขายสนิคาและขายบริการในรูปแบบตางๆ ศึกษาพฤติกรรมและความตองการของลูกคา วิธีการ
เรียกรองความสนใจ และวธีิการพูดเพื่อขายสินคาอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
TS 403 
การแสดง 2            3หนวยกิต 
(Performannce 2) 
พฤติกรรมการสื่อสารการแสดง ประเภทแสดงเปนกลุม การสอดแทรกขาวสารพัฒนาการ โดยไมกระทบกระเทือนรูป
แบบเดิม 
 
TS 404 
การอานตามนยัเนื้อหา          3หนวยกิต 

 

 

(Oral Interpretation) 
การอานตีความสาร โดยใชศลิปะการสื่อสาร วิเคราะหหลักทฤษฎี และฝกการอานออกเสียงใหถูกตองตามนัยเนื้อหา
ของบทรอยแกว เชน บทความ สารคดี บทรอยกรอง และละครศึกษา การใชอากปักิริยา และการใชเสียงเพื่อถายทอด
สารสูผูฟง ใหเกิดอารมณ ความรูสึกในเนื้อหานั้นๆ 
 
 

TS 405 
การเขียนบททางสื่อสารการแสดง         3หนวยกิต 
(Scriptwriting for the Performing Arts) 
การเขียนบทสาํหรับการแสดงอยางสั้นและอยางยาว และการทําจําลองสถานการณ โดยคํานึงถึงวิธีการสอดแทรก
ขาวสารพัฒนาการอยางมีประสิทธิภาพ 

TS 406 
บุคลิกภาพและมรรยาทวัฒนธรรม         3หนวยกิต 
(Personality and Mannerisms) 



การเสริมสรางบุคลิกภาพและมรรยาทวัฒนธรรมไทย และนานาชาตใินสังคมหลายรูปแบบ 
 

 
TS 408 
เทคนิคการนําเสนอและการจดักิจกรรมฝกอบรม       3หนวยกิต 
(Persentation and Training Activities) 

(Professional Practice in Speech Communication and Performing Arts) 

TS 410 

TV 101 

TS 407 
การเปนผูประกาศและพิธีกร         3หนวยกิต 
(The Art of The Announcer and Master of Crremonies) 
การเตรียมตวัและการดําเนนิรายการในการเปนโฆษก ผูประกาศ พิธีกร ผูสัมภาษณ และนักประชานิเทศ รวมทั้งการ
ปฏิบัติหนาที่ดงักลาวทางโทรทัศน 

การนําเสนอทีม่ีประสิทธิภาพ เทคนิคการนําเสนอ ทั้งดวยวาจา เปนลายลักษณอักษร การเตรียมการนําเสนอโครงการ
หรือโปรแกรมทั้งในเชิงธุรกิจ และในเชิงวิชาการ หลักการเลือกใชส่ือ เพื่อการนําเสนอแตละประเภท และวิธีการ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมการฝกอบรม ทั้งในดานการเปนผูจัดการ และการเปนวิทยากร 
 
TS 409 
การฝกงานทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง       3หนวยกิต 

ฝกทักษะและเสริมสรางประสบการณโดยตรง ในสาขาวาทวิทยา และสื่อสารการแสดง โดยครอบคลุมการพูด และ
การแสดงทุกรูปแบบ และทกุระดับในองคการตางๆ และในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหและประเมนิผลการพูดและ
การแสดง การเขียนตนฉบับสําหรับพูด ในฐานะและตําแหนงตางๆสําหรับทุกโอกาสรวมทั้งการเขียนบทสําหรับการ
แสดงทุกรูปแบบ 
 
 
 

การวิจยัทางวาทวิทยาและสือ่สารการแสดง        3หนวยกิต 
(Speech and Performance Research) 
ศึกษาทางทฤษฎี เทคนิค กระบวนการของการวิจยั การเกบ็รวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการเขยีนรายงานการวิจัย 
สําหรับใชในงานวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 
 

วิทยกุระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน       3หนวยกิต 
(Introduction to Radio and Television Broadcasting) 



ประวัติการกระจายเสียงทั้งในและตางประเทศ วิวฒันาการของการกระจายเสียง บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และ
อิทธิพลที่มีตอสังคม ในฐานะที่เปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง จรรยาบรรณของนักวทิยุและโทรทศัน 
 
TV 102 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร          3หนวยกิต 
(Language Communication) 
หลักความรูขัน้พื้นฐานเกีย่วกับธรรมชาติของภาษาและการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน ความสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสาร
ของตนเองและจากแหลงอ่ืน ฝกการใชคําและสํานวน ใหเหมาะสมกับความหมายของสาร ฝกการเรียบเรียงความคดิให
เปนระเบยีบ และการใชความคิดใหมีเหตุผล แสดงออกไดอยางคมคายตรงตามที่ตองการ 
 
TV 201 

การเขียนบทวทิยุโทรทัศน         3หนวยกิต 

 

TV 204 
ขาววิทยุโทรทัศน          3หนวยกิต 
(Television News Reporting) 

การเขียนบทวทิยุกระจายเสยีง         3หนวยกิต 
(Script Writing for Radio) 
หลักการเขียนบท วิธีการเขียนบทสําหรับรายการประเภทตางๆทางวิทยกุระจายเสียง ฝกปฎิบัติการเขียนบท
วิทยกุระจายเสยีง 
 
TV 202 

(Script Writing for Television) 
หลักการเขียนบท วิธีการเขียนบทสําหรับรายการประเภทตางๆทางวิทยโุทรทัศนฝกปฎิบัติการเขียนบทวิทยุโทรทศัน 
 
 

 
 
TV 203 
ขาววทิยุกระจายเสียง          3หนวยกิต 
(Radio News Reporting) 
หลักการคนควาขอมูลเขียนขาววิทยุกระจายเสียง หลักการพิจารณาถึงความสําคัญ ความนาสนใจของขาว การเขยีน
ตนฉบับขาว รูปแบบของรายการขาววิทยุกระจายเสยีงประเภทตางๆ การสัมภาษณเชิงขาว และการวจิารณขาว 
 



หลักการคนควาขอมูลเขียนขาววิทยุโทรทัศน หลักการพจิารณาถึงความสําคัญ ความนาสนใจของขาว การเขียน
ตนฉบับขาว รูปแบบของรายการขาววิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ การสัมภาษณเชิงขาว และการวิจารณขาว 
 
TV 205 
จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน        3หนวยกิต 

เทคนิคการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน      3หนวยกิต 

การจัดรายการวิทยกุระจายเสยีง         3หนวยกิต 

TV 303 

TV 304 
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง         3หนวยกิต 
(Radio Program Production) 

(Mass Media Ethics and Law) 
แนวคดิ สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวของกับ
ส่ือสารมวลชน บทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบของสื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตย ตลอดจนกรณีศกึษาในการ
วิเคราะหบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน 
 
TV 301 

(Acting Techniques for Radio and Television) 
หลักเกณฑและเทคโนโลยีการแสดงทางวทิยุและโทรทศัน เทคนิคการวิเคราะหบท เทคนิคการจําและทําความเขาใจ 
การใชเสียง เทคนิคการปฏิบัติการแสดงในหองกระจายเสียงวิทยแุละหองสงโทรทัศน 
 
TV 302 

(Radio Programming) 
ศึกษาหลักการและเทคนิคการจัดรายการประเภทตางๆ  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการผลิต การใชและการบํารุงรักษา
อุปกรณในหองสง 
 
 
 
 

การจัดรายการวิทยุโทรทัศน         3หนวยกิต 
(Television Programming) 
ศึกษาหลักการและเทคนิคในการจัดรายการประเภทตางๆ  เชน รายการขาว รายการสารคดี รายการละคร รายการ
สัมภาษณ รายการปกิณกะ รายการพิเศษ การจัดทําแผนผงัรายการ โดยคํานึงถึงวันเวลาที่เหมาะสมกับผูชมรายการ 
 



เทคนิคในการสรางสรรครายการ เพื่อผลประโยชนของผูฟงรายการ ฝกปฎิบัติการผลิตรายการเพื่อวตัถุประสงคตางๆ 
 
TV 305 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน         3หนวยกิต 
(Television Program Production) 

(Design of Set and Props) 

ศึกษากระบวนการ และเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ เชน รายการขาว รายการสารคดี รายการ
สัมภาษณ รายการปกิณกะ รายการดนตรี รายการพิเศษ รวมทั้งบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในการ
ผลิตรายการวทิยุโทรทัศน ฝกปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ 
 
TV 306 
การออกแบบฉากและอุปกรณประกอบฉาก       3หนวยกิต 

ศิลปะการออกแบบฉาก การสรางฉากและการจัดอุปกรณประกอบฉากสําหรับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนรูปแบบ
ตางๆ 
 
TV 307 
การแตงหนาและการออกแบบเครื่องแตงกาย        3หนวยกิต 
(Make-up Techniques and Costume Design) 
ทฤษฎีและปฎบิัติเกี่ยวกับเทคนิคการแตงหนาผูแสดงตามลักษณะนิสัย การแตงหนาเพื่อเปลี่ยนบุคลิกและวยั เทคนิค
พิเศษ เชน การแตงบาดแผล วิธีการออกแบบเครื่องแตงกายใหเหมาะสม 
 
 
 
 
 
TV 308 
เทคนิคสื่อสารการแสดง          3หนวยกิต 
(Techniques of Performing Communication) 
เทคนิคการเปลาเสียง และปรับเสียง เทคนคิการแสดงสีหนาทาทาง การใชเทคโนโลยีชวยในการแสดงอารมณให
เหมาะสม เทคโนโลยีการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกายผานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อส่ือความหมายใหสัมพันธ
กับบทบาท หนาที่ และจรรยาบรรณของนักแสดง 
 
TV 401 
การจัดการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน       3หนวยกิต 



(Broadcasting management) 
หลักการจัดการของสถานีวิทยุกระจายเสยีงและสถานีวิทยุโทรทัศน รวมทั้งโครงสรางองคกร การบริหารการ
ประเมินผล กฎระเบียบขอบงัคับที่เกี่ยวกับองคกรภายนอก แนวโนมในการจัดการองคกร 
 
TV 402 
ธุรกิจสื่อสารมวลชน          3หนวยกิต 
(Mass Communication Business) 
หลักการและเทคนิคการบริหารและการจดัการสื่อมวลชนประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน 
ภาพยนตร และการประชาสมัพันธเปนตวัวิเคราะหการตลาด การลงทุน และการจัดการประเภทตางๆ 
 
TV 403 
การวิจารณการแพรภาพและการกระจายเสยีง       3หนวยกิต 
(Critical Broadcasting) 
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวเิคราะห วจิารณศิลปะการกระจายเสยีง และการแพรภาพ วัฒนธรรมนิยม 
ปญหาสังคม เนนเรื่องการอภิปรายในเชิงเทคนิคการแพรภาพและเสียง ในดานศิลปะการเมือง และปญหาดาน
วัฒนธรรม เพือ่เตรียมการวจิารณรายการวทิยุและโทรทศัน 
 
TV 404 
การวิจยังานวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน       3หนวยกิต 
(Research on Broadcasting) 
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ วิธีการคนหาขอมูล แหลงขอมูล วรรณกรรมที่เกี่ยวของ การออกแบบวธีิ
วิจัย การวเิคราะหขอมูล และการสรุปผลการวิจัย 
 
 
 
TV 405 
วิทยุโทรทัศนเพื่อสังคม          3หนวยกิต 
(Radio and Television for Society) 
บทบาทหนาทีแ่ละอิทธิพลของวิทยแุละโทรทัศนประเภทตางๆ ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม ความรับผิดชอบของสถาบันการสื่อสารที่มีตอสังคม 
 
TV 406 
วิทยุโทรทัศนเพื่อการพัฒนาชุมชน        3หนวยกิต 
(Broadcasting for Community Development) 



บทบาท และหลักการนําวิทยุและโทรทัศนเพื่อการพัฒนาชุมชน มาใชในดานการศกึษา การจดัการ และการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการพัฒนาชุมชน การใชเทคนิคในการผลิตรายการเพื่อการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
 
TV 407 
ส่ือประเพณีไทย           3หนวยกิต 
(Thai Traditional Media) 
ประวัติความเปนมาของการแสดงและการละเลนพื้นบานที่สําคัญของไทย ในรูปแบบตางๆที่เกี่ยวของกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อประจําทองถ่ิน บทประพันธประกอบการแสดง และการละเลนพื้นบาน 
ตลอดจนนิทานชาวบาน ทีเ่ปนตนกําเนิดของการแสดงและการละเลน 
 
TV 408 
สัมมนาวิทยกุระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน        3หนวยกิต 
(Seminar on Radio and Television) 
การศึกษาและวิเคราะหปญหาตางๆ เกี่ยวกบัศิลปะการสื่อสารทางวิทยแุละโทรทัศน โดยเฉพาะจากผูประกอบอาชีพใน
ดานนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณ 
 
VI 101 
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1          3หนวยกิต 
(Fundamental Vietnamese 1) 
ศึกษาลักษณะทั่วๆไปของภาษาเวยีดนาม เชน ลักษณะพยางค ลักษณะคํา หนวยเสียงสระ พยัญชนะ วิธีการเขยีน ศึกษา
คําศัพท และฝกสนทนาเบื้องตน 
 
 
 
 
VI 102 
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2          3หนวยกิต 
(Fundamental Vietnamese 2) 
PR : VI 101 
ศึกษาตอจาก VI 101โดยเพิม่คําศัพทในการสนทนา และฝกอาน โดยเนนการออกเสยีงใหถูกตอง 
 
VI 201 
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3          3หนวยกิต 



(Fundamental Vietnamese 3) 
PR : VI 102 
ศึกษาตอจาก VI 102 โดยเนนการเรียนรูคําศัพท สําหรับใชในชีวิตประจาํวัน ศึกษาโครงสรางของประโยคและหลัก
ไวยากรณของภาษาเวียดนาม 
 
VI 202 
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 4          3หนวยกิต 
(Fundamental Vietnamese 4) 
PR : VI 201 
ศึกษาตอจาก VI 201 โดยเพิม่การศึกษาถอยคํา สํานวน ทกัษะ ในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
 
ZO 216 
สัตววิทยา           3หนวยกิต 
(Zoology) 
PR : BI 115 

(Evolution) 
PR : ZO 216 
ศึกษากลไกและขบวนการการเกิดสิ่งมีชีวิต หลักฐานตาง ๆ ที่สนับสนุนวาววิัฒนาการมีจริง สาเหตุของการมี
วิวัฒนาการความสัมพันธระหวางพนัธุศาสตร การปรับตัว การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การววิัฒนาการของสิ่งมีชีวิตช้ัน
ต่ําจนถึงชั้นสูง รวมทั้งการววิฒันาการของมนุษยและเผาพนัธุ 
 

การศึกษาทัว่ ๆ ไป เกี่ยวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาคสรีรวิทยา และอนกุรมวิธานของสัตวไมมีกระดูกสันหลังชั้นต่ํา 
เซลลเดียวถึงซูโดซีโลเมท เนนเฉพาะถึงความสัมพันธทางเชื้อสาย นิเวศวิทยา และพฤติกรรม ปฏิบัติการผาตัดการ
สาธิต  

หลักชีววิทยาของสัตวเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ศัพภวิทยา วิวฒันาการและประวัติของสตัวที่เปนตวัแทนของ
ไฟลัมสําคัญ ๆ ของสัตวไมมีกระดกูสันหลัง และสัตวมกีระดกูสันหลัง
 
ZO 301 
วิวัฒนาการ           3หนวยกิต 

ZO 311 
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 1         4หนวยกิต 
(Invertebrate Zoology 1) 
PR : ZO 216 

(มีการศึกษานอกสถานที่)



 
ZO 312 
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 2         4หนวยกิต 
(Invertebrate Zoology 2) 
PR : ZO 311 
ศึกษาตอเนื่องจากวิชา ZO 311 โดยเนนหนักทางสัณฐานวิทยา กายวภิาค สรีรวทิยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของ
สัตวไมมีกระดูกสันหลังชั้นสูง จากซีสโซซิโลเมทถึงคอรเดทชั้นต่ํา ปฏิบัติการผาตัดสัตวตัวอยาง 

ศึกษาอนกุรมวิธาน โครงสรางภายนอกและภายในของแมลง วงชีวิตของแมลงชนิดตาง ๆ ประโยชนและโทษของ
แมลงตอมนุษยชาติ ตลอดจนการเก็บและรักษาตัวอยางแมลง  

ศึกษาความสัมพันธระหวางสัตวและสิ่งแวดลอม จํานวน การกระจาย ความตองการอาหาร พฤติกรรม การจัดระบบ
สังคม วิวัฒนาการและการปรับตัวของสัตวและปญหาทางปฏิบัติงานนิเวศวิทยา  

ZO 331 

(Comp arative Anatomy) 
PR : ZO 216 

(มีการศึกษานอกสถานที่)
 
ZO 313 
กีฏวิทยา           3หนวยกิต 
(Entomology) 
PR : ZO 216 

(มีการศึกษานอกสถานที่)
 
ZO 321 
นิเวศวิทยาของสัตว          3หนวยกิต 
(Animal Ecology) 
PR : BI 221 

(มีการศึกษานอกสถานที่)
 
 
 

การวิภาคศาสตรเปรียบเทียบ         3หนวยกิต 

ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเกดิรูปรางและโครงสรางของสัตวมีกระดูกสันหลัง โดยสังเขปมีการเปรียบเทียบลักษณะ
ทางกายวิภาค ตั้งแตสัตวมกีระดูกสันหลังชั้นต่ําไปยังชัน้สูง
 



ZO 351 
ไมโครเทคนิค           3หนวยกิต 
(Microtechnique) 
PR : BO 215 , ZO 216 

(Animal Behavior) 
PR : BI 221 

(Economic Zoology) 
PR : ZO 216 

คุณภาพน้ําที่มผีลตอการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเปลี่ยนแปลงและสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
ในแหลงน้ําธรรมชาติและในบอเล้ียงสัตวน้าํ ผลกระทบของคุณภาพน้ําตอสัตวน้ํา การจัดการคุณภาพน้ําเพื่อปองกนั
และแกไขปญหาเกีย่วกับคุณภาพน้ําในการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

ศึกษาการเตรยีมตัวอยางทีย่อมสีชนิดชั่วคราวและถาวรเพือ่ศึกษาดวยกลองจุลทรรศนเทคนิคการผาสัตวและการติดบน
สไลดของเนื้อเยื่ออวยัวะและสัตวทั้งตัว การเฉือนดวยมือและการใชไมโครโตมเพื่อเฉือนตอเนื่องกนัไป
 
ZO 352 
พฤติกรรมของสัตว          3หนวยกิต 

ศึกษาปจจัยทีก่อใหเกิดพฤตกิรรมในสัตวมีกระดกูสันหลังและสัตวไมมีกระดกูสันหลังรวมถึงสรีรวิทยาที่มีสวน
เกี่ยวของกับการแสดงออกของพฤติกรรม พฤติกรรมสวนตัวและพฤตกิรรมสังคม เนนถึงความสําคัญของการปรับตัว
การผสมพันธุ การปองกันตวั พฤติกรรมการกินอาหาร การติดตอส่ือสาร การพัฒนาการของพฤติกรรม ความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมกับนิเวศวทิยาของประชากรสัตว
 
ZO 353 
สัตวเศรษฐกจิ           3หนวยกิต 

ศึกษานิสัยการหาอาหารของสัตวเล้ียงลูกดวยนมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การควบคุมสัตวที่เปนอันตราย 
ทรัพยากรสัตวปาซ่ึงเปนเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายอนุรักษสัตวปา
 
 
 
 
ZO 354 
การจัดการคณุภาพน้ําเพื่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา     3หนวยกิต 
(Water Quality Management for Fisheries and Aquaculture) 
(ควรเรียนผานกระบวนวิชา BI 221 หรือเรียนควบ) 

(กระบวนวิชานี้มีปฏิบัติการและฝกภาคสนาม)



 
ZO 355 
การเพาะเลีย้งสัตวน้ํา          3หนวยกิต 
(Aquaculture) 
(ควรเรียนผานกระบวนวิชา BI 221 หรือเรียนควบ) 
หลักการ ประวัติความเปนมาและการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเพาะเลี้ยงสตัวน้ําในประเทศไทย ระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วิธีการเพาะเลี้ยงและการอนุบาลสัตวน้าํที่มีความสําคัญทางเศรษฐกจิ  

(Vertebrate Zoology) 
PR : ZO 216 

(Protozoology) 
PR : ZO 311 

ZO 413 

ศึกษาประวัติการจัดหมวดหมูของแมลง การจัดหมวดหมู การศึกษาซากของแมลงและวิวฒันาการของแมลง  

(กระบวนวิชานี้มีปฏิบัติการและฝกภาคสนาม)
 
ZO 411 
สัตวมีกระดูกสันหลัง          3หนวยกิต 

ศึกษาประวัติธรรมชาติของสัตวมีกระดูกสนัหลังชั้นตน ลักษณะทางสัณฐานและความสัมพันธกับนิเวศวิทยา การ
กระจายของสัตว และพฤติกรรมของสัตวช้ันสูง
 
ZO 412 
สัตวเซลเดียว           3หนวยกิต 

ศึกษาชีววิทยาในหลายสาขาของสัตวพวกโปรโทซัว รวมทั้งอนุกรมวธิาน และชีวประวัติของตวัแทนของสัตวเซลล
เดียวทั้งที่มีชีวติอิสระและพวกที่เปนปรสิท
 
 
 
 

อนุกรมวิธานของแมลง 1          3หนวยกิต 
(Systematic Entomology 1) 
PR : ZO 313 

(มีการศึกษานอกสถานที่)
 
ZO 414 



อนุกรมวิธานของแมลง 2          3หนวยกิต 
(Systematic Entomology 2) 
PR : ZO 413 
ศึกษาการเก็บรวบรวม การตรวจหาชนิด และความแตกตางดานอนกุรมวิธานของแมลงลักษณะทางอนุกรมวิธาน 
วิธีการเชิงปรมิาณของการเตรียมการวิเคราะหเอกสารทางอนุกรมวิธาน  

(Ichthyology) 
PR : ZO 216 หรือโดยความเห็นชอบของผูสอนหรือภาควิชา 

ศึกษาการแพรกระจายของสัตว ขึ้นกับปรากฏการณในธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศ  
(มีการศึกษานอกสถานที่)
 

(Limnology) 
PR : BI 221 

(มีการศึกษานอกสถานที่)
 
ZO 415 
มีนวิทยา           3หนวยกิต 

ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับปลา ซ่ึงไดแกสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ประวัติธรรมชาติหลักและเทคนิคการศึกษาปลา 
แนวความคิดเกี่ยวกับชนดิและวิวฒันาการกระจายของปลา
 
ZO 421 
ภูมิศาสตรของสัตว          3หนวยกิต 
(Zoogeography) 
PR : BI 221 , ZO 311 , ZO 411 

 
 
 
 
 
ZO 422 
ชลธีวิทยา           3หนวยกิต 

ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับน้ําจืด วาดวยลักษณะทางชีววิทยา ฟสิกสและเคมีของทะเลสาบและน้ําภายในแผนดนิ การ
ประยุกตชลธีวทิยาเพื่อการประมง  
(มีการศึกษานอกสถานที่)
 



ZO 423 
แมลงเศรษฐกจิ           3หนวยกิต 
(Economic Entomology) 
PR : ZO 313 

ศึกษาแมลงทีสั่มพันธกับส่ิงแวดลอม โดยมุงที่จะนําวิชานี้ไปใชใหเกิดประโยชนเปนพิเศษ  

ศึกษาสิ่งแวดลอมทางทะเล ลักษณะทางฟสิกส เคมี และชวีวิทยาของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในทะเล ผลิตผลของทะเล 
ความสัมพันธทางภูมิศาสตรของน้ํากับการประมงและการกระจายของสัตวน้ํา  

(Histology) 
PR : ZO 216 

ศึกษาแมลงเศรษฐกิจ ปจจัยที่มีผลตอธรรมชาติและจดุกาํเนิดของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง วิธีการควบคุมแมลงโดย
ทางกล ทางเคมี ทางฟสิกส และทางชีววิทยาแมลงศัตรูพชืที่สําคัญของการเกษตร วิธีการสํารวจในงานทางเศรษฐกิจ  
(มีการศึกษานอกสถานที่)
 
ZO 424 
นิเวศวิทยาของแมลง          3หนวยกิต 
(Insect Ecology) 
PR : BI 221 , ZO 311 

(มีการศึกษานอกสถานที่)
 
ZO 425 
นิเวศวิทยาทางทะเล          3หนวยกิต 
(Marine Ecology) 
PR : BI 221 

(มีการศึกษานอกสถานที่)
 
 
 
 
ZO 431 
มีญชวิทยา           4หนวยกิต 

ศึกษาวิธีการทั่วๆ ไปที่ใชในการศึกษาเนื้อเยื่อ โครงสราง และคุณสมบตัิของเซลลเยื่อบุผิว เยื่อเกี่ยวฟน กระดูกออน 
กระดกูแข็ง เลือด กลามเนื้อ เยื่อประสาท และระบบเนื้อเยื่อของอวัยวะสําคัญ
 
ZO 432 



วิทยาเอมบริโอ           4หนวยกิต 
(Embryology) 
PR : ZO 216 

(Physiology) 
PR : ZO 216 
ศึกษาสรีรวิทยาของสัตว เกี่ยวกับเนื้อเยื่อ อวัยวะ และการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย ปจจัยทีเ่กี่ยวของกับกลไก
การทํางานของอวัยวะ 
 
ZO 451 

(Parasitology) 
PR : ZO 216 , ZO 311 

ศึกษาอนกุรมวิธาน สัณฐานวิทยา วงชีวิต กลไกในการแพรโรคของอารโธปอดที่มีความสําคัญทางการแพทย 
โดยเฉพาะแมลงพาหะของโรค ตลอดจนการปองกันและควบคุมอารโธปอดเหลานี้ ปรสิต อารโธปอดทําใหเกิดและนํา
เชื้อโรคไดอยางไร การกําจัดยุง แมลงดูดเลือด เรือด เหา แมลงวัน ตวัหมัด และโรคที่เกิดจากสัตวเหลานี้เปนพาหะไมท
อารโธปอดที่มีพิษ  

ศึกษาขบวนการเจริญของสัตวชนิดตาง ๆ ตั้งแตการสรางเซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิไดเปนเอมบรโิอที่จะเจริญในขั้น
ตาง ๆ จนกระทั่งเปนสิงมีชีวติที่มีอวัยวะสมบูรณตามชนดิของสัตวนั้น ๆ
 
ZO 441 
สรีรวิทยา           4หนวยกิต 

ปรสิตวิทยา           3หนวยกิต 

ศึกษาเกี่ยวกับสัตวที่อยูอาศัยอยูในหรือบนสัตวอ่ืน มุงศึกษาทางอนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยาวงชีวติ พยาธิสภาพและ
อาการ การปองกันและควบคุมตลอดจนการวิเคราะหหาตัวปรสิตในหองปฏิบัติการของปรสิตโปโตซัว พยาธิตวัแบน 
และพยาธิตัวกลม
 
 
 
 
 
 
ZO 452 
กีฏวิทยาทางการแพทย          3หนวยกิต 
(Medical Entomology) 
PR : ZO 313 



(มีการศึกษานอกสถานที่)
 
ZO 490 
สัมมนา            1หนวยกิต 
(Seminar) 
PR : เปนนักศกึษาปที่ 4 หรือโดยความเหน็ชอบของอาจารย 

(Special Problem) 
PR : เปนนักศกึษาปที่ 4 หรือโดยความเหน็ชอบของอาจารย 
ศึกษาและทดลองในหัวขอทางดานสัตวภายใตการพิจารณาของภาควิชา
 
ZO 511 
เฮอรพิโทวิทยา           3หนวยกิต 

 
ZO 512 

ศึกษาอนกุรมวิธาน และลักษณะนิสัยของนกชนิดตาง ๆ ซ่ึงมีถ่ินที่อยูในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  

การอภิปรายปญหาที่เกี่ยวของในทางสัตวในชั้นเรียนโดยนักศึกษา
 
ZO 498 
ปญหาพิเศษ           3หนวยกิต 

(Herpetology) 
PR : ZO ZO 411 
ศึกษาอนกุรมวิธาน การแพรการะจายพันธ วงชิวิต และการจัดหมวดหมูของสัตวเล้ือยคลานและสัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา 
โดยเฉพาะพันธที่มีแหลงการแพรกระจายอยูในประเทศไทยและในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต 
 
 
 
 
 

ปกษีวิทยา           3หนวยกิต 
(Ornithology) 
PR : ZO 411 

(มีการศึกษานอกสถานที่)
 
ZO 513 



กษีรภวิทยา           3หนวยกิต 
(Mammalogy) 
PR : ZO 411 
ศึกษาอนกุรมวิธานและลักษณะนิสัยของสัตวเล้ียงลูกดวยนม  

(Osteology) 
PR : ZO 411 
ศึกษาลักษณะโครงสรางและความสําคัญของกระดูก รวมทั้งการววิัฒนาการของกระดูกตามสวนตาง ๆ ของรางกาย 
โดยใชกระดกูคนเปนตวัอยางของการศึกษา

(Cellular Physiology) 
PR : BI 451 , CM351 , CM357 

 

(Comparative Endocrinology) 
PR : ZO 441 
ศึกษาระบบแบบแผนของตอมไรทอ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางทั้งลักษณะอวยัวะทางเคมี การทํางาน
ของตอมไรทอในสัตวไมมกีระดกูสันหลังและสัตวมกีระดูกสันหลัง ศกึษาโครงสราง การผลิต การทําลาย และสรีรวิ
ทยาของสารสรางจากตอมไรทอที่มีผลตอรางกาย และการดํารงชีวิต 

(มีการศึกษานอกสถานที่)
 
ZO 531 
กระดกูวิทยา           3หนวยกิต 

 
ZO 541 
สรีรวิทยาขอเซลล          3หนวยกิต 

ศึกษากจิกรรมของเซลลในดานความสัมพนัธกับโครงสราง และการจดัระบบทางเคมีของเซลล สภาวะแวดลอมปกติ
ทั้งภายนอกและภายในเซลล ผนังเซลล การซึมผานผนังเซลลองคประกอบโมเลกุลของเซลล เอมไซม และเมตาโบลิ
ซึมของเซลล
 
 
 
 

 
ZO 542 
ตอมไรทอวิทยาเปรียบเทยีบ         3หนวยกิต 



 
ZO 551 

(Biometry and Experimental Design) 
PR : ST 203 

ZO 552 
ระเบียบวิธีวิจยัทางชีววิทยา         3หนวยกิต 
(Research Method in Biology) 
PR : เปนนักศกึษาปที่ 4 หรือโดยความเหน็ชอบของอาจารย 
ศึกษาถึงระเบยีบและวิธีการเกี่ยวกับการวจิัยทางชวีวิทยา การใชเครื่องมือเกี่ยวกับการวิจัยทางชวีวทิยา 
 

ชีวมิติและการวางแผนงานทดลอง         3หนวยกิต 

ศึกษาหลักการและมโนทัศนทางชีวสถิติ แบบแผนและวธีิการวิจัยทางชีวภาพ
 

 
 
 
 
 


